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NEFAVELINS DARYTI 
NAMINIO VYNO.

Washington, D. C. — Val
džia atszauke visus pa vėl in i- 
mus ant dirbimo naminio vyno, 
200 galonu ant meto kožnai 
asemynai, kuri buvo iszomus 
ant dirbimo vyno. Dabar ne 

bns vynelio dirbti na
mie. Bet kas tojo uždraudimo 
klausys? Kaip dirbo teip rr 
dirbs.

Valdžia sako, buk nekurie 
žmonis pasinaudodami isz tojo 
pavelinimo dirbo ne tik szim- 
tus, bet ir tukstanezius galonu 
vyno kuri parduodavo butlegc 
rįams. Tik vienoje Kalifornijoj 
48,000 Žmonių turėjo tokius 
pavclinimus. “
PAGADINO

AUTOMOBILINI 
PASIVAŽINEJIMA.

Boston, Mass.- — Vilhelmina 
Pickard’iene, nuo kokio tai 
laiko nužiurinejo savo vyra, 
kad susincsze su kokia tai Ma
bel Lutz, o kada ana diena jo
kios vyras rengėsi važiuoti an- 
lomobilium nevos in miestą su 
veikalu, Vilhelmina pasislėpė 
užpakalije automobiliaus. VuzpaKatije auiomorniiaus. vy
ra# sustojo prie namo nužiūrė
tos Mabel Lutz, karsztai pasi
sveikino automobiliuje ir nu
važiavo in artima parka kur 
atsisedia ant suolelio, pradėjo 
myluoti,i. kud^tiii VĮllieĮmiDą
numėtė dėlei nito saves ir iszli- 
po isz automobiliaus. Kas ten 
atsitiko terp tosios “t ra ices” 
to niekas nežino, bet Vilhelmi
na ir Mabel turi po mėlyna aki 
ir apdraskytus veidelius.

GIRTUOKLYSTA BAISIAI 
PRASIPLATINA AMERIKE.

New York. — Draugavę, ku
rios tikslu yra pageryi prohi- 
bicije, apgarsino savo tyrinėji
mus apie priežasti prohibicijos 
ir, josios vaisius, buk girtuok
liavimas 1924 mete buvo tokis 
pkt kdip ir 1914 mete.

• Pagal apskaitymu 
draugavęs,

traices

gyventoju,

Y. 
vardu
V
A4

9

tosios 
tai 1914 mete isz 

350 miestu turinezius po pen 
kis tukstanezius 
tai arcsztavota 506,973 žmonis
ui girtuoklysta, 1920 mete 
skaitlis nupuolė ant 226,070, o 
nSete 1924‘vela pakilo ant 498, 
990. Szimot pasidaugins dvi
gubai.
$100 KLAIDŽIOJO 10 METU; 

GRYŽO SIUNTĖJUI.
Washingtonas. — Paszto de

partamentas pranesza szitokia 
istorija. "
-.Gyvenęs Endicotte, 

vienas Rusijos pilietis,
Mokioj Pus, 1915 metu Liepos 
menesi pasiuntė savo szeimy- 
nrti gyvenaneziai Mervoj, Ru
sijoj, 100 doleriu tarptautiniu 
money-orderiu. Bet dar siunti
niui nepasiekus vietos, del ka
ro pavoju, Rusijos valdžia in- 
sake visiems gyventojams isz- 
sikraustyti isz Mervos in sau
gesnes vietas. Money-orderis 
besurado szeimynos Pus, ir po 
metu laiko buvo sugražintas 
siuntėjui in Endicotta. Deja, 
siuntėjas, Moisiej Pus,
jau isz Endicotto iszsikraustės 
nežinia kur. Money-orderis bu
vo persiunstas in paszto depar
tamentu. Bot dabar paszto de
partamentas gavo isz Lenku 
valdžios pranpszima, kad Moi- 
siej Pus gyvenas su savo szei- 
myna Lenkijoj ir skundžiasis, 
kad jo siunsti isz Amerikos 100 
doleriu niekados nebuvo jo 
szeimynai iszmoketi. Paszto 
departamentas tuojaus pinigus

biA’o

nersinnto iam in Lenkim.

W. I». HOCZKOWNKI, PrM. A Mfr
r. W. MWZKOWIIKl, Kilter

tas patvirtino Klaipėdos Gu
bernatorium d-ra Joną 
Szis paskyrimas 
t iems
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Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant vta> meta. 
Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viao meto.

Lalaakus ir Pinigus visada siuskite tik ant azio adreacH
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MOTINA PALIEPĖ 
ARESZTAVOTI 

SAVO SŪNELI.
Pittsburgh, Pa; — Pranas 

Nova kas, 23 metu, 3033 Wayne 
uli., likos uždarytas kalėjime 
ant skundo savo motinos, kuria 
“mylomas” sūnelis skaudžiai 
sumnsze alėjas 
Senuke buvo 
szaukti palicije, o kada toji 
atėjo ji apmalszyli, tasai szoko 
ant juju su peiliu. Palicijantas 
turėjo panaudoti paika 
gauges iszgamos i 
minutu nuvežė 
ant palicijos. Slidžia nubaudė 
ji ant dvieju metu.
ISZBURE JAM KUR 

RANDASI JOJO KARVE, 
t ’hieamitgua, Tcnn.

moris Jonas Bradley, tikėjo la
bai “raganoms.” Nesenai din
go jam karve, o kad neatsira
do apgarsino laikraszczi uosiu 
ir karves nesurado. Tada nuėjo 
pas “ragana,” kuri jam iszbu- 
re, buk jojo dingusi karve ran
dasi tvarte pas jojo kaimynu. 
Jonas nuėjo pas kaimynu ir 
isztikruju rado ten karve.

Bot tai ne viskas. Ragana 
jam iszbure,. buk trumpam lai
ke suras dideli skarba ant sa
vo farnios ir bus turtingu žmo
gum. Už laja naujiena Jonas 
padovanojo raganai 50 doleriu, 
bet lyg sziai dienai nerado pri 
žadėto turto ir dabar paliovė 
tikėti in raganas.

DVI MOTERES 
-- --------- APVOGMANKAr

Sioux Falls, S. D. — Dvi jau
nos bandites, inbego in First 
State Bank’a, paliepė kasieriui 
iszkelti rankas iu virszu, pa
griebė maisziuka su 500 dole
riu sidabre iszbego laukan, 
szoko in sena forduka ir nu- 

Darbas 
atliktas ir 

netikėtas, jog kasierius stovėjo 
užsižioplines per kėlės miliu
tas pakol atsikvotejo isz nusi
stebėjimo.
turėjo apie 25 metus o kita 
apie 35 metus ir buvo pasiredia 
vvriszkai.
KALBĖDAMAS POTERIUS 

PRIE STALO, LIKOS 
NUŽUDYTAS.

Crisfield, Md. — Kada szei- 
mvnele farmerio*Jono Sterlin
go buvo susedia prie stalo pa
valgyti Dekavones Diena pie
tus o levas ir kiti sąnariui szei- 
mvnos 
maldei ia, 
už visas

ISZ LIETUVOS
KLAIPĖDOS KRASZTO 

GUBERNATORIUM 
PASKIRTAS D-RAS 

JONAS ŽILIUS.
Kauna.. -• Tikromis 

priversta * pa- n1'8 vakar Valstybes Prežiden-

Žiliu. 
pa- 

p ra

sūnelis skaudžiai
namo girtas-

n

Rama

raganoms.

i ant 
ir po keliu 

kaip meitėli

kur.
buvo teip greitai
piszkino nežino

Far-

Viena isz moterių 
25 metus

3
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in v v ko 
Klaipomi ioeziam s 

szant. Pereita Szcstadieni bu
vo invykes Klaipėdoje 
Lietuviu organizacijų 
susirinkimas, kuriame 
bals nusistatyta praszyti Gu
bernatorium kirti p. Žiliu. Tai 
bus, rodos, pirmas atsitikimas, 
kad valdžia atsižvelgė in Klai- 
ped ieczi u re ika la v i m u s. 
__ ___ ___ .j Lietuvos 
menei žinomas ir
ežiuose, neskiriant tautybių ir 
pažiūriu 
asmuo.

Jis būdamas Lietuvos kon
sulu Klaipėdoje Prancūzu oku
pacijos metu, Eiigabiai mokėjo 
derinti to kraszto gyventoju 
visokęriopns skirtumus. »

BAISI AUTOMOBILIO 
KATASTROFA.

- Lapkriczio

J. Žilins v ra
D-ras 

visuo- 
Klaipedie-

gana populiariu;

Mariampole.
2 d. apie 12 v. iszvaŽiafo 
do automobiliu 4 asmenys, pa- 
t ivažineti. Prie vairo buvo ma
žai apie važiavimu nusimanas 
Mariampoles piL Kelikis. Sfca-

Szlai pa Angli.-zko submarine, kur is nuskiuul

■ ■i...... ' ----------- . .!'■■•"■ 1 '.niBHsar

Isz Visu Szaliu
*—■■ iinmm iii î

KARALIUS SIAMO 
MIRĖ NEPALIKDAMAS 

IMPEDŽIO.
Bangkok, Siamas.

VI, Siamo karalius, kuris val
de 
Kct . .^----------------
iii numesi laiko po porsiAyri;. 
mui su savo pirma paezia kuri 
neturėjo vaiku. Karalius priyi-

ll metu, mirė jiraeita

i laiko po porsiSKjįfi-

per
t vergą, turėdamas 45 mętus

4 i

emr sau antra paezia. Jojo vie- * 
ta užims jojo jauiiiauses brolis.. 
Praja Dlupok.

Minisis karalius
< ).x ford universitete 
apėmė sostą 1910 mete po mi
rusiam tėvui. Užvedė visokes 
reformas ir pavėlino daktarisz- 
ka mokslą ir szvaruma.
> žali no lova 
radosi apie trys

prignlinczios pri(>H^» 
Jisai turėjo tik viena pa

mokinosi
Londone,

i 
j

i

Pra - 
a romą, kuriame 

tukstaneziau

su 68 žniouimis 
užbaigtas laik<-

dikalas nelaimi ngo

viena 12 coliui a anuota. Buvo tai vienas isz d idžiausiu .-.ubmarinu. Laivo m- 
surado ir. iU*hpi|iiiigU'isz jojo neiszgavo. Dabar Angliję padavė užmanymą visiems sklypam- 

u visus submatinus, nes

Angliszkoje ,pi< 
kares ir turėjo!

t >

lovoje prie Start Point, laike manevru. Sub marinas buvo

idant praszaliu
nepa sėkmingi/.
- - - -■ - . • - - --IB— 11 Ot- mA•***•* •' 1 ^-ll- 11 1 —111 ■ 1 IĮR1 -•------ 111 7 r-
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GYVENTOJUI•;. ■

SURASZIfEJIMAS 1
,y«0»IAUŠ SRITY.
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1126 metu Saw io
14 dienomis Mil niaus miesto, | 
Aszmcuos, Sžvdnczioniu jr Vil-

Vilnius.

niaus, Traki!

,i f

1 ies nei t ra linofc iį uos t os • • • ♦ .rijose, injur

I

skritys.e ir dai-' 
torito-

Bras lao UI
VOty Lydos, Aliu«tavo, Gardi-

• XXJ, • • . • «

lia jo atsisėdo IMnMtxukmmbUiol

no ir SnyaMįj 
padarytpM’fii

szoferis.

sykiu apsi- 
Ke- 

sužeistas 
kiti gi

Automobili paleido 
greitumu apie 60 klm. valan
dai; pravažiavus apie lp2 klm. 
Kauno link — Degucziuoso au
tomobilis užszoko ant akmenų 
prie plento ir du
verte. Prie vairo bnvusis 
’ikis tapo mirtinai 
(sutriuszkino galva), 
trys mažai sužeisti. Automobi- 
vairas ir kitos dalys tapo visai 
sutrupintos.
NUŽUDĖ ŽYDĄ

IR ŽYDELKA.
Ukm.

Nakti in 11 Spalio 
ežia senas žydas s u žyde

Gelvonys, aps. — 
nužudyta 

api- 
pleszimo liksiu. Bet Ukmergės 
policijos pastangomis žmogžu
džiai, viso 5 jauni vietos gy
ventojai tapo surasti, suimti ir 
prisipažino. Jiems dabar 
šia karo

pagal jnju nuomonia, tai jieji yra nereikalingi ir
moterių

į ežia.
A

į lapskritis, bus 
tints surazino-

Bus suraszinejima L gyven 
tojai, pažymint jn amži, 
mynine ir civiline padėti, lyti, 
gimimo vieta, tikyba, gimtąją 
kalba, tautybe, pilietybe ir kt., 
2. butai, 3. nejudqniasts turtas, 
4. gyvasis inventorim 
ūkiai.

Suraszinejimui Lenkai skirs 
valdininkus.

gzei-

ir 5.

I Kompanijos ir Anglekasiai Sutinka 
Užbaigti Straika. Kasiklos gal 

Neužilgio Pradės Dirbti.

BADAUTOJAS PAMISZO, 
ISZVYDES VALGANT 

SZOKOLADA.
Profesinis bu

gavo

SUĖMĖ NETIKĖTA VAGI.
Rokiszkis. (“\’-bes”

— Kamajų milicininkas, joda
mas isz Kamajų in Rokiszki 
plentu, netikėtai pamate ei- 
nantižniogu, kuris pamatęs mi
licininką- buvo bebėgąs
miszka; bet milicininkas suri- 

stok, szam iu!” 
Milicininkas

krata, rado 40 laikrodėliu,
kuriu buvo 4 .< idabririiai, 
auksiniai, o kiti paprasto me
talo. Szis vagilis esąs Gtenisz- 
kis.

k o r.)

in

Harrisburg, Pa. - 
u berną t orius

Paryžius. l ____
| dautojus Albert Wolly, 
j proto paniiszima, kai jis, buda- 

narve, ' 
valgau-

jllllH1 'l: l

Ji ‘ .

ma.‘ savo stikliniame 
pamate lauke mergaite 
ežia szokolada.

