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ISZ AMERIKOS
PELEGRIMAI

GRYŽTA NAMO
SZIMTAI SUŽEISTI SUSI- 

GRUDIMUOSIA IR PER 
AUTOMOBILIUS.

KONGRESAS UŽSIBAIGĖ 
PASEKMINGAI.

Chicago. —Ulyczios, trukiai, 
strytkariai ir automobiliai pri- 
kimszti keleiviais, kurie sku
binasi važiuoti namo isz Kata- 
likiszko Eucharistinio kongre
so, kuris buvo pasekmingas ir 
net pats Popiežius buvo užga- 
nadintas isz jojo kaip danesza 
telegramai isz Rymo.

Miestelyje Mundeleine, kada 
pasibaigė miszios, nupuolė 
smarkus lietus. Žmonys geisda
mi pasijeszkoti sausos vietos, 
daug likos sužeista ir sumin
džiota. Keli sziintai žmonių li
kos sužeisti per automobilius 
ir strytkarius kaipo ir ant ge- 
ležkelio stoeziu, nes kožnas no- 

autis in trukius idant va-

miszios

rejo g 
žinot namo.

Deszimts kardinolu da pasi
liks Chicago koki laika. Popie
žiaus delegatas važiuos in St. 
Louis paszventint tenaitine ka
tedra.

Kongrese dalybavo apie mi
lijonas žrnoniu isz visu daliu 
M'ida Dttvn i<n^28*tas S vieti
nis Kongresas, o kur atsiims 
29-tas, tai da nenutarta.

320 SVARUMO MOTERE
PASKENDO PURVYNE.

(’hester, Pa. — Kada. Mrs. 
C. Groce 320 .svaru moterėlė, ei
dama 9ta ulyczia, pagauti ka- 
ruka, ėjo pro grabia kokia lie
menei užpylė vandenio kompa- 
nije, o kad po lietui žeme buvo 
apsistojus, motere inkliuvo in 
moli ir pakol pagialba pribu
vo, sunki moterėle inklirnpo in 
purvyną lyg kaklo. Asztuoni 
prlicijantai vos isztrauke mo
terėle isz grabes ir tai pusgyve.

MOTERE APLEIDO SAVO 
VYRA, JISAI SUŽEIDO 
JA MIRTINAI PO TAM 

PATS SAU ATĖMĖ 
GYVASTĮ.

Detroit, Mieli. — Zofije Ce- 
selska, 24 metu, perszauta per 
savo vyra Ignotą, likos nuvež
ta in General ligonbuti Wyan
dotte, kur daktarai iszeme jai 
dvi kulkas isz krutinės ir mano 
jog iszgialbes nuo smert. Vyras 
sužeidęs savo inoteri, pats sau 
atėmė gyvasti, už tai, kad Zo
fije ne norėjo su juom gyventi. 
Ceselskiene padavė teisina ant 
persiskyrimo nuo vyro, apsigy
vendama pjis savo seseri ant 
204 Lawndale avė.

Vyras dagirdes kur jojo pa
ti gyvena, pasiėmęs revolveri 
nuvažiavo pas jaja. Melde jo
sios ant keliu kad sugryžtu pas 
jaja, o kada toji atsisakė, pa
leido in jaja du sznvius, po tam 
pats sau paleido du in smege-

Porele turėjo du mažus 
vaikus.

kaklo.

uis.

I i ATSAKYMAS.

J. B. Philadelphia. — Tokios 
knygos neturime — nesiranda 
Lietuviszlkoje kalboje.

K. K. Great Neck, L. I. — Be 
pasiraszymo ant aneszimo ne- 
tidpinomc. Nuėjo iii gurbą.

R. R. Rochester, Mass. — 
Skaityk tamista daugiau Rasz* 
ta Szventa, o tonais rasi ko 
geidi dažinoti.

BJAURUS TĖVAS
ARESZTAVOTAS UŽ BJAU

RU PASIELGIMĄ SU 
SAVO 14 METU 

DUKRELE.

UŽDARYTAS 
KALĖJIME.

Kazys Leszkys, 3430 S. Mor
gan St., sėdi pavieto kalėjimo. 
Jis 'kaltinamas, 
dinos savo 14 metu (lukteri Sir 
fija.

Kiek laiko atgal Leszkio mo
teris, Sofija, patemijusi, 
jos vyras turi bendro su
mergaite. Mergaite pasisakim 
si Szv. Jurgio parapijos sese
rim. M(*rgaite nuvede prie d-ro 
Naikelio isztyrimui. Mergaite 
buvusi tvarkoj, bet ji prisipa
žino, ka/1 tėvas, 
kys, ja “
mis ir muszdaves.

Gegužio 23 d. motina iszejo 
dirniavones

buk jis iszge-

kad

Kazys Lesz- 
cziupinejes“ rank o-

in bažnvezia 
kalais. Sugryžusi apie 
ryte radusi savo v v ra ir 
tori Sofija sėdint prie

re r 
7 vai. 

dūk
stai o.

