
j

!:• •17 1; I,. w 11 U' il.
*. i |> i tijih 
k Vį i;'?' 1' V

■IR iHMl t f W
1 •' I. ■

I }r Ml!
4 II'

I

Iii

n

4

V.,

l r

!i
■ i*i

i
iiI
' fe......

1

I

«

,i<

TD UTHUANIAN EEMI-WEEKLY BATCH (SDN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
■BTABLIflHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00

Brians lh« besi Ntaito to Advertber*. Ralm on application. 
PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. ' MAHANOY CITY. PA.

"•‘UMNHWihi.hMl*"AUMWI- >'«ii*II1W|W* I MiiHiwiiiiMi -I < .. iHi.ib iMMPili    ■Hhiiipu.M: •»>.. >h. .!►.»• W|.     k '-Oi ARM*'* *•*'• •**•!**• •«“’ ? i|LnmnHivi* Mii|nnin»lrii|i1ibNtKim|mif --'Ml milu iLMllmhir ij“~ *h.4i*IFIwu^1-.«mi1-^-i

—III 11$ I . ................. -I ..................    ■■a....  ........ . I I ............... . .................... ■ . ................  . .................................. ........ .

• 4*» «•..

u

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 3 SPALIO 1924 (FRIDAY OCTOBER 3, 1924)No. 80 fe, / BNTBKBD AT TH« MAMANOjr OITY, l’A., \PI ■ \FO81-OFFICE AB 81OOND CLASS NAIL M ATT Ji H./
.... ... " 1.............................  " •' 1 '-e - -----

KONFISKAVO 20,000 GALO
NU GERO ALAUS.

Detroit, Mich. - Palicije 
konfiskavo czionais ‘JiHnks- 
tanezius gero 
garadžiuje, kuris 
naudotas i

INT1H1D AT TH 8

Isz Amerikos
PASAŽIERIAI BUTU PAKO 

RIA LAIVORI KURIS UŽ
KLUPO ANT GRINORKOS.

Pa I i c i jo 
ra kalio

Hoboken, X. J. - 
iszgialbejo gy\ast i 
Kristupo Dunne, 31 metu, lai- 
vori nuo inirszu^iii pasažieriu 
ir laivoriu isz laivo George 
Washington, kuris insigavo in 
porskira 22 metu merginos 
Olilos l yboninte> kada toji trn 
Įėjo lovoje.

Lai vorins

Mieli.
eziona is 

aluezio \ ienam 
Iievos buvo 

lel automobiliu, bet 
iszt ikruju buvo 
deli bravoru. Da tiek 
czion nepaimta kiek laja diena. 
A Iii t i sunaikino.

PADOVANOJO DA NEUŽGI
MUSI 13 ta KŪDIKI.

Danville, III.
1 iesas.

' panaszus in įli
pa alaus

sugryzo isz mirs 
to užsigeriąs insigandamas in 

o kada to
ji nesut ik<» ant jojo žveriszkn

užriszo virvia
kaklo ir ketino jaja užsmaugi.

merginos kambarėli,

I

Pagal llli- 
nojaus tiesas, motina negali 
padovanoti da neužgimusi kū
diki kitai ypalai.
bam apreiszke. birk

noru. ant josios

Ant merginos 
kiti pasažierei
mnsze duris ir suėmė 
norėdami ji tiiojaus 
toki pasielgimu. Palicije

riksmo subėgo 
ir hii\<>rei isz 

iszirama 
pakart už 

neina
žai turėjo darbo pakol ji paėmė 
nuo laivo 
me.
DIDELIS GIVALT ŽYDU 

SZKALOJE PER NAUJUS 
METUS.

Los A mieles, (’alif

uždarydami kaleji-

lide

1 .a i k e 
apvaikszcziojimo ir pamaldų 
Žydu szkaloje Zi<m Synagogue 
ant Clifford nlyczios kilo < 
lis givalt! Kas tokis siisimai-
s/.e smegenv šia Ž\ do Soloinmio 
Ostrovo, kuris iszsitraukės re
volveri pradėjo >zauli in susi
rinkusius užmu>zdamas 
Žydą Harry D< •nny o
Bena Bemiški ir moteria Dan
nie Klein. Inszelusi Žydą užda- 

A cimbole jur

kita 
siižeido

re kalėjime, 
geceke!

NEKENTE VYRO, NUTRU 
CINO JI KAD GYVENT 

SU MEILUŽIU.
Marion, 111. — Ana diena at

sitiko treczia žudinsta su pa- 
gialba trueiznos, kada palicije 
aresztavojo Roberta 'Tale, an- 
glekasi už snmaiszyma truciz- 
nos su valgiu kuri suvalgė Juo
zas Harrington isz Johnson Ci
ty. artimam kaimelije nuo czio
nais.

Rubiną 'l'ate, pat i nut ručinio 
vyro, kuri apsivedė 3 Septem- 
berio su savo mylemu prisipa
žino, buk ji ji pri verte savo my 
lema 'l'ate, idant tas snmaiszy 
tu trucizna su valgiu <h*l josios 
vvro laike* darbo, 
vyrai dirbo draugi*
syklosia. Vyras suvalgė užtru- 

o kada sugrvžo 
namo paeziule jam padavė už- 
Irucintu pasuku 
ant rytojaus.

Almdii rakalei
bet Tale sudeda visa kalti* ant 
motores kuri ji prispyrė idant 

\ padarytu gala josios vyrui.

PAKORĖ SAVO PACZIA PO 
TAM PRISIPAŽINO.

— Siimuszos 
kad toji nuo

nes abudu 
tosia ka-

vintus pietus

nuo ko mirė

prisipažino,

Oshkosh, Wis.
Sax o paezia, o I
skausmo apalpo, nunesze jaja 
in szante ir ten pakorė. Kada 
laidotuves atsibuvo o kunigas 
pasakė žodžius:
bus surastas, nes Dievas jam už 
tai nedovanos,” 
gliet prisipažino buk tai jisai 
4ei|> padare.
I |h 
ežia motina ant virvutes o kai
mynai subėgo pamatyti lavo
ną, mane, jog mot e fe papilde 
'savžudinsta, bet daktaras ap
žiurėjas k u na rado kėlės mely- 
:nas plotmas, kas davė suprasti, 
jog motore likos pirma snrnusz- 
,ta o po tam pakarta.

Weighet iszsikalliinejo, buk 
inotere lankei ant jojo nereika
lingai barėsi, o idant liežuvi

4 4 Zudintojas

Harrv Wei-

Kada vaikai surado kaban-

li pado\ anotas 
sa s 
i r
ji pasilikti

slidžia (I ra- 
menesinis 

kūdikis S. ('lark ’ieties, 1 uri kū
pa gal sūdo t ie-

ir priimtas kaipo savo 
u M agi la Iena < rozier

ant loliaus. Slidžia 
užklausė Cla rk imies, kokiu bu 
lu aplaike kūdiki. Motore isz-

i
jei-

gi ■ i < Iže

( T<r/Jerhme, ja i

>\ lėto, nes moterį* 
o tryliktas 

iszmaityt. — 
plio<las verila

(

aiszkino buk
prižadėjo atiduot kudiki, pakol 
da atėjo ant
turi dvylika vaiku 
jai butu slinku 
J uk jeigu viena 
ant pecziaiis tai ir kitam rašiu
si vieta.

VAIKAI ATSIŽADĖJO SA
VO SENOS MOTINOS.

Tamaroa. III. Szi*szios jau
nos aukos sziadien turi kentė
ti už nusidėjimą savo molinos 
ir tėvo Klses 
Sweet in ir kimigužio Laurento 

kuris nulrucino savo 
moteria ir vvra savo mvlemos. 

t •

Visi ant
o liežuvei paniekineja 
ir dvasiszkaji kuris teip žemai 
nupuolė.

Vy ria uses 
nes kalbėjo: 
norime mat vii

Hi^ht

t r v s va ika i

vaiku bado pirsztais, 
nrnt imi

Sweet iii’ii*- 
daugiaii ne

S1111 11 s 
“Jau 

musu motinos 
kuri nžtriicino musu teveli del 
meiles tojo iszgamo. Xesirupi-- 
nam kas su jaja atsitiks, o jei
gu kada ir iszejtu isz kalėjimo 
tai nenorimi* josios pažinti ir 
su jaja negyvensime.

Vaikai d va sisz ko jo 
kitaip žiuri ant 
jauezia del jojo

» 1

Hight ’o 
savo tėvo, nes 
pasiga i Įėjima

ir laikysis ketvirto prisakymo: 
t įimdok Ieva ir mot imi...4 4

. <
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ARGI KAS SAKYTU KAD
TAI MOTERE 60 METU?

jog motore likos pirma sumusz-

Boston, -— Mass. Alicijc 
.Jewel, Ph. D., pirmsede Psiho- 
logiszkos draugavęs ant susi
rinkimo, nustebino nemažai są
narius kada jiems 
buk ji ji turi 60 
natves lyga gali būti iszgydo- 
nia, apreikszdama, jog ji tiki
si dagy vent 250 metu ir kiti 
panaszei gali ta pati padaryti. 
Szis paveikslas buvo atitrauk
tas Bostone ana diena. Moterė
le savo slaptybes neiszdavo ko
kiu budu užlaikė savo jaunvs-

apreiszke, 
metu, jog se-
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VOKISZKAS LAIVAS PERMAINYTAS ANT
AMERIKONISZKO.

Buviisis Vokiszkas laivas Kaiser Wilhelm II 
i ant A inert k on iszko lavorinio 

pramintas Agememnon.

I

likos permainytas 
bar vra ]

nusiuntė jaja in pekla
NUŽUDĖ VYRA.

Matyt liepai i-

kada

Miami, Kla.
žodžei “ejk in pekla

Ilat t ie
ko 
Mrs. 
josio.-

I
del I

ami diena 
laivo ir da-

Isz Lietuvos.
Į-'rcck let <m. j PIANISTAS CZIURLONIS

I

: S V\ ras ant jos užpyko pa 1 
liepdamas jai eiti iii liucipie j

SUPJAUSTI MERGAITE,
PATS ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
“Isz Kauno pranesza 

drama
‘‘ Vienas 

įlinko
Petras ( zinrlionis, labai stam
bus pianistas, 
in Ximorzata sunkiai 
kiszeninin peiliuku 
Karužiute. Xelaiminga 
žiute, ilgai gynėsi ir gavo dau
geli žaizdų. Jos kaklas, rankos 
ir szonas supjaustyti. Ja rado 
kruvina ir be nuovokos. Gvdv- 
tojai baimijasi už jos gyvasti.

‘‘P. (’zinrlionis bego, 
sziomis dienomis ji pavijo ties 
I^atvijos rnbežium.
mint policijai jisai nusinuodijo 
karbolio rugsztimi ir pasimirė 
baisiose kaneziose.

“ Priežastis piktadejystes — 
psichinis P. Cziurlionio suiri
mas isz nusivylimo gyvenimu. 
Kaip žinoma ir jo brolis daili
ninkas pasimirė psichiatrinėje 
ligoninėj.”

Tai tiek isz to rusu laikrasz- 
czio. Prie to turime pridėti gir
dėta isz Dr. Klimo, sugryžusio 
isz Lietuvos. .Jisai pasakoja 
kad supjaustytoji Karužiute 
esanti Mare Karužiute, ameri- 
kieeziams gerai pažinstama 
dainininke.

Petras Cziurliouis, kuris 
nusižudė, yra brolis kito žino
mo pianisto, Povilo (’iurlionio, 

go pas graboriu kuris pradėjo buvusio ilgai Amerikoje (Pe
tras ilgi buvo tūla laika Ame
rikoje).

, kada abudu ate-1 
advokatu

siskyrirno sutaikos. Ka
la motere atėjo in ofisą, priėjo i

11 < I ž i u 11 u s i - 
szvpsojimu, bet tasai teip buvo 
užpvkcs kad su jiimn ne nori

riaus Ievyne 
jo pas 
ant per 
d..
prie savo vyr<> su sa I

pasiraszyt1 apie 
in vykusia Palangoje.

nabaszninko daili- 
(,'ziurlionio brolis —

KAIMETE papjovė sunu 
IR ISZVIRE ANT MUILO.
Ryga, Latvija. — Kauno 

la i k ra szcz i a i i zs| >a u sd i n o 
saeinga žinia apie viena

sen- 
kai- 

miete, kuri baisiu budu itžmu- 
szus savo vienuolikos metu su
nu, i .hz jo kūno dare muilą.

moteriszke,
sunu, buvo naszle, ir 

vieno 
Jos jaunikis 

cziaus reikalavo, kad ji pirma 
savo simaus,

Ta 
sa vo 
rojo isztekti 
kaimieezio.

kad su jiiom ne nori 
gyventi, paliepdamas jai 
in pekla. Motere isztrauke 
volveri isz krepsziuko, niiszau- 
dama vyra ant vietos.