Wolly buvo sulygęs 
trisdeszimt dienu nevalgęs ir*
nemiegojęs. Tuo tikslu vienoj 
didelėj salėj instaytn stiklinis

I

i

kai negali sngryžti pakol imi- 
jiems sii-

Norints 
gunernatorius Pinchotas 
kvieto pas save operatorius ir 
anglekasius ant rodos, bet ope
ratoriai nepri'buvo, o anglcka- 
šiai tik vieni svarstė su guber
natorium apie pasekminga už
baigimu straiko.

Operatoriai nesutinka ant 
“czek off’ bet duoda maža pa
kėlimu mokesties ir padarymu 
kontrakto ant penkių metu 
idant užbėgti 
straikus.

Operatorių perdetinis Inglis 
sako, buk straikinis padėjimas 
yra tokis pats, kokis buvo Ima 
Septemberio.

Subatojeipasklydo paskalas 
buk operatoriai 
baigti straika ant 
iszlygu kokios buvo priesz 
straika ir liepe darbininkams 
sngryžti prie darbo. Darbinin-

kokios

pa-

penkiu 
nereikalingus

geidžia už- 
t ii paežiu

buk anglekasiai priėmė

užbaigti streiką ir 
ant

jos vadai nepalieps 
gryžti.

Panedelio telegramai piane 
Sza,

. 1 <i neboto.; m.si alibi ui u s »a n t- k u -
rin mano
jeigu operatoriai ant to su
tiks, tai straikas gali užsibaig 
ti da szia sanvaitia.

Operatoriai turės savo susi
rinkimą sziadien.

Veliause: — Dažinojome szi 
rVta, kad anglekasiai 
ant visko ir dabar lauke ope
ratorių atsakymo, kuri ketina 
duoti apie 4 valanda sziadien. 
Jeigu ir operatoriai sutinka 

iszlygu, lai kasyklos 
pradės dirbti tuojaus. Nekurie 
‘‘repersmonai ’’ 1 ikos iszszauk 
ti in darbu sziadien per Ren

kas duoda 
straikas bus tuoj

sutinka

ant tu

iszbuti

narvas n juiim1 uzdarj'ta ba?. 
dautojas. Daugybe praeiviu 
kasdien užeina jo pamAtyJjbi 
Bet vakar, kai jau buvo 
davė.1- dvylika dienu, jis paqnt* 
te ties savo narvu, viena 
gaite, laikanczia prie burnos 
plytele szokolado ir gardžiai 
ji kremtanezia, badautojas 
Wolly staigu pamiszo. Jis pii- 
szoko, pagriebė kede ir trendo 
stiklan, sutriuszkindanuis ji: ir 
s-tengdamasis atimt isz mer
gaite sknumyna. Besidraskanti 
ir klejojanti ji nugabeno in li
gonine.

Daugybe praeiviu-

dingo kempanije, 
suprast, jog 
užbaigtas.

PATI INSIMYLEJO IN 
VAINA; VYRAS JA 

NUŽUDĖ.
Soviatu

<<ko: 
stojo.

Szis su- 
padaros 

i HZ 
5

Maskva. — Soviatu sudus 
užbaigė akyva teismą szeimv- 
nof Tolsteiniku, kuriame losze 
roles: meile.
karszti meile, žudinsta, tikėji
mas ir bausme.

'I'olsteinikas gyveno pavyz
dingai su savo jauna moterių 
su kuria nesusilaukė vaiku. 
Po ilgam manstymui jmralg 
nutarė priimG 16 metu Toifed 
ant auginimo. Priimtu motina 
karsztai insimylejo in vaiku ir 
negalėjo apnialszyti savo niel
los, norints gana kovojo su sa*- 
vo sažinia. Ant galo kada iš
pažino viską savo yyrui, juai 
vaika iszsiunte pas savo gimi*;'

pasielginejoe
.111

DU MIESTAI BAGNARA IR CALABRIA UŽLIETI 
PER VILNIS. KELI LAIVAI NUSKANDYTI.

gre- 
Pinigu 
aukas

nilteismas.
avo 

rado tik apie keletą dolariu.
Pasakojama, kad i 

nant užmusztuju turtą 
gavės 2 litu, kitas 2 L. 
blkas “chains,” troezias 
klodo ir tt.

PASIUTĘS SZUO.
Vilkavitzkio aps. Sznmsku 

k. ūkininko Stankūno pasiuto 
nedidelis szunukas. Isz karto 
jo ligos szoimininkai nopaste- 
bojo ir szuo laisvai lakstyda
mas apriejo 2 arklius, 10 kiau
lių, 15 žasu, 6 karves:

- - - - - ■ ; žmogžudžiai pas
palenkia galvas kalbėjo 

d e k a v od aini D i e v u i 
geradejystes, staigai 

puolė szuvis per langa ir kulka 
pataikė levui in szirdi. Niekas 
nematė žudintojaus nes kož- 
nas buvo nulenkęs galva, klau-

i

kaimynu

ka ta ūkiai turėjo

vai-

ceptu.
szi t as zoposfis

svdami maldeles tėvo.
Badai vienas isz 

papilde žudinsta, nes Sterlin
gas nesutiko su juom apie baž
nytinius veikalus ir buvo kito
kiu pažiūru ne kaip jojo kai
mynas, per 
baniius.
TIKTAI 20,000,000 GALONU

GEROS ARIELKOS.
Washington, D. C. — James 

Jonės, prohibicijos diroktoris, 
apreiszke kad vizuosią
džios magazinuosia sziadien 
Randasi tiktai 20 milijonu ge
ros guzu tęs, kuri užteks ant de- 
szimts metu, kuria gali prista
tyti tiktai ant dak'tariszku re-

Daugiau nedirbs geros
arielkos pakol 
neiszsibaigs.

Bet žmogui serganeziam sun
ku apliiikyti bonkute geros 
arielkos norints ir užmoka 
daktarui už receptą, nes dak
tarai greiezi^u parduoda re
ceptus hutlegoriams ne kaip li
goniams. - ' •

norints

cbalas,

besddali- 
, vienas 

Žydiszkas 
ant-

4 antis, 
is gy-kaimyno szuni ir darbeli 

vulius.
Nuostoliai dideli.

SIAUCZIA LIGA.
Mariampoles apskrity j uau- 

ežia gan placziai kiaulių liga, 
raudonlige. Sasnavos valscziu- 
jo ir artyniuose vakez. 
lio gyventoju iszstipo kiaules. 
Siauczianczia ligo bėdavojo la
bai ūkininkai/ del padarytu 
dįdoliu nuostoliu. Mariampo- 
lejo uždrausta isz Kauno pu
ses tuo plentu in vežti iki Nau
ju Metu kiaules, avis, nes tarno 
kratzto daugumoje serga.

Taip “pat skundžiamasi, kad 
•‘Uhioyznds,” 

kurios vartojimas, kaip kurio 
žmones kalba, sulaikąs rau- 
drmJio'n.

negalima gauti

dange-

užvydejimas

STAIGA MIRTIS.
Kuliu ' Q j

tais, Spalio 23 d. ryta, 
kas J. Kninkszta besirengda
mas važiuoti maitinau, suknibo 
ant grūdu maitzo ir staigiai 
mirė. iYplinkiniai stebisi išpli
kusia nelaime.

Mostaicziai 
k o r.)

1 valscz 
dais

A 
me- 

ukinin-

Paskutines' Žinutes.

Rimas.

Italije. LaikeNeapolius, 
szturmo inkilo marios ir bai 
Mos vilnys užliejo miestus Bag 
nava ir

Rimas, — Fasciftai už
draudė naudoti svaiginanezius 
gorimus mokslainosia. Vaikai 
neturinti 15 motu, negali per
statinėti pavoikslosia.,

Viednus. — Arthura? 
Fried, turtingas duonkepis ku- 

apgaudinejo žmonis ant 
duonoj likos nubaustas užmo
kėti $85,000 ir-sėdėti kalėjimo 
deszimt# dienu.

11 Now York. — 
dorewskis, garsus 
teip.,smarkoj skambino ant pia-1 
no laike pirmo koncerto cZio- 
nais, jog jam truko pirsztas ir 
dabar negales duoti koncertu.

II Washington, D. i
vaite bus szalta ir tankiai pa 
enifro.

Calabria, su,spaudoje 
Messi uos. Gyventojai su baime 
iszbegiojo in saugesnes vietas. 
Keliolika laivu nuskendo pri- 
stovosia larke viesulus.

Miestas Bagnara 
gyventoju o
Milžiniszkas bledes eplaike 
pristovos Sicilije, Messina, 
Trapani,'Catania ir Milazzo.

Vilnvs nnnesze «
mu nuo pamatu.
pražuvo, 
mui nodažinota.

/ 
turi 7500 

Ale'ssina 10,000. 
bledes 

Sicilije,

daugeli na
ivi ok žmonių 

tai lyg sziam rn-zy-

ris

Ignas Pa 
pijanystas

Vąldžo pranosza, Imk szia.san-

Parvžius. - 
kiszkos va lt v 
vininkais laike szturmo. Pir
uose 38 žmonis pražuvo.

S,
padare czionais mil- 

bledes; namai sugriti
kėlius

S

Kelios žuviniu- , 
nuskendo su žu

nose 38
Li.siiona

Szt urmas 
žiniszkas 
v o ir 
musztos.

Bruksella. — Czionais buvo 
didele sniegino viesulą. Konia 
dvi pėdos sniego nupuolė. Keli 
žmonis suszalo.

Washington, D. —George
town nUversitcto sismografas 
parode kad 1800 myliu nuo 
ezionlLs buvo smarkus drebo- 
jimas žemes, bot kur, tai da ne- 
iszfyrinota.

Portugalije.

ypatus likos ūž

k!

nesusilaukė

vaiku

nes. . • .
Motoro vienok ? 

neiszminingai, norėjo pėndty 
rimo nuo savo vyro, apreisak^ 
jam kad jo daugiau nemyli, 
norėjo pabegH o ant galo ker- 
szino ji nužudyti. Vyras konto 
kiek galėjo. Ant galo idant 
tam viską užbaigti, szove pa
ežiai in galva užmuszdanuu 
ant vietos. Kuna palaidojo aht 
lauko ir pasodino 
bulves, sakydanuu 
nams, kad pati nuo jo pabog6. 
O kad žmogelis buvo dievobai
mingas,'negalėjo mah zei gy- ‘ 
vent, su misiia, kad jo pati gu
li ant neszvontytos žemoE, iąž- 
kase lavonu ir palaidojo ajtji 
kapiniu ir tada žudinsta išžio
davo. Sudas nubaudė ji ant de- 
szimts motu.

jam kad jo

i 
j

1*1
4
■i

blii
Ii

įl

♦

— Mar- 
stikleli

Syracuse, N. Y. 
gerdamas 

munszainos, inkrito paperosas 
ir nuo to kilo ek^plozije kuri 
11) d og i n o, j A m ha i s ia i a k is.

: !l Bgltipiore, Md. - B. G, 
Biirt, 42 metu, grajino ant pi- 
jano per 52 valandas ir ,20 mi
liutu be perstojimo, laimėda
mas 1000 doleriu.

If Philadelphia, 
ežiai pakviesti ant
apsirgo valgydami užtrucinta 
valgi.

1i
vi n Hart

87 sve* 
Veselkos

11 Moskva. — 
ožiai randasi kalėjime už sude- 

dvieju eigonku aut 
laužo gyvas, už tai, kad nevos 
nusiuntė -ant jn kaimo visokes 
nelaimes.

26 kaimuo-

ginimą

■M

Paprastas ilgis žmogiszkos 
gyvasties ėziontiis Suv, Valsti- 
josia yrą 42 metai del sztornin- 
ko; 44 fuhuonu; 45 laivoriui; 
48 mekaniku; 49 kupeziui; 53 
advokatui; 65 fa rmer i ui, i r 50 

r redaktoriui.

ko; 44 f Urmonu;

ant kapo 
kaimy-

J

..į j

u

’ H 

lįl

jMl
■h,,]! H

''51ii) 'ii 
' i* m
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Mahanojui ir
galonu munszaines 

už keturis dolerius ir ta paežiu 
munszaine mj daktaro receptu 
parduoda už deszimts doleriu. 

Argi reikia didesnes anga 
\ vstex!

riai perka

biskupu.
Czionais yra 8.') hiskupai, 13 

arkiviskupai ir 4 kardinolai. 
Lenkai vržimn pirma vieta po 
Airiszin, turėdami 740 parapi- 

du viskupus -- 
Wiseonsine ir Plagen

jos, o vos turi
Rhode,
sen, Detroite. Vokiecziai tnri 
tiktai 431 parapijos, o 
viskupus, 2 arkiviskupus ir 1 

Lietuviai ne turi

turi 15

Viena Užduotis. Lietuviszkos Pasakos.

H; Pniversitetuosia ir kolegijo- 
>ia vald/.e paskiria 
k i> m bar i 
ruko. Bet nevisnr merginos 
>piresi rūkyti kada lankosi i u 
mokslus. West uosiu merginos 
nesiima už tojo paproezio.

tam tikra 
del merginu kurios 

Bet nevisn r

Sekretorius Mellon apgaili- 
no. Imk valdže ketina atpirkti 
ireezio leidimo Third Libert v 
Bonds, kurios atnesza 41 i pro
centą. knrio< 
mete.

Žmonis galex jaise* 
parduot i ha n k ošia.

pasibaigs

gab’s

1928

patys

kardinolu.
nieko.

Visos peticijos, memoralai ir 
praszymai simisti in Apaszta 
liszka stalyczia Ryme nuėjo 
ant niek, idant turėti daugiau 
visk u pu.

