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I AS BXOOHD OLAIB MAIL I

ISZ AMERIKOS
NEPAPRASTI

BURTAI
RAGANIUS ARESZTAVO

TAS KADA ĖJO ANT 
KAPINIU ISZBURTI 
MOTERIAI KAD SU- 

GRYŽTU PRIE 
VYRO.

— T„. 
n igeris 

likos

Pamo- 
ir

maža 
silkino 

kopėta i-

k a su

Norristown, Pa. 
szius Cunningham, 
Vincas Rossi, Italijonas, 
aresztavotais ir pastatytais po 
500 doleriu belos kaipo nužiū
rėti piktadarei. Kada policija 
padare krata kiszeniuosia pas 
Tamosziu rado pas ji: 
maisziuka su žeme, 
paneziaka su citrina, s
te su žąsies kiausziniujlumkute 
atramento irszmoteli medžio 
žieves.

Kada jojo užklausta 
tais dalykais ketino daryti, Ta-
moszius prijiažino kad yra bui
tininku ir inspetoju 
kad ta nakti ėjo ant 
Grribo Kapiniu su Rossi, idant 
tuos visus daigius užkasti prie 
tūlo kapo idant užburt Rossio 
paezia, kur ji apleido kelios sa 
vaites atgal ir kad pas ji su- 
gryžtu su pagelba t uju dalyku.

Rossi užmokėjo burtininkui 
200 doleriu kad jam sugrąžytu 
j<>jo paezia su pag< >bu burtu. O 
kad burtai nepasiseko, tai Ros
si ifaLnr skundžia nigeri, idant 
jatn pinigus sugrąžytu. •

ateities; 
Sz ven t o

TOKIE TAI SZIANDIENI- 
NIAI VAIKAI.

Gary, i nd. - Richardas Sal
ford, apskundė savo 63 metu 
motina Veronika Eldred už va
gyste, nes motina paėmė isz su
naus kiszeniaus 32 dolerius, 

iszpažinimo 
persi tikrine, 

ir dažiuririejo 
ji per 16 metu, kada sirgo, o ka. 
da sūnelis visiszkai 
neatsimokejo 
piktu už gera, 
dideliam varge 
nenori žinoti apie motina.

Sudžia susikrimto kad nega
li Richardo nusiunsti in kalėji
mą, bet apreiszke, kad motina 
turi pilna tiesa paimt 
centą rasta 
sunaus, jeigu 
jai ant pragyvenimo.

kiszeniaus
Slidžia užklausęs 
liūdintojo, 
motina maitino

buk

pasveiko, 
motinai tiktai 
Motina gyvena 
o sūnelis visai

kožua 
nelabokiszeniuje 

nieko neduoda 
Skundi

kas nieko nelaimėjo ir kasztus 
turėjo pats užmokėti.

nigeno,

TRAUKINEJO NIGERI PO 
ULYOZES PO TAM 

SUDEGINO.
. Honeygrove, Tex. — Lavonas 

kuris nužudė fa nuo
ri E. F. Fortenberry 50 metu, 
kuri vėliaus palicije nuszpvc 
kada nuo juju bego, likos pri
risztas prie automobiliaus ir 
trauktas po visas ulyczes, po 
tam sudegintas ant stulpo.

ŽVERISZKAS KANKINI
MAS VAIKU.

Tyburn, Pa. — Harry Pri
chard likos nubaustas kalėjimu 
ant dvyleka metu už kankini
mą savo vaiku. Neseniai ketu
rių metu Adolf ūkas mirė nuo 
kaukiu, o tomis dienomis mirė 
szcsziti metu Jonukas, taipgi 
isz priežasties kankiu, kuriuos 
tėvas degino su inkaitytom ge- 
ležemis ir muszdavo su kuolais, 
kad ir kiti vaikai vos gyvi pa
siliko. Juju pus-sesero taipgi 
likos ausi tinsta in kalėjimu ant 
asžtuoniii metn už pageltajima 
levui knnkyt vaikus. • H.
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BAISI TRAGEDIJA
MOTINA NUŽUDĖ SAVO 

DUKTERIA IR ANŪKE 
IR SUDEGINO VISA 

TURTĄ.

Stickersville, *Ky. — Aplin
kinėje Carmona, ketures mylės 

gyveno trys mo
teres pravarde Ashbourne — 
bobute, duktė ir anūke, turin- 
czios nuo 82 lyg 24 metus am
žiaus. Ana diena ryte, sena 
Ashburne’iene, savo (lukteri ir 
anūko, uždegdama namus, ku
riame gulėjo kruvini 
motinos ir dukters, po tam nu
ėjo in tvartą, uždege, kuriame 
dingo trys arkliai su asztuonio- 
iika gyvuliu. Subėgo daugelis 
kaimynu norėdami -gelbet trio- 
bas nuo ugnies, bet toji motore 
su revolveriu užstojo jiems ke
lia ir neprileido gesyt triobu.

Kada jau pamate, kad gerai 
insikure stuba, apsisukus, pati 
inbego in viduri deganezios 
grinezios, kur jau 
kruvinti lavonai

ugniai surasta visu 
Visos 

ir apdir-

nuo czionais, 
pravarde

kūnai

gulėjo sli
du k terš ir

anūkes. Po 
trijų apdegusi lavonai, 
trys mot eres gyveno 
binejo farma, pasirėdžiusios 
kaip vyrai.
pasielgimo moteres 
nota, bet kaimynai sako 
nuo kokio laiko senuke parodi
nėje sumiszusi protą.

farma,
Priežastis baisaus 

neiszt vri- 
kad

ISZGAMA SŪNŪS NEŽM0- 
NISZKAI PASIELGĖ SU 

TĖVAIS.
— VladasChicago. — Vladas Krasz- 

kieviez, 74 etų, senukas su bal
tais plaukais kai}) karvelis, 
drauge su savo paežiu užvedė 
skunda priedais savo sunu 39 
metu, kuris nežmoniszkai pasi
elgi nėjo su savo tevįiis ir ne
duodamas jiems' ramybes na
mie. Jau karta iszgama sunūs 
buvo už tai aresztavotas ir nu
baustas ant 25 doleriu.

Sudžia Curran susimylės ant 
senuku, kurie su aszaromis liu
dijo |irieszais

ir užmokėjimo

sunaus pasielgi
mą, nubaudė iszgama sunu ant 
szimto doleriu 
kasztu.

O gal dabar sūnelis susipras 
kad pakėlimas rankos ant savo 
gimdytoju neužsimoka.

Apmirime mate amžina
KARALYSTE.

Perryville, Vt. — Kėlės die
nas atgal mirė czionais Mrs. 
Emilije Chapman, kuri gulėjo 
per penkias dienas .apmirime. 
Kada josios szeimyna buvo ap
siaubus lova ant kurios gulėjo, 
staigai atidaro akis ir paszau- 

“ Per ilgai mano du- 
szia gyveno toje molinoje szu- 
keje. Mano mylemi, tiktai ant 
ano svieto vra atsilsis ir laime. 
Matau jus visus ir pažinstu ir 
sakau jums, kad vela pasimaty. 
sime ant ano svieto. Tėvai 'ma
no stovi s^ale manes. Bukite 
sveiki, lyg pasimatimui.” — 
Tai isztarius Mrs. Chapman, 
užmerkė akis, kvapas pradėjo 
Imti trumpesnis ir ant galo su
vis nustojo — mirė ant tikrųjų.

k e garse i:

įnirę

i manes, 
pasimatimui. 

isztarius Mrs. Chapman

žmo-

DVASIOS SENAM NAME.
Chicago. — Senam dideliam 

name ant Madison Ave., 
nys tvirtina,'buk nuo kokio tai
laiko vaidinasi jame dvasios. 
Kaimynai tvirtina, buk kas 
nakt, apie pusiaunakti, girdi 
beldžianczias dvasias, dejavi-
mus, szvilpimus ir baladojima 
duriu. Policija du kartus at
lankė narna Ibct nieko nemato 
ne negirdojo ir mano kad tai 
kokis szposininkas baido kai- 
thynus. ___ .
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DVASE TVARTE
\

NE TIK FARMERIS BET IR 
GYVULIAI ISZSIBAIDE 

IR ISZBEGIOJO PO 
LAUKUS.

VĖTRA IR TVANAS 
PADARE DAUG 

BLEDES

INSTOJO IN KLIOSZTORI 
KURI PADOVANOJO

Newport, R(. T.
ward C.

Ne visi žino-

bet tarme ris 
isz (Meli

sa u masto

DAUG UŽMUSZTA ŽMO - 
NIU, SZIMTAI SUŽEISTI 
TUKSTANCZEI BE PAS

TOGIŲ PER VĖTRA IR 
TVANUS.

in- 
kuri

-—- M rs» Et l- 
Post, turtinga naszlo 

po mirusiam vyrui, iszsižnde- 
jo svietiszku smagumu 
žengdama in kliosztori
padovanojo del Kurmeli ton k u. 
miniszku Stdngleigh. Nuo ka
da josios vyras mire, Mrs. Post 
užsiimdavo tikejimiszkais da

gai o sumano pa
silikti ininiszka.
Ivknis ir ant

DU-KART SANVAITIN1S LAIKRASZTIS n SAULE 
ĮSZEINA KAS UTAHNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant vino meto $3.00
I

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR.,

1f. n. ROCZIOWNII, Prea. A M f. 
F. W. nUCZKOWHKI, Mltor.

Isz Visu Szaliu• <

DEIMANTINE URVĄ
I

S Z E S Z I
DEIMANTU, RADO DEI

MANTINE URVĄ.

JESZKOTOJAI

VALDŽE SAU PAĖMĖ.

n
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MAHANOY CITY, PA.
I

pasirodė

I lerndon, Pa. 
nys tiki in vases ir sako kad tai 
(ik nudaviinas, 
Art h u ras Strausser 
tai Valley, kitaip
apie dvases ir sako, kad nebūtu 
sveikas ir drūtas, tai'butu isz 
baimes miręs:

Pagal Strausser’o ajisakyma, 
tai ana diena nuejas in tvartu 
paszert gyvulius, kad sztai ka
mpo tvarto staiga
žmogaus figūra apie szesziu pė
du dydžio su balta drobule ap
sisupęs, o viena ranka buvo at- 
kiszta rodos norėjo pagriebt 
Strausseri. Dvase badai neture- 

greitai 
. Devynios kar- 
arkliai 

ir baubti
Daugiau nelanko bet dūme per 
duris mirtinai iszsigandes lau
kan, o gyvuliai paskui ji. Nu
bėgo pas artynia farmeri jesz- 
koti pagel'bos, o kada sugryžo, 
gyvuliai buvo iszbegioja po 
laukus ir turėjo nemažai erge
lio pakol galėjo investi atgal 
iii tvaria.
kampus nerado “ 

ne įnirusios.

jo galvos ir sz va i st esi 
po visa t varta.
ves ir keturi i 
žvengti

pradėjo 
isz baimes.

Pi et i-Little Rock, Ark. 
nioje dalijo'Arkansu 
diena, Red upe iszsiliejo isz lo
viu užliedama daugiau

miest us

szios 1,

galėjo
Perjeszkoja 

gyvosnerado
visus 

du-

PERSERGSTI KUNIGUS 
IDANT NESIKISZTU IN

' ■ I PROHIBIOIJOS 
REIKALUS.

