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MOTINA STAIGAI PAPAL SUŽIA PANIEKINO 
KO PASKANDINDAMA 

TRIS VAIKUS.
Grand Rapids, Midi. — Mrs.

Etta Būtis, 39 metu, staigai no ja isz musu sklypo tnom bus
I teko proto, pagriebė savo tris geriau. Toji prohibicjia tai yra

—
i I

• F. W. BOCZKUWNKI, Mllor.
□

Isz Amerikos
-

APSKUNDĖ SAVO VYRA;’ 
TURTINGA UBAGA.

Newark, N. J. — Antanas 
Misiak, senyvas ubagas, kuris 
pardavinėjo alavelius ant uly- 
cziu ir nesziojosi su savim 33 ( 
tukstanczius doleriu dnsiutus 
in savo skarmalus, turės dabar teismas kokios tai Mrs. Martha’

savo Stalbert, kuri savo praminė . , , ., , .i.| prieglaudojailpskundf) AnnGvinlii nv.vcl nfnc iv Afnai-I-
savo vyra kad jai neduoda pi- josziu ateinantis gentkartes
nigu ant pragyvenimo. _ j o savo narna praminė “Skryna naln0. K;Kla mo.

Kada policija ji aresztavojo Pakajaus 
ant Springfield avė., ir pada- ugnies 
u a 1 r .« n 4 n .* 1 .T H » . .. . 1

ISZVARINEJO
VELNIUS

—— I
TIKEJIMISZKA BEPROTE 

APSAKĖ SUDE KAIP JI 
ATSIKRATĖ NUO PIK-' 

TU DVASIU.

| MOTERE TVARTE
PER DU METUS VYRAS 

LAIKE UŽDARYTA SA- I 
VO MOTERE TVARTE. I

i

Far

tukstanczius doleriu dnsiutus
Hamilton, Kans. — Pavicta- 

vam sude atsibuvo akyvas!sūdo atsibuvo

Richmond Hill, N. Y.
meris Benas Sadman, gyvenan
tis dvyleka myliu nuo czionais 

keturiais vaikais, 1...

v a i k u s, >pa sk a nd y d a m a szuli-

su savo

pasidalyt savo turtu su 
paczia Stella, kuri 4 4

i

save praminė 
Apasztalu cz^vstatos ir Alesi- 

! ) y

pagėlba

PROHIBIOIJA.
Philadelphia. — “Kuom 

greieziau praszalins probibici-

ISZ METU VOS

tikras juokas, — pasako su-
nyja po tam pati inszoko, bet džia Edwin O Lewis.

Priesz sudžia stojo vargin
gas žmogelis Juozas Broadbent

likos isztraukta gyva. Jos vy-
]aį_ ras ir 19 metu sunus Jonas isz-

kratas 
Kaune.

i ko uždaryta savo paczia tvar- g:rdo Jos kliksma, nubėgo pa- 60 metu, kuris maitino szeimy-
te per du metus. Motore radosi kiūrėti kas 

del 
per szoszis menesius

pamiszeliu
bet po ko-

kiam tai laikui likos iszgydyta vo negyvo.

kuri su 
nuplaudavo žmogaus

Taipgi apsakė
iszdegino!

re ant jo krata, rado 29 punde- nusidėjimus.
liūs bumaszku, kožna po tuks- sūdo kokiu budu
tanti doleriu. Ubagas pasako kryžių ant pecziu savo seseru- 
policijai buk jisai turėjo dirbti no, kuris vėliaus mirė. Pasiute- 

pakol surinko le apsakinėjo toliams:
tuos pinigus, bet jo pati sake, kiau paliepima nuo Augszcziau' 
buk ji dirbo per tiek metu drau sios galybes kad iszvaryti pik- 

ir dabar spyrėsi tas d vases isz savo 
jo 20 tukstanczius

tere sugryžo namo 
mažam

vyras jat »

| uždare mažam kambarelyja
i tvarte, iszeme langus ir užkalė 
lentoms. Buvo ten tamsu ir ne

per 36 metus

ge su vyru 
gauti nuo 
doleriu.

4 4‘Aplai-

seserųno.
Pagriebiau inkaitusi pokeri isz 
pccziaus, iszdeginau ant jo pe-l 
ežiu kryžių, po tam dalypstc- 
jau jer rankas, kojas ir galva.

Goldsboro, Pa. — Du apsi- Net džiaugsmas mane paėmė 
ginklavę nežinoma vyrai, pa- kada regėjau iszbepanežius

PAVOGĖ JAUNAMARTE.

I regėjau
vedusia moteria velnius isz jo kūno, o buvo juvogė, jauna

Mrs. Anetta Trafford, 26 metu labai daug. Po tam aplaiscziau 
isz namo savo sesers. Anettta kambari su gazolinu. Pamir-

MUSZTYNES IR 
REVOLVERIS.

Pirma diena Velykų Kvie
ti sz/k i o dvaro buvo azokiu va
karas — robaksas. aKip kiek
vienam, taip ir szitam robak- 
so nebuvo apsieta be girtu pi- 
liecziu. Tokiems karsztiems 
piliecziams beszokant ir kilo 
pesztynes, kuriu rezultate —< 
Bretsznederis Albertas persao- 
ve Juozui Petroniui deszino 
ranka. Dabar Petronis guli Ii- 
gonbuteje. Gydytojai mano, 
kad jis rankos nevaldysias. 
Pažymėtina, kad Alb. Bretsz- 
ned. revolveri laike be leidimo.

LIETUVOS VALDŽIA 
ARESZTAVOJO DAUG 

ĮCUNIGU.
Kaunas. — Lietuvos krimi

nale policija padare 
kataliku centuruose
Marijampolės ir Sziauliuose Ir 

eile politiniame 
gyvenime dalyvaujancziu ku
nigu, ju tarpe ir kun. Rankele, 
Sziauli ir Adomaiti.

Jie buvo apkaltinti rengė su
kilimą nuversti bendra Sme
tonos ir ministeriu pirmininko 
Tūbelio diktatūra. Anot, krl- 
minales policijos virszininku, 
sukilimą finansavo Kataliku 
Akcijos Centras, kurio vadai 
buvo suaresztuoti ir pasodinti 
in kalėjimą pereita rudeni. Jie 
ir tuomet varo agitacija terp 
gyventoju pasiprieszinti ir nu
versti Smetonos diktatūra.

Kadangi valdžia patyrė, kad 
Rygoje Smetonos opozicijo va
re priesz Lietuva propaganda 
valdžia kreipėsi in Latvija
kalaudama, kad ji imtųsi žinks 
niu priesz Lietuvius į^yvenan- 
czius jos ribose.

$u_ suaresztavo 
varg- 

paszauko in susirinkusius
Fa i tokius varg- 

v u z 
bet 
ku-

pradėjo na dirbdamas munszaine.i atsitiko,
gelbėt motina, kuria isztrauko džia žiūrėdamas ant to 

'isz szulinio, bet trys vaikai bu-' 
i------------- Vaikai turėjo 4,7 ir

I9 metus.
4 4 r

aresztavoja

SKERDYNE DAUGELIO 
DARBININKU.

Albany, N. Y. — Bev. Creigli
'pordetinis

J 
žuvis” 

peržengineja tiesas szim-
4 4 X

’SZO
advokatus: 
sžus agentai
peržengimą prohibicijos
niekados dideles 
ries
t oro p a i. ”

Sudžia paleido žmogeli namosirado oro tik smarve. Uždare vyskupas ir
ja lenais su vilczia kad neužil- Episkopoliniu misija Meksike, po iszsedejimui kalėjimo dvi 

k ’ o <> xF<i t 4 u yi J n/Li m <igio mirs, nes norėjo nuo jos at- danesze valdžiai, buk Appala-' savaites negalėdamas aplaikyt
menesiai belos.

sinirdaneziam ’ atgal atsibuvo baisi skerdyne 
kambarelyja pergyveno du me- darbininku kurie ant tenaiti-

sikratyt.
Motore

chian paviete keli
tam

• J U I , O |

tus o gal ir butu mirus, bot isz nio geležinkelio dirbo.
prižasties mirties dukters, kai
mynai užtiko jos gyvenimą, 
nuvežė in ligoributi o.vyras su 
vaikais likos uždarytas kalėji
mo už toki pasielgimą su moti
na ir paczia.

Motina neapleido savo kam
barėlio ne karta, o kada kai-i e . v duivjių nu luniu, u nuvicL nm-

buvo persiskvrus nuo savo v\’-.kinau szluota in gazoliną, už- • • . ■ • v.... . , . I ... . . mynai ja lenais užtiko, negale-
ro koki tai laika. Vyrai atva- i degiau ir iszkodinau kambirri 
žiavo automobilium, pranesz- ir tokiu budu visi velniai iszle- 
.dami jai, buk jos motina mir- ke pęr duris Jr.btngus.

Motore likos atiduota * in
isz tyri-1

tinai apsirgo ir atvažiavo ja
nuvežti pas motina. Kada mo- rankas daktaru idant i 
tere lipo in automobiliu vienas' uoli jos protą. Pas ja sueidavo 
isz ju atkiszo revolveri in jos daugelis moterių ir 

Kur ja del 
sziam

jo dalaikyt smarves kokia ten 
radosi. Nelaiminga svere tik
tai 68 svartis. Daktarai sako,

i

Gyventojai tenaitines aplin
kines pasiprieszino kad pro ju 
laukus kompanija veda gele
žinkeli, užklupo ant darbinin
ku ir kond visus nužudė.

VAIKAS NEGALĖJO 
NUKENSTI NAMINES 

SUNKENYBES.
Dinsmore, Del. — Labai su

sirūpinės ir nusiminęs, kad vi
sa namine irasnadorysta su-gaspadorysta 

buk su geru prižiūrėjimu ir at- griuvo ant jo jaunu pecziu,

Paskutines Žinutes
London. — Praėjusi meta 

ieste Londone pavogta 5,086 
automobiliu isz kuriu 4,869 li
kos surasti ir sugrąžyti locnl- 
n inkams.

Ii San Francisco, Calif. — 
Visoje Vakarinėje dalijo Kali
fornijos pupuolo keli colei 
sniego kas yra negirdėtų daik
tu sziam laiko. x

— Praeita meta

m
f

rei-

merginu 
kurios

sakaneziu maistu motore pa
sveiks ir gyvens.

I . 1[ Rymas.
16 sugryžo in savo tėvynė Ita'lije 

metu Gustavas Brooks, atėmė 107, 744 darbininku. Isz tu at-

krutinę, paliepė tylėt.
nuvežė tai policija lyg
laikui neisztyrinejo, bet mano- szokdavo nepaprastus

tame tiszkus szokius. Vyrai taipgi!
< ir dalybavo tosia ceremonijo-'

Tonais atsibuvinejo tikros niszkas barnispasibaige

“ a p ežys tinimo/’, 
nusirenginejo lyg nuogumui ir 

pasiu-
ma kad vyras dalybavo 
pavogime savo paezios.

KAUNE PRASIDĖJO 
POTVYNIS.

Bal. 5 d., Nemunas pasijudi
no ties Kaunu ir per trumpa 
laika iszejo ligi Žemųjų Ver- 
gzif — Pypliu. Ten, kaip pap
rastai, ledas susigrūdo ir už
springo.

Nespėjus ledui ties Versz- 
vais sustoti, kai tuojau emu 
vanduo kilti. Aplie 9:30 vai. 
kai kurie kiemai Kestuczlo 
gatvėj jau buvo.pibii vandens, 
be to, aptvinus Vytauto baž- 
nyczia.

/ *
Potvynio komisija iszvažia- 

vo prie Verszvu susigrudusio 
ledo apžiūrėti ir rengiasi pra
dėti leda sprogdinti. Žemiau 
Nemunas terp Kauno i? Jur
barko kai kur yra pasijudinęs, 
ledas po kelias deszimtis metru 
paslinkes, bet dar laikosi.

Nery ties Jonava sziryt irgi 
100 metru ledas paslinkos že
myn.

Paskutinėmis žiniomis van
dens auksztia 5.20 et. Vanduo 
insiveržė in Kalviu, Jonavos, 
Muziejaus gatves. Marviarika. 
apsemta ligi langu.

Isz apatiniu auksztu ir rusiu, 
apsemimo vietose, jau kraus
tomi gyventojai.