Lenkams ir Lietuviams 
didele skriauda o 
kai Bažnyczia i, uos už sukyli- 
ma neprignįmingu hažnycziu 
cznlnais, atsako už tai Ameri 
k o u i szk a s b p i s k o pa t a s, 

psyehologijos
juju papratimu ir 

kaip kada laiko juos už rovo- 
liueijoliiorius prieszais baz.ny- 
ezia. jeigu spiresi savo t iesu.

st a ly ežia

nežino 
žmonių, ir

visu pranaszes

T.... ii i .j T r.—r Tn-iui -irimui imiwnr ~i i—. nn. • hit iiliw ffimnini i '* "* '"‘w

Jonelis pasidrąsino ir sako po- 
“kad asz gražiai pasiro

dęs ir pinigu turiu invales, 
pokszczias.’ ar

ne butu pono malonis pagelbo- 
Ant to vėl ponas paliep 

dailu žirgą.
Jonei i s.užsisėdo
ponas liepe ai-' 

neszti isz pakaju sena surūdi
jusi karda ir, padavęs jarr 
liepe mostelti, kur jis tik pa- 
mislija. Kada Jonelis mostele- 

— medžiai nulin
ko. kada mostelėjo ani mariu—

nu i:

kaip usz eisiu

vi
i

v ra
ir Katalikisz-

kuris
musu

mhi*i w faOfafafafai 

pasakotu n or 
4 i

Kalendorin ant 1926 meto 
jau baigėme spaudyt, todėl ma 
loiH’kite prisiunsti prennmera 
la idant galėtumėm kožnam 
isz-Junsti prenumerata idant 
galėtumėm kožnam iszsiunsti 
kalendori in laika kadapkukv 
tumeto prie>z Kalėdas.

ant
Naktis nuduoda del pikt 

žmogaus per trumpa, o del g. 
ro žmogaus diena per trumpa.

)

op.

Buvo graži vasara viename 
Adirondacks kalnu klonyje. 

.Vieni svecziai atvykdavo, kiti 
gryždavo. 'I’arp ju buvo viena 
sena moteris su savo dviem 
gražiom dukterim. Szita malo
ni, meili, sena moteris hnvo ne
paprasto dievotumo ir geru
mo. Jinai mylėjo Dieva ir savo 

dievotai skaito Bib
lija. Bet ji buvo pęrsiomus ypn- 
tingu noru iszganyti tuos, ku
rio dar nebuvo, kaip kad jinai, 
apszviestos Protestantu bažny- 
ežios nariai.

Ji buvo
vargingiems

taji malonu kleboną, kad davo 
žodi kiekviena, diena kalbėti 
“Sveika Marija.“

Tuomet ji pradėjo savo pa
siuntinybe su
karsztumu. Jos kalbos turinys 
buvo tame, kad kunigas klai
džioje tamsybėse*, jisai turi 
iszeiti isz tu tamsybių besimo
kindamas Biblijos. Tuomet jis 
ir jo žmonos iszvys szviosa ir 
pasiliimsiios isz amžinos pra
žūties.

Kunigas
neporl raukdamas, il
giai prižadėjo tikrai apmans- 

ji buvo pasa- 
papraszo melsti 

darbams Szventn-
Dvasios szviesos.
() dabar - — jis tarė..- asz

prižada.

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.
^RM****®*®****"'* <^w*i"'****e- ■i«*aana.^ i mi immiiiii naim«aianM Mb> imi iiiMMMMiaiiMiiiaa ■ i m 811 i>mmihii nu a narni imu ■<».«

ai ėdžiai
arlvma

klausė, 
mauda

tyli visa, ka tik 
kinsi. ir 
šiem s savo
Šios

VI-

Kada jau susėdo ant laivo ir 
pradėjo plauk tie, atsiminė .Jo
nelis, kad ant lango tame pa
vojuje pa Ii If o žiedą, kuri kara
laiti’ buvo jam davus. Jam ki
bai to žiedo gailėjo, kad kara
laites buvo paraszyta vardas i»’ 
pravarde, todėl liepe tam jojo 

o
gryžo žiodo pasi imi i i r 

nenorėjo leisi,

Ii...“ 
šimeliui at vešliu 
Kada atvedu, 
ani žirgo, da

e
I

jo an i giri'os

t I

s kokiu naujieitu: 
asz ežia, sako, nieko ne žinau, 

nes no senai in szita miestą 
atėjau, 
ežia gero girdot, 
ko: “ 
tokios.
musu
Jonelis su vienu kareiviu buvo 
isz važia ve jeszkoti, dabar lau
kiam parvažiuojant kas dien, 
n<* žinom, katra diena sugryž.“ 
Pavalgė karalius ir karaliene 
padekavojo už gražu priėmimą 
ir iszejo sau karalaites laukti. 

(TO LIAUS RUfi.)

in
tai noroezia žinoti, kas 

’’ Karalius sa
ri icko naujienų nėra, tik 

naujienos, kad buvo 
dukterį pavogė, tai toks

vanduo po r s i < k y re! Jonelis la-kareivini plauktic su laivu, 
jis pat s 
nors karalaite
bet jis siigryžo to žiodo jeszkot. 
Kada žiedu pasiėmęs sugrvžo 
prii* mariu ir nerado to karei
vio su karalaite, labai jis nusi 
gando ir nežinojo

bai gražiai dekavojo ponui už.
o ponas jam pu 

žinau, ko (u jeszkojai 
tu buvai rados karaliaus (luk
teri, ale ir vėl pražudei. l)a ta 1 p 
karaliaus dūkio ne 
ale karalius 
kasdien lauk.
parjojės in (a miestą, 
mus tiisczins ant

jo geradejyste, 
s a k'e: “

........................................  i

ANT PARDAVIMO.

Didelis keturiu floriu plytų 
namas, 

s 35 rūmais ir
K I 
t n I

kuriamo randasi hote- 
reMauracija.or.la'bai gailestinga 

“vargingiems“ Romos katali
kams. Savo rmoszirdžiame uo
lume jinai apmanstinejo juju 
nelaime ir beveik jautėsi pra- 
nasze esanti, Dievo siunsta 
prasorgeti juos nuo gresianezio 
pavojaus.

.Juo daugiau ji svajojo, tuo 
labiau troszko progos tai pada
ryti. Ji pamirszo didžiu senu 
kalnu grožybes, placzias gi
rias, gaivias žalias pnszis, ma
lonu žolvnu dvelkimą ir me 
džiais apaugusiu laku džiugu- 

Jos vienintele mintis bu-
Kaip jinai

iszlaikiaii savo prižada. Asz 
tamstos iszklansinu. Lieka tik, 
kad jus iszklausytumete ma
nės. Ar tamsta prižadate kas
dieni kalbeli 
Marija

— ’Vikriu tikriausiai!
atsake vargsze motoriszke, nu
džiugusi, kad kunigas rodėsi

- Asz 
tikiuosi neužilgo vėl užeiti! — 

-- Gerasis Dievas pasigailės 
nuoszirdžiu inegini- 

ir vis tiek 
iszganyt a.

maldele “Sveika

taip giliai susi domėjos

ne kur ei*i 
ir ka daryli. () tas kareivis su 
karalaite leidosi ant mariu ir, 
jiems marioms plaukianl, 
rojo karalaiti?
kaip parvažiuos* pas karalių, 
kad sakytu, las kareivis ja ra
dos, o 
siegs,

IU-
prisiegti t ei p,

ne Jonelis,

111 k l < • 
-u karaliene
i. lai tu pirmiau 

ra-i na 
tos iilyczio.-. 

kur karaliui ir karaliene 
dnkles lauki i. tai paraszyk i 
k i saiua.
ralieue užpra.-zai

parvežta, Vj(pUy miesto Tamaqua, Pa, 
. .. ‘ < ■ i: i a ; prie kampo. Parsiduos tik Da

uba su bizniu, kaip kas 
“Sanies*’

I nias :i 
i nori. Atsiszankite in 
; arba ant adreso: 
IPHM į

■ j ( H.)(J

t
t

8 West Broad St., 
Tamaqua, Pa.

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

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
K a tas tūkstantis doleriu

kad karai in ir k a i 4
( I 

I 
į 
doleriu.

ant pietų, 
lie pietus kasztnos penki tuk- 
t aneziai, i r pa ka by kie prie du

o jei ne pri- 
tai karalaite in

n u s k a n d y - cs. K a ra laite, 
karalių ii- karaliene

mares
tmre

pa- rii ir kaip apsivesi ne savo pa Į žmogui reiszkia, jeigu jis yra apinv* 
sakyk ir dau Į tas kokios nors ligos boi viduriu su

gedimo? Toks žmogus yra susirati*
i kės, nelinksmas ir invalriu nesmagu- 
! mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
jauksini kaina parodytum, tai jam ma- 
i

danui
rnalvt ir labai iszsiilgus buda- 
ina, prislėgė sakyt, kad tas ka
reivis ja rado, o Jonelio visai 
no žino, ir jis skalnai iiuplau 
kc marioms, o Jonelis 1ol» : 
va iksz.cziojo ir
ik galėjo paeit i, 

apsilpo, atsiguli’ ant takelio ir 
tuom tarpu toks

pa-

are

tamstos
m u, brangi ponia, 
tamsta busite iszganyia, nes 
lirbate sulyg savo supratimu.

Marija“ 
a t n o*-z

ežiai leisvbe< ne 
ginu pas nuiiic ne peksezia-. ne 
raitas m1 gryž.kio.
dekavojes ponui 
lini ir atsi<\ t ikines, leido-i
1 y 11: 
akies 
mieste, 
ir Įiasieme<.
ir už.pra.sze

Joneli*, pa J 
ir tam sene-

1 o-
žirga paleido

at "it i ko 1 aru 
tnszezia narna 

saina 
kar >

* 1m a s.
V() —
galėtu kokia nors siela in tik
rąjį, kaip ji mane, dangun ve
danti kelia atvesti.

Bet sztai pasitaikė gera pro- 
Tosios apylinkes kataliku 

Airiu

Tikėjimas!
Jonelio vi-

Sveika
i r

kur
Bažnv•

į lonesne butu sveikata, negu tas aute* 
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios, jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sokaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali-

Jonelis 
jeszkojo, kol 
o kada v i.-a i

kaip tik
mirksni jo 
o ra dės

pakabino 
karalių ir

’ i
kurie

J uodą \’aidyla,
gal po Nauju 

spaudyt t aj i 
Kada at span- 

apie tai vi

pra.-zo
’P ra-* 1

J“g

Del daugelio 
knygos “ 
nesame, 
Metu pradekime

istorija.
< lysi m praneszime 
xiems. Tiiom laik turėkite tru
puti kantrybes.

ak v va

'Pry> milijonai 
lankosi in 
mok šiai nes turi 
pagal tyrinėjimą 
37.5 miestus.

vaiku kurie 
Amerikoniszkas 

menkas akis.
daktaru po

24 milijonu
vaiku, tik puse pasidavė po 

egzaminu,

hz

daktariszku egzaminu, o kita 
puse keneze ant akiu ir apsilei- 

• Iineja moksle.
Xvkurie profesoriai tvirtina, 

Imk skaitvmas mažo druko 
laikraszcziuosia pagadina žmo- 
nini aki< ir turi naudoti aknlo- 
riu<.

Ant stataus kalno Doke Tat- 
ruosia, kur kitados buvo Zie 
miniai Vengrai, lx*t dabar vai
dinasi ( zeko-Slovakije, randa
mi da ir >ziadien didelis palo- 
eius kuriame gyveno 1634 me
te naszJe Klzbieta Batora, ku
riai pritarnaudavo du seni ta** 

vyras ir motore.
Toji motore gyvendama pati 

palociuje ir geisdama užlaiky
ti savo jaunysta ir patogumą, 
naudojo tikrai szetoniszka bū
da. Toji szeton-bobe prikalby- 
4 
mis 

♦ tavo ir 
k ra uju jo.

r ui i 
r fl

lavo in paloviu sveikas ir jau- 
mergaitos, po tam nužudy

mą u dėsi jnjn sziltam

Tokiu bildu nužudo
penkis szimtus

apie 
mergaieziii.

Ant galo tarnai negalėdami ii 
ginus dalaikyt’i baisybių savo 
ponios, uždare jaja bokszte ir 
ten badu numirė.

Daugeli keleiviu ir sziadien 
atlanko paloviu ir kambarius 
kur Elzbieta žudindavo savo 
aukas.

Morta Skrypczak isz Buffa
lo, tankiai lankydavo hažny- 
czias. Biustu tas, kuris manytu 
kad Morta eidavo in bažnvezia 
isz didelio nGbažnumo; eidavo 
in ja ja tiksle vagystes. Katros 
mot eres eidavo prie komunijos 
palikdamos savo maszneles ar
ba skepetas lonkoje, Morta pa
siimdavo kas jai patikdavo ir 
apleisdavo bažnyczia.

Ant galo nužiurę jo ja ja za
kristijonas, sulaikė prie duriu 
ir atėmė nuo josios dvi masz
neles su pinigais ir paszaukes 
palicijanta liepe uždaryti kalė
jime “dievobaiminga“ 
ka. Sudas nubaudė jaja ant 
dvieju metu in kalėjimą.

dievobaiminga vagil-

Amorikoriifjzkas episkopą* 
tas apėmė monopolu ant baž
nytines irarfoljos ir neprilei-
džia Lenku ne Lietuviu prie

isz Rymo telegramai prane- 
sza, kad kunigaiksztiene Afar- 
za Eogiiani, mirdama paliko 
visa savo turtą, verties suvir- 
szum 30 milijonu lirų del kar
dinolo Nassallii Rotica, 
visktlpni Bolonijos.

Gimines mirusios kunigaiksz- 
tes užvedė teismą atimti taji 
turtą, tikrindami, buk motere 
nežinojo ka daro ir kentėjo ant 
tikejimiszko kvailumo. Kada 
apie tai daginio kardinolas, 

atsižadėjo palikto 
naudos giminiu. — 

Geraduszis kardinolas, ar ne.’

tai 
gervaliai 
tūrio ant

nereikalaujuMirsztanti" 
praszparto ant kito svieto. Bet 
daugelis žmonių 
sziai numirt i be jojo.

negali nuli-
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pa t s i r 
Nors

klebonas turėjo miszria
ir Kainuiioeziu parapija. .Jisai 

gi buvo Kanadietis.
jo bažnyczia stovėjo pen

kiolika mvliu atstu nuo mies
to, kuriame toji mot (‘ris viesze 
jo, visgi ji nusprendė aplanky
ti kleboną ir pareikszti jam sa
vo “misija!“ Nukeliavo. Kle
bonas priėmė ja labai nuoszir- 
džiai. Nuo paprastųjų dalyku 
ju kalba nukrypo tikyban.