Buckbill Palls, Pa. - 
suvažiavimo

1

Ant 
daugelio dvasisz- 

kuju Institute of Religion, Sir 
Stanley Herald, žymus raszyto- 
jas, kalbėtojas ir redaktoris 
laikraszczio 
aid” kalbėjo, kad sausieje tiek 
padare bledes Amerikc kad 

prohibicijos yra 
patrijotiszku privalumu, 
šieji turi paliaut skelbti, 
isznaikinimas gėrynių yra juju 

ir uždrausti 
tai

Geriau pa-

kalbėtojas ir 
Christian Her-

peržengimas
Sau
kai!

privalumu
niems gerti kaip 
priesz prohibieija.
darytu dvasiszkieje kad imtųsi 
prie platimo torp jaupuomenes 
blaivumą ir nesikisztu in su
augusiu veikalus,
pratins nuo naudojimo 
ginaneziu gervinu.
naši apie iszganyma jaunu dti- 
sziu o senos rūpinsis'apie save.

jau- 
buvo

kuriu neat- 
svai- 

Pegul rupi-

PASLYDO ANT BANANES 
ŽIEVES, GAVO $21,000. 
.Johnstown, Pa. — Cambri- 

jos sude ana diena džiure pri
pažino del Daniel i o Deegan 
21,100 doleriu kaipo atlygini
mą už aplaikytus sužeidimus 
kokius aplaike 
ant bananes žieves Ponsvh 
nij stotije praeita meta.

paslysdamas
ra-

rance (’liest e r

AKYVA PRIEŽASTIS PASI- 
METIMO SZIOS POROS.
St. Iaiuis, Mo. — Mrs. Do- 

nžvedo teisina
priesz savo vyra ant persisky
rimo, }iaduodama jiriežasti buk 
vyras per szaltas ineileje o 
priek tam pasiūtiszkai užvy- 
dus: neleidžia jai lankytis ant 
moterių susirinkimu, balių ir 
kitokiu pasilinksminimu kur 
randasi vyrai, neleidžia jai tu.

i su 
in banka 

randasi ju pinigai, 
draudžia kalbėtis su kontrak- 
toriuim kuris stato jiems nauja 
narna. Motore sako kad tai}) ne 
gali gyvent ir nenori būti pa
ežiu tokio vyro, kuris jai to 
visko uždraudžia ir todėl nori

I 
t 

f“ Am*.1 '4<

♦

reti ’jokios pažinties 
vyru, neleidžia

ji {lamest ant visados.

i Neilelios

kaipužliedama 
trisdeszimls myliu ir 
Griffin, Louann ir Smokover 
su 1050 y ven toja i s.

Rytu daliję ikrkaiisas baisi, 
viesulą 
pavietą, užinuszdama 26 žmo- 

kone visi nigerei, sužeido 
t ukstanezius 

1 nige- 
visisz-

(>•

prapute per Phillips

nis, 
kelis szimtus ir
be pastogių. Lambrookv 
riu dalis miesto likos 
kai isznaikiiitas.

I Jgonbutes pripildytos su- 
žeistaiseis. Kentėjimas baisus, 

neturi ka valgyt
Earmorei nukentejo 
nes 'ka pasėjo tai

i r

jokiu 
kur 

o da ir

92 METU SENUKIAIISZAU- 
GO KETURI DANTYS.

Whit lev, 111.• 1 — Mrs. Bessie

Xama<|ualand, Pietine Afri
ka. Hzcszi jeszkotojai dei
mantu pailsę ir nusiminė sa
vo giluku, eidami pakraszeziu 
mariu, vienas isz juju užtiko

m
=i

KŪDIKIS UŽGIMĖ LAIKE 
TVANO.

Kroką va s. — Laike smarkiu 
tvanu,
Dolna, pau nuo Kuimieczio 
pagimdo naktije kūdiki, tame 
laike, kada vanduo insiveržo 
iii grineze.

Vyras pasinipjiio moterisz- 
kes pala gi nes ir atnesze ja ant 
pecziu in stuba, bet pasirodė 
kad be daktaro negalima bu r 
apsiejti. Vyras ir daktaru at
nesze ant pecziu. Daktaras ap
žiurėjo moterį, apreiszkę nelai
mingam vyrui, kad reikia ki-

41 METAS I
J

Shannon, 92 inetp senukei to- Ji(h‘h‘ urvą. Isz akyvumo visi
mis, dienomis iszango 
dantys, du augsztai ir du že
mai. Senuke neturėjo ne vieno 

priesz tai, o dalia r
džiaugėsi, kad eina jaunyn o ne 
sen v n.

danezio

keturi su a lip
inėjo in 

vidų urvos pažiūrėti kas joje 
butu. Apie 
mastu nuo inejimo,

pamirk i ne pagalius 
jum, uždege juos ir

kuris užliejo ' kaima 
puti tūlo kuimieczf

R 
I

žmonis 
drapanų, 
nemažai, nes 'ka pasėjo 
vanduo nuplovė.

V i (m a mot e re, 
ant kimininiu duriu 
szeimvnelo kada vanduo užse- 
me visa aplinkine, pagimdė 
kūdiki, kuria iszgelbejo ir nu
vožė iii ligonbute.

Raudono Kryžiaus Draugu- 
rupinasi 3,500 nukenteju- 

duodu maistu, drapanas 
Ble-

TURTNGA NASZLE 
PASIKORĖ; RADO

JOS $100,000.
/ 'i 1

Baltimore, Md.
ji gyveno, rūsy rado pasikoru
sia Mrs. 
amžiaus.

Namu, kur

kuri plauke
su savo

,500 nukentėjų-

Mary J’extor, 68 metu 
\'eliau policija rado 

jos namuose paslėpta invairio- 
se vietose turtą, 
(ukstaneziu doleriu
briliantais ir bonais.

Moteriszkes vyras, turtingas 
pirklys, mirė priesz ketverius 

ii: ji gyveno dideliuose
namuose viena su dideliu szu- 
nim.

PAVOGĖ $2,000,000;
UŽSIGĖRĖ ANT SMERT.

Užsigėrė czio- 
Tanias Brown,

bendrai 100 
pinigais,

met us,
ve
siais,
ir ,daktariszka prižiūra.' 
dės padaryta ant milijonu do
leriu.

3 UŽMUSZTI; 5 APDEGINTI 
EKSPLOZIJOJ GAZO 

KASYKLOSIA.
Avella, Pa — Smarki gazo 

eksplozija suardė viduri kasy
klų P. an W. prigulinezios prie 
Powhattan Coal'Co., praeita 

Tame laike 
apie 

anglekasiu, 
isz kasyklų 

bet ne visi turėjo t a ji 
ba Jonas ('ipriis, 
ihentas 'Manley, 
Thomas Williams 
kos užmiiKztais.

Andrius Kusti’k, 
baisiai apdegė ir likos nuvežtas 
in ligonbute Washingtone ir 
badai įnirs, 
inaždaugiau 
žaste nelaimes buvo 
imi s g„,.........  Iš

( ’oal '( ‘o.
Ketverge vakara.

kas v k losiądirbo
szimtai
pasiseko iszbėgt i

t rys 
k uriems

gi linki, 
19 metu, Kle- 

25 '.metu ir 
nigeris, Ii-

19 metu,

'Penki kiti likos 
apdeginti. Prie- 

užsidegi- 
’•azo nuo e lėk t riki nes 

bi rksztes.
ki-

Meksikas. — 
na is ant smert 
buvusis majoras miesto Strat
ford, Cnt., kuris pavogė 
miesto kasos 
ežius doleriu ir pabėgo in Mek
sika per praeitus palijus Me
tus. Brown’as turėjo gerus lai
kus niui tojo laiko, o kada pini
gai baigėsi, pradėjo gerti be 
paliovos pakol mirė ana diena 
nuo gorimo. Po jojo mirėžiai ne 
surado ne doleri.

kuris pavogė isz 
i 209 tukstantan-

JUOKAI
Sudže in vagi:- 

sunkei nukorotu,

PALIKO MOTERIAI $700,000 
KURIA MATE TIK VIENA 

KARTA.
Los. Angeles, Calif.

Fredrika Mellrup, .kitados gy- v 
venanti Chicago szedien džiau
gėsi isz savo netikėtino aplai- 
kyto turto.

Mrs. Mellrup, aplaike žinia 
nuo miestiszko administrato
riaus isz Paryžiaus, Francijos, 
buk Henrikas de la Salle, 89 
metu Francuzas, kuris isz jau
nųjų dienu buvo -draugu josios 

kada jeszkojo aukso 
Alaskoje, paliko jai 700 tuks- 
(anezius 'doleriu.

Vienatines iszlygos ant kuriu 
velionis paliko jai turtą, tai 
yra, kad isz aplaikytos sumos 
paskirtu 100,000 doleriu o isz 
tu pinigu procentą sunaudotu 
ant nusiuntimo varginga vaika 
ar mergaite in kolegija.

Motore silke, buk tik 
karta mate savo (gyvenimo De 
la Salle, kada praleido kolos 
sanvaitos Los Angolos, kada ji
sai atlikinėjo kelione po svietą, 
bet nieko jai noužmine kad jai 
paliks tiek turto.

I , * * "* 1 ' »*•*>

— Mrs. 
kitados g y-

d odes 1

viena

to daktaro in pagelba. Žmoge
lis ir antra daktara atnesze 
ant pecziu.

Daktarai basi, 
tom kelnėms augszcziau keliu 
braidžiodami po grinezia van 
deniu apsemta, atliko pasek
mingai operacije o motina su 
kūdikiu vra sveiki.

su paraito-

■

penkesdeszimts 
paregėjo 

kokia tai szviesa ant sienos ro
dos kad siena buvo iszdeta 
stiklais. Prisiartinę areziaus, 
net suklyko isz džiaugsmo, nes 
visa siena buvo iszdeta 
mantais.

Su karszcziu pradėjo iszlu- 
piuet deimantus isz gyslos isz- 
imdami kėlės saujas j)uiklu 
deimantu, 
marios pakilo ir pradėjo 
va užlieti, visi szeszi turėjo ap
leisti urvą ir iiusidiiot in sau
gesne vieta laukti, pakol ma
rios vela nupuls.

Visi turėjo vilti pasilikt nc- 
užilgio milijonieriais ir gyven- 

gy v ei įi
ma. Kada marios nupuolė vela 
ėmėsi karsztai prie darbo ir 

k'eliš' maiszukus 
brangiu žemeziugu. 
kad niekas juju urvos neužtiks 
nes marios uždenginejo inejinia 
ir dirbs be jokiu kliueziu.

Ant nelaimes vienas isz juju 
nuvažiavo in Ibirt Nalloth pas 
valdžios assesori idant jam 
apkainuotu verte surastu dei
mantu, bet nejiasake kur juos 
surado. Assesorius (eipgi nie
ko neiszklausinejo, liktai pa
liepė keliems detektyvams 
sekti paskui žmogų, 
dienas po tam, detektyvas už
tiko deimantine urvą, konfis
kavo visus deimantus 
szdami visiems kad gali gauti 
kelis metus kalėjimo, kad jesz
kojo deimantus ant valdžios

Dabar valdžo nu
siuntė savo darbininkus 
kasti deimantus isz urvos

1 - -

buvo

del*

saujas
o kad tame, laike

ur-

t i iszteklije per visa

prisjrbjko
Džiaugėsi

ii

keliems
In dvi

apreik-

Dq1 to busi locuasties. 
ba i nsi ga

vai in grineze, kada visi buvo 
bažnyczioje ant nobaženlltvos.

Vagis:- Juk tai tada geriau- 
se vogt! Ar-gi mair butu pasi
seko, jeigu Imtu visi namieje 
Kagi žmonis tada kalbėtu? 
pasakytu, jog esmių begėdžiu 
jeigu prie akiu imtau.

tada
)

J

Žydas davė ubagui skatiku 
o tas tave:

tanti kartu 
uliagas.

Tegul tau Dievas tuks- 
atiduoda, t a re

Žydas:- Nu, ar tai toip daug? 
tai turetau 6 dol. ir 20 troezo* 
kii, arba 20 markiu, bet ir tai 
gerai. Vienok nesitikiu idant
tavo meldimai iszsipiidins ba 
jeigu tu galėtai iszpraszyt,, tai 
pirma sau iszpraszytum.

Vienas mozūras kas vakaras 
ilgai karezemoje sėdėdavo ir
net nakti namon pareidavo. 
Pati norėdama ji pagazdit pa- 
sigube balta drobule ir stojo 
pakeloje po medžiu lauke vy- 

Vyras eidamas namon, pa*
mate ta balta baidykla ir pa
saukė: '

ro.

f 
Kas ten?
Vėluos! — atsake storu 

balsu motoriszke.
Eikio ežia szvogoreli pas ma

ne ir duakio man ranka, tu to 
gal nežinojot jog asz tavo se
sute . t urįu už PftOĮJiftą .