SUVAIKSZCZIOJO 1525 MY
LES JESZKODAMA TĖVO.

Kansas City, Mo. — Kjdama 
pekszezia isz A II nonos, Pa., in 
czionais, tolumo 
pana Plorentina Koonsman, 21 
metu, atėjo 
praszydama pa 
mo josios te\ro 
kuris dnkreler para 
sutiktu czionais 
ne skatiko, 
levo tolinus.
patėviu buvo priežastis apleidi
mo pastoges motinos kuri 

kart 11. — 
mergaite, jog pa s isz vent e atbu
li tokia ilga kelione surasti tę
va, kuris jai butu nusiuntęs ant 
tikieto liet netnrejo pinigu.

NUMIRĖLIS PRAVĖRĖ 
AKI, ATGAIVINTAS IR 

GYVENS.
III.

vedus

eiti
re-

132Ū mylės,

iii palieijos stot i 
gialbos siiradi- 

('. S. Koonsman, 
sze idant ji 

Xet u rodama 
negalėjo jeszkot i 

Xesntikimas su

ant ru
yra

Gera

Waukegan, 111. — 11. X. 
Maxham, 30 metu, isz l^ibertx- 
ville, pabudo isz mirtino mie-

ji balsamavoti priesz palaidoji
mu. Szeimymi mane kad jisai 
mirė, bet isztikruju žmogelis 
tik buvo letarge nuo szirdies 
ligos. Graboriaus pagialbinin- 
kas užtemino, 'kad 
kas”

Mojo ji atgaivinet ir po kokiam 
laikui žmogelis atsisėdo, nuvo
žė ji namo ir sziadien yra svei
kas ir gyvas.

“ nebasznin-
pravere viena aki. Pra-

laikui žmogelis atsisėdo,

I

PASAKĖ* TEISYBE.

— Jnozuti, kaip tau geriau
y ? .. i ♦ -j

t — ,— • <->,......

ant portreto?
— Ant portreto.
— Del ko I
—t Ba gurno ne kramtai ir

ant manos žiūrėti, ar ant gyvos 
ar ant nortroto?

miszko pakeliui 
sužeidė 

merga i t e 
Karu-

ir tik

Prisiarti-

gerai

(’zinrlionis,

,----- —..—.. ------ .. n

ASZTIS M8AULK°DU-KART NEDEUNI8 LA] 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA, 

PHENUMERATA KA8ZTUOJA:
AlfZRIKE: Ant vilto meto $3.M. Ant puses melo $1.50 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
MIT Laiakus ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreso:

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

W. D. BOCZKOWHKt, Preu. < Mgrr. W. BOCZKOWSK1. Killer

MYLĖJO KITA, UŽTRUCL 
NO SAVO MOTERE LAIKE 
PAGIMDINIMO KŪDIKIO.

Kaunas. ~—
dienomis Vvriausiasis

i

li

F®! 36 METAS
»

ISZ VISU SZAL1U
KUNIGAI NE TURI UŽSI

IMTI POLITIKA.
Roma, Italija, —

sekretorius,

Teisme, Sziomis 
Tribu

nolas nagrinėjo ūkininko Me- 
nalzo byla (Kėdainių apskr.) Pinus XI 

užmiodyme uolas Pietro Gasparui, iszleido 
gimdė 

akt o

l’opiežiaus 
kardi-

kuris kaltinamas 
savo žmonos, kuomet ji 
vaika. Isz kaltinamojo 
matyti, kad kaltinamasis vo
iles ta moteriszke, li
nes su ja pora menesiu,

gražia panele.

aplinkraszti. kuriuo insakoma 
kunigams neužsiimti politika 
ir nesimaiszyti iii politikos da- 
1 v kus.

nužudžiusi 
įlo

jau no 
te-

II z

atsikralytu savo simaus, už- 
miisztu ji. o tik tada jis ja ve
siąs.

Xaszles suims betgi nugirdo 
motinos pasikalbėjimu 
vo jaunikiu ir, nusigandęs, pa-'

|nl. gimdo, ja 
iszszaukta

su sa-

bego pas savo dedi*, kuriam ir 
papasakojo, ka girdėjos, l... 
tent, kad motina sutikus ji pa
pjauti. Dede teeziaus nenorėjo 
tikėti vaiko pasakojimui ir lie
pė jam gryszti namo pas moly
ną.

'fa paezia nakti mot yna savo 
sunu papjovė ir isz jo I.........
ome virinti muilą.

Piktadarybe veikiai iszejo ia 
aikszte. Dede mat, 
tikėjo, ka vaikas jam buvo pa- 

susirupi-

pagy ve- 
insi-

' mylėjo in viena
I Paneli* reikalavo, kad jisai ja 
vestu, ii(‘s ji nuo savo pirmojo 
mylimo asižadejo.

Nelaimingas Menalzas mitą 
re atsikratyti nuo savo žmonos 
ir nakezia, kuomet jo 

užnuodijo.
20 liudininku

»,

4500 KINCZIU UŽMUSZ 
TA MUSZIJE PRIE 

SHANHAJAUS.
Shanghai, Kinai, 

penkta lukstanezio
P1IS-

j0 ekspertai, kurio tvirtini 
t vožia

žmona 
'Teisme 

ir 
kad

savo

kareiviu 
žuvo muszije kuris tęsęsi prie 
miesto mitru. Prieszininkai 
naudoje areoplanus ir bombar- 
iluoje miestą isz dideliu anuo
tu. Daugeli kareiviu sužeista. 
Prieszininku žuvo apie du tuk- 
stanezei. Kaip duodasi matyt, 
lai kinezikai smaugsis da ilgai 
pakol apsimalszys terp saves.

linini.

užnuodijo 
Kaltinamasis visame 

prisipažino ir patsai prasze už 
prasižengimu smarkiai bausti.

‘ 12 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

NUSZOVE ŪKININKĄ.
Vaitkumi kai

me Pabaiskio vai. buvo 
atsitikimas. Susirgus žmonai.

23 m. amž. isz 
Rugsėjo 5 iii 6 d. 2 vai. naktie 
atsikėlęs ir atsisėdės 
lo, priesz Įauga taisė 
tas, kad, reikalui esant, parve
žus gydytoja, 
lango pasigirilo szuvis. 
suspėjęs tris syk isztarti 
ma gelbek” Kiszkis 
gyvas. Padarius skrodimą, 

szonkaulio užkliu
vusi karo szautuvo kulka. Kei
sta, kad lange 'nežymu, prokur 
iii grinezios vidų inejusi kul
ka. Lina tardvmas.

jisai 
žmona.

lavono Teismas ji nubaudė

nors ir ne ik merge.

metu

sakojes, bet vis tiek 
no. Ant rytojaus ji 
naszle — 
brolio pati — pasižiūrėt i. Jr 
jis nusigando, pamtes isz skry
nutes kyszanezias negyvo vai
ko rankutes.

Dede tuojau prauesze polici
jai ir motina su savo kavalie
rium tuojau buvo suimti, Vai
ko dede papasakojo policijai, 
kad kai jo brolio sūnelis buvęs 
atbėgės pas ji ir pa pasode ojes 
kad girdėjęs motina sutikus ji 
papjauti, tai jis 
negalėjęs tam tikėti. Jis pasi- 

sa kydanias, 
ji l>a- 

neklau- 
vaika na

mo! imi 
bai-

s 
ji buvo jo 

pasižiūrėt i.
mirusio

P?“ pil. Kisžkis :

jokiu budu

juokės isz vaiko, 
kad motina tik norinti 

izdinti, kad jis jos
I r jis pasiuntęs 

mo, užtik'r i nes ji, kad
jokiu budu negali tokio 
saus darbo padaryti.

Bet (lede apsiriko: 
imu papjovė.

<>,J
sas.

mot imi

toks

>s 
prie sta- 
na kin k-

LENKAI NORI GAUTI PINI
GU SAVO KARIUOMENEI.

Var.-zava, Lenkija. — Lenku 
karo ministeris Sikorskis grei
tu laiku iszkeliaus iii Parvžiu*

ir Londoną areziau susipažinti 
su armijos organizacija ir jos 
pabūklai.- 
nisterijai

re Įbėk

rasta prie

l'uo laiku už 
Vos 
‘ ma 

krito ne- 
su-

ni

rrinezios vidų inejusi

Paskutines Zinutės.
Pottsville, Pa. — William 

, isz Port (’ar-

Rože

DeWitt 17 metu 
bon nuszove ant smert savo tę
va už tai, kad atėjo namo gir
tas ir pradėjo muszti motina. 

I'niontown, Pa.
BAISI EKSPLOZIJE MALU- Trembeekiene likos uždaryta 

kalėjime ant 9 menesiu už par
davinėjimo munszaines. Sura
do pas jaja 05 bonkutes.

Mayenee, Vokietije. —Du 
t rūkei susimusze

prie tunelio. Nelaimėjo žuvo 14 
pasažieriu, 30 sužeist i.

Isz art \ imi karo mi- «
feru leeziau patirta, 

kad vyriausias jo vizito Pary- 
baūdyti pri-

Herriofo valdžia, kad 
kuriuos su

duot u

s

žinn tikslas
kalbinti
ji atliuosiiotu •kai 
varžvmus

v ra

JOS

S*

labai

Prancijos
Lenkams 400 milijonu kredi
tu, kadangi finansines Lenki- 

reformos sumažino kariuo
menes biudžetą, ir gen. Sikor
kis jauezias, kad armija 
ri'ikalinga geresnio aptaisymo.

Ijenku armijos bimlžetas 
1925 metams siekia 35 nuosz. 
visu alstybcs iszlaiilu, 
tarpu kai sziais 1924 melais 
jis sieki* 40 nuoszimczin.

a 1st v be s 
sziais

o tuo

ZOKONINKAS ATITRAUKĖ 
ŽMOGAUS

KAIP JIS ISZRODYS
ATEJTEJE.

PAVEIKSLA

NO; KETURI UŽMUSZTI.
................................ I•>llll<'lnllllo
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sziomis dienomis malime atsi
tiko sekanti katastrofa.

Rugsėjo 1 d.
pradėjo dirbti naujai inrengtas 
malimas ir lentpjūve. Malūno 
ir lentpjūve atidaryme dalyva
vo be darbininku ir ziaip gy
ventoju, kuriem buvo indomu 
pasižiūrėti, kaip dirbs malū
nas. Staiga kas tai sprogo. Vi
si apylinkes namu stiklai isz- 
byrejo. Pasirodė, kad malūno 
ir lentpjūves katilas truko. Po 
maszina atrastai 
dvieju darbininku ir 
mergaites lavonai.
kūnai rasti 120 metru nuo spro 
gimo vietos, 3 darbininkai isz- 
imti isz po lentų mirtinam sto
vy. Maszinisto galva nutrauk
ta, kitu nutrauktos rankos bei 
kojos, sprogimo vieton tuojau

Panemunėlis.
Į lio stoty (Rokiszkio

(‘k spręs i nei

Panemimelv

maszinisto, 
jaunos 

Kaikurie

ZOKONINKAS APSŪDYTAS 
ANT 12 METU KALĖJIMO.

PRIGĖRĖ.
Pilviszkiu valscz. sz. m. Rug. 

m. 26 d. Gulbines upely prigėrė 
Jonas Raibikutis ir jo kumele. 
Kartu su juo važiavo dar trys 
g-irti vyrai, tacziau paskuti
nieji liko iszgelbeti.

atvyko tardymo komisija. Zmo 
ne pasakoja, kad 
invyko nuo piroksolino, 
buk tai padėjo kitas malūno 
savininkas, kuriam butu buvo

Tardymas to-konkurencija, 
iasi.

sprogimas 
kuri

— Vienuolis Sma
ragd’as, kuris sziu metu vasa
rio menesi nužudė graiku-kata- 
liku bažnyezios Lenkijoj arki
vyskupą Jurgi, likos pasmerk
tas dvylikai metu kalėjimo.

Arkivyskupas Jurgis buvo 
Smaragdo nužudytas Varsza- 
voj. Vienuolis Smaragdas buvo 
atvvkes isz Voliniaus neva su 
praszymu arkivyskupui, ir kai 
pastarasis ji priėmė audienei- 
jon, vienuolis ji nužudė.

—----- ------------- i----

Virtuve ne yra vieta 
del prausymui.