— tarė mo- 
mandagumn 

asz daug

misija!

blIVO
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Pradėjome spausti Kalendo- 
ri did 1926 meto. Praeitas 
patiko visiems skaitytojams ir 
kožnas ji giria, bet szimet?... 
Na, tai jau bus du kart tiek 
smagesnis ir galim spėti, jog 
musu mylemi skaitytojai juom 
neiszpasakytinai džiaugsis.

Tik paskubinkite atsilygint 
su iižmokeszcziu ir prikalbyt 
naujus skaitytojus, nes kalen
dorių tik tiek spausime kiek 
turime skaitytoju.
skubinkite idant po tam nesi- 
graudytumet!

Todėl pa-

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

KANTiCZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

VV. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHANOY CITY, PA.

M

ANT KALĖDŲ

Dabar laikas užraszyti gi
minėms in Lietuva “Saule“ 
dovanu ant Kaledn, o prielr 
tam gaus dovanu ir Kalendo- 
ri isz kurio Lietuvoje labai 
nudžiugs.

Yra tai pigiause dovana 
del jus he jokio rupesezio isz 
siuntimo o giminėms pada
rysit neiszpaflaky tinai, daug
dŽiaugsrno poi* visus metile 

■A' llii. 't ' ’
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-- Ar jus žinote 
toris savo visu 
bei malonumu --- 
manseziau apie tamsta, kuo
met pamaeziau jus savo bažny-

Atleiskite man, jei asz 
pasakysiu, kad man labai gai
la, jog toks iszmintingas žmo
gus sn visais savo žmonomis 
yra nukrypės nuo Evangelijos 
skaistumo (kaip mes skaitomo 
Bi’blijoje) in 
mus. -

4

- Ar ponia esate tikra apie 
- paklausė kunigas.

esu tikra;
nedrvscziau kalbėti
dalykai Taip jausdamosi, pri
sipažinsiu turinti tvirta, neuž
gesinama norą matyti ir jus 
esant tiesoje. Asz jaueziuosi, 
kad tai inkvepiinas — szviesu, 
net Szventosios Dvasios pa
siuntinybe, raginanti mane at
vesti jus prie Vioszpatios .Jė
zaus. —

Kunigas pagerbė jos aiszku 
n u osz i rd urna. Jis 
butu nenaudinga pradėti gin- 
czai, tad jis tarė linksmai:

Brangi ponia! Asz tikiu

savo

Romos pa k lydi-

(ai
- Taip, kitaip 

apie toki

žinojo, kad

J 
kad jus tikrai isz szirdies nori
te mane atversti. Jei tamsta 
intikrinsile mane, kad klvstn

Tik su
y

asz pilnai ‘klausysiu, 
viena užduoto.

-- Kokia gi,ta užduotis.
— Ar jus esate kuomet 

girdoje maldele, vadina- 
Sveika Marija?“

nors
m a

Moteris užsimanste.
ji tarė — asz tu-

4 4

ka Marija.
“ir “Svei- 

asz nie- 
Asz

-— Taip — 
rojau viena tarnaite savo szei- 
mynoje, kuri buvo dievota ka
taliko. Man paklausus ar ji ka
da meldžiasi, ji pasakė, kad ji 
kalba uTeve Musu

“ Vienok 
kuomet in tai nesikiszau. 
manftu, kad visos maldos turi 
kiek nors gera savyje. —

— Tikrai jos turi — tarė ku
nigas — ir dabar, kadangi 
esate girdoje apie 
Marija,“
jusu pasiuntinybes, jei tamsta 
prižadėsite man kiekviena dįe- 
na atkalbėti, ar bent perskai
tyti ta maldele. Ar jus prižn- 
ci«te? . * :

Moteris taip geide atversti

“Sveika
asz prižadu klausyti

guli. Ateina 
senelis su viedrii vandens.

"kelk, .Jonai,
■ ’ A 4 ... 1. .A įsa K *

seneli mielas, jeigu
(J -

j tyre ji mi koja : 
ko ežia guli ?
4 »

ųi .
■ ako
Jonelis:

suteik man szmotoli du
’’ Sene

i •

<ali,
ins, ošiu labai silpnas.

su manim - -
no

Jonelis pasikėlė ir aba

lieno pas savi' ant pietų. Jone ! mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
lis iszrede s.dia kanuopuikhn: .skaudėjimo, 
šiai, sukrovė brangius vale';:*
ir gervmin 
lu padėjo,

ir I ies žibinu d;
kas k:

dusulio

l’oji
nors prigis 
?ziai vaisiaus. —

.Jis neklvdo. Vargsze senute 
niekuomet daugiau neat šliau
kė. Neilgai sirgusi, jinai nuėjo 
>as Dieva vis besapnuodama 
įpie Szventosios Dvasios pa
duot inybe. Ji buvo tikrojo ti
kėjimo stovyje ir taip
eisiama gaih’st i ligojo 5’i(‘sz - 

paties. Bet ji niekuomet nepa- 
mirszo prižada atkalbėti kas-

S veika M .h r i ja.”
ir sztai to viso vaisini. Jai

mirus, instabus dalykas — jos 
vyriausioji duktė pradėjo jesz
koti gilesniu žinių apie Katali
ku Bažnyczia. Jinai rado pro
gos patyrinėti ii* jos tardymai 
priveda ja prie' tiesos pažini
mo ir pri<‘ krikszto. Sziuo lai
ku ji yra uoli katalike. .Josios 
aunesneji sesuo linksta iii ta 

oati kelia, ir ne kiek neabejo- 
ina, kad ir ji paseks savo se- 

pedomis. Mirusios mote-
riszkes nuoszirdus 
szsipilde, tiktai visai kitokiu 
bodu, negu kad ji tikėjosi. ’Vai 
buvo vienos sanlvgos vaisiai.

--K.T.V.

zadojo

;ers
I roszkimas

CVITU knygele Draugystėms del isz- 
nokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
CVITU knygele Draugystėms del Ka- 
ioriaus nog sudėtu pinigu ant 

Preke - - - 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

nog 
atsirinkimu.

pinigu

FLO ELECTRIC CO
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkan)

112 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINLA 
SZVIESA

in Namus, Sztorus, Mokslainea, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Saviem. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sstoroaia. Už* 
veda verpalus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti szviesa arba perm*** 
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apsaviotimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecaiui pakol ejsito kur kitur,

FLO ELECTRIC C0. 
312 W« FINE ST., MAHANOY CITY 
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is sako: “eikit' 
^ansi valgyt ir gerti, ka lik

* 11 1•esi.
Iii nuėjo in dvara; tada . ent
is nuėjės pus savo poną paprū
se dol jo valgio ir darbo. Ta 
jonas, pamatęs Joneli, suteikt’ 
jun valgi ir darba ii
ris szitufus‘an1 metu, o jo dar 
įas buvo, tik dvaras nuszlimti. 
I’as ponas syki rengusi važ.ino- 
i in sveez.ius ir Joneliui nžgy 
ie l ris daigtus: kad jis no žiu 
retu in tokia pa>ziure, in dar 
'ine ir in kluoną. Prisakęs vis
ką ponas ii' iszvažiavo, o Jone- 
is viską apžiurodavo, kas jam 
priguli, ale jisai norėdavo ži
I

VJeiia
noli, kas toje pasziun'je

syki pasergejes senuką 
ir pažinri’jo, nieko ten ne mate 
kai tik duris atidarė, mnzyke 
sužaidė. Senolis pamatęs kad 

suriko: “Jonai, 
am tu žiūrai, kur tau uždraus- 

dabar ponas žino, kad žiu- 
jau szimto rubliu ne 
Jonelis

via.

J s ten žiuri, 
ei 
ui: 
rėjai 
gausi.“ Jonelis atsake: 
seneli, da vis bus gana dvie
ju.“ Senelis sako: 
giau ne žiurekie;“ r 
seneli pasergėjęs ir vėl pažiu
rėjo in daržiniu, fik muzyke 
iszgirdo. Kada jis trecz.ia syk 

kluoną, mnzyke 
kad jis 

“Jo- 
ka tu darai? ponas 

parvažiavus, ne.

»

“ale,

“nors dau- 
ale jis vol ta

užžaide, 
atsit ranktie.

pažiurėjo in 
taip gražJai 
negalėjo ne 
na i, sako, 
viską žino ir,
gausi nieko mokėt ir iszvaris 
isz dvaro.“ 
važiavo ir ponas; senelis*pona 
pasitiko, teip-gi ir Jonelis su 
nuliūdimų ir aszarom. Joneli 
ponas nubara ir liepe iszeit isz 
dvaro; szis dabar labai susirū
pino, kad teip labai ponui pra
sikalto, o isz pažiūrėjimo nieko 
ne pasinaudojo, apmislydamas 
savo vargus ir nelaimes isz gai- 
lesczio szirdies pradėjo verkti 
visu balsu. Ponas, iszgirdes 
baisa verkenezio Jonelio, Hope 
ji paszauktie ir paliepė sene
liui nueit in pakajus, paimtie 
sena masznele ir atnesztie. Ta
da ponas ta masznele padavė |

Ant tu pėdu par

Joneliui ir liepe pakratyt: Jo-, 
nelis pakrato, pilna visur pini
gu ir niekad isz jos neiszsibai- 
gia. Jonelis labai gražiai pado- 
kavojo ponui, 
cziavo. Ponui patiko vaikino 
dekavojimas; da liene seniui 
atnosztio gražias drapanas:

rankas pabu-

kada Jonelis Apsivilko, iszrodo 
kai koks kiAiigaiksztU! Wadakai koks kiinigaiksztifii! Wada

■ i■ ’• ■' "■ ■■ . tr '. "f‘/i,'

patrūkimo,
Į (asthma), pcrszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir

Atsiunsk 60c, tai gauti
4 4 

i>ztuoj;i. kitu tiąu.
Kada karaliai -u karaliene ėjo vaistžoliu nuo bite vienos virstuj pa

ir pateiniiio 
kad ežia karalių ir k i
nžpraszo ani pieta. |SZirdie3 tai atsiunsk 85c ir gausi 

,]■/( jo ' musu gausius vaistus, taip vadinamus

k a

dnktes lauki i 
-a i na, 
ralieue 
Karalių-
pažiurę! i. 
z.n .-lala 
karaliene

ant 
mi<i<lebo jos 

o pamalęs labui 
i<zredyta. nzej«

i a

vra-
’s ir

K; i -

i minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu «uirima, galvos 

užima ausyse, nuomarą,
r

j skausmus,

I

. “‘Nervu Prepnratae.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet muso Nėr-

pa vadino. Kada kn
1 vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
I • • • v •

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu-
; ir suteikia žmogui ramuma.

ralieue ta vbka-pamate, labai ;
nusidyvyjo, isz kur jisai toki>;9U iol’u ir knygų kaUdoga. Reikalfa-i

gi musu Žolių pardavinėtojai visuose 
' miestuose.
j M. ZUKAITIS,

‘25 Gillef R<1. Spencerport. N.Y.
«>wi m** **•« 4»ii4 aru ■iimr iiiMniiiMiiBin
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
• -------- $---------

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu lu-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-Kart auga diuyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuns airua ir czeaina. 
pinigus m szita naima o persltiKnnsite ir matysite 
kaip tai pinigas augu su pauuugmunu rrocento.

bagolas, ir sėdo pi( tn< valgvi
I .Jonelis nieki 
ir karaliene p;

I, 

t1 

•i.

be pioi iijant
kad karu Ii ik i
()

♦

Dekite savo

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrmb
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

t

e

lakstantis Nakta

#•

• i

Gerbemasis Tamiatal: —
Sulaukiau nuo jusu aluncziamot 

mano vardu knyga Tukatantia 
Naktų tr Viena“ 
•zirdinga aertu ir labai džiaugtam! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, ass ma® 
labai yra tingeidu skaityt] visokias 
istorijas, jas skaitydamas nsl nepa
sijunti kaip laikas ssveatal tr ®n®> 
giai praeina Ass visiems ttakfcsla® 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena* nss Ja 
skaitydamas Smogus apts viską tada 
pamirsit! tr visokį ruposestal nors 
ante valandėlės atsitraukia.

2OKAB.

vardu knyga 
ui kuria tart® r lt

Su pagarba, t 

18 d. Geguito 1831m. 
Dv. Palasduonya, 
CseklatkM vai 

Kauno apate.
v frpnTf ▲ iktf ▲ JLaJL a 4jL aJ AkJM UAL.

Yra tai ketvirtas iazdavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima
•    • _ 4 • • T • * va « «M • aja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai SS4M.
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ADVOKATO ADVOKATAS

Nuo savaites 
'.'ienas priesz kita

seile jo 
vieno

(Verte Birute M.)

laiko 
pri t'

ir to paties «talo Melburno lau- 
dies bibliotekoj. Ji vienu por- 
lekiancziu žvilgsniu pastebėjo 
kad jis studijavo teigiu 
k u.s, kada pati dirbo ant 
kios tai temos dailės
Labai dažnai, kada kilnojo sto- 

‘ ‘ Encik lopedi ja 
knygas, jis jai 

priėjo

daly- 
ko- 

srityjo.

ras ir sunkia.* 
Britannika ” 
pagelbėdavo, ir greitai 
prie to kad sutikime ar pi rsi-
^kvrime 1\ lodami keito klonio- * •
jimns. Kitu žodžiu, kaip “Nuo 
szirdžiai aeziu”, arba “A^zin 

, niekuomet neisztar
kalbi'ji

tomistai ” 
d i nėjo. Kas teisybe, 
mas buvo negalimas, nes Mal 
burn o skaitykloj ta 
buvo uždrausta.