A 
' t ’

io
szeszi nusiminė vyrai pasiliko 
be nieko ir sapnas apie milio- 

dingo kaip muilinis bur-nūs
bulas. — Tai tau giliukis.

minga motina buvo

MOTINA 69 IR TĖVAS 87 
VAIKU.

Bėdinas — Nepaprastai lai- 
motere

Bernhard Schembergiene, ku
ri mirė 20 metu atgal, kaime- 
lije prie Austrijos rubežiaus, 
turėdama 60 metu. Buvo j i ji 
motina 69 vaiku — 4 kartus 
po kvadrnkus, 7 kartus trinu- 
kus ir 16 poru dvynuku, bet 
niekad nepagimde pavieni kū
diki.

Kada motore mirė, Scliein- 
bergas apsivedė antru kartu 
ir pasiliko tėvu da asztuonio- 
likos vaiku. Sziadien turi jisai 
78 metus ir da laikosi druezei 
o isz jojo 87 dukterį u ir sunu 
da yra gyvais 67.

ANGLIJOJ RANDASI 
1,892,000 BEDARBIU.

London. — Pirma 'karta iii 
asztuonesdeszimts metu skait
lys bedarbiu sziadien daeina 
lyg 1,892,000 žmonių. Szimet 
skaitlis bedarbiu pasididino 
ant 265,000 žmonių. Nekurle 
laikraszcziai skelbia buk Ang
lijoj randasi imstreczio mili
jono žmonių be darbp.jono žmonių be darbo.

NUŽUDIMAS BEPROCZIO.
V ilnius. — Rosiackam eže

re, Vidzkos gminoje, žuvinin
kai isztrauke lavona pasken- 
delio, prie kuriuo kaklo buvo 
pririsztas didelis akmuo. Vė
liaus pasirodė buk tai yra Ed
vardas A lek sand ra v i ežius, gy
ventojas kaimu Kieviliszkiu, 
kuris dingo kelios 
atgal.

Manoma, kad Aleksandravr- 
czius buvo auka žudinstos ?r 
sakoma kad jisai buvo didele 
sunkenybe del giminiu nes bu 
vo pamiszelis. Pagal žmonių 
kalbos, tai pamišėli gimime 
ntivodt* firie ežoh), kur jam už
davė ypa su akmeniu, jh> tam 
i n met e iii ežerą.

sa n vaitos

Zeppvlinas 
marine kelione 

B ra žili je Nedel iojo. 
skelbe.

ZEPPELINAS ISZLEKS IN 
PIETINE AMERIKA.

Friedrichshafen, Vokietije. 
—Orlaivis Grotas 
pradėjo savo 
oru in
kaip telegramai 
ten atlėks iii Amerika. Viso
kio paczto turi su savim apie 
tris tonus, ( z kožna jiacztinc 
marke žmonis užmokėjo pus- 
treczio dolerio.

— Nedėlioję iszleke pasek
mingai Zeppelinas nes oras bu 
vo puikus ir tinkamas. Perlėkė 
per Franci ja 1,000 pėdu augsz* 
ežio ir leke in szali Seville, Per, 
nabuko, Havana, po tam in 
Lakehurst, New .Jersey, tolumo

o III
18,000 myliu. Badai jau atleki 
in Brazilija Pa i ledelyje 
Xew Yorka priims ateinanezia 
savaite. Oralaivyje randasi 35 
tonai tavoro, 1,200 svaru pacz
to, maisto 2,(MX) svaru, 120 bon- 
ku vvno, (i,(MMJ k iausziniu, 200ku vyno, 6,00({ k i 
svaru duonos.

4 "w 4
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PAS KUNIGĄ.
— sJegamnsti, n t ėjau ant ro

dos, noriu, su mano patim atsi
skirti...

Kunigas: — Ka kalbi, žmo
na! Juk kaip giiulejau, jis tave 
labai invli.

— O! gali būti! Tas rakidis 
prie visko tikias!..

KA NORI?
Tėvas klausia sūnelio septin

tu metu:
Ka nori .Juluk, kad tau 

garnys atnesztu, broleli ar se- 
sukia? ,

Julius: — Asz noriu, kad 
.ožiuką tai turėtai! su kuom va
žinėti. ♦

\sz noriu,

F t* 
4PRIEŽASTIS

— Ar da jionas ne galėtu
mei palaukt ant szliubo su ma 
no duktere?

— Toip, asz galiu palaukt 
tikuti mapo neno
ri lauktis.. i .t 4
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Kas Girdėt
O mot eres! 

jusu galybe!
kaip yra didele 

Nuo jus priguli 
laime, jaigu ja turime; nuo vy- 
gies lyg gra'bo jusu valdžia da- 
sieke, be jusu butu ant szios 
aszaroH pakalnes pustyne, su 
jumis svietas gali būti rojum.

Puikus tai žodžiai, ar nė? 
Bet kiek moterių padaro del 
savo vyru laji rojų? Didesni* 
dalis padaro amžina pekla da 
už gyvasezio!

Gera bizni padare ant pasko
linimo 56 doleriu kokia tai Mis. 
Rmma Nash, isz Roxbury, M(»., 
kuri paskolino tuosius pinigus 
30 metu atgal kokiam tai Ri
chardui Turner, isz Nevados ir 
dabar po 30 metu aplaike nuo 
joj su padekavone $25,000. 

isz paskolintu pinigu 
nuvažiavo in Nevada, surado 
aukso gysla ir tokiu budu atsi
mokėjo moteriai už josios gera 
szirdi, o 
jam paskolyt ne cento.

su
Turner

jojo gimines nenorėjo

( zionais apsigyvenia 
viai turi laikytis su tiesom szio 
sklypo ir netiktai rūpintis apie 
save, bet da lalbiaus apie savo 
\ aikus.Atsimyk tėvo ir motina, 
kad jusu vaikai nu auga ant 
darbiniu mulu, kada daeja 15 
metu stumti juos in darbu. •Jai
gu davete gyvastį savo kūdi
kiai, tai turite daugiau apie ta 
kūdiki negu apie save rūpintis.

Kas myli savo vaikus ir gei
džia idant butu del juju ant 
svieto geriau, tas privalo iszsi- 
žadeti visokiu smagumu ir 
stengtis būti lygybėje su Ame
rikonais.

Niekame ne turi jusu sūnūs 
arduktere stovėti žemiau Ame- 
rikoniszka vaiko, o jeigu to m* 
bus, tai pasiliks jau nevalninku 
kaip ir visi “dycziu kasėjai“.

Jaigu kas savo kūdikiui ge
rai vėlina, tegul siuntinėja in 
nwkslaines. ‘Turėkite Dieva 
szirdyje ir nenorektie to, idant 
justi kūdikis butu darbiniu mu
lu del kitu. O gal nekurie tėvai 

“dirbau asz sunkiai
ant samotelio duonos, tegul ir 
jisai taip dii<ba, o žinos 
pinigu ir kaip gyvent ant svie
to!“ Gal ir teisybe, 'bet sziadien 
kitokį laikai
priima vaiku in geresnius dar
bus ir profesijas. Vaikai pri
valo pabaigti 
mokslą, o jaigu

sakys:

Liet il

verte

be mokslo ne

Vaikai 
nors vidutini 

galima ir

“Darykie gerai“. O ar mos da
rome gerai ? Ar mes galime ti. 
ketis iszganymo? Niekados! Ne 
turimo savyje žmogiszkumo, 
sarmatos nu baimes Dievo! Už 
tai, nopavidekimo mokslo mu
su va i kėlimas, jaigu patys esa
me tamsus dvasoje.

Apszvieta peklos vartus už
darys, o tamsybe del vsii atida
ręs.

kurie\isi automobilistai
mano atlankvfi Kanada ir ži- v
notų gerai kelyis isz Su v. Vnlsr 
tiju, gali aplnikyti puikiu ma- 
pa jaigu siuns 10 centu ant Hzi- 

adiTMo: Department of
the Interior, (Jttawa, t’nnada. 

ir 3x5 pėdas 
t

tokio

M a pa yra aiszk i 
dvdzio.

Skirtumas tikėjime neyra 
jokia kliūtis prigellieti savo ar
ty mui, kokio jisai nehutu tikė
jimo, nes Kristumis nepasake 
kad turi mylėti tiktai Kataliku 
(o reikia žinoti kad už K vist il
so laiku Kataliku ne’buvo), bet 
visus lygiai, <> artimas yra visi 
žmonvs.

Taip parode Protestonai 
miesto Bethlehem, Pa., 
prižadėjo pa geibu Katalikams 
pastatyme naujos 

parapija

kurie

bažn vežios. I
Katalikiszka parapija Szv. 
Szimano J ūdos, kuri susitvėrė 
15 motu atgal pasirodo jau per 
maža, todėl parapijonai nutarė 
statyti nauja liet ant to reikia 
50 Inkstąneziu doleriu o para
pija pinigu neturi. Protestonai 
visokiu szaku, virszininkai 
miesto, advokatai ir kiti priža
dėjo suszelpt Katalikams ir su
dėti reikalingus pinigus.

Argi tai ne yra tikra Kriksz- 
czio’niszka <lvase“ mylėk savo 
artyma kaipo pats save?“ — 
Ar^i Katalikai suszelptti Pro
test onus stat vine t
Vargei.

szaku,

bažn vežios ?

Teisingos Teisybes
i n nMh.....M ii |

Motore, kuri turi tik kai-

pamokinimus

rh
Ii ir kaulus o lapuosią, vietojo 
dantų szimtus
kurios bėra nuo ryto lyg vaka
rui, nevisados priguli prie tu
ja moterių už kuriais vyrai 
szoktu in ugni.

Patogi mergina 
žiursteli.

kuri ap- 
szvaisto-siredus in

si kuknioje, turi toki prie sa
ves patraukima. kad užsikie- 
cziauses prieszas apsipaezia- 
vimo mano, k<id luomas mo
terystes bus jam rojų ant svie
to!

jojo advokatas, 
daktaras.

<■I
je prie darbo botago, kitas pa-

bet visi reikalauje

Geriausc pažysta vyra
O

— *

Kas Dievui Atsiduoda,
v "

i ''if ♦'

I

Ta in Nelaime ne
Paduoda

' I ‘

Tikras atsitikimas.

in
*

laiko, 
vvnikie

Vasaros 
ėjo jaunas 
dnncziu per lib'zuimii 
grijoja. Buvo t»»»
kuris ketino gimti užsi('mima

Diena
’.gsmu 

o po

pavakariu, 
vo- 

\'en*
keliu.

3 
amalnykas

mieste.artimiausiami i 
buvo kai’szt.'i ir >u džiai 
Jonas sulaukė vakaro 
draug ir oras atvėso.

Kolos tęsęs? in kloni 
už ketvirto mylios tolio, juo 
davo tamsi ir tai-ki girria. 
Pakrasztijo giirio< stoVo.jo 
maža koplycznit 
rolijo buvo 
žiavolo ii’ keli szventnju abr >• 
zai kaba ant simios. Jonas (to- 
kis buvo to vaikino vardas) * > 
pasimeldęs v ilamlele . (‘jo lo- 

Kada jau i nėjo in 
gala in girria, iszgirdo 
balsus. Susilaiko ir žiurėjo in 
szali isz kurios balsai daoiti- 
nėjo. Apeine ji didele baime, 
kurios negalėjo atsikratyt. Ne 
trukus i.szsiaiszkiuo priežastis 
baimes ba isz krumu iszszoko 
keli barzduoti 
leis už juostos 
mėtėsi, ant jauni'kaiczio, 
riszo ir nuvilko "su savim 
girria.

Jonas pažino baisu savo pa 
dėjimą; inpuole in rankas ple- 
sziku. Laike kada ji vede per 
tankumynus, szauke kelis kar- 

pagelhos, bet buvo ant

F

• > apie

t ai* k i
g h no <

e kurios alto- 
payeikslas nukry-

gera 
kelis

vyrai su poi- 
ir pisztalietis,

buvo

su 
in

tus 
tuszczio, niekas ne girdėjo tik 
tai gal Dievas, priesz kuri nie
kas ne gali pasislėpti.