Varsza va.

laikvti

— Atsargiau. Rug- 
d. prie Vytauto kalno

PASIKORĖ.
PimjciuHv —rn

SUŽEISTAS PER APSI- 
ŽIOPLINIMA.

Kaunas, 
sėjo 2
vienas pilietis važiavo vežiku 
iszkiszes kojas. Pravažiuoda
mas automobilis užkabino jo 

vežimo 
parvažiavo ji ir sulaužė kojas. \Y 1 J • t i 1• •

Sz. m. Rugp. 24
(L sekmadienio ryta Szalnu-
H.< 4

kojas, iszsitrauko isz
’______ y •______ • • • _ _ . j  y
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Unguriu vienkiemy 
isz miszko namo, 
kieno rado pasikorusį savo vy-

parėjusi 
Kamavaus-

ra Kamarausku Juozu, kuris
sziinėt priesz užgavėnes buvo lllnuici - T>.-» Y « J Ji „ L — —

Patartina virtuvo 
vien tik valgio prirengimui. 
Tai yra sanitaru, ir lidžia szoi- 
mininkoi parankiai sutvarkyti 
visus virtuves inrankius, sako 
Jungtiniu Valstybių Agrikul
tūros Departamentas. Tas ge
riau, nei vartoti ta pati kam
barį valgio, virimui, skalbimui 
prau simui i r vai gy m u i. 
ipa paskirti viena 
skaubimui, prausimai 
tiems panasziams reikalams, A A • * ‘ ‘ • •

Gali- 
kambari 

ir k i-

\’i(*na, Aust riję. — Vienos 
laikraszcziu gautomis isz Ita
lijos žiniomis, ten atsiradęs 
naujas “burtininkas Kalios
tro”— kažin koks vienuolis 
vardu Klaudia Monahli, suju
dinęs visa Italija.

'Tasai vienuolis Monahli, su 
pagialba mediumo, hipnotizmo 
ir fotografines kameros suge
bąs nuimti pranaszingas foto
grafijas,

ten
‘ ‘ hurt ininkas 
kažin koks

kaip

II

i

parodanezias, 
žmogus atrodys po penkiu, po 
deszimt, ar po penkiolikos mo
tu. Vienuoliui esant Romoj 
daugelis žmonių lankėsi pas ji 
nusiimti savo 
vaizdus”

‘‘busimos isz- 
paveikslu.

Burt ininkiszka 
parodanti ne lik žmogaus vei-. 
da, kaip jis atrodys po penkiu, 
ar deszimt, ar penkiolikos me
tu, bet parodanti ir vieta, ka
me tasai žmogus bus ta diena 

praslinkus tiek ir

fotografija

*
S
I

ir valanda 
tiek metu.

Jei fotografuojant žmogų fo
tografinėj ploksztej neatsimu- 
sza joks paveikslas, tai tas ro
do, kad fotografuojamasis as
muo tuomet jau nebus gyvas:

Viena septyniolios metu mer
gaite, Cesarella Brankaczio, 
norėjus žinoti, kaip ji atrody- 
sianti, kai busianti 22 metu am
žiaus. Vienuolis bandės ja foto
grafuoti, bet fotografijos plok- 
szte nedavus jokio paveikslo. 
Del to mergaite pasakius, kad 
Vienuolis esąs prigavikas. Ta
da vienuolis vėl bandos foto- .jį 
grafuoti, ir fotografijoj pasiro- J
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KAS GIRDEI
h”
^Ai^lftios dirb'titx^s' Nnujoi 
Anglijo! likos* atidarytos bet 
ant tokiu iszlygn, jeigu darbi
ninkai priims numuszima mo- 
kosties penkiolika procento ne 
kaip aplaikydavo.

Butu lengva priimti darbi
ninkams numuszima, jeigu pre
kes ant maisto teipgi butu pa
pigintos. Ant nelaimes nors už
dą r bei susimažino, bet pragy
venimas vietoje būti pigesnis 
tai su kožna diena kyla augsz- 
tvn.

Terp darbininku audinyczio- 
šia randasi daugelis Lietuviu, 
kurie aplaikydavo mažas algas 
ir dabar bus
savo szeimynoles, 

darbininku vra didelis 
vargas ir visoki prasižengimai. 
O kad žiema jau po szonu lodei 
darbininkai turės dideli varga.

Tokiu gydymu kun. Bardo- 
no pagarsėjo po visa aplinki
nio terp žmonių bet byskupas 
isz tokio pasielgimo kunigo 
nelabai užganudyląs ir pasmu
kę ji pas save ant iszsiaiszkini- 

i
M agi i

mo.
Vienok pana

daugiau
kankinama por piktas dvasos.
pasveiko ir

nuo to 
ne v ra

suome

pirkinėjo 
an

A

ATSAKYMAI.

J. M. S. Cleveland, Ohio. — 
Szimas arba Szmuilns Gomper- 
sas, pirmsedis Amerikohiszkos 
darbini nkiszkos 
yra Zvdu.
Liotnviszkai l.egncijai Wash

ington, D. C. — 
įkalto, o ant galo
spėti kas dedasi sziadien Lie
tuvoje. Jeigu kiti laikraszczoi 
apie tai rasze, tai kodėl “Sau- 

“ cen- 
nuo nieko, 

žinojote apie

federacijos• *

Ne musu tame 
kas gali in-

■9 1

SAULE ~

W' f

n

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMEIIC

Brooklyn, N. Y

PAJESZK0J1MAI.
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Brooklyn, N. Y. — Sugryžo 
isz Lietuvos pasivieszejos kun. 
S. Roinhiku. Jo priėmimui Mo
tom Sąjungos 24 kuopa sa
rongo vakariene Rugsčjo 21 d.

Lietuviu lt i st i kas, Ka- 
savo rnil-rlis Požėla, rengia.

ristvnos ’ Newnrke,

tji 
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius N

Asz Jhzefina Markoviėzieno 
pajoszkau savo dukters Anto- 
sos Szlickintes po vyru Grigu- 
tione, labai noroozia žinot ar ji 
gyva ar ne. Jeigu kas apie jia, 
žino malonėkit praneszt.

Juozofina Markevich
P. O. Box 4 

Monaville, W. Va.
r P .< 1 . . - . I) 1

(1.80)

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

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku,
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

AQU1TANIA
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell 'felefonas, 1373 M.

Parsamdo automobilius del 
veseliu,

žiniszkas 
Spalio 3 d.

na s vi kojas,
(brolis

Pajoszkan l’adausza Bubn
iu, paeina isz Kauno Red. 'I'aip- 
gi Joną Vitunski
Red., keli motai atgal dirbom 
Standish mainose. Turiu svar
bu reikalą, praszau atsiszankt. 
80)

uždrausta!? “Saule 
zuros nereikalauje 
Ta m i stos gerai 
lai, o bet nenlsiuntet in redys- 

užtvirt inimo ar užginezi- 
nimo tosios žinutes, liktai ty
lėjote lyg sziam laikui, o juk 
žino buvo 
Rugsėjo. Ateitoje norėdami 
idant patalpytumem teisingus 
praneszimus, prisiunskite in 
laika, o ne tada, kada jau visas 
svietas'apie tai žino.

‘Glebesor, 
Raszykie tamista 

9(190

ta

»♦ ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
Musu ofisas Lietuvoje 

suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szva^umas ir maistas. Apie 
daugiuas

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randus.
namus ir forniczius, automobilius t.t

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

Žinomus kntuliku
Kažys Paulonis
F. Paulionio), 

iszvnžinvo sominarijon in Nia- 
Ji iszsinnto 

x’vsku-

Dr-o

jnu-
isz Vilniaus

dabar.

gare Falls, N. Y.
Brook lyno d i ocez i jos 
pas.

22 d. prapuolė

Insziuriniu
L.

Kopenhagos palieije 
kupezin gyvojo tavoro koki lai 
Ola fa Olsena, kuris gyveno isz 
merginu kurios pardavinėjo sa
vo kuna kitiems. 'Pasai iszga* 
ma turėjo szeszos iru’rginas ku
rios ji užlaikinejo,
jam pnikianses drapanas, 
tomobilin ir palocoli. Jeigu biz
nis buvo 
noje vietoje, 
merginas 
kalbvdavo kitas 
paleistnvingo gyvenimo ir kad 
ji ūžia iki net n. Tokiu bildu per
leido tasai rakalis kelis szim- 
tus nekalt u merginu.

Ant galo likos uždarytas ka
lėjime kur turės gana laiko ap
maustyti kiek jisai nustūmė in 
pragaru- merga i ežiu.

Joseph Remer 
Box 219, <’omenįon, N. V.

net 12 informacijos klauskite
I pas vietinius agentus arba nuo:
1 CUNARD LINE
! 25 Broadway
* New York

patalpyta 
A t ei t eje

nepasekmingas vie
tai pardavinėjo 

in kita miestą o pri- 
ant vedimo

— Rugsėjo , r 
isz namu Lietuvaite, Elena Ze- 
maiczinte, 13 metu, 64 Stngg 
St. Ji yra szviosiaplauke, mėly 
nu akiu, 5 pėdu augszczio, bu
vo apsi rodžius balta suknia, 
mėlynu žiponu, balinis czovory- 
bais ir žokemis.

sunku iszmaityti 
todėl tcrp 

v ra ♦1 uju

Kataliku kunigas J-eopoldas 
La (’a merą isz New York o, li
kos aresztavotas už gydymą li
goniu neturėdamas daktarisz- 
kos diplomus. In laika deszimts 
menesiu tasai kunigėlis surin
ko arti deszimts tuksiancziu 
( loleriu.

Revorendas La Camera yra 
pripažintas per bažnyczia kai
po apgavikas, bet jisai sako, 
jog ant gydymo žmonių aplai- 
ke nuo popiežiaus tam tikra 
dispensije, bet Dede Samas no- 
pripažysta tokiu

daktarus

“Motynu Pensijos” 
Instatymas.

F

BellshilhJ. V.
Szkolije. — 
in Lithuanian Legation, 
16th Street, X. W., Washing
ton, D. (o
ka turi daryt.

I

A

Uni •
mautas!

L

NraMdekh nbt riebaluotų mogčhp 
kuomet jtlim būtinai reikaling

TryaiaiasVitadesSaMlda Falsetriaimų!
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Lietuvizzlca* Graborius

K. RĖKLAITIS

Laidoja

ANT RANDOS.

numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

aplaikvsi nuo jos

nia, Delaware, Florida, Idaho, 
New .Jersey, Oregon 
Rhode Island ir Wis

sodina tokius 
kalėjimu.

dispensu ir
’’ in

Jeigu vargszas kensdamas 
badu pavogs kepalėli duonos ir 
buna suimtas, tai sudžia ji už
daro in pataisos narna ant sze- 
sziu ar dvvlika menesiu. Tokiu 
atitikime turime daug ir tai 
kas diena.

Bet jeigu liaukieris arba po- 
litikieris pavogė szimtus tuks- 
taneziu arba milijonus doleriu 
— tai pagal tiesas huną paliuo- 
suotas, o kad ir uždaro ji kalė
jime, tai tik del to, idant po 
keliu menesiu ji paleist.

Nesenei bankieris Julės C. 
Rabiner isz Najorko, iszmintin
gai pavogė 800 tukstanezin do
leriu žmonių pinigu — vietoje 
pavogt pora czeveryku, duo
nos arba viszta nuo savo kai
myno — tai už tai gavo tiktai 
tris menesius in kalėjimą po 
tam likos iszleistas.

Bet dabar iszsidave, jog ir 
tuos tris menesius nopersedejo 
kalėjimo, nes savo bausmes 
laika praleido kabaretnosia ir 
hoteliuosia ant linksmo laiko 
ant Broadway, nes ji paleisda
vo isz kalėjimo kas vakaras 
idant praleisti smagu laika ir 
kad jam sėdėjimas kalėjimo ne
užkenktu jojo sveikatai.