Jai pasirodė, Ikad ežia 'kas yra 
mcrirai-negerai, nes, anot jos, 

te vos galėdavo prikelti 
f) vai. ryte. Kazvs teisinosi buk 
jis mergaite prikėlęs 
indus.

]\Ier

■ »”- 
apie

su mazgo t

Jagaite prisipažino, 
nuvede prie daktaro Ziviczio. 
Daktaras ženklu nesztumo ne
surado. Nesurado nei miesto 
gydytojas, nes.iiesa trijų me-

,,i^ i « 4 F1* |
nešiu. Buvo patarimu, kad mo
tina atiduout mergaite in Kan- 

nesveikaproeziu 
busią motinai negerai 

miesto pa-
Mergaite turi nuoma- 

Kasdien apmirszta;
kartais du ir 
diena.

Kazys Leszkys, pagal jo mo
teries, buvo geras darbininkas. 
J’is dirbo Illinois Packing Co. 
ir gerai uždirbės. Delei girta
vimo pradėjęs savo moterį ap
gaudinėti. Arirszlai|ki dirbės, 
nesa'kvdavo savo moteriai. 
Virszalikio uždarbi paduodavo 
ant savo draugu vardo, su ku
riais jis girtavęs. Tie aplaike 
pinigus pasidalindavę ir gir
tuokliaudavę. Po suaresztavi-. 
mo Sofija atgavusi isz vieno 
Sebro $8. Leszkys buvo pasisza 
lines nuo savo szeimvnos Keno
sha, Wis.<r
Jurgio parapijos, 
susidėjo isz devynių 
Judviejn ir 7 vaikucziu, 'kuriu 
paskutinis yra vos 4 menesiu.

vienme-
— N.

kakec
ma, nes
ir negausianti isz
galbos.
rio liga.

tris kartus

ne

m

Virszlai’ki dirbės 
savo

Ch'icagje vėl suėjo 
yventi ir prigulėjo prie Szv. 

Szeimyna 
ypatų:

Kazys ir Sofija yra 
ežiai: turi po 37 metus.

Paskutines Žinutes.
— AI rs.

kad
11 Frederick, I17L

Eicholtz manydama 
paukszcziai skina vysznes nuo 
medžio paleido sznvi in medi, 
bet vietoje paukszcziu sužeidė 
savo vyra kuris skynė vvsznes 
medijo.

1[ Reading, Pa. — Perdėti- 
ne kliosztoriaus motina sesuo 
Syl vest ras, 41 metu ir 
Mare Duarte, 65 metu, 
Daratos zokon, likos sužeistos 
automobilio nelaimėj arti Har- 
risburgo.

sesuo

U Manasquan, Pa. — Mor
ta Howard nužudė savo 8 me
tu sūneli Lawrenta, po tam pa
ti norėjo atimti sau ’ gyvasti 
kada policija jaja aresztavojo. 
Antra sunu daktarai iszgialbc- 

|jo.

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 29 BIRŽELIO 1926 (TUESDAY JUNE 29, 1926)

W <1 i «•» «■> —Į.... ...  «

DU KART 8ANVAITJNIS LA1KRASZTIS“SAULE 
JSZEINA KAS ŲTARNINKAIRPETNYCZIA.

Lalizkoa !r Pinigus visada siuskite tik ant bxIo adreafl
W. D. BOOZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

R

? M
i

PREZIDENTIENE PRADĖJO DARBA
ANT SIERATELIU PRIEGLAUDOS
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Ana diena
D. C. Prezidento Coolidge’o pati iszkase pirmutini spata žemes isz vietoj
ji prieglauda. Žeme bus indela in stiklini puodą ant atminties ir špatas su kuriuom poni 
prezidentiene iszkase žeme.

s, ant kurios stos te

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto *8.00 
jCuropoje ir Lietuvoje |4.00 ant yi*o mete

I I
I

I

W. D. BOCZKOVTRKI, Prea. A MfiW. D. BOCZKOVYNKI, Prea., 
P. W. BOCZKOW8KI, K4iUr 37 METAS

DUKTĖ NUŽUDĖ
TĘVA SU KIRVIU

KERSZINO NUŽUDINIMUI 
DUKTERS KADA PA

RĖJO GIRTAS NAMO.

DUKTĖ PASISKUBINO 
GREICZIAU.

i
iDREBĖJIMAS 

ŽEMES RHODE
2,000 NAMU SUNAIKINTA, 

DAUG BLEDES 
PADARYTA.