Ir ant galo Jonas savo visa' 
vilti padėjo Dievuje.
kas kartas buvo tankesne, jo 
vos galėjo razbainykai persi- 
ganti.5

Girria.
fT 
Ft
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Ir mistini, jog asz tau nieko 
pikto nepadarysiu, jeigu Die
vas ne uores?

? — Xii ne.
$ 1 II

Szitas Žmogus Žino 
Visus Pavietus

ll 4

Ar tiki, jog viską Die
vas mato ir visur Jojo galybe
iszsi plat i n us ? 

Tikiu. 
O jeigu

giiiHiii Ml

A

Amerike

SENUTE
PASAKAITE 

„ mT p T 
L Jlį

Įį 
gražius hugal,elia8*li^

as jai wznekojo: ‘^Ste
bėkis kaip yra gražūs ir skais-
rytum kas jai sznekojo

tie augmenėliai,tos tie augmenėliai, o kaip 
saldus ir malonus ju kvapas! 
Bet ar ilgai patenka: iszaugo,

(I 
augsztesni.

Nevarykime vaiko 
gaites uždarbiauti, 
15 ar 16 metu. Geras ir jauslus 
tėvas ar motina, be tu keliu do
leriu apsieis, 
parncsztu.
Sūnelis, kuris be mokslo, leisj 

darnusis in svietą, tai tavalos 
sunku junga per visa savo gy
venimu. Kiti naudos isz jojo 
>unkuus darbo. Jisai bus amži
nu neva įninku dolerio.

Kiti vela padmnoja: 
kas bus isz tojo vaiko, ka 
poteriu nemoka, kaip jisai 
vens ant svieto, jaigu juju ne 
mokinu pu'blieznuosia mokslai- 
nesiu ! Jok ant to yra parapi
nes mokslaines, kur vaikas isz. 
mokstu poterius ir prieina prie 
pirmos komunijos, 

in piddiczna
t<‘isvbei musu vaikai novos 

moka, kaip papūgos taukszti 
(Milerius ir sziek tiek katekiz
mo, bet j u nesupranta gerai ir 
užmirszta paaugės.

Nemanykite kad kito tikėji
mo doras žmogus turėtu eiti in 
pekla už tai, kad jisai ne yra 
Katalikas? O Dieve! Juk tu esi 
mielaszi rdingiausiu Sudži n i r 
argi dangus yra tiktai del lat
ru, paleistuvi n, svetiinoteriau- 
nikn, girtuokliu, vagiu ir raz- 
bainipku — Dievas tada nebū
tu teisingam Hudžium.

Kožna tikėjimą guodoti turi
me, ba katras geresnis, to neži
nome.

Kristusas aiszkiai pasakė, na ta pati sakiau? 
kaip jo paklausė farizejai, kii 
*laryti kad būti iszgnnytu?’ mane pažinojai nuo mažumes!

ar mer- 
jaigu turi ’

ka tas

“l’gi 
ne 

gv-r*.

eina 
Po

po tam 
mokslaine.
()

t

Buvo tfružiiK .pavasario ry
tas. Saulele augsztyn kildama, I pražydo, nuvyto ir kas isz ju 
maloniai mete savo auksuotus liko -— 
spindulius. Siauru takeliu, Dabar 
mažais žiDfe^’U-h’is, kiūtino 
aute, pasireindajua ant vysz- 
nines lazdeles. Visa jos at yda 
buvo padėta vhmumo: ar toli 
dar galas jos kasdienines ke
liones? Kas ryta nuo daug jau 
njidii ji atlikdavo ta savo ėji
mu. Kaip tik, Imdavo, praži- 
b(*s pirmutiniai auszros spin
duliai, senute jau skubina in 
netolimu puiku miszkcli, ku 
riame szalip kelio, po placzio- 

) 
krūmais apaugės med

žio kryžius. Priėjusi senute 
prie kryžiaus, puolė ant keliu, 
apkabino ji ir isz jos szirdies 
kildavo prie Dievo karszta 
kaip ugnis malda. Czion daug 
sykiu ji vaikszcziojo su savo 
a.a. mvlima motinėlė. Czionai 
pirma karia iszmoko, kaip 
sudėti lankeles ir kalbėti po
terėlius. Czionai ji mokinosi, 
kaip Imti gera, dora ir teisin
ga. Ji kaip sziandien atmena: 
viena karta, senai jau tas bu
vo, eidama rado skarmalėliu 

Ir paszoko jai. 
smarkiausia^ noras, tuos ska
tikėlius sau pasilikti; jog kad 
taip labai jai reikėjo, tiek bu
vo visokiu vargu, nors 
dele butu atsilsėjusi, 
szirdyje nerimaudama, priėjo 
prie to paties kryžiaus. Khip 
visada, atsiklaupė ir pagal 
inpratima eipe melst ies ir 
spręsti ka daryti su tais pini
gais... Ilgai, ilgai ji sprendė: 

ar kitam at*- 
nuolat jai in ausi du 

balsi! sznabždejo. Ir sztai, be- 
apsnudo ir 

sapne girdi nuo kryžiaus bal- 
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a Įgrisus paveikslas.
žiūrėk in žmones, 

svietą ir in ju gyvenimą.’ 
primena 
klausė to balso ir kaip jai bū

Siauru III 
” Ir 

sau senute, kaip ji
nuasz tave

■
SC-

f. *
Asz to laikausi, ka jau 

jeigu tokia, bits valia 
ho vali 

plaukas nuo’galvos ne nupuls. | 
Piktadaris pakruti

va. P 
tyli, žmogų, 
drąsus priesz smerti. Pamisli- 
ues paėmė szaudykln ir laiky
damas in Joną, ture: .

Tai. ir mirk!
Be bajmes atsake Jonas.

Tegul stojasi valia Die-
Jeign Dievas ne 

numiriau galėtu tave 
toje valandoje

szausiu

sakiau, 
Dievo, o Dievo, no

r su gal-
Da nevpiisifaike jam ma-

kuris butu teip

uorei u,

vo gerai. Būdavo už gaus ja 
žmones iszkolios, paniekis, ap
juoks; apmaudas jai szirdyje 
klysta, jau žada tuo (Miežiu at
lyginti, bėt, nubėga prie kry
žiaus. .. ir szirdis nutyla, su
kilusieji nekantrybes jausmai 
kasžin. kur pasideda, ir vėl

apmaudus jai szirdyje

vo. 
idant 
Dievas 
smerte nubaust tada ir 
(pildysis valia Dievo, ar aplai
žysi savo mioryje kludia, bet 
be valios Dievo manos 
muszi.

Ersztas nuleido 
palojo szauti.

sulaiko piktadarį 
atėmimo gyvasties.

staiga
i s z s i -

I ((‘Už

Paveikslas mums parodo Ar
tini ra. V. Swift, isz Baker, Ore
gon

mis pusžili szakomis, stoveji 
apaugės 

Priėjusi
sena,

kur pasideda, 
iii vargus rami ir ma-

(4

Joni.
Taip rymojo senute ir taip 

tikrai buvo. Kryžius ja*moki
no melstis, kentėti, vargti, do
vanoti ir 1.1. O kad praslinko 
sunkios gyvenimo dienus, ka
da sztai jau ant leutus grabo 
atsistojo, kada visi ja užmir- 
szo, kada ji jau niekam nerupi 
ir jai nėra nejokio rupesnio — 
kryžius ir sziandienu jos ge
riausiu draugu likosi. Jis szia- 
diena ve! ja ramina ir links
mina: rodo jai saldu ateinan- 
cziame gyvenime užmokesni ir 
neapsakoma^ saldybes... Ir 
senute gerai ta supranta ir 
jauezia. Antai jos raukszletas 
veidas nuszvito ir regima ja
me yra ramybe žmogaus gerai 
pasidarbavusio ir viską tei

su vo gyvenime atliku-
Jai užsimasezius — lyg 

per sapna — kryžius pasirodo 
apszviestas spindanezia szvie
sa, Nukryžiavotasis nuo kry
žiaus nužengia, paima senute 
už rankos ir veda szviesiu ta
ku iii puikiausia rojų.

•ji

isz tojonori legislaturos 
valscziaus, kuris buvo kožnam 
pavieto kokis randasi Amerike, 
viso 3,076 pavietai. Jisai gali 
pasakyti, pavieto sostapyle ir 
kur jisai randasi. Pakol atlan
kė tuos visus pavietus, tai pa

dauginu kaip milijoną
O

25 metus.

©

szaudy k) a 
Tikra atida

no 
Ilgai insl- 

žiurejo in Joną, ant galo tarė:
Ne viena jau nudėjau 

savo gyvenime. Ne žinau kas 
tai gali būti, jog 
liu užmuszti ne galiu, 
labai noretau.

Ir stojosi negirdėtas daig
ias, piktadaris, ne tiktai doVa- 

gyvasti, bet paleido ant 
luosvbes ir da viską atidavė *
ka buvo atemia.

Jau dvideszimti 
ėjo no to laiko, 
vartotiniu ir szedien yra tur
tingu amnlnyku. Savo vttl- 
kams ir visiems žmonimis pa
sakojo lankei, jog kas iii Die
vo apgloba. atsiduodu, 
Dievas ne apleidžia ir no smer- 
ties gelbsti.

ne gi .
Dievuje

nojo

m

dare 
myliu,

tavęs ne ga* 
kad. ir

metai p ra
jonas uždėjo

tas darbas jau užėmė 
Turi jisai 56 metus.

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

k

le
“Sau-

— Szi rd ingai 
už laikraszti

su pinigais.

vai an- 
lr taip si ngai 

šio.

enie

ar pasilaikyti, 
duot i;

Pana M. Makauskaite isz 
Butanavicziu kaimo, Lietuvos: 

Dideliai Gerbiama 
“ Redakcije.

dekavoju jumis
kuri, dėka tetos Ali* 

skaitomi’ jau 
ketvirti metai. Labai indomus 

Subata 
pamo

jo

J I 
szauekienes,
“Saule

svajodama 1 ? D

” * *

KAIP VIENAS KALBA 
APIE MERGINAS.

Tuom laik jau su visu sute- 
o Jonas negalėjo nieko 

matyti. Ant kart pasirodė di
dele szviesa. Ant. mažos tusz- 
1 urnos terp girrios, po dideliu 
~ir szakotu aržuolu, 
ugnis apie kuria g 
tas baisiu barzduotu vyru.

Kada pamate ateinanezius, 
paszoko nuo žemes ir su lauki
niu kliksmu nubėgo prie pr:- 
jbniszu. Buvo ir tiejei 
ninkai, kurie džiaugėsi isz to, 
jog draugai juju nutvėrė lai
miki.

At vede 
kuris buvo 
Vadas, digtas ir drūtas vyras, 

baisiom akimi, pasikėlė ir

me,

kuriuos:
fulejo kele-

ra z bal

vadaJoną priesz ...v..., 
likes prie ugnies.

PATEMIJIMAI MUŽIKO.

I’riemenioja sudo tare in sa
vo mažiuko ir silpna advokatu 
rodydamas ant. advokato prie- 
szi ligos szalies, 
placziais paežiais ir didele gal
va ir tarė:

Asz mislinu, reikes susi
laikyti ar?

1— Del ko.’
Anas advokatas taip di

delis ir matyt drūtas, tai ponas 
joj ne ingo les...

digto vyro su

laikrasztis kiekviena 
nekantriai 
szant ir godžei 
turini.

laukiame
skaitome

Saldes
H,t _, ■ i

Xors mes apąyt 
skaitome da

bei jie yra isz Lietuvos 
apie platu 

“San
in domia uses už 

Vėlinu 
darbuo

ežius, 
ir ne 
svietu 
le,“ 
kitus

4 4 t >

penkis laikrasz-

tiek raszo
kaip la i k raszt is 

jisai yra 
laikraszczius. 

jums viso labo jusu 
_  9217.

Antanas SavaitL 
burv (kmn. — 

t

sia.

Conn.
i 4 Saule“

sa: “GodnlVsto Mime prie 
kryžiaus prikalė. Ir tu tuojaus 
jieszkok savininko tu pinigu 
ir atiduok jam!“ Ir pasidarė 
jai' taip-lengva ir saldu, taip 
gera, linksma ir malonu, kad 
ir sziandien sztai atsiminus 
jaueziasi linksmesne ir szyp- 
sosi priesz kryžių savo senat
vės suraukszletu veidu.