Isz to galima imti tiktai se
kanti pamokinimą, jog jeigu 
jau manai pasilikt vagiu 
no ryk seile ant mažo kąsnelio, 
arba kaip Amerikonai sako: 
“don’t bo a piker.’’

vargszas

tai

Szitam dvidoszimtam szimt- 
meti da vis randasi ant svieto 
visoki velnci ir piktos dvasios 
kurios apipainioję “

Ypatingai tankei tosios
piktos dvasios atsilanko in kai
mą Boggiolo, arti Arozzo, kur I motynoms: Arizona. Arkanasas

griesznin-
kus.“

Svarbus socialus legislaeijos 
dirvoje iszsivyst imas Jungti
nėse Valstybėse per pastaruo- 

metu, yra taip 
Motynu Pensijos 

Keturias
valstvbi

Motynu Pen
tį or.s

Lawrence, Mass. — Ketver
ge ryte, Rugsėjo
Antanas Vinnauskas sulaukės 
8$) metu amžinus. Velionis bu

kim. P.’ Vir- 
mnusko; Lawrence ’o 
parapijos klebono. .Jis pas sn- 
nu kunigą, gyveno ir kleboni
joj yra paszarvotas. Kilęs isz
Luokės parapijos,

vo tėvas gorb.

o2.r> d. mirė

p;
lietuviu

S

/

sius deszimts 
vadinamos 
Instatpmai. 
szimls dvi 
taip vadinamus 
sijos Infetatymus,” nors szie 
instalymai neparūpina pensijų 
motynoms. Anaiptol jie parū
pina fondą, isz kurio duodami 
pinigai motynoms, 
naudoja juos iszrnaitinimui sa- 
vovaiku kurio kitaip neturėtu 
normalia naminio gyvenimo, 
ir turėtu (daug nukenteti, uos 
mot ynos negalėtu sykiu uždirb 
ti pinigus ju iszrnaitinimui ir 
prižiūrėti juos namuose.

Pirmas Motynu Pensijos 1 il
sta tymas buvo iszleistas Miss
ouri ir Illinois valstvbese 1911 
metuose. Pirm to laiko, motina 
kuri, numirus jos vyrui, ar ki
tai kokiai nelaimei atsitikus, 
nebegalodavo iszmaitinti savo 
vaiku, negalėdavo gauti jokios 
paszalpos isz valstybes, nebent 
ji utiktu savo vaikus indeti in 
valstybine instaiga ar kitoje 
vietoje, kur valstybe apmokė
davo.

Rūpestingi žmonos pradėjo 
suprasti, kad valstybes pinigai 
būdavo iszduodami instaigoms 
kad apmokėjus už vaiku prie
žiūra, kurie butu galėjo namie 
gyventi, jei tie pinigai butu 
buvo duodami motvnai. 
susipratymas privedu prie Mo
tynu Pensijos Instatymo.

Vėliau, pradėta suprasti, 
kad paszalpa turi būti duoda
ma tiems vaikams, k nariu mo- 
tynos nėra naszles, bet apleis
tos isz priežasties, kad tėvas 
yra kalėjimo ar pabėgės, ar ne- 
pilnaprotis, arba nelaimingai 
sužeistas, taip kad jis daugiau 
nebegales uždarbiauti. Dvi do- 
szimt penkios valstybes duoda 
paszalpa naszlems ir kitoms

< t

t > de- 
iszleido

4 i

pradėta

ir jos su-

gyvena senukas kunigas Fran-1 Illinois, Indiana, Iowa, Kansas 
Louisiana, Maine,cisco Bordoni, specialistas isz- 

gnjimo velniu isz 
kūno.

(hiodotinas tasai senukas per Į North Carolina, North Dakota

Massachu- 
žmogiszko I setts, Michigan, Missouri, Mon 

I tana, Neveda, Now Hampshire,

savo gyvenimą iszgujo jau 503 Ohio, Oklahoma, Pennsylvania
visokiu piktu dvasiu isz gyvo-1 South Dakota, Toinnesseo, Ver- 
nimu ir 504 isz žmonių, o pana- 
.szia operacije padare ant Kle
mentinos Magli, savo giminai
tei, senmergei, bet dievuliai-1 paszalpa netik motynoms, bet 

ir kitoms giminėms, kuriems

mont, Washington, West Vir
ginia ir Wyoming.

Nekurtos valstybes duoda

minga i merginai.
Daktarai jaja apleido, nes 

sako jog negalima josios iszgy-1 nulojo,* tokia paszalpa duoda- 
dyt. Tada tėvas Bardoni ėmėsi Į ma molynai arba kitai kokiai 

i y pati. Minnesotoje, 
pamoto ar moicziute gali gauti 

inz I paszalpa. Now Yorke, jei mo-

ir kitoms giminėms, 
vaiku priežiūra pavesta. Colo-

prie gydymo. Laiko inzkilmin- paskirtai
gu ceremonijų ir užkeikimu, 
peržegnojo, pa krapino ir f 
kūno nelaimingos Klementinos I įyna yra mirus, kokia kita gi- 
iszszoko trys vetnei ant kart, mine, ar tai teta, dėde ar tėvu 
kariu pravardes yra gerai ži- tėvai gali gauti paszalpa. itf-

_ i______ x _ « f 11 -4* 1 4 -1  •'L J F

pieris szetonas ir skorpijonas. | szalpa giminėms yra, Caltfor-

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
I «|MNM If ■IfUfl’ IIHtf M<    fin   4

Didtdls sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su szilnma, 
bile kokio biznio. Antros durvs 
u nauju bankiniu namu, Peop-

Randa. ncpor-
1 nojail I

tinkamas del
Hat. Ofi«e.Ir<*r- S. V. I

v

ViflHODHd buvot
pulklmidw Ir jxitlkftl

V ■I Ant. J. SakalauskasS

) los Trust t‘o.
Atsiszaukite

\V. Zotauska,
25 N. Lehigh St

pagt'lGlhira gyduole. I 
r............ labljuHigl pfttlkftlnu*
incut ns, kokj rlk philgdl uali nupirkti

J i s y ra 
h Hni LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
Nebraskn, 
Virginia,, 
obliai n.

Ncknrioa vaisiyboa reikalau
ja pilietybes tu ypatų kurioms apskriežio. Amoriko lAzgyveno 
paszalpa duodama, 
valstybių reikalauja, 
szalpa gaunantis butu iszgyve
nos paskirta laika, tojo Valsty
bėje ar Apskrityje, ir taippat 
turi būti pilietis 
bes yra, Arizona, 
Connesticnt, Illinois, Minneso
ta, Montana, Nexv York, 
gon, West Virginia, ir North 
Dakota. Trys valstybes kurios 
neturi jokiu reguliacijų kas- 
link pilietybe ir gyvenimo yra 
Indiana, Michigan ir Vermont. 
Kitos 29 valstybes reiklauja. 
paskirta, gyvenimo laika toje 
valtybeje ar apskrityje bet uo
rei kai du j a pilietybes.

Pehkiose valsvbeso reikalau
jama, kad motyna 
piliete. Tos valstybes yra: Ari 
Oregon ir West Virginia.

North Dakoloje, jei motyna 
nėra piliete, euri būti padarius 
noro paroiszkima tapti piliete. 
Ulinoijuje jei dar nopiliote, tu
ri Imti pridavus savo aplikaci
ja del pilietybes, ir paszalpa 
duodam tiktai Amerikoje gi
musioms vaikams. Minnesoto- 
je tėvas ar motyna turi būti 
padare noro paroiszkima tapti 
piliecziais. Montanoje motyna 
turi būti padarius noro pa re isz 
k ima, nors metus laiko 
pasza 1 pos re i k a la v i mo. 
Yorke paszalpa duodama, mo- 
tynai kurios vyras iszgyveno 
du metu toje valstybėje priesz 
mirsiant arba buvo pačia ros no
ro paroiszkima nors penkis me
tus laiko priesz mirsiant, 
svetimžome yra 
penkis motus Jungtinėse Val
stybėse priez paszalpos roika
la vima, ir turi padarius 
paroiszkima tapti piliete, ji tu- 

nežiu- 
rint ar jos vyras turi visus rei
kalavimus iszpildes ar ne. Vie
nok, abiejuose atsitikimuose 
paszalpa duodama tiktai tiems 
vaikams gimusioms Jungtinė
se valstybėse.

Yra szeszios valstybes netu- 
rinezios Motynu Pensijos lu
stą tymu — New Mexico,- Mis
sissippi, Alabama, 
South Carolina, 
•Kolumbijos Distriktas.

Pirmieji instatymai 
davo mažai paszalpos neku- 

noda il
gimi kaip penkis ar deszimts 
dolicriu ant menesio 
vaikui. Nekurioso 
daugiau nėra duodama bet yra 
mėginama 
'paszalpa atsižvelgiant in szei- 
mynos reikalavimus.

Informacija apie i n statymu s 
atskirose valstybėse galima 
gauti isz Valstybes agentūros, 

f ’ 2” . ....

Deszimts 
kad pa

szios vaisiv-
Arkannsas,

Ore-

bntu pilnah

pirm 
New

Jei
iszgy venus

noro

Szianliu

N’^rn tikriiHh, Jei neturi ISKARo 
ha £enl)ln,

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

X .1 I s

r i teise paszalpa gauti

Georgia, 
Kentucky ir

teiduo-

riuoso atsitikimuose

vienam 
valty besd,

I

pravesti didesne

nomi kunigai, o buvo tai Luci- tos valstybes, kurios duoda pa- ,arbiv agentūrose instatymais 
p. rupinancžiomis. — F.L.I.S.rupinancziomis. F.L.T.S.

b ra nąi. 
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‘ (L f.) Frackville, P. i.
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35 metu. Paliko du sunirir vie
na. (lukteri, visi Amerike. 
laidotas bus Panedelyje, Ru 
sėjo 29 d. Montelloj, 
senai ilsisi jo žmona.

kur

Pa-

Jan

Chicago. — Jauna Lietuvai
te Bernico Bross, 6419 So. Ma
plewood Ave., apsivedė su tur
tingu saldainiu fabrikantu Pe
ter Galanis, 3 
Kenilworth, galva Concession 
Chocolate Co. ir dideles Gala
nis Bros, saldainiu 
prie 19 PI. ir Halstead 
i szd i rboju ri\'hipt a t i oi i 
niu. Szliuba jiems davė 
k u-kataliku bažn vežios 
Amerikoje, arcivyskupas Alok 
sandras. Vestuvių pokylys bu
vo Congress holely, kuriame 
dalyvavo apie 850 žmonių.

Jaunavedžiai ta pati vakara 
iszvažiavo praleist i 
menesi’’ ir sugrysz

09 Sheridan Hoad

flirbt lives 
gat., 

saida i- 
grai- 

galva

•;3 j

“medaus 
menesi" ir sugrysz in Kenil
worth tik apie Spalio 15 d.

Jaunavede Bernice 
šuo Dr. K. Kliaugos žmonos.

v ra so-
XX

Philadelphia, Pa. — In mota 
laiko po mirt(»i josios vyro nuo 
szirdies ligos Otia Veineckie- 
ne, 65 metu, 900 Howard nli. 

negyva aut
65 metu, 

Camden 
n 1 vežios.

Vincas Szuski, 
reivis, likos 
bandvma 
metu mergaite Nellie Neal.

— Antanas Zemanskis isz 
ICssingtono, 
ant 100 doleriu 
pa rda v i nejima 
Kazimieras Bulski, Morris nly- 
czios, teipgi likos aresztavotas.

— Look ad i jo Kosteria, 44 
metu, gyvenanti ant Sherwood, 
bando atimti sau gyvastį per 
perpjovima sau gyslas rauku
sia.

sukrito

25 metu ka- 
aresztavotas

su bjaury t i penki u
už

nubaustaslikes
už dirbimą ir 

munszaines.

ablavaPalieije padare 
restauracijos M i koto %i\-

Callowhill ulyczios,
bonkntes

ant
gu rakio, 
paimdami ketures 
munszaines.

— Praejta 
mieste mirė

sanvaile musu 
net 410 ypatų — 

228 vyriszkos lyties o 182 mo- 
teriszkos, arba 33 mirtys dau
giau ne kaip už praejta sanvai- 
t ia.

Scranton, Pa. 
nes, 
pavogė 1800 doleriu, 
czedino per visa
Stanislovai Piiszkeviczius 
metu atome sau 
nusiszovima.

Susi rupi- 
jog jam kiszoninei vagys 

k ari uos 
gyvenimą, 

, 38! 
gyvas! i per

— Ajriszis William Kelley 
teipgi užbaigė savo gyvenimą 
per trucizna, peš ir jam nuUb- 
db gyventi/ > .
i
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Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
1 
kėni la

P r h 11 N ik i t, 
miržhimafa
(•< rl«ltM,i

x pikui greitai, len
(Ikrui.

Maži kūdikiai 
riai užkhtčia, 
motinas ! 
veiktų kiekviena
užk ietčjhniirt. duokite 
Kūdikiai inflgMa jį. Jie net pruAu -lang .i iM 
gvai, liktai. Honka 15r. aptiekone .h t « , ii

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

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

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, 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.

Telefonas: Canal 6417.
J i' Im#

Dept. 18

Pigi preke. Taipgi 
automobilius

jausia mada, 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tat 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahaaoy City

W. TRASKAUSKAŠ
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MĄHANOY CITY.

visokiem!

