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ISZ AMERIKOS
NUŽUDE SERGANCZIA PA

CZIA IR PATS SAVE.
Fall River, Mass. — Būda

mas baisei užvydusiu savo pa
ežiai Donaldos, Franas Ste- 
panskis, 31 motu, paleido in 
jaja penkes kulkas, užmuszda- 
mas jaja ant vietos, po tam li
kusia kulka sau paleido in krū
tinio. Stepanskis teip arti bu
vo pridėjus revolveri prie mo
teres, jog nuo szuvio užsidegė 
moteres szlebe ir likos apimta 

, liepsnoje. Motoro turėjo 31 
metu ir buvo Franeuziszko gi
mimo, isztekedama už vyro ka
da užsibaigė kari*. Buvo jiji 
nesonei suparalyžavota ir no 
galėjo vaikszcziol.

SUDŽE MIRKTELĖJO IN 
DŽIURE, ŽMOGUS GAVO 

DARBA.
Chicago. — (’ž koki tai ma

ža prasižengimu, 62 metu žmo
gus, likos pastatytas priesz sli
džia Arnoldą melsdamas susi- 
mylojimo ir suszelpimo kalbi* 

Netekau darbo fabri
ke International Co., už lai, 
kad esmių per senas, 
sudžia jam atsake: 
gal in fabriku ir bandykit* isz

<t*Mun

PRIVERSTA APSIVESTI SU
VYRU KURIS J AJA

('/.iona is 
i scima.- 
ant kurio 

7iM) delegat u kuru* 
a nglckasi u 

I hdeirat a i

anglckasin 
distriktu ,
<111!

20'<

175,000 
kasvklu.

pakelinio mokes

dainas: 4 4

4 4

už
Ant ko* 1

Eikie ad-

papraszyt i 
paežiu kartu 

akio in

darbo.
sudže 

sėdinti

»,

PAVOGĖ.
Krnesl i na Bean, st v nog ra fe 

i>z Kansas City, kuria pavogė 
isz

likos priversta su juom 
<1 i po kerszinimui nužu- 

Palicije jeszko

Joseph Phillip?
I .ouis, 
a psi ve 
dinimo josios. 
.1 ’hillipso.

pavogė 
Saint

— K a (1 a 
susėd ia 
isz k a

naujo
Tuom
mirktelėjo
džinre, kuris linkėjimu galvos 
atsako sodžiui kad supranta.

Senukas nuėjo ant rytojaus
...____ _____ i užsiėmimo,

Tuom
in faTirT^a mofati 
kuri tuojaus aplaike.
(įžiūriu, buvo ne kas kitas kaip 
milijonierius Harold F. Mc
Cormick, locnininkas Harvest
er fabriko. Dasiprato ko sudže 
nuo jojo reikalavo, davė for- 
manui tuojaus žino kad senu
ką priimtu adgal prie darbo.
NEMOKĖJO TAKSU, UŽDA

RYTOS KALĖJIME.
Cžsinorejo 

moterems Imti lygybėje su vy
li ž t a ja ge ra ile

x’vrams mo- 
bet moterėles— 

brolienes, Ella ir Rodą Rotz’ 
užsispyrė nemokėti tak-

7 '

'or fabriko. Dasiprat

Carlisle, Pa. —

ra i s, tai turi 
jyste prigiaįbet 
keti taksas,

ienos,
su, o priek tam uždraudė ir sa
vo vvrams kad nemokėtu tak- 
sas. Na ir abidvi likos uždarv- 
tos Ciimberlando 
kalėjime.

.gJ 
taksas ir 
leistos ant liuosybes, 
rai suprato, jog 
reti moterėles

pavietavam

Ant
moterėles

gvveno tam<—> •

ilo vyrai užmokė j » 
likos pa
nes vy- 

pigiau bus t u- 
prie gaspado-

rystes ne kaip kalėjime.
PAVOGĖ JAM PACZIA IR 

TRIS VAIKUS.
New Orleans, La. — Nebuvo 

tai atsitikimas, kur burdingie- 
rius pabėgo su mot oria isz ge
ros valios, bet priverstinas pa
vogimas moteres ir trijų vaiku 
su pagialba revolverio. Dami- 
nikas Diaz, kuris
|>flcziam name, a t ėja s in st u ha 
Linlviko Prestopnik, atkiszo 
revolveri in Ludviko galva, pa
liepė jam atiduoti paczia iv 
vaikus. Kada Diaz sukrovė vi
sus m automobiliu iszpiszkejo, 
kaip vėliaus dažinojo vyras, in 
Ocecn Springs, Miss. Nu
skriaustas vyras praneszc apie 
tai tenaitinei policijai 
pabegelius aresztavot u.
20 ŽMONIŲ PRAŽUVO EKS- 

PLOZIJOI TEATRO. ♦
Kivnsas City, Mo. — Senam 

teatre Gillis laike perstatymo 
kilo baisi eksplozije kurioje 

nemažiau kaip dvide-
szimts žmonių ir daugeli sužei- 
<io per griuvanezias sienas. 
Vienas ugnagesis likos už-

idant

1

žuvo

BANDITAI NUŽUDĖ 
KRIAUCZIU.

Mount (’armi‘1, Pa. 
keliolika vyru buvo
aplink slala loszdami 
zyru, mojo penki banditai, pa- 

atsistoli spirda- 
Krianezins Pet-

liepe visomis 
miesi pinigu.
ras Navroekvs pakilias, pagrie
bė krėslą ir pradėjo gintis nuo 
užpuoliku, iiiuie paleido in ji 
szuvi. Kulka palaiki* Navroc- 
kiui in smegenis, nuo ko t įlo
jau s mirė, 
sužeistas in 
matydami, 
pasiseks, pabėgo. Penkis ban
ditus jau uždare kalėjimo. Ba
dai yra tai sportelei isz miesto, 
kurie neturėdami pinigu imta 
re sulaikyti loszejus ir aplai- 
kyti lengvu budu keliolika do
leriu.

PASAMDĖ ŽUDINTOJU 
IDANT NUŽUDYTU JOJO 

MOTERIA.
Kansas City, Mo. — Chart 

B. Davis, 
gianses 
Kaus.,

N. Va so Iškiš likos 
i ranka. Banditai 
jog užpuolimas ne-

(’oncordia, 
buk jisai

I?4*' 
biznierius ir turtin- 
žmogns 

prisipažino,
pasamdi* banditą kad nužudy
tu jojo paczia.
,«.A ' ■

vinkliuoti likos
I a vol i.

Banditas
d i nužudvti mot e re 
nieko blogo

jojo paczia. Septyni kiti 
Žilionis kurie buvo in tai inki

le) pgi aresz

szir-net įliedamas 
kuri jam 

nepadaro iszpaži- 
no moterei viską.

Davis norėdamas atsikrato- 
t i nuo savo praszcziokeles mo- 

prigialbejo su
jaunu dienu, 

turto, buvo 
žmogum, no- 

poniu-

teres kuri jam 
kraut tarta
nes
jau

isz 
jisai dastojas 
“apsz\i(*st u

rodamas apsivesti su ” 
ir todėl norėjo atsikratyti 
“tamsios bobos” kai Į) 

pats prisipažino palieijai.
CZIAUDENTIS MAISZAS 

SU BULVĖMIS.
Hazleton, Ra. — Du prohibi- 

ijos sznipai nuėjo
Dnrka in Cranberry 
a reszt a vot i 
szaines, nes 
samogonka ir keliolika galonu 
alkoholiaus.. Lieja in st ubą 
nieko nerado, pradėjo jeszkoti 
skiepe kur radosi keliolika 
maiszu bulvių. Sznipai nutarė 

ir sugryžti vėliaus, 
vienas isz maiszu pasi

apsivesti su
t ia 
nuo

4 J

c pas .Joną 
idant ji 

už varvina mun- 
sztebelije surado

iszeiti 
Sztai, 
judino o isz vidurio davėsi gir
dėt cziaudymas. Sznipai neti
kėdami in d vases, dirstelėjo 
kas tam pmisze randasi. Rado 
jame iszsigandusi Joną kuri 
nuvožė in Wilkes Barre, kuris 
turėjo pasiruDvt 2.000 doleriu

ANGLEKASIAI SPIRSIS 
20 , OPERATORIAI NU 

MUSŽ 10 , — SUSTOS 
DIRBTI.

Scranton, Pa. 
prasidėjo 
isz trijų 
suvažiavo 
persta to 
k iel uju 
s pi rsis 
t ies.

Operatoriai :lnt to visai ne 
sutiks, bet 
ior;, 
biznis 
kin kokiu tikėjosi. Manoma, 
jog kasyklos sustos nuo 1 Sep- 
temberio ant kokiu dvieju nu*- 
nesiii-, ne dvi to kad Iikisi ko
kio nvsnprat imo su angleka- 
svis, bet dd mažo pareikalavi
mo anglies. Jeigu bus kokis ne
supratimas terp anglekasiu ir 
operatorin, lai bus trumpas.
SURADO LAVONUS TRIJŲ 

NUŽUDYTU ŽMONIŲ.
— /j(>j i j(* 
at lankyt i 

kad ant bala-

nes
per

st engsis
jog

In met ns nebuvo t o- 
t i k ėjosi.

sako,
(

numnszt i 
anglinis

Hamilton, Mieli.
nuėjo

> o
neat sake i nėjo 
paregėjo baisu 

grinda gulėjo jo-

M ilalucziene, 
savo brolienių, 
Jojimo n i(*kas 
in x’ i < 111, 
regini, 
sios broliene, 
Mikas Galician 
tais pakauszeis kaip rodos su 
kirviu. Visi vra Slavokais. Kas 
žadinėta paipilde, tai lyg sziam 
laikui neisztyrineta.
TĖVAI SUTVĖRĖ DRAUGU

VE SAUGOTI SAVO 
DUKRELES.

Yonkers, N. Y. — Czionaiti- 
jaunuomime turės eit gulti 

terp 10 dyg 
re ir nešit rank vs 
rius ir bambileis daugiau, jei
gu tėvams pasiseks aut savo 
pastalei.

Toji' 
kada Ludvikas Mauzalle, nu
vedė savo dvi dukreles in suda 
kad jaisos nubaustu už valkio
jimąsi po ulyezes lyg 2 ir 3 va 
landos rxrte.

Sudže davė 
ra pamokinimą

kur 
A n t

\ incas Buda ir 
su suteszkin-

ne
11 valandos va ka

po užkabo-

draugu ve prasidejo, 
Mauzalle,

mergaitėms ge- 
, paliepdamas 

klausyti tėvu pakol nedaeis 
lyg pilnu metu. “ 
linksmyt lyg 11 vakare

Galite pasi- 
jeigu 

einate in teatru arba lyg 12 va
landai jeigu nusiduodate ant 
szokiu, bet ne
jums tex’ai ant to pavėlins.

Ta vakaru atsibuvo susirin- 
suorga- 

tiksle ap-

tankiau, kaip 
1y

T.. ............U ......
k ima s 200 tėvu, kurie 
nizavojo drauguve, 
globos ant savo nepilnamecziu 
dūk relių.

Argi nebūtu geri/ru jeigu tie
ji tėvai butu panaudoja gerus 
rimbus ant sedvniu savo duk
relių o ne uždeja drauguve!
NEBUVO LIETAUS, NUSI

ŽUDĖ; PO TAM LIJO. 
, Mieli. 
56 metu uumuiit, 

isz priežasties

Hastings, 
Mulvaney, < 
batsei rupi uosi 
sausumos, kuri kerszino sude
gimu užsėtu lauku. Kuojas in 
kluoną pasikorė, kur ji surado 
vvriauses sunns. In dvi valan
das po pasikorimui neiszma- 
nelio nupuolė didelis lietus, ko
kio nebuvo czionais in kelis 
metus.

— Cvrus 
farmer i š

czionais

ISZVARE MOTINA ISZ 
STUBOS.

Pittsburgh, Pa. — 
kad motina privertė ji kad ap
sivilktu in jojo sesutes szlebe 
už pakilta, kad per ilgai tran
kėsi ant ulyczios, doszimts me
tu Haroldas Melvin, pagriebė 
mėsini peili, norėdamas moti
na papjaut, be( motina buvo 
priversta pabėgti isz stubos. 
Kaimynas nuginklavo vaika, 
paguldė ant keliu ir irerai mi

Už* tai

. ■>

i

ISZ LIETUVOS
GIRTUOKLIS POLICININ
KAS NUBAUSTAS MIRTI.

Karimnenes teismas Utenoje 
'paskutinėmis Gegužes m. die
niomis nagrinėjo byla policinin

ko Jurgio Tarczinskio kaltina
mo užmuszus žmogų.

Jurgis Tarczinskas, būda
mas l'lenos polieininkas, karta 
girtas eidamas tratve suliko 
Kubilių,

’• I

ADVOKATAS DARROW 
D AL YB AUS “BEZDŽION-

» >KU TĘISMIA.
i

Praeitam niimarije 
apie garsu evoliucijos teisina, 
lemi mokino studentus 
soris John 'T. Scopes, 
adx’okatas Darrow
gos, kuris gynė milijonierių su 
mis už nužudinima savo gimi- 
naiezio, apsiėmė dalybanti tam 
teismia.

raszeme

prole- 
Garsus 

isz t’liiea-

buvo už-

NEW YORKAS TURI SAVO 
SZVENTAJI.