Dideles skaityklų* 
donge minkszli kilimai, 
stelbe žingsniu atbalsi, 
dengti žalia gelumbe s 

daro

grio/tai

grindis
kurie

Ugi
nt a Iii i 

in sve 
ežius patogumo inspudi. 

skaitomas
kiekvie 

svarhio«io.‘

patogiu- kėdės.
() \ l

120sas knvgvnns• •
OHO tomu knvgu. yra 
nnni atdaras, t’ž 
knygyno sales yra viso pašau
lio laikraszcziu skaitvkla: is:
to* priežasl i» <. judėjimas airi 
naneziu ir isz’ inaneziu \ ra la 
bai didelis.

Artinasi szošta va landa 
karo. Ji užvertu

Z<1

va

” 0ĄU1JT ‘ 
atsisveikinus pranyko rnmo'nijoj trecziu miestu ir turėjo 
viduryje, ligai žiurėjo jis pas* arti 30,000 gyventoju.
kni ja, o vėliau bumbtelėjo:

— Toip, bet mes del pinigu kurie dar iki sziu dienu 
nosusitarem. •1

Bot tuose jo žodžiuose nebu
vo liūdnumo. Buvo tai priežas ka, laudies knygyną, teatra, ir 

jis — kad iki 15 metu gyvūne tis tam kad kita diena matome tt. O miesto apielinkes yra ga-

Į Po kiek laiko pradėjo kalbėtis: 
ji sužinojo kad jis yra teisiu 
kandidatus, kad tuojau turi 
laikyti kvotimus in advokatus. 
Ji jam apipasakojo kad ji stu
dijuoja dailės istorija, kad vi
suomet gyvena San hurst e; o

paskui

*****,m»i» r> w^»***w * «■

Jif.ai 
iszkilo dėlei aukso sluogsnin, 

i nėra 
visai išsemti. Apart to, mies
tas turi geležies ir vyno fabri-

Milžiniszkas Varpas Ant
Atminties Žuvusiu Kareiviu.

Anglijoj, 
persikėlė in Austrija.

Tuo tarpu omnibusas priva
žiavo Brunsvika. Margarita 
Tipper irzsedo. Jos laimei, lič
ius irimui i nustojo, 
sos nuvažiavo, o
Bradas pažiniojo pro langeli 

alsi* veik i niurni
galva.

Sekanezia diena Bradai rei 
kejo dirbti Parliamentn Key- 

teisiu veikalu, ( 
dar paskiau, per kelias diena? 
iszeiles. naudojo?! Teisino

visa

Ji

gynė kur yra

su motina juos visa valanda drauge na turtingos. Visos tos žinios 
vaikszcZiojant. Ir dabar nega- lieczianczios miestą 
lojo sut iki kaslink iszlosztu pi- i

(>mnil)u 
kad Jurgi;

linkt (‘lojo

naudojom i
Knygynu; tuo bildu, vos szesz- 

at >irado Didžia jam
Knygyne. Ir, iszkarto, 
nemalonu jaiuma, radęs seniai 

vieta 
ži ure- 

gni

• a < lit * 11 • i
patyrė

Margaritosužimami)
♦ iiszezia. Ka*; v.ilandele 
jo in durism laukdamas
ateis. Bet be pasekmių — ji ne
atėjo. Auk-zcziaii negu pa-A n k? zeziau
prašiai, užverto knygas ir isz

ėjo.
Ir vėl savaite praėjo, 

nieji niekur nesusitiko,.
/. ėjo paješkoti. Nes

svarbaus 
Tikėjosi

o ian- 
Tadr

. San h tirš
ta, buvo Margaritos laiszke in 

iiigu. .Jurgiui neigi rodosi kad Jurgi, raszytame penkios die 
Margarita pati nenorė jo galu-j uos po persiskyrimo.Margarita pati nenorė jo galu- nos po persiskyrimo. Be to 
tino nusprendimo ir iszrod i no I Margarita dar pridėjo kai? 
jo giuezui kas; kart naujus pa- Sanhursto miestą, pmtebi kai 

po punktą pradedaneziam ad 
vokatui. Jos tėvas yra mieste 
be abejo nirinu advokatu, ir j 
turi vilti kad jis rems jftun 
dranga. Apart jos levo, yri 
dar du teisininkai, kurie jar 
gerai praturtėjo, ir ji likis 
kad ir ketvirtasis advokatu 
greitu laiku be sunkumo ingys 
gera turtą. Praszo kad Jurgi? 

adresno 
tu jai ne in namus, bet iii pos 
to- ręstante. Ji jau negrysz ii 
Malburna, nes tėvas nori kai 

pert raukt u 
mokslą.

Tame laiszke Jurgis aiškia’ 
iszs kaito — nors tas 
paraszyta

gam
Nuo senai

JI

matus. Toip diena isz dienos 
tęsęsi tie ju susitikimai, ir Jur
gis jau senai hutu iszpažinef 
Margaritai savo meile kad j< 
finansinis stovis Imtu kiek ge 
resnis; toip dragos neturėjo.

Kas teisybe, jis buvo 
blogame padėjimo,
jau pabaigė teisiu ; Indija, per
buvo aplikacija ir iszlaike eg
zaminus kaipo advokatas; ga
lėtu jau praktika pradėti. Bot 
Australijoj veikia, i n si a tyma s 
kad reikia iszsipirkti patentas, 
kuris kainavo 50 svaru sterlin
gu, o Bradas ju neturėjo, 
vo visai neturtingas,
būdamas neteko tėvo, atvažia
vo su motina Australijon pas 
dedu jauniki, gyvenanti szimi-

Dviem 
metam praslinkus numirė mo
tina, o tuojau ir (lede, po kurio 
mireziai Jurgio aplTirejo maža 
vieta. Pardavės ja, su maža pi
nigu suma nuvažiavo in Mal
dama. \’i(‘iiok tuoj pinigai iš
sibaigė, ir kad nebotu apturė
jus pajzalp<e isz karo moky 
klos, kurioje dėsto
pamokas, nežinia kas

jeigu nori atrarzyli,

H universiteto
Bu- 

.1 auna s

roję, nusavojo akoje.

nors

h

$

Atminties Varpas, diena i! * ann
i
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Norints jau senei užtemimas 
saules praėjo,

Bot nekurioms da ir sziadion 
t a.- isz trakos neiszejo,

Eina po visokius užkaborius 
jojo jeszkoti,

Su žalablukois per naktis 
dabot i;

O tai minu motcrelo>, 
Ir mergaites neiszmaneles. 
Ana vakaru savo forduka ’n 

garadžiu indejau, 
laja diena žinucziii po svietą 

rink i nejau,

I

i

ii kos pa sz ve n 1 y tas ” f f * • * • )per Italijos karalių Roverete, a >>1 Irenlmo kariško frimto,!
< V ariais jlaiko svu’t i nes

skambina
vaka ras devinta valanda.

ant atminties žuvusiu kareiviu 
svėrė suvirsznm vienuolika ton u »>’ 
Imlrn rui mici loįrl i inm cnnlnu L* n S

kare?nebu v( 
kad jo jausimi 

nenuėjo niekais. Ji norėjo tu 
roti ji arti savo*, ir būdas ko
kiu rūpinosi jo ateitimi laba’ 
meiliai ji glamonėjo.

Vienoj valandėlėj moto 
sus savo užsiėmimus ir

Tas jau 
jauna j 
apt u r

laiko po nusileidimui saules ka 
i

ji per miliutą Ant Maple iilvczaites pasukau,
Ir nuo dyvu net nusistebėjau, 

Sziui Linu va it e su žalahlo- 
kiu stovėjo, 

Manos suvis nusitikėjo, 
Ogi szirdvles net visa gerkle 

suklikau, 
in szali paszokau.

Kada mane paregėjo, szoko 
kaip isz karszto vandens, 

Žalablekis atsimusze in kai
myno langa — bens, 

Kelis stiklus iszkule,
Net keliosia vietosią perkirto 

makaule.
Lietuvaite tai tuo pažinau, 
Nes josios szlebe ir veidą 

pažinojau, 
O ir varda ir kur gyvena 

teipgi žinau, 
Varda josios žinau,

Bet ant kito karto da palikau.
Žinoma kad tgis atsitiko 

Mahanojui.
Prie tvartu rojui.

* * ♦
AGenam vaikineliui atsitiko
Kad B rook lyne ne ilgai 

užsiliko, 
Koki ten bizni pradėjo, 

Bet jojo greitai iszsižadejo.
Vaikinelis inkliuvo in 

blogus nagus, ' 
Praszpicavo visus pinigus, 
Priek tam in viena mergica 

v insimylejo, 
Su jaja apsipaeziuot žadėjo.
Per kelis menesius linksmai 

vaikszcziojo, 
Munszaine gere ir su jaja 

tanciavojo.
Iszminties pilnas! tasai 

intiligentas,
Pakliuvo tuojaus in nedoras 

rankas.
Kaip tik mergica pažino, 

Tuojaus ir prie jo prisikabino 
Dabartės puikybe suvis 

pranyko,
Ir jojo intiligentumas isznyko. 

O ka! smarkus galvoczius, 
Pasiliko kaip beproezius, 
Gyrėsi visokiu mokslu, kuri 

smarkiai pažino, 
Gyvus paveikslus isz molio 

daryti ketino.
Ka da ant svieto neiszmislihta 
O jau szito vaikinopagarsinta. 
Gyrusi, kad visi nieko nežino, 
Ba kuituros niekas nepažino;

Toip tai tam polizopui, 
Puikybes karima nupuolu 

tam klopui.

W. TRASKAU8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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SUŽIEDOTINIUI AKI.
Tipperio kambarį, tapo namu i MYLEMA ISZDURE
szeimininko 
imt as.

szaltailaba i
vi 

persi

pri • i r I Ii lodzi u>. ( eh a 111 i'<li
i< nubau-ta ant pen- į 

kiu metu iii kalėjimu už i-zdu • 
Iienrikiui Į 

Greeustoin aki. Jauna pora uu 
savo pažvstama ant 

. Gelia

i t a re ,-ena -
- žinau kas tomis- haurn. likos

ir turin pasak} -
San !-! rimą savo myleimii

>r;i(la- i 
matyt turėjo ka tai 
Margaritai pasakyt i. 
griecziausia ja rasti netoli uni
.ersitelo prieš pietus. Ir ne
apsiriko. Išeidinėjo ji isz uui- 
fšitetu nuno jaunos drau

ges lydima. Bet kada toji atsi
skyrė, Bradas prisiartino:

- Kokios nelaimingos kliu- 
neleido mums su- įtikti 

nusilenkęs:
a.-z but inai t ariu ? u panok 

pakalbėti, ir tuo bildu net ežia 
i'biu sau tamistos jioszkoti. 
Ji pažiurėjo in ji su nnsi-te 

bejimii. Jis iš-itrauke pinigi 
ie.
'• I! >

ne.*.

Tomis! 
a d voką i a>, 
ta ežia ai vedu, 
Ii kad i<z to nieko nebus
hurst e mus ežia vra trvs advo- 
kalni ir ketvirtas vra visai ne
reikalingas.
tuoj apleisti szia vieta, nes ga
liu laminta užtikrinti kad mes 
lrvse
bus musu galimybėje tomistai 
'.ižkenkt i. Veltui tomistą nusto

sąsiuvini, va 
vieton 

sav<
(loveliu nu ne-z 
ir, lengvai 
•'vis ei vi- 
nedaugiau d\ ideszimlf 
szviesiaplan ke.
toip ,r

, išėjo.

r

savo 
nusilenkusi

Ji tiirej< 
met u

me Iv na ke, 
raži kokia tik gali but 

gyventoja Australijos koloni 
joj Viktorijoj pagarsėjusio, 
gražiausiu klimatu ir gražiau 
siomis pasaulyje morgaitemb 

Jis toip pat užverto knvga i
< jo iszrigos. link. Turėjo 
dvidešimta.. a^zLuoni^ melu;

kokii

Vi k tor i ioj

eigos, link. v o

mes, Australiocziai. 
pešt ingai apsirengus.
i‘Z prieszkambario

; t nu ns ir augšlo ūgio, 
ahelnai at.-iz\ini Anglu pader 

Buvo n 
Buome 

skrybek
inejo iii gražu dideli piieang 
Ir dar ja ežia rado. Stovėjo j 
hejiege. akivaizdoj prapliupi 
šio lietaus, be lietsargio;
dangi ir jis jo neturėjo, stojos
szale jo.*, ir po valandėlė* 
juokdamasi, at>iliepe:

— Tikrai esami' blogam 
padėjimu, nes, kaip matyt, lie 
tus negreitai nustos.

— Bot asz Imtinai

k a

turu 
būti namie, Brunsvike. — tai’ 
ji susi rupi ausi.

— O asz dar blogiau, 
nusijuokė jis, — gyvenu 
Brunsviko, Koburge.

Malburnas susideda isz dvy 
susi įmigiisii 

vidurį 
“Me!

iszmetvt;

n:

tarn saves
Tiktai

liko' 
plantacijų.
miesto turi pavadinimu 
bourne”; aplink ji
priemieseziai, isz kuriu toliau 
šiai nutolęs yra Koburga.*. Tik 
tai kad M albumas pa s i žynį 
s ivo geru susisiekimu: 
elektros tramvajų, 
t ei p pat omnibusai.

— Omnibusas 
: ušiiko ji.

v ra
apar* 

dai

ateina!

tada ii
ir

— Sulaikysiu ji! — atsake 
jis ir iszbego nežiūrint in baisi 
siiszlnpima.

Omnibusas sustojo: 
ji perbėgo platuma gatvi s
drauge su juo inszoko in vago
no, kur, ju laimei, buvo dm 
idvi Iiuosos vietos.

— Jurgis Bradas, — persi
statė jis.

— Margarita Tipper, — 
prasznabždejo tyliai ji.

Paskui jis atsisuko i u vežėja 
ir per užpakalini langeli tilda
vo jam priklausanti už dvi 
ypatas mokesti, du pensu. Tuo- 
?o automobiliuose nėra kon
duktorių. Bradas indejo bilie 
tus inkiszeniu, Margarita Tip
per iszsiemusi pinigine norėjo 
jain sugražinti penso ir nors jis 
labai praszo kad ji nekreiptu

lys
prakaliu‘j<> jis 
bei

I

laba pažystama 
liepe pa lauk'-

vakarines 
*u juo.