2^1 Kolonijališkosios Dienos
ir Isufayettd:

*..... i
papročiu puikionta

"iai apsirčužiu^ irtus 
tuUi savo galvas' sti gr;i* 
i. J ei hIIuh paprotys galio* 

šiol, tai šiandien daugelio_ _ ...
pteiaknnondH apdcngtaa mvo galva*.

Dienom* WasJiingtono
- Kosi iuškoH Ir karaliaus Jurgio, buvo 

pilnai galiojančiu 
jkMiioins ir 
vyninis papuošti 
žiais perukais. Jei šitas paprotys grtHpy 
11; ligi šiol, lai šiandien daugelį* 
žmonių galčtų paslčptl |>o perukų 
pleiskanomis apdengtas savo galva*. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoju

Ruffles
Pleiskanų mirtinąjį pr|e&i, kuris, jei 
ištepsi juoud galvų kasdien per sa

gražiui apHir&lžhuirtm
i

4

.h * f/
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O
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vaitę ar defthntj dienų ir vėUauH tik rctkarčlaii milig reikalo, greitai ap* 
Valiu gulvoa odų nuo f\ 
pranyks ir plaukai tuojaun atgaus aavo nu turai j,* normai į grniunui, 
| h . . • # i • k ik 'F M " L ' «

čianie pa£tu tiekai iš dirbtuv<K

Va lis galvos odų 
I / ‘ ........ .... r
Ihifties galima gauti vImmo aptlekoeo p<> 05c. boiikij, urbi ui T5r. prlaluu-

nuo Aių erzinančių baltų lupynų; niežėjinuK tuojau*

I lį

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 Sa. 4th St., Brooklyn, N. Y.
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Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. I

------ f------ - 5
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu > 

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

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart <
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris > 

' dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o J
I. įg<

’ Vi i C

r .r

Į' dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
j persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- 
! dauginimu procento;

v.»■’ll.

Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t.t. 
S2O W. Centre St. Mahanojr City Pa.

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

ATSIUSK TIK $1.60
0 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 viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visoWaz 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turimo sutaisė 
tani tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai. nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvojo ūžimo, 
nuobemiejo suklajojimo ir visokios 
neryti suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir j u užkietėjimo, 
nuo szlapinhnosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu motcriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
151 Hudson Ave.

m

Rochester, N. Y.

lt

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS |G23,358.62

♦

1 
I

CAPITAL STOCK |125,000 00

I 
I
I

Mokame 3-czia procentą ant
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 

!prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pro.
Joe. E. FERGUSON, Kaeieriue.
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Paskutinis Pinigas
1.
tautojeDragom i rn 

szviesu, rimta, ramu ir
puiku, 
gerai.

Dragomiru tautoje notik-tai 
virszi ninka i bei poi-detiniai 
laimingai ir linksmai gyveno, 
bot laime ir linksmybe naudo-

bei

josi visi tos tautos gyventojai.
Dragomiru (autos gyvento

jai, kaip vyrai taip ir moters, 
aczhi genii tvarkai ir viso
kioms naujiems iszradimams 
bei pagerinimams, sunkaus (fi- 
ziszko) darbo dirbdavo

i

o,

augo ir 
pradėjo 

pažiūrėti 
pinigo, 
ant at-

kintas ir ne jokiame paveikslo 
nebebus daugiau in Dragomi
ru vieszpatyste investns ir nie
kur, nevieno no atmineziai ne
belaikytas“, bet dabitr Drago
miru tautos vyresnieji iszstato 
atrastaji pinigą, kaipo tokia 
retenybe iii muziejų, /mioneso 
žingeidumas kasdien 
kasdien miniomis 
plaukti in muziejų, 
auksinio ritinėlio — 
kurisai buvo padėtas

labai skirio stalelio. Isz pradžios in 
mažai, bot mastydavo. ginczy-Įji žiurėjo su didžia atyda, bet 

labai i drauge su baime ir pasibjanro- 
daug. Kadan-gi apygarda, ku-;jimu. Tiktai pamaželi tie jaus- 

labai niai silpnėjo ir pradėjo atsiras- 
pniki, žemo derlinga, jie patys t i žiurineziuju akyse pasigėrė

jimas tuo pinigėliu. Dar toliau 
rūstingose ir pasibjaurėjimo 
pilnose akyse, pradėjo blizgėti 
užsiganedinimo
Per keletą savaieziu žiūrėtojų 

nepraši! rauke, ne
sumažėjo ir nepasididino; atei

tais ir vakarais Užeidavo visi j davo tie patys po keletą sykiu, 
in lankus, lankydavo upes, kaikurie kasdien lankosi ir vis 
miszkus, kalnus ir 
vosi, gėrėdavosi gražiais gam- : • lt* f w • • •

p

susirinkdavo in tam tikra pni-

■ ■steliniu IIIMII.—1111 —     III IIWWWI. 

kūrinsi' viro ginezai ir'peszly- 
nes. Viskas maiszesi ir negali
ma buvo suprasti ne kas daro- 
si? ne kas is^ to iszeis. Vienoje 
didėlėje kuopoje pakilo baisus 
triukszmas ir riksihas ir pa* 
lengva tilo vieno žmogiuTs 
gergždžiantis balsas. Isz visur 
skubinosi žmonos pa^iui^ti, 
kas ežia, dedasi ir pamate, ant: 
žemes gulėjo ir mirė jaunas 
vaikinas užmnsztas savo tikro
jo brolio...

Seniausieji Dragomiru tau
tos žmones nobeatmino žmog
žudystes; dėlto toks atsitiki
mas ir dare in juos baisu inspn- 
di, nuliūdima ir goda. Visi isz- 

prislegtomis 
tylėdami.

no kas is^ to iszeis. Vienoje 
h, s»I <

triukszmas ir riksihas 
tilo vieno

pažiutoti,

galva

davosi ir tyrinėdavo

rioje jie gyveno, buvo

gražus ir sveiki, tai jie gyveno 
visai kitaip, negu kiti ju kai
mynai. Jie lavino ir užganė
dindavo savo estotiszkus (dai
liausius) jusmus, i 

bei
si ©bodavusi

, sm jos g ra zylios 
arba, gėrėdavosi savimi...

I kibirksztvs.

tebnklus, plaukimas
R v-

lankydavo
džiaugda-

tos paveikslais. Kas savaite jii
i

negalėjo prisižiūrėti in ta pini
gą. Nebuvo nevieno žmogaus 
visoj Dragomiru tautoje, kuris 
nebūtu net po kelis sykius ma-

kiais žolynais prisodinta lygu- į tos ta pinigą... Galinus jau no
ma ir žingeidžiai prisižiureda- ! užsiganėdindavo vienu in pini- 
vo saviems ir svetimiems pui-!ga pažiūrėjimu, pradėjo 

sudėjimams, inklausioms kimu
imti

rankas, cziupineti, o nesyki
Nebuvo tose parodose, saves ir . tsitikdavo kad kasnors užsig- ... v. •* ... • » 1 ...

I f

papiktini- noredav
• 1 • • I « • t •

kitu apži u rojinio kokios 
lybes, ne gėdos, ne |

tusz- niauždavo savo saujoje

mu, ne neszvarin papiktinimu duoti kitam, t * 1 • 1 • t ' • *

ir no-
ii padėti atgal arba ati- 

Pakildavo tada 
va ržimasi,

Pirm n

susirinko

ka pasitarti.
u z-

kur pa tab

perdaug

versmes

paskui apsireiszke visa, 
ir gražinusia moteriszkas veL 
das taip gundantis ir traukian
tis prie saves* kad asz parpuo-

I 
drobahožibmis lupomis 

...Dievo, ir visiszvoii- 
'y-- 1 suHZukait 

bet nieko nofecigelbejo. Gorinti 
jo apsvaiginanti gražuma 
galo, bekraszto ir 
pajautimai inpuole in didžiam 
šia pagundinima,. kaip isznlko 
vilkai in aviu banda. Galu gale 
surinkau visas savo jiegas ir 
su didžiu-didžiausiu pasisten
gimu atplesziau savo nuo jo ir 

*8ztai ežia pas jus,, 
neporgalosiii ir 

atnoszian ta. prakeikta ritinė
li.... z .

Jeigu pirmasis

les ant kolhi (ihii’aiv karsztai ji
.savo <
bueziiiotii,<
tieji, geilielįito!

Dievo, ir visi szven-

kad tu burtu

IK t

be
visi man b

pa s i sakyti

MWWfcW'"   will ■ r   w>^BwwAwwwwwwewiwwwr<wwwww 
balos iszsinere motoru ir vyni 
vainikas, kurie szokinodaini ir 
vieni in kitus taszkydami, 
bjauriai užkaukė J u gerkles© 
gargaliavo nesuprantami bal
sai, ju akys iusmigo su pagei
dimu ir godumu in auksini ri
tinėli ir piktai, su neapykanta 
Žiurėjo in kaustanti ji jaunikai
ti. Tolinus akys ju iszszokdavo 
ant virszaus kaktų o 
kiszdavo savo liežuvius 
gylius, puo kuriu tekėjo raus
vos nuodingos seiles, 
kaitis nieko nobĮjodamas vis 
kauste ir kauste pinigą. Ga
linus baidykles baisiai ^uriko,

ju akys insmigo su pagci-

jie isz- 
kaip

Jauni-
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Valgis Patraukia Tara
konus ir Skraidės.4
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Tikriausia būdas apsaugoji 
skruzdžių, tai 
maisto 

vietose

mui namu nuo 
nepalikti jokio 
lentynų arba kitose > .1, 
kur jos gali prietiti, sako Jung 
tiniu Valtybiu Agrikultūros 
Departamentas. Skruzdės eina 
ton, kur randa 
valgis bus laikomas 
niuosi? induose arba szaldytu- 
vuose, ir visi trupiniai nuo že
mes su rankiojami, nuo skruz
džių galima apsisaugoti. Pyra
gas, duona, cukrus, mesa, ir ki
ti valgiai patraukia skruzdės.

Tarakonai neina in 
kur jiems nėra 

bus 
ir trupiniu nie

kur nesiras, tarakonai tokiose 
v i e tn se n ea p s i gy veli s.

ant

valgio, ir jei 
mot ai i-

(I

I®

' i il l 
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Nesakysiu kokiame plcise, 

Tiktai Peunsylvanijos ateito, 
Badai ne didele peeze, 

Tai buna no žmonis, ajbeeze.
Gyvuliszkai apsiėjo,
Ant nieko nežiūrėjo, 

Girti po st rytus strapaliojo, 
Bjaurius žodžius plovoje.

Ir bobeles negeresnes, 
l’ž vyrus daug bjauresnes, 

Kaip liktai kur užuodžia alų, 
Tai laka be galo. 
Visaip pliovoja, 

Kannobjauriausia loja, 
O ypatingai isz ju viena, 

Tai ant svieto gal kilos to
kios nėra.

Su liežuviu nuolat maiszo, 
O kaip duona užmaiszo, 

T

sustojo in rata, paskui mėtosi 
vieni ant kitu, pradėjo įnirto 
kandžiotis, pjautis, ir susipai
nioja in didi urzganti kamuo
lį, sukrito in purvina bala ir 
tėn bogediszkai pražuvo.

Jaunikaitis kauste tolinu. 
Isz suploto ritinėlio

^1: If

vietas, 
ir jeimaisto, 

laikomi snu-
1

J4i|i
■. Į
1

Jeigu pirmasis atsitikimas 
vyresniuosius peiįdetinius per- 
gaudimo ir invedo iii 
ma tai antrasis
sužavėjo. Nebežinojo, ka pada
lyti, kad apgalėti ta bjauru ga
lybe. Paszaukti gyventojai su
sirinko pas tautiszka narna, 
bet ir juose visuose 
apsireiszke sumisziino, 
proto ir iszmipties. Isz visokiu 
tankiausiai gana juokingu pa
tarimu, vyresnieji nevieno ne
galėjo prie pinigo pražudymo 
pritaikinti. O kada nuomones 
susipainiojo ir prasidėjo 
czai ir kuone pesztynes, tada 
iszsiskyre isz minios ir prisi
artino prie vadovu skaidri 
mergaite, turėdama už rankos 
gražu jaunikaiti ir drąsiai pra- 
t a re:

— Mano Arjas perkals pini
gą!...