New York. -— Ana diena po
piežius kanonizavojo asztuonis 
misijonierius, kurie
muszti per Amerikoniszkus In- 
dijonus pradžioje 17to szimt- 
meezio, kada stengėsi juos at
versti ant krikszezioniszko ti 
kojinio. Terp naujųjų szvenlu- 
ju randasi ir knn. Izaokas Vo
gues, kuris 
kainuosią Adirondack, kada 
stengėsi su savo draugais per- 
sigaut isz Montralaus, 
dos in New Amsterdam, 
dien loji x ieta vadinasi New 
York idant garsinti Dievo žodi 
malszesniui 
Delaware.
vojo kaipo szventu ant valsti
ja u s New York o.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ SU 
PROSU.

.Detroit, Mich.

likos užmusztas 
Adirondack,

Kana- 
o szia-

sztamni Indijonu 
Popiežius ji mina-

Laid vi kas 
Kupiee, 35 metu, gyvenantis 
po 4374 Cabot ulyczios, likos 
nužudytas per Joną Sauna nuo 
los paezios ulyczios.

Sarna atėjo pas Kii'piec’a 
idant jam atiduotu pinigus ko
kius jam paskolino kelis mene
sius ad'gal. Isz to kilo karsztas 
barnis. Sarna pagriebė stovin
ai prosą

35 metu,

ant stalo, kirsdamas 
su juom Kupiee’ui in galva, o 

grindų, d a 
per galva, 

daug prisi-

antkada sukrito
jam karta uždavė 
Badai mnnszaine
dėjo prie tosios žudinstos. Sat-

likos uždarytas kalėjimo.
4 4

na

Namas 
senu žmonių

VARGSZE” UŽRASZE 
$30,000 ANT PRIE

GLAUDOS.
Trenton, N.J. — 

prieglaudos del
ana diena aplaike 30,000 dole
riu dovanu netikėtinai. Mrs. 
Harrieta Shuman, 72 metu var
ginga motore, likos priimta in 
laja prieglauda keturi metai 
adgal. Valdže prieglaudos su- 

, jeigu užra
šą vo turtą, tai 

ka turi. Motore ne- 
turėdama nieko 
užrasza.
jpsios mirti, o iii keturis metus

kada likos priimta in 
prieglivula, josios žentas mirė, 
palikdamas savo paežiai .30,- 
000 doleriu. Iii kolos dienas po

tiko priimti jaja 
szys jai "visa 
yra viską,

padare toki 
Tris sanvaites priosz

nuo

vyro hiircziai mirė josios duk^ 
to. iržrnszvdanin nitiorna ww4L

GERIAU KAD TOKIAS VIE- 
TAS UŽDRAUSTU.

Užpaliai. — Gale Užpalių
at-

gal ve 
tuojau pradėjo 

muszti ir pargriuvusi spardyti 
kojomis.

Ih’ibogns daugybei^žmoniu, 
Tarezinskas liovėsi mnsze^v sa
kydamas, kad jis jo senai jesz- 
kojes užmuszti, ir liepe, dviem 
vyram neszti Kubiliu polieijon 
kaipo aresztnota.

Ncszant, Kubilius mirė, 
sirode, kad jam trylika 
kauliu ir krutinės kaulai suiau- 
žvl a.

Tarczinskis teisme aiškino
si, kad kai jis iszgerias degti
nes, lai pasidaro visai beprotis 
ir neini vokia ka daro.

Teismas Jurgi 
nubaudė mirti.

kuri

žmonių

Pa-
szon-

Tarczinski

AVIS PAGIMDĖ VERSZI.
Rokiszkis. Tenka matyti kad 

daugelis dar ūkininku pas mus 
Lietuvoj laikydami savo gyvu
lius viename bendrame tvarte, 
nesirūpina jn tinkamu pertvė
rimu arba pririszimp, ir del to 
lankiai isztinka invairiu nelai
miu bei kęstu apsiroiszkimu. 
Sztai pas Juozą Galini, Beroo- 
tiszkiu vienk. Panemunėlio 
vai., laikant priauganezius ra- 
guoezius su avelėmis, jautukas 
10—11 men. apvaisino 
kuria sz. m. Vasario men. 15 d. 
prisiejo^papjauti, nes negalėjo 
vaišintis. Vaisius buvo pana- 
szus in jautuko, žalios spalvos 
su avies vilna. Gaila, kad suži
nota pervelai ir vaisiu, kaipo 
velnio poflara griet sunaikino, 
tuo tarpu ji butu buvęs labai 
indomus žemes ukio Akademi
jai kaipo veterinarijos prepa
ratas.

vien k.

avele

MEILES KELIAI.
Eržvilkas. — Eržvilko vals- 

czians valdybos sekretorius L. 
Žemaitis susimylėjo su dvari
ninko bajoro V. Strumilo vien
turte dukterimi Adolfina.

Susimylėjusieji sutarė susi- 
vesti, bet apie tai sužinojo tė
vai jokiu bildu nsutiko dukters 
leisti už Žemaiczio “mužiko.”

Ž. su Strumilaite nerasdami 
jokios iszoities savo pasiryži- 
mnipasiekti telegrama prane- 
szo tėvui, kad jis yra kvio- 
cziamas in Taurage kažkokiais 
reikalais. Kai tik tėvas iszvy- 
ko, Žemait is su Strumilaite nu
važiavo pas Vadžgirio kleboną 
ir paome szliuba.

Varnių valscz.,

Ton pat

raguo-

galvijus nu- 
su raguo- 

Už toki

PESZTYNES DEL KARVES.
Joną pile,

Telsziu apskr. — Gegužes men.
4 d. ūkininkas Lileikis savo 
sklype gano karves.
netoli Virvytes ganosi žydo 
maluninko galvijai —
ežiai. Viena maluninko karve 
pamaeziusi kitus 
bego ir susimaisze
ežiais uk. Lileikio.
skerdžiaus neapsižiūrėjimu Li
leikis sudrožė jam keletu ant
ausiu. Iszsprukes isz ūkininko 
nagu skerdžius smarkiai ‘vožė’ 
L. per galva. Tuojau nukentė
jusiam parvežė gydytoja, o 
skerdžių policija suaresztavo 
ir nugabeno in Varnių kaloji-

1 •

Gale 
miestuko, puses kilometro 
stumoo prie pat Szventajai yra 
versme, vadinama “Krokule,” 
kuria žmones laiko szxrenta 
vieta. Kasmet, laike szv. Trejy
bes atlaidų, aplanko ja apie 15 
tukstaneziu žmonių ir jos van
deny prausiasi, o paskiau dar 
bonkas prisipylė vežasi kokia 
40 kilometru. Matdaugunia ti
ki, kad “gydo” tasai vanduo. 
Bet tankiausia, vietoje sveika
tos, po atlaidų žmonos 
prausė tuo vandeniu 
ligomis.
tryszka gana smagiai per se
kunda apie 4 kibirus. Ties, ver
sme yra pastatyta mažute ko
plytėlės senas akmuo su sun
kiai inskaitomn paraszu. Apie 
koplytėlė, visuomet eina žmo
nes keliais, o kartais atsiranda 
tokiu, kurie ir stiklu,

mandagumo

1 111 1 „.. ......i—— 1 ■ —■1 --------------------------------

Isz Visu Szaliu
NAUJA REVOLIUCIJE 
GRAIKIJOI ANT NUME

TIMO VALDŽIOS.
Albanai, Graikija. — 

sukilo
pasekminga 

unmetimo M i-

Laivi- 
kaip

vdo” tasai

nusi- 
snserga 

Vanduo isz szaltinio 
ganaO

pribar-
sto... tik tas jau 
neparodo...

Apie szia vieta yra daug pa
davimu, o kai spėja, ka,d seno
vėje buvus koia norint stabu 
garbinimo szventykla.

MĘRGINOS KERSZTAS.
Viikaviszkis. Kuri laika bu

vęs Dotnuvos geležkelio stoties 
virszininko padėjėju p. Baltru- 
szaitis laikėsi tarnaite Marcele 
Martinaityte, kuri ne tik gami
no jam valgi, triūse bet net ti
kėjosi palikti jo ž,mona, kitaip

1 j t • • V < • asakant — galvojusi už jo iszte- 
kcti; pasakė jos, p. Baltruszai- 
tis žadejes ja vesti. Tacziau in- 
vyko visai prieszingai: p. Bal- 
truszaitis tapo perkeltas in Vii 
kaviszki geležkelio stoties vir
szininko padėjėju ir 
ežia vedė visai kita

nesenai 
mergino. 

Sužinojusi tai dotnuviete, pri- 
siruosze jam atkerszyti: 
gužps m. 4 d. apie 6 vai,

Ge- 
vak. 

atvykusi in Vilkaviszkio stoti,
neva atsiimti kaž kokiu jo isz 

inejusi in

nors

jos iszvežtu daiktu, 
jo kambarį apliejo jo’veidą, sa
ko, sieros rugsztimi ir spruko 
atgal pro duris. Czia buvęs sto
ties žandaras ja sulaikė,
ir jis nukentejo; apliejo ir jam 
smakra. Virszininko padėjėjas 
visai smarkiai nukentejo: isz- 
plikyta kaireji akis, nuplikyta 
veidas, drabužiai ant kimo su
krito. Tuojau iszvežt as in Kau
no geležinkeliu ligonine. Pik- 
tadare patalpinta Vilkaviszkio 
apskrities areszto namuose.

DIDELI RUGIAI.
Pilviszkiai.

P i l v i szk iu a py l i n k e j e 
gražus rugiai, apie

stoties
nuo-

Szia is metais, 
labai 

vasarojų 
dar mažakas galima pasakyti. 
Einant vieszkeliu nuo
in miesteli tenka pamanyti 
stabiai gražiu rugiu. J u sziau- 
das siekia 1 sieksnio ir dau
giau ilgio. O varpu ilgumas šie 
kia 15 ir daugiau centimetru. 
Niekas neatsimena, kad kada 
nors butu buvęs toki rugiai.

♦ ♦

LIETUS SU VIESULĄ UŽ- 
MUSZE DAUGELI.

Erivan, Armenia. — Dauge
li žmonių pražuvo, o blodos pa
daryta ant keliu milijonu dole
riu per trūkimą debesio ant 
kalno Ararat. Kelios upes isz- 
silicjo užliedamos visas aplin
kines, per ka tukstaneziai žmo
nių pasiliko lie pastoges.

Armoniszkas Raudono Kry
žiaus drauguve suszelpineja 
gyventojus.*’

Kalnas Araratas yra tai tas 
pats pagal biblijos apraszyma,pats pagal bililijos apraszyma

11 » % > • “

ne ir kariumene 
viena, sukeldami 
revoliucije ant 
chalacopulos valdžios. Revolin-
cijonieriai sziandien yra ponais 
Graikijos. Generodas Pangalos 
likos apszauktas diktatorium.

Gyventojai sukilo idant tu
rėti teisingesnia valdžia ir kad 
praszalinti virszininkus
pra įeidinėjo nereikalingai
S

kurio

klypo turtą.

rv-

VILHELMO PACZIULE PA
MĖTĖ SAVO KAIZERELI.
Berlinas. — Moteriszki 

szia i terp buvusio Vokiszko
Kaizerio ir jojo paczinles Her
mi uos likos visai pertraukti. 
Hermi na pasiėmė savo vaikus 
ir tarnus iszvažnodama in Szle- 
žingia, kada dažinojo nuo sa
vo Kaizerelio, kad naujas Vo- 
kiszkas prezidentas atsisakė 
prigiaįbeti jam atgauti 
sostą.

Mat moterėlės viltis pasili
kimo “ciesorienia” dingo ir 
nutarė pasilikti privatiszka n- 
kc80 ne kaip pati ižguito cieso
riaus.

adgal

ciesorienia

ISZPRODU

I
i

ALEBRTOJE
KAVO 25,000,000 SVARU 

SVIESTO
Mcdecine Hut, Alberta, Ka

nada. — Provincijoi Albertoje 
szimet iszprodukavo 
jonus svaru sviesto.
meta Alberta iszsiuntc in Ang
liję 4,000,000 svaru sviesto. 
Keturi metai adgal iszsiunte 
tiktai milijoną svaru.

e
25 mįli- 
Praeita

28 SUDEGE UGNIJE 
EGIPTE.

Kairas, Egiptas. — Dvide- 
szimts asztuonios Jautos sude
gė didelioje ugneje kuri sunai
kino 350 namelius Egipto mies- 
telijc AbuTIammnde. Apie pen 
ki szitai 
apdeginti.
visko ir pasiliko su 
turėjo ant pecziu.

likos maždaugiau 
Vargszai neteko 

tuom ka

/

■. I

■■
ll

'H

RUSISZKI PINIGAI GERES
NI UŽ ANGLIJOS.

London. — Sir Charles Omon • 
nunesze protestą prieszais val- 
dže kad toji deda už mažai si
dabro in pinigus, ypatingai in 
12 pensus, kuri sumniszo tiktai 
su tris pensais sidabro ir variu. 
Anglijo mnsza naujus
kus sidabrinius pinigus in ku
riuos deda pusiau sidabro o pu
se kitokio metalo.

t

rusisz-

JAUNIKIS 1X4 METU 
PAOZIUOSIS.

Budapest, Vengrai. — Aky
va vinezevone atsibuvo czio
nais praeita Subata, nes jau
nikis, kuris turi 114 metu nu
vedė prie altoriaus savo myle- 
ma turinti 78 metu. Tuom Jau
nikiu yra Deider Stacz, kuris 
tarnavo Vengru Laisvos Karo
jo 1848 meto ir da sziadion tu
ri savo sena mandiora. Jojo 
motina dagyveno lyg 110 mo
tu.

Stacz buvo jaunikiu, o kada 
jojo užklausta, del ko toip il
gai lauke apsipačziuot, jisai 
atsako:
niekados.”