Nors Kaunui sziemet potvy
nis praėjo gana laimingai, ta- 
cziau Neris žemupy ir Neries 
auksztupy vanduo iszsiveržes 
isz krantu labai smarkavo. Jau 
ties Plokszcziais pakilęs van
duo apsėmė trobas ir miszku 
dep. popiermalkių sanddli.

Miszku de. žinomis ties Plo
kszcziais vanduo departamen
tui dideliu nuostuoliu nopridlr- 
bes, nes girininkai greit suor
ganizavo pagelba popiermal- 
kiams sulaikyti ir sulaikė.

5,808 LIETUVIU LAUKU 
DARBININKU LATVIJOJ.
Ryga. — Oficialiais statisti

kos daviniais, dabas Latvijoj 
dirba 6,468 lauku darbininkai 
svetimszaliai, isz ju 5,808 Lie
tuviai. Pernai vasara Lietuviu 
skaiezius sieke 19,089. Apie 
90% Lietuviu lauku darbinin
ku dirba pasienio juostoj.

sau gyvastį per n u s is z o v ima.
Vaiko tėvas dirbo ant plento,

• • • • f motina miro asztuoni menesiai 
atgal, o Gustavas turėjo dažiu- 
ret mažesnius vaikus, padaryt! 
valgi, iszskalbti drapans ir 
daryti viską ka padarydavo 
motore. Vaikas liudijo paskui 
savo draugus su kuriais netu
rėjo laiko pasiausti kaip kiti 

Sukrovęs visas savo 
ir zobovas,

viską kalbėdamas jaunesniam 
broliukui:

važiavo 32,199 isz Ameriko.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

šia.
NELAIMES PENNSYLVA- žveriszkos orgijos. Policija na- nais žudinsta.

NUSZOVE TĘVA KURIS 
JAM KERSZINO PEILIU.

.South Bend, Ind. — Szeimi- 
ezio-

Asztuoniolikos 
James Horwath

barnio su tėvu,
'kiszeniaus revolveri, paloisda-

, NIJOJ. ma uždare, o pasiutėlė randami metu
Harrisburg, Pa. — Szimtas pamiszeliu prieglaudoja.

darbininku pražuvo laike dar- '-----------------
bo visosia pramonesia Pennsyl AP J AKINO SAVO VYRA SU mas du szuvius in tęva Juozą 
van i jo j menesyja
Kasyklosia žuvo 49 — kietųjų

laike
isztrauko isz vaikai, 

knygas sudegino

Morcziaus. I LAJUM. j 52 metu. Sūnūs nuejas po tam
Venice, Calif. — Už biauru ant

I
policijos,

“Deginu ta viską

Birmingham, Ala. — Darbai 
prasidėjo Tennessee Coal

’ Iron Co., kaipo ir Ensley Rol
ling Mills, kurios davė užsiė
mimus del 1,200 darbininku.

Richard, Mo. — Apie 300 
straikieriu apsiginklavę in laz

&

anglių kasyklosia 310 — mink- pasielgimą savo vyro, kuri ken buk tėvas pagriebęs ilga peili, 
sztuju 18. Sužeista 7,458 dar- tėjo per 42 metus vedusio gy- kerszino su juom perdurti su- 
bininkai arba 1,543 mažiau no venimo,» Mrs. Rebeka Green- nu. Kada policija atėjo sura- 

60 metu motore, apjaki- szyti protokula, rado tęva ga
no savo vyra Morisą, 57 metu, Hnti ant grindų su peiliu ran- 

Po tam koja, kas užtvirtino apsakymu

kaip praeita meta 
ežiam laike.

tam pa- burgO,

mesdama ant jo lajų.

apsakydamas, ba man ncl)US ę]augįau veika- das ir plytas, nuvarė nuo darbo

ISZDALINO SAVO TURTĄ szetoniszkam darbui motore pa sūnaus, kad kalbėjo teisybe.

linga, apleidžiu jus ir daugiau tuos, kurie norėjo dirbti in Ba- 
Nuejas ant vi r- tęs, No. 21 kasyklas. Nieko ne- 

szaus.nusisozevl Brolis paszau- sužeido, 
ke kaimynus kurie rado Gus- trauktis szalin. 
tova ant lovos, o szalia jo gu- 

revolvoiis su iszszauta
kulka.

nesugrysziu.

Įėjo

bet skobai turėjo

TARP TRIJŲ TAR- 
NAICZIU.

Chicago. — Tamoszius II.

yra1 
I

uždaryta kalėjimo o vyras ran-

szauke daktaru. Motore 
motina szesziu vaiku ir likos

Ar Žinot Kad...

Hulbert, agentas pardavineji-Jlasi mirsztantis ligonbuteja. 
mo namu ir žemiszko turto, ku 
ris mirė ana diena, padalino 
visa savo turtą susidedanti isz 
722 tukstaneziu doleriu del tri
jų savo tarnaieziu. Daugiaaše

KUNIGAS PALIKO 34,000 
DOLERIU.

Uhiladolphia. — Monsigno-

VARGINGI
PANTAPLINIAI ASILAI. I
Lancaster

Strausman, 
skunde kad neužlaiko

Pa. — Mark 
kuri motoro

MOTERISZKI POLICIJA ISZVAIKE 
KOMUNISTU PARODA.

Philadelphia. — Praeita 
ap- Ketverga du tukstaneziai Ko-

prigu- munistu parengė bedarbiu pa- 
lincziai szeimynos, užklauso su rodą 'ant Broad ir Areli uly- 
džiaus argi žmogus gali jesz- ežiui Policija iszvaike susirin-

Berlyno retai matysite 
kad kas kramtytu guma ant 
ulyczios.

Kongaru ranjdasi du kart 
tiek, kiek aviu Australijoi.

Czesna’ka davinėjo noval-

aplaike Ella Cramber, gaspa- ris Antonio Isoleri, kuris buvo koti darbo, jaigu ji motore tau- kusius, bet neapsiėjo besudau-l 
"1 • i nf ii. • ’ —__  CM — TAI _ n i n /I n it 1 n I trx 1 f z 1 /tbit m X irt it L h 11 Čir/ Ml 11 4 1T YA /A 1 i 1kad neturi žytu pakausziu. Keturi polici- 

jantai likos sužeisti o in 30 Ko- .
bažnynezioja ant 712 Montrose molynais antakiais ir supiaus- munistu taipgi ir tarp ju asz- 
ulyczios per 56 metus mirė, pa- i v tu veidu.
likdamas 34,000 doleriu ant
mielaszirdingu institutu, drau- huo praeito Oktoborio menesio, 
guviu ir kitu institutu. Velio- nes mano moterėle taip mano 

Dilsbury, Tenh. — Farmeris'nis turėjo 86 metus ir nekuni- 
r ' T t 1 • *1 .

dino, ba net 150 tukstaneziu prabaszczium Szv. P. Marijos kiai apdaužo taip,
doleriu. Velionis buvo 
jaunikiu.

senu Magdalenos Katalikiszkoja progos eiti jeszkbti darbo su

SUKAPOJO TRIS VAIKUS, 
PO TAM SAVE.

ę>ake jisai: 4 4

tuonios motetes.
Netekau darbo kos aresztavoti.

Daugelis li-

' ninliams prie stafimo piram:- 
du Cheops kad turėtu daugiau 
pajėgu prie darbo.

e - Kas metas Suv. Valst. 
buna paprastai 96 viesulingos 
vėtros.

Arklei likos atgabenti

Max Long, nužudo savo 
vaikus, sukapodamas juos mė
siniu kirviu, kada motina ra
dosi prie darbo ant lauko. Po 
tam baisiam darbui pats savo

tris gavo nuo 1926 meto.

VALDŽIA ISZVARE 2,112 
ATEIVIUS. 

Washington, D. O.

PUSANTRO 
DVYNUKAI.

Barry town, Mich. —
Ir kaip žmogus gali nukes, kurios svero kožna po

jeszkoti darbo tokiam padeji- pusantro svaro gimė del Mrs. 
me!”

supiksino, kad negalėjau eiti in 
darba tai mano vela gerai ap
daužė.

pirmiausia in Amerika per Isz-
SVARC Papus. . . !

Szkotlandijoi moteres žu
vininku iszczystina per minuta

Žmones Berlyno pasiima 
su savim užkandalus kada eina

Dvy-

Glen Loiter. Viena isz dvynu-

24 silkes.
#

Sudžia paleido Marka, o bo- kiu miro tuojaus po pagimdy- i11 toatra ir valgo laike portrau- 
sukapojo baisiai ir perpiauda- pirma karta in viena menosi į heliai prižadėjo padovanot. §zo mui. Gyvoji mergaite
mas gyslas rankosia.

Da
I

ra taip kos.
Pagal Morcziaus likos iszsiunsta isz szis menesius in pataisos narna, maža, kad gali dėvėti lolukes! Užmuszimas vieno vilko

ARGI TAI BUTU DVASIOS?
Maiszeliu kaime pas ūkinin

ką Raiszi priesz deszimti me
tu .naktimis ant aukszto pasi
girdo koks tai bildėjimas, tarsi 
kas plaktuku daužytu lentas. 
Kai szeimininkas su bernu, už
sidegė žiburį, bandydavo vai- 
dulio jeszkoti, tada ant ju gai
vu krisdavo žemes, ir girdėda
vo kur nors kampe szlamant, 
bet vaiduiio nerasdavo. Po ke
leto metu tas inky rus beldima
sis buvo isznykes o dabar vei 
kartojasi. Ji girdi ir svetimi 
žmones, kurie ateina pasitei
rauti.

TRAUKINYS KLIUDĖ 
VEŽIMĄ.

Ties cukraus fabriku Kovo 
28 d., atėjės traukinys 'kliudė 

kuriamo važiavo pil.vezrma, 
Barauskas Antanas, kuris bu
vo lengvai sužeistas ių galva. 
Jo vežimas sutriuszkintas in 
szipulius, o arklys — užmusz- 
tas.

AUTOMOBILIS
UŽVAŽIAVO ŽMOGŲ.

Kovo 30 d., įsu malkomis va
žiavo ūkininkas Balinius Jurgis 
Sasnavos v., Szukeles kaimo 
gyventojas. Tuo laiku pro veži
mą važiavo Gutmano sunkve
žimis ir užkliudo Pil. Balniui

daktaru nuomone tai Long tu-’Ameriko 2,112 negeistinu atei- jaigu volą panasziai pasielgtu drapanas. Daktarai sako kad Ii kuris užsmaugė aviu už $15,000 sužalota galva ir sulaužyti 
.................................. .... I _ ________ . w , I . t .1. 't « 1 1 . . . 1 t .. ___ h__ T\_l______ —rėja staigai iazeiti isz proto, yiu o pribuvo tiktai 2,000 nau- su savo vyru. Motoro prižade- kusi dvynuke yra sveika ir gy- kasztavo 800 doleriu tūlam szonkauliai. Dabar jis paguldy- 

fni.Q 11 mVaikai turėjo 3r 5 ir 8 metus. ju ateiviu. H? jo apmalszyt savo karszti. vons. / * f* farmeriui/
M

tas miesto ligoninėje.

KALĖDOJANT PAS 
DZUKUS.

KiekOlovu* 
Tai gal trys. 
Kdkio!. 'I i 1 "*jk

Ponas Dzievulis, Matki 
Boža ir sz vent as Antanas.

J

— Kuris vyresnis!
— Na! Ponas Dzievulifl. 

Taki jau senas! T#i, rutela, dai 
asz buvau maža, o Jis jau buvo 
no ponaitis, cfk ponas.

— Na, o kada Dievas mirs!
— Taki jau butu czesas, tik 

no su saule gyvens.
— O tavo bobut, in laidotu-

* « .<L

ves papraszys!
Vargu bau nueieziau — 

senatve, rutela/ senatve.

«**«•*•
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Kas Girdėt jai; > *

T

Isz Ryrbo pranesza, buk ęo- 
rignola, Spulka provincijoj at
sibuvo ana dienu nepaprastos* 
laidotuves. Miro tennis turtin
gas linksmas žmogelis vardu 
Spartimento, kurio laidotuves 
atsibuvo pagal*jo norą ir tes
tamentą paraszyta priesz mir
ti.

