4

<i i
ji

I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
; PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

I 4
1l.%*

!
j

«

W

MW*
ij* u .i| •

I

t Prenumerata

-----------------

‘

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SV”C<”’TPTION *8.00
Rates on Application.

j&FW

PUBLISHED

BY

!

Latakui ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio pfrMKO !

THE

W. D. BOOZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA.
MĄHANOY AND A ST.

INTIMD AT TM MAHANOT CITY, FA.
ANTIM
m)
f
lrom*omoiH Al 1IOOND ULAM MAIL U&

/

ISZ AMERIKOS
APSISAUGOKITES NETIK
RU PINIGU.
Pittsburgh, Pa. — Valdže
apsaugoje visus idant turėtu
atvda ant netikrųjų deszimts
doleriniu bumaszku kurios pa
sklydo po visa aplinkinia o
ypatingai Homestead, McKees
Rocks ir kitur. Ant bumaszku
randasi
paveikslas Andrew
Jackson ir yra po deszimts do
leriu ant Bostono banko. PanaSZPS bumaszkas praplat ino
teipgi ir New Yorke.

4

KARVE KAIP AJRISZINE
OŽKA.
McAdoo, Pa. — Czionais ran
dasi karve kuri turi toki ape
titą kaip ajriszine ožka. Ana
diena eidama pro sztora suede
visa pundą laikraszcziu todėl
gal gaus daugiau iszminties,
bet to nebuvo gana, atėjus prie
užpakalio namo, kur gaspadine buvo padėjus ant suolelio
keliolika kepalėliu duonos ka
tik iszkepusiu, suede visas. Atsilanke pas kitus žmones, suede keliolika marszkiniu, ku
rie kabojo ant virves, o priėjus
prie naujei statomo namo nuri
jo apie švara vinių.

TURTAS ANT KELIO, NIE
KAS JOJO NEPAKELS.
Philadelphia. — Per valan
da laiko, moteriszkos krepsziukas kuriamo radosi 2000 dole
riu žemeziugais ir pinigais, gu
lėjo neužtemintas per daugeli
motoristu kurie važiavo ant
kelio Lakehurst Road, arti
Brown Mills.
Krepsziuka pamote isz au
tomobilinius Mrs. Warner Har
grove kada sugryžinejo namo.
Motore užtėmi no kad net uri
krepsziuko kada davažinejo
namo, Sugryžo adgal, jeszkodarni ant kelio pamesto krepsziuko, kuris gulejo malszei
ant kelio, Daugiau kaip pen
kesdeszimts motorist u pravažiavo pro ta vieta, bet ne v le
nas krepsziuko neužtemino.
i

IH1

4

<r

4

I
■
ft

< < PLENTO KIAULES” BUS
ARESZTAVOTOS.
Harrisburg, Pa. — Apie dvideszimts steitiniu palicijantu
pradės patruliuoti visus plentus tiksle aresgtavojimo ‘ ‘ plentiniu kiaulių ” kurie neprigesina savo automobilinius žiburius kad pra važiuoja vienas
pro kita. Daugelis motoristu
pasiskundė valdžei, buk daugeli kartu buvo apjakinti drū
ta szviesa nuo žibineziu, būda
mi priverstais iszkrypti isz kelio, nes t uom la i k i ne i v i si sz k a i
apjako. Pat rule neduos jc/kio
pardono
toms “ plentinems
kiaulėms ir visus aresztavos,
kuriuos užtiks su didesniu
szviesa ne kaiĮ> tiesos ant to
pavėlina, kada susitinka ant
kelio su kitu automobilium.

VAIKAI MATE KAIP JUJU
MOTINA NUŽUDĖ.
New York. — Insiutes nuo
gerymo palicijantas John Ed
wards, 32 metu, nuszove Mrs.
Berta O’Conner 36 metu, gyvenanti ant East 36-tos ulyežios, kada tame darbe prisižiūrinėjo josios trys maži vai
kai. Po tam pats sau paleido
kulka iii smegenis, mirdamas
in tris valandas vėliau.
Palicijantas paliko gana didelia szeimyna ir buvo geru
prietelium O’Conner. Sugryžias vyras
isz darbo rado ant
•*
grindų du lavonus. Pa linija Ii-
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Kasztuoja: Amerika ant vied metd 98.01 Į|
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VYRAS PRIVERTĖ SAVO POPIEŽIUS PADOVANOJO
CLEVELANDUI SZVENPAOZIA ANT APSIVEDIMO
TAJA.
SU BURDINGIERIUM.
Clev«‘land, Ohio, — PopieBrooklyn, N. Y. — Kaip jo
sios vyras priverto jaja ant ap- žius ana diena padovanojo
ka nk y t i nes szvvnt os
sivedimo su burdingieriu idant kaulus
iszgauti nuo jojo du tukstan (’hrvst iauos. Relik vijęs al vež
ezius doleriu, apsa’ke Ona Asz- biskupas Schrembs iii czionai
taczina vicziene sudžiai Sup tinia katedra. Kaulai tosios
kankvtines buvo iszimti isz ka
reme sude czionais.
Moterį' sake buk burdihgie- takumbu 18-tam szimtmetije.
rius nedavė jai pinigus po ap- rPaja szventaja dovana popie
sivedimui kaip josios vv ras Z1US paaukavo K livelandisz
Adomas t ikėjosi ir ant galo su kiems irž tai, kad tnlas geras
gryzo' a d gal pas savo vyra, katalikas isz czionais paaukakuris
buvo vo daug pinigu ant pastatymo
Bnrdingierius,
prielaidiniu Onos vadinasi R vinį' Kata’klimbu Narna.”—
Florijonas Zielonka. Vyras da Gerai jeigu randasi zopostis
bar jeszko persiskyrimo nuo szventuju kaulu, kurios galima
butu padovanot visiems kurie
savo moteres.
apszczei duoda almužnas.
APGYNIME MOTINOS,
GALIMA TIKĖTIS
NUŽUDĖ BURDINGIERIU.
STRAIKO.
Binghampton, N. Y. — Ed
Atlantic City, N. J. - Tikegaras Tracy, 44 metu, likos nu
durtas ant smert per Sara masis st raikas anglekasiu 1
Hutchinson, 30 metu, kuri pri- Septemberio kaip matyt gali
sipazmo prie nužudinimo Ed- invykt kaip duodasi girdėt,
garo, sakydama, buk burdin nes aperatoriai nenori sutikti
gierius baisei kolojo josios mo ant jokiu punkt u o angleka
tina ir jaja muszc. Matydama, šiai nepasiduoda ne ant žings
Darbininkai nesutinka
kad motina negales apsiginti nio.
nuo inirszusio burdingieriaus, idant dirbti po tajai dienai ir
nubėgo in kuknia pagriebė il laukti pakol ne bus padaryta
ga mėsini peili 14 coliu ilgio, sziokia tokia sutaiką, tiktai
kuri insmeige jam in peezius tuojaus padarymu naujo kon
konia visa, užmuszdama ji ant trakto.
v i (dos.
JESZKO BEKOJINES
APVOGTAS PER SAVO PAPACZIULES.
CZIA — TRYS LAVONAI.
New York. — Jonas DeFulNew York. — Henrik is Si- ler, gyvenantis ant 156 W. 56monoviez, dirbo sunkei ant tos uli. nusidavė įn.palicije
farmos Orange ir ezedino kož- melsti pagialbos atradimia sa
na doleri idant ateitoje galėtu ,vo paczį08 kuri ne turi kojų.
nusipirkt savo lizdeli kuriame Sako, kad jojo Gabrieluke din
galėtu patalpyt savo pa ežia ir go isz namu, pasiimdama su
kelis vaikus
vaikus. Surinkias kelis savim 200 brangenybėms ir 200
tukstanezius doleriu atvažiavo doleriu .pinigais. Toli negalėjo
in czionais iszsirinkti nameli nubėgti, nes jaja turėjo kas
tiksle pirkimo. Jojo prisiegele, iszneszti ant radku in automo
vietoje jam prigialbinet ir pa- biliu. Motere kitados rodėsi
lengvyt taji darba, prieszinosi eirkuse ir apvažiavo konia vi
visokeis budais ir buvo jam tik sa svietu.
sunkenybe — nepatiko jai nie
RADO KAULUS MILŽL
kas, nors buvo gana isz ko pa
NISZKO ŽVERIO.
sirinkti. Prikalbino savo prieWilkes Barre, Pa. — Prieszlaidini idant atkalbvtu vvra
nuo pirkimo namo, nes jai dau i'storinis žvėris kuris gyveno
giau apeitinejo kokiu budu pi ant szio svieto 200,000 metu,
nigus iszvilioti nuo vvro. Už- likos surastas ant farmos ar
m a n y m a s pa s i se k e, iszgauda- timoje Athens, Pa., prie Penn•sylvanijos geležinkelio. Wyo
ma nuo jo visus pinigus.
Suprato vyras in kokias bo- ming Valley Historical Drau
biszkas slaistas inpuole. Pirko guve turėjo nupiikt farma ant
revolveri ir nuejas namon pa kurios surado kaulus tojo mil
leido in prielaidini Leona Her- žino, užmokėdami farmeriui
bala dvi kulkas kuris tuojaus $30,000 už farma ir kaulus.
mirė, nuszove ant smert savo 8,500,000 MOTERIŲ DIRBA
dukteria kuri norėjo ginti mo ANT SAVO UŽLAIKYMO.
tina, sužeido mirtinai paezia
Washington, D. C. — Pusdekuri likos nuvežta in ligonbuvinto milijono moterių Ameritia po tam isz rupesezio atėmė
ke dirba ant savo užlaikymo,
sau gyvastį. — Ka tai motore
pagal surasza cenzuso bjuro.
nepadary •S jeigu v v ro neapDvi-penktos dalys tuju mote
kenezia!
rių da neturi 25 metus, o tik
TĖVAS APKRIKSZTINO viena penkta dalis kurioms
SUNU PRIESZ SMERT.
jau suėjo daugiau kaip po 44
Bridgeton, Pa. “f fe v e met irs.
apkriksztyk mane, nes asz
Jaunesnes moteres turi užsi
mirsztu. Toki buvo žodžei 12 ėmimus fabrikuosiu arba ofimetu Leroy, sūnaus Rev. C. suosia, o senesnes kaipo tarLetts, kuri inkando voras iu na i tęs. Daugiausia moteriu
ranka. Tėvas iszpilde vaiko dirba fabrikuosią, Du milijonorą ir in dvi valandas po tam nai moterių kurios vra vedumirė ligonbutije.
sios turinezios vyrus ir vaikus
dirba visokiosia pramonesia.
UGNYS.
Philadelphia. — Ugnis kilo
DARBELIS NEŽINOMO
dirbtuvėje! Guaranty Knitting
ISZGAMO.
(?o., ant Norris uli. kuri padare
Pittsburgh. — Palicije sura
bledes ant $50,000.
Detroit, Mich. — Ant Glad do Rozalije Taniesziszkiene už
stone ir Lynwood ulycziu su daryta kambardlije josios na
degė septyni namai. Bledes pa mo, kuri buvo be žado, turėda
daryta ant $1,500,000. Kelios ma baisu žaiduli galvoje. No
rints josios vyras nežinojo apie
ypatos likos sužeistos.
- ——•
v•
Shamokin, Pa. — Isz nežino padėjimą savo paezios, bet li
mos priežasties sudegė Shamo kos aresztavotas. Kaimynai
kin Lumber Co., ant Chestnut mate kaip kokis tai nepažystau Ii. Ugnagesiai pribuvo isz rtias žmogus apleido taji narna,
Mount Carmel, Ashland ir kuri teipgi vėliaus suėmė ir
«
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GARSUS BRYANAS STAI
GAI MIRĖ LOVOJE.
Dayton, Ohio. — Netikėtai ir
staigai mirė garsus William
•Jennings Bryan, Nedalioje po
piet, nuo szirdies ligos. Bryan,
as buvo garsus advokatas biloteisme, buvo
je “bezdžion'ku
I
kelisi kartus kandidatu ant
prezidento ir turėjo apie 75
met us.
Bus palaidotas ant tautiszku
kapiniu Arlingtone, Washing
tone. Svietas nulindo dagirde
apie staigia mirti Bryan’o. Gi
mė Salem, 1 Ilinojui.