Ant svodbos radosi apie pen
ki tukstanezoi 'žmonių kurio 
sudėjo jaunavedžiams du tuks-

geriau vėliaus negu
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SAULE *

Kas Girdėt»

—————  Bl    ■ I ■ I lW —( " * . *

.Laike* kada merginos ir ve- 
kas 
del 

vigaeh»s, sveikatos ar ‘lel pa 
replymo patogiu kojelių (kaip 

pradėjo

PAJE5ZKOJIMAI. -...... .
brolij Anja-

Jau ilgas

I 
savo

dusios moterėlės 
kart trumpesnes

l

neszioje 
s zlebes: 

sveikatos ar »

vaikinaikęs nori,) 
bezdžionkaut paskui Anglijos 
karaliaus sūneli.
placzin kelnių.

Merginos rėdosi iszmintin 
gai, bei vaikinai neužilgio ne 
szios kelnes kaip Meksikonai, 
O gal neužilgio vietoje kelnių, 
nusius du maiszus in viena ir 
Ueszios.

nesziojinie

Pajcszkan 
no Kanlavicziaus. i 
laikas kaip nežinau km*‘jis ran
dasi. Man labai yra svaraus 
dalykas jo sužinoti, lodei p|‘a- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti tjnt 
adreso 

Mrs 
o

(Aug. 7) 

i

. Antanina Kainick
25 K. M t. Vernon St., 

Shenandoah, Pa.
......— ■■■ 11 ■■■" I ■ Ok

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

I

szalin kaipo 
Kaipo pasekme

STUDENTAI KAIPO 1 Y • ■ t 1 I KKXStS3MXX$(X9(X)06XSC3(S0(30S3SS0(XM

Raudą Lietuviszko - ,į
in

savojes žirgą išjojo savo brolio 
jeszkot i. Ilgai jodipejo, ant ga-

* " *' " i tv ' * ‘I; i FCiii ’ " r v" * ■ JT ■ seneli besedinti. Personos/ ap
žėlęs plaukais iki žemes.
pa klausė, ar

Ateivio Kuboje Lietu viszkos, pasakos.LAIKINIAI IMIGRANTAI
’ • -—- i H

Naujas imigracijos aktas tu
ri aprivpinima, dalis 4, kuris 
duoda teise studentams laiki
nai vykti in Suvienytas Vals
tybes kaipo nekvotiniais imi
grantais. Yra daugelis žmonių 
czionais, kuriems ne|)asiseke 
parsitraukti draugus arba gi
mines 
nes

fc,.

''' '■ t * .. ............................

Imkime t rampa
st raipspoli, k aperskaityti szi

Valandėlių

rnszo Lietuvei gyvendami Ku-Į
boję.
Mes apleidom mielus namelius, 
Ir brangius musu tėvelius,

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU^.
.   —.>       ,a.ik ■—;  -n-

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUI

Ip, P.rijpjo prie juros ir atrado

. Jis 
paklausė, ar nežino nelaimes 
paukszczio. Senelis vėl parode 
ant kalno. Pamatęs daugybe 
visokiu lerva, persigando. Nie
ko nepadarysi, reik joti in kai
na. Tnjojęs in puse kalim užsi
geidė pažiūrėti, 
daro. Atsigryžo in užpąkali ir 
staiga pavirto in akmeni; o isz
jodamas jis buvo davės savo 
seserei veidrodi ir ‘pasakos: 

kaip tik pradės rasoti veid
ai k jeszkot i.” 

žiuri in veidro<le|i, 
ant galo ir pradėjo rasoti. Ji 
pasibalnojo žirgą, pasiome 
žirklėles ir iszjojo jeszkoti sa
vo broliu. .Jojo, jojo ir prijojo 
jura; pas jura senelis; ji sene
lio paklausė, ar nežino nelai
mes paukszczio ir jos broliu. 
Senelis parode jai kaina ir pa
sako, kael tenai yra 
ir nelaimes pauksztis ir sako: 
“tu nebijosi in ta 
asz tavęs nepamokinsiu, o asz

♦ 
jai nukirpsi mano ilguosius 
plaukus, asz tau viską iszpnsa- 

Mergaite nukirpo jo 
ir senis paša ke

iti kaina, nežiūrėk 
nesibijok tu 

t ei ra i vra.

37.
Kita karta buvo trvs seservs 

ir visos trys buvo siuvėjos. Jos 
viena 
tarp savos. Vyresne ji sako: 
“asz noreczia būti karaliene.” 
Antroji sako: “Asz noreczia 
būti pirma ranka po karalie
nes.“ Mažesneji sako: “asz no- 

pas karaliene už
O karalaitis, eida-

Skridom pasaulen vandravtft 
Kožnas laimes sau jeszkot.
Ir vedusios moterėles, 
Paklydo kaip aveles, 
Paliko tėvynėje vedusius 

vyrus,
Kuboje dairosi kur kita pa- 

sisk v rus.S

Senmerges ir jaunos mergeles 
Apleidže tėvelius ir nitu 

darželius,
Plauke in ta nežinoma kraszta, 
Kur nežino kalbos ne raszta.
'Ten traukia paeziuotas vyras, 
Laužo gyvenimo akordos

lyras, 
Palikia mylemas žmoneles. 
Akimi szaudo aplink paneles.
Jaunikaiezei valdžei sumelavo, 
Net ikrais pasais cziou atva

žiavo, 
dasiekti tikslo būda,

f k a tos lervos

LAIKINIS SULAIKYMAS 
NEKVOTINIU IMIGRANTU 

£ ---------—r~."h

\'isokios klastos it* snktvbes 
pradėjo iszeiti aikszten kas- 
link pasportu, imigracijos vi
zų ir kitu lam panasziu doku
mentu, kuriuos svet imžemiai 
turi priduoti, kuomet jie nori 
ini ažiuoti szion 
imigrantai.
imigracijos virszininkai atsar
giai peržiūri visus dokumentus 
ir svet i m žemiu s, 
priduoda.

Isz priežasties nesąžiningu
mo nekuriu, daug nekaltu žmo
nių vra sulaikoma, kurie* turi 
pakęsti visokius nemalonumus. 
Pavyzdžiui, yra buvę keletą at- 
siti'kinm, ypaez paskutiniame 
mėnesy, kur moterys ir vaikai 

iie*kvotines imi 
ir kurie bu- 

ir laikais

isz Europos, ir tie žmo- 
mano, kad gal dabar jie 

galėtu parsitraukti tuos imi 
gruntus jeigu tik galėtu juos 
padėti in studentu kliasa. Bet 
imigrantui būti inleistu sulyg 
sziuo aprūpinimu, reikia atsi
mint i kelius daliklis.

Szios kliasos imigrantai vi
su pirmiausia privalo biiti ‘bo
na fide’ studentais mažiausia »
penkiolikos metu senumo; turi 
czionais atl i kti iszimtinai mo- 
kinimosi kolegijoj, universito- 

Amerikos piliecziu gyvenau- te, akademijoj ar seminarijoj, 
pripažin-

kurie juo?

vakaru pradėjo kalbėtis 
savos.

«C 4

rodei i s, tuojau 
Sesuo vis” Mažesneji sako: 

reczia būti 
tarnaite.” 
mas pro ju nameli, iszgirdo ju 
kalba. Paskui nuėjo ant ryto
jaus pas siuvėjas ir suderėjo 
su vyresnėje, o ant raja pastate 
pirma ranka po karalienes, o 
mažesnėje už laimaite pas ka 
ra liepė. Karalius, p ra gyvenęs 
su savo jaunaja paezia, už me-

žirgą
Apie Karo.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienon Rng- 

piuezio 1914 mote,
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubina.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
M isz k a.s ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Picmeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sūdriomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikiu*.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Mergina*.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

augszczia use?York e •
John Ford nusprendė, 

buk bueziavimas kito vvro mo- 
pėrės negali Imti priežade ant 
persiskyrimo. Sudže sake: 

i merginos ir moteres. 
ir bueziuo-

__  > 
1900 mete. Juk 
ir paproeziai 

mainosi. Jeigu vyras bueziuoje 
kito niotere tai ne yra nusidė
jimu prieszais moraliszkuma.“

Kasžin k a >

Hudže
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a t važiai-e su 
gracijos vizomis, 
darni žmonomis

f J

gere., ruko 
moraliszkos kai 

ir moteres buvo 
laikai mainosi

jesi, liet yra

mlže |A»nl pasa
kytu, kad užtiki u koki sporteli 

I bucziuojent jojo pacziule?
B i

iszN epą p ra s i a s atsitiki m a s 
gyvenimo gyvuliu likos apra- 

O sz v t as Angliszkam laikraszti- 
į je. Kelkis tai farmeris isz Lan- 

boroy, turėjo daug visztu ir eli- 
deli iszmintinga sznni vardu
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sznni i

Pepo.
Szeimyna nesenei užtemino, 

buk viena jauna visztele susi- 
szirelingai su Pepo. 

Kožna ryta, kada szuo iszbeg- 
davo laukan, visztele atsitub- 
davo ant nugare) szunc ir nu
bėgdavo nežine* kur. Po ko
kiam laikui sugryždavo links
mi elielžiausiam sntikimia. Gas- 
padine prą<lcje> ruguti kad ge
ra visztele, paprastai kaip ir 
visos, neiszpįldo savo privalu
mo — elcti kiauszinius ir spy
rėsi, kael jai nukirst galva.

Pradėta sznipinet kas 
priežastis. Ir kas pasirodė*? Go
dus Popo neszdavo savo elrau- 
įe* toli nuo ukes in krūmus, 
kur visztele jam padėdavo 
kiauszini, o tasai niukszas t nu
jaus ji suesdavo. Po 
gryždavee namon, rodos kad 
niekas neatsitikdavo...

G a s pa d o r i u s <pr i r i s zo 
ant lenciūge). Bet kas isz to, 
kad isztikiama visztele padė
davo įkas ryta kiauszini po

Kada

pažino

neisz.pjldo savo privalu-

ja m

do

tam su-

Popu

ryta k ia u szi n i p 
snukiu savo draugo.
visztele už bausmia likos teip- 
gi uždaryta, isz didelio gailes- 
ezio — paliovė visai dėti kiau- 
szinius.

Nuo Šarados “Naktinis areo- 
” priiminės 

isz Filadelfijoj aplinki- 
sverant i viena

i n

planinis pacztas 
paczta 
nes. Grojnata 
iincije kasztuos deszimts cen
tu, kuria galima bus nusiunsti

Indiana, Illinois, Arizona,
Arkansas, Iowa, Kansas, Min
nesota, Missouri, New Mexico, 
Oklahoma arba Texas. Sinns- 
dami gromatas isz Filadelfijos 
ir aplink/nos reike ant groma- 
tos prilipyti paprasta du centi- 
nia marke ir
ekstra o kampelije paraszyti

deszimts centu

4 4 Night Air Mail.

su pasikeitimu 
dokumentais

už- 
del 

prozi- 
apdo-

H

Rvszv < a 
t vi i tin imp 
konkordato, Lenkijos 
dent as Wojciechowskis
vanojo popiežiaus siuntini pui- 
kum auksiniu 
su deimantais ir kitokeis bran
go i s a k me na i s. Teip pat apdo
vanojo titulu 
tūta

kryžių iszdeta

*

Polonia Rcsti- 
’' prdereis monsignora 

Kiurio ir siuntini Kolli.

4 4 
ordereis

>
J®

fji •Mi

Tr'

L.L
" .4uA.llį®

U; r*.
Š'i, 
' -

k

Amerikoniszki keleiviai ku
rie atlankė Ryma* paliko po
piežiui deszimts milijonu dole
riu atiku aukse,

92 puslapiu. Aitzki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia- 
ros popierineis vyrsxais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

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

v

FLO ELECTRIC CO.
, (F. D. Bocxkauskat, Locnininkas) 
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sztorus, Mokslaines, Baž- 
nyczaa ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Taipgi parduoda 

FIKęCZERIUfl 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin* 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti sxviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apsavietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycsiu. Duokite pirmybla savo 
tautieesiui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 PINE ST.. MĄHANpy CJTY

I*.

ežiu szioje szalyje*, buvo uosto
se* sulaikyti, tol kol dalykas ne
bus isztirtas. Sulaikymo perio
das tęsiasi nuo trijų dienu iki 
dvieju sanvaieziu.

Szio iszt i rimo 
sužinoti (1) ar žmogus kuri studentai, 
imigrantas skaito kaipo vyru 
ar levu yra Amcri'kos pilietis 
ir szios szalies gyventojas; (2) 
ar imigrantas tikrai turi gimi
nyste* su tokiu Amerikos pilie- 
cziu; Szie punktai buvę) patvir
tinti Washingtone pirmiau ne
gu Amerikos

t ikslas v ra

konsulas buvo 
autorizuotas iszduoli nakvoti- 

imigrajitni
A’ienok, paB iu 

klasto.V
pasitaiko, ir ei 

atsargumas reikaliin 
nužiuraiinuos atsitlikimuos.

Nors nėra g

ui
(Form 633).
mas parodo, kad 
suktybes 
toks

pa skyrimą

ir 
lt 9 
Lls

a Įima patart i jo
kio bude) kuriuo butu galima 
iszvengti sulaikvmo visokiuos 
atsitikimuos, yra du budai, ku- 

toki sulailkymai galima 
būti iszvengiami neknriuos at
sitikimuos. 7
* * v 1 !«»>’"/••' * M v •’ e M 4 »
gali nnsiimsti savo žmonai al
savo 
teismo, 
zuotas.
siausti savo žmonai 

įkuriame 
informacija apie* ji ii

Kur galima imigranto 
paveikslas pridėtas prie afida- 
i’ito sulaikytu nuo suktybes ir 

sukt v bos.

r tais

Apierikos pilietis

Darbo Sekretoriaus 
tose, ir užbaigus mokslą stu
dentas turi apleisti Suvienytas 
Valstybes.

