
• J-
J

'I »• -pi .If f

I-Ii

11 i

i
IB

t

I

4

B

t

)

. I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
EDBLISHEP EVERY TUESDAY AND. FRIDAY.

I'
IESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION >3.00

Advertising Rates on Application

PUBLISHED BY THE
W. D. BOCZKOWSKI - CO 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

I,

No. 46 / BXTBH1
Ifobi-ofpiom

MMTBHBD AT TUB MAHANOY OITYt PA 
I AS 8KOOND U LA 8 8 MAIL .

ISZ AMERIKOS “STEBUKLAS”
BROOKLYNE, N. Y.

MOTERE ADGIJO
LOVOJE

STOVYLAS SZV. PANOS 
MARIJOS ADGIJO 

BAŽNYCZIOJE.
BUVO “NUMIRUS”

VALANDAS.
PER 9 DAUG ŽMONIŲ ATLANKĖ 

BAŽNYCZIA.

BUTU BUVUS PALAIDO
TA GYVA.

New York. — Mrs. Cecilije 
nemažai 

kada
nustebinoMilstein, 

gimines ir pažinstamus, 
staiga i atsisėdo lovoje ant ku
rios gulėjo numirus per (levy
nes valandas, 
ži nsta m i ja ja

Gimines ir pa- 
apverk i nėjo ir 

gailėjosi staiga mirezia.
Motore nenorėjo tikėti idant 

po inpuolimui in mirtini mie
ga, devynes valandas adgal, 
visi jaja laikytu už mirusia ir 
jau dare parengimus ant josios 
laidojimo.

Szeimyna jau buvo nupirkus 
vieta ant kapiniu ir ketino būti 
palaidota už dvieju dienu. 
“Gyva nebaszninke“ turi 93 
metus, 
serga

Brooklyn, N. Y. — Czionais 
pasklydo paskalas po visa ap
linkiniu, buk stovylas Szv. Pa
nos Marijos, stovintis ant ma
žo altoriaus Szv. Kryžiaus, 
mirkezioje akimis. Kelios mo
teres at lankia bažnyczia apie 
szeszta valanda vakare paregė
jo kad stovylo akys mirkezioja. 
Septinta valanda vakare baž
nyczia buvo prigrūsta žiop
liais, kurie sunesze daug žiedu 
prie altoriaus ir uždegė žvaku
tes.

Bažnyczia stovi ant Veronica 
Prabaszczius

t n ri 9 
bet nuo kokio tai laiko 

szirdies liga, kas buvo 
priežaste josios mirtino miego.

Place, Flatbush.
kun. Mikola Fitzgerald, tvirti
na, buk laja diena bažnyczioje 
ne buvo ir negali suprasti, del 
ko mot (‘reles paleido toki pas
kala po miestą.
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VAIKAI RADO PAGIALBA ATĖJO KUNIGAS
1SKARBA PER VĖLAI BUTLEGERIS

DU-KART SANVAITINIS LA1KRASZT1S“SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNlNKAUtPETNYCZLA.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 98.0Q
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant vi*o meto

Ltlizko. ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo MlrMfll
W. D. BOCZKAUSKA3 - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKOWflKI, Pre*. & Mfr
f. W. DO€ZKOWBKI, Kilter

Isz Visu Szaliu
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APLEISTAM NAME RADO 
$220,000 PINIGAIS IR 

BRANGENYBĖMS.

SZEIM YNA CZEDINO IR 
NEVALGĖ IDANT SŪNE
LIS GALĖTU UŽBAIGTI 

MOKSLĄ.'

PARDAVINĖJO VYNĄ KLE
BONIJOJ, SAKĖSI KAD 

YRA GRAIKU, BET 
BUVO LIETUVYS.

2,800 ŽUVO
BURMOJE

BLEDES ANT MILIJONO 
DOLERIU. .

VISI' ARESZTAVOTI.

iszneszt i

New York. — Laike perklau
symo Yorkville Slide, likos da- 
žinota kaip trys vaikai ketino 

skarba verties 220 
tulcstanczius doleriu isz apleis
to namo.

Namas, kuriame vaikai 
rado taji skarba, prigulėjo prie 
dvieju senmergių —Beatrice ir 
Helenos llervog. Deszimts me
tu adgal senmerges apleido na
rna apsigyvendamos lietelyje. 
Nuo tojo laiko niekas negyveno 
name.

Ana vakara, kada palicijan- 
tas adbuvinejo savo naktinia

, palamino vienam lan- 
augszto žiburį.

kuriame su-

Imperial, Pa 
Dovlieris, 
pasekmingai

i 
15 metu I

mokslą 
Vocational School 
mo su
sis, jog dabar 
tėvui 
(
va s 
darbo nuo

)

Steponas 
užbaigęs 
Sclielev

nn-, atejas 
diplomu, džiaugdama- 

gales prigialbet 
uždirbti ant szmotolio

Inonos del szeimynos,
Jonas,

ISZKASE DEVYNES 
BACZKAS “SKARBO.

Sayrc, Pa. — Kas tok is pra- 
nesze palicijai slaptai, buk pas 
geležkelio kunduktori skiepe 
randasi paslėptos devynios 
baczkos “skarbo.” Palicije nu
sidavė ant p įrodytos vietos, 
pradėjo kasi'ir isztikruju su
rado devynes baczkas geriau- 

priesz-prohibicijos ariel- 
guzute konfiskavo o 

locnininka pastate po kaucije.

SI o s 
kos. Visa

1 J

paslėptos
skarbo. ” J

parodytos vietos

senas
60 metu adgal. 

supuvo ir že- 
skalbimo

TURĖJO 48 OPERACIJES 
IR DA GYVA.

Indianapolis, Ind. — Beatri- 
cije M e Kary,

MOTERE KA TIK NEIN- 
GRIUVO IN KASYKLAS.

Pottsville, Pa. — Iszskalbus 
drapanas l>ati Antano Klimai- 
ežio iszejo ant kiemo padžiaut 
ant. virvotf.jlnųjajliTS..Kada jau 
puse padžiovė, staiga i po josios 
kojoms sudundėjo žeme, ir pu
se loto nugriuvo in senas ka
syklas tuojaus prie moteres ko
jų. Ne reikė czion primint kad 
Klimaitienc greitai paszoko isz 
vietos ir su kliksmu inbego in 
stuba.

Virszune žemes ingriuvo in 
kasyklas Salem, kurias

apleido apie 
Matyt “pilerei 
me apsisedo. Dalit 
nuėjo in giluma žemes, bet Kli- 
maitiene to nesigaili kad tik ji- 
ji iszsigialbejo baisios mirties. 
MEILE PERGALĖJO VISKĄ

Juozas Halok, 
miestiszku palicijantu

Mo. Nu- 
jisai patogia mergina 

Lulu Davis in kalėjimu už pa
dirbimu bankiniu czekiu. Buvo 
jisai lindi n tojum laike teismo 
ir jojo liudinimas buvo prie
žaste iszradimo mergina kalta, 
kuri likos nubausta ant 30 die
nu in kalėjimu.

Nuo tojo laiko kas tokis pa
gedo palicijanto s/.irdyje ir ne
buvo tuom paežiu vyru. Tula 
diena nestojo ant tarnystos. 
Dažinota kad Juozas nuvažia
vo in kalėjimą atlankyti tuja 
mergina. Iii kėlės dienas po 
tam palicijantas atejas ant pa- 
licijos stoties, atidavė mandie- 
ra, 
sipažindamas, kad karsztai in- 
simylejo in mergina, kuria in- 
trenke in kalėjimu per jojo liū
dini ma prieszais jaja.

Kada 30 dienu perejo, Juo
zas lauke prie kalėjimo variu 
ant iszeinanczios Lidos, kuri 
nepoilgam pasirodė, insodino 
in stovinti automobiliu ir abu
du nuvažiavo in suda kur pa
ėmė szliuba.

Kada apie tai dažinojo pul
kininkas palicijos nusiszypsojo 
sakydamas: “Jaigu insimyli in 
patogia mergina, tai ant nie
ko neadboji kad ir in pekla 
paskui jaja nueitum.”

Juozui sugražino palicijanto 
darba, bet jis sako kad daugiau 
neprisidės prie apkaltinimo jo
kios merginos kad ir visa ban
ka aniolesztu.

♦ »
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Chicago, 
buvo 
mieste Carthridge, 
siuntė

revolveri ir žvaigžde, pri-

13 metu, ant ku
rios daktarai padare 48 opera
cijos, idant jaja iszgialbet nuo 
budinės mirties, pradeda pa
sveikti.

Kada mergaite

patruliu
ge ant augszto žiburį. Pasi- 
szauke kelis draugus, apsiaubė 
narna ir pradėjo daryti krata. 
Vienoje kamaraitėje rado pasi
slėpusi vaika. Kitas palicijan
tas paleido szuvi in ora ir tuo
jaus pasirodo du kiti persigan
dę vaikai.

Ant grindų palicije rado su
krauta in krūva daugybe auk
siniu ir sidabriniu brangenybių 
vertes 200 tukstaneziu doleriu 
o k u pa re surasta 20 tukstan
eziu doleriu pinigais naukse. 
Prie vaiku surado 26 dolerius 
smulkiais pinigais.

Vaikai George 
Rocco Giamarino ir 
Maželio likos uždaryti kalėji
mo už insilaužima in svetima 
narna.

Taigi vieloje atlyginti už at
radimą skarbo, 
bausme. Kad tai 'butu vyrai 
tai butu kitaip pasielgia su su
rastu skarbu.

, nes to
ne t u rojo 

kada kasyklos su- Ii V

stojo. Vaikas nubėgo ant vir
szaus su 
dyt tėvui, 
kambari, rado lova kabanti ne
gyva ant virves.

Kaimvnai sako kad levas ne- 
norėjo iszimti vaika isz moks
lai nes 
na 
lik 
neužilgio 
vas negalėdamas ilginus pa- 
neszti tosios sunkenvbes atome 
sau gyvas!i. Dabar ant Stepo 
pecziu pasiliko visa sunkenybe 
maitinimo motinos ir keturiu 
broleliu.
NEŽINOJO KAD JUJU 

MOTINA YRA VAGILKA.
I

New York. — Nemažai nusi
stebėjo V erneris Dervoe ir jo
jo su nūs, kada palicije uircsz- 
tavojb jojo paezia už va gysta,

52 metu 1

diplomu idant paro- 
bet kada atidarė

ir nekarta visa szeimy- 
nevalgydavo per dienas kad 

sunu palikti moksle kuri 
ketino užbaigti. Te-
palikti moksle kuri

I

mirties,

turėjo tris 
metus, iszgere lajaus ir nuo to- 

gerkle jai sutindavojo laiko gerkle 
per ka negalėjo kvėpuot. Kada 
jai grasino badine mirtis, dak
tarai perpjaudavo ir iszczys- 
tindavo gerkle ir vėl užsiuda--

Paskutine operacije buvo 
inde jo

’ ’ isz

VO.

pasckmingiau.se
mergaitei nauja < < 
auksines Iriu belos.

nes
gerkle

NEPASISEKE PASIKART.
— Jurgis Kos- 

sumane
New York. 

kovski(?) sumanė pasikart. 
Iszkabino virvių per langu nuo 
antro laipsnio, pririszo gala 
virves |>rie kaklo 
žemyn. Kaimynas praeidamas 
pro narna, užtemino Jurgi ka
banti ant virvutes, greitai nu
bėgo ant virszaus, nupjovė vir
vute ir Jurgis plumptelėjo že
myn ant kieto said voko. .Jurgis 
neturėjo laiko numirti per pa
sikorimu, bet puldamas iszsi- 
lauže abi kojas, persiskele pa- 
kauszi ir susiardė viduriai. Da
bar kovoja su mirezia ligonbu- 
teje. * t

pririszo
ir nusileido

NEŽINOJO KAIP PASIELGT 
SU GAZO; UŽTROSZKO.

Pa. — Vladas
16 metu sunūs Mar-

mirė nuo
Brolis

Pottsville,
Dauczys, 
garietos Dauczienes isz Seltzer 
City, nuvažiavęs atlankyti sa
vo broli Read i nge,
užtroszkimo per gaza.
Jurgis dirbo ant nakties o Vla
das pasiliko vienas. Manoma 
kad eidamas atsigult, nežino
damas kaip užsukt gaza, turėjo 
užpust. Brolis sugryžes nuo 
darbo tuoj suuodė gaza, nubė
go in brolio kambari, kur užti
ko iiji negyva. < . ■ (

Baglierio
Motiejus

9

tai aplaike

KVAILIUKE PAKLAUSĖ 
CIGONKOS, NETEKO 

1,946 DOLERIUS.
Philadelphia. — Pas Julia 

Slavikiene, 246 North 21st uly- 
czios, atsilankė cigonka, priža
dėdama jai parodyt, kaip 
trumpu būdu gali jai padau- 
gint pinigus. įMotere nuėjus in 
banka, isztranke visus pinigus 
skaitliuje 1,946 dolerius ir lau
ke ant rytojaus ateinanezios ci- 
gonkos — žinoma apie tai vy
rui nieko nesakydama.