Xuo to laiko, ta vieta ir tas 
kryžius buvo jos geriausi 
draugai. Kiek kartu jaunystė
je svietas jai sznekejo; pa
mesk taip varginga gyvenimą, 
ežia prie musu linksminkis ir 
džiaugkis, žiūrėk, kaip bus 
gerai: ežia muzikos ir szokiai, 
ežia jaunuomene, meile ir link' 
sinvbe.. . Bet ji bego prie kr\ -

Mergina 15 m., ir 17 m., tai 
jaunas vynas, ka vos pradeda 
putot.

18 m., J P m., ir 20np, szanlpa- 
1111/

No 20to iki 25to meto, tai 
vynas iszsistovėjus.

25to iki 35to tai arbata
arakn, tiktai reike paszildint, 
kad butu gardu.

Ko 35to iki 40 tai giria isz 
obuoliu..

y o 4 U iki 4.) 
goins.

su

stojosi iszri:-
N. Wood- 

Siuncziu 3 do
ku ria mv- 
Skaiczian 
bet 

nes
~ 6272.

------------- ----------—I,... "TĮĮĮBBffTflS

Dr. T.J.Tacielauskas
Piimutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

lerius už
liu skaitvti labai.
kitus laikraszczius
palioviau skaityti 
le“ yra geria use. -

Marcele Replisz, Steu-
— Kreipiuosi u 

sziuom laiszku atnaujinti pre
numerata už “Saule“ 
ri«a tariu szirdingai

juos
Sau- Vsu

baisiai Joną apžvelginejo.
Suprato tuojaus, jog 

žmogaus nieko gero tikėtis 
(f

b b r!.

moteria—i
reikalau-

PARSIDUODA FARMA.

V ienas arklvs

glostimo 
paszaro.

V v ras misi i na. kad žino 
motore yra tvirta,

<T
daug, motere yru
kad žino viską geriau.

Kas apsivelka iii kaili 
avino, taji greieziausia 
suėda.

Yra daugiau tiesu
džiu ne kaip žmonių.

Kas pažysta

vilkai

<7 mo-

r pats save
gerai, tas jauezia ir mato visa 
savo niekysta, bet nesi nieki na
pa gi rimuose žmonių.

I

liet jeigu tau kas iszrodo geru 
ne

Netikėk in kožna žodi,
L 
H

ne;
ui nuo tavęs, negu

kelbk terp žmonių.
V Klausyk pas vyra rodos 

kuris yra doras ir turi savži- 
jeszkok mokslo pas geres- 

i uretum
eiti pagal savu supratimu.

i r 
žmogus niekados ne turi 
silsio; ubagas ir nusižemini
mas 
gaus amžina paka ju.

■ ■■■■-! ii « ■

II Patu putelis įgudus
pa

dvasioji gyvena, visados 
K.

TAI KAS KITAS.

Asz ta rakali apskunsiu 
in suda.

— Užka?
— Nugi jau jis mano kelis 

sykius pavadino asilu?
— O ar asz tau no kas die-

Tai tu kas kitas! Juk tu

no to 
ne 

ali. Tuojaus apkrausite ir vis
ką nuo jojo atėmė, kokius tu
rėjo ųžczedytus pinigus, pas
kui atsiliepė ersztas in Joną.

Turi vaikine numirti, 
idant mus neiszduotumei. Ne
gyvėliai nieko ne kalba.

Jonas pabalo tai 
ir baime ant valandėlės apėmė. 
(J po teisybei,

vaikine

iszgirdes

tokiame 
karte ne nusigąstu. Po trum
pai valandėlei, vienok apsi- 
malszino suvis. Ne parodyda
mas ant saves baimes, žiurėjo 
malszei in akis ersztui, 
stebis la msi s pa k la use:

Ar tu supranti ka asz 
tau kalbėjau, ar gal ėsi kur- 
e:
Ii ne nusiminti.

Asz suprantu

kas,
e»-

vienok

kuris
,z

n
zias, ba ne suprantu, kaip ga-

» i • • »-• ■' *

Gera lamui 167Vj nkeriai, 
didėlis tvartas, 
mu gyvenimas agnias. 1 
pritaisytas ant fanuos, 
akeriai dirbamos žemes 3 a ko
riai sodo, obelui, pycziu, ir 'ki
tokiu vaisiu. Apdirbta 11 ake- 
riu rugiu, 11. ki ieeziu 20 avi
žų, 15 rožiu. Viskas“ užsėta. 
Parduodu kaip kas nori 
gyvuliais, su ' 
viena žeme. 1 
meninio kelio.
greitai nes neturiu gaspadineš 
ir norą kam st ūbos apžiūrėt. 
Praszau atsiszaukti laiszku ar
ba atvažuot sziuo adresu: (140 

Mr. A. Wasel,
R. F. I). No. 1, 

Clinton, Pa.

triobos, 6 rui- 
Gasas 

t 13»)

yra geria use.
Mrs. 

benville, Ohio.

. Bet ji bego prie kry
žiaus ir viskas nyko. Prie kry
žiaus ji mate gražias kvetkė
lės, puikias lelijas ir kitus

a įsa-

turiu numirti.

idant jus neisz-

gerai, 
ko Jonas'malszei girdėjau jog

Noritia papil
dyti baisia žudysią, norite im.- 
ne užmuszti,
duotau. Tiek to, asz ne bijau, 
dūdavo drasei

ai it o man kerszyti kaip nori
te. Gyvastis mano rankoje 
Dięvo ir be Jojo valios nieko 
pikto man'nusistos. Jeigu to-

kalbedamas,
O’

kia valia Diev’o bus, idant da
bar numirtai!, tai tegul sto
jasi, o jeigu Dievas ne uores 
idant numiriau, tada ne pikta- 
darei nieko man nepadarys.

Tai girdėdamas eisztas raž-
bainykii, tylėjo kaip nebilys ir 
už valandos tarė:

— Ar tu isztikro teip mi«-
liji ? #

I

gyvuliais
su 

masziuom arba 
i mylios nuo ak- 

Parsiduoda

K

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

f Mokume 3-cziu procentą ant ' 
C nudėtu pinigu. Procentu pride- ' 
) dnm prie Jusu pinigu 1 Sausio ir ] 
I I Liepos. Mes norim kad ir jus i 
> turėtumėt reikalu su musu banku ' 
f nepaisant ar mažas ar didelis. <

G. W. BARLOW, I’reH 
/or’TIezAM tn,... ii , yr, v? “L ■*, ’* >

i. I-’ERGOŠON, ViccProUi-Kus
’ I

Ii

t
b

už Hviu 
aeziu, nes 

man goriausi; patinka ir be jos 
negaliu rimti. — 14022.14022.

Mrs. Ona Kiindrotiene, Ro- 
— Si u neziu ju-

riause laikraszti ir linkiu ju
mis kanuogeriansios sveikatos 
ir laimes. — 872.

J. Kavalauckas, Portsmouth, 
N. J. — Priimkite 3 dolerius 

(už “Saule 
30 metu. “ 
se patinka 
kalbinu jaja skaityti 
ir kitus laikraszczius, 

“Saule“

eh ėst e r, N. Y 
mis 3 dolerius už “Saule

kuria jau skaitiniu7»

Saule“ man geriau- 
skali ty t i - ir kitus 

skaitau 
bet del 

yra geriau- 
kuri nieką nekliudo. Vėli

nu kamiogeriiamsio pasivedimo 
darbuotis tolinus. — 1464.

, Moundsville, 
Sziomi .prisiuneziu 

u z
nes

kataliku
se f

P. A Iiszanekas 
W. Va. -
3 dolerius už prenum(»rata 
“Saules,“ nes b(‘ “ 
visiszkai yra neramiu 
szirdinga aeziu už teip puiku 
kalendorių, kuri aphuikiau.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Andriaus Steinio, 

kitados gyveno apie Westville, 
Ill. rl’egul atsiszaukm ant adre
so: (140.

Saules Saules“
Tariu

kuri
7707.

puikias lelijas ir
4 ’ 3 •

Del Motinu Kurios Ne
teko Savo Simu 

Karėjo
n«ii

I
I

L’

pi.

I.

rfi' ■

MMti

ilszbuhamuoja ir laidoja mirusius^.

• •*

unt visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruosziu nuo pupraszcxiausluikipra 
kilniausiu. Pa r samdo automobilius 
del luidotuviu, veseliu, krikszty- 
nlu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackville.% Port Carbon ar 1st 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus nuųio patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpu laika.in trumpu laika.

fit

I

Box
■ i ■

Fra nk Veli v is,
33, Lost (‘reek, Pa.

vSzitas medalis yra uesziotas 
per Auksines Žvaigždes moti
nu ir naszliu kurios "neteko sa
vo sunu ant kariszku lauku 
Fruncijoj laike Svjotines kares, 
o kurios iszplauke atlankyt ka
pus savo mylemuju kurie ilsisi 
ant Francuziszkn kapiniu. Val
džių visus motinas ir paežius 
iszsiante in Francija savo kasz- 
tu per dvi „sanvajtes.

" /j y > ~ LTT. - *> - -T. - r. *■""* ""ja - iT-yr? *.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

j (Bell I’hmie 872)
S 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

z 
✓
✓

Z

✓ 
z 
z 
/■
✓ 
z

Nubudimo valandoj*), sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir graliiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahunojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikala'us mano pa- 
tarnavimą tai meldžiu man tale- 
fanuoti ■ o iiribusiu invdoapMnu 
minutu. W Bell Telefonas 872

Z 
z

♦

4
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Nedorybe 
Nerono

ciesoriuos parodos
Neronaš ap-

, np- 
ž veri s,

Laikia 
gatvėms Rymo, 
siaubtas pulku dvaroku, sena
torių ir nevalninku paregėjo 
žmogų, kuris labai užėmė Ne
rona, jog net susilaikė.

Buvo tai baisus kupri 
želiąs, kaip laukinio
iszrodo in baidykle didžiausia, 
kokia galėjo būti ant svieto.

— Tegul mane perkūnas 
nubeldžia, jeigu riiniszka sau
le kada norint galėjo apszvie- 
tfti toki baisu sutvėrimai — 
pasziiuko Neronas su juoku in 
savo senatorius.

Visi suprato kad turi kokia 
piktybe apmisliniad nes t No
jaus Velei apsimalszino.

Neronas davė 
baisuolui, 
prie
puikius baltus žirgus.

— %Kaip vadiniesi? 
klausė.

— Markus štampu.
— Tai gerai, Morkau Štam

pu, ateik ryto po rodai pas 
mane in palosi. Ar supranti ?

Markus štampu pasiklonio 
jo lyg žemei.

Cilas apsiaubimas buvo aky
vas, kas isz to imsi dės.

nevalninkai,
visi norėjo atminti, 

nes ne galėjo suprasti, ka to
ki Neronas 
ti.

Kada pulkas daejo prie var
ta palociaus, cicsoris paszau
ke pas save Sextusa Pampejn- 

ir paklausė:
Ka veikia tavo duktė—

patogi Klaudije?
Sitsimaiszias,

ženklą tam 
prisiartintu 

karietos pakinkytos in
kad

riciuszai, 
vienai,

UŽ-

Pat- 
preto-

sumislino padary-

sza,

dalipstetas 
piktu prijautimu Pompejusas 
nuleido aki>. 
veido Nerono. -

— Josios patogumu.- 
džiaugsmu mano senu akiu, < 
saldybe, suszildineja mano at- 
szahisiu szirdi.

— Labai gerai, lai ryto at
vesi ja pas mane, kada bus 
po rodai.

Ir szaipus džiaugsmo pasiro
do akysiu Nerono.