I

ISZ LIETUVOS
PERKŪNAS PATAIKĖ IN 

MUZIKANTA.
Sekminių pirma diena Rau

dondvary Szauliu gegužiuose 
i n u z'i k' auta Va 1 i u'k e v i cz i 11 

trenkė perkutpuu* Gzia. pat sto

ERGELIS ŽYDO SU TRIMI 
MERGINOMS, — DVI 

LIETUVAITES.
— Žyde Even vi e Ik •

B. Milerių
Gegužes 21 d. daryli 

Ta diena jaunikis

Isz Visu Szaliu

in

vėjo ji tuojau apibėrė žemomis 
ir nelaimingas tuo bildu buvo 

Apdege tik puseiszgelbetas.
veido.
UŽ DOKUMENTU

FALSIFIKAVIMA.
KaunoSziomis 

apygardos teismas
dienomis

nagrinėjo 
byla Pažaisliu valscziaus \’'ir- 

j() 
Martusevicziaus,

szaiezio Koza kovieziaus ir 
raštininko
kurie buvo kaltinami iszdavi- 

suklastuotus nudrikus,
kad palengvinus iszsisukti isz 

Teis- 
i r 

— Kozakev’icziu 6 m.

nėjo

men.
sėdėta

PAPAIKO NUO
SKAUSMO

Seredžius.
su savo tantiecziu
sutarė
jungtuves.
žadėjo atvažiuoti pas jauna ja.

miestelyje
* rt •

I

kariuomenes tarnybos.
mas pripažino abu kalius 
nuteisė
kalėjimo ir Martusevicziu —- 4 

Martusevicziu teismas
inskaites priesz teismą

I laika paleido.
NUŽUDĖ ŽMOGŲ.

Ginliszke, Tauragės ap.
Balandžio isz 29 in 30 d. na'kti 
nežinomi galvažudžiai
sze Gegužiu kaimo pil. Povyla 

Gydytojas, apžiūrėjęs 
jog pil. Grybas užmusz-

Pirm jo atvykimo 
pasirink* 'kaž ktir mot<:ris, 'kuri 
suradus jaunosios narna atsi
sėdo palangėje. Paklausta ko ji 
laukia, atsake, kad savo vyro 
— B. Milerio. Po ilgu aiszkini- 
inu sužinota, kad Mileris sziai 
panelei “ 
nima sunaus, 
neszus. Szi “ 
kreipėsi in vietini rabina, ku
ris szi dalyka sužinojęs atsisa
kė jaunuosius sujungti. Ta- 

be jo 
apsieiti. Tas apeigas suti'ko at
likti riezninkas, bet tuo pat 
metu atvyko ir kita mergina— 
Vedegyte irgi laukti 
vyro.“ Lik, i,...o..m 

kuomet atšibaladojo jaunikis: 
>;WK’ su- 

su kuria da- 
‘ ‘ skoliu- 

Bet jaunikis paprasze

KAIMUOTIS ISZTRAUKE 
SAU NAGUS ISZ KOJŲ 

IR DUKTERIAI KELIS 
PIRSZTUS.

lizinu-

Grybą, 
rado, 
tas vienu smūgi u iii galva Po- 
vylas Grybas daug turėjo prie- 
szu ir daug kam buvo ingri- 
ses. Intariami asmens buvo su
imti, bet ne vienas kaltu nepri
sipažino ir liko paleisti. Gegu
žes 3 d. palaidojo 
mynai gryžo namo 
gine,“ 
szeiki taip sutrenkė^ jog in ke
linta diena ir ji teko palaidoti' 
greta Grybo.
PER ŽIOPLYSTE

SUDEGINO GRINCZIA.
Utena. — 1926 m. 

men. 1 d. vai. isztiko 
gaisras. Gaisro priežastimi bu
vo neatsargumas. Tu gyvento
ju tarnaite užgesinusi degnn- 
czins anglius, supylė jos ant
rame aukszte ant lubu. 
tarpu pasirodo, kad butą dar 
dega nežili žarijų isz ko užside
gė pirmiausia lubos, 
spėti; kad gal butu sudege ir 
gyventojai tu namu, jeigu ne
būtu pakele isz miego atbėgu
sieji gesintojai. Taigi matome, 
kokios pasekmes del neatsar-

Tad bukime atsargus

• ) Grybą kai- 
“insisma- 

kelyje virto ir pil. Mi-

gumo. 
visame kame!

Birželio 
didelis

Tuo

Reikia

IIŽEME DREBĖJO PER 
TRIS MINUTAS.

1 ■ .

Rymas. — Smarkus drebėji
mas žemes davėsi jaust ant sa
los Rhodes, ant Agean mariu. 
Kaimai Arkhanbelo, Amima, 
Apolakhia ir Monolitho vi- 
siszkai sugriauti. Bledes mii- 
žiniszkos. Kiek žmonių pražu
vo tai da neapskaityta.

Ant salos Kretos taipgi ke
liolika namu sugriuvo. Po tam 
namai užsidegė nuo ko da dau
giau sudegė.

Egipte drebėjimas davėsi 
jaust per tris miliutas. Dauge
lis mūru sutruko, bet žrnoniu 
nežuvo.