Žmones, 
Suvienytas

norintieji vykti in 
kaipo 

pirmiausia

ma.

jos broliai

tu susilaukė sūnaus. Karaliene* 
pagimdė sunu, o antroji jos se
suo pavogė* kūdiki, i
krepszi ir paleido ant juros, o 
vietoje kudikio padėjo karalie- 

Paties karaliaus

kaina,jai

indejo in dyka negaliu tau pasakyti;
mano

I

I

1 
y

1

J

f

if *No r ’ 
Pamatyt prakeikta Kuba. . ; szlln(.|j
Bet ežia visi graudžei apsiriko, Į t uomot nebuvo namie. Pagim

dė, pagimdė sznni, ka padary
si žiūrėsim, kas bus toliau!

O isz Kubos iszvažiuoti negali. | Praėjo antri metai, vėl pagim- 
Kurie atvažiavo slapczioms, 
Agentai paduoda varda ty- 

ezioms, 
Kad tik keleivi apipleszt, 
Kad ir kaili nuo jo nuploszt.
Brangus brolei ir seseles, 
Alatot visi koks tai kėlės, 
Sveiku protu ta apgalvokim, 
Ir isznaiidoti nesiduokim.
Gryžkim in musu Tėvynė, 
Kuria didvyriai nuo prieszu 

gynė,
Cziou žmonis kai'p žverei, 
Vien tik juodi pigerei.
Susikalbėti su jeis negali, 
Atsikreipia nuo tavęs in szali, 
Kini kui’darlHppraszyti, . . 
Keike žodžius sau suraižyti. 
Darbo isz raszfo-papraszai, 
Ka atsako nieko nežinai, 
Czia parodo tau tokia meili, 
Kad Iszpanas isztrauke peili,

kosiu.“
plaukus, 

kaip josi
i užpakali ir

bjaurybių, kurios teirai yra.“ 
Sesuo atjojo pas kaina, pamato 
visokiu bjaurybių, nieko neat- 

szo 
Kalne

s

“i 
in

Kurie savo gimtine paliko, 
Amerikos kolei jiems užsidaro,

Valstybes 
turi

kreiptis prie mokyklos kurion 
ketina stoti gauti isz jos loidi- 

Kuomet studentas gauna
leidimą, privalo nusinOszti sa
vo prirodymus Amerikos kon- 
snliariniam aficieriui tame dis- 

gyvona, ir jeigu 
mokvkla vra Darbo Sekreto- 
riaus [)ri|Kįžinta, konsulas isz- 
duos viza. Studentas turi kon
sulini parodyti moksliszkus ir 
scholastiszkus 
privalo apsi'pažinti su anglu 
kalba; privalo konsulini paro
dyti kad turi užtektinai pinigu 
del savo užlaikymo, arba turi 
prirodyti kad už jo mokslą bus 
užmeiiketa ir kad jis per visa 
laika gales mokintis.

Inleisti studentai negali už
siimti kokiu bizniu arba darbu 
elel 'pelno ar užmokėsiio.^. Imi
gracijos Biuras ai’sžkiai paški- 

studenta ikafi|) studentu. 
Studentas gali kėlias valandas 
in diena dirbti užmokėki už sa
vo kambarį ir valgi, bet negali 
per visa dibna dirbti fabrike, 
arba kitoje biznio vietoje, ir 
mokintis nakezia? Pavvzdin 
vienas prasžymas del vizos stu
dentui buvo atsa'kytas todėl, 
jog tas studentas vyko in Su
vienytas 
t i sn 
mesa pakuoti. Jis ketino dirbti 

vakarais lankvti

t rikto kur jis 
v ra

certifikatus, 
su

Josde sūneli.
maine ant kates,
in krepszi ir ant juros. Be- 
vaiksztLiedamas pamareis vie 
nas turtingas ponas, pamate 
priplaukusi prie paszalio krep
szi ir isztraukės atidarė ir pa- 
mate kūdiki, ka tik gyva. Par- 
sinesze namo ir augino. Antra 

bevaikszt inedamas 
prie

sesuo ve) per- 
o kūdiki vėl 

juros.

K

.į

kad
H

bojusi, sudavė žirgui per 
nūs, ir injojo in kaina.
atrado didžiai puiku medi, ta
me medijo
mes pauksztis:
czirksznoje

i
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Į

1
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i
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ta medi
vanduo

nelaimes 
jos bro 

4 4 1>„

nas.meta vėl 
atrado prie paszalio juros 
krepszi, vėl kūdiki rado, ir vėl 
augino. Praėjo ir treezias me
tas. Karaliene pagimdė (lukte
ri. Jos sesuo vėl pavogė ir pa
leido krepszije. ant juros, o vie
toje kūdikio padėjo žiurke.

karalius pamate, 
yra blogo.

“'I’lirbut mano pati yra raga 
na, ne kas kitas.“
ralius. Ir uždari* ja ant duonos 
ir druskos kalinije. Bevaikszti- 
nedamas tas ponas pama'reis 
atrado ir treczia kūdiki. Visus 
tris jis augine. Tas ponas turė
jo sena kumele, 
vede I ris žirgus.
suaugo,—suaugo ir žirgai. Po
nas dovanojo kožnam po viena 
žirgą. Viena nakti vyresnysis 
isz tu vaiku sapnavo sapna. 
lam pasakė per sapna tekis se
nelis: “ 
mos paukszti.
rytojaus apsakė savo broliui ir 
seserei savo sapna. Apsakęs 
sapna, pasibalnojęs savo žirgą 

nelaimes 'paukszczio 
Iszjodamas 

mažesniam broliui peili ir pa- 
“kada peilis aprudes, 

tada eik tn manes jiiszkoti.” 
iszjojo.

pakabintas nelai- 
apie 

upelis,
upelio buvo geltonas, blizga-

Ji užklausė
paukszczio, ar nežino 
liu. Pauksztis pasakė: 
semk isz upelio vandens ir ap- 

visus akmenius, kur
Ji pasėmė ir aplai^-

j I
t

■ : i w

laistyk
ežia yra.
te ir isz akmenų pasidarė žmo- 

Terp ju buvo ir jos bro
liškai ji prasze pauksz- 

ar ifagMciu jii išrauti Va....

»> «
5

«

r
nes.
liai.
ežio,
gražu j i medi ir parsineszti in
savo sodną pasodinti, 
nori, tarė

į Pa rgrį žęs 
kad ežia kas

••♦d
**

>
■ rfj y

'r 
vaikui patvirtinima isz 

kur jis buvo naturali- 
gali pri- 
ir vaikui 

iszdestvta 
jo szei-

Jik t ai p-gi

a fida vita

m vna.

nužiiiret inos suktybes. Pa
veikslas turi būti taip uždėta-, 
kad nebūt u galima jo nuimti. 
Pavyzdžiui, notaro antspauda 
ir Amerikos pilieezio paraszas 
turi būti dalinai ant pavoi’kslo 
ir ant afidavito. Tas neprileis
tu jokios suktybes.

Amerikos pilietis siausda
mas sziuos dokumentus savo 
žmonai ar vaikui, turėtu jiems 
insakyti, kad, nežiūrint kokios 
nebūta aplinkybes, ju niekam 
neduotu, nei valdžiai nei val
džios žmogui, bet laikytu juos, 
kad galėtu parodyti atvažia
vus uostau, jei tam prisieina 
reikalas. F.L.I.S.

f

ria
nors

mislijo ka-

AR SZUO, AR DUKTĖ.

— Kada tu kaimvnai nu- 
szausi ta savo sznni, kuris per 
visa diena staugė jog žmogui 
neduoda ramybes? •/

Kaimynas:
kada tu nuszausi savo dukrele, 
kuri per visa diena birbina ant 
piano, -jog net 
nubodo gyvenimas.

Padarysiu tai,

mano
*

szuniui

TURĖJO TEISYBE.

Dukrele atėjus ųamo po pu- 
siaunakt, o tėvas buvo balsei 
užpykins ir pradeda jiai pa
mokslu:

— Vela trankaisi su tuom 
spopteliu. Ar tu pianai, kad ji-
•B) 8

Įl<Or 
kius ten szpielius kurtė priesz

8ai su tavim pacziuosis?
a J* .* .

mergįcos sapnuojete apie )co- 
i?___  _.i___ ? . j Z* i____________ •

jus ny^uodĮa kad yrą turtingi^ 
pnf <»i»f ia'/inV<ki
tinto asilo kuris pasisuka

•liti.. Tėvas tupi tikra įėisylpa,

bet anj gįlo i^zt.ekat.pž pirniu,-
V , ’i'*”:. J < '.f ■

— Teip, • t erp, mano dnkre
ti

“■ ■ « W J i >1 r .. T

Va 1st y bes a psipažin 
A m o r i k o n i sz k a i s b u d a i«

per diena ir 
universitetą.

Daugelis žmonių isz invairiu 
szalin at v vikst a in Snvienvtas 
Valstybes kaipo šveczipi, bet 
jiems taip viskas patinka czio- 
nais, kad nori nuolatai apsigy
venti. Jie tiki kad jeigu per
mainys stovi nuo sveezio in 
studento gales'pasilikti. Bot to. 
negalima daryti, nes iki.dabar
tiniu laiku toki praszymai at 
sakvti.

Imigracijos akto studentu 
aprūpinimas yra labai asztriai 
prižiuromas.

Kur studentai vra “ 
de ’ ’ st uden t a i, d ra uga i 
mines szioje szalyje gali jiems 
pagelbėt i. Gali sužinoti nuo 
Darbo Sekretoriaus ar parink
ta mokykla yra jo pripažinta 

tas informacijas perduoti 
studentui. Studentas tuomet 
gali, laiszku, susineszti su mo
kykla ir praszVti i n leidimo 
certįfikata, kuri su kitais rei
kalingais dokumėntais gali pa
duoti Amerikos konsulini pra- 
szvdamas Amerikos vizos.

-- F.L.LS.

boiia li
ar gi-

ir

DABARTINE MALDA.
* •' ’ ■■ k 4 5 ! " * 4 t } Ji

i» t W

n.esziojimo
S'/Jebiu,

Isz priežastie^
t rupipu moteriszku 
liudipa sekantis atsitikimas;

— Eluk užklausė tėvas 
kd 

o.
dvyjekok motų dukreles, — 
tu teip verki? Kas atsitiko? 
JBluip: — Ba - - bą - * ™ 

jjpšjvjyko iii piling s^obitU -
, Elnio: - Bu - - tta ’ mapą

- - ir 
pikeliu!• Aj, joj

“ daigu 
pauksztis, nulaužk 

szakele, parsineszusi pasodink 
ir iszaųgs toks put medis.” Ji

’Puri nuo jujn atsitraukt, 
Nes'nori visus ateiviiiš isz-

’ pjaut.
Visi pilni piktumo—nedo

rybes,
Kur tik žiuri paleistuvystes, 
Karsztis visiem jau patiko, 
Kad jau kitas visai nupliko.
Kas ežia gali but do monai 
Kati pasilikom visi ponai, 
Nieks mums negali rūpėti, 
Kad tik daug doleriu turėti.
Katras turi kur giminiu,
Kurie prisiunezia jiems pinigu. 
Kubai, maistas jiems suteiktas, 
Tik ka karsztis ton prakeiktas.
Bet tas, ka nieko neture’, 
Trenk in žeme kepure, 
Geistu in Tėvynė sugryžti

1SZJOJO 
jeszkot.

sake:

ta kumele at- 
Visi kūdikiai

Eik, sujoszkok ne lai- 
J J Atsikėlęs ant

indave

nusilaužė szakele. Paskui vėl 
prasze, ar negalėtu kaip ir tj| 
upeli pargabeni in savo sodną. 
“Jeigu nori, atsake pauksztis, 
pa s i semk vandens isz upelio, 
persineszk namon, iszkask 
duobele pas ta medi ir supilk 
vandeni ir tuoj pradės bėgti 
upelis tok is pat, kaip ežia.” 
Paskui ji nukabino nuo medžio 
nelaimes paukszti ir su savo 
broliais iszjojo in namus. Par
jojus, indure in žeme szakele, 
tuojau paaugo kanuogražiau- 
sias medis. Ji 
szti in medi.
duobele, supylė vandeni ir pa-

ir negalėtu kaip ir tą

namon,

pakabinė pank- 
Paskui Jszkase
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Pabaiga gyvenimo ten pra

leisti
Km* jaunimėlis malonei dai

nuoja,
Kni’ graudžei gegute kuklioje.

Parasze. J. Jocis isz Kubos.
Sutaiso F.W.S.B.

Naujas Didelis

n

Sapnorius jau 
Gatavas

*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus
gali sapnĮUot. Knyga 
puikiai drueziai apda
rytą kiotąis audeklineis 
apdąrąįs, Prekę bu nu-

• J • J • t A • A. m

puijkiai drucziai apda-

siuntimu tiktai $1.50.

t

manas jaszkoti.
Ilgai jodinėjo, paskui 

atjojo pas jura,/ atrado ant 
kraszto juros seneli besėdinti. 
Jis prijojo prie senolio ir klau
sia jojo: “ 
paukszczio.” Senelis sako: 

ir parode ant kalno;
ten ant to kalno yra ne 

laimes pauksztis.” 
kaina, žiuri, daugybe 
vabalu, lerva bjauriu, bjau
riausiu. Nieko neveiksi, reike 
joti in kabia. Injojo in puse 
kalno, atsigryžo pasižiūrėt ar 
begena bjaurybes, kaip tik at- 
sigryžo, tuojau pavęrto in ak
meni. Ant rasis brolis pamate,

ar nežinai nelaimes 
Senolisf !