ATIDENGTA SLAPTYBE
PALOOIUJE BARONU
PUSZTA.
Buhareszt, Rumunija.
Miestelije St. George, likos ati
dengta slaptybe baronu Pusztu
kurios niekas negalėjo iszriszti
nuo keliolikos metu.
Nu senei žmonis kalbėjo buk
pa Jociuje randasi kokia tai
slaptybe. Veisle vyriszka iszmirt* po karei. Puiku palociu
apėmė dvi seseres: senesne
Klara, pasisziausus ir mažai
kalbanti ir jaunesne Irma, ti
kus, meili ir sutinkanti su vi
Staigaii jaunesne Irma
sais. Staiga
dingo nežino kur. Paskalas pa
sklydo buk iszvažiavo gydytis
po užmuszimui brolio ant ka
res, nes nervai josios labai suteszkejo isz gailesezio. Kiti sa
ke buk iszkeliavo in Amerika.
Žmonis senesnes sesers neap
konto nes buvo labai pikta, ku
ri karta pasako, jog aplaikinejo gromatas nuo sesers, o jeigu
tai butu teisybe, tai apie tai ži
notu gromatneszis. Jeigu jau
nesne sesuo neiszvažiavo arba
mirė, kodėl apie tai tylėjo se
nesnei sesuo. Kodėl pana Klara
laike prie saves tiktai sena,
kuprota tarnaite Blanku?
saip žmonis kalbėjo apie din
gima jaunesnes sesers.
Sztai ana diena policijos kamisorius aplaike slapta gromata nuo nežinomos ypatos kuri
jam rasze:
4 <
Eikite in palociu Pusztu,
sklepuosia keneze pana Irma.
Užmuszt jaja nedrysta Klara
nes laiko jaja požeminiam kalojime nuo 1918 moto. Klara
pati jiai nunesza valgi. Jiji no
ri apimti visa turtą, nes nenori
pasidalyt pusiau su Irma. Sku
binkite jeigu norite iszgelbet
jaja gyva.”
Palicije ta vakaru apsiaubė
palociu ir persitikrino, buk
ypata, kuri rasze gromata, kal
bėjo teisybių.
Panų Irma nusiuntė in ligonbutia kur palengva ateina prie
sveikatos po septynių metu
kaukiu drėgnam skiepe po palocium o Klara lauke kalėjimo
teismo kuris atsibus kaip Irma
visiszkai pasveiks.

MANE KAD JOJO PATI VA
GIS, — NUSZOVE.
Pittsburgh, Pa. — Manyda
v 
mas kad jojo pat i yra vagis
Tamoszius Colemani, juodas,
nuszove jaja ant smert, kada
motore norėjo tykiai ineiti in
stuba sugryždama nuo krutamuju paveikslu. Palicije in tai
neintikejo ir juoduką uždaro in
kalėjimą, nes pagal kaimynu
apsa kyma tai Coleman negyveno dideliam sutikimia su sa
vo rnoteria.
MERGAITE SUDEGE ANT
SMERT.
Philadelphia. — Septynių
metu Mariute Czinsku, gyve
nanti ant Clifton Heights, duk
rele Petro Czinskio, siautė su
kitais vaikais aplink ugnia
prie parko, nuo ko užsidegė
plona szlebulke. Keli automobi
listai pravažiuojant, paregėjo
mergaite liepsnosia, priszoko
RANDAUNINKU STRAIir apsupo jaja su savo surdoKOS 8 UŽMUSZTI.
tais ir tokiu budu užgesino
liepsna, n u veždami mergaite
Beirut, Syrie. — Daugeli
in Misericordia ligonbute, kur žmonių šukele demonstrancije
ant rytojaus mirė dideliosia prieszais locnininkus už*pakė
limą nesvietiszkai raudos, pra
kauk ošia.
dedami iszkult langus ir
Ant paliepimo kongreso bus daužvt namus su akmenais.
užbaigta milžiniszka mapa ar Palicije pribuvo ir apmalszino
ba žemlapis visu Suvienytųjų maisztininkus. Muszije likos
Valstijų,, <>o kuria užvardins užmuszta asztuoni maisztinini i
motina visu mapu, ” nes ant kai ir daugeli sužeista.
josios bus paženklyta kožnas
keturkampiais colis viso skly RADO BRANGENYBIŲ UŽ 6
MILIJONUS.
po.
1

J

Toji mapa kuri bus didžiause ant svieto, ne bus vienam
szmole, bet susidės isz 6,000
skyrių lapu ir daliu, o jeigu vi
sas dalis sudėtu in viena, tai
užimtu didesni ploti kaip vie
nas a koris žemes. Ant tosios
mapos kožnas žmogus gales at
rasti ne tik savo miestą, mies
teli ir kaimeli bet ir narna.
Darbas ant tosios milžiniszkos mapos prasidėjo 1879 me
te ir daug inžinierių pražuvo
kada mieravo visas aplinkines.
užbaigimas
Kasztuos
apie
$950,000, — isz viso padirbi
mas tosios mą pos kasztuos
$49,200,000. O kad dabar turi
me areoplanus, tai tasai darlwfi Lira

nf'lilVtns
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Lddžius. — In auksoriaus
kroma inejo vargingai pasiro
džiusi motore, apsakydama
jam kad nori parduoti brange
nybių. Locnininkas paprasze
moteres idant jam parodytu
taisės brangenybes, Nemažai
nusistebėjo, kada jam motore
parode puikia bronzoleta iszv•
deta deimantais, neaprubežiuotos verties. Jubilierius novos
apžiūrėdamas brangenybes nu
siuntė savo pagelbininka ant
palicijos, nes nužiurinejo moto
ro. Kada palicije atėjo, pasiro
dė, buk tai yra Frane Vencrovska, kuri prisipažino buk
rado brangenybes ant lauko.
Surastas skarbas per rnoteria

praiezinn* ir vrn vfirtno «nf a7.0a7.i11 lYiiliioTili

W. ». ■OCHOWMU. rrM. A Mfr
F. W. BOC1KOWSII, Mltof

LENKAI UŽMUSZE SOVIATU VIRSZININKA.
Varszava. — Vela kilo vol
niava ant rus i szk o lenki szko
rubežiaus praeita Ketverga.
Kokis tai bolszevikiszkas pri
ėjus prie lenkiszko rubežinio
sargo pradėjo jam inkalbinet,
del ko lenkai nepersiima bolszevizmu, o kada sargas nieko
neatsake, bolszevikas mane,
buk jojo kalba jiems patiko.
Txm'kai užklupo ant jojo ir ke
liu draugu isz ko kilo muszys,
kuriame virsziįlinkas likos už
muszt as.
f

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ TE
VA IR MOTINA.
Bialystok. — Kaime Parewicza, vyriausės sūnūs Plytin
ku, 18 metu Teodoras, t a ūkei
burdavosi su tėvais be jokios
priežasties. Ana diena kada
jau visi užmigo, Teodoras atsi
kėlė tykiai, paėmė kirvi, su kurinom kirto tėvui per galva,
užrnuszirlanias ji ant vietos, I ’o
tam tokiu pat budu nužudo,
mot yna.
Kada prisiartino prie lovos
treczios sesutes Helenos, toji
staigai pabudo ir prasidėjo ko
vojimas už gyvastį. Helena no
rints baise i sužeista, da ant
tiek turėjo pajėgu kad pradėjo
szaukti pagelbos. Kaimynai su
bėgo, suriszo pasiutėli ir nuvo
žė in kalėjimą, o Helena likos
nuvežta in pavieto ligonbutia.
Priesz
žudinsta
pasiutėlis
uždegė stogą grinezios, bet ant
gilukio aubegia kaimynai už
gesino liepsna.

SPĖJA DAUGIAU DREBĖ
JIMU ŽEMES.
Faenza, Italije. — Profesoris
Bendandi, žymus Ttaliszkas
seismologas kurio inspejimai
apie drebėjimus žemes daugeli
iszsipilde, apgarsino,
kartu
buk neužilgio bus smarkus dre
bėjimai žemes po Alaska ir
Szia urine jo Amerikoje apie
Panedeli ar Utarninka. Profe
soris Bendanti teipgi spėja
kad Japonijoi atsibus vela
smarkus drebėjimas žemes
apie pabaiga szio menesio.

BANDITAI NUŽUDĖ DU
AMERIKONUS.
Pekinas, Kinai. — Gindama
sis nuo Kiniszku banditu kurie
užklupo ant jojo farmos prie
Sungari upes, arti Harbino,
Morganas Palmer ir jojo tarnas likos nužudyti per Kiniszkus banditus.
isz
Dr. Harvey Howard
Rockefellero instituto Pekine
likos aresztavotas per Kinieczius ir uždarytas kalėjime be
jokios priežasties. Amerikos
konsulis užprotestavojo prieszais toki nedora pasielgimą.

DARBININKISZKOS ŽINU
TES ISZ VISUR.

* Anglijoi randasi 160,000
žmonių be darbo.
* Iszpaniszkos pramones

yra vertos 7 bilijonus doleriu.
* Norints Italijos darbi
ninkai yra geri mekani’kai, bet
yra apmokami mažiau ne kaip
kitosia Europos sklypuosią.
#
Kiniszki bovalnos straikieriai šukele strai’ka kuriame
likos užmuszta 13 straikieriai
ir daug sužeista.
* Kansąs City, plieno daN
bininkai spyrėsi pakėlimo dau
giau 12% centu ant valandos.
Priesz str.aika aplaikydavo po
$1.121/2 ant valanĮdos.
* Szeszi anglekasiai likos
užmuszti per eksplozije Piper,
Alabama kasyklosia, o 18 sun-

*

37 METAS

ISZ LIETUVOS
NAUJA PRIEMONE ŽMO
NES LAIKYTI BAŽNY
OZIOJ.
Kernavu, Sz. m. Birželio 14
d. laike pamaldų, kuomet szios
prie pirparapijos vaikai ėjo
<
iriosios komunijos,, vietiniam
kunigui Linartui, sakant vai
kams pamokslą, žmones pradė
jo eiti isz bažnyczios. Tuomet
minimas kunigas Linartas,
pradėjo bažnyczioj ne savu
balsu rėkti, teip kad net kaikurie labai iszsigando, barti
tuos, kurie iszeina vadindamas
bedieviais. ” ‘ beduszias’
juos “bedieviais.
ir kitais bjauriais žodžiais ir
tuojau griežtai insakesavo za
kristijonui užrakinti bažnyežioj visas duris, kad žmones
negalėtu iszeiti. Teip laike vi
sus likusius žmones bažnyczioj
iki pabaigos pamokslo. Per ta
laika, negalėjo žmones nei isz
eiti, nei ineiti.
GRAŽUS PAVYZDYS.
Viena sekmadienio ryta m*1.cziau, kaip atvažiavusi trauki
niu moteriszke su kūdikiu ir
dideliu pundu sunkiai ėjo isz
stoties plentu in miestą. Tuszcziomis isz stoties pora arkliu,
briezkoj važiavęs kareivis sus
tojo ir pakvietė ta moteriszke
sėstis in briczka. Insisodines
moteriszke su kūdikiu ir pun
du nudarejo in miestą. Visi tai
matydami labai pasigėrėjo.

8U0RYŽ0.
Sziomis dienomis sugryžo
Amerikos Mariampolen vie
nuolis kunigas P. Andziulis
buv. Veiveriu Mokytoju Semi
narijos tikybos mokytojas. Mi
nima vienuoli Amerikoj turbtat
pa vadu ja nesenai iszvykes doleriauti kun. V. Draugelis.
NUŽUDĖ MERGINA.
Žalioji, Sviedasu valscz.
(“V-bea” kor.) — Czionai vie
nas vaikinas K. nužudė kito
kaimo mergina, pas ^uria, jo
dėka, mane garnys atsilankyti.
Bet buvo laike sugautas ir da
bar laukia nabagas teismo ir
tikisi mažiausia gauti dovanu
(už savo vargus) dvylika metu
sunkiųjų darbu kalėjimo, ar
dar daugiau.
REFORMATORIUS.
Užpaliai. (“V-bes” kor.) —
Vietine “pavasariniriku” kuopa labai ‘ ‘ gvvuoja ’ ’ gerai, nes
turi ir “ darbszcziu” darbininku. Vienas isz ju Sz. J. susidraugavęs su policija, mane ja
“nuginkluoti ” ir jau du re volveriu su keletą szimtu litu bu
vo sueziupes. Bet policija pasi
rodė tvirtesne ir ji sudarė, nu
vežė Utenon, ten ‘ ‘ valstybinio
klubo” apsidairytu (Užpalenai kitaip kalėjimo nevadina,
kaip kliubu). Paskiau kitas G.
nepersenai metai atgal, tik iszejo isz Kauno < < kliubo” ten
dvejus metus pavieszejes užtai
kad banka norėjo aptusztinti
Galima didžiuotis turint to
kius veiklius darbininkus. Vivut “pavasarininkai