Visi atkreipė didžiausia aty- 
da in mergaite baltame sijono, 
kursai kaip lapai ka tik pra- 
žinstanti žiedą, donge jos balta 
kuna; ji linksmai stovėjo tru
puti pakėlus glvnto, ant kurios 
sziaudine skrybėlė, 
truputi brylius, 
jos plaukus, jos veide 
laimingo ir skaistaus pavasa
rio gražumas; ji tarsi kvėpavo 
szviesa, protu ir iszminezia, 
kada in ja visu akys tapo in- 
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neramu- 
stacziai juos

iui ma
daugiau

negu

visi valgiai 
giose vietose,

Isz suploto ritinėlio ilgomis 
sriovemis pabiro suru$ aszaru 
laszai, isz kuriu pasidarė nau
jos balos kalvoje. Lfiz tu aszaru 
balu pradėjo kilti kitos isz 
džiūvusios, liesos žmogystos, 
kurios verkdamos užtraukė la
bai graudžia giesme,, pilna gi
liausio nuliūdimo. Bet tie bal
sai tilo, žmogystes nyko, kol 
pamažu in žeme sukrito...

Jaunikaitis vis kuju kauste 
o ant priekalo plojo- 

si didis aukso gabalas ir darė
si plati biota. Tada pradėjo 

in szalis 
kraujo ploniai kurie rinkosi in 
viena krūva ir augo kalvoje. 
Ant raudono pavirszio tos krū
vos pasirodo lavonu eile su at
daromis žaizdomis ir paslap- 
eziu pilnais veidais. Bot neil
gai trukus, kartu su kraujais, 
pražuvo lavonai ir aszaru ba
los... Jaunikaitis kauste be at
silsiu, o aukso bloke darosi plo
ny n ir plonyn, jau ji iszrodo, 
kaip plona szilku skepetaite. 
Isz po kūjo, kaustant, niekas 
tada nebosisunko ir nesirodo, 
bet vis dar girdėjosi tykus de- 

skundai, 
ir iszmetinejimai.

gjn- ir kauste,

Tada 
trikszti aukszlvn ir

SUTINKA.

įi
i

ai per tris dienas nekopa, 
Paskui laukan iszmota, 

O jeigu ir iszkepa, 
Tai buna kaip kaka. 
Negalima valgyti, 

Turi iszmesti.
t) viena mergele szczyra, 

Toje peezeje yra, 
su vienu in pora su- 

\ ejti, 
ta boba pradėjo peikti, 

Priesz mergina, 
Ta j i vaikina, 

O priesz vaikina 
Aplojo mergina.

Vyrus kvieczia pas mergina, 
Ypatingai katras fundina, 

Bet mergina ne eina, 
Ba del josios kiti neapejna, 
Ba pamylėjo dora vaikina, 
Ir už jojo teketi ketina.

O jeigu toji boba nepasiliaus. 
Tai da daugiau velniu gaus.

Susitarė Tėvas in dnktere:

y ii

i

lt ’
i

7
I
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Ka ? Tiktai keturios ne* 
dėlios kaip susivinezovojote q 

jau skundiesi ant savo vyro?!
Duktė: — Kad jis nuolatos 

su manim barasi ir barasi.
Tėvas: — Tai niokysta ir ga

na, asz su tavo motina kas die
na vaidyjomes jau nuo 30 motu 
o vienok sutikimo gyvenome.

O

keiksmai, 
musz- 

Muziejaus kambarys, 
pini-

bea pagundymu, bet lik tikras ^ginezai, 
artistiszkas, dailumu gražumu skundai, pesztynes ir...

i tynęs!
Bet viena karta ta Dragomi- j kur gulėjo ant staliuko 

nerimoti irjgas, pasidarydavo visas triuk- 
visi gyventojai pajuto porinai- szmo pilnas, tarytum koks jo- 

markas, o per duris ir langus 
eidavo pikti žmonių balsai lau- 

tau- 
apsireiszke

pasidžiaugi mas.

ru tauta pradėjo

na.
Ta rpu danteli 

savo miesto užvedimu ir intai- 
symu, ta Dragomiru tauta tu
rėjo dideli-didoli muziejų, ku-

žingeidžių

szmo

muzie-
Delto vyres-

t vir

siskirste namon, 
szirdimis, 
karta ju gyvenime užpuolė juos 
toks debesys ir trenke perkū
nija.

Praszvitus rytui,
penki vyresnieji apie ta daly- 

Pirmiausiai jie 
nutarė ir Hope po sargyba 
daryti atskiruose namuose be
proti seni žmogžudį, jauna vai
kina užmuszusi savo broli. Ir 
taip po trijų szimtn metu, lai
ke kuriu neatsitiko pas Drago- 
mirus no vieno proto sumiszi- 
mo, ne vieno nžmuszimo reikė
jo insteigti pirma beprotnami 
ir pinna, kalėjimą, 
pinti prasikaltėlius.

Abudu szituodn netikėti at
sitikimai, kuriedu visa Drago
miru tauta ge<la ir nuliūdima 
apdengė, buvo jai 
svarbu ir baisu, kad nebūtu dai
ryti ju priežaseziu
(szaltiniai) tyrinėjama ir jesz- 
koma. Tuojau s tapo atrasta ir 
patvirtinta, kad buvo jie pas
kutine akimi retežyje ligotu 
jausmu, kurie apsireiszke žmo
nose tuojaus po pinigo 
juje iszstatymo.
nieji tnojans nusprendė: 
tai užlaikyti ir pildyti instaty- 
rna — nusprendimą priesz pi
nigus, iszleista tris szimtus me
tu atgal. O atrastaji pinigą per 
kaustyti ir padaryti in mažytes 
plonas blekntes, kurias paskui 
pakiszti po gyvu žuvų žvynais 
ir paleisti vėl tas žuveles in gi
liu vandenų jura...

o 4MW g
Ta paezia diena, tas pinigas 

buvo isz muziejaus paimtas, in 
kalve nunesztas ir paduotas isz 
tikimam darbininkui,
užsidarė kalvoje, kad žiopsoto- 
tojai nematytu ir 
darbe.
praėjus iszejo isz kalves tas 
darbininkas persigandęs, dre
bantis, nuvargęs su 
nuo prakaito plaukais ir nubė
gės pas vyresniuosius skundė
si :

— Negaliu

nuleidusi 
glosto juodus 

žydėjo
kan.... Visojo Dragomiru 
toje, visu žmonių, 
stebėtina permaina: seniau liu- 

pavirto 
pus’proczius;

veidai — 
aptemo ir susiraukė; sveikata 

o apsireiszke

I
riamo buvo sudėta nuo koletus J vusieji rimti žmonos 
tukstaneziu motu dugybes is-į in

atmint ies ' szviesus ir linksmi
kokius tai

toriszku liekami be
Tenai matosi vi>a ei- 

vilizaeijos pradžia, 
ir traukimosi ligi sziu 
Ten buvo sudėta tikrose figū
rose arba modeliuose 
daiktai, kurio kada tai 
didžia vertybe, o sziadien 
jokios vertos esanti, kaip tai: žarija, paliovi 

a * w. a * I aaa

ženklu.
jos begis Į pranyko, 

dienu. ; kios ligos; iszsiblaszke tarp vi-
viso-

SU irmeiles ir draugiszkumo 
o iszsipleike pageidj-visoki j kvapas, 

turėjo'mu smarse.. Paliovė mokytis ir
be i teirautis apie istorija jr civ’di- 

e gėrėtis gamta ir 
savimi, visus, rodos, 

pelenai,
tortures, saidokai, szaudykles,
kardai, botagai, arkleis vežami nuliūdimo
vežimai, spynos, senoviszki ap- neapykantos ugnavietes.
redalai, vekseliu blankai, trio-T
lios be kaminu ir daugybe kitu ji szia baisia 
daiktu, iszskirant auksinius Į žmonose
daiktus, kurie buvo iszstatyti j jo surasti jos priežaseziu. Galu 
spalviniuose paveiksluose. Iszlgn* 

jaus

apnesze 
pakilo isz

kursai

iszskirant auksinius

Dragomiru tautos vyresnie- 
permaina savo 

užtemyjo, bet ųegale-

netrukdytu
Bet koletai

isz
valandu

szlapiais

smeigtos.
— Ar esi-gi 

kad jis tai padalys
persitikrinusi,

• 
vienas isz vyresniųjų.

— Taip! — atsako ji su (vir
tu pasitikėjimu in savo Arja.. 
—Arja n!
si in jaunikaiti ir savo puikio-

—— <VJ*

klausė

tarė ji kreipdamo-

javiniai, verksmingi 
raudojimai
Galu-gale ir jie nutilo. Tadą tai 
suskambėjo tasai grynas gar
bingo metalo-aukso balsas,

jam suteikė,

s pa 1 v i n i n ose pa ve i k si uose.
tu visu sonoviszku dalyku Dra- 
gomiru tauta mokinosi istori
jos, stengėsi pažinti civilizaci
ja ir neviena syki vedo prie ju 
karszczinusins ginczi us, 
darni jn verto, amžių ir tikru
ma.

Priesz keletą

įle, viena diena, kada muzie- 
ka m bary s buvo prisigrū

dęs žmonių, kurie karsztai ko
vojo su viens kitu už galėjimo 
pažiūrėti, paeziupineti ir in sa
vo 
vienas 
pas staleli
rankas auksztyn, insmeige sa
vo deganezias akis in geltona 
ritinėli ir baisiu balsu szauke: 

rado “Tu mano stebuklingasis lai
žomoje geltona, apvalu ritinėli mes talismano! Visubrangiau- 

sioji pažadėjimo dovana! Viso

Isz

atspe- tadaranka paimti pinigą, 
perkarszes senis, krito 

ant keliu, pakele
v įe

inu t iecziu
menesiu

nas isz Dragom i m 
kasdamas savo lauke duobele 
nektarinus insodinirnni,

ant kurio vienos puses buvo
atmuszta. szirdis, kryžius ir in- gero- ir laimes versme! Asz ta
kams; o ant kitos puses — 
skaitline 20 ir 2340 metas. Ra
dėjas atnesze ir atidavė iii mu
ziejų. Mokyti Dragomiru tau-

ve Asz tave garbinu! 
meldžiuosi!... 

mano nužeminto
prie ma-

myliu!
Asz priesz tave 
Iszklausvk 
meldimo ir nusileisk

tos žmones, kurie szita ritinėli | nes, in mano kiszeniu! Asz ta-
pamate, pripažino, kad tai 
nas užmestas, 
aukso pinigas.
padare visuose žmonose 
inspudi, nes niekas isz
toju buvo niekad nemato pini
go, apie kuri tiek žingeidžių, 
bjauriu ir baisiu apysakų skai-

ne
didžios vertes 
Szitokia žinia 

didi 
gyvenf*.

ve paimsiu ir niekam neatiduo
siu, su savim mirdamas in gra- 

’* Taip sakyda
mas, pagriebė nuo stalelio pi
nigą, pradėjo ji bueziuoti, prie 
szirdies spausti ir szokineti, 
baisiai juokdamasis ir užkimu- 
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ba insidesiu!

I 
ir

Mano,'siu balsu szaukdamas:
te savo atsitikimu rasztnoso ir mano, brangus mano!“... Kada 

neras-tikėjo, kad jn žemoje 
turn niekur jokio pinigo. Nors 
priesz tris szimtus motu per vi
sos tautos susirinkimą Drago- 
miru proseneliai nusprendė Ir 
in “žmonių teise^ inrasze, kad 
“pinigas, kaipo vedėjas prie 
viso pikto ir blogo, kaipo sim-
holas visu netikusiu žmonių 
palinkimu, — turi amžinai pra 
keiktas, praszalintas. isz tos 
žemes užvarytas arba sunai-

mis akimis ji žavėdama, 
tu myli mane?

— Myliu! — jis atsake tvir
tu balsu, lyg priesz visus pri
siekdamas.

.Ii vėl paklausė;
— Ar myli žmones?

jis atsako.
ir

4

iszgelbek

ja savo

intrauks in

szaukiau

tai tik

nebeapgale-

perkaustyti to 
szetoniszko pinigo. Vos tik ji 
ant priekalo padėjau ir norė
jau su kuju tauksztelti, tuojaus 
jame atsivėrė dvi baisios akys 
ir begaliniai traukianti jiega. 
Rodėsi, kad tos akys pritrauks 
mane prie savos,
save ir sudegins karsztame ži
bėjime. Visomis jiegomis sten
giausi jas pergalėti, 
in pagelba savo protą ir drąsą 
ir maseziau sau, kad
taip tyczia man rodosį, ka rei
kia pergalėti: baisios akys per
galėjo mane. Kada antra syki 
paėmiau kuji, tai mano iszkel- 
ta ranka nutirpo ir dabar sztai 
lyg apmirus. Atiduokite szita 
geltona ritinėli kam kitam, asz 
jo, prakeiktojo, 
siu!...