Žinau 
sako:“

f 1

Atjojo pas 
visokiu

sidare toks pat upelis, su lokiu 
pat vandeniu. Tolinus bus.
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AUKSO KALNAS AGENTAMS!
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Reikalaujame agentu ir agen- 
cziu del pardavin^jmo DeksniO 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 

Kla uskite platesniu
i n formacijų. Adresą vokite:
DEKSNIS OINTMENT 00.

vaite.
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kad peilis surudejo, pasibalno- 518 Main St.
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| Merchants Banking Trust Co. Banka
< c ' Mahanoy City, Pa. ” ,jl

Hartford, Oonn.
Ik t * i
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Mahąnoy City, Pa.

J S-cxlas procentu ui jueu pinigus ir taurumu del jutu 
; pinigu yra gerbus negu lOtu pwentu Jokio

4

c Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-csU pro- 
centą ui jutu sutaupytus pinigui ir ta suma kas-kart 

i auga didyn. Yra tąi saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
| dirba ir esedina. Dikite savo pinigus “ 
i “**•"*•
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centą ui Jutu sutaupytus pinigus ir ta suma ku-kart
ang* didyn. Ym tį Bangiau ir geriau 
dirba ir caedina. Dikite savo piujgua in stiu Banka o f
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ponios!
uas kareivis

pagodotos

Tame laike prisiartino Oto
nas prie stalelio, prie kurio sė
dėjo Matilda su Agnieszka. 
Pasikloniojes kukliai tarę:

Su pavelijimu,
Tame laike, kada po- 

sakalais užimtas, 
padainuosiu dainele.

Gavės daloidima, teip pradė
jo ■

Motina in sunn tare:
Sunau, Dievas mus pabare.
Tėvelis kažin kur dingo.
Gal kur kalėjimo lindo.

' Vaitoja surūkytas.
Tamsioj skylėj uždarytas.
Bet kur? negaliu žinoti,
Turiu nuolatos raudoti.
Motina su 

kaito ir ant
du klero 

galo

tolinus

balo ir 
pradėjo abi 

verkti. Matvdainstai sakahiin- 
kns, žiurėjo in jas dvi, garsiau 
pradėjo skambinti ir 
giedoti:
Tame apleidžia suims motinėlė, 

4 Savo vienatine, brangia lelijele 
Ir tarė:.eisiu tėvelio jeszkoti, 

1*0 svietą toli vendnivoti.
Ir tai pasakęs in svietą ėjo, 

In miestus, drutvietes. visur

/

Namelis Pustelninko
• ’ Ir r’’’. s. tin į Ai

*

Niekame nepagelbesi. O 
oaletum, tai būtumėt už-

Di t rich as
Matilda su

sakalams duok mėsos, kad ryto 
gerai medžiotu.

Po tu prisakymu 
krito ant sofkos.
Agnieszka tylėjo .dūsaudamos.
Gaspadorius kratė galva, bet 
teip kad Ditrichas nemato. Sa- 
kalįorius-gi buvo linksmas,

— Matau, —
— jog 

ponas kareivis supykęs;
kad rytoj pamatys sakalu, kaip

— O atsigry- 
Agnieszkai (a-

buvo
kaip ir pirmiau.
tarė jis linksmu balsu.

ar tie. 
kad ir 
daryli. To niekas negalėtu dry- 
sti. Ditrięlius yra baisiai piktas 
žmogaus gyvastis jam yra nię- 
kji, uždaro ir gyva žmogų pū
do. Tu, vaikine, jo nepažinoti. 
Asz apie tai niekados nenoriu 
užsiminti. Ka pikto padaro vis 
reikia sajevti gerai! 
tiktai reikia tvirtinti.
lauk tiktai; Man tai-gi jo vap- 

. Jau bus 
kada Ditri- 

savo go veda su-

nios. Toli jeszkoti tokiu puikiu
ir dievobaimingu. Neprieteliu 
negali turėti. N
pamįslijau, kokiu dalyku į)it- 
rięhas gavo to|«ia gera parpia. 
Bet didesni dyvai, kad ir duktė 
nusidavė in motjna. Į£ad tu

» I. I1 < ’ • 4 ’ l .( 'f. r

<0 vįgną Įcąrta

bet

jis augszlyn lekia, kaip kulka 
tada bus kitoks, 
žes Matildai ir 
re:

— Acziu 
nios, acziu

jums

sapnai jums

ramiai, kaip 
Ne viena 

ant kieto 
vienok esmu sveikas

puikios po- 
szirdingai už jusu 

szirdis. Miegokite be rnpesties 
ir tegul saldus 
sapnuojasi. Asz ir miegosiu ant 
glėbio sziaudu
puikiausioje lovoj. 
miegojau kalnuose 
akmens, o 
lyginai, kaip mano sakalai.

'Pai pasakęs Otonas, 
pasikloniojo. Kareiviui da kar-

žemai

Tai tikrai, paežiui,

I ta tarė: i kareivi!

Jam vis
Bet pa-

at- 
siliepe gaspadorius. — Bet asz 
tau duodu žodi, jei bųtnmei il
giau dainavęs, butum gavėsis 
in kalėjimą. Nebūtum teip link 
smai ežia sėdėjos prie stalo. 
Laiko kada tu dainavai, Djtri- 
chas in. tave žiurėjo kaip vana
gas in žvirbli. Idant tau per
traukti daina, iszloidau tyczia 
viena sakala isz kletkos.

Tokiu bndu kalba dar puse 
adynos persi trauke. Gaspado- 
rius mažai ka toatsiliepe. l?asį- 
romes ant delnu, kada-nokąda 
žodi bambtelėjo. Ir gaspadine 
pradėjo snausti, linguodama in 
visas szalis, 
dės. Iszmusze 
n u oi i k ta adyna.
nudavė, kad rodos nori miego, 
norint suvis nenorėjo.

Ant galo stojo gaspadorius 
ant lygiu kojų ir paėmė žibinti 
idant užžibinti. 

/ < ■ ' ■ 1 1<

— Likime, sakalninke, — ta
re, — nuvęsiu tave ant sziaudu 
kaip Ditrichas prisakė. Kluo
ne galėsi miegot, pakolei ne
praneš dienelis.

— Ar tu isz proto iszeini be
gėdi — tarė pati. Argi tu to ne- 
doraus prisakvma turi

.“**» *W 1' «*«# ■4*4* .MH*b** ■*•*""■• •M**1’
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Antanas Ramanauskas 
Lietuviukas Oratoriui 

, c
MILL A PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.

/ 
z 
✓ 
/ 
✓
✓

r

✓ 
✓ 
/ 
/

IszbAlsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, vąšeliu, krikBztyHu t* 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1873 M.

matytum ta pupa, kaębt mel
džiasi arba, nbagaips dalina, 
arba kaip vaikup savo lapių 
mokina skaitytį j r sinti, tą j jos 
veidas jszrodo anioĮįszk,iL Ka 
daro, vis isz szirdip®’ i) ka val- 

, nuo tėvo, tai 
tegul Dievas kožna. saugoja, ji 

npąižemi-

r * veaeliu,
gveidas įszrodo aniol^szĄu

das puolė in atminti, 
pusflevinto meto, 
cbas naktį su :

Kada ji pasitikau prie 
vartų, suazuko: Džiaugkis gas
pador, gausi sziandien vyno 
kiuža! Žiūrėk pargabenu savo 
didžiausia neprieteli, 
tai grafas Vaidenas.

Ir gavau vyno kruža, bet 
orklen vynas nebėgo.
— Ka grafa Valdena? — pa

antrino Otonas drebaneziu bal
su ir prądejo verkti.

— O kas tau sakalninke? — 
paszauke gaspadorius, žibinda
mas jam in veidą.
matau tu verki ?

- Nesistebek, 
atsake Otonas, 
nuo verksmo. — 
minkszta būda, tai turi verkti.

gaspadorius. — 
verkiau, bet

gryzo.

pador, gausi

Žiūrėk,

o

gavau

— Ka asz

gaspador, — 
laikvdamasis

Katrasjuri

kine, nukęncjsią TARADAIKA
✓ 
/

viską su anįolįfizku
J. G. BOGDEN

322 W.Long Ave. DuBois, Pa
Lietuviszkas Bankieriui
Ir Laivakorcziu Agentas

n imu nukęnczįa. ,
— Veliju jai toliau geresnio 

būvio! — tarė Otonas.
Geresni tęva pęivalo

— na ar ne? —- tarė, gaspado
rius. — Kada asz jai kitu kar
tu primindavau apie tai, tai 
nieko nosakvdama eidavo in 
pąkajus ir nuėjus gailias asza- 
ras liedavo, o laikais abidvi su 
motina verkdavo. Ditrichas 
pa vald i n iai pa kampom įs 
ina ant jo neteisingumo.
vienas esu jam
sias, už tai, kad jam vis prita
rauju. Norint esmu 
riumi, bet tos tarnystes netrok- 
sztu. Mano mislios jis nežino. 
Kada iszkeliauja, asz tuojaus 
kitokiu palieku ir visame klau-

Turiu 
szirdi ir 

gražiai vergus prižiurau ir ka
me galiu, tai klausau.

Man vra 
ponas ponia 
juos tuokart 
kaip laikau jo szali, ponia pyk
sta, kaip jos ponas.

turėti

mur- 
Ąsz 

priclankiau-

gaspado-

sededama ant ke- 
ant bokszto vie-

Sakalu i n kas

Ne sarmatos neturi, Lletuviaskas Graboriea
K. RĖKLAITIS

4

paeme
1

t

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir moksle. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

BIS W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

i

■
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$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk nuims 60c ir paūši musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu.

iszpil- 
. O* 

tu Dievuli, kad bueziau žinoju
si, jog tu togis busi, niekados 
nebueziau už tave ėjusi. Sąkal- 
ninkas miegos stuboje, kluone 
szalta, o vaikinas nuvargęs. 
Asz jam paklojau ant suolo. Tu 
ir eiki miegoti, o rytoj žiūrėk, 
kad iszsiblaivytum. Ar girdė
ja i.’

Nusijuokęs

■’IiI
įlyti? Matvt, jog pasigėrei.

Tai, vaikine, turi teisybe
— pertrauko
Ir asz iszpradžiu
per ilga, laika apsisavinau ir 
būdas užsiĮciętcjo. Mano vieto-

K a 1

1 k

I
■ IIII

Labanakt, pons
Ka * jau miegate? O ryto buki- 

sziandie- 
i na. Kada ryto anksti keliausite 
ant medžiokles, paregėsite ma
ne stovinti prie 
jums paduoti sakalu.

j Paskui iszejo isz pakajn. Nu
eidami nuo trepu gaspadorius 
(ponui tarė:

— t > ka ! ar nebuvo teip kaip 
pasakiau ?

— Isztikro! -

užėjo; te linksmesni nekaip
Norint but nukentės dideles 

mokas.
Ar in ugni, ar vandeni butu 

insmukes, 
Ant tuszczio, niekur nerado, 
Norint prikente ir vargo, ir 

bado;
Norint perbėgo daugeli vietų, 
O vienok jeszkos iki pabaigai 

svieto.
tu ežia po kvarabu 
suriko kareivis teip, 

kankles 
isz ranku nėiszpuole. — 
jaus galima pažinti, 
panksztis.
esi pripratęs

ežia po— K a i 
J staugi ? — 

kad sakaininkni vos
Tuo

kus do
Kaip matau, labai 

aplink 
tupinėti; na, na, tegul, 

bzitai 
sakalas isztrnko isz 
Otonas priszoko ir 
vardu sukala.

bet vikio seian.

moteris 
tegul; 
vienas 

kletkos. 
paszauke

Szitas tuojaus 
sugiyžo in kletka.'

— Na, dabar matau, suniur
nėjo po nosimi Ditrichas, — tu 
vaikine juos teip valdžioj lai
kai, kaip asz savo žmones. — 
Nusijuokė ir sėdo ant savo vie
tos.

— Teip ponas kareivi, — ta
re Otonas, — tas sakalas gales 
keliauti su jumis ant medžiok
les.

— Gerai! —
chas ir iszgere visa vyną isz 

Asz pats ji paleisiu 
iki debesiu. Bet kada rytoj pa- 

r sirodys niekai, tada tavo ir su 
tavo sakalais inmesiu 
ka uoloj iszkalta, kame 
nei tavo sakalai szviesvbos ne
reges.

Tai pasakęs kareivis pradėjo 
žiovauti teip, kad rodos miego 
norėjo. Tame prisiartinus Ag
nieszka prie sakalu in ko meilei 
prabilo: 
minelio.
vargęs. Tavo šakalai teip kaip 
nupirkti. Dabar pasidrūtink su 

Czia turi da duona su 
sviestu; tame laike tau pasto
li gosime ka geresnio.

— Valgyk, valgyk!
prisiartiwlama

suszuko Ditri- 
visa

kružo. —
V

vynu;

I k

vartų. kad

je ir kožnani teip butu.
Kaida jau bpvp netoli gaspa- 

doriaus grinezios, Otonas stojo 
ir pradėjo dairytis 
rius jnišlijo, jog 
drutvietes (Imtumui, todėl jam 
t a re:

(i a spado- 
jis stebisi

in klet-
nei tu

- Sėskis sau prie ka- 
Juk esi szlapos ir nu-

paszoko
ir po kambarį 
Baubo; —

w>k 
B

— tarė 
Matilda; — 

czia dvare gulėsi. Tau paskirsi- 
me viena kambarį su szilta lo
va. Busi kaip namieje.