Krokuvos. — Visas miestas 
persiėmė baisia žudinsta, kuri 
atsiliko nakties laike Martinu 
gyvenime. Kada palicije likos 
paszankta, rado gulinti sena 
Martina ant lovos su perskelta 
galva. Kada dūkti* paregėjo 
šluboje palicije, staigai papai- 
ko ir pradėjo metyli torielkas 
in lavonu. Palicijai apmalszi- 
nus mergina, toji prisipažino, 
buk yra duktė nužudyto, ir va
dinasi Marijona Martin, 24 me
lu, nes tai jiji nužudė savo tę
va kirviu, kada 
jaja pa pjaut.

Tėvas, 67 metu, buvo pa pras
tu giHiiokliu, tankiai burdavo
si su szeimyna ir daugeli kar
iu paežiu ir dukterį suniuszda- 
vo o ka duktė uždirbdavo fab- 

tai viską pragerdavo.
js tuja diena namo, isz- 

mete paežiu laukan, o dukterei 
kerszino nužudinima ir tame 
tiksle sujeszkojo britva, pasi
imdamas su savim in lova.

Apie 2 
vas atsikėlė, priėjo prie Mares 
lovos ir žiurėjo in jaja, kuri nu

gai jiji pa- 
pagriebe sto

vinti kirvi, manydama kad ja
ja tėvas nori papjaut, kirto tė
vui in galva tris y pus perskel- 

, jog net 
iszteszkejo ant sic-

Motina sėdėdama lauke 
ant trepu iszgirdo riksmą, in- 
bego in vidų, 
kas atsitiko 
sza nkda ma pagia 1 bos.
• Marijona, kuri vede sunku 
Jvvvenima ir kožnas liudijo kad 
buvo dora mergaite, uždare ka
lėjime, bet po slieetvai sudus 
jaja paleido ant Ii uosy bes, nes 
pripažino, kad mergaite savo 
apgynime papilde žudinsta.
DAUG ŽMONIŲ PRAŽUVO 

MEKSIKE.
Alexico City, Mex. — Daug 

žmonių žuvo nuo tvanu koki 
buvo Leon, valstije Guanaju-

Badai 150 žmonių žuvo, 
kada upe Gomey iszsilicjo. 
Daugi a use žuvo moterių ir val

iai ke nakties. I

ri ke, 
Parėji

rado

jisai kerszino

valanda nakczia, te-

davė jog mięga. Štai 
szoko isz lovos,

S

įl

1,400 LAVONU SUDEGINTA 
PO TVANUI.

Leon, Mex. — 1,400 žmonių 
kurie žuvo laike didelio tvano 
per iszsiliejimą upes Santiago, 
likos sudegintais ant paliepimo 
valdžios, idant pimanti lavonai 
nepraplatintu ligų. Ūkininkai 
neteko visko, nes vanduo nune- 
sze viską kas tik radosi ant 
lauko.

I

1
ISUBADĖ KŪDIKI PEILU- 

KU, PO TAM PATI SAVE.
Lvavas. — Kas tokia prane- 

sze palicijai per telefoną, buk 
23 metu Eugen i jo Kolocki, su
badė ant smert savo nelega- 
liszka kūdiki, 8 menesiu senu
mo, po tam pati sau uždavė 
daugeli skylių szirdyje nuo ko 
mirė trumpam laike. Palicije 
atėjus in narna, rado du lavo
nus — kūdiki ir motyna.

• Bžezianai. — Kaime Podva- 
le, kaimuotis Antanas Drabik, 
laike S vietines Kares, tarnavo 
Rusiszkojo kariuomeneje, o bū
damas misi uostas in 
aplinkines Si berijus, 
abi kojas.

Paprastai su atėjimu vasa
ros, 
nuo ko

dama jam pakauszi 
smegenys 
uos.augi-skolingas“

kuri turėjo atsi- 
panele ’ ’

vn z

Jusz’k v te 8/

jaunuosius sujungii. 
ežia u jaunieji ryžosi ir

irgi “savo
Kilo baisus liarmas

ji apstojo trys sužadcT 
koma, kad ir tai, 
bar norėjo apsivesti, 
gas. ” 
miestclcnu, kad abi pirmąsias 
žmonas paszalintu .Szie, 
ganėtinai baltakes 
at li'ko,

gavo 
, savo misija 

nuvesdami Juszlkyte už 
miestelio. Vedegyte pati pasi- 
szalino. Jaunieji rengėsi susi
tuokti, bet sugryžiusi Jnsziky- 
te, stojant jaunavedžiams

szlinbui, kartu stojo 
Kilo 

kuriam

4 4 po

szaltas
atszalo

0

o kada paregėjo 
velaiszbego

ronos praliejo atsinaujint 
Antanas kente baisos 

kanezias. Kelios sanvaitos ad- 
pil ronos atsinaujino ir Anta
nas buvo priverstas

J

KA KINAI VALGO.
11'

žeglium“ 
ir ji su 2 metu sūnumi, 
vėl nesusipratimas, 
likviduoti szanktasi policijos. 
7\bi nukentėjusios yra Lietu
vaites ir szis invvkis Seredžiu
je laikomas “istoriniu.”