Isz priszakio laidotuvių ėjo 
juokingai pasirodęs szokikas 
su vėliava. Žmonys, kurie ne- 
sze jo graba, buvo pasirodo iii 
drapanas kokias naudoja ant 
maskaradinio balinus, su
dengtais veidais Artimoja kapi 
nin sustojo visas gailos pulkas 
restauracijoj 
girtuokliszka puotis o ant gra
bo velionio užpylė visa bnczka 
vyno. Po tam visi judinosi ant 
kapiniu giedodami linksmas 
giesmes ir užkaso savo draugu 
laistydami vynu isz bonku.

■ :>----------
Sztai kur dingsta visokiu 

szyksztuoliu auksas sukrau
tas per visa, ju amži

Tūlas skolintojas pinigu ar
ti Caltanisetta, Sicilijoj, nese
niai mirė, o visas jo turtas su
sidedantis isz dvieju szimtu 
tukstaneziu lirų likos surastas 
po visas pakampes namo.

Ita tavo” arba 44Stroks, stroks 
kada žmogus pekla iszsluži- 

įr eina namo su vileziu, 
kad da pasimatys su savo pa
ežiu ir vaikais.

Taip vyrueziai! Norints žino 
gus tada tiek neuždirbdavo, 
bet turėdamas kiszoniuja kvo- 
teruka galėjo iszsigert su pen
kiais draugais ir da saluninin- 
kas užfundino. Bet sziadien tai 
deszimts doleriu’ neužtenka. 
Kad tie laikai sugryžtu!

Ar szuo turi szirdi!
Bet ne tokia szirdi ka nekn- 

rie vadina “maszina ant pum^ 
pavimo kraujo po žmogaus sis
tema,” bet tokia szirdi,
jauezia panasziai kaip žmo
gus. Mes žinome, ba turime 

kurie netu- 
sut vėrinius 

szaudo, 
apie szuni 

prielankumu

kuri

I

nž-

kur prasidėjo

Dvi senmerges gyvenanezios 
Londone, ra<}o deszimts tuks- 
tanezius doleriu szupledoja 
senos szepos, kuriuos paslėpė 
ju m irusis dede.

Tūlas žmogelis Inusbrackc, 
Jugoslavijoj, pirko sena pe- 
cziuka už keliolika centu, o ka
da iszneszinejo ji isz krbmo, 
pasipylė isz jo auksiniai pi
nigai. Viso jame radosi asz- 
tuoniolika tukstanezius dole
riu.

Matyt, nepasinaudojo szyk- 
sztuoliai isz savo turto, tiktai 
kiti.

Malda, tai kaip sudrutinan- 
tes gj’duoles del silpno kūno ir 
nuramina žmogų visuosia nu- 
siminimuosia. Daug galima 
skaityti, kad drūtas tikėjimas 
žmogaus ir malda iszgyde ji 
nuo visokiu ligų, o paskutinis 
tokis atsitikimas užtvirtina 
naudingumą teisingos maldos.

Nedėlioja Szv. Kryžiasu Ka- 
talikiszkoja bažnyczioja Vick
sburg, Miss., motore Marga- _
rietą Mower, meldėsi prie alto
riaus Szv. P. Marijos karsztai. 
Po maldai atsikėlė sveika ir 
nuėjo pati namo. Motore sirgo 
ant suparalyžavoto szono por 
devynis metus. — Juk ir Kris
tupas pasakė, kad tavo tikėji
mas tave iszgydys.

*' t

NEDORAS SŪNŪS 
Tikra Teisybe. 

< ■

Musu žmones, Lietuvei , so- 
niains buvo labai geri ir miela- 
šz.ii'dingi, bet sziuose laikuose 
tokiu žmonių vis mažiaus Ir 
mažiaus atsiranda o labiausia I 
isz jaunesniuju, kurie užmirsz- 
ta, ne sakau jau, apie savo tė
vynė Lietum, bot. ir apie Viesz- 
pati Dieva, kurs pasakė: Guo- 
įuok tavo tęva ir motina. Už- 
mirszta kiek tėvai prisidarba- 

mažos kojeles

žinome,Mes 
szunyti. Bet tiejei 
ri szunies ir tuos 
paniekina, spardo ir 
tegul perskaito 

King” ir jo> ? ir

prigulėjoKing” 
vaiko Pranuko

41 
prie žmogaus.

Szunytis “ 
prie 12 motu
Lewis isz Allentown, Pa., kuri 
neseniai sužeidė didelis trekas, 
sirgo keliolika savaieziu ir mi
re antra diena Apriliaus. Per 
visa ta laika szunytis neap- 
leisdavo ligonio ir tik rotai ka
da iszbegdavo laukan. Kada 
vaika palaidojo, szunytis nie
ko iįo ede', norints jam davinė
jo gardžiausius szmotelius mė
sos ir saldumynus.

Szeiinyna jo nemato per tris 
dienas, norints szaukdavo

vo, pakol tos 
pradėjo vaikszcziot4 ir tos nuo-

’ 1

gos rankytes galėjo darbus 
dirbti. Molina ir leva's su kru
vinu prakaitu darbavosi, idant 
apr(*dytii ir pavalgydylu savo 
vaikus; o tie užaugo ir apėmė 
ukes rediina, užmirszta apie ta 
kruvina prakaitu ir apie Inos 
tėvu vargus ir nekarta gailės 
jiems duonos kąsnelio -— žo
džiu sakant tampa piktosniars 
už žverius.

Sztai pa veikslas tokiu ne,Cm 
ru vaiku.

Vienamo kaimo gyveno ūki- I 
ninkas, sūnūs stl savo motina, 
kuri labai sirgo. Jau smerties 
valanda artinos,* o jos su nu.* 
m išlijo va/? noti in kita sodžių 
ropueziu (bnlbu) pasiskolinti. 
Tam sodžiuje gyveno dailide, 

ir ten patkurs dirbo grabus
1 a i d o d a v o n um i r o 1 i us.

: , . i

Tos moferiszkes sūnūs buvo 
ir neturtingas, neturėjo savo ark- 

szvilpdavo kad atbėgtu isz sa- lin ir todėl nuėjo prie kaimyno 
vo pasislėpimo. Ant galo aura- praszyti arkliu,

: i

I
idant vienu

do ji po lova ant kurios vaikas( kartu nuvežtu ir jo mirsztan- 
czia 
tu„

gulėdavo, bet negirdėjo szauk-|czj 
I
I

r*
smo jeszkancziuju, nes buvo ne 
gyvas. Pastipo isz nubudimo 
paskui savo dranga.

Argi szunis turi szirdiF

gy va s.

motina

Du mokyti daktarai Ejkman 
ir Wiser, surado nepaprasta 
iszradima. Daktarai naudoda
mi eksrei spindulius, tvirtina, 
buk gah*s permainyti žmogaus 
būda.

Tokiu budu nebus ant svie
to kvailiu ir piktu žmonių. Bu
tu tada maloniau gyventi ant 
svieto, nes 
pikti žmonys yra prakeikimu 
del visuomenes.

iKokie tai buvo linksmi lai
kai priesz užvedima tos pra
keiktos prohibicijos.'

Kitados sutikai savo draugu 
užej'ai in salima, iszsigeriai ke
liolika stiklu gero alaus ir gu- 
zutes o tas daugiau nekaszta- 
vp kaip pusdoleri, o kada visi 
jautėsi “fain”; užtraukė dai
nele ‘‘Sėjau rūta, sėjau meta” 

. arba “Garnys, garnys” ir visi

--- -— bv ------ ---

sziadien kvaili ir

motina ir ten ja palaido- 
o paskui parsivežtu sau 

ropuežiu.
— “Tai jau tavo

numirė?” — paklauso u'kinin- 
“Dar ne”

bet kelionėje būtinai pa-
— t) žmogau beszir- 

dis!” :— suszu'ko ‘kaimvnas;
*

“tai jau tu nobeduosi savo mih 
linai pabaigti gyvenimą grin- 
czioje, kurioje tave pagimdo ir 
užaugino?
rakei ktas

kas. 
szis: 4 4

Į si baigs. ? >

— atsake

t

Ar tu pamislyjei, 
sunau, jog kiek vie

la
rsz ma-

/ n as rata apsisukimas padidin 
J motinos kanezias? Eik isz ma

PAAISZKINO.
Kareivis jodamas per kaimu 

pa klausė vienos žmonos kelio 
ir gavo sžitoki patarimu;

Tam, tam, pa t voram, tvoros 
gula prijekala pak:rvikszt.” 
Tai yra, jok, jok, patvoriu, pat
voriu, kaip prijosi tvoros gu- ’
- -’1 >

4 4

T a rkl i u

no namu!
Žinomas daiktas, tas protin

gas kaimynas nedavė 
tam be szirdies sunui.

Labai liūdna ir baisu yra pa- 
. m išlyti, jog žmones nustoja 
szirdies ir jausmo, 'kas atski
ria mus nuo galviju ir kas už 

Tie-
jog -tokiu; atsjtikimu yra

la — pasisuk.

II

ėjo sau linksmi namo, norints* 
truputi svyruodami, bet turėjo' 
savo protą, ir buvo ant ryto
jaus sveiki ir eidavo in darba.

O sziadien?
Isztrauki

munszaines ir kokios ten nami
nes buizos, ka tai vadina alum, 
akis pastoja^ stiklinėms,

kelis stiklelius

akis pastoja^ stiklinėms, kol 
kojos linksta ir iszrodai kaip

• 1 Ibalvonas, o vietoja linksmos; 
daineles, tai pradeda dainuoti 
SU draugais “Dieve mano pri
imki© dnazia mano in karalys- I

balvouas, o vietoja linksmos;

TIKR1AUSES KABALAS
Arba AUdenMiuia* Haaiapi žiu at«< 
ties Bu pagalba kazlrom Haga 
Chaldelazku. Peralazku OraiKiazk* 
Arablazku Ir Cigoniazku burilnlkt. 
lazguldlūejimaa lu kabalų yra laba 
lengrgg ir klakrlanam gali bud ai> 
prastinu . .

MORALISZKA KABALA
Katra iazdeda tmogau* italu 
Salamono Nose

TIKRIAUSIA BURYKLA
sudėjo Cigonka lai Lgipio Kurna, 
dulra Del ryru Ir motam

•77 25c.VIRCO TRIS KNYGUTES — 
TIKTAI U2 . . . A .

Priaiuskite ■ ūmia 15c Gausiu 
nau tris knygutes per paeita 
Pinigus galite sluiti stem ponai*

W. D. BOCZKOW8K1-CO
MAHANOT CITY PA.

vis gresnio yra žmoguje
sa, 
nedaug, bet prisižiūrėjo gerai 
aplinkui, atrasimo daug pana- 
szia in ta atsitikima.

Kiek tai yra tokiu tėvu, ku-
*■ /

rie k arszties sulaukė, neturi 
kuo apsivilkti ir bemaž nuogi 
vaikszczioja ir kremta užpecz

* ’ I 1 I . • t J -

kyje kieta, kaip akmeni, duo
nos kąsneli, o tuo tarpu ju vai
kai vaikszczioja blizganeziuose 
batuose parskelt vucdegiuosc

! * ' I f
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ISZ ŪKININKO
PIEMUO

Tikrąs Atsitikimas.

Nuo vieno pažinstamo man 
ūkininko, girdėjau ta apsaką- 

1 ma, kurį ir paduodu del savo? 
broliu Lietuviu' naudos.

Jis ta man sake:
Gryždamas isz jomarko ir iii 

važiavęs in miszka,' apsistojau 
pasiganyti arklius; pamecziau 
jiems šzi(‘no ir, besižvalgyda
mas po miszk.i, pamaeziau pie
menį kuris ganė galviju Imreli.

jauezLams nusipirkti, bet pasl- 
ra^zysi už tat yidfizcziuje^ jog 
man atiduodi ant szesperiu me
tu žeme kuri yra prie kelio.

— () kas-gi man bepaliks? 
atsakiau — smiltinai, isz'kuriu 
neiszmailinsiu paezios su vaf-

s.
— A*sz nusipirkau tris^kar- 

vos — sako Mausza — tai asz 
duosiu meszlo ir jus iszgelbc- 
siu isz nelaimes. Nu, ar mažai 
yra tokiu pat ūkininku? pats 

.nebusi pirmu, o žeme paliks 
I jusu ir už -szeszeriu metu gau
si atgal.