Skaitli8 vysztu Amerika.
Ant visu farmu czion Amenke randasi apie puse bilijonu
visztu, arba ant kožno vyro,
moteres ir vaiko pripuola po
penkes visztas. Paskutiniam
mete skaitlis visztu pasidaugi
no ant
deszimto procento.
Kiausziniu sudrikta už $600,000,000. Visztos ant pa pjovimo
atnesza apie puse bilijono do
leriu. Farmerei turi visokiu
paukszcziu, tai yra, visztu, anoziu, žasu ir t.t. verties ant 400
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BAULK
susimažino ant 74,540,000.
Kokia priežastis tame? Iszdirbysta automobiliu pasididi
na kas mot, žmonių daugiau
važiuoja automobilius ir tai
Šoviniu valdže davė pavtdi- isz tolimu violų, kas lama pi
nima diplomatiszkam korpusui ginu ir linksmiau.
Moskve atlankyt
atlankytii
eariszka
Tszpanijoi randasi kaliniu
skarbcz.iu. Siuntinei svetimu
sklypu nemažai nusistebėjo kas kuris raudasi kalejimt* jau
kada paregėjo ta ji skarba ku 8 metai kuris neprakalbėjo ne
ris susidėjo isz: didele earisz- žodelio in jokia y pa t a.
ka karūna susidedam i isz dei ma, kad tai vyras o m* motere,
mantu, perlu ir kitu brangiu nes motere neiszkentet u teip
akmenuku, paeinanti da nuo ilgai.
Katarhios II, maža puiki k■t ;\ rg I kas girdt'jo, jog aut
runa Marijos Fedorovnos, auk
si n is berlas Aleksejo Orlovo, svieto randasi toks i laigtas,
stebuklingus didtdis deimantus k urio negalima nupirk t i už
“Szakas Golgondos, J > puikus 140,066,066 milijonus.’ Semi"
u n szm<»ta žemes
.šniūras deimantu Elzbietos farmeris Ituri
Aleksiejevos. špilka su szafiru 220 akeriu kurio> neparduoda
didumo slyvos, puikios ausku už jokius pinigu.". Toji žeme
ros ir deimantinis szniura" en v ra apsiaubta per 2.100 a keri u
riches. Zinunai apskaitė verte žeme" kuri priguli prie Dodge
ant omobili u fabri
tojo skarbo ant 800 milijonu Brothel" automobiliu
kantu, kurie kancez g(*istu 1a
cariszku rubliu.
ja žemia nupirkti del saves, bet
Jeigu kas geidže pasiimti senukas nenori josios pardu
kūdiki ant is/.auginimo, tai te ti. Dodge Brothers fabrikas
gul susipažino
su naujoms randasi 'Toledo, (ib io.
i
PennsyIvanijos tiesoms kurios
Paprastas uždarbis A įnori
prasidėjo nuo 1 Julajaus, 1925.
“Paėmimas kūdikio ant au koniszko farmerio pervirszina
ginimo gali būti padarytas tik kelcis dolereis ant meto
tiktai ]»er Orphans siida. l evai kiek gauna jojo bernas, pagal
turi but i pilnamecziai ir uke- apskait y imi l’kiszko Departa
>ais szio sklypo. 'Pures prislėg mento Washingtom*.
Amerikoniški farmerei u z
ti, jog iszpildys visus privalu
mus levo ir motinos. Turės pri dirbo praeita meta $12,12G,slėgti, jog iszpildys visus pri 000,000 kas pripuolė ant kožno
valumus tėvo ir motinos. 'Turės po $876 ant meto, o bernai ap
sudėti metrikus s/liubo, gimi laike po $869 ant meto.
mo. isz kur paeina o ir tiejei, LIEPOS MENUO LIKUČŽlU
kurie atiduoda vaika ant augi
PARDAVIMAS.
mino. .Jei vaikas ar mergaite
turi dvileka met
metuu aut rašto
Prasideda szi ryla, Szlebes
turi pa > i ra."/y t, jog sutinka ant kurios parsiduodavo po $.To0
to. Siūlas turės tiesa isztyrine- dabar $2.25. Szlrbo vert es
ti gyvenimą tėvu kurie* priima $«)./.) po $3.}J.). Szlebes vertes
k udiki ant iszaugininio.
$1(1.56 dabar po $7.45. Žiurst i(01
nes szlebes po $1.39.
Pacifiko mariosia, arti Japo
Seiverts
nijos krantu, randasi giliausia
29 E. Centre St.,
duobe mariosia. Toji duobe
Mahanoy City, Pa.
yra septynių myliu gilumo ar
ba sudaro tris treczdalins žeANT PARDAVIMO
mes pavir.šaus. Todel Japo
nams grasina
K rusina didelis ipavojus
Nauji namai Frackville, Pa.
lanku." drebėjimas žemes Paci- Preke $4,600 ant lengvu iazmofiko pakraszeziuosc.
keseziu. Teipgi lotai minėtam
Zinunai tvirtina, Imk laikui mieste. Apie dauginus dasižibėgant Pauifiko pakraszcziuo- nokite ant adreso.
se Japonijai prik lausaiiczios
V. Lapinskas
salos galinezios nuslinkti in
601 W. Mahanoy Avė.
mares, Drebėjimas žemes gali (t.f.)
Mahanoy City, Pa.
sunaikinti siena, kuri laikosi
septynių m vii u auksztunie ir
tokiu budu pasijus neapsisan FAKTAI KURIAS PRIVA
gojamas.
LOTE ŽINOTI.
G kad žeme sukasi tūkstanti
myliu in valanda, vandens
Doleris vyra
ra jusu geriausias
spaudimas yra didelis, po ku prietelis. Mokslas yra galybe.
riuo randasi daug vulkanu, tai Jeigu žinote kaip czedinti do
visada galima tikėtis prisiarti- leri, jus visada galite turėti
naneziu pavoju.
prieteliu. Jeigu reikalausite
Gali kilti toks smarkus dre kokio tavom kuri mes parduo
liejimas žemes, nuo kurio visa
dame, ateikite o suezedinsite
Japonije inkristu in mares ir pinigu. Parduodame visokį u
Imtu po viskam.
reikalingu naminiu rakandu,

Kas Girdėt

I
i-

s

geležiniu daigiu, klijonku ir
George A. Forman, prezideu mažių karpetu, fonografu ir 1.1.

h western Petroleum Teipgi visokiu didumo sietai
ta> Sout
Southwestern
kompa nijos Buffalo, N. Y., del langu ir duriu.
mirdama", neužmirsz.o apie vi L. WAS0H (Yvaskeviczius)
sus savo darbininkus tosios Upholstering and Hardware.
kompanijos kurie prigialbejo
1139 East Mahanoy St.
jam sukrauti didelius turtus;
(Ant «k8F8yne«, 12-toa ulyczios)
visus apdovanojo, kurie di^bo
MAHANOY CITY, PA.
daugiau kaip meta.
Didesni dali savo turto ver
ties penkių milijonu doleriu,
užraszv savo naszlei, sūnui ir
dukterei. Virszininkams kompanijos iszdalino apie du mili
jonus doleriu, o terp darbinink n padalino nuo vieno t ūks
ią nezio lyg deszimts tukstanezin ir mažiau. — Tokis žmo
Jau užbaigom daryt
gus, tai tikras socialistas.

Naujas Didelis
Sapnorius jau

Gatavas

Geležiu kolei rugoje, jog kas
kart mažiau žmonių keliauna
gidežkeleis. Pagal metini ra
portą geležinkeliu, tai in tris
menesius nuo Naujo Meto, geIšžkelei perveže 17,131,000 ma
žiau pasažierin ne kaip praeita

meta tam paežiam laike, o pelmeta tam paežiam laike, o pel
nas susimažino ant 16,445,568
doleriu. Kovo menesije geležkolei perveže 74,215,000 pasažieriu, arba mažiau 8,049,000
u',
kils ,i m- ui ne kaip praėjusi metu, pelnas
r

Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus
gali sapnuot. Knyga
puikiai drueziai apda- 1
ryta kietais audeklineis
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskat-Co.
Mahanoy City, Pa.

------- ---------------------------------Ka Padare Montanos Drebėjimas Žemes. BEDARBIO
STATISTIKA. Lietuviszkos Pasakos.

ant rytojaus eik iiioriii pa
ežiu daiktu, tai rasi ar juostu,
’u-;"
v
ar pirsztines, ar kita koki dliigta palikta, kuri gali pasiimti.
Sunku iszsivaizdinfi klaidin- SURINKO Dr. J. BA&ANAV1CZIUS. V ienas žmogus, rados tokiu bu
riu juosta, pasigyrė savo drau
gesni dalyku kaip mėginimą
gui:
tfiii: “sztai kokia gražia juos
sulyginti nesulyginama nedar!J
ta
man
paliko
pagal
kaina.
, bo statistika invairiose pašau
• n Kad jos sveikos butu 1 9 drauAPIE DEIVES, LAIMA,
lio szalvse.
•<
Nei vienoj szaly nedarbo sta LAUMES IR VANDENINES. gas t vežiodamas sake: o kad
•
niekas nesulauktu, kad asz nuo
I išlikos nepaduoda viso bedar
e**
M oezeka dar truputi pa tu vclnvstu imeziau dovana.”
bin skaicziaiis. Nekuriose szat
Tuojaus pribuvo, kaip viesu
M'
I
siderejo
ir
at
ida
ve
su
dideliu
lysc
paduodama
lik
unijų
na

»*wr
riu kurie bedarbiai, ir tik apie ( Ižiaugsmn ponaieziui neken las, o žmogus led’ suskubo in
lokius bedarbius valdžiai ni ežiamaja. mergaite. N usi vėžės bėgti in trioba, o deive, hipy*
1 '"'L1 -1
ls it ose szalyse ja pas save, liepe pasodinti ai kusi, tai iszrovė vartus kiemo
port
įjojama.
I
• 'ii1', 1
it
slat isl ika apima I ik tokius be sk v riam kambarįje ir duot i su visais stulpais, lėkdama
'vZ':
laukan. Jei kuris isz ūkininku
I
kas
diena
suverpti
pakiliu,
padarbius,
kurie
M"
"K '
■<
gauna
nedarbo
, 'va*
•••
K.
. *■>. £4 I
paszialpa, ir m? visi bedarbiai szuku arba linu maisza. Nei>z- pasilikdavo ar rugiu neįiupjo
ves, ar vasarojaus nesugriebes,
prie
los
paszialpos;
mananti
mergaite,
kaip
verpt
I
uri
teise
TU
■A4i .rsc
\'cl kitose .šalyse tik nariai ku- pradėti, se< Ii tarp t u maiszu ir ar linu nenuroves, arba koki
rie priklauso prie nedaria > ap- diena verkia, nakl i dainuoja; kita darba, tai vakare eidamas
i
' 1W
>augos yra žinomi. I r vėl, ne- bijo, \ isa dreba, nežino ka da- namo sakydavo: “kad rv
<iarb<» s lat išl ika, tokia kokia ji ryt i. 'Teip jai beverkiant atej (I ate.ic" raseziau sulyginta savo
*
ko darba su kaimyno, tai deivevra, ne\ isuomet paduodama viena deive ir klausia:
p
pa s isa k e. h-m> ar raguoliu bliuda, ar
t no paežiu laiku invairiose sza- verki ?” Mergaite
I\ se. K (del a s szaliu paduoda ‘‘ Neverk, ramino ja deive, rv kiaiiszicnes pushliudi in kaina
4
Ant rytojaus
nedarbo ska iezi us invairiose toj vakare ateisime ( Ivioe, tai at neszezia u.
wioe wontn PHOU)
indus! riji IS szakose, invairiiio ir suverpsime viską, t ik mums rasdavo, ar rugius nupjautus,
‘C2
.s
se laikuose, Sza lies st a t ist i kas at idarvk luri", kaip pa beisi rasdavo, ar rugius nupjautus,
galima palyginti tik t lininei, me. ” Kaip pasakė, teip ir bu ar kita darba padirbta. O atneThree Forks Mont., drebėjimas žemes buvo gana smar- k liomet paduodama metiesis vo. 'Tos dvi deives ateja, pagul- szu> mineta valgi reikdavo pa
k u s, kuris suplesze žeme kaip ant paveikslo matyt. Grabe yra nuo menesio, ir metas nuo me i k* mergaite ir užmigdino. I a i leli ant kabio >n bliudu, ir ei100 pėdu ilgio, .5 pėdas ploczio o kaip kur 50 pėdu gylio.
(• ZI o S aisisedia,
suverpė viską 11 sau. < * paejus pradėdavo
to toje szalyje.
Kartais mėginama sulyginti ir apkabino visas sienas slim szankti: “palauk, sudyna alsi
upe in Tlrie T/ž.era. Tiltai jun- nedarbu vienos .šalies su kita yemis. l."Zcinant pri kele mer imsi.” I."/.valgė valgi, bliuda
gia abi ( lali. ('levelandas vadi "kaiti i no ja nt po t iek i r t iek be gait e ir pa>ake: ‘ 1 pak viesk už dėdavo atgal. Pirma keliolikos
melu buvo atvažiavę, nežino
namas M iszk n M lest u del( ", darbiu ant kiekvieno tukstan- tat mudvi ant savo v'eseili < )S.
kad jis labai I art i ligas nu*- eziu
gyventoju.
Nesiranda “Kaip asz tamstas papraszy ma isz kur, galvoczei ir norėjo
—
džiai>. Jame randasi gražiausi t Ivieju pasaulio szaliu kur bu siu, tarė mergaite, kad nežinau ta piliakalni kasti: pamėginus
('levelandas, < lidelis indus
rava,
va, mikli per
parkai, kurie* užima apie 2,469 t u tas pat? gyventoju nuoszim kur esate.’ ' > H Iszeik ant tilto, jiem." kasti ra
1 rijo." cent ras. i r ska it omas akeliu žemes. Gorden Parkas
atsake deive ir szauk sziais žo <a pna ka Žiūkas pasako: “ jei
li>
užsiėmęs
kokiu
nors
darbu,
kaipo penktas didžiansis mieš 1 užima 112 akel iu. Kdge water
Viuna szalis, kur nedarbas džiais: “ lotos, tetos! patilezio atitiksite viela gera, lai pasi
tas J iing’t inese
Parka." i.sZsit
i.^zsit ieses apie 6,600 vertas imi i apsvarstomu, tai tetos, ateikite ant mano vesei- liksite labai 1 urtingi, o jei bin
randa"i sziaureje Prie ežero
tai visa sodžių sunaikinsipėdu palei pat ežerą užima 125 Didžioji Britanija. Didžiosios lios!” rl’a pasakiitsi abidvi iszpilseje. Turi labai gera uosta. akel iu. 'Tiiojaiis už miesto ran
ėjo. l’onaiiis, matydamas, jog te.” 'Tokiu budu ir nustojo
Britanijos
i
r
riziaurines
A
i
r
i
Miestas užvardinta s pa va rde
da."i Shaker Lakes, begalo gra jos nedarbo apsaugos kompa ne ras kitos tok
ios darbiniu k a.-t i, o rava" ir dabar težyma
tokios
žmogau", kuris ta .šalie? dali ži gamto> dali", kuri užima 300
k(*". pasisakė ženysis su ja ir a lit kalno. Tapes klebonumi
nijos
užsiima
gavimu
tikro
be