Tuos žodžius iszgirdo Ditri
chas; o kad jam tie meilus žo
džiai nepatiko, ypacz kada pa
ti in žmones kalbėjo,

lakstydamas 
Asz ežia jokio atei

vio nereikalauju, fizalin trau
kis! Asz uorių miego! Ka turi
te prie to vaikino? Szalin trau
kis, o nelyskie man in akis net 
ryto ryta! Po perkūnu! Kožnu 
val(catu užsiima. Asz judvi nuo 
t o at p ra ty siu.—- O a ts ig ryžos 
gaspadoriui tarė:

—i Veskis pas savo ta valka
ta. Pagnldykie ąkuneje. 
sziaudu gali miegoti. Duok už- 
ikloti dvikarti. Jeigu gori es-

Ant

2 išvirk vaųden^ iy pasudyk;
i

sau ponios ir panaites, 
pagalios minkszta,

ii tekiausi a, 
bara, 
randuosi.

kada 
o asz pas 

Tada

f

gedimo?

na s

Na, ar ne teisybe ? Ditri
chas žino,, kaip užsitverti nuo 
neprieteliu užpuolęs. Tie -mu

lki svieto pa-rai gali stovėti 
baigai.

—- Asz

m

tas tūkstantis doleriu 
žmogui rciszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu HU- 

Toks žmogus yra sunirau-’
kes, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vatstžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu liga: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
nu>, nenoro valgyt, strėnų ir pegžiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo Po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapininiosi lovoj, Jr 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauM 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomotu, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gatlU 
musu gausius vaistus, taip vadinamos 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bot musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokia rau
sti žolių ir knygų katalogu. Reikąlup* 
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

Mi

S
Badai imigracijos virszinin
kai in SpringfiĮda pribus, 

Aresztavos paszlemeka ka isz 
Lietuvos mergina iszvedias, 
O czionais kaip vyras su pa

ežiu gyvena, 
ne žmo

nis jam neapeiua.
Mikutis su G reise 

kambarius
Ba abudu iszvare geras 

gaspadorius,
Dave žinia Najorko valdžci 
Kuri juos ketina nubaust 

skaudžei, 
Adgal in Lietuva iszyarys, 
Arba in kalėjimą uždarys.

* * ♦
Isz ten tiesiog pasukau, 

Forduku in Pittsburga pri
buvau.

Ir ka ten pamaeziau, 
Net akis ant virszaus pa- 

staeziau.
Randasi ten didelis būrys, 
Lietuviu ir Lietuvaicziu
Visokio sztamo sportu ir 

mergaieziu, 
Ilgaausiu asilu, 

Ir dideliu kvailiu.
Kurie jokios dorybes up.- 

užlaiko,
Save ne kitu guodoti neturi 

laiko.
Kad ant mergaieziu nenž- 

puldinet u,
Ir tokiu bjauriu žodžiu ne- 

raszinet u.
R asz t a parodyt pa p ra sz i a u, 
Keno buvo tuoj atminiau, 
Ba reikia žinot, jog kas die
na daug gromatu aplaikau, 
Tai rasžta tuoj pažinau.

Toki bjaurybes, 
Užsipuola ant merginos do

rybes, 
Norints kaip žmogus vaiksz- 

czioja,
Bet asilo galva ant stuobrio 

neszioja.
Pacztas jau jeszko tuja 

šmeižiku,
N i e k sz u veja vaikiu, 

Cž ka turės atkentet, 
Kelis metus kozoje atsedet.

Namon važiuodamas in West 
Piltstona užkliuvau,

Nes ten daug pažystamu tu
riu ir už tai sustojau, 

Vos truputi atsikvotejau, 
Jau kelis delegatus einant 

pas mane paregėjau, 
Žirniu kad su skųndąis atėjo,

gaspadorius. nu
sivilko in miegstube, munne- 
damas kažin ka, o an t galo tarė:

— Kad ji perkūnas, ta sakal
ink a.

Bet sakalninkas, ant to nete- 
mydamas tarė: — Acziu tau 

Tjaspadin’, už vakariene ir nak
vyne, kuria man duodate, 
gul jums Dievas užmoka, 
bar jums velyju labo,s nakties. 
Tartie gaspadine iszejo gulti.

Kada Otonas likos vienas, 
puolė ant kelių ir ilgai meldėsi 
o labiausiai delcavojo Dievui, 
jog tęva atracĮo ir gąl iszgel- 
bos. Teip perbėgo adyna.

Tame tarpe Įąųjfe iszsipaga- 
dyjo. Nei vieno debesio nebuvo 
matyt. Per langus prasimuszc 
menulio szvięsa.

IL ’
Tuojaus iszryto pradėjo kur-

patrūkimo,

T

|-*lj

!

i

MMmydamas tarė: -treczia. — 
su kumsz- 1

Tc-
Da-viena 

jo sąžine
VOS

DOS

paklausė sa-

atsake Oto-
— .Jeigu jis teip su sveti

mais apsieina, tai jo vergai tu
ri ne mažai kentėti.

— Tuos jis mato 
karta ant metu,
nedaleidžia, kad žiūrėti in ne
kaltus. Asz esmių ju prižiūrė
toju, bet žiūrėt in juos negaliu, 
teip turiu minkszta būda; bet 
daug gailingesnes" yra musu 
ponios.

— Kaip tai, — 
kalniukas.

— Kada kareivio nebūna na
mie, — at šalie gaspadorius, — 
tai yra, kada iszkeliauja plesz- 
ti, tai laikais už keliu nedeliu 
sugryžta, tai tame laike ponia 
su duktere atlanko visus kalti
ninkus, tarp kuriu randasi vi
sokie kareiviai ir grafai. Tas 
atlankvmas tiems nelaimiu- B
giems pasidaro dangumi. Gau
na visko: gera valgi ir visoki 
apžiurejima. Tuokart jie buna 
Ii uosi. Ne viena karta verkė to
ji puiki ponią ant nelaimes 
vargdieniu, kalbėdama-

— Ak kasador! kad norints
karta galėtum tiems 
niams palengvinti.

vargdįe-

- Asz jai visados atsakau 
turėti kantrybe, 

viskas su laiku 
Asz prijun

kąs no-

reikiakad 
brangi ponia! 
duosis pasidaryti, 
ežiu, kad czia atsiliks 
rints. v»

Ar daug czia randasi ver
kia use Otonas.

— Arti keturiu szimtu — at
sako gaspadorius.

— (> Dievo atsiduso Otonas. 
Ar dar ilgai jie czia kentės?

— Kolei nenumirs, — atsako 
ispadorius. — Tycziomis ne

neš
tam datigybe
jo. Randasi czia vienas grafas, 
kuris jau devinta# metas užda
rytas. Kada ji czia atgabeno, 
buvo drūtas ir patogus o dabar 
iszdžiuvo kaip szakalys, Nesli
džia vo isz bado, bet kaip rodos 

Diena ir nakti 
verkiu be jokios paliovos. Ne
viena karta nemaeziaiLt idant 
butu neapsiverkes. Kad mano 
ponios jo neramintu, butu jau 
seniai numiręs.

Ar negaletumet man pasaky
ti, kaip jis vadinasi t 
klausė Otonas.
r- Man niekados in galva ne

atėjo, kad klausti, kaip jis va- 
dirft^i — atsako gaspadorius. 
—r Ir užtai man goriau, jog>ne-

gu --

iszleidžia,

isz rnpesties.

tai yra pui- 
kad atsimin-

bijo, idant po 
neužkluptu ant

pa-

žinau. 0 kas ir fau isz to narei-, . .. , . L.
tuA kad žinotum kmji y^dįujflsi,

tarė
— tai1 perdaug • 

Kad nebūtam sa-

pripažinstu, kad tas 
viskas teisybe, — tarė Otonas, 
— bet pasakyk man, gaspador, 
kur randasi tas kalėjimas, ku
riame buna grafas Vaidenas?

— Jau kai n matau, — 
gaspadorius, 
nori žinoti.
kalniuku, tai tave palaikyczia 
už sznipuka.
Ir asz perdaug savo 
daviau valia, 
su savo tokia kalba neiszsižio- 
tum pas Ditricha, nes jis tuo
kart. tave užmusztu. Asz su sa
vo budu daug sau voįliju. Kad 
ne tas, tai sziandien bueziau 
daug kitoniszkesniu, bet 
teip kaip dabar, gaspadoriumi.

Einant, grinezion, Otonas 
apie kita 
idant gaspadorius jo nelaikytų 
nužiurejime. Nepažinodama^ 
gerai gaspadoriu, negąjejo jam 
insitiketi. Kacja in duris pa7 
barszkino, gaspadoriays pati 
atstume stupiute ir abudu įli
ejo in vidų.

— Dabar gali sau pasilsėti 
tarė gaspadorius Otonui. — 
Kletkas pastatykie kamputyje, 
o trinyczius pąkabįnkie ant va- 
gelio, kad iszdžiutu.
seskie in užstali ir 

t

vyno. Czia turi 
sviestu. Valgykie, jeigu patin
ka! — Tu-gi, Kriste, 
savo paežiai, —
ven ir iszvirkio vyno sakalnin- 
kui. Kas teisvbe kareivis man 

vandeniu padru- 
tineziau bet to nesupaisysi ir 
negali nei klausyti. Nuvargęs 
vaikinas, gal per ilga laika ne
turėjo burnoj szilto,viralo. Kas 
teisybe ir asz nemėgstu 
mutino, juk pati žinai.

Kriste iųęjo iii 
gaspadorius ^u 
pąsįliko. Vaikai jau Jiuyo ap
migę. Nieko dąagiąiLs grinezip- 
jeii|ębuv.9„ kąip tik. jiedu. Tas

Tfiu, po velniu!
liežiuviui

Žiūrėk, kad tu

ne

grinezion, 
pradėjo sznęketį,

KacĮa in duris pa7

Botam 
iszgerkie 

ir jduona su

— tarė 
begkic virtu-

insake, kad

virto

yiptųyc, oU lt.' ' 
sakąlųiųkų

migo. Nieko dauginus grinezio-

gaspadori.uį patikę, ųęą galėjo
- m •. h ' 

ta-
d rasi a i pušį kaĮbet i.

Geikie sakąjųinke!

Vynas žmogų linksminą.
Y <•«-** * * * ‘lt

re pasiėmęs stjklęH .
v *' S’. 1 1

UŽ Ji
PQjiiu! Turi geyli.už

! —-
- govję/

'■ —3. v

•.Na,

Asz tuo
kart bijausi pono, kad jam in 
akis nepareit, sėdžiu savo šlu
boj i r’geri u.

Tai pasakęs vėl stiklą iszge- 
re. Po valandai-ir 
Na! suriko ir davė
ežia in stala net vieųas stiklelis 
nusiliejo. Na! turiu tau viena 
daikta padaryti, 
kiai nuvieszeti, 
turn musu drutviete, nuo ku
rios svietas lankstosi.

Nepykite ant manes, gas.- 
pador, nes asz tau turiu pripa
žinti tavo neteisingumą. Idant 
laikytumei szali geru poniu ta
da visi nedorą kareivi papro- 
vytumet ir gal jis pasiliktu ge
ru žmogumi. Kada npjaikytu
mei jo szaįies, tada persimai
nytu. O kad jis užpuldinėja ant 
kitu drutviecziu, tai tropys ant 
drutesnio už save, kuris ji ap
veiks. Tada suvis bus kitokiu 
žmogum. Ir kaip esmi sakal- 
ninku, teip drutviete prisipil
dytų linksmybe.
miegotu ir kvėpuotu, beturėtu 
neprieteliu, ir kožnas jo pado- 
nas gatavas butu gyvastį už 
savo poną padėt. Tada netik 
grafas Valdonas, bet ir visi at
gautu liuosybe. Ar, gaspador,

i

Visi ramiai

gautu liuosybę. Ar, gaspador
M . • * a j*. *■ ' *T'-"S

nebūta teip gerai?
— O kad tave budelis! — su

riko gaspadorius paszokes. 
Ląinie tavo, jog asz sziandien 
esrnu linksmas. Kitaip nebūtu 
tau dovanota už tavo drąsą. 
Bet dabar nustok, nes mano 
pati ineina. O tą boba nemiela- 
szirdingai ant manes plusta, 
kada už Ditricha laikau.

Tarno tarpe i nėjo gaspūdine 
su viralų, kuris sakaininkni la*

skardingai ant manęs plusta

*

1
■ 
j

> z*

jog tęva atracĮo ir gąl

M. ZUKA1TIS
451 Hudson Ave., 
........ ..........    -ry

Rochester, N. Y,

i;Įl

ll'

tai lot. Tarnu riksmas atsimu- 
szę not in grineziute, 
miegojo saka Įninkąs.
girdės paszoko kuogreieziau-

kurioje
Tas isz-

Ant J. Sakalauskas
UETUV1SZKA3 GRABQKF 

IR BALSAMUOTOJAS
ub

9

I
1

šiai, apsirėdė, paėmė kletkas
su šakalais, nuėjo prie bromo 
ir lauke Ditricho. Kada tas at
jojo, Otonas pasikloniojo že
mai ir vęlyjo laimes ant med- 
džįoklos. Potam paleido sakala 
ant karezin arklio, ant kurio 
sėdėjo Ditrichas. Padavė vir
vute Ditrichui in ranka ir ta
re: — Ponas kareivi, 
tai geras sakalas.

Ant Ditricho veido, susirau
kusio, pasirodė permaina; po

etam tarę:
— Pažiūrėsimo —

Laidoja kunus Numirėliu pūgai 
jaugia mada. Pigi, prdka. " 1 
fHrtato automobilius vM

isztikro

tai pasa
kęs suspaudę pelitiniais apkli 
ir jojo tolįaus.