V • f *

— Žinau asz jusu darbus—
Asz prisiartinau prie jo pa-st- atsakiau žydpalaikiui-—tiktai 
sznoketi. 

h.. (> Jėzau! — surikau, pri
siartinos prie jo; tai tu, Petrai

1*0 daug metu nesimatymo, 
veno arti, Louis Rousseau, b’ranciiziszkas daininkas suėjo su 
savo dukteria. Mergina, gimė

norints vienas nuo kito gy-

Dallas,'I’exuosia, po persisky
rimui tėvo su motina isz janaiu dienu, mergaite likos palikta nulindęs, 
ant iszauginimo per svetimus.

1 
esi piemeniu? O kur tavo tur
tai ? kur pati ? kur vaikai ?

Blogai, blogai 
atsiliko —

su tais 
atsake* užklaustas

H

. I (

h

BALTRUVIENE
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i 
i
i
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... ............................................................................................................................................................................

E j jus ('z i k agi nes,
Liet n v i sz k os ga s p a < I i n es, 

Ar nuo triksu nesiliausytc, 
Ar prie Dievo neprisiversite 
Ar negirdite kad visur žeme 

dreba. ’ 
‘Mislinata jums nepriskubin 

galas?
Jus girtuokles, paszkudos, 
Neiszsi blaivut e niekados, 

Visokiu bjaurybių dasileidžele, I 
Kaip vyrus in darba iszlel- 

džete.

ispadines

A

/

I 
Į
1I 
J

žeme iszmilszite ir paliks nie
kam neverta.
,Vienok turėjau paimti nuo

J

. .....................  ...... mm......M •

Teip moterėlės negerai, 
Pasielgėt labai nepadorei.

* * *
Elzbietos pristovojo randasi 

kelios bobejos, z <
Teip kaip tikros seseles, 

Vienos vyras vargu turėjo
Tai žmogelis išzrunijo,

Badai in Pennsylvanija isz- 
keliavo,

Tai norints pakaju gavo. 
Sziadien ta meili boba, 
Veda gyvenimą nelaba, 

Munszaine per dienas viryna, 
Vyrus pas savo vadina, 

O ir atsilanko paszlemekai 
Tai biznis eina neszlėktai 

Kitas vyras ligonbuteje gu- 
Įėjo,

Tai ir gerus laikus turėjo, 
O kaip sugi^yžo, tai jau vyro 

nenorėjo

— Bet kaipgi tas iszejo, jog 
tapai piemeniu ? — yel paklau
siau ji: —
inos nemėgai, gerai iszdirbine-
jai laukus, ir ant galo tokia 
nelaime užklupo?

žinau, jog karezia-

jo pinigus, pasirasziau valsz- 
eziuje, kaip jis nor.ejo, ir nu
pirkęs jaucziuis ir arklius jau 
mislijau atsidirbti, 
metuose ledai iszmusze javus 
ir rudenyje, jau nebeturejau 
duonos. Sunkia žiema pralei
dau ir tuo tarpu, kada Mauszn 
tris karves užlaikė, asz ir vie
nos užlaikyti negalėjau. Atei
na vėl Mausza:

Atiduok — sako man —

bet tuose

Sėsk, Jonai, ant to kel- .
— atsako man piemuo: ap- tuos smiltynus ant szesjserlumo

sakysiu tau visa savo nelaime 
Na pinna ir ne paskutini to-

I kia nelaime užklumpa; ir a^z 
dabar keneziu už ta jog tikėjau 
žydams, kurie tiktai ir žiuri, ( 
kaip apgauti musu brolius, 
Lietuvius. Petrai žinai, buvau vaikus atidaviau tarnauti
kaip apgauti brolius,

metu, o asz tau kaip už gera 
žeme užmokėsiu, bot jau su 
grinezia; jus ta laika ir teip 
galite pragA’vcnti, o žeme už 
szeszoriu metu atiduosiu.

Neturėjau dauginus ka da-

nk ini n kas geras, mokinau savo 
vaikus kaip Dievas insake, ne
buvau girtuokliu, nomotyda- 
vau ant nieku skatiko, o nelai
mėlė esanezius kaimynus, 
dos, neapleidau negelbojes.

Pirm trijų metu atėjo paa 
mus Mausza su k romeli u, ku- 

Varo, kad in kitur iszvazinotu, ( riame turėjo kaspinelus (ka

ru

i no,

() ja ja ezionai s

Į 

♦Juk jau esate senos, 
Veju papueziamos, 
Plauczei triaszta, 

Gyvate giasta, 
Ėjdamos nugriusit, 
Iii pragaru pateksit,

G e r i an pa šita i sy'k i t e, 
Apie mirti pam išlykit o.

/* * * ’

i

Viena mergina 
Mąndra gana,

.Norėjo isz vaikinu pasijuokti, 
Bet ir pati turėjo ant juoko 

pasilikti,
Mat buvo pirmutine pamerge, 
Tai buvo pasiputus kaip blake,

1

I

Kas tokis pavogė jei vainiką 
Kuris neparėjo už dyka 

Pinigus kasztavo, 
O pamandravot negavo.

Negražu kaip nosi rieczia, 
merginos,

Tai ant juoko pasilieka vi- 
sadbš, 

Reike bile žcsdi nedrebi,
« 3 ■ * ’ 1 1 ' Į * 1 r4 f ’

ir valgo,'kaip kokio ponai. Už-
mirszta jog yra Dievas, kurs gu ]<ožnu davadnai pakalbėt
nubaus juos teippat, o rasit 
dar labinus. Justi (kurio telp 
elgetes) vaikai, matydami,

juos teippat, o rasit

kaip neguodojeto savo tėvu 
iszaugo nedarys su jumis ki
taip, ir tada pamatysite visa

I 1 » . • I.
visa 

savo gyvenimo bjauruma ir 
kaityte,. bet jau po laiko ir

I . I ' ,1 ■' , t

veltu! Piktas pavelsklas pra
’•»- ' »- l» f * » £ K'

gara pripildo.

— Ko tu taip nubudęs?
— Kogi nebusiu nubudęs

.. .. * ..i 1 . i

mano szuvo, kuri asz taip my
lėjau, vakar pabėgo su mano 
paozia.

7

u-

1

44'7 >

paliktu
Tosios bobeles daro negerai, 
Jeigu nuo juju runije vyrai.

* * *

Isz vieno miestelio gromata 
gavau,

Bet jokios n a ūdos isz jos ne- 
a ptu rėja u.

Ba suvis nepažin.stamas raszc,

?

s- 
siiihis, 

skareles ir 1.1. Jo kro- 
vienok 

alejo gerai prekiauti, laliiau- 
soi su moterimis;\už keletą ada

ny kel i i>s4 ha rielel usj 
adatas,
molis nebuvo didelis,
gir>

- ? 
Kad pa baust moterėlės praszc.

O ir užmokėt prižadėjo, • 
Ir da man užpundyt norėjo, 
.Man apie užmokesti ne eina, 

Tik noriu teisybe žinot, kaip 
tikrai atsiejna.

Ne vienas piktumą turi, 
Kaip inkast kuom neturi, 

Tuojairs man teligrama duoda,r

Ir melagystes paduoda. I
Asz ant raszto numanau,

Ir labai grąžei žinau, 
Niekas hepasifeleps,

Ne pameluot negales,
Gromatos melagingos be nau-

dos pasilieka, 
Kožna melagyste gurbo gauna 

vieta. '
1

O ir už daug nesiszaipyti, 
Jeigu nori gera varda turėti. 
Badai pas vai ta buvo pre va. 

Tad ir juoko buvo gana, 
t ./ * ' * <

O ka, jaunysta, 
Tai ir kvailysta, 

Daugiau to ne bus, 
Kaip meteliu pribus.

* * *

Vienojo vietoje kri'ksztynos 
1 ' atsibuvo,

Ant kuriu dainavo
Ir daug klykavo, 

Ant -szventes nežiurinejo, 
Ba ir sžokti užsinorėjo, 

* /. •
f s*

• I

t
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
1 f r
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•Jau užbaiKeii* -inry* 

Nauja Dideli Sapnorin 
IBO puslapiu
<ybe nauju paveikslu 
iNzaiszkina visokius hh

hnogm

f

•iii dao

iHiiib koknn 
>;h1i sapnuot 
puikiai drucziai apda 
ryta kietais nudeklineb 
apdarais. Preke su nu 
uuntimn- tiktai $1.50
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IV D. Roczkauxk(i8-Qo. 
. Mahanoy Cityf Pa.
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kitiems, pati užgyveno kletije, 
kurioje pirma Mausza gyve- 

o asz dabar, kaip matai, 
ganau gal vi Ju's.

Tokiu Mauszn yra jau daug 
apylinkėje — pridėjo dar Pet
ras — ir Dievas žino, ar prisi- 

*! eis dar kada nors gryžti in sa- 
i vo grinezia.

Sztai, mieli brolei, atsitiki
mas. O kas tame'kaltas?

— Man matos, jog jus pa
tys, nes nenorite padėti savo 
broliui katalikui ir Lietuviui 
nors ir suvisu nusibaigtu, o žy-

i

tu tankei gaudavo linu švara 
arba keletą kiausziniu o už 
skarele tai ir anti arba žasi.

Asz turėjau tuszczia kieti, ir 
Mauszas teip dailei mokėjo i 
prikalbyti mano paezia, jog ji 
be mano žinios leido jam gy
venti joje per visa vasara. Ka 
asz turėjau daryti T inleidau lu 
savo namus gyvate.

Mausza pardavinėdamas 
v o

sa- , 
kromeli, užgyveno kietyje • •

tini tai tuojaus! Nesuprantate, 
jog atszildote gyvate savo an- 
tije .ir ji atsigaivelejus užduo
da žmogui smerti.

Duok Dieve! idant tas mr.no 
apsakymas atvertu jums akis, 
nes žinokite gerai, jog nors, 
rodos, žydas ir nori žmoemi ka 
gera: padarvti, vienok visados 
stengiasi ji apgauti ir aparan- 
11a o paskui tai dar tycziojas

k ėjo už tat mano paežiai « 
po du auksinu už 
kiek iszviliojo nuo musu

.mku ir pasa’kyti.

menesi » O
tai

Rudenop atvažiavo Mauszo (
pati .su vaikais. Manes nebuvo 
namioje ir pati priėmė juos nes 
Mausza padidino užmokesne. 
Tas man labai nepatiko , tuo 
labiausei užžinojos, jog Mau
sza prikalbinėja vaikus vogti 
nuo tėvu linus, (roputes ir kitus 
dalykus, už ka duodavo jiems 
skareles poilukus: asz bijojau 
kad ir mano vaiku nesugadin
tu. Taigi norejąu tuo jaus isz- ___ ■ 1, ’ J “ V '

varyti Mausza, bet jis teip pra- 
sze, jog leidau jam gyventi dar 
du menesiu.

Už nedėlios pavogė man ark
lius; ir kaip asz uejieszkojau. 
vienok negalėjau ju atrasti. Po 
suvąlimo javu nuo lauku isz- 
dvęso mano jaueziai, ir nete
kau 'kuomi laukus aparti. 
Vaikszcziojau pas ūkininkus 
paskolinti pinigu bet negavau. 
Tada ateina pas mane Mausza 
ir sako:

■i— Nedejuok, asz teu pas
kolinsiu pinięu^ arklams ir

v

i1

Neužmirškite e-uodotini skai- 
tvtnjai, atsUvjrint au prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszn ir praarė idant nesulaikyti 
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NEKALTA
Arba gera szirdis viską nor 

pagerint o pikta kantrei 
paneszti.

I.
Poni Emma, 

kupcziaus Bostone, buvo szen- 
dien pikta ir garsei rėkavo ir 
pluuo savo pakajuje. Ba ir bu-

pati turtingo

F’

I

bet vicszpatnvo meile

mm mm . ■■■ ■ u

savę jiuinas diepas name tėvu. 
I Norint namie ne buvo dideliu 
turtu,
terp tėvu ir vaiku ne kaip czio
nais, tnm turtingam name! Ke
lis kartus jau norėjo paYnest 
tarnysta, bet kožnu kartu pa
silikdavo del meiles inergal- 
cziu, kurias mylėjo isz szirdiės. 

Kada teip sėdėjo užsiinisll- 
nus

r a tr n M
......... i '■ w i i < '111111 ■ ■>a W

bos, atsakydama: ’ ,
— Del ko ne esmu tvirta!

