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Bet

ir devynes unci-

Už tai, kad 
trisdeszimts cent u, 

sugryžes

kegan, III., kur

po $200

Isz Amerikos
... i --

SUNKUS KŪDIKIS — 19 
SVARU IR 9 UNCIJAS.

Detroit, Mich. — Garnys ana 
diena paliko John Jackson sū
neli kuris svėrė 19 svaru ir 9 
uncijes. Yra tai snnkiauses kū
dikis visoje aplinkinėje,
daktaras Barnes sako, buk du 
metai adgal radosi prie gimdy
mo kūdikio kuris svėrė dvide- 
azimts svaru 
jes. *

JAUNAVEDIS PAVOGĖ 
30 CENTU.

Neenah, Wis. 
pavogė
Kenneth Halloran, 
isz savo vinezevones isz \Vau 

buvo emias 
szlinba, likos aresztavotas ant 
paliepimo Edwardo Mertens, 
buk isz jojo stalczians paėmė 
trisdeszimts centu kada iszva- 
žiavo ta diena isz miesto. Jau 
navedis pastatytas 
kaucijos.
DUKTĖ APSKUNDĖ GIRTA 

MOTINA.
Buffalo, N. Y. — 

Malska, 42 metu motore, likos 
atiduota in rankas palicijos 

už tai, kad 
daug munszai- 

nes. Mergina ajszkino palicijei, 
buk motina jaja sumusze, o ka
da Stengėsi jaja nuvesti namo 
girta, pradėjo bartis su kaimy
nais ir visaip ant josios plūsti. 
Motina likos uždaryta kalėji
me o duktė nuvežta in Our 
Lady of Victory ligonbutia.
VALUŽE ATEME 660 AUTO

MOBILINIUS LAISNUS.
Harrisburg, Pa. — Valdže 

atėmė 660 automobiliniu laisnu 
dėl žmonių, kurie peržengė au
tomobiliu tiesas, už girtuokl^- 
te, užmuszima ir kitokius pra
sižengimus, o apie 700 randasi 

juodo ska it liaus. ’’ 
atėmė laisnus už gir- 

tuokl vsta.

APVAIKSZTINEJO 120 ME
TU GIMIMO DIENA.

Los Angeles, Calif. — Isz 
priežasties savo 120 metines gi
mimo dienos, Maria Antonina 
I^oujina Virduga de Chavoya, 
Iszpane, priiminėjo gerus veli- 
nimus nuo savo szeimvnos ir 
pažystamu. Senuke turi apie 
du szimtus arnikų, keturiolika 
praanuku ir du pra-praanukus.

KUNINGAIKSZCZIUTE RA- 
DZIVILLIENE UŽSIMUSZE.

Kineo, Maine. — Praejta san- 
vaite kunin. Radzivilliene, nu
krito nuo Mount Kineo kalno

m 
per savo dukteria 
užsitraukė už

ant “ 
giause

1

i h

Stefanije

Dau-

kuris

t 
700 pėdu žemyn, užsimuszdama 
arit vietos. Velione po tėvais 
vadinosi Helena Simpson isz 
Chioagos, buvo naszle kimiu. 
Vladislovo Radzivilios,
njlr# 1922 mete in trumpa lai
ka po apsivedimui. Radzivillie- 
ne pamėto deimantini žiedą ku- 
rit jeszkojo ant kalno; koja pa
slydo ir nukrito nuo kalno.
MU8ZTYNE SALUNE — DU 

UŽMUSZTI.
Pittston, Pa. — Antanas Pie- 

atz, 40 metu likos užmusztas 
ant vietos ,o Juozas Marianka, 
40 metu mirė nuo sužeidimu li- 
gonbuteje, kokius aplaike su 
peiliu musztyneje.

Marianka negyveno
ežia o Szimo Souso seseria, ku- 
ria baisei sumusze. Sons atejas 
in saluna, pradėjo iszmetinet 
szvogeriui žveriszka pasielgi
mą bu jojo sesutia isz ko kilo 
barnis kuriame likos užmusz-

su pa-
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GAUS TEIPGI KAREIVISZ-
KA BONUSA.

Miss Margarieta Shaughnes- 
kuri drauge kariavo su 

karei v o i.s 
teipgi ka-

Laikrasztis 
paskelbė nau-

dien
kurie kas

supratau, jog 
mus kūdikis, ta 

in darba, tiktai

Ii moję, 
Apsupo kūdiki in

sy, kuri drauge 
Amerikoniszkais 

aplaikys 
reiviszka bonusa, nes likos su
žeista keturis kartus. Prigulė
jo prie Marine Corpuso.
VAŽIAVO IN TEVYNIA, LI

KOS APVOGTAS ANT 
STOTIES.

Chicago. — Jonas Baidys, 52 
metu, pa’s i re n go isz Montanos 
atlankyti savo tevynin kur gy
vena pati 
Žmogelis dirbo Amorike sun
kei, suezedinias keliolika szim- 
tu doleriu, 
Pirko tikieta 
kur ketino ’ 
Yorka ir sesti lenais ant laivo. 
Trūkis ketino iszejti už szesziu 
valandų, o 
ilsias, atsigulė ant suolo stoti- 
je, praszydamas sargo idant ji 
pabudintu in laika. Kada ji pa
budino Baidys nutirpo, nes 

valiza ir pinigai ku
tu re jo 

dingo. Vagis 
kietaus miego ir apiplesze žmo
geli nuo visko. Baidys per tris 
dienas vaikszcziojo po miestą 
su vilcze atradimo vagies, ant 
galo iszalkias ir pailsins užėjo 
ant palicijos, kur apsakė apie 
savo beda. Travelers Aid drau- 
guve jam pasirūpino darba, o 
palicije jeszko latro, kuris pali
ko žmogeli be skatiko.
WY0MINGE NUPUOLĖ 3 

COLEI SNIEGO.
Laramie, V yo. — Trys 

snįego nupuolė Lookout ir Me- 
decine Bow, 
Kainuosiu nupuolė 
colei sniego. Seniausi žmonys 
nepamena, idant sniegas teip 
anksti pasirodytu ezionaitineje 
aplinkinėje.
BAISI EKSPLOZIJE WY0- 

MINGE, 8 UŽMUSZTI, 86 
UŽGRIAUTI.

Kemerer, Wyo. — l'tarnin- 
ko ryta apie 12 valanda, kasy- 
klosia No. 5, prigulinezios prie 
Kemmery Coal Co., f • * 
penkes mylės nuo czLona^^jlh 
baisi eksplozije gazo ‘kurioje 
likos užgriauta 86 darbininkai 
o lyg sziam laikui likos surasta 
tiktai 
Visas kurmelis, susidedantis 
isz kokios 500 gyventoju ant 
griausmo eksplozijos subėgo 
prie kasyklų kur atsibuvo bai
sus reginis, nes moteres su vai
kais, verke, alpo ir grūdosi 
prie szafto, o nekurios butu

Francijoi

overkot is 
riuos

ir ket uri vaikai.

apie 700 doleriu, 
in Chicaga isz 

važiuoti in .New

kad buvo labai pa-

nutirpo,

paslepiąs entije, 
pasinaudojo isz

eolei

nakti.’

— Visas 
Kaukazas

ISZ VISU SZAUU
• ' I »

KANKAZE PLATINASI RE- 
VOLIUOIJE' NUMEST 

BOLSZEVIZMA.
Konstantinopolis.

Rusijai priklausąs
.paskendo revolilicijos liepsno
se, anot apturim i 
Trebizondo.

Sziandie Kaukaze tik vienas 
szauksmas girdimas: 
bolszeviku valdžios t i ra n i ja i!

zin m isz

PRISIUNTĖ ŽINE ISZ ANO 
SVIETO SAKO TENAIS LA
BAI LINKSMAI IR GERAI.

London.
“The People”
jiena, kuri sujudino visa Ang- 

Paskelbe, kad lordas 
Northcliffe, kurs nelabai senai 
mirė, atsiuntė žinių isz anapus 
grabo.
savo sekretorei
kuri su juo
N or t h c 1 i f f e gy venas
Tolstojų ir

lija.

Seredos
net szeszi

DU-KABT NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE“ 
I8ZEINA KAS UTARNINKA IB PBTNYCZIA, 

PRENUMERATA KABZTUOJA: 
AMERIKE: Ant yIao tneto Ant pt»M meto ILK 

EUROPOJE: Ant viao melo $4.H.
MT Laimina ir piningu* vimdą ainakite tiktai ant mito adreso: 

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY
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MAHANOY. C
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PA.

W. ». BOCXIOW4II, Fret. A Mfr.
r. W. 1OCH0WMI, «IUr 36 METAS
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MOTINA PALAIDOJO GYVA
KŪDIKI; BADAI IR SU KI

TAIS TEIP PADARE.
Forked River, N. J. — Bella 

Sounders, 30 metu, randasi li- 
gonbuteje drauge su savo nau- 
jei gimusiu kūdikiu kuri norė
jo užkąst gyvu. Vyras užmeti- 
neja jai, buk tris kitus kūdi
kius užkaso gyvus. Soundersai 
turi da du vaikus

verke paskui motinelia. 
Sztai ka pats Soundcrsas kal
ba apie tai:

Seredos rvta 
užgims pas 
diena ne ėjau
pasislėpiau irtemiuau ka mano 
pati daria. Ta diena pati nusi
davė in apleista stubelia lietu

kui* kūdikis užgimė, 
skudurius,

paėmė kūdiki ir nunesze in ar
ty ma gi irai te. Nubėgau namo 
pasiėmiau musu sena automo
biliu ir nuvežiau paezia pas jo
sios motina po tam sugryžau ir 
pasiėmiau kūdiki kuris buvo 
pusiau užkastas in žeme. Kad 
nebutau in laika pribuvias, bu
tu kūdikis užtroszkias; Mano 
pati žinojo kad asz negaliu 
dirbti sunkaus darbo ir nega
lėdamas iszmaityt daugiau vai
ku, jiji nutarė nuo juju atsi
kratyti. Nieko apie tai nežino
jau, tiktai dasipratau szi pas
kutini karta ka jiji su jeis da
ro

nutarė

ir kur paslopineja.

SMARKI VIESULĄ 
GEORGIJOI.

Macon, Ga. — Keli žmones 
likos užmusztais o szesziolika 
sužeista laike smarkios viešn
ios kuri 
ana

prapute pro czionais 
diena po visa Gcorgijos 

valstijų. Bledes daejna ant mi
lijono doleriu.

PERKŪNAS UŽDEGE ALIE
JAUS KUBILĄ — 4 KAREI- 

VEI UŽMUSZTI.
Monterey, Ualif. — Perkūnas 

trenke iii dideli kubilą kuria
me radosi 55,000 baczku alie
jaus. Bledes . padaryta ant 
$4,000,000. Ant gesinimo likos 
paszaukti kareiviai isz artimu 
kazarmiu. Keturi likos sude
ginti ant smert, o trisdeszimts 
sužeista ir apdegyta.

aresztavojo.

kaip 16 tuk-

Tiejei szetonvaikei 
ar pavogdavo

patogia mergina ir May 
isz Hartford,

baisi eksplozije gazo kurioje

asztuoni darbininkai, 
kaimelis,

verke, alpo
szafto,

tas szvogeris ir Pieatz kuris no- inszokia iii szafta jeigu kiti ne-
at trini Trviia7.il 11? HM. butu iaises sulaikė.

Galas 
I”

Pirmosios revoliucijos lieps
nos pakilo Rugpiuczio 28 Gru
zijos kraszte. Isz tėnai greitai 
apėmė Kaukazu.

Paeziame Batume 
jau tukstanezius žmonių nužu-

Žudomas kiekvienas inta- 
riamas revoliucionierius 
riamas revoliucionierius 
s i m pa t i zu o j as revoliucijai.

Revoliucionieriai 
penkis szarvuotus bolszeviku 
traukinius, kurie važiuojant 
musmuko nuo begiu.

Azerbaijane 
riai nugalėjo 
kas ir marszuoja ant Baku.
35 ALIEJAUS SZULINEI 

SUDEGE.
Baku. — J’risdeszimts penki 

aliejaus 
nais, 
trikinio d ra t o. 
tu szuliniu

de.