‘ ' (tOLIAUS BUS.)
4

bąi patiko. Paregėjusi in savo Į 
vyra, davinėjo rodą, idant eitu 
atsigult; suprato, jog perdaug 
in save vyno inpyle. Kada nu 
e jo kokio tai daikto in kųkne 
tarė Otonas:

'— Isztikro, gaspador’, turite 
smarkia paezia.

Valgiu ęMĮriąįipąs 
! . ‘ k e*—ig—l

Namu Prižiūrėjimas
* ’ Į < f.'t., .'/j ei- , * i. ..-O.r

f ‘

— Žinoma, atsako gasapdo- 
rius. —; Kaįp matą n pagal tavo 
misli. To ^ątios budo, kaip ir

A J1'*! ’ ' ♦ , » 1. ,U H , * > * -f . -n ,

ponios, kurios be jos nerymau
J i* ? L

ja, 'Faį tiktai nęsąrgį., Jgukais
f • ’ ' " t "  F ’ I ■

perdaug keikia Ditricha, o asz
Ijor ja galiu urėdo netekti.

Kada pati i nėjo, vėlą apie ka 
kitą pyadejo kąlbot. Atsisėdus

4 svęikątą sp)<alniųko.
jta, įj- kaip jtnnp WIfisI

“O wpwOwjisw. ii..Otonas ląęza patraukė, gaH.
“*, ■ ■ ’. ■ *8Zspt

P isz^erea jka|^ jt^įjap,

j|‘ sy^W*»iW^'
pa^niiff-si vi^a ŠAteyk iszgo- 
re, p įsageres kslbojo, fol

r-7 i.

į

Kožna moterį* ar mergina
privalo tprętt 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 182 mulanin

l 1

didelio formato. Drūtais
audeklinei apdarais. Fra
ke tiktai . . . . 31.50ke tiktai . 91.60

Kada pati įnpjo, vela apie ka 
kita pradėjo kalbat’ Atsisėdus, 
pati pgie poeziuko, paklausė

I , 1 , 1,1(1 .1

Kąlp jus dyare priėmė?
• sa

kalninka, — ątsąky Otonas. —
Paprastu bųdu, kąip

Karęįvįš paąirpdę yustųm, bet
ponios užtai donai apsiėjo. Ka-

11 _ •    .1 _ • _ _ ,1 ‘ _ i Fife . Li t .* 

.yerkti.' ’' ' ' ’' ' "

W. D. BOOZKOWSKI-OO 
MAHĄNOy OITy, M

FUIKI MALDA-KNYGEL1 
“ANIOLAS SARGAS4'

t _

VU<M reikaliafoe Maldos, Litanijos, 
t.L Fulklal aHaryte ariakaatala 

4rarinala apdarai*, atUianotl Brautai.

M
*

4a joms dainavau, tai pradėjo
i i • •«* V y. * » .i', V * * ■ ■ > *■ ■ ■ . ' ‘ r ■ h *11

. v;.#

Frek* •• *rW«Mtima f l.M.
; W. D. BQCZILAUSICAS.COm; W. D. BOCZKAUSKAS. CO.,

4

1I
n

1
t

Kožnas savo kalbėjo.
Ir sztai ka dažinojau: 

Ten randasi vienas drutorius 
‘ ‘ Baczkele, ’ ’ 

Kuris kožna Ncdelia bjau
rybes iszkele.

Karta tiek gavo, kad vos 
paėjo,

Ne buvo gana da vėl užėjo 
Staugė, roke ir klykavo, 
Kaip isz gyvulio garavo. 
Oj tu asįleli, jeigu teip vis 

darysi, 
Tai neužilgio save isz proto 

isžvarysi, 
Kas isz tavęs bus* jeigu to

kiu ilgai liksi. 
Juk žinai, jog mažai proto 

turi ir tuoj pliksi, 
Niekur netiksi, merginos ne

gausi,
O a n t sena t ves isz ga i lest i es 

staugsi.
.UL.-lgflL.3Ll J

2

isžvarysi,

Juozas P. Milauska
> Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių latenus, teipgl 
padirba kitokias legaUszkan po- 
pieraa. Parduoda ir perka namus.
*“* •’ * • 1 1 * " - i1 > " < A I ..»■ X.

automobilius nuo ugnies ir t.t, MR»t T' ’ ♦ t • V • •
kompaniją

Insziurina namus, fornyczius ir

Tik geriausios ir druezinusio*

Ofisas: 32 W, PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

.U . r , IIM-. T7 - TT~
*.

a

: ' 
liūs ir mažius
del jeigu pir^site PO 
kraipkltea 
mis pigoku

Parduodu rleokte* nemĮnHpa dMa* 
2 J__j ^ž pigteuM* wįp» te-

tu 
mane, nee aeu gdllu Ju- 
laua parduoti negu ĮSU 

333-S31 W. Centre SU Mabanog Įtttg

t

*

j
i
!

I

i

M
CAPITAL STOC£ 1125,000.00 

į SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS |628,868.52

į Mokame 3-caia procentą fcnft 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
tas įmet reikalu su musu bunka 

ant ar mažas ar didelis,

pH. BALL, Presidents*.
[Geo. W. BARLOW, Viea-Frta.
i Joe. 1. FERGUSON, Kasteriu*,

*

i

W. TBA8KAUSOA
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY,

Laidoja kunus numirėliu. PortaMdO 
autęmobilius del laidotuvių krikaB» 
tiniu, veneliju, paeivalinSjlmo tr LB?

W« Ceatre St. Mahaaov Cite. Fa.

BQCZILAUSICAS.COm
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
Sziadien 

Po\ \ |o.
Liarninke

Szv. P. Marijos.
Sensloje

< Petro ir

Aplankymu

pripuola pir 
diena Julajaus.

Smedoje 
End parke dideli 
Main cirkusas.

eziaus
randasi Misericortlia ligonbu- 

operaeije ir

ma

S
rod vs

Waller L.
West

Pnti Juozo Klementnvi 
- 838 E. Piiu> nl\ežios

už $40.- 
dabar kilo

»
j|’’I FARMOS! FARMOSIISZ LIETUVISZKU 

KAIMELIU.
*
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P

o

Ir z. 
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y 9 ruimu 
Du 

lentų pjovyklos, szaltinis ])rio 
ju bėga. New Yorko steite 7 

Stato ke
lio. Kita farma 33 akieriu be 

bet kitoki reikalingi 
Ant Stalo kelio, 7 

mvles iii miestą.

& Earma 50 akieriu, 
mimas ir kitoki budinkai.

A",<■'4!v 4^ >.

IK1d■>yimnosziibKnzimierns
Coal tily., likos 

sužeistas Locust Mountain kn- 
svklosia. Gvdosi namie.

Moterių

na s, 5441 j W.

Labdarini’a
Drauguve turėjo iszvažiavima 
Ketverge in Lakesaid, kur pra
leido linksmai dienelia.

I‘anodelijo rodo Walter 
j L. Main cirkusas anl Bas<> Bali 
(Iroiuids užmiestije. Daug žmo- 
nin radosi mieste.

Leonas Kazunas, 
apt iokorienes 
kos sužeistas in
plozije mažo torpedo, toki, ko 
ki meta anl nlvezios. Iszkelia 
vo in Philadelphia ant op<*ra*’i- 
jos.

Zataveeko 
puiki sale jau pradėjo augti iii 
padanges. Geležines risztavo 
nes jau pradėjo statyti in vie
ta. Ant pirmo laipsnio bus di
deli sztorai, ant antro gyveni
mo kamharei o ant treezio szo- 
kiu ir susirinkimo salo. Bus tai 
viena isz puikiausiu
viote. Musu biznierius Zatavoe- 
kas žino kas žmonim 
ga ir nesigaili pinigo ant pra
dėjimo “big tings.

Jonas Aiulruszkoviezius 
likos apdegintas gazu Lawren
ce kasvklosia. Gvdosi naudo

Frackville, Pa

šalin pa
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New Yorko steite 
mvlos in mieste ant

«*

L

P"

4

v / 1^7^'

f
v » lL-’ V

namo, 
budinkai.

suims
Kazunienes. Ii- 

a k |s per eks-

reiknlin <*

1 *
I 
I

I
I

K

toj<‘ kur turėjo 
pradeda pasveikt.

Konsnhnonai iždave ana 
diena kontraktu del l’uion Pa
ving (’o. isz Eihuh'll'ijos ant 
iszliejimo ir pataisymo ulycziu 
ani $121,1(15.42. Miesto kompa- 
nije Reing Paving (’<>., apsiėmė 
ta pat i darbu atlikt i 
OOO pigiau, isz ko
nesupratimas ir visokį užmyli 
liejimai vieni kitiems už nutri- 
singysia. Badai visas nesupra
timas ketina atsidurti in slidu.

* ‘ lllnw ’ * M I I V 8* 
spaustuvėje randasi tuszczes 
czvertis loto 12’ -jxb'J1 2 ant ku
rio galema juistaty t i 
ma. Parsiduos pigei. Atsiszau- 
kite pas Joe. Murtiu in Rofovi- 
cziu sztora arba iii re<lakrij«*.

f : ” 
suimtos ry 
Juozą Ar

l’žpakalije 
randasi

11 igh School piiblikine 
mokslaine szimet 
studentai terp kuriu 
s<.............. ......... .
torije I)aroviez,
J. Krivczvk. J. Koseiesz. P. Ko 
czin.skv. Janina Goiminski, 
Kuezinski. Ona Lnea,

užbaigė S(> 
randasi 

sekanti Lietuvei ir Lenkai: \ ik 
A. Kinkovski.

J. 
.lulije 

M a s a i t i s, Z o f i j e M oV. d ž i n i e v i e z.
Mare Xosko-

Tamaqua, Pa.
ir Povylo bnžnyezioje atsibuvo 
ket nresdoszimts valandų pa
maldos. Daugeli kunigu pribu
vo in pagialba prabaszeziui 
Matulaiezini. Žmonis pasinau
dojo isz dvasiszko peno ir pui
kiu pamok'siu.

m
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Anl tos for
mos randasi szionas kuri rejko
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JESZKOS DINGUSIO JESZKOTOJAUS NEŽINOMO KRASZTO.
Kita okspedicije in nežinoma žieminiu dali svieto iszplanke

11

1*4

i

isz Atlantic Highlands, 
i irX. J. 21 diena Juninus, joszkot i dingusio William Xulting, kuris iszkeliavo in Lnbradoriii 

nuo to laiko visa žino apie ji dingo. Jeszkotojai iszplauke ant laivo Zodiac su kapitonu Nor-
man Ross prie rato.

Paskutines Žinutes.

tik nupjauti. Kas nori dangmu | 
žinoti apie tas .fermas t egad 
man pranesza, nes asz važuoju 
ant tu fermų apie 4 Liepos.

Mrs. 5Vm. Got her
94 Voro v St. « 
Newark, N. J. ’

/

1VW

ANT PARDAVIMO.

Naujas namas su visom vi- 
gadom, del Vienos szeimjmod 
po No. 318 E. Market St, Ma
hanoy City. Teipgi parsiduoda 
ir naminei fornieziai. Locni- 
ninkas iszvažhioja isz miesto 
todėl
Kreipkitės ant vietos.

nori viską parduoti.
(t.52

r Iii’

M ,:■

y

EynOn, Pa. h— Jau nuo senei 
parapijonai lenkiszkoje pata- 
pijoi yra piisidalinia iii dvi pu- 

Sukosa 
o vis-

A. Xa rija nekas, 
viez. Liidvika Paszkev, M. Pil- 

l'Ltella
Sera kas, S. Soroka, J. Smigels 
ki. M. Stankeviez, Juze Staniu- 

l. į. lonK. (’. l’leclcis. I-’. Tragis.
Mare Viszeziulis. Gaila kad no
kiu ie stiidentai neiszmoko

gera na Xew York. l)n jauni

lonis (’. I lockas. 1<

ta

K a z i s
Svotai bus 
>n Petrone

A t riiianczhi 
atsibus szliuba 

latisko naszlio su naszle Mari 
joną Szvidrione.

Lapinskas
Diiincziuviene.

Praeita Ketvergą Jonas 
Puidokas isz East .Mahanoy 
džinnkszeno. Imdama 
gintam padėjimo 
sint iszka i aut omobi I i u m 

pataikindamas in 
Amon Yost, 42 1.......... ... .. .
vilios, sužeisdamas ji mirtinai, 
mirdamas Ashlando ligoidmte- 
je. Puidokas likos aresztavolas 
ir uždarytas kalėjimo.

Seredoje, tai yra 1 Jula- 
I parke rodos 
L. Main cirku- 

pripildvt i 
I szmo 

sznn \ s. 
/.vore i

iutiszkai
Park (’rest.

s apsvai- 
vaziavo pa

pro

I
pa 

Iraszyti ajszkei savo pravardes, 
nes nežinia kokios jisai ar jiji 
tautos.

\’ladas Gabitiski, 0 me
lu. Ill W . Xew York ulyezios. 
likos sužeistas per sunku t roką 
kuris prigulėjo prie Sbomp i 
Ashlando. Likos nuvežtas iii li
gi m Imt ia.

Asztiionin melu
I’etrukonis, 13 X.

balsavimo kilo t ikrą 
kiszka revoliueijo.

<;■ 
Į

banditai apvogė auksoriu Mor- 
kusa Eekhriona ant Broadway 
ant $200,000 verties deimanti
niu žiedu.

II Sidney, Xovaszkot i ja.— 
A aiiduo užliejo visa priemies
ti. Apie 20,000 žmonių pasil’- 
ko be pastoges.