Žinoma, jog kalbu ant tikrųjų ' tas, — atsake Juze! 
ir tikiu in tai ‘ka kalbu!
— Tai jau už daug, 

sako verk en t i Juze, ir nubėgo 
in savo pauajoli.
prie ubrozo Kristaus ir karsz-

Am U M

- at-

—s—:——p--------------------------—----- —
Jn mota po tam Juze, vela paszauke ir pritrauko poni Eb 

dažinojo nuo pono 
apie nauja nelaime o tai, jog 
antra dukriu'ke poinstvos ; 
mer hum irę. i j k j i( .i1, <i r

Juze iszgirdus apie ta paš
neki im o i >

No-| graudžiai. Ka dabar toji moti-

i i.........................................1 ...............

ta, tai gali tuojaus sugryžt.
—, Ne, tai ne galimas daig

Poni Elmeriene pradėjo ko«- 
' tint. Da reikėjo didesni nusi
žeminimą paneszt, o tai pra-

Atsiklaupe szyt idant Juze atszauklu pro-' kutinia
va už nupleszima szloves

I
Kolando moriono ant kedew.

Poni Elmer sėdo ant paduo

--T. -1* -! y 1 j-l (.

• užklausė El-ra v o,p, man! 
merien kone pro verksmu^.

— Taip yra del ponios
EI- tos kėdės, bet žiurėjo isz augsz- mirusiu mergaieziu, kurias my

to ant savo senoviszkęs tarnai
tes. Isztrauko įsavo ranka isz 

apsiverko Juzės atsiliepdama:
— Asz noriu kalbėt su liu

lojau kai}) motina.
Poni esi taip gera, o asz 
padariau taip didele 

kalbėjo Elmerio-
* ' . I * * , # I t

tai meldėsi. Ne temino kaip abi rints gana sunku buvo ponei na kenezo pasilikus viena, kaip ma namo! 
žiurėjo Elmer tai padaryt, bet turėjo juji tai panesz! — O gera mer-1 

inpuolo abi mergaites in ’ ant savo tarnaites, ‘kuri verke nusižemint. O kad tarnaite bu-
mergaites baimingai

• i ; » į • *pakaju ir apsikabino tarnaite: ir buvo iszbahis. Tame davėsi vo geraduszcj per tai atleidi

vo ant to priežastys, rodos vis- . „ „1 , so josios aszaras.
kas prieszais jaja susitarė. Asz 
tuntą adyna \akare atuiouvi- 
nejo balius. Dabar jau kone 
trys czvertys adynas — o aa 
szlebes ant baliaus suveczka ne* 
atnesze, rožes da neatncsztos o 
prieš, tam ponas Elmer ne pri
buvo isz kromo. Ir kaip-gi ežio-! 
na i s no pykt! Tarnai žino ge-1 
rai tai piktumą savo ponios ir 
žino jog tai ne szposai, del to 
slapstosi im> pakampes, idant 

užpyktusiai poniai in

ant kaklo — nes paregėjo aky-; girdot baladojimas in dum:— 
praszau atidaryt, davėsi giiylet kyro. 
balsas ponios Elmer. Juze ap- 

suriųjinom malszino mergaites ir atidarė 
kuom? Jeigu mes kuom prasi- duris. Dairydamasi po pakaju

> 
kalte savo poniai ir teip atsis-

— Del ko panaite 
Ar gal mes tave

veike. Kada Juze atėjo pas 'savo 
advokata ir apsako (kas atsiti
ko,

Juze susimaisze ant tu žo- 
gaite!— paszau'ke advokatas, dzin, bet poni Elmer buvo to- 
Ar jau užmirszai apie skriau- sios

czionais tik slūgine ir atsikė
lus greitai isztarė:

— Negaliu czionais ilginus 
Norėjau jeszkot sau 

kuri skaieziau laikrasz

1 )iiszau‘k« ml voika t as.
nuomones jog Juze buvo

da padaryta tau per Elmerie 
no? I

J

kultom, tai praszome mums at
leist!

Meilingai Juze

Sl%

Atėjo ponas 
prie duriu

prispaudė 
mergaites prie krutinės. Ne 
mano vaikelei no su rupi no t 
mano niekuom, ne isz jus prie
žasties esmu nubudus. Isz jus 
turiu tik džiaugsmu.

Kada atėjo laikas guolio, 
mergaites sukalbėjo poterius, 
ir atsigulė. Po tam padarius 
paredka, atsigulė vėlybam lai
ke. '

tarė:
— Gerai kad mergaites czio

nais.

— E, kas apie tai mislintu 
ka jau senei atkentėjau, jeigu pasilikt.

4 ■

advokatas labai nudžiugo, iszgirsta apio tokias nelaimes
■ skauduli del motiniszkos 

szirdiės!
In kelis

Žinojo jog mergina yra ne ir 
kalta.

d i nst o, 
tyja ir mislinau jog czionais

Tuom kart matau jog

vaikelei

I

— Ar poni vis esi 
nuomones jog asz esmių 
gim t *

rasiu.
t am tarnaite czionais esi už t a mal

tosios tęs koki užsiėmimą — paklau- advokatas perkėlė savo bjura
Ar panaite turi ant atei- menesius po

va- so advokatas.
Juze atsake jog neturi.
— Tokiam laike turiu vieta

1 isz Najorko in Bostoną idant 
daugiau butu prie savo vaiku.

Viena diena paklausė Rolan
das Juzės, ar ne pasiliktu ant-

— Tai praszau perkratyt 
mano kul'ara ir kitus daigius, 
szauke graudžei Juze.

Ar
ne Ivst 
akis.

Ant galo davėsi girdėt skam
bi'j imas varpelio. 
Ebner ir tuojaus
gavo nuo savo paezios pipirui. 
Tuojaus paskui ji atbėgo siun
tinys su rožėm. Poni Elmer j)a- 
emus dėžutė su rožėm, nuėjo m 
paką jus vaiku, 10 ir 6 metu 
mergaites po prižiūra tarnaites

Persigandę mergaites,Juzės.
pakele galveles kaip iszbaidy- 
tos paukszteles in motina.

rn

II.
Po pusiaunakt sugryžo pons- 

tva Elmerei namon. Poni El
mer nuėmė nuo.saves brange
nybes ir mete ant stalelio. į o 
tam tuojaus nusidavė ant atsil- 
sio.

In kėlės adynas po tam jau
te dideli .troszkuma. Mate sto
vinti stiklą vandens ant stale-

le praszau instatyt p0 Jeszkodama po patamsiu
• 1 • • • • A lvazonika ir

— paliepė
Sztai vela

rožes iii vazonika ir inpiit gll ranka stiklą, perbraukė su 
sv.viežio vandenio paliepė randa pCV brangenybes ir sura- 
pasisauszus poni. Sztai vela ’ ’ *• • — •
davėsi girdėt varpelis prie du- * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

( su ranka stiklą, perbraukė t

riti. Poni Elmer paskubin6 aty- ’ 
daryt: atėjo siuveczka su szle-'
be ant baliaus priimta per po
ne su visokeis iszmetinejimais.

Szlebe gulėjo puikei ir. ge
rai pasiūta ir per tai piktumas i

do saikia. Bet ne jaute, no ne
girdėjo kaip brangia špilka nu
braukė nuo stalelio ir nupuolė 
in dėžute po stalu in ta paezia, 
kur radosi atnosztos rožes.

Kada Juze atsikėlė anksti 
ant rytojaus ir inejo in paka
ju paregėjo dėžutė nuo

— Busiu tosios nuomones 
pakol kitaip ne persitikrinsiu, del panaites.

no vėlintum nuvažiuot ra motina del jojo vaiku o del 
* i

pas mano motinėle. Gyvena pa- jo mylinezia pati. Panaite J ii-
ii ir roikalauje pageliuos prie zo ne atsake nieko ant to bet 

Vaikai karta dirstelėjo ant i'szauginimo mano vaikeliu, advokatas žinojo isz josios 
mot/inos tai ant tarnaites ku- Esmu uaszlys; trys metai atga- akiu jog tinka ant to, sudeda- 
rio's niekad teip susirūpinusios Hos numirė mana pati 
nemato. N

— Gerai perkratysiu 
visus daigius. Bet po kokiam 
tai laikui nieko no rado.

— Tai matai jog no galiu 
pasakyt... juk namie randasi

te, per tai negaliu czionais pa- 
silikt. Stovėjom kitiulos ant ki 
tokio laipsnio, o jaigu tu czio
nais esi tai man neiszpultu. būti 
czionais ant tarnystos; tu bu
vai pas mano kitados už tar
naite ir su manim negali lygiu 

negalima greitai

tai! 
skriauda!
ne. Galima buvo jaus jos szir- 
dyja dideli gailesti ir sarmata.

Nejudinkime praeities,.
Praeita atleidžiu ir užmirsztu. 
Poni Elmer puple in glebi Ju
ze ir ant jos krutinės kuria ki
tados laike daug žemiau už sa
ve verke... pirmom aszaroms 
pažeminimo ir susgriaudinimo.

— Nežinau ar gerai pada. 
re?, Juze,— kalbėjo advoka
tas Kolnndas, kada jam pati in 
valanda po tam apsako apie 
savo atsitikma su Elmeriene, 
— nes džiaugiuosiu isz tavo 

mylcma pa

ku
mano vaikeliu.

Esmu uaszlys; trys metai atga- 
, O

| no geidžiau atiduoti mano vab
, ne 
ma-

tavd kelius in svetimas riln'kas 
galėjau vėla paeziuotis, 'I »

j no motina paėmė anūkėlius ant 
i'szauginimo. Esmu tvirtas jog 
panaite prigelbesi jai iszaugint

kad ma savo rankeles ui jojo. Mo
tina advo’kato sutiko ant to ir 
palaimino pora su linksmybe, 
— Žinau, jog busite labai lai
mingu — tarė <su aszaromi.

IV.
Elmer sėdėjo liotcliPoni

daug vietų kur galėtum pas- mano vaikelius ir del to mcl- Bostone peržiūrėdama laikra»sz 
tižiu ne atmest mano praszymo. lijo apgarsinimus. Jeszkojo sau 

Juze szirdingai pa:clekavojo kokios norints tarnystos.
už dinsta in kėlės'dienas po
tam nukeliavo pas motina ge
ro advokato.

*globa mozeries,

y jeigu t
Josios turtas buvo jau kone 
l'i .. Z. ■ zv » V. 4- r. y 1 .. 1 X .. ... Z'V. 1 » J". .

* *

Nuo to laiko perėjo trys me- 
4

lept toki daigta.
— Guodotina poni 

mane kanecz nori padaryt va
gim, tai daugiau niekas ne pa
silieka kaip nusiduot po ap- 

ineinante in
pakaju provos. Esmių vargin

ga mergaite ir ne turiu nieko lai.
Rodos su iszejimu Juzės, vi- dinejo jaja prie to, nes ka ture- 

plukis dingo namo Eime- jo daryt, ne buvo kitokios pa-

g 
daugiau, kaip tik mano 
varda. Atimt man, tai, yra di
desniu ne kaip vagysta.

Poni Elmer

ge ra

Maža Olga. nulindo baisiai
dirstelėjo

sus
ru.

ant iriu trumpa laika apsirgo. Nu-1 
rožu, tarnaites szaltai ir paniekinan-

truputi apleido Elmeriene. Da- kuria buvo užmirszus iszneszt, czei. Gera?...
jai uždėjo uždangalu ir tuom kari 

Piktu-1 nuneszo ant pastoges.
Apie deszimta adyna isz ryt, kas geriau ant to iszkirs. 

kada su kita tarnaite dare pa
red k a pakajuje, staiga i inpuo-

paredyta. Kada karta pradedu le poni Elmer szaukdama: 
tai viskas eina greitai. Isz tik
ro szlebe gerai guli, ar ne?

bar paszauke
prigelbetu
mas suvis dingo ir pradėjo su 
tarnaite gerai kalbėtis:

— Žiūrėk, Juzak jau esmu

Juzo idant 
apsiredyt.

i

Del ko tavęs niekad ne- 
kada esi

tis; to
mirszt.

— Taip
mirszt.

uz-

bet geriau
Praszau pasilikt, 

kas poniai nepasakys pikto žo
džio ne neprimins tavo parei-

Praszau pasilikt
riau poniai czionais bus ne kaip

Ir su tais žo- 
ponia

gos.