- Imtu atsitiko. Labai pasitikėjo 
savo ateitimi, bet turint tik 
pasitikėjimą, Dopanasz.it vestis 
— tai gana aiszku.

Jau perėjo keturios savaites 
nuo užmezgimo artimesniu ry 
sziu su Margarita. Jurgis lau 
ko ios ant gatve- kampo. Kad; 
atėjo, pastebėjo kad ji 
dien kitaip su juo
negu paprastai. Kalba kaip tai 
truko, bet Jurgis vėl priėjo 
prie iszloszimo temos.

Dideliam jo nusistebėjimui 
Margarita godžiai

Na, gerai; duok, 
tuos 20 svaru. Turim kart;

o tamista taip siūlą’ 
imsiu viską.

Jurgis truputi

(‘jo pas
i-

gražiai 
nan 

Gzia buvo bankai 
‘ varbiau

Gal žinom;
omnibusu draugi į;

riais. Ka* ketvirtas juos iszl 
szia. Tuo būdu

išėmė keturis penkine va- 
Dooierelius ir. rodvdama. 

juos Margaritai, tarė:
Turime alsi-kaityti kas 

link sziu pinigu, 
panelei,
iszduoda bilietus, kuriu nume 
rai yra drauge Loterijos ulinio

() 
paskatina ir

■ižiiieiima omnibusais. Kada 
dvi savaites tam atgal turėjai 
garbe* su tomistą drauge 
žinoti omnibusu, aim musu hi 
lietus indejau in kiszenu. 
dabar, priesz tris

va

G
dienas, iš 

laikraszcziu sužinojau kad an 
vieno isz musu bilietu ouoh 
augszcziausias išloszimas — 

idešimts svaru sterlingu. 
Nežiūrint kad asz esu teisiniu 
' u. negaliu smukti kuris isz 
dvieju bilietu priklauso pane 
ei. kuris man.
"ii tui>e in i* zloszima ? 

turėsimo prouesuot isz priežas
ties to sunkau? klausimo

Margarita iiuijuoke.
— Ne, ne! Visai aiszku kad 

t a m i st a turi
gus, nes

bilietu

szia n 
sveikinasi

O’ y vent o j u

arbr 
visai

pagriebė
t am is

la, 
pabaigti,

susimai? zes 
iszsieme isz pinigines' 20 svari 
ir padavė .juos jaunai pnnele: 
Keistas buvo reikalavimas 20 
svaru kada visuomet buvo kai 
ha apie 10 svaru kaipo
iszloszimo, o jis tuos de?zimb 
'du hutu atidėjus samkaitor 

in I advokato patento iszpirkimui

nirkliu, ir kaipo toks 
sau garsu va rda ir 
Valstvbo ir teismas juo

pust mo ir
ji užnieka. Isz

tad;

at idėjos

Kas isz musu
Gal

užsilaikvl i pmi- 
tamista užsilaikei tuos 

bilietus. Kad asz bueziau 
omus savo bilietą, 
kaip pa į> ra štai, po 
keliones iszmetns ir 
butu prapuolęs.

— Ne, tamista.

pusi 
bueziau. 

pabaigof 
loszimas

Ant to ne
galiu sutikt!, — teisinosi Jur 
gis. — Tomistą turi pilna teise 
in misų iszloszimo. ir turi juos 
priimti.

Bet Margarita likosi prie sa
vo prirodinejimo kad būtinai 
hutu supleszius bilietą, tai ii 
toip nepasinaudotu iizloszimu 
Ir ilgai, ilgai toip priešinosi, 
ir galu gale priėjo prie kitos 
temos. Jie vaiksztinejo už uni
versiteto, koraliszkamo parke 
gyvai kalbėdamiesi kad Va
sara Malburne yra graži, kad 
tas parkas yra puikus ir kad 
bendrai, gyvenimas; yra toks 
užimantis; trumpai sakant

Bet. Margarita jau paslepi 
pinigus kaip ir turėtu prie ji 
pilniausia teise, ir tarė:

— Važiuosiu kelioms 
noms namon, in Sandhurst a, ii 
net sziandien vakare iszvvks

greitai pa.davc 
nieko daugiai’

universi-

die

Kaip j:
(

prieszingu
vi

nakczia

lu — Paskui 
jam ranka ir 
neprakalbėjus i nėjo 
tolau.

Buvo tai bene blogiausia 
Jurgio gyvenime diena. Nemo
kėjo sau iszaiszkinli savo nu 
mylėtos pasielgimo; turėjo su
prasti kad iszkeltas iszloszimo 
klausymas buvo pretekstu už
laikymo draugystes,
irnlejo pasiimti tuos pinigus 
Kaip tai pasirodė 
karakteriui! O gal norėjo 
siszkai sutraukyti ryszius dėl
to kad jis neturtingas ?

Nežiūrint to, jis
miegojo labai gerai. Ryto meta 
laiszkaneszis gana ilgai turėjo 
bar&zkinti in jo kambarį kol 
Jurgis atsikėlė ir atidarė du
ris. Voke jis rado leįdima ati
darymui advokato rasztines, ir 
kvitą užmokėtu už ta leidimą 
pinigu.

Ifcricarto suprato. Margari- 
ta paėmus tuos 20 svaru ir pri-
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rcip buvo užimti kalba kad lai- «°iU8 ««vo !1,) BVnrn išpirko
kas jiems bėgto bego. Tik štai iam PUtonta.
ga Margarita su porsigandimu 
pririmino sau kad jau gal se
nai prasidėjo pamokos apie V j _ 1 . 4 . • • _ 1 V »

Tas laiszkas atnosze jam lai- 
na, bet kartu suteikė jam ko-

Italijos atgimimą. Paskubėjo 
domes in tuos mažmožius, bet' jiedu žingsnius, ir kada priėjo 

i grei-ji nei klausyti apie tai nenore- j universitetą, Margarita
jo, ir galop jis turėjo nusileisti. | taipratle&e Jurgiui ranka ir

kios tai godos jausmu.

Sanhutstas, laike rhusu ap-
sakymo, buvo Viktorijos kolo

ir Margarita Sand

kelo in Sandhursta. 
lengvai pavyko, 
advokatas Australijoj 
kapitalo be jokiu sunkenybių

Miestas padare in ji
gera inspudi. Ring Willian 
street — svarbioji gat\c 
plati, apstatyta, labai 
namais ir labai dailiomis 
krovomis,
advokatu biurai ir 
šieji prokiunamai. Toliau, Al 
ley Roade gražios vilios turiu 
guju Sandkursto 
Tonai lai»» pat gyveno Marga
ritos levas, advokatas Tipper 
kuris buvo tiesu patarėju be 
veik visu Sandhursto banku.

Advokatu? .Anglijoj 
Anubi kolonijose nėra
teisino valdininku. Jei iszlaike 
teismo kvotimus ir ’nzsiprkc 
oalenta. y ra ne kuo kilu kai| 

sudaro 
? antikins 

nesi
rūpina. Jeigu turi pasisekimu 
ir laimingai veda bylas, 
yra gera numatytas leisim 
valdžios; jeigu neturi pasiseki 

neiszveda bvhi — turi 
tarpo darhsz-

cziausiu ir garsiausiu advoka
tu renka teisėju*; nors abel- 
nai net gi po ilgiausios ir ge
riausios praktikos sunku in- 
gauti teisėjo vardas. Taigi, la 
bai daug net garsiu advokatu 
i $28 ižą d a savnoriai los garbes

J urgis
hursto susitiko pirma karta bo- 
taniszkam sodno. Ypatingas; 
tai buvo susitikimas: Margari 
tos veide malėsi
akyse turėjo aszaras; Jurgis 

gerai nežinojo kaip 
turi kalbėti. Ju laimei, arti 
nieko nebuvo. Stovėjo jie labai 
paslėptojo vietoje kad niekas

sumiszimas, 
aszaras;

ta i p pat

negalėjo pastebėti kaip tylėda
mi padavė viens kitam rankas 
ir kaip jas ilgai suvienytas
laike.

Buvo tai viena “Mz laimių
jų gyvenime dienu.glausiu

Margarita apsakinėjo Jurgiui 
kad jos motina senai numirus
kad ji turi pamoto, kuri yra jai 
la'hai gera, nuolanki, ir saugo
ja kaip tikra seserį. Paskui pa
tarė Jurgiui kad rytoj persi- 
stntytu jos tėvui, praszytu jo 
pagalbos ir protekcijos prie 
užsiėmimo advokato profesi
joj. Ji priesz tai pakalbės su 
tėvu, sako, kad jam iszreikszti 
ju meile ir praszyti numylėti-
ii tam pagalbos. Jurgis, jau- 

buvo kupinas 
džiaugsmo.

Bet, nelaime, tėvas in gyvo* 
nimo praktika žiuri kitokiom

cziant globti mielos mergaites, 
buvo kupinas vilties ir

akim ir ifcz kito punkto kaip in- 
simylojusi cĮuktc, , ’simylojttri Ruletę,

l’alariii lami.-tai , veseilios.
1 ti I lenr\kini, pakol ji nuei> in 

pa? įrodyti, 
liepdama jam pasiskaityt kny
ga. Henrikis pradėjo 
bet jojo misly* buvo

kita kambarį pa
do ivsimo visko kas tik

skait y t i, 
dauginu

Į

I
■i pinigu ir laiko. Apie susijiin- ant savo mylemos ir perimtas Į
girna su mano dukterų nėra ko 
’ici manyti. Margarita muižilgo 
turi apsivesti su vieno isz ma
no draugu sūnumi: tas sutuo
ki m a

draugu 
s s 

mano draugo jau nuo deszimts; 
metu. Negali tomistą i...... ..
su mano dukterim, ir griežtai 
reikalauju nuo tamistos kaipo 
mm u

akyvunm prislinko prie duru 
ir dirstelėjo iii ra k't o 
Gelia iszgirsdama
prie duriu, dasiprato, kad tai

• sky
lute ir nemanydama ka daro,

sk\ lub?>. 
žingsnius

ukalbeta tarp manės ir josios mylemas žiuri per

matvti.s! duro su ilgai špilka per skvluto

rarbi-s žmogau.-’ nusigrieb
ti jokiu bildu laikymui jokiu 
slaptu santikiu su ja. Ir isz to 

mano duk- 
■ kad t a mist a 

apleistam 
ga-

pataikindama 
aki. Suriko baisui 
norints Gelia 
tara, bet akies 
gialbet nes iszvarvejo.

Henri k i u i a t si norėjo 
mylemos ir prižadėjo daugiau 
nesipaeziuot.

1 lonrikini 
mylemos, 

paszauko dak- 
negale jo

in
c

išž

atžvilgio kaslink 
terš, a.-z noriu 
kuogreieziausia

iok ios

Sandlinrsla. 'kai viskas ka 
liu tomistai pasakyti.

Tipperis pasikėlė nuo kėdės, 
tuo bildu duodamas ženklą kad 
priėmimas jau užsibaigė. Jur
gis nusilenkė ir noisztares nei 
vieno žodžio iszejo. Ant tiek 
jis buvo protingas jog suprato 
kad kiekvienas asztresnis isz- 
siroiszkimas gali lik pablogin
ti jo situacija ir inpykinti Tip
per i.

Savo keliu. Jurgis toli buvo 
nuo pametimo savo užmanymo, 
ir nusprendė pastatyti ant sa
vo, il
gams,
paniekinimu valdyt i 
yra tikos. Isznuomavo kambarį 
ir rasztine ant vienos szalines 

pirko kiek ra kandu 
kelis

Valgiu Gaminimas 
-- IR --

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti sala knyga 
ir Ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklines apdarais. Pre
ke tiktai .... 11.50

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

>

ponams (liauparodyt
kurie ji norėjo su tokiu

, in ka jis

tai sujus,
>

apy-

tas su

dakcijon, isz dvieju

gatves, 
apla riko 
gardus teismą, kur buvo priim- 

szaltu mandagumu, o 
paskui nuėjo laikraszczio re

x’ i cu o n
iszeinaucziii Sandhursle dien- 
raszeziu ”
tai pavadinimas pirmos aukso 
kasyklos kurios .vietoj stovi 
Sandhurslas, ir laikrasztis ap
turėjo ta pa vadinimą. Jurgis 
persistatė redaktoriui ir

•klauso kiek kainuos kaipo ad
vokato skelbimas.

Laikraszt i n iii kas
pažiurėjo ant jauno teisininko 
ir tarė:

■r— Kolei kas 
tamistos skelbimo.

— O tai isz kokios priežas
ties, jeigu galima paklausti?

— Tamista esi prioszinin- 
kas czionykszcziu advokatu.

Bending” — buvo

uz-

nenoriai

nepriimsiu

Kada Jurgis Bradas atėjo in todėl

Tie poh’di nepertraukiamai 
garsinasi pas mano. Jei priim-? 
oriau tamistos skelbimu nusto- 
cziau anų. ^Pamišta supranti 

i... Tolinus bus.
e i

f 1)

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Iszbalfuunuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pngrubus paruo- 
szia nuo 
niausiu,
laidotuvių, 
kitiems pusi v

pnpraseziausiu iki prakil- 
Parsamdo automobilius del 

kriks-ztyniuVCMOltU. 
•a-/, i n i t mani s.

Il<<|l Tele l”> ui .-i s
„I H, .r. ..... . WW- .-** ■.* h

■i

ir

ir.ui. j
I

4

CAPITA t, STOCK. $125,000.(10 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

Profits $623,353.62

C- Mokame 3.ežia procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
c dam pido j u.s u pinigu 1 Sausio 
.1 ir 1 Liepos, Mos porini kad ir 
f jus turėtumėt reikalą su musu 
C banka nėpaisnnt ar mažas ar
> didelis.