Brooklyn, X. ~ l gni>
kilo Eliert bravoro, \ aikai isz 
art imos mokslaines 
saugojo nelaimes kada moks- 
laino teipgi pradėjo degt 1.

(’h tea go.
nžmnsztas, o 12 

elovat i

1!

metu isz Eraek- 
ulvezios užszoko ant

jaus. West End 
didelis Walter I 
Mis. Trvs retai 
visokeis perstatymais, 
kvti slotiiai, arklei, 
kiaules, ožkos ir kitoki 
rodys akyvus 
prick tam 25 
smys regėtojus. Rodys lioniety 
1 ns lyg sziain laikui 
mus kokiu ezion

J DOŽU
Bridge 

angliniu 
karu kurie buvo begije prie
Indian Ridge* l»r«*k<*rio, mm ku
rio nupuolė, 
viena koja.

Ashlando ligonini! ia kur
nnpjo- 

lideliam
nopa-

o nitai perėjo per 
Tuojau.s nuvožė jir 11

bus

perstai) niin 
klannui palink

perstai \ 
nemato.da

Laiko piot Ims didele paroda, 
du perstatymai popiet ir va k •

Walter L. Main cirkusasre. \\ alter L. Mani cirku 
yra vienas isz ilidžiaiisiu ir vi
sur užganadina žmonis kur tik 
atvnžiuoje, todėl atsilankykite 
visi pažiūrėti nepaprastu per- 
statvmn ir žvorincziaiis. g

Kim. (’zesna iszvažiuojo 
szia san\aitia in b'iladi’lfije; 
ant rekulekqiju ir neims namie 
lyg Pet n vežios. Jojo vieta už
ims Lenkiszkas kunigas.

— l'tarninke ir Panodeli 
nedirbo visos Madeira 
Lflwrom’o, Kehley Run 
rea kasyklos, 'runnel h’idge ke 
tina sustoti nuo 1 .Julajaus ant 

' kokios szeszin sanvaiczin.

i r

I

VISOS Hill, 
ir M<>

Lehigh Valleys 
visus 

locmistes

kompa 
broko 

pa s i

j
nije apt vėrinė,ja 
rilis ir kitas 
rengdami ant sm-tojimo.

Daugeli visokiu atsitiki
mu buvo Nedėliojo su antomo- 
bileis. Suimtos vakara koki tai 
mot orei k 1 i st a s > u že i d e pa v o j i n - 
gili einanti žmogu isz darbo, 
Mlžeizdamas koja, kuria dakta
rai turėjo nupjaiit ligonbnteje.

«
K

M

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatuma, Runku, Kojų, 
Nugaros skaudo Jin iat Salti, Ranku, 
Kojų, tirpini*. Dusuli, Galvos skau« 
deji«Mi, Ir taip visokius skaudėjimus 
( tik ns ronas >• 
Tūkstantiai įmonių yra Haigydo 
milijonai dar uriino apie tai. 
Deksnio Galinga M ošti s
veria aukso, klok ji pati sveria su- 
Kg naudos gydymo.
Kaina

o

yra tiek
*

«
75 rentai, S 1.50 ir $3.00, 

Ir 10 centu extra už prraiuntima.

Klaupkite p’ia Bptiekoriu* t<4p 
DEKIJM'S NF.W DISCOVERY 

OINTMENT.

Delčiai* Ointment Co, 
*18 MAIN *T. BOX 3S2
HARTFORD, CONN. U.8.A.CONN.

m 
daktarai sumaltu koja 
ve. V aikas randasi 
pavojuje ir kaip 
svei ks.

< 
r< h los

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls i
NEDELIOJ 12 LIEPOS |

IN TEN IRj 
ADGALIOS:

Treinat apleis Mahanoy City 9:50 1 
Subaton vakara 11 Liepos.

Pribus in Niagara Falls 4:00 N 
dėlios ryta 12 Liepos.

Grįžtant apleis Niagara Falls 3:00 

į valanda Nedėlios vakara 12 Liepos 
sustojant prie tu paežiu stacijų į

I kaip ir važuojant in tenai*.

■ Leliiglk^n^r
i

$5.00
e-

I

Railroad
9įDu BlackDIament4

1

r
c>k

i t”

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengima* Paalapczlu Atei
tie*. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelezku, Per*lszku, Gralkiazku, 
Arablazku ir Clgontnzku burtlnlku. 
Iszguldinejima* to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žmogau* at*itl. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Su 1 vau Del vyru ir moterų,

VISOS TRIS KNYGUTEI 
TIKTAI 02...........................

PrislUBklte m ūmiu 25c. Gausite 
▼lnaa trla knyfulea per paczta. 
Plnlrua galite alustl atempomla.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

25c.

\ ieni nori knn. 
iszvaryt, kiti užlaikyt, 
ktiptii Hohanni nubodo kiaušy 
t i visokiu skundu. I’raneszla, 
kad kun. Sukosns saronge susi
rinkimą ir balsuoti, bot vietoje 

bolszevi- 
Marszalka

Adamczik norėdamas koki tai 
rėksniu iszmest isz sales, pasi
juto kad pats guli po suolu, ki
ti pradėjo lysti per langus, ki
lus isznosze apmirusius ant 
szviežio oro atgaivyt. I’asznuk- 
ta paliėije apmalszino rovoliu- 
cijonioritis. Kunigėliui ir gavo
si keliolika pažandiniu.

Ir Licitnviszkoje parapi
joj nesupratimai: Gegužes me
nesi pa ra piji* 
szmota žemos del kapiniu 

parapijomis
po 10 doleriu. In kelis 

vakarus kunigas su dviems 
globėjams Ant. Kasiuliu ir J. 
('zernianckii susirinko 400 do
leriu, bet globojai susirinktus 
pinigus padėjo in banka 
penkių parapijos globoju var
du. Kunigas tijom labai užsi
rūstino, užvedė teismą, bet tei
sėjas peržiurėjo knygutes, ma
li’ kad visi pinigai sudėti, pa
leido visus. Globojai pirko tris 
lolu.š nuo Jono Sivoko, be ži- 

> ir at ida ve d vt us 
jam,

VOS apsi-

V ienas ■’žmo
nų

n u t aro

kuriu 
nukaut

pirkti
, ant 

prižadėjo

SU

ant

niox Piinigt 
v i.skujini, 
kad kunigas be jokios priežas
ties laso parapijomis po sudus. 
Viskupas paliepė kunigui apsi- 
malszyti “mot a vol i už savo 
nuodėmės,’’ nes prieszingam 
lai ko bus jam ka-ka. '

—Pa ra pi joną?-.

> i r 
praneszdanii

motavot i 
nesJ J

South Boston, Mass. — Juo
zas Lekis 19 melu amžiaus vai
kezas ana nodeldieni iszvažia- 
vo automobiliam pasi važiuot i 
ir nuvažiavęs in W'althama pa
leido savo maszina taip smar
kiai, kad užgavo ant kelio net 
5 automobilius. Kas su juo pa
sidaro, negalima suprasti, tik 
ai-szku, kad jis negalėjo savo 
automohiliaus suvaklvt. Tūlas 
ugnagosys szoko ant 
niobi liaus sparno ir 
parmuszt, kad
automobiliaus vairu. 
Leki aresztavo.

WALTERS 
BOTTLING WORKS 
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC

MAHANOY CITY, PA. ‘

jo auto
tu rojo ji 

atomus isz jo
Policija

•i

DIRBIMO M1NKSZTU GERYMU

Del Pikninkam*, del Baliu, Veituviu, 
:: Krikaatynu ir in Namui. :: 

Pabandykite mu*u gerymua o busite 
užganadyti. Galite užkalbini per 

Bell Telefoną No. S9*m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

OFISAS:
406 We«t Mahanoy Aveune 

BOTTLING WORKS:
406 West Maple Street 

eass> a wre a <sk<*A*a«* amwvwwv* a

V

gus likos
•žeisti per siisidurima 
uiti t nikiu anl Soul h Side.

Gai
sus banditas GanelT ir asztnimi 

užmnsz1 i

<1 Sofije, Bulgaria.

draugai liktus

II l’or nopa- 
st ai ga i

kurie jojo banda apsiaubi’ kai
me Sonsainan.

Xew York, 
prasta szlurma kuris
užėjo, p(*hki žmonis neti’ko gy
vasties, o

llazh’ton, Pa.
t ras Kubickis padovanojo $14.-

Armijos. 
išželiu* i>’z kon-

daugel is
11

užeisi a.
— Burinis-

50 del Salaveisziti
Tuos pinigus
fiskuotu piniginiu maszinu.

Livingston, Mont. —
suk rat v- 

Irebojimu

11
sas veistis Montana

per keliolika 
žemos. Drebėjimus pajuto Ida
ho, Washington

tas (

Vi-

ir W yoming. 
Blexlos nepadaryta.

11 Ghniehestbr, M a 
turiolika žmonių 
laiveliu “,1"’ ’’

Ke- 
nuskemlo su 

‘‘ Rex” iu kuri t reuke 
didesnis laivas “Tuseania.

Rex

in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE

NEDELIOMIS 5 ir 19 July

Specialia Treinas Subatoa Nakti *

Isz • Ihz ryto'
Shamokin . . ......................   . 1:30 <
M t. Carmel....................... 1:30 J
AbShland ...........................  2:21 <
Girardville ................ ................2T28 *
Shenandoah ........................ . 2:00 J
MahanCity .................  2:49 <
Tamabua,................3:16 J
Pribus in,į Philadelphia ..........6:00 i

Tiekietns isz Mahanoy City ir i 
Tamaqua in- Atlantic C|ty $3.75, Į 
in Willow (Irovo Parka $3.25. J 
GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- J 

nas apleis Philftdolphlft 7:15 vfika- '

f • ♦

ro Standard Time o 8:15 vakaro 
Daylight Time, 

■aswwwilll .......... ................... I. ■! f—w ........

1G-Dieninei Pnmarine.s Ekskurci- 
jos 0 ir 23 Liepos. Apie dauginus 
IMisiklatiskiti's ant Roadingo Dypu.

Ant Reaclingo Geležinkelio

GYVENIMAS SZVENCZ1AU3IO3 
MARIJOS PANOS.

Vleae pilnai »prai7.ymai apie
M. I > .

Gyvenimą Ssr. Marijos Panos. 
95 puslapiai, Pulki knygele. 
Preke su prisiuntimu tiktai 25or
95 puslapiai,
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LEKIOTOJAI KURIE PRIGIALBES JESZKOT POLIAUS.
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FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI. «

•S

Doleris yra justi geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoto kaip ezedinti do- • 

t u reti 
Jeigu reikalausite 

kokio tavom kuri mes parduo- 
ateikite o suezedinsite 

Parduodame visokiu 
naminiu rakandu

leri, jus visada galfto 
prieteliu.

I
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n
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dame, 
pinigu.
reikalingu ..........  ...n,....,,..,
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpei u, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-toa ulyexjos) 
MAHANOY CITY. PA.
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ANT PARDAVIMO K

Sžitio keturi lekiotojai iszplhiike isž‘Bostono’su mok.k- 
liszka ekspedicije kurios tikslas yra 
del Ameriko. Ant laivo McMillan yra sukrauti keturi 
planai kurie laks joszkoti įoliaiis isz pažeiikh’tos vietos.

*/: ./ ‘ .L *

surasti Žiemini poliu 
aieo-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. AtsL 
Hzaukite in 4‘Snulos” nfi.<a

ia fflEI
ANT PARDAVIMO / /

Nauji namai Frackville, Pa.' 
Preke $4,G00 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam
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ATSTATĖ SEN0VISZKU INDIJ0NU KAIMELI.
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Ana diena likos užbaigtas atstatyti sonoviszkas kaimelis 
Indijonn kurie gyveno apie 2000 metu adgal Pueblo Grande, 
Xevadoje. 'I.’ame kaimeli jo trauks krutamuosius paveikslus 
isz sonoviszku laiku Indijoniszko gyvenimo.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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NAUJAS DIDELIS
SAPNORIUS
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Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
■ .<

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu įnirtu.* :: :: 

puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Booskauskas - Co., 

/Rli4”r#' T>»

Knyga
4

PREKE $1.50

mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy A.ve.

Mahanoy City. Pa.(tu
ANT PARDAVIMO

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., 
kampo.

prie
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Fr. J. Sklora,
401 W. Mahanoy Avė., » 

Nfahanoy City. Pa.
t
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gyvuliais ir visokį rci*

ANT PARDAVIMO
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kalingi ukiszki padarai. Dirva.^
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Karma 58 a keru, 
ežiais,

SU

geriausia del iszdirbimo. Ran-i 
dasi 1 Vo mylės nuo RingtownJ 
4 mylės nuo Shenandoah, 6 nuo] 
Mahanoy City, Į2 mylės nuoJ 
Karbs Sta. Kaina $9,000. Atsi*

1 •» m v los 4 •» •
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11

sza tikit sziuo adresu tiktai po<į
• • • j* A,piecztais. (t.52‘*iif|

Maurice Stauffer, 
R.R. Ringtown, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Karma 45 alkierių
i

Mahanov ('itv ir< 4

i 
i 

ir hotelit 
aut gero kelio Locust Valley, 
mylės in
mylės in Brockton’a. Ant far- 
mos randasi visokiu medžiu iff
visa apsėta, llotelis turi 16 nii^į 
mu,
16, szviesa ir t.t. Teipgi kitoki 
reikalingi budinkai. Priežastis 

esi n no
sveikas ir turiu važiuoti in U* 
gonbuti. Kreipkitės ant adro-

bėgantis vanduo, maudyk-

pardavimo yra kad

so.
Wm. Konsaviez
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