Cigonkai atėjus, Julije pada
vė jai pinigus kuri indejo juos 
in skyriui maisziuka, murmė
dama kokius ten nesupranta
mus užkeikimus, persergėdama 
Julije idant nedrystu pažiūrėt 
in maisziuka ne ankseziau kaip 
po septynių dienu, nes kitaip 

užkeikimas”dings, o su juom 
ir pinigai. Cigonkai už rodą 
davė du dolerius.

Prabėgus 
noms, .
nigu, 
paties didumo, nunesze in pa
licije ir ten atriszus maisziuka 
rado pilna supleszytu senu po
pierių

Palicijai pasiseko surasti vy
ra cigonkos Repiasa Andrews, 
gyvenanti arti Vine ulyczios 
kuri uždare kalėjimo.

jai parodyt,

i 1

septynioms die- 
Julije nuėjo pažiūrėt pi- 
bet radus maisziuka to

GAMTOS SZPOSAI.
Albany, N. Y. — Visztukas 

šit keturioms kojoms ir katu- 
kas su sparnais gimė ant far- 
mos Glen Falls. Katukas turi 
sparnus deszimts coliu ir pri
guli prie Guy Sheldon, o katu
kas buvo locnastis Dennis Gal
lup, bet pastipo in ketures die
nas. Gallup’ui pasiulinejo už ji 
200 dolerių bot jojo nepardavė.

Federal ia*i

Beacon .Journal.
vi rszi ninku 

jog tas
fed e raliu

I 1

VANDUO IR VESULA DAU
GYBE ŽMONIŲ UŽMUSZE 
SK A ILTIS GAL DAEJO 

LYG 4,000 YPATŲ.

su- 
paminejimui

kuria užsiimdavo nuo ilgo lai
ko apipleszdarna daugeli kro
nui ant kokios .35 tukstaneziu 
doleriu. Molina kalbėdavo kad 
dovanas aplankydavo nuo savo 
turtingu giminiu. Bet lik tada 
viskas iszsidave, kada palicije 
užėjo ant josios pedsakio ir 
aresztavojo jaja.

105 METU SENIS NORI 
APSIVESTI.

New Yorkas. — Berele Bon- 
no, 105 metu senis turėjo 
rengės ban kieta
savo 105 gimimo diena. Banke
te senis ant tiek insismagino ir 
gerai jautėsi, kad svoeziams 
pareisz’ke, jog tuoj jis ženylusi 
jei tik gj 
gina.

GARNYS PRIEŽASTIS 
SAVŽUDINSTOS.

Greensburg, Pa. — Mikas 
Darockis isz Fallenville, taip 
pageidavo sūnaus, ir tikėjosi 
kad szi karta jojo pacziule ji 
isztikruju apdovanos nasledni- 
ku, bet kada “bobute” jam 
pranesze, kad ir szi karta gar
nys paliko jam dukrele, Mikas 
taip nusiminė, kad nubėgės ant 
virszaus, paleido sau kulka iii 
krutinę užsimuszdamas ant 
vietos. Darockiene pasakė pa
licijai, kad nuo kada dukrele

1 diena Juniaus, josios 
vyras buvo piktas, apsiniaukęs 
ir pradėjo labai gert lyg pabai
gai savo gyvenimo.
RADO $200,000, UŽKASTUS

PER PILIETINI KARA.
Demopolis, Ala. — Naudo

damas senais, jo levo paliktais

jautu gražia jauna mer-

V

bobute

gimė,

’dokumentais, Gayus Whitfield 
isz Middleboro, Ky., savo far- 
moj netoli nuo Dcmopol vakar 
surado užkasta turtą 
tukstaneziu doleriu au'ksu.

Whitfield tik dabar rado 
tarp senu popierių plana, pa
rodanti, kur tas turtas užkas
tas, ir su negru darbi ninku pa
geliai jis kasinėjo per visa sa
vaite ligi galu gale surado. Ta 
turtą Whitfieldo tėvas buvo 
paslėpęs, užkasdamas žemoj, 
per pilietini karu. Rasti aukso 
pinigai buvo musztį 1850 me
tais ir aukszcziau.

— 200

Akron, Ohio. — 
virszininkai Clovelande palei 
do kun. Mikola Cybeles, isz 
Akrono, Graiku-Katali'kif baž- 
nyczios kunigą, po $1,000 kau
cijos. .Jis tapo aresztuotas sau
sųjų virszininku ’kaltinimu 
pardavinėjimo vyno. Jis taip
gi kaltinamas užlaikymo pub- 
liszlkos netvarkos; kaip apie 
tai raszo Angliszkas laikrasz- 
tis “

Su lyg
jie gavo informacijų 
kunigas užsiima butlegeryste 
ir vyrai paslapty nuėjo ir iil- 
kalbejo dviem parūpi jonam 
nupirkti pas 'kunigą 
Dvi kvortos vvno
per kunigą tiem vyram, fede
raliai agentai sako.

Isz to matyt kad Akrono kle
bonas papuolė in beda, ir jei
gu bus atrastas kaltu 
nubaustas (kaipo 
Jis taipgi galės būti iszmestas 
isz kunigystes, nes valdžiai ar 
reporteriams melavo sakyda
mas kad jis yra Graiku-Kata- 
liku 'kunigas kuomet yra Ry* 
mo-Kataliku Lietuviszkos pa
rapijos klebonas.

“Dirva” isz fjlevclando ra
szo toliausjipie tai sekaneziai:

Užipereito Utarninko vak. 
ežia sako atsitiko kas netikėto 
— feideraliai valdžios agentai 
'kurie sako senai nužiūrėjo 
Akrono kleboną darant bizni 
isz “munszaino” ar kokio ki
to vyno — prieszingai val
džios instatvmams

dviem

senai

gėralo 
parduota

jis bus 
butlegeris.

Rangoon, Burma, Indije. — 
Baisi vesula kuri kilo praeita 
sanvaitia Burmoje ir iszsilie- 
jimas Naaf upes, užmuszv nuo 
2,800 lyg 4,000 žmonių dislrhk- 
te Arakane. Daugiause žmonių 
žuvo per vandeni. Bledes mil- 
žiniszkos, nes žmonys neteko 
visko. Valdže stengėsi pagial- 
bet nelaimingiems, bet negali 
privažiuot prie užlietos aplin
kines, per ka daugelis žmonių 
mirszta badu.

PRAKEIKIMAS BUS 
BAUDŽEMAS.

Rymas. — Visi prakeikimai 
per bažnyczia. ant žmonių bus 
uždrausta per valdžia, ka ap
garsino ministeris teisingys- 
tes. Nuo scnoviszku laiku Ka
ta lik isz k a bažnyczia turėjo pa
pratimu mesti 
ant žmonių kurie

prakeik imtis 
prieszinosi 

bažnycziai, bet dabar 
prakeikimai yra laikyti 
prieszinanczius prieszais

Riviere, Duloup, Quebec, Ka
nada. — Ugnis czionais sunai
kino 44 namus, 10 kronui ir 5 
magazinus. Priežastis ugnies 
bu^o numesta deganti zapalka 
per tūla darbininką magazine. 
Ugnagesiai negalėjo apkovot 
pasiūtiszkos liepsnos, norints 
juju suvažiavo isz visu aplinki
niu. Tame laike siautė didelis 
vejas.

600 DVASISZKUJU 
SZEVIKISZKUOSE

KALĖJIMUOSE.
Parvžius. — Rusiszkas Tau- 

tiszkas Komitetas czionais, isz- 
siimtiuejo del visu bažnytiniu 
valdžių protestą prieszais per
sekiojimus dvasiszkuju per 
bolszevikiszka valdže Rosijoj.

Proteste paduoda, buk bol- 
szevikiszkuose
randasi suvirszum szeszi szim- 
tai dvasiszkuju kuriuos užda
re už pasipricszinima prieszais

, o

kalėjimuose

valdžia 
kalti.

Komitetas meldže visu iszpa- 
žinimu idant užprotestavotu 
prieszais toki pasielgimą su 
dvasiszkais Rosijoj.

kurie visai vra ne- 
r *
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munszaino”
— prieszingai

— nuseko 
ir aresztavo' isz klebonijos isz 
ėjusi viena Lietuvi iszsineszant 
dvi bonkas vyno.

Sugriebė žmogeli su svaigi- 
naneziu gorimu, virszininkai 
stebėjosi, kad klebonijoj taip 
galėtu dėtis. 'I’uoj žmogeli nu
gabeno polieijon, <kur jis prie 
liudininku pripažino.kad jis ta 
vyną pirko 'klebonijoj.

Valdžios agentai netikėdami 
kad klebonas vyną pardavinė
ja, nors žmones jiems tikrino 
jog taip, nuvažiavę pas klebo
nija kelis sykius siuntė Lietu
vius in vidu nupirkti svaigi- 
nanezio gėralo, ir vis jie iszejo 
su pilnom bonkom. Tada viena 
ju iszeinanti sueziupo ir nusi
gabeno suraszymui protokolo.

PASKUTINIOS ŽINUTES.
Nogales, Ariz. '— Laike 

muszio tarp banditu ir vaisko 
Du range, Mex., likos užmuszta 
asztuoni banditai.

Ashland, Pa. — Vaikai 
surado lavona naujai gimusio 
kūdikio upelukyje užmiestyje.

1[ Cleveland, Ohio. — Du 
vyrai ir dvi moteres likbs už- 
muszti arti White House,'kada 
Pennsylvanijos trūkis trenke 
in juju automobiliu.

11 Tuscan, Ariz. —< 
laike užsidegė namas C. Vilios 
kuriame sudegė szeszi vaikai. 
Motina su dviem vaikais iszsi- 
gelbejo, bet kiti vaikai negalė
jo iszsigaut isz deganezio na
mo.

GUODOTINl SKAITYTOJAI!
Laike bedarbes po visa Amerika, 

laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY ęiTY, PA,

teikiav uz
ap- 

szvieta ir netinkami pagal te-
byria tikejimiszko dvasc Ita
lijoj- ..
SZVEDIJE ATMETE PRO- 

HIBICIJE PO 12 METU.
Stockholm, Szvedije. — Vai* 

džo ant galo persitikrino, kad 
užvesta prohibicije per 12 
tu, neatnesze jokios
sklypui ir žmonys josios 
reikalanna . Ant prisiartinan- 
cziu rinkimu, gyventojai mano 
balsuoti už praszalinima kvai
los prohibicijos.

Per tuos 12 metu valdže ne
per

girtuoklyste daug 
prasiplatino per sklypą kaipo 
apipleszimai, žud'instos ir isz- 
tvirkimas žmonių.
UŽ PACZIA GAVO $1,000.
Toronto, Kanada. — Vincas

Nakties

me- 
naudos 

nc-

tetko asztuonis milijonus 
padot'kųs,

ATKERSZINIMAS 
UOSZVES DEL SAVO

MAROKOS.
Garvolin, Lublinas. — Kai

me Volą, gminoje Sobolew, Ma
rijona Zalek turėjo nesuprati
mu su savo marezia Katre už 
kelis margus lauko. Uoszve nu
tarė atsilygint su marezia ir 
prikalbinus savo 17 metu su
nu Antana, pagamino sriubos 
in kuria inpyle truciznos. Pa
liepė Antanui paszaukti mar
ezia ant piet. Marti nieko nc- 
dasiprasdama kad uoszve ty
koja ant josios gyvasties, atė
jo. Nurijus kelis szauksztus 
sriubos, mirtinai apsirgo ir li
kos nuvežta in pavietava li- 
gonbuti, kur daktarai isztyri- 
nejo, 
cinta.

kad Katre likos nutru-
Nedora uoszve ir josios

Schlapp, darbininkas, gavo isz sūnelis likos uždaryti kalėjime.
teismo pavelijimu iszkol(‘‘ktuot 
$1,000 nuo Vosilio Kimniako 
paviliojusio Schlappo žmona, 
su kuria tas gyveno 12 metu. 
Teisėjas slkaudžiai iszbare mo
tore ir Kimniaka, kuris buvo 
Schlappo burdingierius.
DID ŽI AUSIS 

AUTOMOBILIUS.
Londonas. — Tapo padary

tas didžiausis automobilius 
ant svieto, kuris turi 1000 ark
liu pajėgos ir gali važiuoti 200 
myliu per valanda.
KAIP PONAS MEISTERIS 
APGAVO SAVO PACZIULE

Varszava. — Franas Czicze- 
lis, elektroteknikas, sugryžes 
isz savo keliones isz Bialosto- 
ko, atsivožė su savim 16 metu 
gizeli, kuris per savo mandagu 
pasielgimu buvo pamylėtas per 
ponia Cziczielienia. Bet kaip 
nusistebėjo poni meisteriene 
kada tūla diena paregėjo savo 
vyra bueziuojant jauna gizeli.