4 4

sovietai

arba 
arba

pagrobė

revoliucionie- 
bolszeviku spę

szulinei sudegė czio- 
kurie užsidegė nuo elek- 

Tik vienas isz 
iždą v i nėjo 60,000

galionu ant dienos. Bledes pa
daryta ant penkių milijonu do
leriu.

CARISZKI RUBLEI 
PABRANGO.

London.
randasi daug cariszku rubliu, 

500-szim- 
Lyg sziam

Amerike, kur

ir vis kvla: 
in Japonije,

ypatingai 100-nei ir 
tines bumaszkos.
laikui cariszki rublei parsida- 
vinejo po 150 doleriu už mili
joną. Dabar moka už milijoną 
po 1500 doleriu 
Rublius siuneze
kur japoniecziai ketina atmo
kėti Rosi ja i skola su romano- 
vais rubleis.
RUSU VALDŽIA NEDUODA 

PASU AMERIKON.
Maskva. — Vidaus reikalu 

komisariatas uždraudė neduo
ti daugiau pasportu Rusijos 
piliecziams, norintiems iszke- 
« a < a * < a "w w > a AValstijas, 

kurie yra
liauti in Jungtines
Skaiezius žmonių, 
padavė aplikacijas pasportarns 
yra penkis kartus didesnis nei 
Amerikos

linksma, kad n urn i-

Tas žinias jis suteikė 
Miss Owen, 

dirbo 20 metu, 
kartu su 

Joseph Con radii.
Gyvenas puoszniame name ant 
sodžiaus. Sztai loiįdo Northcil- 
ffe’o žodžiai:

‘ ‘ Man 
riau. Esu geriausioje sveikato
je. Asz mislydavau, kad mirė 
ežia lakiosime baltuose rubuo-

Kaip tas bus man priklu 
buvę! Asz turiu dantis, nagus 
ir viską. Neszioju pilka flane
lini siutą, minkszta kalnieriu 
ir minksztus marszkinius. Czia 
nėra pinigu, bet reikia viską 
užsidirbti. Asz turėjau dirbti 
už savo siutą. Žmones czia nie
kada neserga. Niekas czia ne
būna sužeistas, nieką rūpestis 
nok remta. Asz negryseziau ant 

nes man czia smagu ir
ežio man daug darbo. 

Jums smagu bus iszgirsti, kad 
pasirinkau gyvenimą sodžiuje, 
o ne miesto. Turiu gražu narna 
su žolynais ir paukszcziais.”

Anglijoj, neatsižvelgiant in 
pasaulėžvalga visi susiindoma- 
vo szi tom i s i
anapus grabo.

Lordas
laikraszcziu

sc.

žemes, 
yra

naujienomis isz

Northcliffe buvo 
savin in-

likos

O tie dyvai

MUSZTYNE TERP VOKIE
CZIU IR LIETUVIU SZAU- 
LIU. VOKIETIS UŽMUSZ
TAS KITAS SUŽEISTAS.
Klaipeda. — Rugpj. 23, va- 

Natkisz-

tn ? . 7“ —

kara apie 10-11 vai.
kilios atsitiko visais žvilgs
niais labai apgailėtinas atsiti
kimas. Vienoj svetainėj buvo 
susirinko vietos szauliai tartis 
szventes rengimo reikalu, ki
toj svetainėj posėdžiavo 
kiecziai, dainuodami 
chland, 
les”....

vo-
Deuts-4 4

uberal- 
besisk ir-
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Rezultate vienas

Deutschland 
Szauliams 

stant namo, kai ju beliko vos 
8 žmones, 1 juos puolė vokie- 
cziai, koia 20 vyru. Invyko su
sirėmimas.
vokietis, tūlas Peiscr, žuvo su
sirėmimo, antras vokietis — 
smarkiai sumuszta.

Žuvusia Reiser’is 
svetainėj esąs kalbėjos: 
proga turi būti 
szauliai 
sumuszti, 
kriseziau

antras

vokiecziu
< < r>zi

isznaudota, 
turi būti

asz ir vietoj
sziandien

nors 
teip ir atsitiko.i i

szvenczio-

LENKU ŽIAURUMAI 
VILNIJOJ.

Sz. m. Birželio 17 d. Karo 
teismo sprendimu
nyse suzaudytns Kavaliauskas 

isz Linkmenų 
Szvonczioniu

Jis buvo slaptos policijos in- 
skustas, kad dalyvavęs puoli
muose kuriuos, esą, organiza
vę szauliai. Kaltybes jam ne
galėjo inrodyti, nes visi liu
dininkai teisme pasisako nie
ko nežiną, tik vienas; matyti 
papirktas, tvirtino Kavaliaus- 
ka esant kalta.

Nakti isz sz. m. Liepos 25 d. 
in 26 d. Szvenczioniu 
Ceikinių

sta sy s 
cziaus,

vals- 
apskr.

PRIGIALBSTI VISOKIEMS 
KVAILIAMS.

Gubernatorius Clifford Wal
ker isz Georgijus, kas diena iš
laiko daugeli visokiu gromatu 
nuo kvailiu kurie reikalauje 
gubernatoriaus pagialbos. Ne
kuriu praszo soszelpimo pini
gais, kiti nori visokius dinstus, 
o randasi ir tokiu ka pajeszko 
merginu ant apsivedimo. Neku- 
riems gubernatorius atsako, o 

reikalavimus inmota in 
o juokingiauses groma-

tas pasilaiko ant atminties.

kitu 
gurbą

Ta paezia diena komandi- 
in Virbalio muitine

diena auksz-

paskirta Rusijai 
kvota, kuri yra tik 2,243.
KINAI NEPALIAUNA PESZ- 

TIS TERP SAVES. — NE
REIKALINGAS PRALIE

JIMAS KRAUJO.
Osaka, Japonije. — Žieminėj 

daliję Kinu, kur Chango mug- 
daniszkas vaiskus susirėmė su 
Chili kareiviais, ejna smarkus 
musziai. Mandžiuriszki karei
viai pasekmingai atmuszinejo 
savo prieszus ant visos linijos, 
paimdami Patu Ying Tse ir ki
tas vietas. Dabar Changas ejna sugriovė 
ant Pekino. Miestelei ir kaimai 
likos apleisti per 
kurie iszbego in saugesnes vie- 
|tas ypatingai prie PeĮiin-Muk- 

kur tukstan-

IŽDĄ VE SZETONVAIKIUS 
PER MIEGA.

New York. — Per miega tu
la mergina iždave kupezins, 
merginu kimu Jamesa Nelson 
ir Peter Kelley isz Brooklyno, 
kuriuos palicija
Abudu prisipažino prie kaltes 
sakydami jog ant to biznio už
dirbo daugiau 
stanezius doleriu nuo Juniaus 
menesio.
prikalbydavo 
mergaites, pristatydami jeises 
in urvas paleistuviu.

Palicije teipgi paėmė po sa
vo globa Helena Nelson, 26 me
tu,
Smith, 22 metu 
Conn.

Mergina Smith, nesenei lan
kėsi pas savo sesutia, kuri lai-Idan geležkelio, 

Įke miego iszpasakojo savo ap- ezoi žmonių apsisedo. Tuju pa
gyvenimą ir kokiu begeliu padėjimas yra baisus, 

budu pateko in nagus tuju nes tukstanezei serga, neturi 
kupeziu gyvojo U voro. Sesuo | maisto ne jokios prieglaudos. .

Sztai vaisei Kiniszko godu- 
negalėjo

yerktina

< < 
motas 
valdininkas isztyre, kad mini
mas vagonas perejo per muiti
ne neva su dažais ir kad už ta
riamus dažus paimta muito 
535 litai.

“Sekanczia
cziau minėtiems asmenims ati- 
adrius, vagona rasta 70 -dėžių ... 
aukszcziausios ruszies szveica- 
ru szokolado, 64 dozes puikiau
sio kakao, 3 dėžės suažurais ir

l

“Tokiu budu paaiszkejo, 
kad szios prekes, susitarus su 
muitines valdininkais, buvo in- » 
vežtos in Lietuva kontraban
dos keliu, nes už tas praban
gos prekes butu tekę užmokėti 
muito ne 
litu, tuo tarpu 
535 lt.

“Prekes sulaikytos, 
mas tardvmas ir kaltininkai 
tra u k iaini a t sa komy be n.

“Priklauso firmai

* ‘ L. Ž.

22 lovos.
Tokiu

apskr. 
Knice- 

riszkes vienkiemy, buvo žiau
riai nužudytas Jurgis Martin
kėnas su žmona.
skelbė, kad czia buvęs szauliu 
darbas. Betaikant pasirodė, 
kad szia žmogžudy be padare 
lenku policininkai isz Ceikinių 
miestelio, kurie 
tuoj buvo suimti 
kalėjimai!. Yra liudytoju, kad 
tie patys policininkai jau ke
liose vietose užpuldineje ir žu
do žmones.

, Lenkai leido per Szv. Trejy
bes atlaidus (pirma sekmadie
ni pa Sekminių) žmonėms isz 
Lietuvos teritorijos atsilanky
ti Linkmenų bažiiyczioj, kuri 
stovi tik keliolika žingsniu nuo 
demarkacijos linijos. Tuo lei
dimu pasinaudojo Jononis, Sal 
dutiszkio liaudies 
vylėjas, buvę 
menuose vargonininku.
kai, napaisydaini duoto leidi
mo, suėmė Jonaiti, kaltindami 
ji, kad jis 1920 m. Zengovis- 
kiados laikais agitavęs priesz 
lenkus. Nežiūrint visu lietuviu 
visuomenes protestu, 
yra nekaltai suimtas, 
svetimos valstybes pilietis ir 
jam buvo leista invažiuoti, jis 
yra laikomas Szvenczioniu ka
lėjime kuosunkiusiose sąlygo
se.

valscziaus,

garsus 
kas.

Kokiu budu toji žino 
atsiunsta del Miss Owen, tai 
to telegramai nepranesza.

VAIKSZCZIOJE NUOGI 
MOSKVOJE.

Maskva. — Maskvos žmones 
turėjo progos vakar dyvu dy- 
vais pasidyvyti.
buvo toki. Būrys jaunu atletu, 
vaikinu ir merginu, eme paru
duoti gatvėmis beveik visai 
pliki. Vieintelis ju rūbas buvo 
mažyte priejuostėlė, atatin- 
kanti figos lapui, 
per peti juostele su antraszu: 
“Szalin geda!”

Minios žmonių 
ežias ne tiek dyvijos, kiek pa
sipiktino, — taip pasipiktino, 
kad kai kur plikieji gėdos 
karžygiai ir karžyges buvo 
priversti szauktis policijos glo
bos.

Tuojau ta paezia diena vy
riausybe iszleido patvarkyma, 
kuriuo inspeja sporto ir atleti
kos draugijas, kad 
panaszu “ 
ninkai bus baudžiami 
mu.
DREBĖJIMAS ŽEMES AR 

MENIJOI — DAUG 
PRAŽUVO. 1 <

Konstantinopolius. — Praėj
iu 'Suba ta smarkus d re bejima s 

daug kaimeliu ir 
mesteliu Erzerume,

žmonių likos už- 
muszta ir sužeista. Bledes mil- 
žiniszkos.

Raudono Kryžiaus (h’auguve 
nuvažiavo suszelpti nelaimin- 
gus gyventojus. ....k A

- _______ ___ IaIE^UVOJ SUSEKTA VĖL

priejuostėlė,
ir raudona

gatvese te-

ateitv už 
t*

pasirodymą kalti- 
kaleji-

I

Armeni-
gyventojus, joi. Szimtai

PADEKAVONE.
A rI
Z I

Lenkai pa-

(5 asmenys) 
ir pasodinti

mokyklos 
pirmiau Link- 

Len-

kad jis 
nes yra

mažiau 70—80,000 
užmokėta, vos

binaviezius ir K-o, 
Ugniagesiu g. 13.

Del tos žinios
pastaboj sako:

“Mums teko

veda-

“F. Ra- 
Kaune,

»» savo

sužinoti, kad 
p. Rabinaviczius yra tik ofi- 
cialis asmuo, o kad szio didelio 

tikriasis kaltiniu-szumgelio
kas yra intakinga Lietuvoj or
ganizacija, kurio 
tarpu nutylime.
szio szmugelio tikrieji kalti
ninkai bus iszvilkti aikszten ir 
tinkamai nubausti.”

varda tuo. 
Tikime, W
k. * . - - M . .