i"zmiera\o. Ilalis, kur jis ran
akel iu. Y
\ ra dar
pradėjo rno>ztis kelti \'(*s(‘ilia. k m l iga." M o n k e v i ez i u s Szed u W "odland darbiu skaieziaus.
i Iasi, buvo ( oiineul ieut \ alsi y
V oje, atvažiavę." in Raginėmis,
Hill." I ’arkas i r Brookside I ’ar
Persigandii"i merga 11 e bij' '.b'
nepriskaito
Vienok
jos
na

I >es savinama, ir tas sanvastie>
kas. (’icvclamlo Vies/.as Knvprisipažinti, kad ne ji suverpt* pašventino laukus, tai tada
mini
u
i
r
agrikuit
oriniu
darbi
S
teise> ji perdavė ('onnect leido
gymis \ ra vienu." isz didžiausiu ninku. 'Taipgi nepriskaito ofi tas "luogo. l’ric"Z pat veseilia mate nekuria žmones tais deiŽcme> Kompanijai,
Kompanijai. 1796 me
J migi i nese Va 1st y I >e-e. 'Turi so darbininku gaunancziu dau- nulėke ant didžiojo tilto kvies ves. iszeinant isz to kalno, partai". ta kompanijų iszsiunte daugiau negu
milijoną knygų, giau m ‘gu 250 svaru algos per ti deivių, szauke kaip buvo b ridu sės Pvr Daugyvene, ei
Maižiesziii ('leavelanda iszmie
ir užlaiko < laug kiiygvno skv- met us, ir nepilnamecziai lietu liepta. Dcivt* atėjo ant ves(>i nanezias ant Kleboniszkiu K»ruoti žeme ir in.sleigti “Nauja
riti. Vienas isz gražiausiu ('|e- rint i 10
lios, valgė, gere ir linksminosi rele.", \erkianezias ir dejuojanmet
u
mžiaus
nepri16
< 'oimect iciit o Vaisi \ be
( 'lea- vchiiido vietų tai Dailės Muze
kartu su visais sveczinis. Tik ežias: “eikime, sesutes, jau ir
skaitoini.
Žmogus
turi
būti
be
vclandas Lzmierave" 60 m\liu
jus, kuris randasi puikioji* vie darbo viena savaite, kol ji> ga gaidžiams užgiedojus jos dvi ezionai tame kalne mums nėra
1 ši ie>e linija iii sziaure iki toje, ir tini dau <>• gražiu pa
turėjo iszcili. l)eive> buvo la vietos.” Nuo to laiko jau nieir
li
būti
skaitomas
bedarbiu,
I 'uya hoga upes, ir toliau iki veikslu. ( Icvelamh*
randasi kuomet jis jau yra gavės pa bni negražios: ju platus t la 11- kas nemato deivin.
Kžcro, kuri pasiekė Lie| >os 22,
(TOLIAUS BUS.)
"ŽIOS
moksliškos
iiistaigos; šialpa 26 savaites kaipo be tys, >toro> subines i r stori
1796 m. ('leavclandas tuojau."
iš to >kaieziau." i."Z pirsztai visiems netiko. ‘‘ Ko
insteige ten pat naujo." valkty West cm Rrsel \ c l 'nivei sit v, darbis, jiSchool
of
('ase
A pplied metamas, nežiūrint ar jis turi del tav o tetos tokios bjau
I >cs >ost i ne. Bu\o užvardinta
rios?” iklausi* svecziai ja nau
\ icszu" Normal ’Trai i larba ar m*.
NAUJAS IŠRADIMAS
< 'leavelandio vardu, bet kitaip Science, viesza"
jos
labai
Dabartiniu laiku Didžioje sios. “ l ž tai, kad
DEKSN1O CA1JNCA MOSTtS
raszesi.
Nok urie ra."Zyda\ o ning School, ir dar t uri daug
’
’
lt
Gydo, Reumatizm*, Ranku, Kojų,
Britanijoje skaiezius kuris yra daug ir greitai verpiaI ----- J f.
Nugaros skaudejima, šalti, Ranku, J
< ’leavelanda." ir kili (T*velan privaeziu niok.vkln. 'Tarpe* t’leKojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- 1
bedarho daugiau negu 26 sa sake jaunoji. Iszgirdes tuos žo
velando
Kolegijų
galima
pami

da". Ir taip siūbavo iki 1831,
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus ]
A\ X.pvaites yra labai didelis. Padė džius jaunasis suszuko:
( tik ne ronaa ).
į
k uomet buvo ga lut inai pri nėti John Carrol] l’niversiteta.
Tūkstantiai žmonių yra išsigydė o j
Kaip kili i lideli Amerikos tis buvo tokia bloga kad Ba duosiu tau daugiau verpi i,
milijonai dar nežino apie tai.
imta" t rumpesnis vardas.
landžio men., 1924 m. parlia- idant ir tu tokia nebūtuni“‘i * M
miestai
t
'levclandas
1
uri
daug
Deksnio Galinga Mostis
yra tiek
(’levelandas pasiliko kalinu
verta aukeo, kiek ji pati tverki eta*
mentas iszleido instatyma, kad
o.
lix naudo, irydymo.
J
su keletą žmonių per dešimt." k ila-taucziu gyventoj u. 1920
Kaina
75 centai. $1.50 ir $3.00, t
nvg
nuo nuo Spalio m. 1923 m. bedar
Szeduvos parapijoje* yra so
met u. IKI 5 m. buvo i n korpo metais ( langiau neg
ir 10 centu extra ui peraiuntima. .
biams paszialpa butu mokama ( Ižius Raginenai; tas sodžius
rimt as miesl u, k u ris t urejo 600 szimlis jo gyventoju, arba 240,Klau-ikite paa apticlcoriua taip
DEKEN'S
NEW DISCOVERY
41 savaites. 'Tas instatvmas
1
1
:
•
I
m
v
o
kita
taueziai,
ir
imie
stovi ant kraszto upes Daugygyventoju 1820 metais.
metai". 1827
OINTMENT.
melais Ohio Kanalas atsidaro grantai su sa\o ežia gimusiais veike vienus metus nuo Spalio venes, per ji eina vieszkelis
Deksnis Ointjnsat Co.
1923
m.
iki
Spalio
1924
m.
Tuof
1|U(1
|.
(
,
Z)l
|
illo
alll
Szclnvos.
Isz.
vaikais
s
mlare
69
nuoszimezius
■■•OX ____
352 '
518 MAIN ST.
in Akrona ir 1832 metais buvo
<
r
met buvo panaikintas ir 26 sa kairios nuo vakaru vra kalnas
HARTFORD, CONN.
U. S. A.
I) ra t ie>t a s
iki I‘ortsmoiit ho. arba 549,779 y \’enl oju. Tarp
buvo vaieziu periodas sugražintas. ant Daugyvenės kraszt tt ‘ ‘ pvLenku
Nors miestas teturėjo tik 1,600 svet imlaucziu
Ska i ežius kuri nedarbo ap lekalniu ”
Buvo X),
55,01'4
024 givadinamas.
Prie
g yventoju 1830 metais, iki daugiausia.
saugos kompanijos žino dabar Daugyvene* nuo pietų - pu
1840 metu užaugo iki 6,000 gy mušiu Lenkijoj; 29,724 gimnvciitoju. 1836 m. gavo miesto siu Vengrijoj; 2l>,476 N’okieti- tiniu laiku yra 11,514,000 ir isz szvnelis, užimąs trijų margu
sZlll , Sausio 1925. 1,319,628 ga- v'ieta. Pagal ta kaina prie Dauezarteri. Po to miestas spar joj, 24,278 Lietuvoj; 2:1,907
v o paszialpa. Vienok tas skal gyvenęs pradžioje NIX amežiai augo, ir 1920 m. jau turi* ('zeko-Slovak ijoj ; 18,288 Itali
ežius neapima vis u bedarbiu žiaus dar lcbegyveno deives, JUSAITIS IR LESKAUSKAS,«LOC ••
jo 796.841 gyventoju. Dabarti joj; 15,890 Jugo Slavijoj; 15,
Didžiojoj Britanijoj, Tik tie teip sako žmonis, kurie* dar atMAHAN0Y CITY, PA.
niu kuku jau vra užaugės iki 288 Austrijoj; .’,286 Szvedijoj.
('Ici clamh* randasi .”>4 svetimu dal’biniukai, kurie yra užsimo mena, \ akavo laike, saulei nu935,000 gyventoju.
kėję iii paszialpos skyrių už 20 sihal us,, nedrysdavo nei vienas DIRBIMO MINKSZTU GERYMU
('levelandas isz New Yorko kalbu laikraszcziai. 9 isz ju yra
sanvaieziu teturi teise prie ne žmogus pasilikti laukuose, ba
v ra 623 mvlios iii sziiaur-vaka Czeku, 6 Vokiecziu, 4 Slovėnu,
darbo kompensacijos, ir tik tie deives tuojaus draskydavo. O Del Pikninkatns, del Baliu, Vestuvių,
ru puse ir isz Chicagos 357 my 4 Slavu, 4 Lenku, 3 Inet uviu
Kriksztynu ir in Namus. ::
vra bedarbiu skaieziuje pri jei per nelaime atsitikdavo pa
lios in rytus.
rvtus. Miestas užima (du laikraszcziai ir vienas žur
skaitomi. Kitais žodžiais, žmo vėluoti, tai tas eidavo, rankas Pabandykite musu ferymua o busit*
69.1 ketvirtainiszkas mylias, ir nalas), 3 Vengru, 1 Italu ir vie
gus, kuris yra be darbo 26 sali suneręs, poterius kalbėdamas. užganadyti. Galite užkalbint per
nas
Rumunu.
—
F.L.I.S.
stovi 100 pėdu augszezian Kric
Bell Telefoną No. 59.m.
va i tęs iszmetamas isz skai- (.) jos, tos deives, visados, sau
Fžero. Miesto vieta kaslink Di
Patarnavimas greitas ir mandagus.
cziaus.
lei nusileidus, isz to kalno iszdžiųjų Fžeru, ir jo susisiekiToks žmogus, jei nori gaut lindusios Daugy venoje drapa
1
mas gelžkcliu su anglies apyOFISAS:
paszialpa turi Imti užsimokė mis velėdavo, Kuris, eidamas
406 West Mahanoy Arevna
linkemis Ohio ir PeniisvlvaniLehigh Valley
I
jęs už 20 sanvaieziu in paszial- pro szali, jas paerzindavo, ta
BOTTLING WORKS:
jos valstybėms vra didis turEKSKURCIJA IN
pos skyrių y prasidedant nuo vvdavo, O kuris, “ padek Die406 West Maple Street
tas. Jo geografine padėtis papaskutiniojo apsaugos meto.
vė” pasakydavo, tam jos atša
MAHANOY CITY, PA.
daro ji ekononiiszkiausia viela
Kaipo pavyzdys, ka toks be k o: ka padėjai pasiimk. J,
.Jungtinėse Valstybėse susirin
IR IN BUFFALO
darbiu skaiezius reiszkia Itali
kiniui geležies ir plieno sude- ■ NEDELIOJ 9 AUGUSTO
joj, galima priminti, kad Vasa
tiniu daliu, Geležies ir plieno
IN TEN IR rio Id., 1923m. Italijos bedar
dirbt uves sudaro didžiausias
ADGAU0S biu skaiezius sieke.* 39L,794.
industrijas Clevelande. Kitos
Mahanoy City, Pa»
'Pik 78,215 isz j u tegavo nedar
apleis Mahanoy City 9:50
i nd ust rijos tai liejinyczios ir Treinas
Jt •
Subatoa vakar*, Augusto 8.
bo paszialpa, ir valdžia tepramaszinu dirbtuve •s, automobi- Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne
ncsza tik nedarbo paszialpos
3-crias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jtmi
liu dirbtuves skerdyklos ir dėlios ryt* Aug. 9, 'Buffalo 6:30
statistikas.
F.L.I.S.
dirbt uves, kur ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls
pinigu yru gerinus negu lotas procentas be jokio saugumo.
mesinyezios,
moterų
d ra b,ūžia i
siuvami, 3 vai., Nedėlios vakar* Aug. 9, GYVENIMAS 5ZVENCZ1AU31O5
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cria proisz
Buffalo
4
valanda.
MARIJOS
PANOS,
spaustuves ir 1.1. Clevelamlas
centą ui jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kaskart
VIms pflnM RprMtymfca Mple
v ra Standard Oil kompanijos
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
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Merchants Banking Trust Co. Banka