Meisteriene šukele namie 
pekla ir paszauke palicije, kuri 
nemažai nusistebėjo kada pa
sirodė kad gizelis buvo mergi
na Vera Vasilev. Palicije pri
sijuokus szirdingai iszejo na
mo.

Meisteriene parasze groina- 
ta pas tėvus Voros idant atsi
imtu jaja namo, bet pakol ap
laike atsakymu, ponas meiste
ris su savo “gizeliu” dingo ne
žino kur.

Madrid, Ispanije.
Luis De Bourbon,

H
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didžiūnais

KEIZERIS KETINA 
SUGRYŽTI ANT SOSTO.

— Don 
pus-brolis

ciesoriaus Alfonso apreiszke, 
buk girdėjo isz tikru szaltiniu, 
kad Vokiszjkas Kaizeris sugryž 
in Berlina kaipo ciesoris ir ap
ims isz naujo ciesoriszka sostą 
apie Kalėdas. Vokietijoj szian- 
dien galima visko tikėtis.

NEŽINOMI SZVENTVAOIAI
APIPLESZE ALTORIUS, 

SUDAUŽĖ VARGONUS 
IR SUBJAURINO 

VISA BAŽNYCZIA.
Paryžius. — Kaimelyje lush- 

ville, artimoje Dieppe, koki tai 
fanatiszki szventvagiai, insiga- 
vo nakties laike in katalikisz- 
ka bažnyczia, apiplesze alto
rius, Lszmete ostijos, sudaužė 
vargonus ir subjaurino visa 
bažnyczia.

Kada kunigai iuejo isz ryto 
laikyti miszes rado viską ap
versta auksztyn o ant altoriaus 
žmogiszka mcszla.

Banda cigotlu, kuri nakvojo 
artimoje bažnyežios sake pali- 
cijai buk mate kuopa žmonių 
pasirodžiusius in juodas ilgas 
kepures kada apleidinejo baž
nyczia po pusiaunakti. Palici
je aresztavojo asztuonis nužiū
rėtus sąnarius isz “juodosisz 

(rnaskos” draugu ves.
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SAULE

Kas Girdėt
Vienai Į) žmogus iszrodo zer- 

kole, o kitaip akyse savo prie- 
teliu.

ISZ LIETUVOS Pašildytos Natūrali
zacijos Permainos.
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Lietuviszkos Pasakos.
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Vgnis Suv. Valui, padaro 
bledes ant 590 milijonu doleriu 
kas metas o priek tam žūsta 
nuo 8,000 lyg 15,000 žmonių ug
nyse. Mažiausia bledes aplaike 
miestas Albany, Ga.,
sudegė viena ypata praeita me
ta.

kui’ tik

Anglijoj pražūna kas metas 
apie tūkstantis anglekasiu ka
syklose, apie 5,000 buna sunkei 
sužeistais, o 176 tukstanezuu 
aplaike lengvesnius sužeidi
mus. Anie aszfuoni tukstan-

Moskva gal turi daugiau ka- 
cziu ne kaip kitas kokis mies
tas ant svieto, nes kožnoje szei- 
mynoje randasi net kelios. Ap
skaitoma, kad ten yra daugiau 
kai]) 800,500 kacziu. Moskvoje 
.žiurkes padaro kas metas ble
des ant puslreczio milijono do
leriu, visoje Bosijo j ant 250 mi
lijonu. Prancijoj ant 40 milijo
nu, Anglijoj ant 75 milijonu o 
Suv. Valstijose ant 100 milijo
nu doleriu.

NORĖJO NUSZAUTI
BURMISTRĄ

STANKAITI

Apie aszfuoni tukstan- 
cziai anglekasiu mirszta nuo 
anglekasinio dusulio - astmos. 
— Jau Amerike anglekasis bu
na geriau apsaugotas ne kaip 
Anglijoj.

4

Miestelis Everett, Mass., ga
li pasigirt, kad turi sunkiausia 
vaiku ant svieto. Tasai milži
nas žmogiszkos veisles turi vos 
dvileka metu o
rus. Vadinasi Pompei Dianto. 
Kada turėjo tik viena meta, 
svėrė 48 svarus.

svėrė 368 s va

viena
O kad

per sunku vaikszezioti in niok- 
slaiida, (odei ji mokina darak- 
torka namie.

jam

vraKožna motina vra .tosios O'
nuomones, kad josios dukrele 
turės didesni gilinki isztekeda- 
ma, ne kaip ji ji turėjo.

Dideli bažnytinei vargonai 
padirbti vien isz popieros ran
dasi tūloje bažnyczioje Belgi
joj. Popierines dūdos iszduoda 
saldesni baisa ne kaip szvini- 
nes. Vargonus padirbo kokis 
tai žmogelis 1682 mete.

Kapitonas Finch apraszinc- 
ja, buk gyventojai Tibeto yra 

gyventojai ant 
svieto. Sako jisai, jaigu žmo
gus nori kalbėti su Tibetiecziu, 
tai turi stoti isz jirieszingos 
puses isz kur veja.^ puczia, nes 
kitai]) vemtu nuo smarves ko
kia per persemtas Tibetietis. 
Vienas isz t uju gyventoju kal
iojo su pasisziauszimu kapito
nui Finch, buk jisai tiktai du 
kartu maudėsi savo gyvenime: 
pirma karta kada gimė o antra, 
kada eme -szlinba. Finch mate 
tik viena žmogų Tibete kuris 
nusirėdė lyg nuogumui szok- 
<lamas in prūdą, idant iszsi- 
maudyt. Buvo tai nepaprastas 
regėjimas kuriam prisižiūri nė
jo daugybe žmonių, bet tasai 
žinogus buvo nepilno proto, ir 
nežinojo ka daro.

Tonais motore gali turėti dc- 
szimts vyru ir gyventi su jais, 

ten tepa savo
sviestu idant butu 
Prie kožnos stu-

neszvariausi

Visos moteres 
veidus su 
patogesnes, 
bos randasi tiek szaszlavu, kad
daugeli kartu gyventojas vos 
gali iszciti isz si u bos ir turi sau 
takeli iszsikast idant 
laukan.

<r 
n autis

Mislyk apie viską k a kalbi, 
bet nekalbekie apie viską ka 

o apsisaugosi nelai-mistini, 
miu.

ma.
Batavia4 4

Penkiolikos metu Indi jonas, 
Collins Moses isz Batavijos, N. 
Y., likos nubaustas in kalėjimu 
ant szesziu menesiu už padavi
mą in laikraszti melaginga ži- 

Mosos davė telefoną in 
Daily News” apie

vinezevone savo draugo. Toji 
žinute buvo paduota isz piktu
mo koki turėjo ant savo drau
go. Palicije isztyrinejo kas ži
nute padavė ir kaltininkas li
kos suimtas.

Ir pas mus tankiai panasziai 
atsitinka kad kokis “smarkuo
lis“ danesza redakcijai netei
singas žinutes be paraszo, arba 
per telefoną, kuriu redakcija 
ne priima. Yra ir tokiu, ka pa
raižo daneszima vardan kito 
žmogaus. Už tokius daneszi- 
mus Pennsylvanijoj yra baus
me ir tokis daneszejas neteisin
gu žinių gali būti nubaustas 
ant dvieju metu in kalėjimą ir 
500 doleriu. ▼

Gal Rasztas Szventas lures 
but i pertaisytas isz priežasties 
atradimo senoviszku rasztu 'Ti
bete, “uždraustam sklype,“ 
kuris jiarodo nekuriuos užra- 
szus isz gyvenimo Kristuso 
apie kuri rasztas szventas nie
ko neraszo kur Jisai dingo tu
rėdamas 12 metu lyg 
Jojo amžiaus.

'Tasai rasztas parodo, buk 
Kristusas, kuris dingo isz kup- 
cziu karavano, kada turėjo 12 
metu ir nesiigryžoadgal in Pa
lestina pakol turėjo 29 metus, 
praleisdamas tuos įlietus skly
pe Tibete, mokydamasis tiesas 
Gautame Buddos ir mokinimu 
Budist u.

Ta ji senoviszka raszta su ra
le atitolintam kliosztoryjb afit 

daktara 
Roericha, placziai pa- 

tvri-

uždraustam

29 metu

Gegužes men. isz 9 dienos in 
10 nakli po puses pirmos, Ra
seinių miesto burmistrui, liau
dininkui Jonui Stankaicziui be 
gryžtant isz miesto butai), pra
vėrus vartelius in kknua, stai
ga piktadarys “faszislas“ pa
leido isz revolverio in J. Stan
kaiti tris szuvius. 
szuvis pataikė in kairaja ran
ka ir praėjo per alkūne kili du 
prazvimbė pro ausis. Nukente- 
jusis griebėsi savojo . braunin
go, bet iszszovus viena sznvi iii 
piktadarius, patronai kokiu tai 
bildu is ‘ biro žemen. 
tai“
bėgti ir patsai J. Stankaitis 
pastebėjo du vyrus

In szuviu garsu 
einan- 
netoli 

Man'kauskas. 
pavojinga, 

'kad ta nakli 
ne vieno policininko nesimatė 

Tik žiežirbininkams 
])o lie

ku rio laiko policija atvyko 
atentato vieton. Nuovados 
virszininkas liktai pasirodo 4 
vai. ryta, 
tarsi

Albert Johnson, 
kas Atstovu Buto Imigracijos 
•ir Natūralizacijos Komiteto, 
kalbėdamas Amerikos Revoliu
cijos Dukeru kongrese pareisz- 
:ke setkanezins patarimus kas- 
link pasiūlytu natūralizacijos 
permainų,

Jum bus žingeidi! žinoti
na-

kuris žino-

pirminin SURINKO Dr. J. DASANAVICZIUS.
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l'aszisl as

Pirmasis

“Faszis-
’iszsigande szuvio, leidosi 

patsai
smarkiai

beganezius.
tuojau atbėgo sargyba 
tieji žiežirlrininkai ir
gyvenantis« • 
F/

Tenka pabrėžti,
a

dr. 
pasirodė

gat vese.
davus žinia nuovadui), 

• policija 
vieton.

4 4

kad mes svarstome nauja 
t oralinei jos akta, 
nisztkiau ir su didesni’ simpati
ja i'lgsis su ateiviais, iw paežiu 
laiku tas aktas privers tuos 
kurie praszo pilietystes su bal
savimo teišeina, skaityti,
szyti, ir suprasti Anglu kalba.

“Yra apie milijonas aliuviu 
Suv. Valstybėse kurie 
j)i;irody(i kad legaliszkai at
vyko in Suv. Valstybes. Niku- 

mano kad tie atei-
Bet tas 

Iii’ ateiviai

Apie tris brolius.
Buvo prie tėvo trys broliai: 

du protingi, vienas 'kvailas. 
Visa szeimyna buvo labai var
ginga. t 
kieti ir vers želi

ra-

negali

rie žmones 
viai bus deport not i.

Nesnėr teisvbe.
kurie atvažiavo priesz priėmi
mą. naujo imigracijos aklo isz
Liepos 1, 1924 
czionais iszgyveno 
daugumoj

m., lui ric

Turėjo tiktai namus, 
gurbelyje. Te- 

vas numirė, ir sunums reikėjo 
pasidalyti.
paeme namus, antrasis - 
ti, o

Va resnysis brolis 
'kle- 

gurbeli sn 
Pradėjo broliai gy- 

Kvnilasis brolis paeme

kvailini davė 
verszelin. 
vent i.
verszoli, pasipjovė ir mesa sn-

sudžiovinn ir

mane pinigaisflai parduosiu!” 
Szeimininlkas užmokėjo di

dele krūva pinigu ir paeme 
veršiena.
pinigus greit iszojo, o szeimi
ll i ūkas, lamdė, lamdo ta ver- 
szena bet nieko ji jam ne]>asa- 
ke.