,T R I U K S Z I M A S 
BAŽNYCZIOJE.

Vilniaus Szv. Jolkubo bažny- 
*czioš 'klebonas per pamo'ksla 
papeikė Pilsudskio perversmu 
ir jo žygius, sukėlusius namini 
kara. Pilsudskio szalinin'kai 
pakele triukszma ir priėjo prie 
pesztyniu.

KIEK ŽUVO LIETUVIU 
DIDŽIAJAM KARE.

Centralinio statistikos biuro 
žiniomis, didžiajam kare 1914 
—1918 m. dalyvavo 64,628 Lie
tuvos piliecziai, 'kuriu fiziniai 
nukentejo 29,885 žmones, isz 
ju žuvusiu priskaitoma 11,175 
žm. ir sužeistu 18,712. Kitaip 
tariant, nukentejo beveik puse 
dalyviu. 3,871 yra invalidai.

gulti in 
lova, nes jokiu budu negalėjo 
vaikszczioti, nes skūra nuo ko
jų buvo nusmukus.

rraja nelaiminga diena Ant'a- 
negaledamas

laike t uomlaikinio 
pagriebė reples su 

kurioms isztrauke nagus 
pirsztu kaireses kojos.
riksmo adbego jojo 16 metine 
dukrele Irena. Antanas pagrie
bė dukrelia, surlszo jai rankas, 
iszt raukdamas du pirsztus isz 
kaireses kojos.

Baisus kliksmas suszauke 
kaimynus, kurie' suriszo.paplu
kusi. Abudu nuvežti iii ligon
buti Lvave. 
iszpjaut kauluka 
kaip rodos 
bet lova 
del pamiszeliu.
NORĖJO ISZNESZTI DINA

MITU BAŽNYCZIA IN 
PADANGES.

Toronto 
aresztavo 
Skeeley, kaltinama del bandy
mo iszsprogdinti dinamitu vie
tos Szv. Marijos Kataliku baž- 
nyczia. Suimtasis, pagal poli
cijos, prisipažinęs, 
įlarbui padaryti“ 
kuJklux-klano pasamdytas.
NORI NUMEST ISZPANU 

KARALIŲ NUO SOSTO.
Paryžius. — Valdžios slapti 

agentai surado suokalbi prie-
Iszptaniszka valdžia 

tiksle numetimo ’karaliaus Al
fonso nuo sost. Generlas Woy- 
ler, vadas liberaliszkos parti
jos yra įnkureju tojo sulky limo, vandeny prigėrė.

nes

na.s 
ska usmo, 
papaikimo,

isz kentėti

n isz
Ant

Mergaitei turėjo 
isz kojos ir 

gales vaikszczioti, 
uždare prieglaudoje

Cnt. — Policija 
viena Williama

kad “tam 
jis buvęs

ato.

ku laike nakties. Ūkininkai 
aplaike milžiniszkas bledes.
PO SZLIUBUI IN KAPINES; 
NELAIME JAUNAVEDŽIU.

Berlynas. — 
geblat“ 
tikima Italijoje:
Melikovich ’o invvko baisi ne

laime su važiavusiais automo
biliu je tūlais 
jungtuvių dalyviais.
na bažnyczioje atsibuvo jung
tuves vieno profesorįaus su 
jauna ir turtinga mergina. Po 
jungtuvių kaip paprastai, visi 
dalyviai nutarė dviejuose auto- 
mob i 1 i uose pa si va ž i net i

Pagaliau pirmasai 
automobilis, kuriame važiavo 
jaunavedžiai ir suriszes juos 
m'otervstos rvsziu

“Beri y nes Ta- 
pvanesza apie toki in-

jaunavedžiais
Ta die-

ik i
Raguzos.

kunigas,

szais

rvsziu
netikėtai užszoko ant akmens 

Jaunoji žmona 
buvo ant vietos užmuszta, jos 
nelaimingam vyrui sulaužytos 
abi kojos, o kiti gi paša žiora i 
ju tarpe ir kunigas, sunkiai su
žeisti.

Antrasis automobilis, 
buvo per jėga sulaikytas, nu
sirito skardžion juros pakran
tėn.

ir apsiverto.

kurs

Visi važiavusieji žmones

Pirmutiniu dalyku kuris at- v

kreipineja atyda pakcdevingo 
svetimžemio Kinuosia, yra 
daugybe virvių

Kinuosia, 
su džiovytom 

peleni kokias galima matyti le
nais konia prie.s z kožna narna 
isztiesta po pastogėms, ne tik 
kaimliosią bet ir mitfstuosia vi
sose dalyse Kinu. Peles suka- 
bytos ant ilgos virves už uode
gų, nelyginant, kaip Lietuvoje 
suverti grybai po pastogių. 
Kinczikai “medžioja’’ 
liu naudodami ant to ilga ir 
smailu peili, su kuriuom per
pjauna gerkle peliutei. Užmu- 
szia pelia, kabina už uodegu- 
tes ant virves ir palieka su kai
liu, pakol kraujas visas nubė
ga, po tam nulupa kaili ir isz- 
iina vidurius, o mesute džiovi
na. Pagaminta peliona yra pui
kus ir gardus valgis Kincziko.