J uz-
nie-

bą ge-

tarp svetimu.
džiais priverto 
kad sėdėtu.

Sztai iszgirdo poni

Elmer

Elmor 
isz artymo pakajaus baisa kū
dikio: — Mama, mama! — Jau 
ketino maža Heluto atidaryt 

visas iszsemtas o dabar niekas1 duris ir mestis in glebi Juze.:, 
jai daugiau no pasiliko kaip , kada tarnaite sulaikė ja prie 
jiesz'kot szmotelio duonas terp 
svetimu žmonių. Norints jo
sios pasisziauszimas no dalei-

I

I

gelbos. \
V t

Žiurėjo per langa. Tame per-

saves.
— Poni Elmer dirstelėjo ant 

Juzės didelėm akimi, o veidas 
paraudonavo baisiai.

— Tai poni esi szio namo ?
— paklausė palengva ant galo.

— Taip yra, asz esmiųasz

apsiejimo mano 
cziule.

Bet ponas advokatas ne vi
same t ujo jo teisybe. Pasielgi
mas Juzės parode taipgi apy
didei! iszminti koki jos vaisia 
padare. Su meile ir gerumu pri 
trauke jnie saves szirdi kita
dos savo persekiotojos, 
maine jos pasisziauszima 
nusižeminimą — o motere, ku
ri nuolatos rugojo prieszais 
Dieva, suvis persimainė ant 
Krikszczioniszko gyvenimo.

Niekas nepažintu po metu 
laiko dabar prietdingos, geros 
ir mielaszirdingos ponios, ku
rą buvo dabar poni Elmeriene, 
o kitados taip pasiszausiusios, 
augsztai save statante ir taip 
piktos moteres, ir kitados bu
vo ir laike save didžiausia už 
kitas moteres, nes Kristusas 
pasakė: “dideli bus nužeminti 
o mažieji bus iszauksztinti.”

Taip tai, meile yra ir pasi
lieka ginklu drueziausiu, kuri 
pasisziaususi szirdi visados in- 
gales.

Poni Elmer jau yra senuke, 
bet da vis randasi pas Rolan
dus, nes yra laikoma kaip mo
tina o ne už tarnaite, dažiuri 
vaikuczius ir garbina geru 

tarnai* 
—Galas.

per-
ir

T

važiavo puiki karieta, kuriuo- Į antra motina tuju vaikucziu ir 
je sėdėjo jauna motoro puikei antra pati advokato Rolando,’

I « • 1 1 •

bodo paskui savo gera tarnai- važiavo puiki karieta, kuriuo- 
ir asz nusiduo- te. Sirgdama kelis menesius .

ba ne buvo pasirėdžius. Paregėjus poni kurio pravarde g^il poni jau 
kam prižiūrėt ir palinksmyt Elmer, net sudrėbėjo visa. Vei

das jaunos moteries buvo jai

siu po apgloba proves idant sa
vo locnasti atrast. Pažiūrėsim 

Su

Sirgdama kelis 
numirė nebagele, pasirėdžius. Paregėjus

mergaite teip kaip Juzė, prie
I kuriąs turėjo dideli pririozima

žiausi kampeli bet ant4 nie’k. idant nors karta 
Poni Elmer tikrai tvirtino jog

reikalinga! špilka padėjo ant stalo sugry-

tais žodžeis atsitolino. 
t

— Kili tarnai perkrato •ma priesz

priesz tai girdėjai.
Poni Elmer nieko ant to n

%

Da- matyt,
bar da priseksu sztai szita spil- Pati turėjau apredyt mergai- žus nuo baliaus o pakajuje nie

t v

melde josios senoviszka tarnaite? La- 
atgabentu bai buvo panaszi in jaja,

Juze pas jaja. Bet tėvai dide- tai negalimas daigtas idant tai 
norints butu butu jiji. Teip puikei ir svei-

smert Olga

lem nuliūdime

I

tonais guli dėžutėje, 
uždėjo bronzoletkas,

tęs.
i Klausiau kelis kartus

kas daugiau nebuvo kaip tar
naite ir ja ja nužiūrėjo. Ponas

n

i rankoms 
veidą ir giliai atsiduso.

teip žinoma! Ar tai tik ne busi atsake, nes uždengė
- * * - - | Į • *• v I i 1

Drebėjo rodos drugyja, ant
kojų vos susilaikė. Juze pilna PAVYZDŽIAI LIETUVOS

sau i szirdi savo buvusios 
tęs.

bet

taji praszima iszpildc, bet kur kai da niekad ne 
jeszkot Juzės?

Tuom kart panaite Juze gy

iszrode kaip 
dabar o ir teip puikei pasiro
džius. Ne, tai gal buvo tik su-

po tam iszeme isz dežu- prie duriu pakajaus, ar ne pa- Elmeris innesze prova in suda veno didelėm mieste Philadel- vadžiojimas!
spilka. budo, nes kad buvo tyka 

Murek Juzuk, toj-i špilka yra norėjau jais budint isz miego, 
tai namine paminklą.

ka —
Greitai 
žiedus,
tęs puikia deimamine 
r'

Priek

ne- Paėmė in ranka vėl lai'krasz-

LENKU KALBOS.
Ide do jednego pokoja^ pa- 

cza (žiuriu) sama rara pier-

atsisėdo szalia
jos kalbėjo susijudinus:

— Poni Elmer, 
kentėjai.. Pasilik 
pas mus! Asz iszvažiuoju ant ziegarak z dlugim popirlykim 
14'dienu su mano vyru ir vai- p0 za&ciana bikžiuji... 
kais ant kaimo. |

Busi czionais pati gaspadi-
— o to nesigailėsi. )
— Ir ta poni man tai afie-

gerdejystes

daugO nu
poni ežia poezi, ide do drugiego pokoja

o Juze turėjo jeszkot del saves phia, puikiam namo advokato.
Poni Koland, buvo tai dievo- ti. Sztai paregėjo apgarsiname 

onelc Ir tuojaus pa- vieta, kuriai labai patiktu,' 
žino geruma naujos tarnaites skaitė apgarsinima toliaus:

Naszle, ne jauna, bevaike,

advokata —- apteikdama tuo-
Bet del ko teip anksti jaus narna kuriam tiek iszkenic baiminga 

tam atkreipė špilka prie szvie- atsikėlei szendien? kur pade- už savo nekaltybe.
atsimuszinejo jei mano deimantine špilka IIL

Kėlės dienas priesz 
liepe poni Elmer paszaukt rūenes.

Teip? Ne matei? Ar gal priesz savo Juze ir teip 
gi špilka, — atsiliepė tarnaite kas kitas buvo pakajuje?
su nusistebėjimu.

sos isz kurios 
szviesa tukstaneziuose spindu- 
luose.

I

— Deimantine špilka? Asz 
josios nemaeziau. Elmer

o ne

Isztikruju puiki ir bran-
liepe:

o anūkai pamylėjo jaja da ge-'
■ o

< i

— Ot kiedy Įėji deszsz, jak 
z viadra. Ci pan i suka?

— Ja suka, ale mojo kust- 
ka deszcz zliauszy...

Tnkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 AJRABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Dmcziaj Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyras*!*
> I HIM

| iivpc. j U/jU u

Liepiau atszaukt apsikundil- kui jajA, i
Ar nenorėtum tokios tu- pakajuje da szendien ne buvo, ma prieszais tave

— Poni Elnier paemo Juze in žeme.
už rankos ir iszbalusia kaip la-'

reli, — paklausė poni Elmer.
— Teisybe kalbant tai ne

Antroji tarnaitę pasakė, jog

prova riau ne kai}) mergaites Eime- isz gero namo, aplaikis gera 
Jurgutis viena karta dinsta geram name.

atsi- pasakė in savo bobute jog Pa-
j na Juze teip myli jog eitu pas- buvimo ponstvos ir dažiurines

Dažiurines tarnus laike- - - nc-

Juze dirstelėjo ant josios nu-

3

in ugni, o maža. Hele- vaikus 
žiūrėdama na no atstodavo no ant žings

nio nuo josios ir nuolatos lai- sirupint, mislino sau. Jeigu tik
kas kitas mano neužvaduotu.

Ir Juzę, labai mylėjo kudi- Iszraszo-sau adresa ir pasiren- 
Tan- ge tuojaus tenais nusiduot.

Ar poni namie? —• pa-

| ' b *
. b , , I • > ' • «.i 1 * '• . ■' - "

Turi kanecz apie ta Vieta pa
PUIKI DIDELE KNYGA 

704 Dideliu Puslapiu. X

kės i josios žiurkisz tolio.
noretau turėti pinigus vona ir patraukė su savim in sistebejus.

Gilu'ki turi, špilka jau kius, o labiause Ilelutc.
nes
kiek jiji yra verta. Kiek tai ge- pakaju... Žiūrėk... czionais

HZq Al KA UASZO ISZ LIETUVOJ 
APIS SZITA KNYGA

H

I

ro galima butu padaryt už tuo- padėjau špilka kada sugryžiau atsirado. Reikalinga man buvo koi atvažiuodavo i advokatas
• ■ ■ * * * f.

isz baliaus... ant szito stalelio, dėžutės o slūgine atnesze man pas motina ir paregėjo kaip klauso tarnaites, kuri jai duris 
atsimenu tai gerai — dabar jo- nuo pastoges ta pati ka buvo mylėjo vaikai Juze ir

— Mažiausia $3,000. Kokia si°s czionais nėra — niekas joje rožes atnesztos. Tenais ra-

sius pinigus! O kiek toji spil- 
kute vra verta?

prie josios dideli pririszima ir,
turėjo atidaro.

— Tėip, poni namie, tuo-
tu neiszmanele, tuojaus gali- daugiau pakajfijo ne buvo kaip do špilka. Jog jiji pati galėjo džiaugėsi isz to labai. Kas jaus duosiu jai žinia. Po trum
ma pažint jog esi prasto gimi- tu, tu, na
mo, ne
sziauszimo savije, nes tik pini- poni ne nori pasakyt, jog...

j°£ «s ■
Elmens tarnaitę užlauždgma rankas! | A • . TT- • • lt

turi mažiausio past-
• • •

Visogalis Dieve!
inmest špilka nakties laiko, tai kart daugiau paguodavo pana pai valandėlei iszgirdo žings- 

Juk apio tai užtylėjo. Gana jau nu- Jįjze. Nuo advokato Koląnd nius prisiartinancziois jaunos

lerbemaals Tamlstal:— 
Sulaukiau nuo jusu eluncziamo* 

Tūkstanti, 
kuris

gus vėlintum turėti!
Tame inejo ponas 

kalbėdamas jog karieta jau

sižemino priesz slūgine prisi- dasižinojo Juze apie nelaime ponios. <
... tarė su verksmu pažindama, jog špilka atrado, pas Elmerus.

— Džiaugiuosiu labai jog numirė nuo szirdiės ligos, nasz- nuo kėdės ir visa parauddna- 
... . r. ' ,O4- ? I V I 1 V . ,1 . . n ' 1 i

Ponas Elmeris i Poni Elmer pakilo įtaigai 1 *1 • f v «• • • 1 j

— Žinoma! Jeigu špilka ne špilka atsirado, kalbėjo Eime- lo uždare kremą o gyveno prl- vo kaip burokas. Motore, buvo
lauke prie duriu. Poni Elmei atsiras, tai niekas daugiau ne riene, nes teip atsitikt, jog no- vatiszkai. Bet pati ne tureda- tai Juze, ta pati kuria mate
mete dežuke nuo rožių po sta- paėmė 'kaip tu. 
lėliu, paliko prisakymus tar
naitei ir iszejo su vyru in ] 
rietą. - ■ ,

Kada Juze pasiliko viena at
sisėdo ant kėdės pasirėmė ant betų isz tikrųjų.