KRATO LIETUVIUS 
KUNIGUS.

Paskutiniu laiku kilnioj len
kai padare daug kratų pas lie
tuvius kunigus.

* I

PADEKAVONE.

viską girdėjo ir praneszc apie 
tai palicijei.

Merginos buvo priverstos sutikti, nes kožnns norėjo val- 
per tuosius szetonus pardavi- dyti saviszkai ir iszstumti vie- 
neti savo kimus del kineziku ir na kita isz ilinsto. Isz to prasi- 
japonu Newarke, Hobokene, dėjo namine kare ir nereikalin- 
New Yorke ir kitosia miestuo- gas praliejimas kraujo. Toji 
šia. Nelsono mergina pribuvo karo gali instumti in ergeli ir ki kada skaieziau 

metai isz Vokietijos o kitas vieszpatystes, o tada ve-

mo; du gubernatorei Guodotinas tamista: — Pri- paduoda isz

j DIDELIS SZMUGELIS.
i H ( m i . , ( 

Kaunas. —

siuncziu $3.00 ant atnaujinimo szitokia žinia:
mano prenumeratos už VSau-

du
Smith mergina likos iszaugytalla pakiltu kita avietine kare.
siorath priglaudėjo Hartfor- Gal prie to nedaleis 
do. diplomatai.

.7F: (
Prisiuncziu jum prenumera

ta už ‘ ‘ Saule ’ ’ del K. Maciuls- 
ko, kuris labai yra dėkingas 
“Saules” redystoFtiž teip pui
ku laikraszti — visi skaito 
draugo pasidalydami jaja kaip 
kasdienine duonute. Visi yraLiet. Žinios 11

Ryto 192 num. ju,n dėkingi už ji kanttossir-
* <• e • s'* 1

4 <

dingiause. Su pagarba.
No. 18202. — S. Bacvinskas.Sziu metu Rugpiuczio men.

, ryto Kauno
■

le’’. Turiu pripažyti, vjog justi 124 diena 7 vai. 
laikrasztis yra i
žingeidziausiu laikraszcziu ko-1 Gynėjo Padėjėjas 

3? *' r , _______________ ___________

ji įkaito Į spaudavo vagona Nr. 2640, ku-
ir yra uzganauyta. J J ‘

europinei (Gromata raszyta anglįszkai.) Į I 

J-N. Higgins.Ikes.

laikrasztis

ir s 
mano visa szeimyna 
ir yra užganadyta

No. 18341.

i

geniausiu ir | Apygardos Teismo Valstybes 
i ir Politines 

užant-lęaitąu, Policijos Virszininkas

183 jojo, riame, kaip susekta, buvo ve- 
? I žarnos kontrabandos keliu pre-

4

PERVELU.
•<rw« ■

Apdraudos agentas. — Atė
jau apdrausti tamsta nuo ne
laimes.

Vyras. — Pervelrii tamsta 
atėjai. Ja# apsivedžiau.
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KAS GIRDĖT
Probibicije kas metas buna 

brangesne, nes ateinanti meta 
kasztuos 20 milijonu 

privertimo žmonių idant

Vyras buna lyg tam laikui 
jaunu, pakol pataiko inkvepti 
užvydejima savo moterei.

Kaip apie tai Lietuvei maus
to tai negirdejome,
nuo vienos moterėlės girde jo

tai la yra senu 
kada... K, vėl u k 

užtylėsimo, kn jiji mums sake.

lax Lietuviuku Kaimeli*

bet kaip r i
valdžei 
ant 
negertu, arba du kart daugiau 
kaipazimgį.

Vaklže hepHvers žmonių ant 
užlaikymo tokiu tiesu, priesz 
kurias žmonis pasiprieszina.

Deiman/ai Itosijoi yra piges
ni ne kaip maistas, 
deimantai kasztuoje apie szim- 
tas doleriu už viena karatu ‘o 
galima pirkti ir už 50 doleriu. 
— Juk žmonis deimantu neval
gi* jeigu alkani, geriau juos 
parduot ir būti sotu.

v v ra s
I >

me, tai 
“gramozdu

Mahanoy Plane, Pa. — Ajri- 
sziu kunigas suriszo mazgu mo
terystes Tamosziu Malloy isz 
Shenadorio su pana Helena 
Dubauckiute. Svodba atsibuvo 
pas nuotakos motina.

Svetimžemiai Kurie 
Važiuoja Užrubežin 

Pavieszeti.

PAJE8ZK0JIMA8,

LEIDIMAI.

. Svetimzeiniai
/

nese
Valdže RepHvers žmonių ant

Paprasti

Chicago* grudu gelda in lai
ka dvieju sauvaieziu pardavė: 
6,000,000 buszeliu kviecziu, 2,- 
000,000 buszeliu rugiu, 1,000,- 
000 buszeliu avižų ir 1,000,000 
buszeliu kruopu.

Paua Bessie Rittenberg, tu
rėdama prieglauda vargszu na
me, atsisakė iszteketi už Anta
no Svobodo isz Milwaukee, 
Wis., kuris turi 50 tuksUncziu 
doleriu turto. Dabar Svoboda 
pareikalavo pavietavu daktaru 
idant isztvrinetu ar Bessie tu
ri pilna protą, jeigu nenori te
keti už jo ir turėti geni narna.

ArkansuosiaFayetteville, 
viesulą padare nemaža szposa 

Tame laikeant geležinkelio.
ėjo ilgas tavorinis trūkis. Vėt
ra iszcziulbe isz. vidurio szeszis 
\ agonus sukraudama visus 
szale geležinkelio, bet kiti va
gonai vela susidūrė in krūva ir 
trūkis ėjo be jokio pertrauki
mo. Kada sustojo ant paskir
tos vietos, knnduktoris užtemi- 
no, jog jam stoka szesziu vago
nu. Nežinojo kokiu tai budu at
sitiko, tik ant rytojaus kitas 
trūkis surado vagonus szale 
kelio ir pranesze apie tai gelež- 
kelio valdžei.

sukraudama

Nuo mirties Lenino, dauge
lis isztikiamu bolszeviku duo
da vardus savo vaikams: “ 
nin“ o mergaitėms “Ninel. 
Dabar, kaip pranesza isz Mosk- 
vos, tai atsirado kitas bolszevi- 
kiszkas rakalis, Zinovievas, 
kurio varda naujei gimusieji 
vaikai aplaikineja ant kriksz- 
to: “Zinoviev.”

Nemažai turėjo ergelio kokis 
tai bolszevikas kurio pati pa
gimdo dvynukus. Jojo “drau
gas”
novievas yra Žydu ir jojo tik
ra pravarde yra Apfelbaum, 
todėl tėvas užvardino viena isz 
dvynuku “Apfel“ o

Baum. ’ ’
Dabar soviatine Bosijo turi 
“rusiszkus istiunus“ 

sus isz kuriu
Apfel Kutejni’kov 
Baum Kutejnikov.

Le-

l i

du

* >

davė jam rodą. O kad Zi-

4 i Apfel antra

uke- 
vienas vadinasi 

kitaso

Kaip ilgai vyras yra jaunu 
ir laimingu? — Ant tojo klau
symo vienas isz Iszpaniszku 
laikraszcziu apgarsino 
skaitytojai atsakytu ant tojo 
klausymo. Terp tukstaneziu at
sakymu radosi sekantieji:

Tankiause vyrai yra patol 
jauni, pdkol nemansto apie ap- 
sivedima.

Jeigu vyras inejna in k romą 
ir perka kvepanti muilą, po 

užklausineja pardavėjo
nu- 

si'kvarbuot sau plaukus — yra 
tai greieziauses būdas pažini
mo jog jau pradeda sensti.

Vyras pradeda sensti... in 
aaztuoiiGSklibnas po szliubui — 
tvirtina viena jauna moterėlė.

Vyro senatve tai pi)naszi in 
jojo drapanas: kuriu ilgumas 
priguli nuo to, kaip su jeis pa
sielgi neji.

Vyrai myli savo pacziulėms 
užtikrinet,
bet prie kitu moterių visados 
nudavinetu jaunais.

Vyras yra patol jaunu pakol 
moteres prie jojo kimba, o 
sensta, kada pats lenda joms 
in akis. _ „

vienas
idant

tam 
kokis būdas yra geria uses

jog jau sensta, o

4
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Garsus rasztininkas ir apgy
nėjas gyvuliu, de Courtenay, 
stoję apgynime 

kurie

de Courtenay 
tuju nebyliu 

sutvėrimu, kurie palengvina 
gyvenimą žmogaus ir buna jo- 

Tokie žodžei
J >

jo ncvalninkais. 
kaip “ 
les-vaike

arba “ka-

an-
Antanas Va i t ūke vi-

1 >

paniekinimas. — 
prilyginimą,

Saint Clair, Pa. — I’rys 
glekasei: 
ežius, .Jonas Koczer ir V. Gri- 
neviezins, ejdatni in darba li
kos sužeisti per automobiliu 
kuriame važiavo kitas angle- 
kasis in darba. Darbininkai ne
girdėjo prisiartinanti automo
biliu nes tame laike ėjo trūkis 
ir darbininkai negirdėjo knip 
ant ju automobilius užvažiavo. 
Visi likos nuvežtais in Pottsvi- 
lles ligonbuti.

prilygina žodi 
buk jisai nestovi 

už “broli 
nuo Kaino, Chamo, 

Herodo, Piloto, 
Pi lipo,

szunebroli
— pagal nuomone 

tojo mokyto privalo būti gurbe 
ne kaip 
(Aeziu už toki
bet kaip rodos ne vienas nelai
kytu sau už garbe, jeigu ji kas 
teip paradytu ir už tai iszmusz- 
tu dantis. —R.)

Courtenay 
“szunebroli,“
moral įsakai žemiau 
žmoga us“ 
Judosziaus, 
Baisaus Pilįpo, Baiso Ivono, 
Marat o ir kitiems vadams, ban
ditams, revoliucijonieriams ir 
kontra-revoliucijonieriams, di
deliu kraujegeriu ir sadistu?

Žodis “kales-vaikas“ ne yra 
blogesnis už nekurias moteres, 
istoriszkas isztvirkeles, sadist- 
kas, kurios kankino žmonis, ge
re vyną isz k auk uoli u savo au
ka kurias nukankino szimtaisf

Argi tokios isztvirkeles sto
vi augszcziau už tokius isztvir- 
kelius naujo svieto, kurie isz- 
pjovinejo savo artimiems lie
žuvius ir kankino baisei už tai, 
kad juosius penejo savo pienu ?

Ant užbaigimo savo dava
džiojimo apie gyvulius Courte- 

sekanti atsitiki-

profe- 
uni-

nay pridūrė 
ma:

Rusiszkas fiziologas, 
soris Rusiszko kazansko 
versiteto kaipo perdetinis aka
demijos mediko kirurgijos Pet
rograde, Viktoris Vasiljevicz 
Paszutin, norėjo iszbandyti 
szunc duszia. Gavo jisai szuni, 
prisisavino ji prie saves ir ji 
glamonėjo; szuo prie jojo pri- 
siriszo ir laižė jam rankas. Po 
tam Paszutin aplaistė szuni ga
zolinu ir uždegė. Nuo szunc nu
slinko skūra, bet szuo laižė ran
kas savo kankytojui. Tada Pa
szutin antru kartu aplaistė szu
ni gazolinu. Galite sau persta
tyti baisės (szunc, o ne Paszu
tin’o) kaukes. 0 bot szuo nepa
liovė laižyt rankas savo pono 
ir mokslincziaus. Da karta ap
laistė szuni gazolinu; bet szuo 
tuom kartu neiszlaike kaukiu 
— pastipo. Pakol buvo gyvu 
laižė pono
pabaigai isztikiamas savo po
nui tasai “sobaka.

rankas. Buvo lyg

“ O gal su
prato, jog paaukauju gyvastį 
del mokslo.