$5.00

■

gimtine.
Clevelamlas paeziame vidu
ry yra didelio griovų perskir
tas. nėr kuri niaukia Cuvahmrn

t •'

Ii

Railroad

OtTtalms Sir. 'Marijos Panos.
95 puslapi*!, t > Puiki knygals.
Praba sa 'Pribfciitiima tiktai S5o.
W. D. BOOZKAUSKA84JO.
MAUABIAV

■»£

4

dirba ir ciedina. DŠkite savo pinigus in šiitą Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su padauginimu procento.
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“BAULK”

A

KARTA KUUVO.

•
•
•
•
ežia padarius, — mane jis, ne I
jaugi visa mesa teip dykai ir
H
palydėsiu
Hm... Juk liudyme
p.p-' <
b
kaipo sunūs isz\'erte, paraszyta
i A?
kad tokiam ir tokiam praszoXv<:’v>
•Aiū L'
ma nedaryti kliueziu vežti in
$
y y<<
ligonine dukterį
t
ir tiek. Ne$ T* \
pažymėta, kad asz dabar vežu.
K
Sakysiu, kild asz, noredams po
S I"''v;
•»
j
dienos kitos vežti (lukteri in li
i
4’
o
$7^
fI
gonine, vežiau iii vokiecziu in
tendantūra paitluot i
kiliules
$
-.'i
,P ..
■i
mesti, kad pinigu pasidaryt li
5ij
/i
t
gones užlaikymui ir snnui, ku
>
ris iii gimnazija,
eina, nes
Cj
r
szmugeli varyt nenoriu. Karei
f-<c
>
vis kaltint mus negales, nes jis
mus žodžiu nesuprato, mes —
: i
v
g
1
i
jo. Teip gal ir iszsisuksim.
M
Teip jam begalvojant ir gal
.X'.
<•. '
.‘4/
'0.
\(* bevažuojant sargybinis eme
s.
o
■
4
fe
pirszta atkiszes rodyt sakyda
n
7'^
■K
mas: ” bier, l.ier t’ahrmi — ežia
s
ė
v
A
važiuok.” Pavažiavus liepe su-A*. ■' -. U
rfi
Į?/ 4
l'ai buvo policijos nuva
Stot.
F/ J
V
da.
$»
i
Isz.sisukimo planai vėl Un
Z
¥'
gurini siimiszo, kai nusiminusi
&
M
< <
K 1
žmona pakiause ji: Kas dabar
I $
<
bus. Joneli .’ Xesuskubus sziam
f
•>*: ?x;
a?
atsakyti, areivis vėl liepe duot
I
■»
* t
“Uass ir szeine.
szeine. ” Ungurys pa
is inbego in
davė, ir sargybių
sargybinis
‘v/
nuovada ir su tuo pasu valau
rp
dele užtruko, 4 4 Tik tu nenusi
Sztai biustas mirusio senatoriau* La k’ollel te i*z Wisconmink per dau g. nera da teip sllIO, kuri padirbo skulptnras Zeil lin. Xiio to b i 11 -1 o b 11 - pa
bloga, kaip tau Js al rodosi. At
darytas stovyhis ant jojo atminties.
sivare, tai atsivarė, Juk jis
daugiau nieko i legal daryt;
turi visi žinot, — pert raukės suimt i ir ežia at varyt i kaip Su
atimt m* jo nosiai.
nosiai, ežia yra
l'ngurio kalba perspėjo iinto- tarti \ leno inky rojusio žinoanksztesnin ponu. Tai nekaime
rafirieris. ’ ’ I ’lis mus žandu ri joj nems žandaro iižmusziine, li< >
knr žandaras kaip koks karaima szeines, kurie sau nori pa vesi tuoj kalbėjęs ir niioszaliau
liukas: elgias kaip nori, ka nor
sipjauti gyvuli, kurio tam tik nuo jii atsisėdo. Bevelyjo būti
atima kam nor ir už ka nor pa
ra dali
atiduoda žandarijon vienas, tylėt i, ad kartais ir jo
bauda
nžraszo,
užraszo, kas žodi pa
valdžiai. < > asz birios prispirtas neintart u aanų
11 ii geru bieziuliu
siimnsza ir sukru
prieszrna
visa atvežiau valdžiai. Man da esant.
Juk tai
vina. ” ” Xaje. tęva i!
r i 'i
bar musu kaime isz eiles visisz
Tei į i \ i sa nakti ir prisvy rn ■
mergaites
paša nepa
mudu
i
»e miego, nei akiu net
kai nereikejo mėsos duot i: asz liavo be
eme\ a. ’ ’ i Butu va parode tam
esu jau at ida ves. Tik man da ne>il*dej t >.
rėksniui. Imt gal jis nelindęs
bar buvo eile važiuot, kada pa
l ngur'eiie Vėl gi bujojo vi
anuodu, kur
žiūrėt, kaip kad
rag.v s. stuika. 'l’ai kai asz bu sa nakti >usiriipiiuisi, kaip ežia
* y
plentu palikom.”
“Isztikro.
norėjos szita mesa pas bus rytoj.
eziau norėjęs
Juk gi tu pati žadejei paimti,
žandarus valdžiai parduoti, tai
I ’ras/.v i t o. M lest e t Ho | ome
kad kokioj bėdoj... Besikruop
vis I ie man paežiam butu teki* dardot vežimai gatvėmis kaukt
szdamas ir pamirszai. matai.”
dabar szita savo mėsa in Kan | dirbt lives. tartokai. I ’i <> geli*
‘ ‘ Ke. per tas rangas vis 1 nri ka
na atvežti. Tik tokks skirtumas ži n i us va rt ils prie gat ves va i k
nors pamirszti.
Xe bereikalo
kad pas žandai u* asz bueziau szcziojo pro szali žmones szen
arkliai prmikszt(> iki pnsienketurėjęs pinigu už
mesa laukt ir ten szaligatviii.
les. Jau mus szi karta nelaime
mažiausia pora dienu, o mane
Atėjo ir S vai. ryto.
lauke, ir gana.
reiaklas spiria greit ju pasida
Deszimts minucziii po asz
Žiuri, iszeina tas pats sargy
ryt i; ežia gi, tiesiai atvežęs asz tuoniu atėjo ir leitenantas, po
binis, du sziaip nuovados ka- pinigus tuojaiis gaunu.'’ ' Xa licijos nuovados
virszininkas.
reiviai ir vienas unterafieie- jo, gerai,’’ — pasuke unterafi- Da bertaini trukus p:t'zniikia
Xa. razumiesz po po Is cieris, “dabar jau vėlus ezesas. Unguri. J <» b\ bi nuovados daris.
k u.’ — paklausė jis L n guri. policijos leitenantas jau iszejes Žiūrėtojo virsziniiikiii jau bll
“ Xa jo jo kalbėk lietuviszkai. tik rytoj S vai. jis bus ežia, tai vo perstatyta. Da kelis klausy
asz galiu kalbėt biski ir lietu- mes n i(*ko negalini drūtai pasa mus virszininkas per ta pat i
atsiliepe lietuvisz- kyt. \’ažinok zia anl poliuijos nnteraficeri Ungurio paklausė,
viszkai.
ai unteraficieris.
kiemo ir palaukt turi, kol kute o sz.is
szis vėl ta pacz.ia istorija,
kaip vakar, nurezge. Virszinin
l’iigurys nuszvito, l’ngurie- nant s a t (‘is.
Ungurys invažiavo, o kariai kas, ežia neradęs dideles bėdos
nei lengviau ant szirdies pasiPrie < radežiniu tuo aisz.kimiisi pasitenkino, pa
Pasakyk man l’nguris, paskui inejo.
da re.
nini pasu
kodėl tavo szidnej paraszyta. nuovados vartų stovėjo sargy- ( la ve dokunientlis
vienam kareivini.
kad tu nori dukterį in lazaretu binis su szaiituvu ir ant jo už ir szeiiit*
vežt, o tu dabar kiaules mesa mautu durklu. ” Matka, duok liepe iiulvdet Ungurį iu inten
atevžvi. Sakyk, mano minis, sa vo paša! ’ ’ — paliept1 mitera dantūra ir. sziam pardavus mekodėl teip yra!” — rimtu tonu ficeris. Unguriene padavė ir su, gražint juos ir paleist Unkalbėjo unteraficieris. “ Matot. vėl truputi nusiminė. ‘ ‘ I )aba r ter<ifi(,cris ta pat persako Un
ponuli, taip yra, mus beda pri Z.ita mėsa reikia iszimt iszlipk guriui ir liepi* eit taisytis ve
spyrė. Mums reiks duktė vežt matka isz vežimo, ” — pa ragi- žimą važiuot in intendant ura.
4 4
— Xieko bloga, ( btele, nesi
iu ligonine, in lazaretu, jei ne no unteraficeris. Kam ponuli.
pasitaisys, nebus kiek geriau. isz vežimo imli, tegul ežia pas rūpink, bus gerai, — pats lengreik(*s nemažai tovėtu per nakti. ” ”Xa. o kad viau atsidusęs bi'kinkydama*
('zia, žinoma.
A > *
Kur ežia prapuls, arklius ramino žmona. — Tas
pinigu ir daktarams ir už už prapuls
laikymą, o aip tik mes ju netu mes busim ant vežimo. ” “Ant imteralicm-is labai, matyt, goi 9
— pasakė, ros szirdies, turbūt, katalikas,
rime. 'l’ai papjovem meiltelaiti, vežimo negalima.
vyresniajam
iszdarinejom ir sakova sztai su bet tuoj pagalvojęs pamojo ran Jis bus reikalu
9 y
moterį*, vežkim iii Kauna in in ka “S’lohnt nicht ” “Ungnris gerai nuaiszkines. < > tas parI *
szas sargybinis jau Imt inklamtendantūra, ir gana, parduosim eisi, szitas vyras parodys kur
tai bent pinigu pusi darys i m.” — parode in kareivi, kuriam pines.
— Xa, o kur rengii •s dabar ’!
“Tai kam jums buvo ta szeine vokiszkai paliepė nuvesti in
imti! Tai reikėjo iszsiimti szei- sergima kambari, — “o matka — klausė žmona.
— Važiuojam in intendantū
ne mėsai vežti o ne ligoniui, gali but ant vežimo.” “Jei me
tai nebūtum ežia atvarytas. » 4 sa prapuls, tai tu neisztniksi ra, parduosim mėsa ir ploszke4 4 Kad ponuli, ta szeine mums ir vežimas su arkliais liks ti sini namon.
Ko laukt, bet tik
kalbėjo Unguriui. da teip pasiseki*.
buvo reikalinga, Juk kitaip szon,“—
i 4
Pavelvkit da man arklius isz— Aeziu Dievui. Xors nemi
jus dabar netiketumet, kad
visa nakti,
mus duktė reikalinga vežti in kinkyt ir paszert nakeziai.” gau isz rupesezio
i i
Jo ta tai gali padaryt. 9 J
bet tik da gerai iszejo.
Dabar žoKauna, kad serga.
Privažiavus prie vartų in
prie vartų
Gi sai’gybiniui
džiams niekur netiki, reikia

per akmenimis gryszta
Biustas mirusio senatoriaus LaFollįette dėjo
gatve, per miestą namon.
•>
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(Vaizdelis isz vokiecziu oku
pacijos laiku.)
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Beszm*kucziuodumi iv misi
leido nuo Aleksoto pakalnėn.
.Jau buvo gerokai pritemę, kai
privažiavo Aleksoto-Kauno til
ta ir vokiecziu sargyba. Pass!
— szuktelejo sargybinis. Ungurys grab grab in kiszeniu isz-