Kvailys parojo namo’, nusi
pirko žemes, namus, visa ilki 
ir pradėjo gyventi. Iszmintin- 

pavydojo jam ir 
pyko ant jo, bet 
padaryti jam negalėjo.
kodėl kiszkio lupos pcrplesztos

Viena įkarta ’kisz'kis ojo gir
dyt is ir sutiko geni. Genys jo 

“kode! tu, 
toks nulindęs.’ kur 
< <

paeim
Kvailys pasiėmė:

skūra

gieji broliai
nieko pikto

klausia: kūmai 
eini

( 
Himalajų kalnu per 
Mikola 
garsėjusi mokslineziu ir 
neloju senoviszku rasztu.

Dr. Roerich vra tosios nuo- 
menes, k«»<l Lamos dvasiszkieji 
guodėjo Kristusa su dideliu 
paguodone. 
mo, dabar 
dideli panaszunm tarp Budiz- 

o ki'ikszczionizmo — apie 
kuri jau buvo daug raszoma.

Krist ūsas vra žinomas del 
Lamos dvasiszkuju kaipo 
szventas 
toniszkai Kristusas. Profcsoris 
Roerich iszdejo isz senoviszku 
raszto nekuriuos 'įmuktus tarp 
kuriu raszo: ‘‘Issa, paslėptai 
apleido savo tėvus iszkeliauda- 
mas su kupeziais isz Jeruzali- 
mo keliaudamas in Indijes, 
idant pažint geriau Dievo žodi 
ir mokytis tiesas didžiojo Bud- 
do. Issa užbaigus 29 metus, su- 
gryžo adgal pas savo tėvus.“

'Tibete galima užtikti dauge
li paveikslu Kristuso ir Jojo 
Motinos laikanti Kūdiki ant 
ranku.

Krist usa
Tyrinėtojai tikeji- 

stengesi atidengti

m o

vra 
dvasiszkuju

Issa, ka reiszke Ui be

(Ii policijos vadas, 
nieko nežinodamas, 

minusiai 
rvtui.

“in aki > i trauki*
ra- 
iki

SUMANE NUŽUDYTI SAVO 
BROLI.

Navasodai, Javaravo valscz. 
” k or.) — Szio ka'imo 
Jurgis Klimaviezius, 

su savo broliu 
nusiusti pas

Susitaręs su kokiu

(“V-bcs 
pi Iietis 
uesut i’kdamas 
Juozu, nutarė ji 
Abraomą.
tai brolio .Juozo buvusiu tarnu, 
nuėjo in klubą iszsiti’aukti ant 
drąsos, bet jiedviem imsi train 
kus, bedarant suokajbi, prisi- 

slaptosios policijos 
agentas. Paskiau jie snsirasze 
savo kompanijos akta, kuriuo 
einant už nnžudvma Juozo KTr•

mavieziaus ir jo szeimyuos, 
buvo paskirta buvusiam Juo-

S, o 
])olicijos 

bet 
paskiau iszsiaiszkino, 'kas bu
vo jo tie do draugai, ir nuėjo 
visi in policijos nagus.

plake

zo tarnui 15 margu žeme 
dviem 
agentams

slaptosios
po 5,000 litu;

ir
tris metus, 

alsilikimu penkis 
mens, engali Indi /leportuoi su
lig ‘limitations” instatymo.

y ra 
isz tu, 

apie milijonas negali jirirody- 
ti'kad legaliszkai atvyko, delei 
delei instatymo trukumu, jie 
legaliszkai czionais. Apie 300,- 
000 to milijono atvyko in Suv. 
Valstybes isz Kanados f

1906 ir 1911 metu instatymas 
reikalavo kad per ta laiika vi
si atvažiavusioje turėtu atva
žiavimo ceri ifikat us. Instaty
mas, tiems'kurie isz (n artimu 
szaliu atvažiavo, noapriipino 
maszinerijos tokiems certilika- 
tams, tik tiems 'kruie atvažia
vo ])(•)• vandeni tiesiog in Suv. 
Valstybes. Totiiu bildu visi t ie t'
žmones kurie dabai' nori tapti 
))iliecziais negali ])rirodyt kad 
legaliszkai atvyko, ko valdžia 
rei'kalauja.

Ju padėjimas
Tikiu, kad mes 

galėsimo priimti instatymo 
kuris pavėlins tiems ateiviams 
Suv. A’alstybvse 
isz kuriu 
ateiviai su szeimvnoms t
simoketi bausme vieton 
tax”, įkuria neužmokėjo, ir lai
kyti rocyte per tris metus, po 

gales
mu popieru,

valgė, o 
iszeio ])asanlen.

Eina, eina dienn-nakli, 
eina didi miszka, o 
didi narna?' Buvo naKties me
las. lutojo vidun, rado szeimi
ninke ir pasipraszi* mrkti-gid-

Ta jo nepriėmė sa'kj’dama, 
gai

št Gal- 
siigal vojo: 

nemato, jis 
ten rado

eina ūž
tam miszke 
na kties

galvojo ir 
szeimininke

limitai ions‘ limitai ions” 
Suv. Valstybėse

(rr-> 4 4
virsz 7,000,000 ateiviu,

ai važiavo,

< 4 
palengvintas.

priimt i
rn

v ra e-

su-

tarpe

turėtu būti

— beveik visi 
geri, t i‘i si ugi

I (IX-

i “head

klok laiko

to.
kad maža vietos. Kvailys 
voja, 'ka jis dabar dary 
vojo, 
kaip
užlipo ant angszto;
didele krūva obuoliu ir dkyle, 
pro kuria galėjo matyti, kas 
troboje dedas. Valgo jis obuo
lius ir džiaugiasi, kad pasiseko 
tokia gera vieta gauti.

Tu namu szoimininko nebu
vo namie — 
ko iszvažiaves

matvti,

buvo ant ilgo lai- 
su reikalais. 

Kvailvs laike odele užantin in 
sikiszes. Buvo jau ])ąts nakties 
gludumas; lik jis uirdi t<4ki 
trenksmą troboje;
skyle ir mato, kad szeimininke 
atnesze ir pastale ant 
samavora ir padėjus

girdi
žiuri pro

K vail vs tare, 
szeiminin’kas, bet 

i neina (rys ilga-lkar- 
snpasisveikino

vienoj mokykloj, ir abudu vie
nas kitam ]>asidabojo.
pradėjo mislyt kad tai sarmata 
bus priesz ginjines atiduoti 
dukterc ta viena už kuinpjni- 
ko, ir atskiro anuos: Kazimie
ra nuvožė net in treczia knni- 
gaiksztyste pabaigt’ mokyte. 
Palūkėjęs metus dvejus, ponas 
pa įsiveža (lukteri savo 
ir pradėjo iszdavineti...
ėjo dideliai bagoti ponai ir ku- 

o ji ne už vieno 
kai}) ti'ktai už 

Kazilniero, ale jos tėvai ne no
rėjo duoti. O jau kaip dažinojo 
Ancija, 
tuojaus ji jam nusiuntė 
mala ir pinigu tris szimtus rub 
Ii u, o jis paemes
piningais perskaitė ir rado pa- 

j nuo Alicijos: 
Mielas mano draugai! Siun- 

czin asz tau labas dienas ir pi
nigu

ga i k szt y st o

nigaikszcziai, 
ne norėjo eiti,

Ponas

namo
Jos

kur yra Knzimieras 
gro-

Kur asz ne busiu nulindęs — 
sako kiszkis — manės niekas Į niszyta szifaip 
nesibijo, 
lis....“ 
siu....“
sako

manos 
asz turiu 

Einu ir
Nebūk kvailas — 

jai taip nori.

S
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*.

ii

gromata su

visu bijo- 
prisigirdy-

4 4

man ir, kaip

mo: aveles ir iszsigas lavos

300 rubliu, nusipirk tuo
jau rubus ir arkli ir atvažiuok 
pas mani*, 
iszduoda už viro,
noriu eiti už kito,

Jis paemes pinigus

ba jau mane tėvai 
ule asz ne 
kaip tiktai

tgenys
kad tavos bijotas, nuveik kru- 

pa matysi
rant pievon aveles szok isz kru 

t ?
Kiszikis paklausė genio. Nuve
ju ir atsitii])e krūmai). Pama
tęs avides kai szoko isz krūmo ](>sx(># 
— iszsigando aveles ir nubėgo 
tolyn. Apsidžiaugė kiszkelis ir 
])radejo juoktis. Juokės’, juo 

net jam lupeles perply-kės 
szo.

už tavęs.”
nuėjo miestan, per nalit’ karto
mis losze ir visus pinigus pra- 
....... . Ancija, nesulaukdama 
Kazimiero, nusiuntė ir 
gromata su 200 rubliu 
szituos du szimtu pralosze 'kar
tomis. Ancija nežino, kas da
ryti; Kazimiero ne sulaukia, o 
jau levas per nnvaliu liepia 
eiti už vieno kunigaikszezio ir 
pradėjo taisyti veseile. Alici
ja nuleido treczia gromata ir 
pinigu szimta rubliu; tada Ka
zimieras perskaitė gromata, 

iszejo kelio-
Jis ėjo per tris menesius

kita 
o jis ir

Apie Kazimiera ir Ancija.
Gyveno labai bagetas ponas 

ir turėjo kumpiniku szaueziu, 
ir anie abu diedai neturėjo 
vaiku.
kart’ siuva ]>as poną czebatiis, 
ir ])radejo ])onas dėjot, kad no 
lures kam palikti po smert 
turtu savo. Tuos žodžius pono 
iszgirdes, szauczius atsišau
kė, sakydamas: “a kad Dievas 
duotu ponui (lukteri, o man su- 
nu, ar 
num ?’’ Ponas atsake: 
gi f — ženytum....’’ 
palėkėjus, szaueziaus žodis 
teisybei) iszejo: pas poną gimė 
duktė, o szaueziaus — suims ir 
paikriksztyjo jos vienu: Kazi
mieru, o kita — Alicija. Kai]) 
jau paaugo anil* in metus, pra
liejo juos ponas abudu mokyte 
visokia raszta ir mokinosi abu

-i'. DiMf iwiwiwh" Wllfi. ' IUD UI. n

abu diedai
Taip szauezins vien-

mano su- 
: “koih'l- 
Už motu 

szaueziaus

ženvtuin su e1

perskaitė 
persiž(‘gnoj<> ir
nen.
ir atėjo pono miestelin, o pas 
poną eiti šarmai i uosi pasisam
dė stancija karezemoj, o Alici
jai nui’asze gromata, jog jis 
jau atojo, o jam 
ja: •' '

gromata, 
i atrasze Anci- 

Tu Kazimierai, pasivoli- 
galim

4 4

na i at važioti — jau no
dabar jii iesz vineziu susiinaty- 
ti: jau asz lytoj, devintoj va
landoj, eisiu »’

A

ant vineziaus. 
[TOLIAUS BUS]
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KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke <1.50 

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

stalo 
visokiu 

valgiu ir gėrimu, kažin-ko lau
kia. Tik užgirdo; atvažiuoja 
kažin-kas sustoja prie namu ir 
intoina vidun.
kad tai pat 
apsiriko:
ežiai popai, 
szeimininke ir pradėjo gerti ir 
valgyti. Jie gere, valgė, links
minos, nieko pi'kto nelaukda
mi. Tuo tarpu parvažiuoja 
mu szeimininkas. 
nuo savo vietų, | 
pakrosniu, o 
kavojo viską 
vvro.
dim, kvailys nulipo nuo augsz- 
to ir ])asiprasz<‘ 
Szeimininkas 
įkviete draug su savimi valgyt. 
Kvailys sukruto, verszena su- 
braszkejo. Szeiminin'kas klau
sia: “

na* 
. A’i si szo k o
popai sulindo 

szeimininke 
ir laukia

Inejus szeimininkui vi-

Kil

savo

'■•I

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimu 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.

nakti-gulto. 
leido ir pasipraszyti pir- 

arba imti pirma 
pilietystes žingsni.
ims kitus penkis metus. rr<Jkis 
praszanis turėtu iszgyvent i 

Su v. 
pi-

Piliotvste

BEAR > 
BALSAM>

tukstaneziu kitu, ken-
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietiniilima sauLiberijoj, Afrike, 

nusipirkti gera ir drūta paeziu- 
le už 60 doleriu arba už dvi 

as, bet 
kaszt uoja

s<

už 60 doleriu
Pigios paeziuk 

užlaikymas
karves.
juju
daug daugiau.

POTTSVILLES MOTERE 
PAGIRE JI.