Kas isz tu dvieju buvo di- 
szuucbrolis“ ir “ka- 

Ar Pasziitina* ar 
kankytas per ji szuo ?

dėsnis 
les-vaikas t

4 4 ir

j u bile j u gi- 
“Sau-

les »♦

Seredoje apvaiksztinejo mal- 
szei savo auksini 
mimo diena, redaktoris

F. W. S. Boczkauskas. 
Broloi redaktoriaus, Vladislo
vas ir Viktoras ir juju paeziu- 
les apdovanojo savo vyriausia 
broli su bukietu puikiu raudo
nu rožių vėlindami sulaukti 
hrimingai auksinio jubilejaus 
“Saules.“

Taigi redaktoris darbuoješi 
prie “Saules“ — nuo pat pra
sidėjimo jau 36 metus, nuo jau
no vaiko, apimdamas redakto- 
rysta po smert tėvo 1909 mete 
— jau penkioliktas metas, ir be 
abejones sziadien yra vienas 
isz seniausiu Lietuviszku laik- 
rasztininku Amerike, kuris be 
paliovos darbuoješi del savo 
tantiecziu.

Už prisiuustus velinhnus nuo 
giminiu, pažystamu ir draugu, 
sudedu karsztas padekavones 
visiems iy turiu vilti, jog Die
vas užlaikys prie gyvasties nu
rodyt auksini jubileju ‘4Sau
les“ kuris pripuls už keturio
lika metu.
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Sugar Notch, Pa. — Penkio
likos metu mergaite bėgiojo po 
nlyczes girta, pakol josios no- 
sueme palieije. Dabar palieije 
areszta vojo 
už dirbimą 
ketina arosztavoti daugiau.

keliolika žmonių 
munszaines ir da

Chicago. — Stefan Yacyna, 
11 metu, 2229 Wilwaukeo Ave, 
ir kaimvno 6 metu berniukas 
žaidė kieme. Pasipainiojo žiur- 
kutis, kuri S. Yacyna plytgaliu 
užmusze. Staiga iszszoko dide
le žiurke ir suleido dantis in 
nykszczio raumenis, taip kad 
vaikas suko žiurke aplink save 
ir bandė nukrėsti, o ji vis insi- 
kandusi jo nykszti laikėsi. Ga
linus mesa iszpleszes 11 metu 
vaikinas ta žiurke nukrėtė. Ta
da ta pati žiurke puolėsi prie 
6 metu berniuko ir anam irgi 
insikabino in nykszczio raume
nis. Tasai vaikelis nepajiegda- 
mas žiurkes nusikratyti, danti
mis kando žiurkei sprandai) ir 
galinus su 11 metu
pagelba žiurke užmusze. 
invyko rugpiuezio 
Žiurkes sukandžiotos 
palengva gijo, bet visai 
gijo. Rugsėjo 
vaikai eme sirgti žandu užve- 
ritno liga. 10;()(X) unitu antite- 
tonus siruni vartojant gyvastis 
iszgelbeta, bet dar žiurkes au
kos dar serga.

Jungti 
Valstybėse, kurie važiuoja už
rubežin laikinai, turi gauti 
pasporta nuo tos valdžios ku
riai priklauso, ir gave cert i f i- 
kata, kad jie yra. iszpilde visus 
taksu incigu instatyino reika
lavimus, jie gali sesti ant lai
vo kuris juos iszvesz. Praeity, 
tokie svetimžemiai, buvo inlei- 
džiami, nors ju szalies kvota 
būdavo prisipildžius, 
jie gryždavo in Jungtines Val
stybes, ir jei 
tikrint imigracijos 
k u s, kad jie buvo 
Vasty bin gyventojai, 
vo užrubežy tiktai 
nesiūs ar mažiau (nekuriuose 
atsitikimuose 
nebuvimo). Kad padarius toki 
intikrinima dauguma 
žemiu voždavos 
tvirtinimu rasztu.

Naujas imigracijos instaty- 
inas duoda nekurias 
svetimžiamiarns

turi

kuomet

jie galėdavo in- 
virszinin- 
Jungtiniu 

ir tebu-
szcszis me-

ir po ilgesnio

svetim- 
su savim pa-

Komisijonieriaus,

rubežv 
t.

Yacvnos 
Tai 

30 diena, 
rankos 

neuž- 
9 diena abudu

Haaleton, Pa. --- Andrius, sū
nūs Andriaus Kupczinsko isz 
Jeddo, guli vietinioje ligonbu- 
teje mirsztantys nuo sužeidimu 
kokius aplaike apsivertimo au- 
tomobiliaus kuriame
tėvas, motina ir septyni vaikai. 
Petras Sokolovskis locnininkas 
automobiliaus pavėžinėjo.

PAJESZKOJIMAS.
Asz Katre Yodzevicziute po 

pajeszkau
Franciszkn ir

Paieszkau pažinstamii Stani 
Petraiti, Juozą Kukoriu ir Ka
tarina I vanauskiene, 
metu atgal gyveno Wilburton 
Okla. Jeigu |<as apie juos žino 
meldžiu pranoszti arba patys 
malonėkit atsiszaukl.

Ona Lau'kaitiene 
817 E. Centre St. 
Mahanov Citv, P

apie 13
1
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Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Seimyrtą.

Namų svininkas užganėdintas»
Visi linksmi!

Tula lenkų, šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismų, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkai* 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šių lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas Įsakė jai tuojaus nueiti j aptickų, 
nusipirkti už 35c. bonkų BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo dauginus'

SERGANTI ŽMONES.

ti-

I

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

■'’I*'

Iszbalsunruoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vescliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

ir

vescliu,
I

l
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Hlcpant gah f| kan vakarai druni zuiti |
*"*7r t.7/.t' .N-L.” 1 •
kiną pleiakana. ir paragina junų | 

to naudokite

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Rijvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos Ir kaip nuo Jų 
atsikratyti, filandien yra vinlAkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo blau* 
kus ir galvos o<Ji| Kvartoje ir *vei* 
k oje padėtyje*

Rstffleč
per savaitę ar <teAinitį dienų-, minai- 
1
plaukų nuftimų. Po
Ruffle* tik relkarliaia will< reikalo 
ir daugiau neturėkite jokių ne* magu- 
mij ku plalikanomlp. '

I 
«
I

Honk a 05c. apti*ko*r, arba už 75c. |
priaiunčiane ftaėiai II dirbtuvė**.

F. AD. RICHTER A CO.
104114 S*. 4th St., Broaklya, N. Y

.s

e

I
♦
I

J. M. THOMAS 
Kontraktoriua ir Budavotojas 

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

preke ant visokiuDuodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.
GERIAUSE UŽEJGA MEIZ- 
VILLE-GILBERTONE PAS 

JUOZĄ KUPOZIUNA
Kampas 802 Main uli. kur ka- 
rukas užsisuka ant Frackvilles.

szi kampini

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
t&l keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS

numirelius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

Ant, J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliu*

J

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklu*, dide

liu* ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite PO M NINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

s

H

Nescnei pirko 
narna su hotelin, persikraustęs 
isz Mahanoy Plane. O kad tai 
yra svetingas žmogus, todėl at
silankykite pas ji, o jisai jus 
priims prietelingai. Puikiause 
vieta visam Meizville. Prava- 
žiuojent su automobiliu, susto
kite ant pasilsio ir pasidrutini- 
mo.

iszlygas 
gry ž ta u tiems 

in Jungtines Valstybes po lai
kino nebuvimo. Tokie svetim- 
ženiiai, priesz iszvažiavima, 
turi kreiptis prie imigravijos 
General io
Washington, D. C. kad gavus 
leidimą sugryžti in Jungtines 
Valstybes. Leidimo aplikacijo
je svetimžemis turi pažymėti 
kiek laiko jis mano užsibūti už 

ir turi taip pat pažy
mėti priežastis. Aplikacija tu
ri su prisiega, ir turi turėti 
dvi aplikanto fotografijas 
General is Komisijonierius 
ras, kad svetimžemis buvo tei
sėtai inleistas in .Jungtines Vai 
stybes ir kad aplikacija teisin
gai padaryta, jis, 
Darbo Sekretoriui, 
leidimą, kuriame 
laikas nedaugiau kaip 
kuriamo tas leidimas bus gė
las.

Turint gera, priežastį leidi
mas gali būti pratęstas perio
dui nedaugiau kaip szeszi me
nesiai. Gaunant leidimą ii* už 
kiekviena pratesima reikia 
mokėti tris .dolierius mokes- 

Kuomet
gryžta in Jungtines Valstybes, 
jis turi ta leidimą priduoti 
imigracijos virszininkui inva- 
žiavimo uoste.

Tokie gryžtanti

ir turi
Jei 
su-

sutinkant 
iszduoda 

pažymėtas 
metai,

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

♦

**»!.*«.-«*

■ ties.

važiavo

vyru Klusinskiene 
patėvio vaiku
Antana Yaneszaucku. Paeinan
ti isz Sodželkos Kaimo, Puns
ko Para. Dabar gyvena Angli
joj. Taipgi pajeszkau drauge 

po vyruOna Leiiczau.sk i u te 
Sakalauckiene taipgi gyvenan
ti Anglijoj’. Turiu svarbu rei
kalą jei kas apie juos žino mel
džiu pranešėt.

Mrs. Alex Klusinsky 
1225 E. Mahanov St.* 

Mahanoy City, Pa.
T

AQUITANIA

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Seroda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southampton.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvccziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

Musu ofisas Lietuvoje

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar.
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi
įtrcczįos klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumus ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo: 
CUNARD LINE

25 Broadway 
N*v 7** g

* I

mas szvarumus ir maistas. Apie

I

y

pratesima 
xlolierius

svetimžemis

» •

MAHANOY CITY bus kožna Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI. KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliainacijos.

I

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, dek, laidotuviu,. brika*- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 
S20 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

neroikalauja 
s u gry žimu i

imigrantai 
yra skaitomi kaipo nekvotihiai 
imigrantai, bet szi nekvotiniu 
imigrantu klesa 
imigracijos vizos
in Jungtines Valstybes.

Gryžtantis imigrantas 
būti pasirengęs gauti toki pat 
patarnavimu kaip ir kitas bile 
imigrantas, ir skiriasi nuo ki
tu tik tuomi, kad jis turi leidi
mą ir yra skaitomis kaipo ne- 
kvotinis imigrantas. Sulyg 
imigracijos instatymu bemok
sliai svetimžemiai, kurie iszti- 
sai per penkis metus iszgyve

ju ngt i nese Valstybėse ir 
kurie buvo teisėtai inleisti, yra 
apliuosuojami 
ba n dy m u re i k ala v i m u 
sugryžta in Jungtines Valsty
bes tarpo szesziu menesiu nuo 
iszvažiavimo. Naujas instaty
mas sz.tai ka sako apie tuos 
svotimžemius, kurio gryžta in 
Jungtines. Valstybes po laiki
no nebuvimo: ‘ 
cįjos instatyino,

imigrantas.

turi

no

nuo skaitymo
,. jei'jie

A* -*

‘Sulyg1 imigra- 
iszduotas lei

dimas neturi jokios kitos ga
lės kaip tik parodyti kad svo- 
timžentis kuriam iszduotas lei
dimas, gryžta po laikino nobti-
vnno; bet nieko nėra jame pa
žymėta, kuriuomi būti galima 
patvirtinti, kad 
taip gryžta.“
reiszkimas turbūt lieczia tuos 
svotimžemius kurie iszvažiavo 
užrubežin laikinai pirm insta- 
ymo in vedimo, arba lįirmiau 
nei jei galėjo leidimą gauti.

—Foreign Language Infor. Service.

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

svetimžemis
Paskutinis iszsh

J

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktaru kuri* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikotc nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, •nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos vidui’iu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodo- 
ju, silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmus gerklėje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataro, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo^ 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumai geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

x

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmcczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sicratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
A*pie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Franeuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis. I
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Ąpie Merginas.

t

Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius. 
Ims Merginas in Vaiska. 
Kur Rrappole.
Apie Meile Tėvynes.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aitski spauda. 
Spaudinta ant drūtos popte- 
ros popierinei* vyrszais.

PREKE TIK 25c.
Siuskit? pinigus stempomis.

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

.m»......
*

►

y

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierini 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbiino ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Groinatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS,
Rochester. N. Y.451 Hudson Ave.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jueu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentaa.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prti.
Joe, E. FERGUSON, Kasieriua.
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Jaunoji Sužiedotine.
ISZ LAIVO.

bet del 
tiktai už 

Ivieju savaicziu vėliau galėjo

Jaunikis, uogavęs sau palan
kaus teismo nusprendimo <’ao- 
jange, innesze skunda in auksz- 
tesni teismą Hengeou, kur ka
reiviai nuvedė ir Maryte. Mo
tiejus, apie tai sužinojęs, norė
jo tuojaiis tenai eiti, 
in v a i ri u pri eža sez i u 
i
iszkeliauti.