Kitas gardus valgis Kinczi
ko yra szuniena isz juodos le
tenos (lopos), todėl juodo szu- 
nies letena yra labai brangi, 
bet baltųjų szunu letenos suvi
sai nevalgo, nes ne turi jokio 
smoko( *). Taukai szunio, pri
taisyti sĮiecialiszku budu del 
nekuriu valgiu ir yra pas Kili- 
czikus laikyta kaipo karalisz- 
kas valgis. Kinczikai valgo ir 
kates.

Todėl Kinczikai turi akis 
panaszes in kateziu ir yra ka- 
cziu budo gimdyme....

ant pe-

VIS TAS PATS.

Sveczes: — Guspadinele, ka 
tu darai, juk szluostai torielku 
su savo skepetaite.

Gaspadine: — Tai nieko, 
skepetaite ir taip neezysta. •
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ISZ AMERIKOS
PELEGRIMAI

GRYŽTA NAMO
SZIMTAI SUŽEISTI SUSI- 

GRUDIMUOSIA IR PER 
AUTOMOBILIUS.

KONGRESAS UŽSIBAIGĖ 
PASEKMINGAI.

Chicago. —Vlyczios, trukiai, 
strytkariai ir automobiliai pri- 
kimszti keleiviais, kurie 
binasi važiuoti namo isz Kata- 
likiszko Eucharistinio kongre
so, kuris buvo pasekmingas ir 
net pats Popiežius buvo užga- 
nadintas isz jojo kaip danesza 
telegramai isz Rymo.

Miestelyje Mundeleine, kada 
pasi baigė miszios, nupuolė 
smarkus lietus. Žmonys geisda
mi pasijosžkoti sausos vietos, 
daug likos sužeista ir sumin
džiota. Keli szimtai žmonių li
kos sužeisti per automobilius 
ir st ryt karius kaipo ir ant ge- 
ležkelio stoeziu, nes kožnas no- 

gautis in trukius idant va
žiuot namo.

Deszimts kardinolu da pasi
liks Chicago koki laika. Popie
žiaus delegatas važiuos in St. 
Louis paszventint tenaitine ka
tedra.

Kongrese dalybavo apie mi
lijonas žmonių isz visu daliu 
Rvrctfr. l>nv*T> "tm-CBdas Svictb 
uis Kongresas, o kur atsibus 
29-1 as, tai da nenutarta.

miszios,

rojo

sku

320 SVARUMO MOTERE 
PASKENDO PURVYNE.

Chester, Pa. — Kada. Mrs. 
C. Groce 320 svaru moterėlė, ei
dama 9ta ulyczia, pagaut: ka- 
ruka, ėjo pro grubia kokia ne- 
senei užpylė vairdenio kompa- 
nije, o kad po lietui žeme buvo 
apsistojus, motore inkliuvo in 
moli ir pakol pagialba pribu
vo, snuki moterele inklimpo in 
]>urvyna lyg kaklo. Asztuoni 
palicijantai vos isztrauke mo
terėle isz grabes ir tai pusgyve.

kaklo.

MOTERE APLEIDO SAVO 
VYRA, JISAI SUŽEIDO 
JA MIRTINAI PO TAM 

PATS SAU ATĖMĖ 
GYVASTĮ.

Detroit, Mich. — Zofije Ce- 
selska, 24 metu, perszauta per 
savo vyra Ignotą, likos nuvež
ta in General ligonbuti Wyan
dotte, kur daktarai iszeme jai 
dvi kulkas isz krutinės ir mano 
jog iszgialbes nuo smert. Vyras 
sužeidęs savo moterį, pats sau 
atėmė gyvasti, už tai, 
fije ne norėjo su juom
Ceselskiene padavė teisina ant 
persiskyrimo nuo vyro, apsigy
vendama pas savo seserį ant 
204 Lawndale avė.

Vyras dagirdes kur jojo pa
ti gyvena, pasiėmus revolveri 
nuvažiavo pas jaja. Melde jo
sios ant keliu kad sugryžtu pas 

, pa-

kad Zo- 
gy vent i.

kada toji atsisakėjaja, o
leido in jaja du szuvius, po tam 
pats sau paleido du in smege
nis. Porele turėjo du mažus 
vaikus.

* ATSAKYMAS.

J. B. Philadelphia. — Tokios 
knygos neturime* — nesiranda 
Lietu viszlk oje 'kalboje.

K. K. Great Neck, L. I. — Be 
pasiraszymo ant aneszimo ne- 
tu’lpinomc. Nuėjo in gurbą.

R. R. Rochester, Mass. — 
Skaityk tamista daugiau Rasz- 
ta Szventa, o tonais rasi ko 
geidi dažiuoti.

BJAURUS TĖVAS
ARESZTAVOTAS UŽ BJAU

RU PASIELGIMĄ SU 
-SAVO 14 METU 

DUKRELE.