1 galima kitaįp buvo, mislyt ir
1 j

Tūkstantis Nokia
O irViena ES

■■ ■■ 1 "■■■JT

<ua»o varau knyga 
'J ak t u Ir Viena” ui kuria tariu 
•zlrdlnga actiu ir labai džlaugluoa 
kad tokia knyga kaip 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nea mai 
labai yra tlncaidu skaityti visokia' 
'Htorljaa. jas skaitydamas nei nepa 
OJuntl kaip laikas aavental ir atna 
gtai praeina Aaa visiems llnkftcriai 
kad nusipirktu tokia knyga kal| 
'Tūkstantis Naktų Ir Viena” nea ja 
.kaitydamas tmogua apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rupesralal nor* 
ant valandėlės atsitraukia

Bu pasarba. A. 2OKAB 
18 d Gerulio 1921ns
Dy Palaxduonyg, 
Czeklazkes vai 

Kauno apsk 
LITHUANIA 

■ ■ I. ' p

vardu 
Ir Viena”

‘TukatADU*
J
I 
ifr

i

■
r

d Gerulio IA21ib
' i

ui

I.■F1 °Iii d
iT

• ma jokio daisckimo ir paguoęlo- karietoje.
Kuom galiu poniai pa- 
... ? užklauso Juze. Bet 

in trumpa laika tuojaus pažino ponia Elmor...
i . I t Y

l
Rodos perkūnu trenkta, sto- puolė nužiūrėjimas ant panai- nes * pinigus davėsi prikalbo!

ka- vėjo Juze be žado. — Poni ne tęs. Labai man szliksztu jog apgavikams prie visokiu spe- tarnaut..
žinai ka kalbi. Ne, tai no gali- teip atsitiko, nes kuom asz ta-

« 'Ii t J#* « I. ’ 4 * *' ■ f I*

kulavimu o
*

mas daigtas, idant poni tai kai- me kalta? Ant galo nauja tar: dingo visas turtas ir pasiliko Ar tai ‘ galima būti poni El-
ELmeriene naite prie vaiku da ne priimta tiek kiek užteko ant atsikratl- mer? Kaip džiaugiuosiu isz to

janku ir pradėjo mislyt apie tik nusijuokė ant josios kai- joig/norotum a^imt savo vio-1 mo nuo vargo/

3Yra ketvirta* badavimą* tos puikioe knygoa, ta> 
paroti o kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

Preke knygos Ameriko $2.00ia nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $280.

atsilaukimo! Praszau, sėst!— » W. D, BQCSKAU8KA8 - CQ. MAHANOY CIT¥t PJU
i I

4
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH. PA. ISZ WILKES-BARRE Vjqu Q7n|m
— . T —7, IR APLINKINES loZi T »U D4dUU

■f* Antanas Maliszauekas, t Jurgis Rauhnaviczius, „_____ * Į
gyvenantis ant 439 W. Sprueo

% • 1 • « • 1 • • v •

531 W. Lloyd uly., įnirę namie 
praeita Ketvergą po trumpainlvežios likos mirtinai sužeis- 

tas Packer No. 5 kasyklose po 
piet praeita Ketverga, per nu
puolimą didelio szmoto anglies, 
kuris perskeldo jam pakauszi. 
Nelaimingas likos tuojaus nu
vežtas in Ashlando ligonbutl, 
bet mirė asztunta valanda ta, 
valkam. Velionis gimė Maha- 
nojui apie 25 metai atgal. Pa
liko dideliam nubudimo mo- daugiau kaip 80 metu, 
tina ir tęva Frana Maliiszaucka, 
prigulėjo’prie Szv. Juozapo pa-1 ežios.
rupijos, Szv. Jono draugystes, mirė 4 metai atgal. Kazakevi-

i

.-ii- ..........h.ii. ■ -   ■ —

PRANUKO DALIS
_

♦

/z
■ir n.

,|ilM MlA

SAULINIS LAIKRODIS RODO GERAI LAIKA.

Klausyk tėvo, motinos.
O ilgai gyvensi ant svieto.
Smarkiai blizgėjo dalges, 

mirgėjo pjautuvai, o merginos 
rinko javus paskui

. Kaip akim apmesti aplinkui

8,000 ŽMONIŲ BE PAŠTO- 
GES PER DIDELE UGNĮ.
Tokio, Japonija. — Baisi ug 

uis kuri sunaikino visa miestu 
pro v i nei jo j Sh iznoka

diccezijos
i vyskupas O’Reilly, kun. J. K.

Scranton’o I
ligai. Velionio pati įnirę praei- Miliauską 
/ v a i • • 1! 1- . 'Paliko

du sūnūs
ta Oktoberio menesi, 
dvi dukteres, 
anukus ir broli Petra mieste.

tris

isz Wanamie, Pa., 
paskyrė Wilkes Barre Lietu
viu Szv. Trejybes par. klebonu

kirtėjus.

Omiva
in vieta kun! P. B. Paukszezio.1 75 ,n>'lcB 111,0 Tokio buvo Pr!<”

Kun. J. K. Miliauskas. past
ven toju kokia pribuvo in szia lieka teip pat Wanamie ir Ila- 

valanda never parapijų klebonu. Padė
jėju vysk ūpas 

turinti kun. J. Rasztuti 
gyvo- Trejybes par. vikaro.

ant 243 E. Lloyd uly- 
Veliones

f Viena isz seniausiu K.v- j

aplinkine, mire 7:75
Nedėlios vakaru, tai yra Mari 
joną Kazakevicziene,

jam paskyrė 
buvusi Szv.f

žaste sudegimo
per ka pasiliko
8,000, sužeidė kelis
ir apie
smert. Bledes padaryta ant mi- 
lijonfi doleriu.

nanti Balandžio 8, American 
vyras Petras Legion Svetainėje, Kingston©, 

Szv. Marijos Lietuviu parap.
Szv. Juozapo choro, Lietuvis/.- ežiai pribuvo in Amerika 1871 Jaunu Moterų Klubas laike

J prie
Elk’s

mete ir apsigyveno ežia. Velio
ne paliko sekanezius vaikus: 

Paliko teipgi du G. Straugiene, A. J. Sakalaus
kiene, F. Demoskiene, A. Mo- 
naghieno visos gyvenanezios 
ežia, Juozą, Mansfield^ Ohio, 
Andriu namie ir keliolika pra- 
pra anuku ir anuku. Laidotu
ves atsibus Ketvergo ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioja. Graboriua Sakalauckas 
laidos.

ko Independent kliubo 
Shenadorio Vycziu ir 
draugavęs.
brolius Frana New Yorke Ir
Juozą namie, kaipo irdede Juo 
za Jolanta. A.a. Antanas bu
vo pavyzdingo gyvenimo jau
nikaitis, doraus budo ir mylė
tas per savo draugus. Laidotu
ves atsibus Seredos rvta su 
bažnytinėmis apeigomis. Gra- 
borium vra Ramanauskas.

card party ir szokius.
Sulyg sziu blogu laiku žmo

nių susirinko gana daug ir visi 
linksmai praleido laika.

— Balandžio 17, muz. J. J. 
Sziaucziunas buvo gražiaibuvo Į

Jam nieko neži-

1,600 namu, 
.be pastogių 

szimtus

siūbavo javai o auriszti pėdai 
riogsojo sustatyti 
liūs.

Na

in mende-

kad šiais metais būvi, sužeidė kelis szimtus kuo šiais movus ouvo
ie dvidešimts sudegė ant labai gražus užderejimai. Buvo 
t. Bledes padaryta ant mi- ant ko ir pažiūrėti, dirbti, o 1

6,000,000 KINCZIKU MAITI
NASI ŽOLE; ISZ BADO 
PARDAVINĖJA SAVO 

VAIKUS.
Peiping, Kinai. — In Man- 

džiuriszka kamisijo Tautu Li
gos atėjo žino, buk szeszi mill-

J 
javus laukuose rinkti — tai 
net szircliia augo isz džiaugsmo 
ir norėjosi dirbti.

Taigi spareziai ir linksmai 
slinko darbas: o smagiausiai 
laukuose dirbo Pranukas Ulo
nas, et, ten toli gale baro.

Tiktai mirgėjo jo rankose 
dalgia, o paskui kiekvienas už-

I

simojima geroka pėda turėjo
■ . • ar < •, jonai Irinėzikn aplinkinėje 8UTiwrti Maryte,

San Juan Capistrano, misijoj Kalifornijoj, randasi szi- 
tas saulinis laikrodis, kuris ro.lo gerai laika, o kuri padirbo 
kunigas Jonas O’Sullivan per det inis tos misijos.

Nedėliojo, 24 Apriliaus, 
isz priežasties permainimo lai
ko, Readingo geležinkelis ir bo- 
3ai bus permainyti valanda 
pirmiau. Visi iszeinanti trukei 
išzeis isz miesto valanda anksz 
cziau, bet t nikei einanti in ir 
isz New Yorko ejs ta pati laika 
ka pirmiau. Readingo bosai ap
leis Mahanoju 9:47, 1:12 ir 6:12 
vietoje 10:27, 1:57 ir 4:27.

Lietuvis J

ir su- 
buvo kaltina-

Li u d v i kas T rask a u c k as, 
sūnūs 
k ienos 
riaus.

Agnieszkos Traskanc- 
brolis mirusio grabo- 

graboriausužbaigė 
mokslą Eckels moksląineje Fi
ladelfijoj ir dabar drauge 
savo szvogorka ponia Tras-

su
szvogerka ponia 

kauckieno rūpinsis graborys- 
ter. bizniu.

PAJESZKOJIMAS.

Waterbury, Conn. — Joną* 
Delinikaitis, 37 m., amžiaus 

kuris pereita rudeni 
nuszove Joną Kvietku
žeikle ji moteri, 
mas pirmo laipsnio žmogžudys
tėj. Jisai prisipažino kaltu tik 
antro laipsnio prasižengime ir 
prokuroras su tuo sutiko. Gir
di, nors Delinikaiczio nusikals
tamas darbas yra labai aiszkus, 
vėliaus atsižiūrint in ta fakta
kad szaudymo laiku jis buvo 
labai susijaudinės, nuolatinis 
girtuoklis, net 22 kartu areš
tuotas už girtavimu, — atsi
žiūrint in tuos faktus reikia 
daleisti, kad jo protas negalė
jo but labai Šveikas ir todėl 
galima skirti švelnesne baus
me. Teisėjas 7paskyro jam ka
lėjimu iki gyi’os galvos. Kaip 

Keleivy”

girt avima,

savoPajoszkau savo szvogerio 
Pijuszo Dillųiito. Jisai kiek lai
ko gyveno Coaldale. Isz Lietu
vos paeina isz Vilkaviszkio 
aps., Pilviszkiu vals.. Gaisriu 
kaimo. Praszau paežiam ar ži-Į 
nantieji apie ji ;
flziuo antraszu:

V. Paulauskas, 
435 Lansdowne A v.

Toronto, Ont., Canada.

isz

jau buvo “
ku raszyta, Delinikaitis nuszo
ve Kvietku del to,'kad intarda- 
vo savo moteri susieinant
kitais vyrais Kvietkaus užel-

savo lai-

su

go j.
Kita svarbi byla buvo

ni JavnnVH Kazio Mikaiczio, kuris kartu <1 l >1840 II h 11 7 (

IN PHILADELPHIA $2.25
I&2 Shenandoah 25c. virsziaus
NEDELIOJ 8 MOJAUS

Naudokitės isx szitu pigiu ekskur- 
clju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.
Ant regularlszko rytmetinio treinc 
Isz (Eastern Standard time) vai. 
Shenandoah ......................... 6:20
Mahanoy City .... 1:43 ir 6:51 
Tamaqua ................ 2:15 ir 7:15

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

oi j su kitais banditais pereita pa
vasari iszplesze viena banka 
Waterbury. Kiti kaltininkai 
buvo suimti, prisipažino prie 
kaltes ir nuteisti kalejiman po 
reita rudeni, bet Mikaitis vis 
gynėsi, kad jis tame pleszim^ 
nedalyvavęs. Bet buvusieji jo 
sėbrai dabar buvo atgabenti 
isz kalėjimo in teismą ir paliu
dijo kad Mikaitis yra taip pat 
kaltas, kaip ir jie, nes visi kar
tu plesze.
lindynių, 
merke Mikaiti nuo 18 
metu kalėjimo.

— Treczia

Pasi remdamas tuo 
teismas dabar paš

ilei 20

I

“prigautas.”
nant choras surengė vadinama 

birthday surprise party.” 
Iszkalno buvo planuojama, 

kur ji butu galima ta diena isz- 
gabenti, kad butu galima pri
sirengti ir kad jis nieko nesu
žinotu.
t Mykolas Milcziunas, gyv.