Paėmus rankon lazda, gele
žėmis apkaustyta, užsimovus 
ant galvos dideli briliu, in kita 
ranka ryszuli su maistu, iszku- 
liavo in Hengeou. Laiks nuo 
laiko klausinėjo žmonių kelio. 
Atvykęs in Heug-cou, sužino 
jo, kad Sinsina arba Maryte. 
Masiaupo duktė, su kareiviais 
yra pasiuusta du (iingszy. Ilu 
nauo sostine.

Senas Motiejus, ilgai nelauk
damas, vyko in nurodyta vieta. 
Jisai turėjo su savim laiszka 
nuo misijonieriaus, tėvo Ger
ardo in tėvus Pranciszkonus ir 
seserims Pranciszkieteins, ku
riame ju prasze, kad Motiejų 
priimtu in savo globa. Motiejus 
tad pirmiausiai pas juos ir už
ėjo. Atlikus iszpažint i ir pri 
ėmus Szveucziausia Sakramen- 
ta, nuėjo in zakristija ir viską 
papasakojo tėvui, to namo vir- 
szininkui, pavesdamas savo 
anūke karsztoms tėvu misijo- 
nicriu maldoms. Maž daug jau 
buvo girdėta apie ja. nes ant 
rytojaus turėjo invykti vieszas 
teisinas.

Paklausyt i
ir Marutes Siusiu M a « 
daug žingeidžių moterų ir kitu 
klausytoju. Atėjo ir senas Mo
tiejus. Atsistojo, kiek galima 
areziaus vietos kur turėjo in
vykti teismas tuo tarpu visas 
kiemas žmonių pilnas, skambė
jo nuo kalbu, juoku ir paszie- 
pimu. Kartais, kuomet žmones 
nutildavo,-galima buvo iszgirs- 
ti pavieniu kalbos.

— Ar tai girdėtas daikl
— tarė viena mot er i.szk e,
kad darbininko duktė pati 
mandarino sunu iszniekintu.”

— Baisiai-gi ir bjaurus yra
— (are kita kokia tai jauna mo- 
terinzke kuomet pamate, kad in 
teismo kiemą inejo mandarino 
sūnūs.

— Krikszczione... kriksz- 
czione... atsiliepe koksai storas 
v v ra s.

— Galima mvleti
kai, kitas jaunas vyras atsilie
pe, bet pamatus, kad in ji visi 
pagonys nuožmiai pažiurėjo, 
nutilo ir nusilenki*.

Visi nutilo, kuomet pasirodė 
Maryte Sinsina. Paskui ja ėjo 
rimtai teismas, o isz kitos pu
ses pasirodė liudininkai.

Ji Ji patylomis szn i liz
de jo žmones.

— t) kaip iszbalusi, kas lai 
gailėdamasis jos atsiliepe.

Bet tai obelies žiedas...
1 viena mergi- 
netoli

teisino Vupingo
subėgo

as.

dievisz-

stebėdamosi tarė 
na, stovėdama i 
jaus.

Žiedas

Motie-

jau pražydės, 
pridėjo kita kaiminka.

— Nieko nuostabaus, aisz- 
kino treezioji. Xuo karszczio 
koki iszszaukia badas ir szal- 
tis, geda ir vargas, greieziaus 
žmogus iszsivysto ir pažysta.

— Bet ir mandarino sūnūs 
ne taip bjaurus esąs kaip kiti 
sako.

gaila, kad nėra— Gal ir 
krikszczionis ?

— Gaila, kad ji krikszczio-
ne...

— Taigi, kad gerai, nes ki
taip neturėtumėme tos regyk
los.

Senas Motiejus nenoriai pa
žvelgė in ta puse, isz kur paš
kutinieji žodžiai pasigirdo.
. — Zingcidu, isz kokios sza- 
Hes ji paeina?

— Kalbama, kad isz toli.

—mim-rn * M

GRUODIS” APSIVEDĖ SU “GEGUŽIU.< (

I

S!

) J

Suv. \ nlst. irĮloki* Smith, (>9 metu, buvusia senatorius
apsivedė su savo sekretorkagubernatorius Georgia valstij 

Miss. Mažių (’rawford, 
tu senesnis

o,
27 met u. Senus jaunavedis yra +2 me- 

už savo paeziule. Saldže kelione atbuvineje Bos
tone, po tam apsigyvenęs Washingtone.

- paklauA r ja paž\ st i. 
se kitos.

l'aip, tai mano anūke, — 
isztare senis be mažko ne verk
damas.

Tyliai! tyliai! nes ji da
bar kalba priesz teismą, 
sigirdo isz mynios balsai.

Visu akys atsikreipi* in Ma
ryte Siusimi. Ji kalbėjo pama
žu, kokiu lai 
džiūvusia balsu

laužiau 
> kokia 

žmoniszka insitikrininio 
balsas Imtu ne

pa-

Kaip Laidotuvėse
Reikia Užsilaikyti.

< A **

Mirtis yra paslaptingu. Tad 
apie laidotuves reikia kalbėti 
su pagarba szvelniai. Juokams 
vietos ežia. nėra. Mane kodėl 
tai skaito jumoristu, 
galiu ir rimtas būti.

Mane karta
draugo raszytojo žodžiai.

kokiose tai 
Pastebėjus ma- 

sziurkszcziai

bet asz

t

labai i žeidė
Su

juo asz susitikau 
laidotuvėse... 
ne, jis priėjo ir 
paklausė:

— Ko jus ežia atvykote!
— O kodėl man ežia .nebūti!
— H m. Kas ežia juokingo!!
Tas storžievis pamirszo, kad 

apart juoku asz dar
turiu. Laidotuvėse asz taip ver
kiau, jog naszle toli gražu ne
galėjo su manim lenktyn i not is 
o ant kapiniu inpuoliau in to
kia isterija, jog tvarkos dabo
tojas paprasze
lauk ir nekliudyti 
gas ceremonijas atlikti.

— Palieskite tik mane, — 
ramiai asz pastebėjau tvark
dariui.

— Patvs nabaszninku virsi-

ir szirdi

manes iszeiti
iszkilmin-

X i e k < >

Pats V u pi ilgas gerbiamas

nesibijok, mer
gaite, ramino sesuo. Jau esi ne 
kalėjime, bet musu prieglaudo
je.
mandarino sūnūs ir tavo tėvas 
prasze, kad tave ezionai at- 
nesztu. Dabar jis ezfii atėjo ta
ve aplankyti ir paklausti apie 
sveikata.

Siusimi,

Arba: ’ ‘
— Visi Dievo globoje esamo.
Jeigu naszle del Viisaki) pa

klaus:
— O laidotuvėse ar busite?
rl’ai nereikia tupinėti ir 

linksmai szaukti:

ru! Už garbe palaikysiu!
Privalote nulenkti galva ir 

liūdnu balsu tarti:
— Tai mano prievole.

, Czia. prie jusu prieis

nereikia tupinėti

Mielu no-

viename dalyke:
žinati scnoviszku laidotuvių ri
tuoki: su grabu, katafalku ir 
kapu. Bot dabar inejo in mada 
deginti lavonus krematorijose 
— ir kaip tokiuose 
reikia nžsilaikvti -- 
žinoma.

Ritualas dar 
nesu kietojo.

Vienas iszmintingas jaunas 
žmogus su pasibiaurejinm pa- 

jis nuvalė

asz puikiai

atvejuose
visai no-

neiszsidirbo

kitas 
sajausmo reiszkojas, ii1 kadan
gi apie padalinius dalykus 
(sakysime, praloszima pinigu) 
kalbėti neiszpuolu, tai jis pa
niurusiai paklaus:

— Ar busite Ivano Nikolue- 
viezo laidotuvėse!

Jus neprivalote piktai atsa
kyti:

— Dar ka užsimanysi! Koks 
czia reikalas?! O jis mano lai
dotuvėse ar dalyvaus?..

Nes priesz atsivėrusi kapa 
visos musu sąskaitos del vizi
tu nebetenka vertes.

In kapines eikite su liūdnai 
nuleista galva ir retkareziais 
atsiduskite; mirktelėti kelyje 
pasipainiojusiai
nors ji ir neinmanomai 
butu — nedera. Jeigu privarg
ai te — 
kalyje lėtai 
rietą.v •

šakojo man, kaip 
dantis su savo bobute.

Atvažiavo jis pas 
kuomet bobute sulig

TARADAIKA
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panelei — 
graži

gimines, 
naujos 

mados jau buvo krematorijoje 
sudeginta, paliudejo apie puse 
dienos (ar daug reikia senu
kei), o vakare 
Atsikeli* anksti ryta, 
praustis, — 
dantims valyti milteliu.

Erne po 
Xa gi žiuri

g reikia
nuėjo miegoti... 

pradėjo
nėrao-gi žiuri -

kAnt tH<i ujii nežinau kur teip 
buvo, 

Vienas sport el is in glaistus 
i il k Ii u vo, 

()j tas griekas, 
Tai vis niekas. * 

Nereikejo Vincuk glamonėtis, 
'Tiktai tvirtai sau laikytis, 
Matai vaikine, kaulus tau 

aptaise, 
Žandus gerai apszvaistc.

Dabar daug steni, 
Dirbti ir negali, 

•iek tam bausmia užmokėjai, 
Ir da kozoje sėdėjai.

Vincuk asz tau primysiu, 
Ir da už dyka pamokysiu: 

Svetimo nerusz, 
Ba dantis iszmusz.

Jeigu tau smilus katinas uo
dega nukerta,

O guilram gaidžiui sparnus 
] m kerta.

* * ♦ 

Kokiam tai mieste lllinojuje* 
Badai pedes dienoje, 

Visur visaip ten buvo, 
Visokie girtavimai atsibuvo. 
Gerdami susirupeziavo už 

merginas,
Ir pradėjo taisyti sau cziup- 

rinas, 
Biles, peilei, darbe buvo, 

Kožnas gavo, kas pakliuvo. 
Isz st ūbos langai iszbyrejo, 
O svetimtauezei iszsižioja 

žiurėjo, 
Sztai ir palicije d a žinojo. 
Su \ užimu tuo jaus atsibaia- 

dojo.
Kaip meitėlius supokavo. 

In palicije nurabautavo.
Kozoje už dyką nakvynia 

turėjo, 
Daktaras skylutes susiuvincjuf 
Ant ryt perklausymą turėjo, 
.Viso apie 300 doleriu užmo

kėjo.
O ir st ūbos langai kasztavo 
Net 12 doleruku parėkavo.

Tai tau pedes dienos, 
Jeigu suima tokios bėdos, 
O ka, kaip Lietuvei girti, ta j 

kaip levai, 
p kaip iszsipagirioje tai kaiy 

avinai.
♦ R ♦

La ka vanos pa v iet e, 
Badai Sk ran tono mieste, 
Yra pusėtinai Lietuviu, 

O ir priek tam visokiu kainu. 
Ten yra ir senyvu jaunikiu 

Prasigėrusiu užtikiu, 
Tiejei, kiek uždirba, 

Tai ant munszaines ir padirba', 
,Tai jau žinoma su tais, 

Bet didesnis vargas su kitais^ 
Yra sztamas ka lupas braz

duoju, 
Mandrybes pilni o karuko 

nepriloduoje. 
Vos kojas pavelka,

O kas vakaras szokt nusivelka į 
Pasmolia kaip sliekai, 

O biedni jus nebagai vaikai.
Vos kelis žodžius angliszkai 

• moka.
Na ir teip augsztai szoka, 
() gal kad neturėtu versBto 

smegenų, 
FTai nesiskirtu nuo Lietuviu.

♦ ♦ ♦

Vienas szpicas save prasimi- 
ne bolszeviku,

Ir vis užklupinejo ant kitu. 
Bet nebageliui szlektai atsiejo, 

Ir dideli triubelibturejo.. 
Norėjo per daug gaspadoriaut, 

Ir viską in savo nagus gaut 
Bet atsirado kitas 

, l^nogresistas,
Kuris bolszevika atkilto,- 

Ir sparnus apkirpo.
Bet varnas varnui aki ne 

iszkeila, 
Teip ir tiedu suėjo in sutaiką, 

O kad ir biskuti pasitase, 
Vienas kita apsipasze, 
Bet dabar viskas gerai 

Linksmos dienos ir vakavai, 
Munszaine gere naptapal, 

Bum J£iek .tik gal j

o

■.I!!' ■

kiimbari jeszkoti.
- stovi ant lango 

cigaru dože, o joje — 
lenu.