Tuojaus tapo paszauktas ki
tas kalvis-darbininkas, kursai 
iszjuoke szita apysaka ir prisi
žadėjo kuogreiezian. perkalti 
pinigą in blckites. Paėmė pini
gą ir užsidarė kąlveje, o aplin
kui daug žmonių lauke. Bet ir 
tas greitai iszbogo isz kalvos !’ ' 'i1 H _ «. . .. _ . m i. V

ta pinigą nuo jo kiti norėjo 
atimti, tada jis kriokė, blasz- 
kesi, spardėsi, kandžiojo — 
baisiaus kai beprotis. Vos no
vos supuolė keletas vyru seni 
apėmė, atome pinigą ir nuvedė* 
namon, kur nelioves kvailioti.
Tas atsitikimas sujudino visus niga,' tuo patemyjau, 
ten esanezius bei matanezius. 
Visa minia iszejo isz muziejaus 
su didžiausiu neramumu ir str- 
siskalde in kuopas kuopeles,

persigandęs, perbalęs ir visas 
prakaitu perpiltas.

— Butai! Piktoji galybe! — 
szauko kalvis atbėgės prie vy
resniųjų. — Atėjės in kalve, at
siklaupiau ir pasimeldžiau. 
Bot kaip tik žvilktolbjau in pi7 

. - 'kad jis'
mainėsi: pirmiausiai pasirodė
ipuikiausios'juodos akys;
knlužpusti "nasrai; paskui
— raudonos szypsonezios lupos
knl

t

•""I

szirdis
d raš
ko da

— Myliu -
— Na tai eik 

juos!
Jis dar syki apėmė 

jautriomis akimis ir nuėjo taip
skubiai, kad rodos tik jo plau
ku garbiniai, nekantriame ju
dėjimo laksto po placziais jo 
skrybėlės bryliais, kurio daro 
ant jo veido szoszeli.

Baime ir žingeidumas 
ko Dragomiru
jaunikaitis paemes pinigą už
sidarė kalvoje. Su didžiu nera
mumu lauke jo 
Bet praslinko keletas valandų, 
o jisai nėjo lauk isz kalves, tik
tai girdėtis buvo kūjo pyszke- 
jimas...

pasirodymo.

O• >.
Padejes pinigą ant priekalo 

— kaip pats paskui pasakojo 
pamate, kad gulintis pinigas 

ir atgyti

tai in bjauru, tai meilu tai in 
iszjuokianti, in — gera, 

insiutusi,
rimta ir t. t., o tos permainos

paomo

pradeda mainytis 
virto jisai tai in baisu

pikta, in —
in — 
in —

ku- 
o 

pirmiau, tai kūjis vis atsimu- 
sze kaip in kokia kieta teszla. 
Jaunikaitis tai matydamas su
stojo kalti ir irumete sunku ku
ji, kuris' ji gerai inszilde. Su 
iszblvszk usiu 
veidu,

r i pati gamta

nuo pavargimo 
nuėmė nuo priekalo plo

na kaili vortinkli blekele, ap
vyniojo sau itpio skrybėlė 
iszejo isz kalves. Saules spin
duliams ta bloke užgavus 
s u ž i I ie jo a p ja k imu icz i 11 
mu. Pamate Dragomiru žmo
nes savo iszgelbetoja su tokiu 
žibaneziu galvos papuoszimu, 
sveikino ji kaipo pergalėtoja. 
Ramybe užvieszpatavo visu 
gvvontojii szirdvse...

Tautos namuose, ant didžio 
stalo, dvideszimts penkios mer
gaites, pradėjo karpyti isz tos 
aukso blokes pusritinelius ir 
kaiszioti juos gyvu žuviu-lasz- 
cziu žvynais. Visos buvo links
mos ir niekur nesijauto ir nesi
mato baimes. Susirinkusioms 
žmonių mynioms. džiaugsmin
gais balsais klykaujant, perde- 
tiniai bei vyresnieji, vožė žuve
les in jura 
laivo, kurios kjiogreieziau, 
paauksintais žvynais, in dugną 
nunėrė....

Taip žuvo Dragomiru tauto
je paskutinis pinigas.

sau itpie ir

’ J1 
ži lieji-

užvieszpatavo

ir ten paleido isz 
su

je paskutinis pinigas. Stovin
tieji ant kranto atsidusę jo kaip 

praėjusio, rūpės-A
V'“

ežio. Visu veiduose praszvito
■■ , ..Ud l.V • ';! * 1 1 •

po slinkaus,

♦ ♦ ♦

Juk tuszczia galva,
Bus tuszczia visada.

Ir drabužis tokia puodynių 
uodą bis,

Jeigu katras yra kvailys. 
O kaip tai juokingai iszrodo, 

Jeigu katras ant pono iszrodo,

Statement of the Ownership, 
ment Herniation, etc. repaired by 

the Act of Coacrraa of 
AuiTUKt 21,1912.

Of the “Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for October 1st! 
1924.

Zinrint ant tokio žmogaus 
reike su galva palinguoti, 

Tokio sutvėrimo gailestuoti. 
Proto ir mokslo ne turi, 

Nežino kad du ir du tai keturi 
Savo vardo nepasiraszo, 

Kada reike, tai kito praszo.
Kad tok is prot ą turėtu, 
Ant paredalu nežiūrėtu, 
Lamontori nusipirktu, 

Nors sziek tiek iszmoktu.
Da yra ir tokiu kvailiu, 

Ka szalinasi nuo Lietuviu, 
Angliszka “popiera” 

perka, 
Norint skaityt nemoka, 

Kad abrbzeliu nematytu, 
Tai adbula laikytu.

Taigi, mbkytis ne nori, 
Ba kvaila puikybia turi.

l< IX.ZI.l 1<III<11<1 ■ u,

galėtu<augsztai szokt,

nusi-

*

State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County- aforeaate. 
personally appeared W.D. Boczkowalti 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that 1M18 
the Business Manager of the “Saule’' 
(The Sun) and that the followia< hu 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner* 
ship, management, etc. of the afore* 
said publication for the date shown id 
the above caption, required by th# 
Act of August 24, 1912, embodied It( 
section 443, Postal Laws and Reggila* 
tlons, printed on reverse of thia form( 
to wit:

1. That tKe names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor^ 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowski-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa» 

Editor: F. W. Boczkowskl,
31S W. Mahanoy St.

Mahanoy City, PC 
Managing Editor: W. D. Bocxkowafcl, 

338 W. Mahanoy St,
Mahanoy City, Pa, 

Business Manager: W. D. BocskoWskfa 
338 W. Mahanoy^Rt

Mahanoy City, .
2. That the owners are:

W. D. Boczkowskl, 
338 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa.

V. L. Boczkowskl, 
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Fw.

3. That the t known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent er 
more of* the. total amount of* bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D; BOCZKOWSKT, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 36th day of September 1924'.
\V. F. RYNKIEWICZ, Notary Public. 
My Commission expires March 10, 1925

[SEAL]
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Galėtu koki amatu iszmokt 
Tai j

Ir kaip katinas pūstis, 
Savo lupa skustis, 

* ♦ *
Jau nereikia bijot 

tauezin, 
Naktiniu valkatų,

Yra in vajos Lietuviu, 
Ka užpuoliijeja ant praejgin,

Su polius supjaustė, 
Ar su bllom aptaiso.

Nosonoi vifena prismaugė, 
Ir kelis desetkns doleriu isz- 

t rauki',
Bot užklutitasis juos pažino, 
Penketą in koza pasodino;

Puikei Lietinei pasikelineju, 
IMI* 1 1 1 » H • '! J V W Nl

4 
svetini-

Sn poilėls su pjausto,
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giedra, o žodžiuose suskambėjo 
szirdingmnas ir meile. Visi 
gryžo isz pajūrio namon. Pry- 
szakyje o jo skaidri mergaite, 
turėdama |ž rankos ta janni- 
kaiti, kuriai pini^fi pergalėjo ir

žaiboėjo viena po kitos 
greitumu. Jaunikaitis 
dideli kuji ii’ trenke užsikosės

1' ■ ‘ii ’į j. J * 'V f ,'hli F . Vilf'

su

in pinigą isz visit jiegu. Sub ii
dėjo perkūno trenksmas, tary
tam žemę perplyszo ir dangus 
sugriuvo. Paskui vis su kuju 
daužant ir daužant pinigu piw 
klojo tikszti ih viražu tirszta, 
noszvan, limpanti, smirdanti 
sriuba, uri apterliojo visas lu
bas ir sien'as Icalyes ’ L J 
skystimo kalve jo ant žemes 
pribėgo. Sztai isz tos purvinos
r s - ■ '. 14 I* 1 d'- ■ ' 1 • - ; įl
\ k?' ; T; i, *

bas ir sienas kalvesi ir dar-tu 
ant

■■'ll

turėdama už rankos ta jauni-
1 'I H T i *. «■,. ’ 1 1 ■

kalbėjosi:
Ar tu miino myli?L k *

z

Ida use ji jo.

• v Myliu! — jis atsake. 
Ar karsztni?
Ka rsztai I
O žmones ar myli ?
Myliu!

■■ w 1

—. Karązftii!
'Ii a" i ■ ■ įSi. ’ K ■. ; į

i».

Ar karsztni? i

Kad naktiipi ant žmonių už
kili pi no ja.

ROYAL MAIL
T1ESOG IN HAMBURGĄ

2VENCZ1AUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS FANO3,

Visai pilnas
Gyvenimą Ssv.. Marijos Panos.

. Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 26e.
96 puslapiai. ’ V

— ■ .■
W. D. BOętKAUSKAS CO.

I[iIii.
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Paraukto* Kowekcijoa in Lietuva 
ORBITA .. Sept. 20 ir Novam. S •

.. . Octobaria 4 r

Geriausia
%

i

ORCA .............
OHIO.................. Sept. 6 ir OH. 8

,11^ v 'ill

Prlvatiszki kam barai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agenta arba tiesog pat

The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agente,

2B BROADWAY, NEW YORK;
*
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ŽINIOS VIETINES.

Peipgirp

Ponas

Szi rd ingai dėka vo jame 
visiems tiems kurie nepatingė
jo atsilankyti ant misziu dieno
je musu sukaktuvių.
kun. Czesnai už puiku pamoks
lu ir palaiminimu ant tolimes
nio musu gyvenimo. Aeziu gi
minėms ir pažystamiems už 
atsilankymu tuja diena ir sudė
jimą geru veliuimu. - 
ir poni* J. Zablackai.

— Lietus Vtarninko dienai 
padare nemažai bledes po mies
tą o ypatingai pirmam vorde, 
kur užliejo skiepus ant Market 
ulvezios. Nekuriu žmonis ku- 
rie gyveno skiepijusia, vanduo 
užliejo visus rakandus. Prie 
Creedcno tvarto, kur ejnasi ant 
kapiniu, sutruko grabe ir van
duo pasileido po miestą, rodos 
kailnpe kur sutruko. Musu 
konsulmonas Vizgirda ant pas
kutinio susirinkimo gana kla
bino miestą idant siidrntinln 
taja vieta su eimantu, bet val
džia praleido pro ausi jojo mal

polandi’- 
daryt i pagerinimus 
teip gerai. Vargingi 

bledes aut

davimu, 
riams 
kad ir 
žmonelei

* f
Kam ežia 
įlarvt i

4 4

tai neužmirszkile

pancszc 
keliolikos 1 ukstancziii doleriu. 
Kada rinksit alejnaiiczius kon- 
sidinonus, 
rinkti tokius, kurie dirbs del
jusu gero <> ne del savo labo. 
Cpelukas prie West Parko ko
nia iszsilivjo ir ten žmonis ap
laike daugiaaše bledes, nes 
upelukas prikimsztas angliniu 
dortu o
-nesirūpina ji iszczystyt.

— Nedėliojo sugryžo 
Lietuvon ponas Antanas Kižys, 
žentas ponstvos Zablacku, ku
ris pribuvo
ninko vakara.
Amerika kelione

Pradingo kompanija

Ncužilgio bus užbaigtas 
naujas teatras kuri.4 bus pui- 
kiauses szioje aplinkinėje.

ISZ

Mount Carmel, Pa. — Mon
roe Sebiiffor iszkeliavo su pana 
Jovute G urbi u t e.
Md., tiksle 
ežiai, bet būdami
oze i s sugryžo be 
laisnn 
laukt da kelis metus pakol 
gaus pilna protą.

*

vo 
ežeruos

in Elktona 
apsivedinio slap- 

nepilname- 
nieko, nes 

t urėdam i

J

4 Rt'adiiiB' 
. line;

Karlikui už

W. Beckerio, 1004 E.
Vgnagesiai už-

'Pe
at ras stovi ant senos vietos kur 
sudege Kaiero Opera House.