4

>

4

A

traukt* paša ir lindyma dvi ligones ir
i
padave. Uuguriene
griebėsi jeszkoti paso vėl:
Czia guli krank, Lazaret ligo
nis.
I’nemes du pasu ir liudvma
sargybinis užsiszvicti* ei. ktros
lemputi*, kabanezia anl krutines ant mandieros sagtuko, pa
žiurėjo.
Iliudvma paskaitė ir
>S t Da viena
vėl: X ocl: ei n l’a.*.*
paša)
nusigandę
Unguriai
dii*st dirst viena.* in kita
nesupranta ko klausiami,
( zia
yra du “l’a*s”, atsiliepė Un
gurv .*. Xoch ein
Pass, d re i
Pass (ne Passe, kad geriau su
prastu! — riktelėjo czt*rkian
ežiu balsu pyktelėjęs vokietvs,
nes lietuviszkai nemokėjo: Da
bar suprato Unguriai abudu,
kad trijų pasu reikalauja, nes
žinojo, kad ‘‘drei ” tai “trys”,
( > kaip tik mergaites paso nerankomis
turėjo: skėst, skėst
parode, kad neturi.
Gi motina sargybiniui lietuviszkai: Tik matai, kad szeinej
paraszyta viskas, kad “Krank.
Unzarvt.''
Sa rg v b 111 i *
pasitikrinimui
pri<‘jo ir traukia uždangalu pažiūrėt ligonio. Ln gtiriene gina,
neduoda traukt: Xetrauk tik.
užgriebs vejas, perpus ligoni,
netrauk uszaldvsi. bus kaput!
Matka!! -- už>iriko isz viso pil
vo vok irt v?
grybsztele.io visa
sauja užklodn galus ir kilstelejes szvypteh-jo lempute eb‘k1 ros.. \a P naktelejo ir at
szoko atgal. o l’nguriene kaų )
szaltu vandenin perpylė ir nu
sigandus pritruko žudo ta va
landa.
Bet sargybinis, matvt. nenorodamas pasirodyti net ikvto
i nspudžio*pa veiktas, tuoj vėl
pastvėręs drąsiai užtiesala atskleidė ir nusikvatojo: Gnt,
gut, malka; gut! ('lia-clia-cha!
Krank. Lazaret, ('ba-dia-cba!
Suszvilpe ak\mirksniu sargybiniu
tiurliuojaiicziu szvilpliku, ir bematant atbėgo kitas
sargybinis, Tai. dabar, tėvai,
pasidarėm,
prakalbo kiek
atsipeikėjus Umrnriene.
galėjo tikėtis, kad teip atsitiks
kad toks bjaurus pasitaikvs.
kad ne susiszni'ket, ne atsiprasK\d, kad ir da duot norėtum...
— atHieliepe in ja Ungurys.
Sargybinis ana paliko savo
vietoji* prie tilto stovėti, o pats
užszokes ant kripe* atsisėdo ir
rialo Unguriui, kad važhmt to
liau.
\ ažiuoj;i per tilta iii Kauna
bet mintys abieju laksto po
galva, kad bu.* didele beda, ne*
viską atims ir da didele pabau
da gaus mokėti, jei ne patubdvs.
Szirdis tiktai tuk-tuk-tuk
■
duoda, kaip plaktuku,
A k yse
neramus vaizdai pinasi.
Vokietvs kažin ka va va Ii uoin juodu, vis tik girdėti dažmausiu mini “gnte Tochter,
gut Lazaret ir juokiasi, o Un
guriai tos jo sznektos nesu
pranta, bet juokas tai juos erzma.
v •

lit

Privažiavus kita tilto gala,
kur kitas sargybinis stovi, szis
anam pravažiuojant juokdama
sis garsiai sako vokiszkai “Ot
gera szitki” laimėjau, visa
kiaule ant labo vakaro!” Anas
nusijuokęs atsiliepei ‘■Tik ir
mane neužmirszk, kokia kuisai
Iszmpink, jei paežiam gerai
teks!”
Gerai> kad da l’iignriai szi
tu žodžio nesupratę... butu dar
labiau pikta buvo.
Ungurys pyktelejima ir misi-,
minima vijo in szali, tik gaivu-,
jo, stengėsi sumanyti koki nors
būda iszsisznkti arban nors
nedaug nuostolio turėti. Kas
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viską rasztn turėti. Mus kitaip
butu por szmuglininkus palai
ke. O mos szniugliuot nenorim.
Su tei#£W» uors sunkiau, bet
vis toliau jiueini. Sakom, paro
dysim szita niszta, parduosim
nesą iii valdžia, tai nors pinigo
reikalui pasidarysim.” i 4 O ar
turit swine, kad jums žandarai
pavelyjo szita kiaule pjaut i ?
juk ten mesa turi būti pristaty
ta, neiczia in Kauna.” “Netu
rim ponuli. Mes manėm, kad
nereikia, nežinojom.9”9 “Pas
mus nėra nežinojom. 9 > Kas HVki per žandarmerijas pasakyta 9
4 4

unteraficeris, kaipo dižuruo
jautis insake, kad prie to vežimo*nietkas neitu lyg 8 vai. ry
to, kaip tik ta moteris, kur pa
likta.
Aprūpinus arklius Vnguri
nuvede iu dikta kambari, ku
riame tik du vyrai, o prie durų
sėdėjo kareivis su ( szautuvii ir
durtuvu.
Nesmagu buvo Unguriui to'kia nakvyne rasti. ’ Iszkarto
teip sau sėdėjo, paskui užsisznekino anuodu. Bet nedaug
kalbėjosi, nes saugotojas temyjo. Sužinojęs, kad anuodu buvo

Antanas Ramanauskas

i

■

szoko in vežimą kų rot v is, ku‘
riam liepta buvo pristatyt juos
iii intendantūra — ir nuvažia
vo.
Intendant liroje kareivis, ku
ris norėjo veikiau pasiliuosuot
insakvma iszpiklžins, patarpi
ninkavo; mesa tuojaus buvo
priimta, susverta, kvitą iszraszyta. Pinigu liepe palaukt 20
miniiczin, kai kasininkas ateis.
Palyde,jusis kareivis atidavė
abudu pasu ir szeine, ir nuėjo
sau.
į
Pinigus^paome sodo in vožima, sudrožė aridiam ir nudar-

Lietuviszkas Graborius

Buvo main* szi ta nusipirkti,
bet, iszgnsdinti atsitikimo, ne
MILL A PATTERSON STS.
lipo nei iszvežimo ir nėjo iu jo
ST. CLAIR, PA.
kia krautuvo.
— 'Tai tau, ir de\ intines 1
iHzbnlsHmuoja ir laidojfi mlruritt*
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruonusiszypsojo Lngurys, žinoniii
Kzia nuo paprasczinuoiu iki prakilpriežodžiu, in paežiu.
niausiu. Parsaindo automobiliu* del
—- Aa. Jau asz tokiu devinti
laidotuvių, vonelių, kriksztyniu Ui
niu nenoriu.
Sakiau tau, kad
kitiems pasivažinėjimams.
kliusi, kad visi tavo pelnai nu
Bell Telefonas. 1373 M.
rr
ru vis
eis ant szuns uodegos,
TARADAIKA
neklausei.
3OOG?
— l’ai ka, mat, IIP visada
Kaip naršei ir be < I ra?
322 W.Long Ave. DuBois, Pa
szvento Jono. Gavau, žinoma.
........ e
'l’ai vi* iszkerta \isad < »>.
tik puse tiek, kiek
Imi sziaip
Liotuviazkas Bankioriuz
Buvo pakviesta* k iiiiigu.- i r
pirliai davė, bet nuostolio isz
ir Laivakorezin Agentas
*pa viedoj
savo rizikavimu neluriii. Kaip
Žmonis i*zklau*c, na ir nu
apskailaii. tai tik ketvirtadali
-lojo.
isz pirmiau gauto gryno polu
Liet uvinka« Grabori««
ram<
‘
viriui
liobrlr
pa*/,a
ii
kr
;
jdabar praikszau.
K. RĖKLAITIS
“ I*alauk, *la ne su*t*•!<,
Gryžo namo.
Mane i.*zspa vird*>l< !''
Rytojaus diena rviiy^si,
rengusi, o
Laidoja numirėlius pagal
O lai buvo molrrele, \ ima
poryt vėl važiavo 1 ’ilginiai in
naujausia mada ir moksle.
Turiu pagelbininke moterių.
i -z Iu imi n* I iii ,
Kauna. Mot imi liko namie. \ aPrieinamos prekes.
Viena i*z bizniriKn,
žiavo, ir vožė, nors kelios dieA i J H‘J< > *<l V<> ‘ * įnamirnma ”
uos buvo per ankst i, smili iii
Blfl W. SPRUCE ST.
t>
I
m
r*
h
l
\
1,
imnazija, ir (lukteri apysvei
MAHANOY CITY, PA.
ke. sirgusia rože. Xes žandaro Su savo drąsumu pa* i r (j • i \ t.
I
Teleponas No. 149
Bu\m iszk LJiisvi a.
iszdiiola liudvma
lindyma po dvieju
Bet i r anl juoko pa 1la i k v 1,1.
dienu reikia grąžint ir su Kau
$1,000 TIK UŽ GOc.
i 1 * I \ \ <11.
no daktaro pažv inejimn k i t < > j Juk lai pra.scziokr
n*
Als.unsk rniini'- GOc ir cau«i musu
jo pusėj, kad pas daktaru Imta. Del tolcios ežiuke* ir trip g*-ra ;i. I S t < l)U kl i lipu Z'diU \ erte.< t uk. tanezio
Ba jeigu mandayiima -u
Xuvažiavo. Bet jau bi> jokios
doleriu. Ka
K a ta^ tūkstantis doleri u
žmogui reiszk
rriszkia,
m, jcitfu ji s yra apirnp ra.-g u.
baimes, kaip kad pirma. Duk
o s rnors
: o r* s Į '“<>s Imu x įdurtu su
Tai kiuiiliszkai 11 *' < 11 > 111 * ■ (n u. t n - kok ms
teri pripažino tuoj iszgysian
.* 11 < > į
I ^edlnH)t.,
Tok . Zztijoį^js
yra btisiiauczia. prirasze vaistu ir liejje
nelir. k. diia> I L iir. air iu nesnumuI
♦
♦
♦
važiuot namon. () simn iiiikiau
r»
i iru apimtas. Jei^u tokiam žmogui ir
Xe
l<
u
lie
mil'll
I
jei
U
\
oi,
tol
te pas ta pa<‘zia szeimininke,
auksini kaina parodytum, tai jam ma
kva iii.
lonei ne butu sveikata, negu tas auk
kur seniau gyveno ir laimingai
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
Jog apsakyt i m *ga Ii.
siigrv žo.
apimtu kokiu nors nc.-niagumu, tai
K vorlom* muinzaine pir
:: GALAS ::
gi eit reikalauk musu vaistžoliu, ku
k iu**ja,
rios jums sugražins sveikata.
Aughszkoins bobom? davim j* ,
Vaistžoh?* yru nuo sekaneziu ligų:
(rirdo juosiu^ ir juju \ \ rii-. viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
t ) bet la iko jui >>i n* u z k \-a 111 u
i nio. nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
d*
patrūkimo,
skaudėjimo,
dusulio
Mano brolis Jurgis Križa
Žmoni* neguli <za I e bull.
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
nauskas apie 15 met u ntga I
Turi lohii nuo I"' *Zllllljo
| krutino, reumatizmo, plauku slmkigyveno Shenandoah, Pa. isz
1 ra n k 11.
linn, pleiskanu,
pleiskanų, sszlapinimosi lovoj ir
ten iszvažiavo iii Springfield,
iun^k (•<)<*, tai gausi
\ » |'r<H|;i .kiti Ilgu. At
At.iun-k
Pi I k 111* in gerk le
I vai.*tzoliu r u o b.Ir \ ienos virszuj paIII., du metai atgal gyveno I lo
( lel kll:i.
minėtus
bokeu, X. J. Jeigu kas apie ji
Jeigll tillite III \ ale* p i n m 11.
Jcij'u ken* i n op v u sint ima, galvos
žino malonėkit praneszt arba
A r manote, kaip gerk le
skausmus, u /.ima
/. i *na a u < v<p , nuomarą,
tegul patsai ntsiszaukia.
pri pi b ly *ii e.
sziniirs liyra, tai atsiur.sk S 5c ir trauki
I‘etras Križanauskas
musu gausius vai tu*, taip vadinamus
Tai pas kokia ai r i *ze m a 1
“Nervu Preparatas.” Nervu h^a yra
Box 447
i ilgy *i l <•.’
labai blogas dalykas, bei musu Ner
Girardville, Pa.
U.61 )
a Ilsi
Kvailei! da in kaili gi...
/1e!
’i

š

J. G. BOGDEN

J
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PAJESZKOJIMAL

Paje.szkau savo brolio Anta
no Kanlav ieziaus. Jau ilgas
laikas kaip nežinau kur jis ran(laši.
Man labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl praszau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinote praszau prancszti ant
adreso
iMrs. Antanina Kai niek
325 JT M t. Vernon St.,
(Aug.7)
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos,
ant viso loto, ant kampo prie
No. 4.36-4.38 E. Centre St. Atsiszaukito in “Saules” ofisą.
RAGANIAUS

STEBUKLAI

Magijos Raganius J.
Czekanaviczius iszleido
«*!
10 magijos pashipcziu,
kaip iszvesti kitam pi
ga isz ranku, teip-pat ,,
paties?, rankoje pinigas
pranyksta, kuris potam
pasirodo prikibęs kam
prie padalku ai'ba prie
i u bu, ir teip'toliaus isz
leido kitus dubai stebė
r
tinus sekretus. Teipgi
iszleido MonlS* Kaziras kurias iszagzaminavuš pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsitrauks ir pavirsta potam visos tokios
tai tūzai tai karalei ir 1.1, ir gali su
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
szituos sekretus turės ir szita kalade
kaziru tas pridarys susirinkimuose
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50
Rasz.ykite prisiusdami Money Orderi
o tuoj guusitc*. Adresavokite sziteip:
PRO F. J. CZEKANAV1CZIUS,
BOX 88
193 GRAND ST.
Aųg. »
BROOKLYN, N. Y.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!
^7

*

vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsitiesk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuos©
miestuose.