Atsiminė,
galima dantys valyti — nuvalė.

Pusrvcziams susirinko
8

szeimyna — jo motina ir sako:
— Acziu Dievui, 

atvožė urna!...
— Kokia urna !
— Gi bobutei.

urna supilsime. Laikyti jos pe
lenus cigaru dėžutėj — tai sta- 
eziog negerbimas nabasznin- 
kes:

Skaitytojas gali 
Bet prisieksiu —

Gyvenimas kartais 
pasijuokti net isz mirties.

Maeziau juk asz karta Oriu 
tokia iszkaba:

Czia parsiduoda naujos 
“Tahgo.”

Suliiaurojo mirti, pradedant 
grabu ir baigiant gėlos juosta 
ant rankos. Dar liiime juostu 
nesziotojams, kad juostos pla
tumas neprivalo būti propor
cingas gėlos didumui.

Nes tokiame atvejyje dauge- 
ran-

pilna pe-

jog pelenais irgi 
s valyt i

visa
1’1

'‘"I

ant galo.

jn>į p3
įl

h jį

M
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Pelenus ingalite inlipti in užpa- 

važiuojanezia ka- 
Jeigu visos karietos 

užimtos, tai nebandykite lipti 
in katafalku pas nabaszninku, 
nors jam gyvenant kalbėjote 
su juo ir ant
— dar paspesime 
pėsivažiųeti.

Kai paskutines apeigos at
liekama, akyliai stebėkite nasz 
le, nes ta pu’blika mėgsta bėgti 
duobes link ir szaukti 
te mane prie jo!”

Jus privalote vikriai pagau
ti ja už rankos ir suraminan- 
cziai susznibždeti:

— Kur jus? Juk nabasznin
kas apgaudinėjo jus kiekviena
me žingsnyje, o 
vo, tai mesdavo jums in galva 
visa, kas po ranka pasipinda- 
vo. Prisiminkite tai! Ir jusu 
santykiai su sūnaus repetito
rium tokie, kad asz geriau jus 

repetitoriaus.

kuria

4 4 tu 5 !

negerbimas
*

i.

paabejoti, 
tai faktas.

mėgsta

f■įBus laiko 
kata fa Ik oje

kiekvienas 
atsakyti, kadar mane pažys-

skardiniu, isz- 
sunkiai atsi

jos žo- 
tai ne- 

1 jėga, 
bet 
pa-

kvėpuodama; 
džiai skambųjį

Imt u J<>s 
< I va si szk < >

1 i ?
tau Kristus 

tegul tave apszvies...
Vai, tegul 

at lygins,
'Tu, tikroji žvaigžde, 'Tu 

man sZviesk...
Jis (Jėzus)
Bet nakezia matvtis tik-

o mano duszioje

saule...lyg 
virszžemiszko, 
šaulio.

‘ * -Ve,
mi tikrino ji, 
kome tikėjimą 
vui, kursai 
kiu teisiu... kur ii via liūdini n-

ne mes esame neisztiki- 
nes mes užlai- 
pirmiaus Die- 

yra szaltiniu viso
Si

ku visu sutaruziu... Mes galime 
klausyti tiktai tokiu 

alinio laikvties
kiu sutaruziu kuriuos Jis
ria. Jo garbe. Jo szlove 

aukszcziausias 
meile — tai iszkilmin-

Jeign 
ma- 
bu-

mu, < r

instat v-
I ' I1 • Ii T ' t • • •

tiktai to-
PUgi-

— tai
instat v-

prie Vupingo, — da- 
iszpildyti tikėjimą 

o asz... d’au...
— užbaigi* pas-

tai žvaigždes.
mikt is...

Man jau auszta diena, asz
Sesuo, praszau

Ir asz pasilikau, ir prie kar
sto asz pasakiau kalba, 
skaitau mano geriausiu litera
tūros kuriniu.

— Ka mes laidojame!! — 
suszukau asz, mesdamas nubu
dusi žvilgsni in susirinkusius.

Iii ta klausima 
dalyviu galėjo

mes laidojame Ignatija Pomi- 
cza Ziabkina, o jeigu asz net ir 
to nežinau, tai guriau visai nie
ko nekalbėti.”

Bet visi tylėjo, nes suprato, 
kad ta fraze oratoriai papras
tai vaitoja del iszvaikymo...

Ko mes nustojome ?!
kinu asz (nutylėjo ir ta klausy
mu) — Ignatija Ziabkina mes 
praradome —

A t

4 i leiski-
4 4

mados grabai
i

szau-

turiu užgesti...
iszpažint ios...

*

t ž t riju dienu 
ėmus

Maryte pri
siimt us Sa kiaune n tus 

tarsi szviesi žvaigždute, užge
so, o jos graži siela nulėkė pas 
Dievu. Pranciszkonai gi suren
gė jai gražias laidotuves.

Lydėjo ja ilga vaiku eile isz 
prieglaudos seserys su 

kunigai gražiais,
bažnytiniais rubais pasirodė, o 
paskui grabu, ėjo nulindęs jau
nas Vupingas, 
mis.

seserų 
žvakėmis,

mandarino su-

sztai ka!

(paežiu,

ir sztai

I

kai prisigerda-
liui prisieitu persiriszti 
kove tik juodu si ui u.

— Verte K. A.

<*r

Kalbama, tad isz toli.
— Isz Liugszinnki apie Cao- 

jungu, — insikiszo senas Mo- 
tiėjus. Jo balsas drebėjo nuo 
senatvės Ir sujudimo.

man 
mas, 
giausia mano sutartis... 
to neiszpildycziau nieks 
nim nugalėtu pasitikėti,
cziau bjauresne už viską. 'Todėl 
garbingas mandarino suuau, — 
kreipusi 
leisk man 
paežiam Dievui.
ji dalaikysiu,” 
kutiniomis jėgomis.

Isz mynios pasipylė pagyri
mai ir garsingi plojimai. Dar 
surinkus sziek tiek jegu Mary
te tarė:

“'Tegul tave Kristus apszvie- 
ezia, tegul tau Kristus atlei
džia, tegul tave Kristus... — ir 
puolė, lyg negyva.*

— Ar ji 
žmones ? — 
Sesers Sekundos, 
veizetojos, kuri sztai dabar bu
vo priėjusi prie Marytes ir tai
sė jai patala.

Sesuo galvos 
parode, kad Maryte negali pa
žinti žmonių.

Jau nuo dvieju dienu 
s aikai ir visos seservs meldžia- 
si už ja, — tarė ji.

Nuo dvieju... atsiliepe man
darino stilius. Ar v ra kokia vil
tis iszgyti ! — paklausu jis.

— 'Tai butu stebuklas!
Smarkus iszdžiuvusios ligo

nes kosulys pertrauke jųdviejų 
kalba. Vienuole apkabino ja 
maloniai, kaip savo tikra sese
rį ir priglaudę prie saves. 'Tuo
met ant jaunojo Vupingo veido 
pasirodo didėlis nctfpsaikomasi 
nuliūdimas ir baime. (

Tad nėra ne jokios vil- 
— susi rupi nust paklauso

B I t

Ligones gydytojas šėko 
kad jos padėtis blėįįhnisia.

Ligone vėl neramiai pasiju-, 
dilio ant lovos, atvėrė staiga 
akis ir lyg iszbudusi isz gilaus 
miego, nuostabiai pakhmse:

— Kur aszesu!

Tegul tave Kristus apszvie-

*
gali jau pažinti 

paklausė Vupingas 
ligoniu pri-

*

moste lojimu

ties'! 
jis.

reika- 
reikia pastangų 

iszdidžios.

f SUNKUS DARBAS ( 
nekenkia nei vienam, 
emtnčiain gvruje hziakoje 
pudelyje. Užlaikyk 
t virtimui tnaaa^nod-uiuis 
savo mink ii Ins kirkviemi 
vakarų einant gulti. Usl- 
trinkite gerai nu 

žinomu ir patikėtinu
t rinkite senai

i

taip mau
stė eidamas jaunikaitis, nei tė
vas neatgavo veido (buk tai už 
savo szeimynos pažominima, 
negavo atlyginimo). —

— l’žgeso, nes, isztiesu, ne
buvau vertas ja regeli; ji nule-

in dangų, 
Xuo manes

kad bent lenai

tave 
alaus in 
“Balka- 

pagreitino Visagalio no-

demonstruodamas 
laido-

paleidžia spa rėžiau

r

I
peg. S. V.
Pat. Otlhc. ’

A

*
v.

au k szt a i 
Dieva...

ke lenai...
pas savo
dabai' priguli, 
bueziau su jaja.

— 'Puriu Imti... pasiry-
zo... * * *

Xuo kapiniu negryžo jauni
kaitis su levu in Caojungo, bet 
pasiliko ievų l’raneiszkonu ka- 

pagonys mo- 
Bažnvežios

tekumenate, kur 
kinosi Kataliku
mokslo. Taip pat senas Motie
jus ežia apsigyveno, kad turė
tu areziau savo mvlimosiossavo 
nnukcK grabu.

GALAS ::

Tu 
tarp musu szvietei kai saule... 
(tiesa pasakius, soviete ne vi
sus iųd>aszuinkus, o tik virszu- 
galvis — plike, bet fraze iszejo 
labai skambi... Juk tiesa?) Tu 
tais spinduliais kaitinai visus, 
kas tau buvo artimi
meiluže ir keturis vaikus nuo 
vienos ir kitos), tu savo talen
tu prisidejai prie kėlimo gim
tojo kraszto industrijos ir pre
kybos (nabaszninkas laike ra
kandu krautuve)
pasirodė, kad dangui tu esi la
biau reikalingas nei žemei, ir 
Visagalis pasiszauke 
(smūgis buteliu nuo 
smilkinį traktieriuje 
na i ” 
ra).

Tai ilsėkis gi, Ignatij — tu 
stebėtinas žmogau, te ve ir pa
lieti! Žeme togiil bus tau leng
va, kaip pūkas, ir tegul angelai 
sergsti tavo paskutine buvei
ne... netraukite už rankoves, — 
apsiausta sudraskysite (pas
kutine fraze, žinoma, buvo 
kreipiama, ih tvarkdiiri, kuris 
vijo miano nuo kapo, negalėda
mas pakęsti mano pasiseki
mą...)

I Sztai atsitikimas, kuris paro
do, jog esti momentu, kuomet 
ir asz moku būti rimtas, ir to
dėl apie laidotuves asz raszy- 
siu pilniausiu 
mu.

žinoma,

dalyko pažini-

IfiVEN’C. \ 
KITE nuovar- k 
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GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

SZVENCZIAUS1OS

Puiki knygele.

D

ROYAL MAIL 
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konakcijos in Liętkva 
Sept. 20 ir Novom. 5 
............ Octoborio 4 
.... Sept. 6 ir Oct. 8

ORBITA 
ORCA . 
OHIO ,.

GeriausiaPrivatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agonta-arbu tiosog pas

The Royal Steam Packet Cal.
Sanderson & Son, Inc, Ągents,.

28 BROADWAY, , fNEW YC&K.
•* į'iiiMuT »>,•, *.• i'
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sakysime, sužinosįte,Jus, 

kad numirė jusu draugas. Jus 
užmaunate ant rankoves juoda

''i. ,Jr L

juostele (tai kasžtuoja tik keli 
skatikai) ir, iszdirbe priekz 
veidrodi atatinkaina miliudu-j 
šia iszraiszlia veieje, einate na- į 
baszninko naszle atlankyti.

Ji, prispaudusi nosine prie 
akiu, paklaus:

— Ar girdėjote, koki nelai
me manę isztiko?

/Atsakykite:
— Taip, taip. Pilnai supran

tu jusu nelaime. Bet 
bus geriau.

jam ton

Geriau ar blogiau — tai ne
svarbu, bot tie žodžiai 
naneziai veikia. Galite <lar pri
dėti:

— Dievas davė; Dievas ir 
atėmė, .. . 1

Dievas davė;

V.'.iiiU

rami-

pie

užra-

leisiu prie jo, 
Norite ?