Bticzerei nutarė ant sa- 
susirinkimo uždarvti bn- 

kožnn Ketvergi) popiet
pradedant nuo sziadien. Barbo
roj ir buvo nutarė szvehsti laja 
diena po piet, bet no visi sutiko 
ant to nžmanvmo.

— Andrius Gavronskis par
davė narna Szimiii Fligeliui už 
$8,900. Berta Torrilla pardavė 
narna Martynui 
$G,000.

Parapinis balius Ular- 
ninko vakara buvo pasekmin
gas. Sveteliu buvo pilna sale. 
[Pelnas buvo užganadinantis.

Ape aszt tinta valanda 
Serodos vakara užsidegi* kami
nas name

|Pine ui vežios.
ino in kėlės miliutas.

Isz priežasties prasipla
tinimo rauplių po pavietą, A sk
lando ligonbuti* 
jokiu sveeziu 
laukinei ligoniu, o ypatingai 
gyventojus isz aplinkines 
Pot t svilins. Ligonbute bus už
daryta pakol baime nepraojs ir 
1 iga ncapsimaIszys.

U<‘S

nepriimines 
in ligonbule at- 

ligoniu, 
isz

Laisnns iszeme ant ap- 
sivedimo Juozas Petrauckas su 
p. Marijona Stokerinte 
West Mahanoy townsliip.

rS

isz

t les

neaplnike

Frackville, Pa. 
lukaiHene likos 
500 doleriu kaucijos už parda
vinėjimu munszaines.

— Ona Pau- 
pastatyla po

Gilberton, Pa. — Vincas, 1!) 
mein sunns Antano Zigmanto 
mirė Asblando ligonlmteje jio 
operacijai pendesait is. Velionis 
paliko levus, tris seseris ir du 
brolius.

T

ISZAISZKINO.

A r pono sesuo svoi ka.
No, pone...
Tai ar serga .’

— Ne, pone...
Na tai kaip
'Teip, jog asz jokios 

sers ne 1 urin !
SP-

I

Nedelines Ekskurcijos 
•*—• IN ——

PHILADELPHIA
Octoberio 5 ir Novemberio 2
Spccialia Treinas Subatoa Naktį

Isz Ryto
Shamokin ..........   1:30
Mt. Carmel.......................... *1 :29
Ashland .............................. 2:21
Girardville................... 4 . 2 :28
Shenandoah ..............  2:00

4 • *•

Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ezia vakara in virsz-minėtas sta
cijas.

$3.50
•Ant Readingo Geležinkelio

. DUBEI.TAVAS 
TIKIETAS

Skaitykite “Saulen

in Mabanoju l’tar 
Sugryžtant in 

buvo labai 
viesulinga. Ponas Kižys neuž-

redaktoriaus, F. \V.
padovanojo 
c i garny ežia 

kuria atvožė isz Kauno. l ž. do-, 
vana redaktoris isztare 
dingą aeziu ponui K ižu i.

mirszo ir 
Boczkausko, 
puikia gintarine

nes

redaktoris szir-

■f Adomas Czebatoris 
gyventojas Park Place 
apie 12 valanda l’tarninko die
na. Velionis gimė Lietuvoje 
apie 59 metai adgal. Sirgo ke
lis motus. Paliko 
suniis ir dvi dnkteres 
isz juju yra vislus už .Juozo Va- 
sino.

Velionis

senas 
mire

paezia, t ris 
viena

nupuoline- 
nuo Nedėlios pa-

gera mokestis ir
Naminio darbo

At si.sza ūkite
(1.10

Tnojaus reikalinga kru- 
momka (del žindymo kū

dikio,) labai 
geras namas,
nereiki* dirbti, 
t įlojau pas:

Morris Levine
Drapanų Sztora

30 E. Centre St. 
Malianov Cit v Pa.

• •

Isz Shenandoah, Pa.
r p Mat ulevi--- 'Tamoszius

ežius, burdingieris pas .Antanu 
Slepankevieziu, 313 E. Centre 
ulyczios dingo isz namu praej- 

Turi jisai apie 
70 motu ir sirgo nuo kokio tai 
laiko. Kas apie ji žino lai pra- 
nesza gaspadoriui.

— Paisei likos
I ’erlinskis.

ta Kerverga.

1 sz

— Liet us, kuris 
jo be paliovos 
dari* nemažai bledes m* tik Ma- 
hanojui bet G i Ibert one, Meiz- 
,ville, T’amakveje ir kitur.
Ahihanojaiis karnkai negalėjo 
ejti o net ir Lehigh Valles tru- 
kei isz Park Place ne atėjo nes 
vanduo paplovė geležinkelius. 
Readingo ir Lehigh Valles ka
byklos turėjo sustot, nes kaip 
kur vanduo
Gilbertone žmonis apturėjo 
daug bledes nes ten buvo 
upe ant ulycziu.

T Nesulaukė jauna motore 
Marijona Szimkn vieno 
džiaugi isz savo kūdikėlio ku

li savo gyvastį 
Jauna motore 

mirė l’tnrninko vakaro. Gvve- 
no po 524 \V. Mahanoy Avė.

Velione pribuvo in Amerika 
turėdama 15 metu apsigyven
dama pirmiause Filadelfijoi o 
tik du metus iszgyveno Maha- 
nojui. Paliko dideliam nuliudi- 
mia Vyra, viena sesute ir broli.

nes 
užliejo gengves.

žmonis

riam paaukav 
per gimdymą.

savo
Jauna

t ikrą

pa si

suspaustas 
412’y S. 

Ferguson uli., per klaruka Keh- 
ley Run kasyklosia ir likos nu
vežtas in Asblando ligonbuti.

Antanas Stturbis, 41 me
lu, gyvenant is 
Run, likos sūnysiąs senam 
Grūste \Vm. Penu, kasyklosia, 
konia suszales.
jisai gavosi in tenafis tai nežino.

— l’gninis vajstijos 
sza 1 k a peržin rėjas' 
prie Saint Nicolas jdyczios nu
tarė idant locnininkjai jaises su
griautu, nes ne y Ai tinkamos 
del žmonių josią gyventi ir yra 
pavojum del arlyniu namu. 
Nors ir sza n t esi a 
vena, bet kur 
vietok miešti* nesii^unla ant gy
venimo.

™ Tamoszius Rowan
3 kasyklu, 

likos užmusztas 5>dr nukritimą 
augliu kada insi Įgeidi ne jo ■ in

Pranas

re

po 404 Turkey 
surastas

Kokiu bndu 
t;

t i
mar- 

szantes”

art rniu
žmonelei gy

li asides, jeigu

jerbosis Parker No.
fa-

liu kada insi Įgeidi nėjo • in 
szlopa peržiurinet ar viskas 
randasi paredkia ktada vanduo 
pradėjo insiganti ibi kasyklas. 
Paliko paezia ir.trik vaikus.

Mahanoy Planeh Pa. — Jo
nas Czirvinskas, i n puolė in se
na 1

GERAS TARNAS.

Poni in nauja szoferi: — Tai 
jau tu viena mota szoteriauji.’ 
Ar gerai apie tai nusimanai?

i: — Kurgi ne nusi-
szviesi poniute, jau

pas septynis iszszoferiavau, du stuba, bėgantis vanduo. Visos 
iižmiisziau o penkis sužeidžiau, naujausios mados maszinos.

(O.3

manysiue

ANT PARDAVIMO.

Groseriu sztoras ir buozerno 
ant \V. Centre St. Mahanoy 
City, Pa. Biznis gerai iszdirb- 
tas, tarpo visokiu tautu žmo
nių. Galima pirkti ir su namu 
ar be namo, 

ofisą.4 4

be 
Saules

REIKA-EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

Kreipkitės in 
(1.82

PARSIDUODA FARMA.

Szimto akoriu farma, 2 geri 
arklai, karve, daugybe visztir, 
geras I vartas, (lent 8 ruimuGera 8

ANT PARDAVIMO

Namai Shonandori po No.
2G ir 28 S. Emerick Si. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. 
ant adreso.

J. F. Bradley
25 S. Whitc.St. 
Shenandoah, Pa.

Kreipkitės 
(t.f.

i
1

I
I

I

I

J. M. THOMAS
Kon t ra k toriui ir Budavotojan 

336 W. Mahanoy Avė.,’ Mahanoy City
I

Duodu proke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

mados
Persiduos pigei.

Mrs. A. V. Brill
Qmikake, Pa.

arba pas:
II. Mart in

710 E. Mahanoy Si.
Mahanoy (JiIv, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Gerbiamieji, kurie manot keliauti ' 
in Lietuva sz.ia vasara, lai nepra- , 
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan- 
cziam Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimines ir 
laike metu sugryžti in Amerika 
bet kliueziu. įvažiuojantiems in 
savo tėvyne Amerikos Valdžia 
Jszduoda tam tikrus liudijimus, 
• kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
'nereikalaus ju paskaityti prie nu- 
► statytos kvotos, skaitliaus atva- 
*žiuojanczi in szia szali.

pinigus

Tuszczias lotas 100 pėdu il
gio 20 pėdu ploezio, ramlasi St. 

graži vietaClair, tinkama ir 
lel pastatymo namo. Atsiszaii- 

kit ant adreso.
Jonas Stasnkeviczius

723 E. Mahanoy Avo. 
Mahanoy City, Pa.
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Tasai garsingas Geizeris 
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arba karszto vandens szal- 
tinis, kuris randasi Yellow
stone Parke, aplaike savo 
varda ir reputacija per savo 
regulariszkuma ir pasitikė
jimą. Syki ant adynos jisai 
regulariszkai iszmeta vande
ni apie 125 pėdas in vyrszu.

.L. ju r-*’** jr1’-'*

įįĮįįįį
"" fi'-* -tw .m»swi

- "V
*» -fc-
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Pasiuncziu pinigus in visas 
szalis pigiausiai, parūpinti paspor- 
tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
kaneziai priruosziam kelionėn. 
Keliauninkus pasitinkam stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užlaikom savo vicszbuti.

Reikalauk Laivakorcziu kainos, 
pažymėdamas isz kur ir kur n^ri
važiuoti.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

ANT PARDAVIMO.

Naujas G ruimu 
skiepu, maudykle 
vigados, in kuri tnojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.

317 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

namas su 
ir kitokios

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

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

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

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

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
iiszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manės yra 
gvarantuotas.

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

— Misijos szv. Juozapo Lie
tuviu bažnyczioje prasidės 
nedelyje Spalio (October) (id. 
7 va! vakare; misijos nuo G d. 
Spalio iki 12 dienai Spalio bus 
moterims ir merginoms. Vy
rams misijos prasidės Panedc- 
lyjo 13 d. Spalio 7 vai. vakare; 
vyrams misijos baigsis Nedė
liojo 19 d. Spalio. Misijas duos 
kunigai Marijonai: kun. P. An
dziulis ir kun, Dr. Sg. Czosai- 
tis. »

Misijų daiktai, kaip tai kry
žiai, rožaneziai, szkaplieriai, 
maldaknyges, medalikeliai ir 
kiti daiktai bus pardavinėja
mi parapijos saloje kiekviena

Pa-

brusta ejnant isz darbo kur 
radosi per dvi dfcnas, bet po 
sunkiam darbui pasisekė jam 
iszsigauti isz tenatis laimingai 
ir sugryžti namo. <

—-1
Wilkes Barre, p|a. — Apleis

toje bakūžėlėje ar;ti Ilobbio, li
kos surastas lavonas nužudyto 
Juozo Strenkovs^kio, kuris Ii-
kos nužudytas p^r 
gus laike susibairimo

savo drau-' 
už mun- 

szaino. Palicije ^resz tavojo du
nužiūrėtus vyrųjį

t ;

—. Kas tokjs pakiszo dina
mitu po garajlžin Vlado Kas- . I • "» ' • l -a •tanskio, Luzarneję, kuris suar
dė visa garadžiu i kaipo ir A * • • • « Jai au

ti

Pennsylvania Power ir Light Kompanija 
visados be pertraukos ir regulariszkai mokėja ir moka 

PREFERRED STOCK DIVIDEND’A 
ir procentas visada buvo mokamas nuo pat pradžios nuo kada tie 

Szerai buvo iszduoti, . keturi metai adgalios.

OKTOBERIO 1-mo 
Regulariszkas czvertinis procentas mokėtas del 

Preferred Stockholder™ 
Pennsylvania Power & Light Co.

Kitas Procentas bus mokamas 1 Sausio

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

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

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

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

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, 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 pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa gird^-

i

jima, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritiš.

Ateikite gausite rod* dykai. Po tani 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, 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 tenais 
yra po No. 44 BROAD ST. Of isos va

\1