UŽDARYTAS 
KALĖJIME.

34.30 S. Moi
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PREZIDENTIENE PRADĖJO DARBA
ANT SIERATELIU PRIEGLAUDOS

DU-KAHT SANVAIT1NIS LAIKRASZTIS“SALIJI
I I JSZEINA KAS JJTABN1NKA IR PETNYCZIA.

prenumerata Knsztuoja: Amerika ant viso meto |8.0Q 
Europoje ir Lietuvoje <4.00 ant yiao mete
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I Labzkos ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreaffl
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA
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W. D. BOCZKOWNKI, Prea. & IfrW. n. ROCZKOWHK1, Prea.< 
P. n. BOCZKOWBK1, K4tMr 37 METAS

DUKTĖ NUŽUDĖ
TĘVA SU KIRVIU

DREBĖJIMAS 
ŽEMES RHODE

I
I

Kazys Leszkys, 
gan St., sėdi pavieto 'kalėjimo. 
Jis 'kaltinamas, 
dinos savo 14 metu dukteri Str 
fija.

Kiek laiko atgal Leszkio mo
teris, Sofija, patemijusi, kad 
jos vyras turi bendro su 
mergaite. Mergaite pasisakiu
si Szv. Jurgio parapijos sese
rini. Mergaite nuvede prie d-ro 
Naikelio isztyrimui. Mergaite 
buvusi tvarkoj, bet ji prisipa
žino, 
kys, jn

r>
buk jis iszge*

patemijusi 
bendro jų

' II

ii
4

*

I
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KERSZINO NUŽUDINIMUI 
DUKTERS KADA PA
RĖJO GIRTAS NAMO.

2,000 NAMU SUNAIKINTA, 
DAUG BLEDES 

PADARYTA.
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Ana diena prasidėjo kasimas pamato po sieratn prieglaudos užmiestyje Washington
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DUKTĖ PASISKUBINO 
GREICZIAU.

11^'

11^

ŽEME DREBĖJO PER 
TRIS MINUTAS.

t 2"1'" / *—--—'
Rymas. — Smarkus drebėji

mas žemes davėsi jaust ant sa
los Rhodes, ant Agean mariu. 
Kaimai Arkhanbelo, Amima, 
Apolakhia ir Monolitho vi- 
siszkai sugriauti. Bledcs mil- 
žiniszkos. Kiek žmonių pražu
vo tai da neapskaityta.

Ant salos Kretos taipgi ke
liolika namu sugriuvo. Po tani 
namai užsidegė nuo ko da dau
giau sudegė.

drebėjimas davėsi
jaust per tris miliutas. Dauge- 

sutruko, bet žmonių

' I
Į

K.

Kazys
11

I josz- 
ranko-

ka/l tėvas
“czi upi ne, jes 

mis ir muszdaves.
Gegužio 23 d. motina iszejo 
ba žii ve z i a d i r i na v o nes

1

jisai kerszino

Egipte

lis mūru 
nežuvo.

in
kalais. Sugryžusi apie 
ryte radusi savo vvra ir 
tori Sofija sėdint prie
Jai pasirodė, Ikad czia kas yra

anot jos, mergai- 
apie

rer
7 vai. 

duk- 
stalo.

s, ant kurios stos to-D. C. Prezidento Coo’lidge’o pati iszkase pirmutini spala žemes isz vieto 
ji prieglauda. Žeme bus indei a in stiklini puodą ant atminties ir spatas su kuriuom poni 
prezidentiene iszkase žemo.

n (‘s,negerai,
te vos galėdavo prikelti
9 vai. ryte. Kazvs teisinosi buk 
jis mergaite prikėlęs sumazgot 
indus.

Mer

ISZ LIETUVOS
Jagaito prisipažino, 

nuvede prie daktaro Ziviczio. 
Daktaras ženklu nesztumo ne
surado.
gydytojas, nesjiesa trijų

Nesurado ne miesto 
i me

nesiu. Buvo patarimu, kad mo
tina atiduout mergaite in Kan- 

nesveikaproeziu 
busią motinai negerai 

miesto pa
galbos. Mergaite turi nuoma- 

Kasdien apmirszta; 
kartais du ir 
diena.

Kazys Leszkys, pagal jo mo
teries, buvo geras darbininkas. 
Jis dirbo Illinois Packing Co. 
ir gerai uždirbės. Dūlei girta
vimo pradėjus savo moterį ap
gaudinėti. Virszlai’ki dirbės, 
nesa'kvdavo savo moteriai.