Sextusas Pompejusus 
leido nakti. Midigavo per vie
la nakti, kuom galėjo prasi- 
kreipti Neronui, ba 
yra, jeigu liepe ryto 
duktere in palociu. Kuom už
rūstino puiku ciesori ? Bet at
siminė sau, jog ir tam 
šiam

kad ne matyti 
atsake:

kada

y ra
o

p ra

ne k i ta i o 
atvesti

S A .D. £ £
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Ana .diena atsibuvo suvažiavimas dvynukių Long Beach Kalifornijoj.Isz daugelio dvi* 
nukiu isz visos dalies Kaliforni jos, likos iszrinkla dvyleku porakiu dvynuezin, kurios parode
savo gabumą szokimo. Ant tojo suvažiavimo pribuvo daugelis žmonių ir gėrėjosi dvynukėms.

vo Ieva Pompejusa szaie cie
soriaus baime jaja apėmė.

Per valanda Neronas sotino 
savo akis

džiaugėsi isz 
ir tarė:

jaunojn merga i t ėja 
nusiminimoir

josios tėvo —
— [sztikro paskalas a p* c 

tavo patogumu buvo teisingus, 
esi patogiausia ant svieto 
Klaudije.

Ir atsisuktus in Sextusa 
Pempejusa, tolinus kalbėjo:

— Butu laikas apviriuoti 
tavo duktere, Sextusai ? Iszro- 
do kaip rože pražydus.

A“sz kaiĮio visu mano pūdo
mi tėvas privalau iszrinkti del 
josios jauniki. Jukt

kad jojo tame

aut

re savo stabčiojo ir 
szituosius žodžius pas Suxhisa 
Pompejiusa, tęva Klaudijos.

— Suprantu gerai skausmą 
patogios Klaudijos bet ka ga
li daryti, asz liktai 
Ietis vargingos mergaite

savo
dėtu jaja 

del josios 
nelaime,

noringai atiduoezia 
vasti, idant 
to iszgelbeti, 
v ra <
Dievas 
džia

paraszc

galu gai-
>s. A-sz

o-y -
no

*S.
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Kur ten netoli Atlanliko. 
’Tonais latryslc nenunoko.

Mergužes bambiliai.^ daužosi 
Su latrais szya įstosi.

Geri vyrai isz tolo nuo lokiu 
laikosi.

Kaip nuo pavietres traukėsi
• Tiktai su girtuokliais, 

Ra u ga l u iia sm i rd u s i a i s. 
Kurie ant nieko nežiūri,

O paežius
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pagunda • apie 
(ik jie pats žinojo.

Kas kiszasi Klaudijos, toji 
buvo kitokios nuomones, nęgu 
šlampa.

Iszpradžin buvo prislėgta 
laja nelaime, ka ant josios be- 
tikolai užpuolė, paskui rodos 
norėdama ant savo vyro ta at- 
kei’szinti, stojosi del jojo daei- 
dinejo ir iszjnokinejo.

Norint kaip szuo del josios 
buvo pakliisnum, 
no phise. Rusiai su juom lip
si ei t i nėjo kankindama vi su
keis spasabais.

Vienok geras ir doras 
das, su laiku savo padare.

paskendus, mislesia 
nelikusi gyvenimą,

o

papulti iii k h
t

ir vaikus Lietuvoje*
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Skulkino tūla dukrele,
Kaip stirnele,

Namie neiszsedejo, 
Kas vakaras bambiliu su

Iszpanu važinėjo. 
PaK’ažiuodavo, 
Kada. auszdaVo. ,.

Bet ne ilgai taip dūsavo,
Dieglį in paszonia gavo. 
Kol cacztes nepagavo.

Dabar maniai akys atsidarė
Suprato, kati dukrele negerai 

dare.
Bet jau to nepataisys

Jokia gyduole liciszgydy 
Prispausk martiėle, 
Prie darbo dukrele.

VJJ♦gi 
kas

Tulžiausia nelaime, nes 
in kuri tikiu, uždrau

sau sunerti daryti. Bėgti 
in kur, teipos-gi ne galu, ba tas 

kenktu, 
bet ir del tav(»s ir tavo diik- 
teries. Tegul vienok Klaudije 
ne žudo drąsos. Padarysiu vis-

4

r. * f j‘i/trys
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ne liktai del manes

' •lU'

bet ant to

kankindama
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Ant Kongresmono ..
Lietuviai Schuylkill
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Paviete Balsuokite už

G. Frank Brumm «

H 

■ 
H

H

i'k d

jauniki, 
man negali užginti 

V’h i atsake,.
ir visame vale, ba kas galėtu 
tokiam Neronui pasiprierzin
ti? Dave ženklą Neronas ir at
sidaro duris prieszalinio paka- 
jaus. Klaudije puolė prie to- 
vo idant gelbėtu nuo 
czentes nelaimes.

Isz to pa k a jaus iszejo žmo
gus baisus, 
ir susisukias. 
kus štampu.

Neronas tylėjo per trumpa 
valandėlė, džiaugdamasis isz 
savo piktybes ir tarė:

— Uicsoriei privalo leisin- 
gystes laikytis ir teisingai del 
savo padonu daryti, reikia par 
togias merginas su poruoti su 
baisiausiu vvru.

Klaudija baisei 
ir sudrėbėjo prie tėvo. Tevui- 
gi ;
žirnei.

Baisus
nudiegta's, akysiu rodos žai
bas blizgėjo, iszskaite isz jojo 
akiu ir veido dideli susijudini
mą ir gailesti podraug ant uo
do rv bes Nerono.

'Tasai baisus žmogelis kelis 
žingsnius prisiartino prie Ne
rono ir ture aLszkiai be baimes:

— Toji dovana del manes 
Ne esmių 

vertas tosios laimes ir del (o 
ne noriu, galingiausias cieso
riau.

Neronas 
kės.

niekas

prija VI

apželias kuprotas 
Buvo tai Mar

k lik tolėjo

iszaros isz akiu byrėjo kaip 
f

k up ris stovėjo kaip 
akysiu

sau, jog ir tam bai- 
susisukusiam kupriui, 

liepe Neronas tame laike atei
ti in paloci ir tai negalėjo «sau 

galvos iszmuszti per ciel.i 
Juom ilgiau midigavo 

Pompejusus, tuom labinus sa
ve vargino. Žinojo būda bjau
ru Nerono, kurio viM kaip vėl 
nio bijojo, tai žinojo, jog gero 
ne bus.

Paskirtame laike Klaudije 
paagal savo luomą ir paprati
mu, pasiyede puikei ir nusida
vė in paloci Nerono. Buvo tai 
skaisti mergaite, žydėjo kaip 
rože! Turėjo brangius deiman
tus ir rubin* ant savos kad• 
priderentei stoti priesz galin
ga monarka. Ėjo drasei nieko 
pikto no prijausdama.
kus motinos, augo namie tėvo 
savo, atitolinta mm didelio 
svieto, jauna mergaite nieko 
pikto no prijausdama, ba apie 
nieku pikta m* numano o ir 
apie piktybe svietiszka ne ži
nojo. Nežinojo ne kas tas Ncro- 
nus, priesz kuri cielas 
drebėjo.

Pirmutini 
ketino pamatyti paloci 
no, jojo puikius pakajus dide
lei papuosztu*. Buvo pripil- 
dinta iikyviujiu ir džiaugėsi 
kaip kūdikis. Ėjo draMei, žino 
dama, jog pa loci je ras savo 
tęva, prie Nerono.

Kaziu teip dvieju savo tar
nu inejo iii didele sale, kurios 
sienos brivo murmurn iszda- 
bintos, anksti iszzalatinta, ka
da stojo priesz Nerona, sėdin
ti tarpe rodininku, ant kart 
ap4tne ja baimingu jauslu.

I^pd pamate nultiKlusi su-Įvo

nakti.

vietas

kurta Klaudije

v ra
T 

labai didele

galingiausias

susi ran k e perpy-

prie-— Kas gali drysti 
szintis mano paliepimams? — 
paszauke.

No szedien už dvieju nede- 
liu bus jųdviejų veseile ir pats 
pribusiu ant tos svodbos in na
rna puikaus Pompejuso.

galas,
Bus 

jeigu ne pribus anttam 
to laiko!

Tai pasakius Nerona, pasi
kėlė nuo savo sosto, o buvo tai 
ženklu, jog po visam.

4> ♦ *

Navatnei gal iszsiduos, jog 
Markinus Štampu nepasinau
doja isz dovanos Nerono, ku
rio buvo noru suvesti in poin 
bjauriausia vyra Rvmia, su 
patogiausiu . ir 
merginę isz gimimo patriciju- 
szu.

JiMgu Markus štampu isz to 
nėsidįjuuge, tai nedyvas kaip 
dusižinosime, jftg

v

tl

ka, kas yra mano 
gaiviau

galybėje 
kad tik guldau palengvinti 
del josios t aje sunkenybių, 
kuria užkrovė ant josios lyro
mis. Asz saugosi uosi del jo
sios, 
nau 
sus.

.o
JOSIOS t aje

Asz saugosi uosi del 
in akis nesirodyti, ba ži- 

kaip del josios ošini u bai- 
—- Ne liktai del 

bot ir del kožno žmogaus, kat
ras tik mane pamato.” 

’Pasai rasztas tikrai 
vino del nuliudiisio.s 
jos. Abudu, jiji ir josios 
\ras, buvo geri žmonis, t nejaus 
apicieniavojo puikumą Štam
po ir dekavojo Dievui 
raminimą nelaimėje.

du si žinojome 
Markus tei-

JUSIOS,

paleng-
Klaudi-

te-

HZ SU-

Isz gromatos 
la daugiau; jog 

pos-gi • davėsi apimti tuom 
nauju mokslu, kuris milžinisz- 
kais žingsnois prisiartina isz 
tolimos Žemes Judeos in pui
ku Ryma, norint ne ginkluo
tas, bet taje vieszpatyste tais 
mokslas i ugnies. Kas juosius 
tai apėjo, jog Markus 
buvo krikszczioniu ?
reiktu pasakyHe Neronui apie 
tai, o tas lieps nukankinti nc- 
keneziama'vyra ir žentu 
to nebūta paduria už 
pinigus. Pompeusas ir jo duk
tė, kaip jau pasakėme, buvo 
gerybes pilni, ir norint pago

ne vieno 
Ant galo toji 

jog 
del 

to

(

r i • davėsi

Štampo
Tiktai

, bet 
jokius

kaip jau pasakome

nai, ne nuskriausti
del savo gero.
gruma ta- davė suprasti, 

ant visados bus 
kaip svetimu

Markus 
jujn kaip svetimu, isz 
džiaugėsi ir save ramino.

Nauji kentėjimai prasidėjo
del Markaus Štampo.

No puikios veseilios, ant ku
rios ir pats Neronas buvo, 
Klaudije, kai|) to papratimas 
reikalauję, persikelt in namu 
savo. No tosios tai dienos gy
venimas del Morkaus buvo

su laiku 
Klaudije, 
apie savo 
turėjo daeili inpersitikrinima 
jog Markus nieko nekaltas, 
]>er tai ne nusipelnė isz josios 
szalies ant tokiu apsiejimu, ka 
no josios datyria. 
kartu uždavinėjo 
klausymus, kas < 
tojo žmogaus, kuris galėdamas 
isz užsis])irimo bjauraus Noru 
noir palaikyti už savo pac/aa, 
gervalei Szalimisi nuo 
pyko už tai ant 
josios traukosi.

Morkus suvis buvo biednas, 
norint ne prigulėjo prie uba
gu. T 
buvo pasakytu,

Ne 
del

viena 
saves 

ledasi szirdyje

josios, 
jo.jo jog no

Tėvas Klaudijos
buvo

isz 1 netingiausiu Ryme.Mylė
damas savo’ duktere, Pompi- 
jusas apleike jaja visokeis isz- 
tekleis, ir žilintu apteikė ne
mažu turtu ir daugybe.neval- 
ninku. Bet ant dideliu dvvu 
Šlampa nieko nepriėmė. Mato
mai, jeigu nelaiko už paczla 
patogia Klaudije, tai ne turtu 
jokiu ne reikalauja.

Ant pagalos, mokslas Uhris- 
tuso liepe ne mylėti žcmiszku 
turtu, nesiputi priesz kitus. 
Alarkus turtus atmetias, 
liuosavo nevalninkus duotus 
per uoszvi. Joki.s ubagėlis ne 
iszejo isz jojo namo, kad butu 
ne apdovanotu.