>:<

Xa'iidingn daigiu v ra, ka*
moka raszyti, tai tokiam Žilio
gui lengviau gyventi ant .* v il
to. Bet ne \-i>i ant gimo laja
tina ml* *ja.
I )ievo ( lova itelia
ba Vieni raszta ant gero naudoja.
Antri su ra.*ztu kit u.* aploja,
Bet *ii tuom teip sau pagadina,
Ir in beda save inklanpiina.
J u k i r liežuvis,
Yra galvažudį*,
Xiiplesziiii'.ja szlovia ariytiiui,
Liežuvei <hie<ln kaimynui,
Bet liežuvis,
'l’iek blogo nepadaris,
Ba sznekta vejas iszsklaidys,
(> rasztas pasiliks.
Xe vienas raszo iu Lietuva,
Pas gimines, motina ir tęva,
Kad kaip ponas gyvena,
Xorints turi vargo gana.
Iszgirdia tokia gromata,
Tuojau* v'iska pameta.
Paskutiniu sermėga
parduoda,
K
Ir iu Amerika bėga.
'l’ai vyrueziai ne kas,
Kalbėti reike \ isada teisybe,
Xe raszyti jukia melagy be,
Ba su rasztn daug bledes
gali padaryti,
Daug žmonių in beda iii
klampyi i.
Atsiranda ir tokiu szpicliu,
Ka raszo vardan kit u,
Bjaurindami kilus,
Visai niekame nekaltu*,
1 r nebijo kito vardu pa
siraszyt i,
lr pravarde ne savo padėti.
Tankiausia loki szeszkai.
Žino, jog iszeis jam negerai;
Po laikui graužėsi.
Net plaukus peszasi,
Jog padare negerai,
Suvis kvailei.

M. ZUKAIT1S
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y*

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU1
|R RALSAMUOTOJAS

Laidoja kunua Numirėliu pagal NaaJauria mada. Pigi prake. Tdpti
automobiliu*
jisoHenui
pristato
reikalams.
Parduodu ▼iaokiui paminklus, dlda>
liūs ir mažina už pigiausia prake, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
kreipkite^ pas mane, nea aes galiu jamfa pigiau geriaue parduoti negu kiti.
333-33# W. Centre St., Mahaaoy Citg
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i CAPITAL STOCK |126,000 00
‘ SURPLUS IR UNDIVIDED
i
PROFITS 1623,858.01
|628t858e61
r‘ i
1

Mokamo 8-czia procentą kurt,
i sudStn pinigo. Procentą pridedant
5 prie j u*u pinigo 1 Sausio ir 1
Liepofl. Mes norim kad ir jus j
turėtumėt reikale su muso banka
U nepaisant ar malas ar didelis.
I
_
*
H. BALL, President**.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pros.
Jos. E. FERGUSON, Kosteria*.
iim*sm»eo*»*s*»m*>**em*><<Bnf eai*i
i

i

* /
L’

■
Reikalaujame agentu ir agencziu del pardavinėjmo Deksnio
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per sanvaite.
Klauskite platesniu
iid'ormaoij u. Adresą vojyi te:

DEKSNIS OINTMENT 00.
518 Main St. Hartford, Conn.

PUIKI MALDA-KNYGELE
"AN1OLAS SARGAS**

W. TRASKAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABOR1U3 MAHANOY CITY

VieoB roikalitigoe maldo*, Litanija*,
u .
Ir M* Puikiai apdaryta mlnklstai*
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasstai.
Frako *u prisiuatimu, tiktai S 1.50. Laidoja kunus numirėliu. Paraamdo
automobilius del laidotuvių krikaitiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX
w. D. iboczkaUskas - cb.,
MAHANOY CITY, PA.
#20 W, Cantre S*. Mahiaoy Citr. Pa.
.
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ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

Ignotas Arnetkeviezius,
Sziadien sueina 37 metai
kaip “Saule terp jus gyvuo- 231 W. Mount Vernon, 40 me
tu, likos sužeistas in ranka lai
ja.
ke darbo Indian Ridge kasyk— Septemberio 21 diena, losia. Gvdosi namie.
pribus biskupas isz Filadelfi — Penkių metu Albertas
jos birmavoti vaikus Szv. Juo Vitkauekas, 606 E. Centre uli.,
likos sužeistas per automobi
zapo parapijoi.
liu, kurio numara negalėjo pa
-- Nedėliojo didysis bažny imti. Vaikutis likos nuvežtas
tinis koras tikrai artistiszkai in ligonbutia.
atgiedojo Lotyniszkas miszes
Kaip matyt , tai musu
Lietuviszkoje bažnyczioje. Ma- nauja ligonbute sugrius pakol
hanojiccziai gali pasigirt isz ja ja atida ris del naudos su
musu koro, kokio nesiranda vi žeistu anglekasiu ir kitu žmo
soje aplinkinėje. Garbe vieti nių. Zmonims nubodo “glostiniam vargonininkui už iszlavi- nimas politikierių” ir nuolatinima teip puikaus koro kuris nei prižadėjimai, jog jau, jau,
gali pasistatyti su geriausiais. nauja ligonbutia atidaris. Bet
Giesmininkai atliko savo už tiejei prižadėjimai neiszsipildo
ir VIS
vis mulkina Szenadorieduotos gerai.
ežius.

— Ponstva Motiejus l’rbo
nas, pati ir duktė Elzbieta isz
Maspeth, N. Y., lankosi pas sa
vo pusbroli Joną l’rbona ant
South Catawissa Str. Dukrele
Elzbieta praleis da kėlės die
nas szioje, aplinkinėje.
f Del daugelio Mahanojiecziu gerai pažystama Petronė
le Bubeliute, kuri keliolika me
tu adgal įlįstojo in kliosztori
Szv. Kazimieraus Chicage, tu
rodama varda Sesuo Marijona,
mirė 21 diena Liepos, 6 valau
da vakare nuo vėžio ligos. Ve
lione turėjo apie 34 metus am
žiaus. Gimė Suvalkų red v boję,
Naumiesczio parapijoi, Brukszniu kaime. Paliko dideliam
nuliudimia tėvelius, kurie ki
tados gyveno Mahanojui o da
bar Eiladelfijoi, du broliu ir
seseri. Laidotuves atsibuvo
Petnyczioje kliosztoriaus kop1 y ežioje. Palaidota ant Szv.
Kazimiero kapiniu Chicage. A.
. Petronėlė isz jaunesniu diei dirbo keliolika metu “ Šau
C’ spaustuvėje, buvo darbszi
malszi mergaite, o kada apdo spaustuve nuvažiavo in
licaga lavintis ant miniszkos
r darbuotis del Dievo ir savo
artymu. Lai jai Dievas atlygi
na už josios pasiszventima del
labo žmonių.
Atlikus pavyzdingai bandy
mą, a.a. sesele Marijona gavo
vienuolijos habita Rugsėjo 11
d. 1909 m. ir po vienu metu novicijato padare pirmuosius vie
nuolinius apžadus Rugsėjo 2 d.
1910 m.
Jaunute sesele tuojau s stojo
in darba mokykloje. 1910-1911
metais mokytojavo Mount (’ar
inei, Pa. ir Roseland, Ill. para
pijų mokyklose. Kitais metais
ji buvo vėl gražinta in Mount
Carmel par. mokykla, kur mo
kytojavo iki 1912 m.
Jos tėveliai dar tebegyvena
Philadelphijoje. Taip jau gyvi
dar yra broliai Juozas, Brook
lyn, N. Y. ir Antanas, taip gi
sesuo Ona Meuevicziene, gyv.
Philadetphijo je.
t

BETVERTO LIKUCZIU
ISZPARDAVIMAS.
Prasideda sziadien, l’anedelije, ir trauksis per tris dienas,
I7tarninke, Seredoj ir Ketver
ge. Galite suezedinti pinigu
ant visokiu pirkiniu.
(61
Seiverts
29 E. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.

RODA DEL SERGANCZIU.
Nepaisant kokia liga serga
te, užsisenejusia ar kroniszka.
Asz esmių padėjime duoti jum
greita palengvinimą. Ateikite
pas mane ant pasikalbėjimo
nes esmių visada pasirengiąs
pagialbeti tiems kurie reika
lauja ir tai už prieinama preke.
Jeigu jusu vaikas kenezia au
sies, nosies ar gerkles netvar
kos arba no yra tokiam padėji
me kaipo kiti vaikai tai atves
kite ji pas mane
Dr. Dom. J. Dever
E. Centre St. prie Antros uly.
ant virszaus
_________ r\‘L —

— Ignotas Sosna, 26 metu,
421 S. Jardin uli., likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti, kur
gydosi nuo žaiduliu užduotus
per Stasi Vineeki. Ignotas ne
galėjo nukensti, kada Stasis
pradėjo visaip panidkinet praeinanezia mergina kuria gerai
pažinojo kad yra dora mergai
te. Isz to kilo nesupratimas ir
Stasis paleido in ji kelis szuvius.
Ana diena buezeris J(Tnas E. Staniszkis važiuodamas
( vilt re ulyczia netikėtinai ir
ne isz jojo priežasties, mirtinai
sužeidė < Ivilekos metu vaika
.J urgut i K rzyzanovski t kurio
naszle motina gyvena ant 542
W. Centre uli. Vaikas tame lai
ke važiavo antI “skuterio
skuterio” ir
mate ateinant i automobiliu, o
kad isz kito szono teipgi ėjo
automobilius, vaikas norėjo to
paskutinio apsisaugo!, bet iszvažiavo priesz Staniszkio au
tomobiliu, kuris negalėjo apsi
saugo! nuo trenkimo in vaika,
kuris mire ni
in trunųia laika.
Donas Staniszkis labai tuom
persiėmė ir gailesį jog teip tu
rėjo atsitikt. Vaiko motina bu
vo labai susigraudinus ir labai
verkė savo kūdikio kuri patiko
baisi nelaime.
Saint Clair, Pa. — Liepos 19
diena invvko ’ inspudingas va
karėlis su
vakariene, kuris
szioja aplinkinėje gal buvo pirmut inis. Va kare lis buvo Hu
re ng t as iszle i st u v i u musu klebono kum P. Miežvinskio, k Il
ris iszkeliauje in Washingtona
lavintis tolimesniam dvasiszkam moksle. Sveteliu susirinko gana didelis būrelis terp ku
riu radosi kunigai Matulait is
isz Tamakves, Valinczius isz
Gerardvilles ir Czesna isz Mahanojaus. Choras po vadovyste
vietinio koro padainavo kėlės
puikes daineles vėlindami ku
n igni Miežvinskiui lt anuogeriausio pasivedimo. Vakarienole užsibaigė 9 valanda, po tam
prasidėjo szokei lyg 11 valan
dos vakare.

Akron, Ohio. — Pas mus
Akrone labai insigyvene sen
berniai; negana kad vilioja vi
siokiais budais jaunas ii e su
augusias merginas, bet dar
lenda ir in szeimynu tarpa, vi
lioja moteris visokiomis dovanelemjs, vyrui nematant. Užėjo
in stuba, vyrui nesant, jie jau
turi gatavai kiszeneje svaigalu
užveda szneka kad vyras nege
ras, tai senas, tai szleivas, tai
ne strainas, pažiūrėk in mano!
ot vyras! Ir parodo kiek uždir
ba, ir pai'kszes moterėles ap
svaigo raugalu pradeda svajoti
sau, ir ima klaidžiot.
Czia priminsiu apie vienos
szeimvnos sugriovimą tokiu
nelabu senberniu. Tai yra lgno Baltrūno szeimvna.
Tie
«
žmones sugyveno gerai, pasipirko sau narna ir beveik visai
iszsi mokėjo; moteris pamaczius kad viskas kaip “pienu
plaukia, sumane savo vvrui
meile:” sako,
parodyt savo “meile:
szirdnk, padek tu ant mano
vardo tuos $4,000 bankan, asz
busiu tau dar szimta kartu ge
resne... Vyras, geras darbinin»»

.....v.