H. BALL, PrcBidentaa
G W. BARLOW, Vioc-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

I ;

Laidoja kunus numelreliu. Pasamdo 
automobilius dėl laidotuvių, kriksz- 
tinfu, voseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

1

£

i

i

Liettnriaalcas Graborim

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir moksli. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
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ŽINIOS VIETINES Chicago. -
Lapkriczio 23 d., ?
Lietuviai neteko savo gerai ži

Utarniuko pripuola pir-' nomo draugo Jono Dziguczic
— ji užmnsze.

Jonas Dzigutis buvo anglii 
gyveno:

Pirmadieny 
7>rth Sidet-

W I1WI ■!*

ma diena Decemberio.
— Straikas teip kaip ir 

užbaigtai.. Anglekasiai pristojo ir ledo kzvežiotojas, 
___ ___ 1 A •___ . • • XT___ it . 1 Y___  1

• •

prie gubernatoriaus propozici- North Sidoje. Panedelio vaka 
jos. Kasiklos pradės dirbti bile re apie 8 vai. iszvažiavo su biz 
kokia diena. Bus linksmos Ka-1 nio 
ledos. Anglekasiai gaus ta pati Cicero. Bevažiuojant 
niokeste kaip ir priesz ttraika ir Cicero gatves užbėgo ant j' 
ir ta mokette bus užtvirtinta elevatorius, sudaužo 
ant penkių metu.

— Szerifas pardavė sztora 
Alberto Bonavicziaus ant 212 
ir 214 E. Mahanoy Avė. Palici- 
jos vadas McLaughlin pirko 
visa krautuvo.

— Praeita Ketvergo nakti 
užsidegė nauja Airisziu klebo
nija nuo 
elektrikiniu drain, 
liepsna užtikta apie 11:15, o 
kada ugnagesiai nuvažiavo i 
mo, buvo vela iszszauktais in 
dvi valandas vėliaus, nes lieps
na užtikta skiepe. Daugiausia 
padaryta bledes per vandeni.

negerai intaisytu
Pirmutine

reikalais, savo tioku, ii 
apie 2.

I užmnsze .Joną Dziguti. 
Velionis buvo kilęs 

apielinkej,

t roką ii

isz Vii 
niaus apielinket, Lietuvoje 
Keletas motu atgal palaidoji 
savo motori ir gvveno augiu 
dainas savo penketą vaikneziu 
Metu turėjo apie 48 m.
Leoną: ir auk te Klora jau yra 
vedė. Juzefą Cecilija ir 
yra auginamos Si. Mary 
glaudos namuose.

na-1 Kuomet Dzigutis tapo 
tai paėmė 

Anglu graborius, bet 
žada atiiniti ir atiduoti laidot 
Lietuviui graboriui p. Masai

Simus

Hera 
prie

niusztas,
U Z 

art ima 
gimine.
K *

Nauja Mada Atvežta 
Isz Europos.

SAULE
———i<iai    saeaa—W

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frack vilk, Pa. 
Preko $4,600 ant lengvu i«zmo 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apio dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas

N». 160 Keturiolika istorijų apioNo. 126 Ponkios istorijoj? apio
Doras gyvenimas, Priversta links- Po laikui, Onytės liiimc, Per ncatsar-
mybc, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys guma in balta vergija, Pusiau-gyvenis K J

Apio daugiau s dasiži

Naktų
27 Ara-

. užkeiktos karaliaus dukters, Jonukus Vicszpats Jėzus ir miszko medžiai*
1 - * a 1 Vk t « • f n «« J*. A 1 >b* m* n *« t « • X M M • ( a **<**#♦ I n (it A SYlIvdmfl.11 kuris buvo protingesnis už savo poną. ' Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą,
61 puslapiu.....................  15c

No, 127 Trys istorijos apie Dūkte 
. - 704 'pustyniu, Peieniutc, Du brolol Vnrgu- 

didolu pualapiu, 100 paveikslu; gera Skuputis, 60 puslapiu

Katalogas Knygų

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga.

Yra tai ketvirtu 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 

kad žmonoms ji labai patinka. ‘__

biszkOs istorijon.

Maiše ville. — Pa. — Su balo
je atsibuvo laidotuves Motie
jaus Makarevicziaus su bažny
tinėms opeigomi^ Szv. Ludviko 
bažnyczioje.

Minersville, Pa. —Pas ponst- 
va Tamoszius Petraviczius ant 
Linden ulyczios atsibuvo pui
kus vakarėlis ant garbes juju 
dukters Onos. Apie dvylikta 
valanda vakare likos parengta 

vakariene, kuri 
antrai valandai.

Apie asztunta valanda isz ry
to sveteliai iszsiskirste namo 

Petra vi-

skini. Jo brolis p. Dzigutis gy- 
vena 1614 N. Girard St.; jis ru 
ninasi palaidosimu. Duota te 
legramas jo broliui Mykolui ii 
fanuos, ] 
savo broli.
votas bus, dar negalima žinoti: 
irai pas (lukteri, gal pas sunu 
Galima sužinoti pas 
brol i 
wick 1529.

karaliszka 
traukėsi lyg

p. p.dekavodami 
ežiams už puiku priėmimą.

Stasvs Krasnitskas 
kantas, dainininkai ii 
Jurkonis k u korius, 
mino svetelius. Sekanti 
ežiai dalybayo vakarelije:

RiaTOVi’It; w cs

• t.f.)
601 W. Malmnoy Avo.

Mahanoy City, Pa

i........ 15c
No. 128 Dvi istorijos apio Valdl-

iszmislino

atvežta in Amerika per
Marie Kingsley bz New

Sz^ai k a 
piszkos moterėlėj v- • A 1

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunua numirėliu pagal nau- 
Pigi kroke, 

automobilius
Tcipgi 

visokiem*

Karo
ti kuri likos 

Miss

jausią mada, 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preko, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pns mano, ne? nsz galiu ju
mis piginu gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre Št. Mahanoy City

■ Yor- , 
ko. Mada yra pridrutyti prie Į 

kad atvyktu palaidot kojos koki nors žiedą kaip tai
Kur kimiu paszar-

velionio
»■». Dziguti, tele. Bruns- 

T

Boston, Mass. — 
szeimvna no num. 221 Gold st 

ne t veži i 
ve r

Lietuviu

darė alų. Vaikas isz 
aukszteninkas inpuolc in 
danezia broga ir smarkiai a p 

tuoja us biivr; siszutino. Nors
muzi- nvežtas in Kearney Ilospitole 

Adomas bet pereitos Nedėlios ryta
pralinks- re- Rodos jau

1

paveikslas mums parodo.

NAUJA3 METAS

Jau Netoli

PONAI BIZNIERIAI
Geisdami aptoikt aavo perus kodu- 

marius, privalo iax laiko duoti atspau-

dyt

PUIKIUS SIENINIUS 
KALENDORIUS 

ir iozsirinkti kokiu nori iszcirinkt.

DABAR LAIKAS! 
užaiknlbyt ir nelaukti ilgai, nes kas 

pirmesnis, tas gales 

perspejinn Į puikesnius.

Isz Shenandoah: Joe^Taud, neseka ir todėl buna daug liud
Joe Glabus,. nu pasekmių. —K

S V C-

i nekarta 
perspėta, bet matomai 
v i ai laikraszcziu

mi 
buvo 

Lietu
I

tas iszsirinkti

I 
f
I

I

I

I

I

I

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Toipgi tinkamo* kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

drūta popiera. Drueziai ir puikai ap
daryta audeklinais iazmargintafa ' mietas ir apie Bedali. 44 pus........15c

No. 129 Keturios istorijos npio 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojai in Szventa žemo, Beda, Tamau- 
nus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsitl-

__  a nudckHnai.i 1 _ ____ . 
viražais. Didumas knygon 914. per 6% Į
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonus Velnias. Pui
ku* npraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai... .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilirjga* kri-
mintdiazkns apraszymas, 202 pus. 35c kimus, Gromata prie Motinos Dievo

Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses nzimtmoezio, isz- 

8u pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104

No. 103 i Juokai.
No. 131

imta isz Lietuviszku užlieki!.

60 puslapiu..................... 15c
Puiki istorija apie Jona- 

sza Korczakn.
No. 132

262 puslapiu.... 35c 
Try* istorijon apie An- 

glorius Ihž ValenczijoH, Kožnas dni- 
valiojo paa Maurus, Vioszkelio Duo- Ku‘a turl *nvo vieta> Kft Pa8ttko ka* 

tras pacziuojns. 76 puslapiu. . . .2Oc 
Į No. 133 Dvi istorijos apio Neuž
mokama* žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ....

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi

Trys istorijos, apie No

bes, Karalntis žmogus. 121 pus.. .25c
No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 

skirtumo terp vaiku ir milekiu visus 
lygai; Vclniszkas knziravimns; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu-

tres pacziuojns. 76 puslapiu. . . .20c

....15c

Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkua kunus, M.p« 
szla vežis, Grapas, Apio Egli,aržluo- 
las ir uosis, Bud yno, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus...........2S«

No. 161 Koturios istorijos apio 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kro 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu

No. 162
naktis, 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu......................... .....10c

No. 163 Penkios istorijos npio 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narai mergina, Užvydus vy
ras. • 137 puslapiu. ..:................. 26c

No. 164 Scptynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergclei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininka*, žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu

No. 165 Aaztuonios istorij^a apie

• •••«••. 25c
Trys istorijos apie Balsį

Dzūko pasaka, Protas ant
♦ ■* #1 r1 ,»

...25c
1 *

klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingu iudinsta ir apio Urlika razbnininka
karalių ir jo vienturte duktere; Nela- PURlapiu ....

No. 135 Ponkios istorijos
pas grafa; Užkeikta fikripka; Del tu Andrius Sakalukas, Varginga knralai-
ka ketina antru karta apsipaeziuot; te, Karalių* sultoną* jlo sunu dideli

25c galineziu ir apio karalaite Gulbe, npio

bus vyras; Prakeikimas; Delegatai
...15c 

apie

Adam Yurkonis,
Joe Wallus, Ant. Bocz.es, Mich
ael Murphy, Helen Vinski, Ma
ry Glabus, Florence Milosz, 
Evelyn ir Beatriče Antanavicz.

Isz Mahanojaus: Elena Slu- 
želiutc.

Isz New Bhiladelphijos: To
ney ir Joe Griggs, ir Al. Wass- 
ell.

Isz St. Clair’es: Geo. Yanek, 
Thos. Bell, Geo. Feryo, ir Geo. 
Topioy.

Isz Minersvillcs:

Brooklyn, N. Y. — Suimtas 
Jurgis Zervalis, 5 Willow St.,

PARSIDUODA FARMA. .f

I

i

I
i

Szimta a keri u farma, geri
kaipo pabėgėlis nuo teismo isz namai. Dvi mylės žemiau Lake (

• I _ _ _ T _ . . . . o • I . • - 1 /  1 •  ei 1 .! A .K ~ '
Me.Portland, Me., inkaltinamas 

netikru ezekiu skleidime.

— Sekantieji Lietuviai mi
re ezionais in trumpa laika.

Ona Montvidas, 30 metu, gy
venus 2173 Leach PL, Astoria.

Nellie ir
Mirė Lapkr. 22ta.

Albertas Chunk, O 9 motu, gy-'
Mary Samanis, Adella Klemas, venos 48 Gold St., mire Lapkr.

Side ir mylios nuo Steito ke
lio. ‘ (D.18

Walter Grube, 
Box 33 Barnesville, Pa.

U

I

i .Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dionbs kent^jl 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu..................................

No. 166 Trys istorijos, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus...............................16c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas jto Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sudus, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .2fo

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasckta nekaltybe, Vą- 
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiuzeitu, Kaip Jonlszkel 
pavogė naktini sarga,' Atidengta ža
dinėta, žmogus be szirdlcu, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip, ponu* 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak-

Netobulus žmogus.
....25c 

Sūnūs
Pikta Onuka

No. 106 
Gregorius, 
Dorybe veda in laime, Szultisznitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c ’ žmogus sudtjc o Dievas valdo, Du kar

No. 107 Keturios istorijos, npio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apio kupczįp kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas npraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparkn, 
Pavojinga klaida. Toj pnezioj kny
gelėje teipgi randasi szitlo apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos proita szi- 
mtmctije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apio sveikata, Geros rodos. Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijom, npio 
Smortis Valterio, Sidabrinis grabelis, 

[Cholera, Kytrns rabinus, Mano klapa- 
tai su menu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates npio čigonus, Visokios 
rodos ir nnudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., L 
knygele. 88 puslapiu.................. 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo nurodą, Velnias 
numojo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo pucz.ia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszet- 
tu padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi koletą juoku, geru rodu

... 15c 
dalis) 
Ha įsa 

maiszo iszlins, apio boba ka negalėjo 
snvo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypatų galybe meiles, Ra- 
ganinzka lazdele, Boba knip h* visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pnsakaitymai ir t., t. 52 pus.. . . . , ISc

No. 112 Trys apifmkos apie Pin in 
gal galva-žudžiai, RaŽanczius iszgtl- 
bnti nog smett, Apio Szv. Kristupą, 
Juokingi nzposcloi, Kaip traukt giliu- 
kninni einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apio 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliokos isz senovės padavimu, I’oary 
ant žemgalio arba kaip Jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.....................25c

, No. 114 Dvi istorijos apio Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu............

No. 115 Puikios istorijos 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.

No. 116 Istorija apio Sierata, 
puikus apraszymafj. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos npio 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gontehnonas, Knrczemu nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Mo
tina sopulinga, Meile sunnus. 
puslapiu .

No. 118

Ponkios istorijos, apie j žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili- 
Isz numirusiu prisikėlė, ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c 

No. 136. Keturios istorijos apie

priminimai,

Labai smagi

žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prio 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba rnoteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurto 
žmonis tiki, Kaip nekurto lietuviai 
amorike praleidžia szvonto Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkoH dienos, Žmonių skniezius, 
Saule geriausia vedintoji..........ISc

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Ilobertoa velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 20s

No. 139 Trys istorijos apio Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Koturios istorijos npio 
Kalvi Panzku, Atsitikimas seniam 
r.\ ’ ------  «...«».
61 puslapiu

No. 141

muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymą 
apie 100 puslapiu...........................20c

No. 169 Septini* istorijo* apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisvo, Pražuvo mi*z- 
kai, Apleista noszlaitc, Jeszkok aukfo 
širdyje, loipo ir vynuoges.......... U*

No. 170 Asztuonios istorijom ajįit 
Barbele, Mokytoja, Vclniszkas tiltas, 
luklejimas sveliko ir serganezio Ina* 
dykio, Hcrodas boba, Kas nepažip** 
ta Dievo ta* nepažinsta tėvu, Per ,te
rn sy b e.s in szviesa, T 
žengelis, Duktė malkakcrczio. 
puslapiu.