Mrs. Berti in Kocher, 229 Wai 
lace St., Pottsville, Pa., raszo 
kad buvo labai nusilpnejus ir 
suvaitojo tris bonkutes 
White’s Blood ir Nerve 
ka ir aplaike gina pasekme. 
Ta Tonika galima pirkti 
tiekose arba groseruese.

Dr.
Poni’re

gera
ap-

raszymo, del vaikams.
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 

Preke 15c 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAUANOY CITY. PA.

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,358.02

Mokame 3.czia procentą ant 
auddtu pinigu. Procentą pride
dant prie j ubu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikale bu musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Presldentas
G. W. BARLOW, Vice-Pr«». 
j. B. FERGUSON, Kai.

GERI KRIKSZCZIONYS 
TAIP, NEPASIELGINEJA.
Balandai men. 

kiekvienais metais 
Vilniaus
(leguž’incs pamaldos.

30 d. kaip ir 
, prasidėjo 

Katedroje Lietuviu 
Bet kai

kurie Lenkai negali sau 
vaizduoti to, kad Lietuviams, 
kuriuos jie pravardžiuoja pa
gonimis, Imtu laikomos pamal
dos, o ypacz Katedroje, ir tas 
juos labai surūpina. Sztai pa
vyzdys: priesz pasibaigiant, 
pamaldoms iszejan isz bažny- 
czios. Prie durų stovėjo kole
tas senu bobų, kaž-ko piktai 
sznkaujancziu. Priėjau areziau 
pažiūrėti, 'kas ten yra. Ir sztai 
ka iszgirdau: “ Da tiems pago
nims ežia pamaldas laiko, baž- 
nyczia leidžia trempti. In tvar
tą tiems gyvuliams. Iszpjauti 
visus tuos “szunis,“ kad ju 
ir žymes nebotu. Pagoniszka, 
ju ’kalba szuniui po... (pats su
prask skaitytojau) ii- 1.1, ir 1.1. 
Visu “Graudžiu Verksmu“ ne 
galiu paduoti, nes jos vartojo 
daug reis^kiancz'ius “

Lenku įkalbos žodžius, 
nuo kuriu ant galvos plaukui 
stoja.
tie'k nusiramintu. Bet viena ju 
szaukdama — iu,

gus

insi-

szunis,“
Pagoniszka

(Jraudžiu Verksmu

kultiirin-

Paprasziau kad sziek

“chain, litwin 
spjovė tiesiog man veidan.

Nenoroms prisiminė Lenku 
himno, kas dien 
katedros
“Nie bedzie N’iemiec phd naru 
w twarz.“ Czįa pgt padariau 
ir iszvada: lyg tik Lenkui pa
liovė spjaudo veidan, tai tuoj 
jis pats kita spjaudo.

girdimo isz 
varpines, žodžiai:

turėt u 
mažiausia trylika midų 
Valstybėse priesz tapsant 
liecziais. Tikiu kad tokis plia- 

geriausias irnas vra 
naikius dabartiniu

<»•
visu

gal i.s,z- 
neapykan- 

oresnio supra-ta ir ves prie 
limo tarpe visu 117,000,000 
žmonių Suv. Valstybėse.

— Ji’. L. I. B.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcztu Atei
tieji, Su pagelba kuzlrom, Pagal 
Chaldelszku, Perslazku, Graiklazku, 
Arabiszku ir Clgoniezku burtlnlku. 
lazguldineJimaM to kabąlo yra labai 
lengva* Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose,

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot_ 
TIKTAI UŽ.........................4JC,

Prlslusklte mumis 25o. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

1.

ka tu ežia turi!” 
Verszena s a k o —— 

kas buvo 
parvažiavi-

— “ v vi B/.vim — 
ji pasakė man visa, 
viduj priesz tavo 
ma.”

— “Apsakyk man! — sako 
szeiminin'kas — ta asz tau viso 
ko pristatysiu, ko tik vien pa
norėsi!“ — ir nuėjo spinton. 
Ten rado verduli, visokiu val
giu ir gėrimu.
ant stalo ir valgo drau 
kvailiu,

— ir nuėjo

Nimesze visa 
<>*’ su ?-> r'11 

o kvailys apsako jam 
visa; ka mato ant angszto bu- 

A l)udu iszt rau ke isz
pakrosnio tris popus, užmusze 
ir upėn inmete. 
ninkas praszp, 
parduotu jam verszena.

damas.

Paskui seimi- 
kad kvailys 

“Ge
rai — sako 'kvailys — apipilk

mes tuojaus iszsiusim
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.

SHENANDOAH, PA.
11 "*■ .................... ■" ■ " ■

214 S. MAIN ST.

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

fi^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARANKIAUSIAS
Y KELIAS

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda

%

Inlipkite Lai van New Yorke 
Iszlipkite Klaipėdoje.

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

"J
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Tai buvo tamsia rudens nak- 
Senas bankininkas vaiksz-

iszkele

tics szalininkai.
mir- 

ruszies

4

I

t i.
cziojo isz kampo in kampa sa
vo kabineto ir bevaikszcziodn- 
mas prisiminė, kaip priesz 15 
metu, lygini rudeny,
savo namuose vakariene. Tu 
vakariene buvo atvykę daug la 
bai iszmintingu žmonių ir bu
vo pasakyta daug užimanczii’ 
prakalbu. Tarp kita ko kalbė
ta ir apie mirties bausme. Sve- 
eziai, tarp kuriu buvo dauge
lis mokytu vyru ir publicistu, 
savo daugumoje nebuvo

Ta
bausme pripažindavo esant pa
senusia, neatsakanti Kriksz- 
czioniszkom valstybėm ir tie
siog nemoraline. Sulyg ne ku
riu isz tarpo disputuojaneziu 
nuomones esą visur reiketu 
mirties bausme pakeisti kalė
jimu ligi gyvos galvos.

— Asz su tamstom 
tinku — atsiliepe bankininkas. 
Asz, tiesa pasakius, nemėgi
nau ne mirties bausmes, nei 
kalėjimo ligi gyvos galvos bet. 
mano nuomone, mirties baus
me vra daugiau moralisZka ir 
daug žmoniszki'sne, neg ka
lėjimas ligi gyvos galvos. Mir
ties bausme iszkarto atima gy
vybe, kalėjimas ligi gyvos gal
vos — iszleto. Kuris budelis 
turi daugiau žmoniszkumo ? 
Ar tas, kuris nužudo laike ke
liu minutu, ar tasai, ’kurs nai
kina gyvybe per ilgus metus*

— Kaip vienas, taip ir ki
tas yra lygiai ne dori, kaž-kas 
isz svecziu pastebėjo — nes

>
Valstv- 

. Neturi teises 
ali sugražinti.

r*

nosu-

1

>

“SAULE”

— iszleto. 
daugiau

pastebėjo 
siekia vieno ir to paties (iksh 
— atėmimo gyvybes, 
be. tai ne Dievas, 
atimt tai, ko neg 
nors net ir norėtu.

radosi tūlas 
tu- 

Kuoniet ji 
paklaust* pareikszti savo nuo
mone — atsake:

— Mirties bausme ir kalė
jimą ligi gyvos galvos skaitau 

bet, jeigu man 
pasirinkti

kalėjimu ligi

Svecziu būryj 
teisininkas, jaunas vyras, 
ris apie 25 metus.

lygiai nedora, 
butu pavesta 
ties bausme ar

galvos, I
pasirinkeziau.

geriau sziaip bei taip
— Pakilo

Bankininkas,
tuomet dar jaunesnis ir labiau

• • • 1 • , re-

g v vos
t a ra j i
<i
n

ne suvis negyvent.
gyvas ginezas.

mir-

PATOGI MEKSIKONE.
Pana Maria Parreo, likos isz- 

rinkta laike patogumo parodo 
Galvestone,
Meksikonisrt<a 
kvdama puiku sidabrini kicli- 
ka.

kaipo patogiuose 
mergina aplai-

ryj, bankininkas nuolatos pri
simindavo ta vakara ir patsta vakara ir 
sau užduodavo klausymą:

re i kai ingos tos 
laižybos* Kokia-gi bus isz to 
nauda, kad teisininkas netek
siąs 15 gyvenimo metu 
du milijonu iszmesiu ! 
intikrinsia žmones, kad mirties 
bausme esą bjauresne, ne ka
lėjimas ligi gyvos galvos? Ne.

Ir kam

7

visiszkai ne. Kvailybe ir apsiri
kimas. Isz mano puses tai buvo 

k a be- 
<r į P>1 ISZ-

— paprastas

kapryzas nežinanezio 
prasimanyt i t urtnolio, 
puses teisininko 
pinigu godumas...

Paeiliui prisimindavo sau, 
kas atsitiko nuo ano atmintino 
vakaro. Buvo sutarta, kad tei
sininkas atliksias savo 

saugiausia
sodini

mą po saugiausia priežiūra 
\ icname kambaryj paskirtame 
tarnams, pastatytame 
ninko sodne.
kad tarp penkiolikos metu ka
linys nejuresias teises per
žengti tarnu

banki-
Buvo sulygta,

teises 
kambarį slenksti, 

neturėsiąs teises matyt žmonių 
balsus, arba 
dienraszczi u.

mnzi-

girdėt i
<r

žmonių
ant laiszku ir

Jam buvo leista vartot
tai asz szi pas- kos instrumentą, skaityt kny-

A’is-gi 
gvvent4

gas, rašyt laisz’kus, gert vyno 
Su iszvididiniu pa

galinęs 
ne kitaip,

nvr\’ingas, insikarszcziavo, 
že kumszczia in stula ir siiszu- 
ko in jauna teisininką:

— Netiesa! Kinu laižvbn •i
iii du milijonu, kad tamsta ne- 
iszsedt’si kalėjimo kameroj nei 
penkių metu!

— Jeigu taip tamsta isz-

ir rukvt.
šauliu, sulig sutarties, 
palaikyt santikius
kaip už laikant tylėjimą, prie 
tycziomis parengto tam tikslui 
langelio. Visa, kas jam reika- 

gaidu, vvno ir 
gaut, 

norėjo, 
Sutar- 

visokias
— Jeigu taip tamsta isz- smulkmenas, turinezias tikslo 

tikrųjų kalbi — atsake jaunas siivaržyt laisve:
teisininkas — tai asz, priimda
mas laižvbas, sutinku iszsede- 

s, bett i ir iszsedesiu ne penki 
peifkiolika metu.

— Penkiolika? Gerai! — 
stiszuko bankininkas.

— Ponai, statau du milijo-
nu!

Limsta statai

aidu, 
gah‘jes

sau 
rasztu per ana langeli, 
t is

lingu, knygų, 
kitokiu daiktu, 
reikalaujant, ko

numat vdavo

— Sutinku. Tamsta statai 
du milijonu, o asz savo realybe 
—~ astake teisininkas.

Ir tos laukines, nepadorios 
laižybos priėjo prie pasekmių!

•galisBaukininkas, tuo laiku m 
suskaityt savom milijonu, suge 
dės isz pasisekimo ir pasitikė
jimo savimi, buvo giliai persi
ėmęs tomis laižybomis. 
vakarienes staiposi isz jauno 
teisininko ir kalbėjo in ji: 

jaunikaiti.

Prie

tamstai 
nuostolis

: atskirti kali
ni nuo pasaulio ir priversdavo 
teisininką at sėdėt 15 metu, t.y. 
nuo 12 valandos popiet 
Lapkriczio 1870 metu ligi isz- 
niuszimo 12 vai, popiet 
Lapkriczio 1885.
pastanga isz puses kalinio per
žengt nors viena 
punktą, bent dviem 
priesz terminą, paliuosnodavo 
bankininką nuo iszmokejimo 
jam dvieju milijonu.

Pirmaisiais užsidarvmo• 
tais, kiek buvo galima 
isz trumpu laiszku, 
baisiai ’kentėjo del 
gurno ir nubuodumo. Jo kam
baryj diena ir jm*kti girdėjosi 
fortepijono atbalsiai.
cigaru su vis nevarioj. Vynas, 
kaip raszydavo, sujudina 
didins, o szie yni 
kalinio prieszas,

14 d.

14 d. 
Mažiausioji

sutarties 
minutom

me- 
spręst 

kalinvs 
viengun-

Vviio ir

— Susiprask, 
kol dar turi laiko. Man du mi
lijonu tai niekniekis, 
gi nesugrąžinamas 
trijų arba keturiu gražiausių
jų savo gyvenimo metu. Sakau 
— trijų arba keturiu metu dėl
to: kad tamsta ilgiau neiszse-

Neužmirszk, tamsta, ir 
lai kad savanoris kalėjimas esą
kūrikas sunkiau perneszt, 
gu priverstinas, 
tamsta turi teises 
valanda iszeiti in laisve, 
nuodijanti tamstai egzistenci
ja kalėjimo. Man tamstos gai
la!