Tie teisingi žodžiai gali pa
veikti, kaip balzamas, ir in vi
sai sukoneveikta szirdi.

Isz viso laidotuves 
las rimtas ir
dėti, kad jos butu 
Kuomet girtas mechanikas ki
no teatre, 
kurios nors garsenybes 
tuves (asz karta pats tai ma- 
cziau)
aparatu nei reikia — gaunama 
visai nederamas reginys: prie- 
szakyje linksmai szoka dva- 
siszkiai, tarsi Maks Linderiai, 
kuriuos kas nors vejas, paskui 
rysezia. bėga arkliai dideliu 
greitumu vilkdami katafalku, 
o paskutiniaisiais bėga nabasz 
ninko draugai, tarsi bijodami 
pasivėlinti in laidotuvių 
tus.

Prie viso to pianistas p radę- 
jda> dar skambinti linksma dai
nele ir tuo budu visai sugadi
na laidotuvių iszdiiluma.

Petrapilio chronikoje
szyta dar nepaprastesnis fak
tas — petrapilieeziai ir szian- 

veže karta 
gatve nabaszninku. Staigu isz 
už kafnpo iszszoko tramvajus; 
užbėgo ant katafalkos, apver
tė ja, iszmbte gatvėn grabu ir 
staiga visi su pasibaisėjimu pa
stebėjo, kad isz grabo iszlindo 
nabaszninkas ir, trindamas su
trenkta koja, suriko:

— Rupūžes jus! Važinėti ne
mokate. Ar mažai jus, nieka- 
dejus, dar baudžia.

Ta nėpermatonia apystova 
visai sugadino laidotuves: na-, 
bakzninkas nipestingai surin-, 

i kės liekanas brangaus g^abo 
1 sėdo karieton ir nuvažiavb na- 

ir palydovai 
iszsiblaszke kaip žyido. bitesr 
prisiėjo užkasti tuszezia duobe, 
o laidotuvių pietus teko isz- 
mesti — sugedo.

Asz riėnoi*ecxiau taip dvi 
prasmidgąi mirti.

Bai'gdnmas, asz t viriu prisi 
pažinti,' jog neturiu patyrimo 

. ■■ / , ' į b ■ i ■,,,, * .y
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dien ji atsimena:

mo, dvasišzkiai

. IHįll 

i

F. AD. RICHTER & CO
104*114 So. 4I*» St., Brooklyn. N.Y.

persunkiu*. Nei viena atsarfci Šeimyna ne- 
rali būti <le lankos Aito Hnirnento. yru / 
tikra*!*, jei neturi JNKAKO vaiabaženkUo.
iridi būti <lc lankos Aito Hnirnrnto. NAr« 
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Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis
Jeigu moketumet nuims $25.00

1

It

I

•<l

'fl!
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Mi
' Mi iii

I

už 
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reikt* užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztas sii gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu gąrantytas. Vertes nemažiaus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosin^e jin tiktai už $7.65. Prie 
laikrbdollb duodame dykai gražu ni- 

lubai gera skurine 
masznele su kalendorių Jr vieta del 
bumaszku, teipgi gražu aukso-filled 
žiedu su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo- 

o $7.65 užmokėsite 
kada aplaikysite dajgtus namie. Už- 

i arba su- 
Jeigu prisiusite 

visus pinikus su orderiu tai da prie 
to pridesintė da gera safety britva. 
Orderuokite sziandien kol preke pigi.
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irvinr Avė. D. 179, Chicago.

kelio lencugeli,

* kojiniu paežio

gnnedininias gvarantytas 
► ’ gražiname pinigus.

prisi-
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buczeriaus Kaz.— Pati
Szeszkevicziaifs, 1015 E. Cen
tre ulyczios sugryžo isz Miseri- 
eordios ligonbutes Filadelfijos 
kur turėjo pasekminga opera- 
cije. . .,

— Ana diena
ome Joną Dumanski kuris pa
bėgo isz. t

Muzikantai važiavo isz vesei- 
los automobiliu in kuri tren
kė trūkis užmuszdamas du, 

o sužeidė keturis — visi 
\ isz Mahanojaus.

Margaricta Bunieno, 215

•1?

palicije su-

bego isz. Schuylkill Haven pa- 
miszeliu prieglaudos. Likos ve-
la sugrąžytas adgal.

— Irena, 
Kiselaucku,

H i pelito 
327 E. Pine uly- 

uzios, priėmė (liūsta reportor- 
Dailv Record

kurio rinks visokes žinutes.
kos prie i c

dūkto

1 > del

— Ana diena grandžių re 
Pottsvilles sude atmetė szeszis 
skundus už pardavinėjimu už
drausto gerymelio. Ir mes tu
rime iszmintingu vyruku ant 
džiures, kurie ir myli iszsigiart 
ir ne yra pasekėjais kvailos 
probibieijos.

— Pradedant Oktoberio me
nesi Lehigh Valles geležinkelis 
prides pullmano vagona in 
New Yorka ir isz tena i s in Ma- 
hanoju. Bus tai
kiau del pasažieriu kuri 
vineja tajn kelione.
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Musu
vienatine lietuviszka orjęistrn

Mahanoy City,.jįjį,.*

isz miesto nuvažiavo gray t ant 
.Veselkos in Palo Alto.pas Jur-

kun. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Jurgi Juozapavicziu (sunu 

pana Marijona 
kurios motina

saluninko) su 
Sennvaicziute, 
likos palaidota kėlės sanvaites 
adgal. Jaunavedžiams patar
navo sesuo Margaricta su Vin
cu Jakuskiu.

— Iszpanas Juozas Ganzal- 
las kuris gyveno užpakalije 
pulruimio 436 W. Centre uly- 
czios apgavo daugeli žmonių 
czionais, kurie apverkineja jo

in iest o.
prigriebė ” 

Juozas Maceju-

jo staigu
rp

apleidima
Terp t uju katruos 
v ra buezieris •
nas, kuris ne ti'k ka davė Isz- 
panui daug tavom ant knygu
tes, bet ir paskolinėjo pinigu. 
Macejunas neteko 515.37 dole
riu. — Kam reikėjo tiek duot

— Mountain Inn 
das sutersztu balandėliu kuris 
radosi Ringtowne, 
Utarninko naktį
kaip Sodoma ir Gomora.
vieta prigulėjo prie Felikso 
Jurkonio isz Shenadorio, kuris 
aplaike daug bledes. Balandė
lės neapsvilo nes
sigialbet .Ievos parėdė.

i«

arba liz

sudegu
Ivg pamatu

Toji

pasiseko isz-

Seredos ryta apie sze.sz- 
kun. Czesna snri- 

szo mazgu' moterystes Alberta 
Fame su pana Paszukiniute 
gerai žinoma dukrele buvusio 

palicijanto

ta valanda,

musu Lietuviszko 
Paszukinio.

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme Pottsvilles sude sekantie
ji Jonas Vaicziulonis isz Ma- 
hanojaus su pana Julia Kasper 
isz New Philadelphios.

Ureezia 1’t ar— Treezia valanda 
ninke po piet, kun. Czesna su- 
riftzo mazgu moterystes naszli 
Fraaciszku Keniaucka su pana 
Katre Pa ja u jut e. Pamerge bu
vo jaunavedžio sesuo Emma su 
broliu nuotakos Jonu Pajauju

• isz Wasbingtono.

va k a ra— Seredos vakara burls 
prieteliu ir giminiu nuėjo ant 
Readingo stoties sutikti truki 
ant kurio atvažiavo ponstva 
Franas Sklaris su paeziule isz 
Lietuvos, kur lankėsi pas savo 
motinėlių, gimines ir pažysta
mus per keturis menesius. Pa
sveikinimas buvo karsztas nuo 
tėvo, broliu, sesueziu, dėdžių ir 
prieteliu, Puiki vakariene buvo 
parengta del keleiviu ir priete- 
liu kurioje dąlybavo p.p. Skla-
rei, V. Sklarei, ' V. Zataveckai 
ir Juozas Raisa isz Frack vilios; 
Bro. Sklarei Shenandoah; Jo- 
nas ir Petras Traskauckai, 
kun. Czesna, B. Bražinskai, 
Flo. Jasiukeviczei, Teofile Bar- 
tuseviežiene. A. Levin’ai, 
AncereViczius su dukteria He
lena, Viktoris Lapinskas, Mar. 
Lapinskas, F. W. Boczkauskai, 
W. D. Boczkauskai, V. L. Bocz- 
kąnskai ir .T. Cisarfkai.

1 v

J.

gi Grajauaka nes taja. diena at
sibuvo szliubas jojo 
Muzikantai pailsiu, 
automobiliu Jono Krankaucko 
isz Szafto idant važiuoti in 
New Philadelphia ant pasilsio, 
o kad taji ryta buvo labai mi
glota, — szoferis neužtemino 
prisiartinanti mainini truki už 
važiavo ant geležinkelio, trū
kis trenku in vidurį automo- 
biliaus užmusadamas ant vie
tos Kazimiera Urba 37 metu ir 
jojo szvogeri Vlada Amalevi- 
cziu 37 metu o brolius Antanu 
ir Joną baisui sužeido ir likos 
nugabenti in Pottsvilles ligon
buti; mažiau likos sužeistais 
Vincas 
miesto, 
to ir 
miesto.
Berrys skorskelio keėlio, 
yra labai pavojinga vieta nes 
asztuoni metai adgal nuotakos 
brolis Juozas Grajauc.kas likos 
užmusztos toj paežio j vietoje.

Nulindo miestas 
apie nelaime kuri atsitiko pa- 
nedelio ryta, nes abudu velio
nei paliko moteres ir vaikus.

Vladas Amileviczius, 37 me
tu paliko paczia ir tris sūnūs 
ir gyvena po 1103 W. Maha- 
nov Avė. Pribuvo in Amerika 
apie 14 metu adgal, paėjo isz 
Suvalkų guliernijos, Ludvina- 
vo parapijos

tris šunelius, seseria 
Petrone Urbiene, seseria ir mo
tina Lietuvoje. Grajino ant 
sk ripkos.

Kazimieras Urbas ir apie 37 
metu, szvogeris Amilevieziaus, 
paliko paczia, tris dukreles, ir 
du sūnūs, seseria Ona Juszke-

dukters, 
insėdo in

Silvestravidzius
K ranka liekas isz Szaf- 
Juozas Petra nekas isz 

Nelaime atsitiko ant 
kuri

isz

Ida girdės

% - <
» “ t _

W. Mopnt Vernon uli., vinkda- 
mm*iogas paslydo ant akmens 
is^narindama koja.

— Readingo kasyklos 
kejo Panedelije. 
tikras jomarkas.

— Vincas Ransinskas, 
E. Coal uli. likos sužeistas-prie 
Kohinoor kasyklų inpuldamas 
in sziuta. Žmogelis isz skaus- 
smo net apalpo.

— Swaiiee orkėstra iszBal- 
timores kuri važiavo in Maba- 
noju automobilium turėjo ne
laime kurioje likos sužeist i trys 
muzikantai ir nuvežti in Ash
lando ligonbuti.
* t Schuylkill Haven ligon- 
butoje, mirė Andrius Simona-' 
viezius (Simons) 75 metu. Pa
liko dukteres Ragažinskiene 
isz miesto, Julia ir Ona Lietu
voje ir (ris sūnūs. Laidotuves 
atsibuvo Utarninko ryta 
bažnyt inems apeigomis.

— Jonas Marszovskis, jojo 
pati ir du vaikai pavojingai ap
sirgo nuo grybu nuo kuriu užsi- 
trueino. Ligonei tuojaus likos 
nuvežti in Ashlando ligonbuti 
kur daktarams pasiseko isz- 
gialbet visus nuo mirties.

— Povylas Mikaleviezius, 
kuris nužudė Kimeli su plaktu
ku kuris kibo prie jojo paezios 
iszlauždąmas net kuknios du
ris idant gautis in vidų, prisi
pažino prie kaltes už ka likos 

in kaleji- 
ir 100

4 Sžeszi nauji namai, ka tik pa
statyti, toipgi kampinis namas

Szaltakosze (Aiskry- 
mas) ir Sanitacija.

paczia,
ir miesto, paliko 

sūnelius,

G ra j i no

Cna Juszke- 
viezieniai, Harvey, Ill., du bro
lius ligonbuteje ir tęva Lietu
voje, pergyveno Amerike apie 
14 metu, gyveno 
Pine ulyczios. 
korneto.