No. 171 
su paveikslai*, 
Nuliūdima* Tėvu, 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kaba
los, Kaip Vincas ingnlojo pacate» 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gyminio mumisio Dievo musu jamo 
atsigymimo,r Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimintos aeno jaunikiai 
Suvirsz 1U0 dideliu puslapiu........28*

No. 172 Dvi istorijofi apie Dūkte 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu.................................       15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kim 
iszdavineti pinigus, Girrioa sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapio....,.>Bc

No. 174 Trys istorijos apio Ku
nigo Paslaptis, In Morika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... 36c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele: 
Kuczios-Žcmnites Vaizdelis, Gudrus 
Piemenėlis, Isz ko sbsidare anglių,bu 
paveikslais, Kaimiecziu AimanaVjr- 
mai, Eiles, Kokčia budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletu juoku ir paveikslu............. 16c

l

Paeitafaias prasi- 
. 121

.............28e 
Vicniolika puiku istorija 

apie Džiaugsmaa „ir

Kalvi Panzku, Atsitikimos scnapi dva- 
rp, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 

............ 15c 
Keturios istorijos ajio 

Moczlotos pnuakojhnni, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Kilefi, Vargdienis, Pirmutine szalna 
aplankote

No. 142 Trys istorijos apio Pa
veikslas gyvenimo, Nuopoiei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o 
puodp, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 ' Penkios
Ranka apvaizdos, Ncdnejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkns, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bcrnadina. 01 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apio 
Žibinto bažnycziojo, Sugertuves trau
koje, AlutO dnkte kun. Komi nu?, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. . . .20c 

No. 148 Dvi istorijos apio Auka 
Nihilistu,-r Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu ................................. 13c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir 

Stebuklas. .74 puslapiu...............20c
No. 148 Dvi istorijos apio Joną 

ir Alegn, Pavojinga klaida. 45 
puslapiu ....................................... 15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzodžcs (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dedo, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jozti
so, Teipgi keletu jelcta juoku ir kito
kiu, paskaitymu. 48 puslapiu. . . .15c 

No, ISO Keturios istorijos nplo 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasiš, Ant klek užlaiko motcrcH pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apio
Vaitac Švilpikas, Pas merga, Gražios 
akyti, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.................... 15c

No. 152 Trys istorijos apio Kaji- 
maę, Drūtas Petras, Nuogalių.

)«»«••»•*••*•****

Kalėdų Vakarop

Apie Karo.
Tėvyne* Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

pluczio 1914 moto. 
Lietuvos Rauda. 
Mano Gimtino. 
Apio Skausmą Lietuve*. 
Apie Lietuvos Vargus, 
Tovyne* Meile. 
Pilie* Apraszymns. 
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apio Dubiau.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tovyno*. 
Apie Kalvarija 
Naujos Eiles. 
Apio Senove.
Miszkas ir Lietuvi*.
Ant Pagarbinimo Bažnyczio* 
Finis.
Kalinys.
Rutuliu Vainikėlis. 
Szventa* Petras. 
Lietuvio D«lha. 
hz Lenkmoczio Laiku. 
Apie Piemenei!. 
Myliu.
Daina Sloratos.
Apie Daratelo 
Apio Meile. 
Vaniai SudŽiotule.
Apio Vnnda Lenku Karalaite 
Apie Mainus ar Kazikla*. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apio Senatve.
Atminimas Prancūzu Knros 
Palszls Bambizas. 
Eini*.
Apio Jaunikaiti.
Apio Jaunuti Mintis.
Motina ir Duktė.
Apio Merginai. 
Apie Berneli. 
Rinkimą* Vaikinu. 
Merginu Rauda 
Apio Mauszlu. 
Apio Davatka. 
Lietuvos Hymnaa. 
Apio Petrogrado Lietuvius, 
ims Mergina* in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Mcilo Tėvynė*. 
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

Į 
(

ir t., t. 48 puslapiu. .
No. 111 .Sziupinh) 

talpinusi aekanti skaitymai:
(3

15c

maltndnkas pabėgo, Stebuklinga 
. .15c 

istorijos npic
įmes >

I

23czia.
Edvardas Pankeviczin-, am-

Mildred Dragulas, Helen Bu- 
‘, Sue 
Mitchell ^-laus 1 dienos, 71 North 1st. St.,1

Irene Kovalesky,
Frances 1__

tatas,
Wynpsky,
Frances ir Mary Vavadas 
nor Rissel, 
Mary Morrow, 
vic?, Mary Szilkin,
Elizabeth Keralaviez, Ella Bu
kas, Edna Komaszauckas, An
na Petravicz, John Dombrovs-

Theresa Mahall
pjį. < mirė Lapkr. 4

Mare Ja k a voids ) 31 metu y

Amui Sasana- 498 Morgnn Are., mirė Lapkr.,
Auna ir

k t, Peter Pelravicz, Joe. ir Al.
Romaszauc ka;
Chas. l’rbas, 
Bob Davis,
Beu'Martin, Sliney Krasnicky 
ir Tai lie Wit ko v.s k v.

— Vinco Ramanaucko mo
tore mirė 10 Lapkriezio.
mesniu žinių apie josios mirti 
■ncąplaikeme;

Elizabeth, N. J.

, Joe. Penkunas.
John Morrow,

Al. Stenkovsky,

k )

Toli-m

Kaip ži
noma, a. a. kun. Baltrus Zin- 
džiut, nuvažiavęs Lietuvon pa
simirė Balandžio m. sz. m. pa
tikdamas savo testamento isz- 
pildytoju vietini parapijona, 
Vinca Drgi. Bet neužilgo pasi-

pa ra p i joną

rode ir kitas kun. Žindžiaus 
testamentas rankose advokato 
Kelly. Sulyg szio testamento, 

irs-

4ta.
’ Darata Svinkauskas, 36 me

tu, 18 Evans St.,
Martinas Ragelis, 4.‘

213 Berry St., i
Juozas Bauzeris,

NEDELINE EKSKURCIJA 
—— IN --

PHILADELPHIA
Nedolioj 6 DECEMBERIO

I
I

I

I

i

I

I

mire Lapkr. 7., 
3 metu, 

mirė Lapių*. 81 a.
34 metu,1

577 Driggs Ave., mire Lap. 11. i
Ignas Gudas 48 metu 129

paveikslais,Specialia Treinea Subatoa Nakti

Ibz Isz ryto
Shamokin .......................... 1 :3()
Mt. Carmel.............................1:30
Ashland ............................... 2:2)
Girardville............................. 2:28
Shenandoah ...................... 2:00

ijMahanoy City (Preko $3.25) 2:49 
. 3:lt

K Pribus in Philadelphia .... 6:00
Xorlh 4th St., mirė Lapk. lltn.it Tamaqua (I.,.eko ?3-26)- ..

Vincas Kurszvietis, 34 motu, 
158 North 4th St., mire Lapkr. 
15ta.

Ona Aliszanekas, 50 motu, 
495 Linwood St., mire Lap. 20.

Alice Kantonis, 2ju menesiu, 
615 2nd St., mire Lapkr. 21. ‘

Alice Kantoni

I

I
Į
i

I
I

I

.15c 
apio

na,

Pavojinga klaida.
W. D. BOCZKAUSKAS . CO 

MAHANOY CITY, PA.
•9

50 metu

2 j n menesiu

PAJESZKOJIMAI
Paieszkau savo tikru broliu 

Antano, Juozą ir Jono Dauk- 
sziu, pirmiaus gyveno Miners-

. ville, Pa. dabar nežinau kur 
tomas tekamai: visas nejudo- Jeigu kas apie juos žino mel
kun. Žindžiaus turtas paski

mas turtas padalinama 
gams Girdžios (!) ir Veliuo
nos parapijų Lietuvoje. Prie to 
dar paliekama $12,000 Rozali
jai Norkus, iezbuvusiai 24 me -B • « •

la-kimi- Jžiu praneszt, už ka busiu 
bai dėkingas.

Wm. Daukszis,
1420 N. W. Pine Avė.

Grand Rapids, Michigan

\
I

tus gaspflidinc pas kun. Žin-
dziu; po $1,500 dviem broliam 

Augustui ir Antanui Žin-Augustui ir Antanui Žin- 
džiams Lietuvoje; $1,500 pus-
broliui Staniui Zindžiui Lietu
voje; $1,000 naszlaicziu instai- 
gai-Lietuvoje, ir kiti paliki
mai.

Dabar del ezitu dvieju testa
mentu prasidėjo byla. Nežinia,

vaje} $!,'.on

Imrv hna ♦flifuno’n.

Asz Jurgis Antanaviczius, 
pajeszkau mano sesers dukte
rų,Anele ir Bronislava Valon- 
cziutes (po tevn.) Girdėjau 
kad gyvena New Yorko steite. 
Paeina isz Veisėju, Lietuvoj. 
Atsiszaukit ant szio adreso.

Gco. Anthonavich,
R. D. No. 2 Box 39 

’R.in irtnwn Pn.it.m

Grįžtant spccialis troinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ežiu vakar in virsz-minfitas sta
cijas.

$3.50 DUBF1T4VAS
TIKIETAS

92 puslapiu. Atšaki spauda. 
Spaudinta ant drūtos, popla- 
ros popierinei* vyrsaal*.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stem p o mis.

...25c

Ant Readingo Geležinkelio

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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ARBA ISZGULDYMAS SAJNU
Su 283 Naujais Paveikslais.

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5col. ploczio

ii

1

'i-
:'r e

181 
35c

Istorija apio Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

No. 119 Koturlos istorijos apio 
Viena motina, Vaikučiu piopojimas, 
Gražia Haremo ncvalninke, Luosris. 
62 puslapiu................................... 15c

4

T1KRIAUSES KABALAS 
Arba Atidengima* Paelapczlu Ata^- 

Chaldeiszku, Perslwku, GraikJašku 
Arabiszku ir CigonUzku burtlniku,

62 
15c 

No. 153 Trys istorijos apio Gai
luti, Du broliai, Majoro dūkto, 

puslapiu .......................k................................

No. 154 Tiys istorijos apio Jo- 
Jnukfts Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinolis. 00 pulk.. 

No. 155 Puiki istorija apio Sza- 
kina* nedora'žydą. 136 pus

No. 158 Puiki istorija apio Malū
nas girrioje. 11 puslapiu,..,,Nti‘13c 

U * ♦ # i‘T |l ; L *>

No. ' IBI Juokingas apraszymas 
apio Savizrola, didis klasteris. 

• 0******«0«»4**f*<0*

No. 120 Dvi istorijos apio Vuln- |pu9jap|u..........
n in* /wImkIalj 1A vii * ties. Su pagelba kariiont Pm»5T kas isz girrio* ir Ant nomuno. 58 

puslapiu ..............................  15c
No. 121 Trys istorijos apio Trys 

Iszmintinga rodo, Ap-
***•••4*

No. 122 Ponkios istorijos apie 
Sūdai Dlovo, Sūnūs Staloriauu, luz- 
gydintas, Budeli* X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo, 60 puslapiu............ 16c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolau, Sidabrinis gra-

S
I
^4

M

y

NAUJAS DIDELIS
ir^w^K'nitiW i ,wnuw*Įwai

3 SAPNORIUS

62
ISc (Hzguldinejima* to tabalo yra lata) 

lengva* ir kiekvienam gall but! au* 
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA 
šatra uždeda tmogau* ateiti 8t> 
<*lamono No*e

TJKRIAUS1A BURYKLA
Sudėjo Clgonka t*» Egipto Rubiną * * MK. * * . ILt. i I.

Valkijozai, 
skialbtojns. 63 puslapiu

I
15cPagerintas ir padaugintas 

•szloidimas. Sudėtas per «e 
uores ir szos gadynas astro 
ingus ir isztrauktas isz viso 
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei 
tėjo stosis. Su priedu pląne- 
tu ir visokiu burtu. ::y ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinei^ 
apdarais.
W. D. Boczkauskas • Oo., 

Mahanoy City, Pa.
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na* girdoje. 11 puslapio,..
11 * . , * k ’F Ii .

■ft

į®i
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1 
><

bolis, Drąsus uzuo, Kolora, Senolis,
• J I

t 4 e • .

JW-.-

4ulva. D«1 vyru Ir motera.
1" -    1  ■  ......... —1 ■" J T11

VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI U2 . . ..... ***•<

Prialuaklte mumis 25c- Gausite 
yiiM tris kRTg&M par paeita. .

46 
puslapiu. ••••••«*«•*»•••*•«**!5c 

Na. 188 Koturlos istorijos apio 
Kapitonas Stormfield danguje, Po-

Vargo sapnas ir pasaka apie čigonu?
45 puslapiu •.•••*•««**•»•*•• .18c

Nq. 124. Dvi istorijos apie D^ari-I■SOTI
•5'1
>>

y.

♦4

'At
PREKE $1.00

/■ft ■

t’." te
>... ‘l<

no Pana ir Apio Baisi-istorija* 61 
ouslapiu . ■ A, .4 • • w » ,1 Sc

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu Ir rasbaininka 
02 nuslaniu................................... 18c

begeloi Kos-gi isztyrc, Prigautas va
giu./ 60 puslapiu. 7... ................. 18c

No. 169 Istorija apio Markus ir
Aureliahau, pulkus aprauiyifeau. 110
Duslupill* • • • l H I • M • <'• • • 20c

Plnigua galite elūitl etempoodi 
W. D. BOCZKOWSKLCO.

MAHANOY CITY PA

Bocz.es
lltn.it