Bevaikszcziodamąs kamba-

dėsi.

ne-
Mintis, kad

kiekvienaMį uz-

gei- 
didžiansias 

o prie tam 
nieko nerasi nuobodesnio, kaip 
gert geras vynas ir nieko ne
regėt. Tabako durnai gadina 
kambaryj orą. Pirmaisiais me
tais siuntinėta jam knygos 
veik tik lengvo turinio: apysa
kos, susidedanezios isz visokiu 
meiliszku intrigų, kriminali- 
niai ir fantaziniai pasakojimai 
komedijos ir <kit-kas.

Sckancziais metais fortepi
jono balsai visiszkai nutilo, o 
teisininkas reikalaudavo rasz
tu paežiu klasiniu veikalu. 
Penktaisiais metais vol skarn- ■l O «•

Kartais ilgai nakezia 
raszynm, ilgai 
ryto meta isz- 

supleszydavo
Ne karta girdi'- •

aimanuo-

bėdavojo kambaryj muzika ir 
kalinys pareikalavo vyno. Tie, 
kurie temino ji per langeli tvir
tindavo, kad per tuos isztisus 
metus vien tiktai valgo ir ge
re, gulėjo an szono, dažnai žio
vaudavo ir piktai pats in save 
prakalbėdavo. Knygų ne skai- 
t ydavo.
sėdėjo užimtas 
raszydavo, bet 
raszVta popiera 
in skaiitelius. 
davo ji verkiant ir 
jaut balsiai.

Antroje pusėje szesztu metu 
kalinvs atydžiai užsienio stu- 
dijuot kalbu mokslą, filozofija 
ir istorija. Tiem mokslam taip 
karsztai atsidavė, kad banki
ninkas vos suspėdavo, prista- 
tinet reikalaujamu vadovėliu. 
Per keturis metus sulig jo rei
kalavimo prisiųsta jam apie 
szeszis szimtus tomu vadovė
liu. Toj insikarszcziavimo srr- 

ga-
sekanti

mano

■

■

<
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kalėjimo
raszau

tyj bankininks tarp kit-ko 
vo nuo savo kalinio 
laiszka:

“Brangus
užvaizdą! Szi laiszka
in tamsta szesziomis kalbomis. 
Parodyk ji tamsta žmonėms, 
tas kalbas žinantiems.

žmonėms
Tegu 

perskaito. Jeigu jokios klaidos 
nerasiu, praszau tamsta, idant 
lieptume! 
szautuvo.
man duosiąs žinia, kad 
veltui nepraleidau. Visu am- , 
žiu ir kraszfu genijai prakalba 
visokiomis kalbomis, bet jose

sodne iszszanti isz 
Tasa i i szsz<) v i ma s 

laiko

visokiomis kalbomis 
liepsnoja viena ir ta pati ug-

O, jeigu tamsta žinotn- 
nežemiszkos lai

mes gauna pat irt mano 
kai asz turiu 
suprast!

Kalinio pageidavimas buv 
Bankininkas lie

pęs du kart sodne iszszaut.
Vėliaus, praėjus deszimcziai 

metu, kalinys nesijudindamas 
sėdėjo už stalo ir vien tiktai 
Kvangelija tebeskaite. Banki
ninkui tai iszrode labai keista 
kad žmogus per keturis metus 
sunaudojęs szeszis szimtus to
mu iszmintingu veikalu, pralei
do apie metus laiko ‘beskaitant 
viena, 
nešt orą
Kvangelija, insigilino in tiky
bų istorija ir teologija.

Pastaraisiais dviem metais 
užsidarymo kalinys labai daug 
skaitė, bet be pasirinkimo. In- 
domavo gamtos mokslais arba 
taip pat reikalavo Byrono arba 
S11 a kesj)ea ro (Sze kszpy ro).
Dažnai rasz'tu reikalavo chemi- 

medicinos vadovėlio, 
kaž-kokio filozo-

uis.
mei, kokios

galimybes
siela, 
juos

> y

O

iž'

M

patenkintas.

lengvai suprantama ir 
knyga. Perskaites

jos ir 
apysakų ir 
i’iszko arba teologiszko trakta
to. Jo skaitymas duodavo to
kio inspndžio, kaip nelyginant 
plaukius juroje tarp sudaužytu 
laivo likucziu ir, noris sau gy- 
vybe iszgelbet, ka’bintusi už 
kiekvieno sudužusio laivo rąst
galio arba lentos!

II
Senas bankininkas visa tai 

prisiminė ir galvojo:
< 4

ve atjesžkot. 
asz jam 
iszmoket. Jaigu iszmokesiu 
viskas pražusia: busiu galuti
nai subankrutavęs...

penkiolika metu ne- 
sflvo milijonu suskai-

Rytoj pietumis jis turi lais- 
Sulyg sutarties, 

du milijonu turėsiu 
Jaigu iszmokesiu,

Priesz 
galėjau 
tyt, sziadien gi bijausi savos 
paklaust, k> daugiau turiu — 
pinigu ar skdlu? Azartinis bir
žoje loszimas, abejotinos ru- 
szies spekuliacija ir užsikarsz- 
cziavimas, kurio net ir senatvė
je negalėjos nusikratyt, iszleto 
jo reikalus prie nupuolimo pri
vedė, o nieko nebijąs, savimi 
pasitikin'tis, iszdidus turtuolis, 
persimaino in paprasta banki
ninką, drebanti del kiekvieno 
pakilimo arba nupuolimo po- 
pieru.

— Prakeiktos laižybos! — 
niurnėjo senelis, griebdamasis 
isz nusiminimo už galvos.

— Delko-gi tas žmogus ne
numirė? Jog turi sulaukės ke- 
t uresdeszimts metu. Iszpleszias 
mano turto likuczius, apsive- 
sias, naudosis isz gyvenimo, o 
asz, kaip pavargėlis, žiūrėsiu 
in ji su pavydumu ir kasdien
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Jaigu tankiai galva skauda, 
sukietėja, 

savos

viduriai 
lengvai užpuola 
vargęs 
“ar asz 
miegu !

V

gali 
užtekt i na i

szalczijii 
visuomet pa- 

užk įausti 
na k tkas

NAUJAS GUBERNATORIUS
KANADOS.

Viskontas Willington 
gubernatorius Kanados, rude- 
nije apimdamas dinsta po 
laird Byng. Naujas gubernato
rius tdrejo dinsta Indijosia, Is
panijoj ir kitur.

apimdamas

bus

busiu vereziamas isz 
klausyt viena irta pati sakini: 
“ Ksu tamstai dėkingas už ma
no gyvenimo laime, leisk man 

?, szito
! Vienintele pagel-

jo lupu

tamstai pagelbėt!
jau perdaug
ba priesz iiiisibankrutavima ir

— tai ano žmogaus mir-

1)

geda 
tis!

Iszmusze Ireezia valanda po 
pnsiaunakeziai.
tvliai klausosi: visi namuose 
miegojo ir tiktai buvo girdei 
užimąs suszalnsiii po langais 
medžiu. Stengdamasis nesuju- 
dint tylos, pasienio isz nedega
mosios kasos rakta nuo duru, 
kurios per penkiolika metu lai
vo suvis neatidaromos, apsivil
ko paltu ir iszcjo isz namu.

Sodne buvo tamsu ir szalla. 
Lijo. Asztri, perimanti vėl ra 
siautė kaukdama visame sodne 
ir drumste medžiu ramvbe. 
Bankininkas intempe žvilgsni, 
bet nemato nei žemes, ne baltu 
šienu, nei tarnu namo; du kart 
paszauke panaktini, bet jokio 
atsakymo negavo. Sai 
tomai, nuo vėtros pasiklepe ir 
dabar saldžiai virtuvėje arba 
oranžerejoj miegojo.

“Jaigu pakaksiu man drąsos 
bei pasiryžimo iszpi'ldyt nžsi- 
briežta sumanymą — pagalvo
jo senelis — tai intarimas pirm 
viso ko krisias ant sargo.“

Patamsėjo apezinpinejo laip
tus ir duris. I nėjo in tarnu prie
mene, 
gavo i n 
užžiebė degt uka. I, ’

Bankininkas 
visi

tnedži u 
intempe žvilgsni

•gas, ma-

kažkokia

■paskiau pamaželi dasi- 
nedideli koridorių ir 

Ten .nebuvo 
jokios gyvos dvasios. Stovėjo

nepaklota lova, o 
kampe riogsojo pajno.dusi gele- 

krosnis. Antspaudos ant 
vedaneziu in kalinio

kambarį, buvo nepajudintas.
(TOLIAUS BUS.)

zme
durti,

A
F1***- q

Vi

miegu ?“
Kunas susideda isz coliu, ku

rios sudaro amlinenis ir sąna
rius. Kiekviena žmogaus, min
tis ir kiekvienas žmogaus judė
jimas veda prie susilpnėjimo 
tu coliu ir audmenu. Kuo sun
kesnis darbas, protinis ar mus- 
kuliais, t uo greieziaus celes su
silpnėja ir tuo greieziaus krau
jas apsunkint as su visokiais 
nuodais. Jaigu norime gyventi 
turime visuomet pataisyti arba 
naujoms iiermainyti. Dali per
taisymo darbo atlieka maistas, 
kuri valgome, oras, kuri inkve- 
piame, bet didesne dalis atlikta 
kuomet miegamo. Tik tada isz- 
aikvotos 
energija atgaivinta.

Kiekvieno 
valandos mainosi, bet 
sunkaus darbo ir sunkaus pasi- 
bovinimo gadynėj nemažinus 
kaip asztuonios valandos mie- 

nakt reikalauta. Per 
tiek laiko kūnas gali gerai pa
ilsėti. Ar duodi kūnui užtekti
nai laiko nakezia atlikti szita 
pertaisymo darbai 
lai perdaug iszimi isz Sveika
tos Bankos. 
yra 
ras valgyti 
mas j r nuolatinis pavargimas.

Jaigu užtektinai 
busi sudrutintas, 
Bet jaigu pavargęs pabundi tai 
neužteki Inai miegojai. Jaigu 
gali, vėl atsigulk ir bandyk už
migti. Jaigu negalima tai se
kanti vakara ei'k ankszcziaus 
gulti, ir 'miegok pakol pabusi 
jausdamas sveikas ir energisz- 
kas. Jaigu kunas turėjo užtek
tinai laiko atlikti savo darba, 
ta lakta žinosi. Ilginus nenpre- 
si miegoti.

Gerai vedintas 
kambaris daug

go kas

per diena jėgos ir 
t

žmogaus miego 
mainosi, bet szioj

Jaigu ne

Pavojaus ženklai 
gaivos skaudėjimas,

■ - -Su’ 1 b

neno-
viduriu sukiotoji-

miegi pa- 
energiszkas.

miegojai.

miegamasis 
prisidės prie 

Pinok užtektinai 
lengvu szi 1 tu lovos uždengalu, 
ii’ atidaryk langus.

•Jaigu del kokios priežasties 
negalima 
priesz 
vandenyje 
lauke 
vnikszczioti. Kartais patartina 
lengvai pavalgyti priesz atsi
guliau I, nes sunku užmigti al
kanu būnant. Bet reikia valgy
ti tik lengvo maisto kaip stik
lą pieno, puoduką cocoa su ke
liais krekeriais.

Kartais knyga, veikalas, rū
kymas, kava, arbata arba per 
sunkus valgis neduoda žmogui 
miegoti. Kurie bijosi nemiego
jimo, turi praszalinti tuos da
lykus kurie prie to veda.

. —F.L.I.B.

patartina 
uiti sziltame

miegoti,
einant g

iszsimaudyli, arba 
ant trumpo laiko pa-

veikalas
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SVETIMSZALIAI DALYBA VO RAUDONO KRYŽIAUS

ir. -Pi r L

i

Raudono Kryžiaus draugu ve 
Washingtone, I). C.,

PARODOJE.
laike 

kurioje dalybavo vaikai
ana

4 ff f 1 
parodadienu 

svetim-žemiu
kaipo Japonu, Meksiko, Lenku ir kitu tautu vaikai.

TARADAIKA

r

( . i , *

Argi gali visiema tikėti, 
Ar gali pas 'ka koki daigia 

padėti ?
Ne, ba jaigu žmogaus 

nepažinai
Kas do vienas nežinai 

Su tokiu draugauti negali. 
Saugokis norints eini in szali.

Jaigu pas toki pinigus 
pasidėsi,

Tai vargiai ar atgausi
O jaigu koki daigta pavesi, 
Tai daugiau ji neparegesi.