Antanas ir Jonas Urbai 
brolei velionio kurie likos bai
sui sužeisti randasi Pottsvilles 
ligonbuteje.

Užmusztieje sudėjo vidurijo 
automobiliaus, nes in ta vieta 
lokomotiva trenku.
Ketverge ryta. Laidojo grabė
rius Traška uskas.

ant 903 E. 
Grajirio

ir Jonas

ant

Norkevicziu Naujas Sztoras.

Xr da buvote musu nau- 
l’žsimokes jumis 

musu nauja sztora 
suczediint i 

pirkdami visdki tavora del na
mo ir del nesziojimo.
gaut visokiu eoikin ar materi- 
joliu mastais, darbiniu drapa
nų vyrams, paneziaku, apatiniu 
drapanų, visokiu dresu mergai
tėms ir 
/Veikite
galite ežia geriau ir pigiau pir
kti negu mieste.
Norkevicziu Naujas Sztoras. 

408 W. Mahanoy St.

-----------2

jam sztore. 
atlankyt i 
nes galite pinigo

ti alite

dairg kitokio tą voro, 
o persitikrinsite kad

ANT PARDAVIMO

21.

Parsiduoda namas po No. 
437 East South St. Namas yra 
tuszczias ir geram padėjimo. W W' « A tar A • * t « a .Kaina $5300. Atsiszaukit po 
adresu: '
_____ 433 East Mahąiioy.Ą^ę'

ANTRAND08.

m

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop-, 

Randa nepers
Atsiszaukite tuojau 

W. Zetauska,
25 N. Lehigh St. 

Frackville, Pa.

les Trust Co. 
brangi, 
pas

(t.f.)

tinkamas del

rno-
MiOste buvo

pastatytas apie motas adgalios, 
ant Dutch Hill, Tamaqua, Pa. 
Visi nftmai turi visus ihtaisy- 
mus. Rreįpkites pas P. B. Bei
lis 502 E; Union St. Tainaqua- 
Pa., ar.ba pas:

140 '■ Miobaot V. AVolfe

Ant Dutch Hill

su

nubaustas ant meto 
ma, užmokėti kasztus 
doleriu bausmes.

— Trvlekos 
dukrele 
226 S. 
rinkti 
kad sztai be jokio persergejimo 
krantas sugriuvo, o su juom ir 
Rože. Readingo kasyklų virszi- 
ninkai stengėsi mergaites lavo
no iszgauti isz vidurio kasyk
lų.

Rože,metu
Jokūbo Romancziko,
Chestnut uli., 

anglių, senam brnste,
iszejo

likos— .Jonas Barovski 
uždarytas Pottsvilles kalėjimo 
už sužeidimą mirtinai Petra 
Bobbi kuris randasi Ashlando 
ligonbuti su 
Petras norėjo ineiti

praskirta galva, 
iii szante 

kuri stovi ant szaszlavu lauko 
užmiestelije, bet Bąrpvslci ji 
nenorėjo inleisti kjmąpiąfl janj 
per galva su geložįuę paipa,geležinę paipaper galva su 
nuo ko gali mirti.

ANT PARDAVIMO

4 namai, 620 ir 622 E. Rail
road St. ir 619 ir 621 E. Centre 
St. Palaiduos visi sykiu arba 
atskirai. Atsiszaukit ant adre
so. (t.76

534 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu. Atsiszaukitc 

(t.f.
visokiu darbu.
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

▼

DIDELIS 
ALLENTOWN 

FERAS I

8ĮBPTEMBERIO 23 IKI 27

$2-40
Dubeltavas Tikietas Ant

Didžiosios Dienos
Ketverge 25 Septemberio

Specialiezkas Treinas apleis Mahanoy
City 61IS ryte. Grįžtant apleis Alien- 

pati vakara.

>' DeL Specialiazku pigu preke del 
kit u, dienu ir daugiau* informa
cijos .pasiklauskite ant Lehigh 

' Valley Geležinkelio dypu.

« u

r—e Railroad.
CMUote BtacklMMMttA

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5 % col. ploczio

*

I

Paskutiniais laikais isz prie- I 
žasties vartojimo 
minksztu gėrimu, 
tokiuos gorimus gaunama, 

—■1...........•. fsanitiMs:
prižiūrėjimas tu vietų lriWg4* 
rimai daromi, ir krautuvių, 
kur gorimai ir szaltakosze par
duodama yra po vietine kon
trole. Vienok, yra perdaug di
delis darbas prižiūrėti 
vietas nekurtose 
ypacz ten kur tora 
nas sveikatos virszininkas.

Nors negalima 
kad labai svarbu 
szvarumo darant minkztus go
rimus, vienok noapseinama su 
jais taip kaip reikiant, kuomet 
jie esti parduodami.

Minksztu gorimu 
galima labai greitai užsikrėsti. 
Kur geriama per sziaudelius 
ar tiesiog isz bonkos pavojus 
norą taip didelis. Vienok ton 
kur vartojami stiklai ir szauk- 
szteliai, užsikrėtimo galimybe 
daug priklauso ant tokiu daly
ku valvmo budo.

minksztu 
užeigose yra 
stiklus szvariai iszplauti. Ant 
nelaime, sdauguma mažesniu 
užeigų neturi beganezio van
dens. Tokiose vietose szvaru
mo laipsnis priklauso ant kiek 
pa ta rnaut o jas pali n kės 
vandeni ir padirbti.

daugaiau 
vietos, kur

Mfr

*■

r mini pasidaugino.
Michaot V. Wolfe 

. ■_ (Vilkaitis)
336 Arlington St., -

Doll Pilone 193.1, 'J’iimnrjiift, Bn.
ANT PARDAVIMO

■ Namai Sl'cnandori, po No.
26 ir 20 S. Ettiėrick St; ir 23-25 
įr •< 27-S? Grant St. Kreipkitės 
ant adreso. , . ’

C ' * J. F. Bradley '
C’’, x U R.'Mt

ant adreso. , . (t.f;

JJ5,8. White St. 
Shenandoah, Pa.

_ ĄNJ^PARDAVIMO
* i1

Namas ju salunu. ir baro 
tuszczias, 

Toipgi na-
filfszczerei* dabar 
ant W. Centre St. 
mas prie kito galo loto. Kreip- 

j. ' (t.scp.23) 
51 8'; Mnih St.

kitos ant aKlrcsb / f
i . Ms

______ ^^laiianoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

(t.sep.23)

Parsiduoda už'prieinamą pie
ko naujas namaę South Worde. 
Cimentinis ąlępasj 17dįdaryti 

VISOS. V »yA’
Tei pg i pa rs i d uodą 
salunu ir namas prie

vjg^d(į«* , pidciis
i. na-

tropai,
kiemas.
mas su
kito galo loto.

Michael V. Wolfe
(Vilkaitis)
336 Arlington St.,

Bell Phone lp3J, Tamaqua, Pa.

I
 EMIGRACIJOS REIKA

LAI PAGERĖJO.
Lietuviai Kreipkitės prie 

Savųjų.

Gerbiamieji, kurie manot kelihuti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
iboj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyto nauja 
instMymitWluomi remenib klek 
vienam sv^tithszaliui gyvėnan- 

,C&iam Amerikoje yra leidžiama

hplankyti Hrtvo šžnli, gimines ir 
įtaikė metu sųgtyžtl in Amerika 
itfo kliucziy. įsivažiuojantiems in
Havp .-Uvyne ' Amerikos Valdžia 
inzduod* tam tikrus ' liudijimus, 
kiid jį, ar jį įgal*, (ryžti adgal ir 
I . ... .
Matytos kvotos, skaltliaus atva- 
Ž|upjanėzl in Mla 'Wli.
‘l^aiundziU pinigus in' visas 

sza|j* pigiausiai, parūpinu paspor- 
luą, padarom AfSavitus ir atsą-

inzduod* tam tikru* ' liudijimus, 
fcąd jĮię ar jį (gates įęryžti adgal ir 
itere|ka1aus j u paskidtyti prie nu
matytos kvotos, sktiltliaus atva- 
ll|iipjanėzl in asla azAli.

Bza||| pigiausiai, parūpinu paspor- 
tus, padarom Afi^avitus ir atsą- 
kaneziai priruosziarn kelionėn. 
Keliauninkus pašilhikam stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užiaikpm pavo vieszbuti.

Reikalauk Laivakoresiu kaino*, 
pažymėdama!) isz kur ir kur nori 

!. . •

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y, 
Telephone: CANAL 7716

Reikalauk Laivakoresiu kaino*,

važiuoti.

$4.00 
IN 

NEW.YORKA
.... .. arba’

$5.00
Up-The-Htidion Upes

i r i*' i* A'

V i

t

Nedelioj. 2,1 Sept.
Specialia teeinąs Snbatos naktį.

L’Shamokiu 1:00 >
>Mt. Carmel n. 12:59 < 
’Ashland 1:51 S
'Girardville .................... 1:58 <
'Shenandoah ............ 1:30 C 
Mahanoy City .......................... 2:19 /
Tamaqua ............................ 2:46 <
New York (Liberty St. ar) 8:20 S 
[New York (W. 23rd St. ar) 8:40 < 
’ Pasažierai del Up-the-Hudson J 
ipaims laiva apleidžiant Jersey C 
*ęity 8:20 ryte. , Pirkite tikietus > 
)isz laiko. c
’GRIŽTANT^-Ąpleis l^ew Yorka > 
,nuę West 23r<L St. 7:48 vakare, < 
nuo Liberty St. 8 :00 vakare, isz J

e:

nuę West 23rd1 St. 7:4h vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 
Jersey City 8:15 vakare pagal 
senovės laiko.
Apie daugiaus kreipkitės ant dypu 
RReadingo geležinkelio, .RReadingo geležinkelio,

Readi^

Gerose

tokias 
apielinkese, 

tiktai vie-

užginezyti, 
prisilaikyti

užeigose

gorimu
visi patogumai

neszti

<

i.
4

■

♦>

t
io

Dauguma užeigų panaikino X 
dus ir szaukszteliu ir varto-siklus ir szaukszteliu ir varto

ja popierinius, 
vieno vartojimo metami 
Tai geras žingsnis, 
gali neturėti jokios vertes jei 
patarnautojas tuos popierinius 
indelius cziupines.
mas labai dalig priklauso ant 
szvarumo ranku, kuris patar
nauja ir to kuris valgo ar ge
ria.

Jei tas kuris 
kino s nors 
navimo buklus, 
lauš užeigos savininko kad jis 
ir jo darbininkai pasitaisytu 
arba kitaip pas ji daugiau ne
beis, daug daugiau gero bus 
tokiuo budu padaroma, nei ne- 
kaitiniais oficialiais peržiūrė
jimais. — F.L.I.S.

kurie po kiek 
lauk, 

bet ir tas

Užsikreti-

patemija ko- 
neszvarius patar- 

atvirai reika-

SKAITYKITE SAULE

M

t

t

i

o

NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS

ma

M p 4

'1'

t

4*f
A

1
jP ' 3-jlr 
įį’'

•><-. v
■

‘4

1

¥'

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu Bcnraszcziu. Tszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane- 

’ tu ir visokiu burtu. :: ::

1st
■

■

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais. PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co

Mahanoy City, Pa.
M

Praneszimas Visiems Drauga 
ir Kostumeriams.

H s

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO RITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. Dept. 18CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.

t

i
X
t

X 
t

X

At

Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa- J

--------s-------- .;
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. ’
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- j 

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart i 
m _ _ - > . * . u • a * J{ auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris > 

c dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o Į 
? persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- <
> dauginimu procento. J

ballUband
*fAR*

Angliakasiu Ceverykai
Su Prailgintais Puspadžiais
Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką. 

V
Zivrėkit del Raudonos Bolčs ant kiekvienos poros kurios pirksite, 

gausite tvirtus drutus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus 
dleto kad jie nešios ilga laika. 

1 •

Lopacs ir Himiners čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar
bininkams. Juos galite gaut baltus, raudonus arba juodus.

Užklauskit keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad ‘‘Ball-Band’ 
(Raudonos Bolgs) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykus.

Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. jCo.
460 Water Street, Mishawaka. Ind.
Namai kurie užmoka milijonais už rūšį.
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