1L
vo sunkiai uždirbtus centus
ant moteries vardo. O kas atsi NELAIMINGOS
tiko? Nagi pareina vyras isz
ASZAROS.
darbo ir atranda su savo pa
ežiu, net po viena kaldra, žino
(Girtuokliavimo auka).
ma senberni K. B., 2:15 vai.
nakties. Vyras tuoj pa tykia i 1
iszejes paszauke policija, poli Buvo gražus,.saulėtas, szven
cija puolus rado lovoje du fadienio vasaros rytas. Sauly
‘meilužiu’ mieganeziu. Lazdo te, pakilus augszcziau nuo ž<‘mis iszbudino, ir prikėlė iszve- mes, apipylė savo spinduliais
že abu in stoti. Abu tapo sun miestą ir omus jais kaitinti in
langus, tarytum
kiai pinigiszkai nubausti, užsi gyventoju
Kelkit, kol
mokėjo pasiliuosavo, bet tam szaukte szauke:
“ jaunikaieziui
policija i n sa k it, miegaliai! Nedarykit isz
ke daugiau nesi lankyt tos mo dienos nakti. Eiki t pasigėrėti
teries namuose nes bus iszide- ryto gamtos grožybėmis, Asz
portuotas isz Akron.
— 1). jus savo spinduliais atgaivinsiu, paglamonesiu. ”
Tecziaus nepaisant tu sauly
Cleveland, Ohio. — Pereita
Subata atvyko Jonas Plerpa
■ .. .r<., tes szauksmu, kaip visuomet
kuris po sugryžimo isz Lietu teip ir ta. ryta, miesto gyvento
vos Chicagoje gyveno. Su savo jai volai ėjo gulti, tuomet dar
draugais praleidęs kelias die- saldžiai, sapnuose paskendę,
nas, Ketverge iszkeliavo in miegojo, svajojo.
Pats buvau pasirengęs kelioNew Yorka ir vyksta Lietuvon
visai apsigyventi. Panedelio non todel anksti atsikėliau.
vakare pas Karpaviczius buvo Iszeidamas laukan, maniau sau
surengta jam iszleistuviu va asz esmių ankstybiausias szio
karei i s, dai *vvavo artimesni ryto musu kiemo veversys. Bet
kur tau! Butą musu namuose
draugai.
vienos moteriszkes, kuriai szio
— Liepos 17 d. apie 3 vai. ji naktis buvo ilgesne nz me
nakti, pas K. Raszkauska, 7110 tus. Nes nors ir sunkiai nu siDellenbaugb avė., insikrauste dirbusiai nuvargusiai, koks lai
pleszikai ir isznesze keleto de- nelaimes nujautimas nedadave
stku doleriu vertes daiktu. Ra- jokiu budu akiu užmerkti.
Mat, jos vyras-vežėjas buvo
szknusko isznesze $22 isz kas
dieniniu keliniu ir diržą nuo tu “pasažiera” dorožka kitan
paežiu keliniu. Matyt vargszu miestan iszvežines ir., nei sau
plesziku butą, nes ir įdiržo nc- leleidis, nei vėlyboji naktele —
ramintoja, jo
nesugražino..
turėta.
.Jonui Puskunigiui, innamiui Nors teip anksti buvo iszvažiapadare bledies daugiau: jam ves, jog lengvai dar szviesoje
isznesz(‘ laikrodėli $54 vertes, galėjo siigryžti. Tatai rūpestis,
ir tik keleto sekundų truko lyg replėmis, spaude, gniaužė
kaip butu paciiu' isz skrynios nelaimingosios krutinę ir, nors
virsz $300, bet nežinia del ko jau buvo po pusiaunaktu, pie
kios priežasties plezsikai turė kaip miegas negalėjo suverti
jo apleist kambarį. J. Puskuni josios blakstienų.
Apie gaidgyste parsitrauko
gis visai negirdėjo kaip pleszi
kai in kambarį i n nėjo ir paėmė jos vyras ir, rėkaudamas no
gyven:
laikrodėli, ir atrakino skrvnia, žmogaus balsu, suardo r>
bet pinigai neiszimta.
— D. Jojams nakties ramybe, Savo
moteriszke pasveikino tokiais
Worcester, Mass. Beei- žoddžiais kokiais tik vieni pra
nant per Millbury gatve szesz- karo taniai tegali vaiszinties...
tadienio vakare, 1
1 1 valanda,
♦
♦
m
Juozas Simniszkis, 16 spruce
Iszejes kieman, iszvydau, ta
st. tapo automobiliaus parblok
moteriszke, ir didžiauses be
sztas. Nuvežtas in Miesto Li- szirdis žmogus, ja pamatęs, tu
gonine už 10 minueziu mirė,
rėtu susijudinti ir paklausti:
Simniszkis ėjo su kitu vyru.
kokios piuežastis padare isz jos
Simniszkis bandė prnbegt pro
toki regini ?
automobiliu, o jo draugas suAkys užverstos, indubusios,
gryžo ant szaligatvio, ir, atsiti
— rodos ir spausto spaudžiant
kus nelaimei, pabėgo. Simnisz
jau aszaru daugiau nebeisztekis pakavotas Notre Daine ka
pinyne antradieny, patarnau kotu, uos visos iszseke. Ant
veido tokia baisi sausino žyme,
jant graboriui Czirvinskui.
jogiai in ja bežiūrint pats sau
— K.
netikti, kad ja matai dar vaikszcziojanczia. V'aikszczioja ap
PRANESZIMAS.
link darožka ir rankas laužo.
Ketverge 30 Liepos 1925 bus Macziau, kad isz tu kentėjimo
paskutine diena mokėti randa sueziauptu lupu sunku bus žo
už vandeni nes po tai dienai dis iszgauti, tdeziaus nesužino
bus uždėta bausme ant 5-to jęs priežasties, negalėjau pro
procento ir sukolėktavota pa ja praeiti. Tatai iszdryses už
gal tiesu ir rogulaciju.
lt klausiau: Kas pasidarė?
Pakele akis, pažvelgė in ma
Mahanoy City, Water Co.
ne ir vėl atsivėrė aszaru szalti*/VXAy>A/VV>ZWV\/\/VVVVVVV>
niai, kurie iszrmle jau visai,
iszseke o krutinę vos-vos iszdejavo:
Reading k
4
— Mat, tamistele.. vakar nu
'ities ,
vežė koki poną Vilkaviszkin.
Gavo už tai 3 rub. ir ten, ant
vietos, viską pralakė. Gręžda
mas namo, toliai lupo musze
kumule, koliai ta krito ant
in ATLANTIC CITY arba
daikto. 30 rub. buvom užmokė
ję, bet dabar ir už 50 rub. ne
būtume atidavė: tokia gera bu
in WILLOW GROVE
vo kumelaite! — Paskui, prisiNodeliomis 2, 16, 30 August riszes prie briezko dorožka,
Sudainuodams parvažiavo,
Specialia Treinaa Subatoa Nakti
lauže dyselius, pleszkes suirau
Isz
Ibz ryto
ke. Kaip tik iszauszo, iszsiver
Shamokin ...................
. 1:30
žė isz manos'kelias kapeikas ir
M t. Carmel.................
. . 1:30
vol smuklcn (kareziamon) iszAshland .....................
. . 2:21
Girardville.................
. . 2:28
jojo. — Isz ko dabar mes maiShenandoah ...............
. 2:00
tysimes, kad musu maitintoja
Mahanoy City ...........
. 2:49
pražudo? Kitos nėra už ka nu
Tamabua .....................
. . 3:16
sipirkti. O czia. Dievuliau, maPribus in Philadelphia I . . 6:00
žycziai
(vaikucziai) praszo
Tiekietas isz Mahanoy City ir
valgyt”...
Tamaqua in Atlantic City $3.75,

Argi Szitos Mergaites Paeitu Nuo Bezdžionku?
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$3.50

in Willow Grovo Parka $3,25.
GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas apleis Philadelphia 7:15 vaka
re Standard Time o 8:15 vakaro
Daylight Time.
16-Divnincs Pamatines Ekakurcijos, Augusto 6 - 20 ir Septemberio
3.
Apie dauginus pasiklauskites
ant Readingo Dypu.

Ant. R.Aadinorn
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Nuo kada miestas Dayton, l’enn., pagarsėjo isz gar < uis teismo apie mokslą, kad žmogus paeina nuo bezdžionkos, mergaites pradėjo neszioti su savim bezdžionkas padirbtas isz
skuduriu.
------------- j------------ --- ——

dienius staeziai mail ino pene
jo... dabar gi nekaltai krit
Erno
žmogaus žvėries rankos ir guli
griovyje visu apleistas.
fp
Tat vėl galvoj juodos, ir
priesz audra tamsus debesis,
slankiojo mintys, kad musu tė
vynėje vien vargai ir aszaros,
aszaros ir vargai... Kad žmones
toki žiaurus,
žiaurus, kietaszirdžiai;
kad juos m* didžiausios baise
nybes
kurias juk iszsipagi
rioje ir pats mato - negali nuo
to “ pragaro skystumo 1 7 at pra
tinti, kad nėra nusidėjimu, ko
kiu girtuokliai negalėtu papil
(lyti, kad žudosi patys, žudo k i
tus žmones ir gyvulėlius...
I ž žmones dar kai-kada pa
tenka teisman, bet už gyvule
liūs -niekad! Szviesesnese sza
lyse yra
v ra “• gyvuliu globos”
draugijos, t raukia n ežios at sa
komyben netik nekaltu gvvulėliu žudytojus;, bot ir ju kan
kintojus.
(> pas mus ? ’...
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MANO PIRKTI CARISZKAS BRANGENYBES.
Visi siuntinei isz kitu \ ic^zpaty>cziu
k urie
randasi
MoJ{voje, aplai'ke užkviet im:i per bobz.evikK IIS, idant pamaty
tu likusius cariszkos szeimynos paliktus t url u s. Ant stalo
randasi daugeli visokiu brangenybių kokius caras, cariene ir
vaikai nesz.iojo, o neturėjo laiko su -avim pasiimti o ir negale„o. Soviatai dabar viską parduoda. Daug amerikonu mano
j 11 o
pirkti. Juju verti' daeina ant (langeliu milijonu doleriu.
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John .J. Klynu, plumeris ir
blekorius persikrausto isz 1109
E. Centre St. iii nauja vieta po
No. 119 E. Mahanoy St.
(62
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PRANESZIMAS.
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Prasideda szi rvta Panedeli
9
7 Liepos ir trauksis iki Ketergo. Mažiems vaikams siutelei vertes $1.25 parsiduos po
88c. Mergaitėms’szlebukes ver
tes $1.75 po 95c. Bungalow Cre
tonne žiurstai vertes $1.50 po
88c. Vaikams vasarinei apati
nes drapanos 15c. Mot eroms
paneziakos po 15c. Vaikams ir
mergaitėms paneziakos po 15c.
Romperei ir kryperei mažiems
vaikams 88c. Tweed Knickerei
po $2.25.
(61
Seiverts
29 E. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
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BETVERTO LIKUCZIU
ISZPARDAVIMAS.
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Berankis, o bet Linksmas ir Užganadytas isz Gyvenimo.
C. E. MeGennegal isz (Iran I Eork>, N. D., yra užganadytas isz savo gyvenimo ir linkimas, norints neturi abieju ran
ku, tiktai naudoja pritaisyt us kriukiu.- kaip ant
aut paveikslo
matome. Gali dirbti konia viską, Ranku
liaukų neteko laike kares
nes jam nutrauke vo kiszkas szrapnelis. Aplai'ke daug medaIi u už savo narsumu.

Ant Apmalszinimo Shanghai Maisztininku.
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Važiuoju ir niekaip negaliu
atsikratyti tu baisiu inspudžiu!
Vis ta nelaimingoji mano aky
se stovi ir stovi... Ant ketverto
varsto nuo musu miesto, žiuriu
irta kumelėlė griovyje guli.
Ir tas gyvulėlis, kurs per ke
letą metu žmonėms tarnavo,
v •

W^WIOt WORLD PHOT <1 |

Pulkininkas J. P. Olding isz Suv. Valst. flotos, peržiūrinėja maszininius karabinus,
kurie stovi ant stogo vieno namo, kuriuos mano naudoti ant apmalszinimo
Lmaisztininku
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