3 Wyoming St., Lee Park, mi
re Balandžio 11-ta. Laidotuves 
invyko Balandžio 14-ta.
t Petras Masonis, 57 motu 

gyv. 40 Ryman St.,
Pa. Mire Balandžio 14-ta. Ba-1 
landžio 18-ta po uždusziniu pa- 1 
maldų Szv. Marijos bažnyczto- 
jo palaidotas parapijos kapuo
se. —G.

(< <

J

Luzerne

LAIKAI MAINOSI.

mergina ei- 
Hwei, 'kur gyventojai daug nu- nn,nti pnskui kertėjus.

Pranuli, neguldyk tokiukentėjo nuo keliu tvanu, tai to
naisžiras vieszpatauje didelis ba- dideliu pradalgiu kadangi pan
das o gyventojai neturi jokio ]<uį įavo suspėti negali — pra-
maisto o idant nemirti isz ba
do, valgo žole, szaknia ir žie-

I
sze.

Bet Pranukas tik prasijuok- I

KA RASZO MUSU
REPORTERIS

Bai gali girdėjau ana diena 
fain atsitikima, kuris atsibu
vo kėlės sanvaites atgal vie-

damas lovoje. — 
szion!

Gud inven-

va nuo medžiu. Aplinkine kur javo jr nepaisydavo to jos pra-1 n®’m miestelije netoli Mahano-

* * *
Ana diena sutikau Mike 

Krapszt iri kuri kalbėjau:4‘jau 
tu vėla užeit rūbines kaip nesu- 
tvejimas.” O jisai sako: “ma-

badas vieszpatauja

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiausis Graboriua 

Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j Jy 
npelinkeje. Bile Ko- 
litam laike, diena ar 
naktį. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tr
Grabu. Laidoja nu- ||
mitelius pagal naujau- ||
«ia mada ir mokslą. ||
Turiu pagelbininke U
moterems. Prieinamos IĮ
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY1SI6 W. Spruce St. 

Ball Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

f 
JI

O jisai sako: 
tai broliuk, tai musu szeimyno- 
je jau tokis papratimas, juk Ir 

diedukas t ri ūbi no ant 
trambambono.*

Sutikau 
Papajtiene,

duJ

p risi misti isz

res 
ežius

j’ ra 
kart didesne ne kaip New Yor
ko valstija.

Lyg sziol svarbiausiu maistu 
tuju nelaimingu gyventoju bu
vo kviecziai
Ameriko bet isz priežasties ka- 

negaliina pristatyti kvie- 
nes geležinkelei suardyti. 

Tiktai 4,000 tonu kviecziu ga
vosi in taja aplinkine.

Terp iszbadejuisiu gyvento
ju prasidėjo kupezysta gyvu 
tavom. Preke žmonių pasta
tyta ant pardavimo yra doleris

r, . , . , . už galva arba 20 Amerikonisz-—- Szirdelos mano! •seniau, ' 
sziadien yra dideles permal- j

uos. Po teisybei musu bobutes 
kitados turėjo trumpus protus, 
bot už tai turėjo ilgus plauki 
o dabar juju anūkes turi ne tik 
trumpus plaukus bet ir trum
pus protus. Sziur kūmute 1

o

I 
i 
$ 
i

jaus.
Tūloje parapijoi

szymo.
Jam rodėsi, (kad yra karžy

giu, kad pats yra ponu tu auk- kart parti. Kada czystino baž-
siniu lauku.

Teip jautėsi iszdidus.

atsibuvo mano

■y- J • ■ I t? !

<*•

ft:#*
K®

M

ku centu. Deszimts metu mer- 
1 gaite buna parduodama už do- 
i szimts doleriu arba du dolerei 

4

aukso.

15 ŽMONIŲ UŽMUSZTA 
PER INGRIUVIMA STOGO 

SUDE, — 30 SUŽEISTA.

Bartia, Korsika. — Su baisiu

TO 
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nytini skiepą kuriame atsibuvo 
parti, zakristijonas surado mo-

nu- 
nesze in klebonije. Ateinanczia 
nedelia kunigas ant pamokslo 

kuris pa- 
atsi-

Ba buvo tai sziandie jam teriszka krepsziuka kuri
iszkilminga iszvente. Sziandre- 
na taigi jis 'norėta iszrinkti tu
placziu lauku ricierium. Szian- apgarsino, buk tas

**
ana diena kurna 
pasisveikinau ir 

užklausiau jos
be, kad Dievas tau paėmė tre- 

Papaitiene ant 
“juk ir teisybe, liet tai nie-, 

ko, ba paėmiau ketvirta. Matai 
• • •

ar tai teis v-

ežia 
to:

v v ra r
I mete

duota in rankas dalgisdr liep- szau'kti pa'3 ji ir bus sugrąžytą.
Panedelije atėjo in klebonije broli uk, paima’Dievas, imu ir 

jauna mergina, kuri pasakė asz. 
buk tai josios ir 
masznukeja radosi. Kunigas at Į 
sake:

die ryte jam pirmu kartu pa-

ta stoti kerteju eilen.
Perstojo būti pusberniu, pa

siliko jau ciclu bernu, kaip n 
visi kiti taigi ne be jokio Juo
ko sz i and iena jis buvo iszdidus 
kadangi spėjo dirbti, kaip ir 
visi kiti senesni kertėjai.

i
masznuke gali

kuri
■ pasako ka»

“jes maj d i r, tai tavo 
p masznuke, bet užmirszai paša-' 

kyli kad joje radosi pakelis pa- 
I perosu. Ar tu nesisarmatini 

Paskui ji jo pėdomis žengu rūkyti tu begede! Argi Motina 
jo sesuo Maryte o juodos jos pįevo ruko poperosus? Toli
akys blizgėjo džiaugsmu, nes
nors turėjo smarkiau padirbti, 
džiaugėsi isz brolio darbo tov $armatino tiktai staezei kuni- 
kio pasirodymo ir regis visame g0]įuį atkirto:

mi!
Mergina visai tuom uesusi

Reporteris.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
kaimo nebuvo tokiu uoliu dar-

trenksmu visas stogas sugriu- įninku kaip ju szeimyna.

*‘Vel fader,* o 
Džisusas važinęjo Pearce 

’ automoibilium
ar .

I Arrow
J,

Kunigėlis paraudonavo kaip 
vežis ir paliepė merginai get

Mokame 3-czia procentą ant 
udčtu pinigu. Procentą pride- 
lam prie iusu pinigu 1 Sausio ir 
I 1 epos. Mes norim kad ir jos 
určtumet reikalaussu musu ban- 

nepaisant ar maža* ar didelis

kaipa
pen Nei ant mislies jiems neate- 

kiolika žmonių ir 30 likos su- pasikalbėjimas, taip
voin suda užmuszdamas v • uzi-

manežiai dirbo o prakaitas di
deliais laszai's per veidus rio- ouįi_ Gud for Magi!
dėjo.

Prisiartino pusiaudienis.
Iszalke ir nuilsę javu kertė

jai susėdo artymo miszko pa
unksnėj, vaikai atnesze pietus 
puodeliuose ir szalta pieną di
dėlėse bonkose.

Praniukui ir Marytei atheszo 
valgi motina, žiūrėdama links
mai in savo gražiu vaiku ape
titu. |

Prasidėjo szposai ir juokai 
ir rodėsi, kad tie visi žmones 
lauke kokio tai sau pasilinks
minimo, o po atsilsejimui isz- 
naujo usnktius sau darbo.

— O ka, Pramik ar ne nu- 
szionavai kartais sau kojas! — 
klausinėjo vyresni beriiiokai.

Pramik nemosikuok taip 
greitai su dalgiu, ba pintie

dvylika mirs 
nuo mirtiniu sužeidimu.

Nelaime atsitiko laiko teis
mo korsikoniszko bandito Pi- 
nelli, kuris apipleszinejo visa 
aplinkine. Prokuratoris Bian
chi, kuris tame laike kalbėjo in 
sudžia, 
vietos.

Vaiskas1
jesz’koti griuvesiuosia užmusz- 
tuju ir sužeistųjų.

žeista isz kuriu
G. W. BARLOW, Pres.

.1 FERGUSON. Vice-PresJrKas.
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VELA KUMSZCZIUOSIS.
Georges Carpentier, buvusia 

4n. Francuziszkas kumsztininkas 
Veli

Bronės Blekienes byla. Ji buvo , bandys
sensacija

vela pyszkyt žandus
I

o kada

likos užmusztas ant

likos iszszauktas

INDUSAS ŽINO KUR RAN
DASI PASLĖPTA 500 MI

LIJONU DOLERIU.
London. — Tūlas senas Di

rt ūsas D e wan Lakschmichand y

aresztuota kelios savaites ar-’ savo pneszininkams jaigu bus tvirtina, buk jisai žino tikrai 
į tinkamu. Lavinasi jisai dabar! vieta,gal del namo padegimo, 

pradžių ji gynėsi, bet pereita 
savaite teisme prisipažino kal
ta. Ir ten pat teisme ji iszsiemc 
bonkute kažin kokio skystimo, 
užsiverto ja iszgere ir tuo j'k ri
to ant grir/du vaitodama, kaa 
ji jau mirszta. Policija tuojaus 
nugabeno ja ligoninėn, kur jos 
viduriai buvo iszplauti ir ma
noma, kad ji pasveiks. Ji buvo 
nuteista kalejiman 
metams. *

Filadelfijoj.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
• TELEFONAS 285-R • 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszią pagal naujausia madų už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

kur randasi paslėpta 
Pumjabe, milžiniszkas skarbas 
turintys verto 125 milijonus

vieniems

* Karszcziausia vieta ant 
svieto randasi Azijoi, Afrike, 
kur barometeris rodo 138 laips
niu karszczio. 1

* * *
Mano pažystamas Kliveral- 

tis buvo buezerium, 
pjaustė įneša sužeidė sau ma
žiuką pirszta. Isz tos priežas
ties sutino jam pirsztas ir tu
rėjo nusiduot in Ashlando osz- 
pitole. Po operacijai daktaras 
•pareikidavo 50 doleriu. Bai ga
li ka tik nepasiuto buezeris isz 
piktumo kalbėdamas: 
daktar, jeigu ateitum in mano

4 4 Sei

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas 

jiįtįį*^ Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu tin
kamus akinius.^

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

buezerne,. tai už penkis dole-Į 
rius tau nukirstai! kojas 
rankas,

11 j 
o tu už viena maža' 

pirszta reikalauji tiek pinigui 
•— Dats big szeim!

* *

----------------------------------------------------------------- j--------r-

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUSI

*
Pagal mano skysta protą, 

tai už keliolika metu bažny-

kožnats turės reidio namier ir ga
| lirų arba 500 milijonus doleriu. greįfaį pribaigs ir kailmynisz- ®ziuse biznis bus Upunk ba

I<
I

Tasai skarbas randasi paslėp ki ponai sakys kad pas mus
tas pustynojo, ant vietos už- buvo pragtas užderejimas jei los iszklausyti pamaldų gulo-
griauto sonoviszko miesto tuks |c«p greį(įaį laukuose viskas su-1 

imta. A I
« y

— Turi mums iszsipirkti —
tanezei metu atgal.

Indusas pradės atkasiilet >ta- 
ji skarba ir padare sutarte su k^i.
Maharaju tosios aplinkines anv 
pasidalinimo 'su tuom dideliu — 
skarbu jeigu pavėlins jam kas- /?= 
ti toje vietojo.‘Makarajus suti
ko ant tosios sutartie^, o jeigu 
Dowanas suras skarba tai jojo • 
dalis skarbo daois lyg 220 mil 

t Ii jonu doleriu'.

.L. , . .1
Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviažkas 
Dentlstas Mahanojuje 

«**Ant Sį-tro Floro, Kline Sstoro 
19 W. Centre St.» Mahanoy City

i
I

j

Laidoja k onus numirėlius. Pasam
do automobilius del iaidoturiu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W Mahanoy Avo> Mah. City

Mete 1917 negalima buvo parduoti narna Mahanojuje nes 
tada prekes buvo labai pigios ir ju niekas nenorėjo pirkti, 
bet 1924 iki 1929 buvo sunku pirkti narna, prekes tada 
buvo auksztos. Dabar atrodo kad prekes vėl pabrangs. Ne 
parduokite—laikykitės savo namo, tikrai ateitiyje juos 
daugiaus bus verti. Teip sako ;

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
, MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.
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