Jaigu žmogeli pas ka nakvosi 
Kas do žmogus, neiszklausi

Tai kaip isz ryto pabusi, 
Tai jau ka nors pasiges i.

O jaigu kokis pelorius ateina 
Tai be bledes neapsieina. 
Ba kaip nugriebia nieką, 
Jaigu ant nakvynes lieka. 
Tiesiog sakant aprubavoja, 
Ba net visa baksa pakavoja

Ne vienam perloriui taip 
atsitiko,

Jog ant kart vargszu pasiliko.
’K * *

Bajone gyvena pakis, 
Priek tam didelis kvailis

J

9
O ve didelis novos patrijotas, 

Tiek mato, kiek apuokas. 
Pasirodo, kad nieko negali, 

O tu kvailas negeli.
0 ir nieko neiszmanai, 

Norint ir filozopijos knyga 
skaitai.

Tikėjimą ir viską už niek 
laikai, 

Tiktai raita naktigoninika 
matai, 

Tokis del tavos geriausias 
Už visiką brangiausias.

1
’ if

I

■

I
1

■J
Kad bizni darytu, tai yra 

niekas.
Ne stekas czion kvailiu, 

Ka negali*suvaldyti savo 
\ bobelių,

Net szlyksztu darosi, 
Kaip laike veseiliu piningai 

metasi,
Kaip tai vadina ant meszlavos, 
Ar kitaip pavadinus dovanas. 

Kaip rodos proto ne turi. 
Ant sarmatos visai nežiūri, 
Angikai žiuri iszverte akis, 
Saugojas! ar katram in aki 

nepataikys.
Sodoma darosi, 

Kaip in taja komedija žiuri. 
Jau didelis laikas kad nustoti, 

0 kitaip vcseilioti, 
Ba tik laukiniai taip apsieina, 

Kada in pora sueina.

H

' j

■

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

.'A
Laidoja kopus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz> 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t .t.
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa*

sn iA
LADIES I ATTENTION!

YOU R DRUGGIST 
RECOM M ENDS

■

(
\

i 'tW ROYAL PURPLE
/ PILLS

Lietuviszkaa Craboriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokais. 

Prieiname prekes*

■16 W. SPRUCE STRW 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

ll"

W. Szneidens ir Sūnūs
GRABEORIAI.

—Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm^ 
kriksztynoms ii; tt* 

Bell Telefonas 90

ĮSI

i|k j1 !i

. Hj
215 E. Centre St. Shenandoah'.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
|:r

Baltimoreje ant szermemi, 
Susirinko apszeziai žmonių, 
Numirė kokis tai vaikinelis, 

Ir buvo paszarvotas nabagėlis.
Vyrai ir moteres aplinkui 

sėdėjo,
Ant niek nežiūrėjo, 

Gere munszaine ir alų, 
Kol nepasilake ant galo. 

O maigali, kaip uždainavo,
Kožnas balsu savo, 

Bjauru buvo klausyti, 
Dori žmonis ausis turėjo 

užsikiszti.
Szlapnores su vyrais szposnvo, 

Rodos kad sumaiszyta protą
• gavo.

Anglikai per duris žiurėjo, 
Net ant to visko drebėjo, 

Ba <da tokiu šermenų neregėjo,
Ne negirdėjo.

* * *

Daugiause girtuokliu gal 
Czikagė,

Dalibuk ir ajbecze, 
Daug yra tokiu st ubu, 

Kur priMgrudia Lietuviu, 
Gero por dienas ir mukt is, ' 
Net reikia žmogui juoktis, 

Bobas pasamdo in karezemas,

- i

Geriausius budus gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja huo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai* 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tui nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užimu, bemieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite guuti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztuis apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuvisskus 
kolonijas. Ądresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.
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PATYS SAU DAVE SZLIUBA.
Sztai jaunavedžiai William Syson ir jojo paeziule, kurie 

nes turi didžiause soda visojo Pennsylvanijoj. Jau-
’kuri vadina “obuoliniu largyvena arti Gettysburg, Pa., 

ndium”, : 
navodžiai patys sau davė szliuba prižadėdami viens kitam 
meile ir isztikimysta. Ant szliubįniu laisniu pasirasze 
svecziu kaipo liudininkai,

150
Spencerport, N. Y.
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— Nedėliojo vaikai ir mer
gaites priėmė pirma Komunijo 
Szv. Juozapo bažnycziojo, ku
rio lankosi in publikines moks- 
laines. Gana didelis būrys pri
ėmė Sv. Sakramenta.

— Nedėliojo patiko baisi 
nelaime Coombs ’o szeimynoje 
kada važiavo isz Allentown. 
Naszle Jono Coombso (buvusio 
kitados skvajero) važiavo 
automobiliuje, kuri vare josios 
sūnūs Arthuras kaipo ir jo pati 
try’s vaikai. Artimoje Orwigs
burg automobilius susidūrė su 
strytkariu ir ant vietos likos 
užmuszta Coombsiene o Arthu
ras, jo pati ir vaikai likos su- 

in Potts-

skvajero)

žeisti ir nugabenti 
villes ligonbuti.

— Aplaikemo linksma nau
jiena, kad sziandien turėsimo 
vela gero aluczio, nes sznipai, 
kurie valkiojosi po aplinkine 
per kėlės sau va i tęs, iszkeliavo 
kitur sznipi lieti uždrausto vai-

Olsaskiute

— Sukatoje kada John Gib
bons ir Juozas Ilenczevski, bu
vusia palicijuntas, važiavo na
mo isz Mahanojaus, juju au
tomobilius tronko in akmeni. 
Automobilius likos sudaužytas 
ant szmoteliu, o Gibbons mirti
nai sužeistas, mirdamas Pane- 
dolio ryta ligonbuteje. Jojo 
draugas Ilenczevski paneszo 
tiktai apdraškymus.

— Valdžios inžinieriai pra
dėjo mieruot nauja plentą ku
ris eis isz Ashlando per Logan, 
o kada bus pabaigtas, bus ge
resnis ir saugesnis ne kaip se- 
noviszkas. Naujas kėlės prasi
dės nuo 17tos i 
d e.

ANT PARDAVIMO. n

siaus.
— Mare vimmiu"- 

Kveikeik, kuri dingo isz czio- 
nais 1921 mete nežinia kur, pa- 
licija aplaike žinia idant jaja 
surastu ant praszymo josios 
sesers 
jos.

Zuzanos isz Filadelfi-

pravardes ir adreso.

— Nekarta praneszem kad 
jokiu dani’szimu in laikraszti 
notalpinsime, jaign ant dane- 
szimo nepasiraszo savo tikros 

Konia
kožna sanvaitia aplaikomia 
panaszes gromatas, bet pasku
tine buvo smeižinti tūla mer
gaite isz miesto visokioms me
lagystėms. Tok is szeszkas yra 
vertas smalos ir plunksnų. Ne- 
kurios mergaites jau pradeda 
dasiprast kas tai per szeszkas 
ir ketina jam padaryti puiku 
pavieszinima.

— Ar jum pagedo elektri
kas, prosas, sviperis, skalbia
ma maszina, o gal norite invest 
geresniu szviesa Dainuosiu su 
naujausios mados fikszrzeriais 
ateikite arba dužkite telefoną 
pas Flo Electi ic Co., 
nas. Bocsdkauskas),
Pine uli. telefono No. 341—W., 

pasikalbe-

(Florijo-
312 W.

o atvažiuosiu ant 
jimo.

— Rynkevicziaus drapanų 
sztora turės dideli iszpardavi- 
ma visokiu drapanų del vyru ir 
vaiku. Siutai vertes $25 ir $35 
pars id u <>s laike szito iszparda- 
vimo tiktai po $19.50. 
turime

Taipgi 
mados 

marszkiniu, sziandieniniu 
skrybėlių, kepiniu ir to visko 
kas jums reiki* ant puikaus pa
sirėdymo. Ateikite pažiūrėti 
szio didelio iszpardaviino o ne 
tik ka busite užganadytais, bot 
Ir suezedinsite pinigu. 
Rynkeviczius, 
t re ulyeia.

naujausios

jaunam

užsienio laidotuvėms ant kuriu 
dalybavo daugelis žmonių. — 
Lai ilsisi a.a. Juozas kuris 
stengėsi daeit garbes laipsni 
ir tuom pakelti varda Lietu
viu ir būti džiaugsmu savo te
veliu ant senatvės, bet nelaba 
mirtis užkirto <kelo 
žmogui. 

Pottsville, Pa. — Antanas 
Paeenta, studentas Phila. Den
tal College, kuris mokinami ant 
aptiekoriaus, kaip ir jojo sesu
te Murila, kuri mokinasi ant 
norses -Szv. Agnieszkos ligon
buteje Phila., abudu atvažia
vo namo ant vakaciju pas moti
nėlė Agnieszka Trimbulieno.

— Edvardas Zimerauckas

Namas, 9 ruimai, didelis ci- 
mentuotas skiepas, pastatytas 
ant puses loto, 724 E. Centre 
St., elektrikos žiburei ir mau
dyne. Turiu tuojaus parduoti 
nes važuoju ii) Lietuva.

Antanas Papolskis, 527 W. 
Markei Si., Mahanoy City, Pa.
MAHANOJAUS MOTERE 

UŽGANADINTA.

Mrs. Catherine Smith
Mahanoy St., 

City, Pa. raszo kad ji 
Dr. White’s Blood ir 
Tonika, ir kad aplaike geresni’
pasefleme negu nuo kitokiu gy
duolių. Gausite aptiekose arba 
grosomese.

E.
, 233 

Mahanoy 
vartoja 

Nerve

■: Z1

1%

nlyczios Ashlan-1 pirko naujausio sztamo Fordi- 
ni automobiliu ir jau pats ji 
varo. Edvardas sako: eina fain, 
ir da jokio trobeleiszeno su 
juom neturėjo.

f Adomas 
mirėSubatos ryta sirgdamas 
koki tai laika. Velionis paliko 
tris sunūs ir dvi dukteres, visi 
apsivedia, turėdamas apie 70 
metu. Mickeviczius daugeli 
metu gyveno Mahanojui. Lai
dotuves atsibus Mahanojui su 
bažnytinėms pamaldoms Utar- 
ninko ryta ir palaidotas ant 
vietiniu kapiniu.

Macke vieži us— Vladas
528’A W. Coal u Ii., likos skau
džiai apdegintas Shenadorio 
kasyklose ir likos nuvežtas iii 
vietine ligonbuti.

sirgdamas 
ant

tiktai 
dienas ant apondc- 
Velionis turėjo apie 25 
buvo užbaigęs mokslą

Minersville, Pa. f Panedelio 
vakaru likos atvežtas kūnas 
studento .Juozo Parulio, kuris 
st a i gai mirė Filadelfijoje Ne
dėlioję, 
dvi 
saitis. 
metus,
High School Minersvilleje. Bu
vo sunūs Vinco ir Onos Paru
liu, gyvenaneziu ant Laurel 
uliezios. Buvo tai popularisz- 
kas ir pavyz/lingas jaunikaitis 
mylintis per visus kurie ji pa
žinojo. Užbaigos mokslą czio- 
nais, nuvažiavo in Bloomsburg 
State Normal inokslainia ir už
baigęs tonais mokslą iszvažia- 
vo in Bethlehem, kur buvo 
profesorium Business College 
per tris metus. Nutarė pasilikt 
dentist u ir tame tiksle iszva- 
žiavo in Filadelphije in Tem
ple Universitetą, kuriame keti
no užbaigti mokslą ateinanti 
meta, iszbuves du metus.

Velionis buvo sveikas ir dru- 
taus sudėjimo jaunikaitis — 
tikras a t let i st a s namie. Nulin
do visi taja žinia, kad taip 
sveikas jaunikaitis mirė taip 
staigiai. Mane jisai atlankyti 
tėvelius per Decoration Day ir 
prisiuntė savo k u pa ra 
Ketverge, bet ta paezia diena 
staigai susirgo apendesaitis ir 
po operacijai mirė.

Velionis prigulėjo prie Szv. 
Franciszkans Lietuviszkos pa
rapijos, paliko dideliam nuliu- 
dimia savo tėvelius, 
Joną, Antana, Alberta ir sesu
tes Ona, Ducmentiene, 
Brenan isz Atlantic City, Mar- 
gariota, Alena ir Eleonora.