Klaudije, ta viską mate ir 
stebėjosi isz gerybes lojo žmo
gaus, kuri gi Ii tikis paskyrė del 
josios už dranga 
Turėjo ir tai del 
žiu t i,

gi kaip 
vienas

pa-

1

r

'"A

O kaip prie darbo papn 
'Tai ramybe suras.

O laimingas garnys,

neturėsi.
Su dukrele pasigirti galėsi.

Niekad neatsilankys.
Sarmatos mamule

Isz Minersvilles
N

* * ♦

Ar žinote, jeigu norite pakaju 
t urėti,

'Turite girtavimo iszsižmleti 
Ba katra girtuokliauja,

Vyras urzgias nepaliauja
I r musza,

I r pesza,
Niekas ant tokios nesiisimyles, 

Ir nesigailės.
Katra gužute gere ne nejunta 

Kaip Vokiszka kiaule su- 
t runka,

Kaip d ample kvėpuoja 
Voš kojas valkioja, 

Darbo nežiūri, 
Ba tingini turi, 

Visados susnūdus,
Rauga 1 u susmi rdus. 
zeikos vietos neturi,

J

J

Visiems Lietuviams
1 1 ^1 'I

P ažinstamas.

Brumm’as yra

Yra tai klaida nuolatos mainyti kongresmona. Kam toki 
indėti-kuris beveik mažai supranta apie valdžios rei
kalus ir kuris mažiausia turi iszbuti du terminus kol 
ne apsipranta apie vedima to urėdo,
iszbuves kongrese keletą terminu ir atsakančiai veda, 
ta urėdą padarydamas daug gero del visuomenes. Jisai 
iszgyvenes Schuylkill paviete visa savo amži ir beveik 
visi Lietuviai jin pažinsta. Anglekasiu virszininkai ir 
kiti kaipo ‘ai James McAndrews, John T. Duffy, James 
J. Davis ir kiti pagire Brumm’a už darbsziavima del 
labo darbininku. Jisai dar padare inneszima uždrau- 
džiant atgabenima anglies isz kitu vieszpatyscziu. To
dėl toki žmogų privalo balsuotojai palaikyti tame urede.

Balsuokite už ji kita Utarninka
li! ■ *■ ’ 11

' ■■ ■ *
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Noriais 'diktai iszžiuri.
G r i r i czi o je neapsi szva ri na, 

A\pie nieką nesirūpina
O ka jau vyras, 

Žmogelis ’biednas.
'Turi laja penimiu užlaikyt.-

Kaip mulas dirbt, 
Futeri duoti.

Ausis suglausti.
Nieko nesakyti, •

Ba jaigu ka pasakytu, 
Tai uosi užsuktu,

Ir iszrunytu;
Tame kalti vyrai,

Kad vale duoda bobai.
* * *

l'ik tam Komdikia,

gyvenime, 
jojo pripa- 

jog kanuupuikiausia su 
jaja apsieitinejo. Juom.toliau, 
tuom labiau Markiisa pradėjo ' 
guodoti . Klaudija no mylėjo 
jojo kaipo žmogaus, ba to no 
buvo galima, bet garbavojo 
jojo darbus, jojo szirdi ir di
delei puiku būda. c

O kaip džiaugtųsi patogi 
Klaudije, kad galėtu dirstelėt 

to panie- 
pimta, kad

'ir
I
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r «ir
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PERZIURINEJA AUTOMOBILIU KELIUS.
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tosios tai dienos 
del M oi’ka us 

vargingiausias.
i

jog norint pals buvo baidykle, 
vienok ne buvo be jauslus, ka
da žiurpjo ant savo patogios 
pacziules Lr mylėjo jaja ne isJe' 
pasakytinai gilumia savo szlr- 

■dies.
’savo

Ne reikalaujame gal sakyti,

S

Ml

in gilybių duszios, 
kiūto žmoguliu per g 
tai dažinotu apie puikybe ja
me ir kiek' kcnczia suvijo tas 
vargszas Markus.šlampa.

Ih‘l
kaip jau augszeziau pasakyta 
gilei, labai gi|ei ‘ 
slope rodos bijodamasis jog su 
tuom - supykus Klaudije.

—: Toli aus bns i—
. ■■■ , ........... ■ ... . . ■ . -

K. RĖKLAITISI , ‘ " i
Lietuviukas Grąborius

!) Laidoja numirėlius pa
sai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 

. ninko motorems. Priei- 
r narnos prekes.

516 W. Spruce Str.> 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
300 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

I

Nekurios mergicos netikiu, 
Viename mieste jujn daug yra.

Bet mažai geru yra.
Burnas biaures turi,

Pliauszkia nieko nežiūri,
Bambi lino ja nakt imis, 

Su munszaines bonkomis.
Nedėlios ryta net ant. strvto » * * 

gulėjo,
Zmuiiy.s piktinos kaip pro s'zali 

ėjo, 
t) kaip dvi poreles nakezia

• rl

tasai puikus žmogus 

savo jaukias

Atidavė del Klaudijos 
nesutepta szirdi, nes pa

laike tojo szirdije viską užlai
kyti. Melas praslinko no vin- 
czevones, o Štampu su savo 
meilia neiszsidavo niekame del 
Klaudijos,

jis buvo josios daryti nesmaguma. Tu-

x’y ra Rymia, 
turtingi n ūda

Štampu su

no norėdamas del
—: Toliaus bns :—

iW'-'lf1 I

/*. A

f

I

ir

dusižmosime, jB 
krikszczioniu. • Norint Mar
kus buvo baisus ant veido, 
bet turėjo puikia duszia. To
limas buvo no a psi po ra v i mb 
per piktybių ciesoriaus,, kurie 
atidavinėjo teip. kaip ant juo
ko patogiausia Kimenka. Gai
lėjosi jisai Kandi jos, kuris pa
laike už didele nedorybe isz 
szalies Nerono.

Doras žmogelis ne
galelis su savim, l’žsida-

rojo nuolatos ant mislesK jog
suvinezevojo ji su ’.Klaudije 
pagoniszki kunigai, o jis, kal- 
ipo Krikszczionis, už niek lai
ko szliu’ba ir turėtu už szvont- 
vagyste gretintis prie 
rningofs mergaites.

Laikosi no josios isztulo ir

uolai

ne in akis nesirodo, kad s>zir 
dies neuždavineti. O kielęo

rcikala- Morkui tas kasžtavb! kiek td- 
rejo su savim galetis, kad ne-
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t strytu ėjo,
Tai dklek's funes iszdarinejo.

i j*

i

Czionais visko nesakysiu. 
Kaip tiktai fu Komunistu 

priviso,
Pagedo szlapnoses su viso.

—

Snukucziu's turi nemazgotus, 
Ne nonnžnbotns.

i

Kaip purvais apteplioję.
. *

No nepažaboUis,
Kožna žmogų a ploja,

■lt

Szitie vyrai yra (’liiea’gos miesto virszininkai kuria regula 
voju autmnobiliu kelius ir jujn bėgimą, anh diena perioke per 
miestą, žiūrėdami isz oro bėgimą automobiliu ir kokiu bttikP 

‘juos valdyti laike didelio susigrūdimo dienos laike ka<la duu- 
giausia jujn randasi ant ulycziu.
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ŽINIOS VIETINES

Praeita Utarninka poni 
Ona Dainiene, iszvažiavo in 
Lietuvį atlankyti Mvo 'sena 
motinėlė ir daugeli pažystamu. 
Ketina svecziuotis kelis me
nesius. Linkime laimingos ke
liones.

— Kasparas Bartaszius, 
gyvenantis ant 10-tos ir E. Pi
ne uli., likos supjaustytas per 
stiklus in galva, 
automobilius trenke in artima
narna arti Patriotic Hill. Bre- 
kos automobiliaus užsikimszo 
ir negalėjo maszinos sulaikyt.

kada jojo

tlorikeles prie namo likos sn- 
tcszkintos o automobilius teip
gi smarkei likos sudaužytas. 
Daktaras susiuvo žaiduli gal
voje.

nominacija 
kandidatu ant visokiu politi- 
kiszku urėdu. Balsuokite tie
siog už tosios kurio atvirai 
prižada būtie prieszingi 
liibicijai ir yra prilaukus dar
bininkams ir darbuosis del ju
ju labo.

— Tikri szlapieji republi- 
koniszki kandidatai arba tie 
kurie nori tikrai panaikinti 
prohibicija yra: Thomas W. 
Phillips ant Gubernatoriaus, 
Charles Dorrance ant Vice-Gu- 
bernatoriaus ir Francis H. Boh- 
lin ant Senatoriaus.

Utarninke

tosios kurie
pro-

Po-

ku-

Pusiau 
szlapieji kandidatai yra Fran
cis S. Brown ant Gubernato
riaus, Edward (.*. Shannon ant 
Vice-Gubernatorians ir James 
J. Davis ant Senatoriaus, o tik
ri .sausieji kandidatai yra tai 
Pinchot ant Gubernatoriaus ir 
Grundv ant Senatoriaus.

—• Musu fotografistas
vvlas Salavicvas ant E. Cen- v
ter ulyczios pertaiso savo sta
dia, intaisft naujus rakandus, 
karpetus ir invede nauja elek
triką su puikeis liktoreis
ria užvedė Flo Electric Co. 
(Florijonas Boczkauskas) 312 
W. Pine ulvezios. Ponas Sala- 
vievas yra artistas ėmimo fo
tografijų, pas kuri atvažiuo- 
je trauktis isz viso pavieto.

— Juozas .Jolanta, 439 W. 
Spruce ui., važiuodamas auto
mobiliu Shenadorije turėjo ne
laime su dviems kitoms 
szinoms.
Shenadorio pataikė in karuka 
Mykolo Patriko isz Wm. Penn, 
o Patriko karukas trenkė 
Jatulos. Visos maszinos likos

Ona

ma-
Vincas Agonis isz

in

maždaug sudaužytos.
Basseliene isz Shenadorio li
kos sužeista ant ranku ir ko
jų.

• •

Jeigu žmogus apie savo4

mirti žinotu, tai trimi dieno- 
mi save užasekuravotu ir per 
tai kompanijos snbankrutytu.

įSj’TdVel

Bargains
Rcadingo geležinkelis suteikia 

jumis smagius ir linksmas progas
surengti kelionei su j u so szeimy- 

Ekskurcijus per Memorial 
Day Žeminus pataipytas. Todėl 
gera proga praleisti linksma diena 
arba atlankyti gimines ar draugus.

nas.

Specialiszka ekskurcija m

Richmond, Virginia
SUBATOJ, 24 MOJAUS

$7.00 In ten ir adgal
Apleis SubntoH vnkarn
Shenandoah ........................... 5:05
Mahanoy City ....................... 5:49
Tamaqua.....................................6:20

Grįžtant: Apleis Richmond, Nc- 
delioj, 25 Mojaus (R. F. & P., 
stacija) 3:00 popiet, pribunant in 
Philadelphia (Reading Terminal) 
11:00 popiet.

16-Dienine Ekskurcija 
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS

Atlantic City
Ocean City

Stone Harbor
Wildwood

Cape May
Žiūrėkite ant plakatu

Memorial Day Ekskurcija 
IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

AR
Long Island Sound
RYE BEACH, N. Y.

PETNYCZIOJ 30 MOJAUS
$5.00 In ten ir Atgal

Isz
Shenandoah .........
Mahanoy City ...
Tamaqua .............................. 1:45

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00, nuo Jersey City 
7:12 vakare.

.. 12:35 
... 1:16

I

DŪMOJIMAI

Svietas stovi ant apga- 
prigavl-

Greicziau ant svieto isz-

pa-

vystės o gyvata yra 
mas.

Labai tankei brangios 
papuoszos, gylus žaidulius ap- 
dengineja.

girsi pilozopije negu gera ro
dą.

Tojo galva apszarmojus 
katram žiema gyvenimo 
baltino jau galva.

* Saldu yra reikalauti bet 
da saldžiau būti reikalautu.

* Gyvenime 
misles, kurie žmogus 
pasakius negali kensti.