Laidotuves atsibuvo Subatos 
ryta su bažnytinėms pamaldo
mis kuriosia dalybavo kunigai 
Klevenas, Dargi s ir Matulaitis 
asistuodami prabaszcziiii

Paulauckas
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Mickeviczius,

New

Middleport, Pa. — Praeita 
Sukata likos suriszti mazgu 
moterystes Petras Petrauekas 
su naszle M. Babeliene, S. Szir- 
dies Jėzaus bažnycziojo,
Phila. Agnieszka Trimbelieiie 
isz Pottsvilles ir P. J. Naujauc- 
kas buvo svotais ant kuriu li
kos užpraszyta daug sveteliu, 
nes “jaunavedžiai” yra pla- 
cziai žinomi ir turi daugeli pa- 
žinstamu ir giminiu.

— Kokis tai iszgama vardu 
Niek Soda, sužagejo 14 metu 
mergaite kada toji ėjo keliu 
artimoje miesto. Mergaite ran
dasi po priežiūra daktaro o pa- 
licije joszko iszgamos.
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Tried Jfackeye

Pirkėjai selyklinio ekstrakto kurie jeszkote 
pilno užganėdinimo. Gal kada bandėto 
kitokios iszdirbystes—nekurias su pasekme 
—kitos nebuvo toip kaip norėjot. 
Lszbandykitc Buckeye—dabar,
tuojaus skirtumą. Yra 1'00-proccnto grino 
salyklinis ekstraktas ir užganėdina dau
ginus žmonių kas-kart. 
turi tik eziseziausia medega.
Yra teipgi gvarantyta — su pilna užganė- 
dinima. lszbandykitc nors kada.

Chicago. — A lek sad ra s No- 
vakas mire Geg. 29 d., U. S. 
Government ligonbuty Dwight, 
Ill. Bus laidotas Ketvirtadieni, 
Birž. 3 d., 2 vai. po pietų isz 
Hursen Undertaking Parlors, 
Madison ant Western Ave., in 
Arlington Cemetery ant West 
Lake St. Pažystami ar gimines 
yra praszomi atsiliepti pas Jo
ną Senau8ka, 1944 Oakley Ave. 
Humboldt 3026. Velionis paėjo 
isz Tauragės apskr. Lietuvoje.

______ — S.
Worcester, Mass. — Juozas 

Matulionis buvo nuvažiavęs in 
Wqstfield, Mass. dirbt pas 
kontraktoriu, 12 diena Gegu
žio. 28 diena Gegužio tėvai ga
vo žinia kad sūnūs policijoje. 
Tėvas su dvJktere skubiai nu
važiavo ir atrado Juozą poli
cijos stoty su permuszta gal
va, bet negalima buvo niekaip 
dažinot 'kas ir kur ji sužeidė. 
Juozas buvo kaip ir sumiszes. 
29 Gegužes parsivežė ji namo 
104 Massasoit Road, bet ir na
mie dar ne galima susikalbėt. 
Policija sako rado szalia kelio 
be žado. Matulioniukas 
daugeliui žinomas, nes per ilga 
laika pieną iszvežiojo.

— Kazimieras Poszkus, 4.5 
m., 22 
susižeidė Sekmadieni 
mas isz gatvekario Millbury 
gatvėj. Liudininku pasakoji
mu, Poszkus bandė inszekt in 
važiuojanti gatvekari, ir, nete
kės lygsvaros, puolė in žemo, 
perrfkeldamas galva. Karo val
dytojas neinate Poszkaus ban
dymo inlipt in »kara. Poszkus 
nugabentas in ligonine.

dirbt

v ra

Temysite

Žinoma Havyjo

XR& BURGER. BROS. SS:
CINCINNATI, OHIO.

In the Malt and Hops Business Since 1&14-
________ C j-l.

Lafayette St., sunkiai 
pulda

ANT PARDAVIMO.
Tuszczias lotas 50 pėdu plo

čio ir 150 pėdu ilgio Girard
ville, Pa., prie State Road. 
Tinkamu vieta del namu staty
mo arba garaldžiu. Taipgi par
siduoda 5 geri namai, 
ninkas užsiima kitokiu bizniu 
todėl nori kogreieziausia par
duoti. Parsiduos pigiai, norin
tieji pirkti atsiszaukit ant szio 
ądreso: Mikas Naudžunas, 

215 — 2nd. Street.
Girardville, Pa.
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COOLIDGE PRŪDAS ARIZONOJE BUS PUIKUS.
Coolidge, kuris kasztuos penkis mili"San

jonus doleriu, kaip tai ant paveikslo matome. Vanduo užties 100,000 margu lauko kuris 
bus naudojamas per farmeriu s, nes lyg szioliai toji žemo bu vo sausa ir nederlinga.

. Carlos, baigėsi dirbti milžiniszkas pradas
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farma 45 akrai
Nainas

II otelis su 
žemes, viskas užsėta.
16 ruimu su visom intaisom, 
parsiduoda su gyvuliais ir ma- 
szinerijom. Netoli nuo miesto,
3 mylios nuo Mahanoy City,
4 nuo Brockton ir 4 nuo Lake
side arba Barnesville. Parduo
du isz priežasties ligos, (t.50.

Mr. William Consavage, 
R.F.D. No.l Box 144, 

Ijocust Valley, 
Barnesville, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
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Puiki fauna 34 akeriu, 
ram padėjimo, 6 ruimu namas, 
szviesa ir telefonas. Naujas 
tvartas 30x60 pėdu. Du jauni 
arkliai, 1 karve, daug visztu, 
geriausias vanduo, žuvu pru-

g<!

I
. k

Wt»M »»nto

das, apie 5 akieriai girios. Tik 
15 minutu nueiti in kasyklas. 
Arti Freeland, Pa. Parsiduos 
pigiai del greito pirkėjo.

Jacob Feissnes, 
R.D.No.2, 
Telefonas R—14 Freeland, Pa. 
____________________ (J- 8.) 
PARDUODU LOTUS IR NA

MUS FRACKVILLE, PA.

IKAIP KARIAVO KITADOS IR D ABAR.
Laike Amerikoniszkos revoliucijos Ameriko neturėjo tokiu kariszku įnagiu ir ginklu 

Idant parodyt žmoniems kaip kitados karia v o 150 metu atgal likos persta- 
per milicijų ir namine gvardija, kurioje dalybavo 

nesziojo 150

kaip sziadien.
lyta, kare White Plains, N. V.
viu. Augszeziau paveikslas perstatų parodytus kareivius man dieruosia kokius 
metu atgal, oinėtu atgal

I

900 kard

White Haven, Pa.

žemiau ’kaip sziadien kareiviai karalija

Sesqui-Centennial Paroda Philadclphijoi
Preliininare Sesqui-Centen- 

nial paroda Į^iiladelphijoj pra
sidėjo Birželio 1 d. Taeziau 
oficialiai paroda bus atidaryta 
Liepos 4 d. ir tesis iki Gruo
džio 1 d. Paroda rengiama ry- 
szyj su 150 metu sukaktuvėms 
nuo to laiko, kai Amerika pa- 
sirasze Nepriklausomybes Dek
laracija.

Paroda turės internacionali 
pobūdi, nes joje dalyvaus apie 
20 invairiii tautu. Jos surengi
mas Amerikai atsieis apie $24,- 
000,000. Prirengiamasis darbas 
eina visu smarkumu.

bent i isz Japonijos in paroda.
150 Vokiszku firmų rodys 

savo iszdirbinins, kaip tai: tek- 
stilinius produktus, 
ir chemikalus.
džia rezervavo 11,000 ketvir-

maszinas
Austrijos val-

ISZPOPIERUOJA IR 
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus 
visokioms vigadoms. 
turi 17V2X150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szinitus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, 

iszpopioruotos
I Zitai 

35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmoketi o 20 
doleriu ant menesio.

su
Namai

szi luina
s, 8elektros, 

kambariai ir gėrėtas.Eiche ir Juengst (Kaczins- 
kas), popiernoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Liet avys ir privalote ji 
suszclpti.

’ A

tainiu pėdu savo eksponatams, 
galima 

pamatyti in vairiausi u per fil
mu ir vėliausios mados drabu
žiu.

Ispanu pavilonas pasižymės 
Ten bus 

galima pamatyti reprodukcija 
paskilbusio

Francnzu skyriui bus

savo romantingumii.

Dirba ( 
trys darbininku pakaitos. In-ldasi Seville.

pa loci a ivai rus paviljonai ir 
dygsta, kaip grybai po lietaus 
Priesz pora metu niekas nema
no, ’kad tokiu spartumu butu 
galima statyti.

Vienas indomiausiu dalyku 
parodoj bus Laisves Varpas, 
turintis 26,000 elektros žibin
tuvėliu. Varpas yra 70 podu 
aukszczio ir 50 pėdu ploczio.

Kabo jis 
dvieju.

Sveria jis 42 tonu, 
dvideszimts dvieju. pėdu 
auksztumoj. Nakties laiku jis 
bus matomas szimto myliu su- 
virszum atstume.

Trobesiai bus milžiniszki. 
Maszinu, transportacijos, ka
syklų ir metalurgijos palocius 
užims 11 V2 ukru, agrikultūros 
ir maisto palocius 8l/» akru, 
laisvo meno eksponatu ir isz-
dirbiniu palocius 7% akru. 
Priegtam dar bus apszvietos ir 
sociales ekonomijos palocius 
bei $1,500,000 vertes madų pa
locius.

Oficialiai ar neoficialiai pa
rodoj dalyvaus 20 tautu suvir- 
szum. Anglu ir Aini ekspona
tams laisvo meno palociuj bus 

ketvirtainiuužleista 50,000 
pėdu.

Japonu valdžia paskyre
$600,000, o isz biznierių ir fa- 
brikininldi tapo surinkta $400,- 
000 parodos reikalams. Ihvai
rios ruszies szilkai, spausdiniai 
senovės ginklai, paveikslai ir 
sziaip meno 'kuriniąi bus atga-■ ■ . ■B I?

Torre del Oro 
(Aulkszto bokszto), kuris ran-

Rumanija turės tipinga savo 
kaimo vaizda, o taipgi rodys 
savo industrijos dirbinius. 
Persija turės kolekcija invai- 
riausiu senovės daiktu ir rasz- 
tu. Bus reprezentuojama Szve- 
dija, Brazilija, Haiti, Panama, 
Kuba, Argentina, etc. Argenti
na parodos reikalams paskyrė 
$420,000.

Paroda finansuoja vyriausia 
Philadelphijos miestas, kuris 
iki sziol jau yra tam tikslui pa
skyręs 8,720,000.
parodai paskyrė $2,186,500. 
Trys milionai doleriu buvo su- v
dėta privaeziu asmenų begiu 
deszimtios dienu.
valstijos, kurios dalyvaus pa
rodoj ir turės savo pavilionus, 
yra paskyrusios nuo $50,000 
iki $500,000. Sakysime, Flori
dai skiria puse miliono doleriu, 
Oklahoma $350,000, Illinois — 
$150,000, New Jersev — $150,- 
000, etc.

Paroda turi tikslo atvaizdin
ti ta progresą, kuri Amerika 
yra padariusi begiu 150 savo 
gyvavimo metu, t.y. nuo pa
stebimo
Bet atvaizdinti visa tai,

Kongresas

Atskiros

nepriklausomybes, 
kas 

buvo padaryta begiu to laiko
tarpio invairioso srityse, žino-
ma, yra neinmanomai sunkus 
dalykas. Užtat Sesqui-Centen- 
nial paroda savo grandiozisz- 
kumu žada pralenkti visas iki 
sziol buvusias parodas. *

Reading
< tinęs >

$4.00
IN

NEW YORK A
Nedelioj 13 June, 11 July
Speciali! trelna! Sukatos naktį.
Shamokin ....................... 12:01
Mt. Carmel..........................12:10
Ashland............................ 12:47
Girardville........................ 12:55
Shenandoah........................ 12:35
Mahanoy City .......................1:16
Tamaqua............................ • 1:45
New York (Liberty St.) . . 6:35 
New York (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 
nuo Liberty St. 
(Standard Time).

Dubeltavaa 
Tikietas

6:47 vakare, 
7:00 vakaro

Ekskurcijoa su Palydovu 
$33.75

In WASHINGTONA, D. C 
.28 Juniaus

$47.05
In Bostoną, Mass.

8 July, 5 ir 26 Augusto
Kcturiu dienu ckskurciju. Visi 
ekspensai priskaitant. Apie dau- 
diaugs informacijos raszykite 
pas G. O. Roper, D. P. A. Wil
liamsport, Pa.

i

Žinote 
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St.,

Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.

• Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szairkite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

A ntras floras Klinę Name.
19 W. Center St. Mahanoy Pity

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiaa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobiliui dal 
laidotuvių, vąšeliu, kriksityniu Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187S-M.