Specialiszka Ekskurcija
• Per Memorial Day 

IN
PHILADELPHIA

ARBA

ATLANTIC CITY
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS
Apleis Shenandoah 12:35 valanda 
Dubeltavas tikietas in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $4.00
Apleis Mahanoy City 1:16 valanda 
Dubeltavas tikietas in Philadel
phia $3.25, in Atlantic City $3.75 
Apleis Tamaqua 1:45 valanda. 
Dubeltavas tikietas in Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3,75.

Grįžtant: Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 8:40 vakare.

1:45

žmogus yra 
tiesiog

Ne yra gana mylėti, rei
kė mokėti mylėti ir reike mo
kėti pamokinti mylėti.

Jeigu visi žmonis 
szviesti butu, tai tamsuma už 
pilozopijc palaikytu.

* Kalėjimas del nekuriu 
žmonių buna geriausiu univer
sitetu.

• Ne yra ant svieto geres
nio amato, atpleszt kito skry
nele kaip niekas nemato. —F.

Viena Dienine Ekskurcija in 

PHILADELPHIA 
NEDELIOJ 1 JUNIAUS.

isz Jhenan-

ap-

Dubeltavas tikietas 
doalj $3.50.

Isz Mahanoy City $3.25.
Isz Tamaqua $3.25

16-Dienine Ekskurcija in
Washington, D. C.

- JUNIAUS 2, 9 
$12 in ten. ir adgal

du plesziku • (vienas 
apie 12

Visu

net ir

ISZ LIETUVOS
BAISUS APIPLESZIMAS. — 
PAKORĖ IR REIKALAVO 

PINIGU.
Medeikiu kaime Vevirženu 

valscz., Kretingos apskr. IV— 
9 diena
auksiniais dantimis) 
valanda nakti, kuomet visi jau 
miegojo, per Įauga in Aniceto 
Toleikio butu insiverže. 
pirina .surinkę visus szeimos
narius in kamara uždare. Pas
kiau pati szeimininka muszo, 
reikalaudami pinigu. Toliau 
užnarinc jam virve ant kaklo 
po balkiu pakabino: kiek pa
laike apalpusi žemėn nuleido 
ir kaip jis atsigavo vėl reika
lavo pinigus atiduoti,
tuos, kuriuos Toleikis nesonei 
isz savo skolininko buvo alsi-♦ 
emes. Taip pleszikai Aniceta 
Toleiki iki keturiu sykiu ko
rė, kol atėmė nuo jo visus pi
nigus ir vekselius. ■

Paskiau kankino sunu Pet
rą isz kurio atome 180 litu, jo 
žmona, kuri 40 litu atidavė, 
seserį ir kitus. Isz visu atomo 
apie 1000 litu grynu pinigu, 
vekselius, kiek valgomu pro
duktu ir viena rubu eilute. 
Galu gale pleszikai prigrasinę, 
kad niekam nei policijai no- 
pranesztu, prieszingai visus 
trobesius sake sudegins, pasi
kinko in ratukus Toleikio ark
lį iszvažiayo.

Už dvieju dienu arklys be 
ratuku kieme isz nakties atsi
rado. Apie invyki — policija 
tik už keturiu dienu tesužino
jo. Pleszikai policijos ieszko- 
mi. Toleikis gyvena Trakuose 
toli nuo miestuku; turi 18 ha. 
žemes.

ir viena rubu

GALVAŽUDŽEI PERSZOVE 
SZOFERI; VIENAS PA

GAUTAS.'
Kaunas. — Bal. 14 d., kaž

kokį du asmens 
taksi 98 Nr.
pyszki.
kelio in Marvos dvara vienas 
isz keleiviu iszszove jsz. revol
verio in szoferi Bupiikauska 
Vaclova.
kakla.

Nelaimingasis,

pasisamdė 
važiuoti in Za- 

Bcvažiuojant netoli

F . . K f

Kulka pataiko in

žmones su-

norėdamas 
pasprukti isz piktadariu, isz- 
szoko isz automobilio ir su
žeistas bego in artimiausi kal
ina kur vietiniai 
t ei k e jam pagelba.

Kriminaline Policija kvotos 
keliu nustatė, kad vienas ke
leiviu buvo Poderis Jonas, ku
ris yra sulaikytas. Poderis Jo
nas jau viena karta yra baus
tas už valkatavimu. Krimina
line policija kėsinimosi nužu
dyti priežastį tyria.

sinn-

ir permuszta

O’
virszuj 

’■aivoje vie-

MUSZTYNES SU KIRVIU.
Balandžio 21 d., Pankiszkiu 

kaime, Simno valscziuj, pas 
pil. Miszkini Joną kilo peszty- 
nes, kuriu metu 'kirvio
giu perkirsta buvo Butrimo- 
niui Martynui kairioji ranka 

galva. To pat 
kaimo gyv. Mi.szkiniui’Juozui 
iszmuszti du dantys, 
permuszta nosis, 
na žaizda.

Balandžio 22 .d. Meteliczios 
kaime, Meteliu valscziuj pas 
pil. Abromaiti Prana kilo pc- 
sztynes, peilio smagiu iii kru
tino sunkiai sužeistas to pat 
kaimo gyventojas pil. Pranc- 
keviezius 24 metu amžiaus.

valscziuj pas

DIRBO PINIGUS.
Užpaliuose, Uton. aps. szlo

mi s dienomis 
aresztavo

krim. policija 
Ant. Kasakauska, 

pas kuri rado pinigu dirbtu
ves inrankius. Kazakauskas 
dirbdavęs po 1 ir 2 lt.

g mm
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie sutęiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.
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H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI

u

Įl

Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei 

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers 
, (Maszinos del Sžlavimo)

t i

2Z E. Centre St /ĄAHANOY CITY.

-

DEM A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Pho„o 211) MAHANOY CITY(Phone 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

25? ’Iszprosiname Siutus už 35c 555
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

Tclefonokite mumis o
į## N'

A X X.
p

Bankietams

1 , ....... —..
MRS. MOCKAITIS 

FLOWER SHOP
'•""""—O" *■»■■« <*

Kvietkos Vestuvėms,
ir Pagrabams Vainikai.

Pristatom in visas miesto dalis
—o---

224 S. Main St. Shenandoah

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkos Vestuvėms, Bnnkictnms 

ir Pngrabnms Vainikam* *** 
Pristatome in visa* miesto dalis!

311 West Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street 
Phone 14 **-• • SHENANDOAH

i> • M4MM■ WRllq I h < W*1 4^1

HENRY FOX
Pardavėjai

Fomicziu, Karpetu ir
« t Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Geriauaio* 
rusZle* 

del visokiu pareikalavimu 
* * * žemiausias preke* * * * 

Visada galima gauti pa* 
LUKE—THE FLORIST 

Dabar * Naujam Sztore 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

f

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo tarp vaiku 

milickia visus ligai. Veiniszkas 
kaziriavimas.

1 o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 

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

MAHANOY CITY, PA.

1 Onuka.

I

pribusime priimti darba

I

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o---

29 W. CENTRE ST Mahanoy City
I

*KVIETKU*
uz

■ ■ i h i, .....................
Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tik* del juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisas valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd St*. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na
me, Market ir Independent St*.

’ .v

f

■ %

I

1

VeiniHzka
Jeszkojo tarnaites

.....  II.I II Iim I aA     I ■ iiiih—i ■ » ■» II W «

Myliu Savo Mamyte

DRABUŽIAI IR SEKMINES 
Jeigu norite būti gražiai ap

rėdė, matykite muso pasirinki
mą gražu Siutu.
pasirinkimas vyru drabužiu vi
sam pavie*© už prieinamas 
prekes.

HARRY LEVIT, 
Shenandoah Leading Clothier, 

22 - 24 So. Main St., 
SHENANDOAH, PA,

Didžiausias
4 Reading

. lines
►

Apie daugiau* informacijos apie 
vir*3-minita ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M, Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

CZIA KAME PRIEŽASTIS
.Puikiai apsirėdė vyrai perka 

savo drabužius Lcvįt’o sztore. 
Ilgiau ncszjojosi, prieinamos 
prekes. Pirkite pas mus ir su
gėdinsite pinigo.

HARRY LEVIT, 
Shenandoah Leading Clothier, 

22-24 So. Main St., 
SHENANDOAH, PA,

t

Karta mažoji Anelyte žaido 
kambaryje; jos motina sėdėda
ma prie lango siuvo, bet karts 
nuo karto ji meiliai pažiūrėda
vo in savo dukterį. Staiga, 
Anelyte palikus savo žaislus, 
pribėgo prie motinos, užlipo 
ant jos keliu ir, pakabinus sal
džiai pabueziavo savo motina. 
Paskui priglaudus galvute prie 
motinos krutinės tarė:

“Brangioji motinėlė, asz my
liu, laibai mamyte myliu.”

Motina pabueziavus ja, už
klausė:

“Kodėl gi tu taip labai mano 
mmyli!”

“O, mama, ar-gi nežinai!” 
Ir jos szviesiai mėlynos akeles 
pilnos buvo aszaru.

Kada asz buvau dar maža, 
mylėti,

savo dukterį.

APLA1KYKITE ATSAKANTI GY- 
, D1MA ir suezedinkito laiko ir pinigą, 

per spOcialista kuriz hu- 
Įį Jį pranta puao liga. Rodą 

dykai. Kraujo pervir- 
szya arba tdoginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, kataru noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Bo operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedeli vakarais 5 ir visados mvlesill. 
Iki 9. Utarninko ir Seredoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

#>

I

4 4

nemokėjau mamytes 
bet mamyte mane mylėjai visa
dos, užtai dabar mamyte myliu

f 9

A-BE-CELA mba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku.

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

1 5c

I

I

r

I

W. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

ILaidoja kunus numirėliu. Pasam-, 
do automobilius del laidotuvių, 1

* I

kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAF1STAI

—l—llll. .. .

Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fromus. Atneszkite Filmsus 

pna'mumii.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
wM « M.S ||| I -|I MrrfN. . ■ Ji 4 • * ** "

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
❖ 

Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN 
POPIERN1NKAS IR MALORIUS

Geras Materijolaa, Darba* ir 
Užganedinima*. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE. STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriausi Apsiavima Del Vito* 
Szeimyno*, už Pigias Preke*!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA. .

4

I

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datymsi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteik* jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime aUakancaiuspritaikinsime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antra* Flora*, MAHANOY CITY

DAIRY

•r

į
Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S
...UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS...

Preke Maži ---------------- Pristatyta* Ant Laiko
Telefonas 216-W 

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.
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E.T. EVERETT
CI3

BANKS
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

- . --------- ------------------------ --- ■ ...........——

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per Jaiszka, o prisiusime 
musu agenta in jųsu namus.

Turime Du Ofisus:

X
' ¥

t

Du pilni karai
Supamu Krėslu

\ s • ’’ii • + >Szitie dideli supami krėslai del 
poroziu, labai drueziai padirbti. Ju 
regulariszka preke yra $7.50 bet 
per visa szia .savaite .parduosime po

Jeigu palis negalite pribut tai tele- . _ * •fonokite o pristaysime in namus.
* *

ED. J. JENNINGS 
TAMAQUA, PA.

r ? ■ W' Ii j*'
4 i

MA H ANO Y CITY 
South ir 2-nd Sis.

Telefonai 2-J

SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Telefonai 625-R

£
i

AMOS ISZAISKINA PROCENTĄ
Andy—Tu Amos sakai jog Merchants Banka davė tau 
$4.11 už palaikima savo pinigus tame banke. Mano le
vas man sake jog proetmtas jin vargina ir kad banka ne
davė jam procentą. į 
Amos—Tu negauni procentą isz banko kolei jame neturi 
pinigu. Tavo tėvas paskolino pinigu isz banko todėl turi 
mokėti iJioeeiJa in banka.
Andy Teip, Ibe* procentas yra tai 
viską suėda.
Ainos—Jis mane ne vargina,už tai kad neėsmiu skolingas 
'bankuj pinigu. Banka man duoda procentą isz pinigu 
ka gauna nuo tavo tėvo. Pasakyk savo tevuj kad padė
tu sziek-tiek pinigu kas menesi o tada ne bus skoloje, ir 
tik tada aplaikys procentą vieton 'mokėti procentą už 
skola.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
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Amos—Tn negauni procentą isz banko kolei jame neturi

baisus dalvkas ir