Isz Visu Szaliu rik e

geguži nešt*
i n 11 z’ik auta Va 1 i uk e v i cz i u

Seredžiiis.
su savo tautiecziu 
sutarė 
jungtuves.

kakee
rna, nes
ir negausianti isz
crr*
rio liga.

tris kartus

im

m

Virszlai’ki dirbės 
savo

Virszalikio uždarbi paduodavo 
ant savo draugu vardo, su 
riais jis girtavęs. Tie aplaike 
pinigus pasidalindavę ir gir- 
t uokliaudave. Po suaresztavi-. 
mo Sofija atgavusi isz vieno 
Sebro $8. Leszkys buvo pasisza 
lines nuo savo szeimvnos Keno- 
slia, Wis. Ch’icagjo vėl suėjo 
gyventi ir prigulėjo prie Szv.

Szeimvna 
ypatų:

Ch'ica

kir

Jurgio parapijos, 
susidėjo isz devynių 
Judviejų ir 7 vaikucziu, kuriu 
paskutinis yra vos 4 
Kazys ir Sofija yra
ežiai: turi po 37 metus.

menesiu, 
vienme-

— N.

Paskutines Žinutes.
11 Frederick, Iiįl. 

manvdama •r
— Mrs.

Eicholtz manydama kad 
paukszcziai skina vysznes nuo 
medžio paleido szuvi iii medi, 
bet vietoje paukszcziu sužeidė 
savo vyra kuris skvne vvszncs 
medijo.

Pa. — Perdėti- 
sesuo 
sesuo

11 Reading, 
ne kliosztoriaus motina 
Sylvestras, 41 metu ir 
Mare Duarte, 65 metu, 
Daratos zokon, likos sužeistos 
automobilio nelaimėj arti Har- 
risburgo.

ll Manasquan, Pa. — Mor
ta Howard nužudė savo 8 me
tu sūneli Lawrenta, po tam pa
ti norėjo atimti sau ’ gyvasti 
kada policija jaja are&ztavojo. 
Antra sunu daktarai iszgialbe- 
jo.

PERKŪNAS PATAIKĖ IN 
MUZIKANTA.

Sekminių pirma diena Rau
dondvary Szauliu 
in
trenkė per kuliai Czia pat sto
vėjo ji tuojau apibėrė žemomis 
ir nelaimingas tuo bildu buvo

Apdege ti’k puseiszgelbetas.
veido.
UŽ DOKUMENTU

FALSIFIKAVIMA.
Sziomis dienomis

apygardos teismas
Kauno 

nagrinėjo 
byla Pažaisliu valscziaus v'ir- 

jo 
Martusevieziaus, I

iszdavi- 
metri kus,ne j e

szaiezio Kozakevieziaus ir 
raštininko
kurie buvo kaltinami 

snklastuotus
kad palengvinus iszsisukti isz 
kariuomenes tarnybos.
mas pripažino abu kaltus ir 
nuteisė — Kozakev'icziu 6 m. 
kalėjimo ir Martusovicziu — 4 

M a r tu se v i czi u teismas 
sėdėta

Teis-re

men.
inskaites priesz teismą 
laika paleido.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ.
Gii\liszke, Tauragės ap.

Balandžio isz 29 in 30 d. na'kti 
nežinomi galvažudžiai užmu-

Įiižiu kaimo pil. Povyla
Gydytojas, apžiūrėjęs 

jog pil. Grybas užmusz-

alvažudžiai
sze G eg 
Grybą, 
rado, 
tas vienu smūgiu in galva Po- 
vylas Grybas daug turėjo prit*- 
szu ir daug kam buvo ingri- 
ses. Intariami asmens buvo su
imti, bet ne vienas kaltu nepri
sipažino ir liko paleisti. Gegu
žes 3
mynai gryžo namo 
gine,“
szeiki taip sutrenkė, jog in ke
linta dienu ir ji teko palaidoti* 
greta Grybo.
PER ŽIOPLYSTE

SUDEGINO GRINCZIA.
Utena. — 1926 m. Birželio 

men, 1 d. vai. isztiko didelis 
gaisras. Gaisro priežastimi bu
vo neatsargumas. Tu gyvento
ju tarnaite užgesinusi 
ežius anglius, supylė jos 
raine aulkszte ant luini.
tarpu pasirodo, kad butą dar 
deganeziu žarijų isz ko užside
gė pirmiausia lubos.
spėti; kad gal butu sudego ir 
gyventojai tu namu, jeigu ne
būtu pakele isz miego atbėgu
sioji gesintojai. Taigi matome, 
kokios pasekmes del neatsar- 

Tad bukime atsargus

d. palaidoje Grybą kai- 
insisma- 
pil. Mi-

“i
kelyje virto ir

gumo. 
visame kame!

degali
niu- 
Tuo

Reikia

ERGELIS ŽYDO SU TRIMI 
MERGINOMS, — DVI 

LIETUVAITES.
— Zvde Evenvfe •k

B. Milerių
Gegužes 21 d. daryti 

Ta diena jaunikis 
žadėjo atvažiuoti pas jaunaja. 

mi(‘stelyjt‘

PAPAIKO NUO
SKAUSMO

■

Pirm jo atvykimo 
pasirodė 'knž kiir moteris, 'kuri 
suradus jaunosios narna atsi
sėdo palangėje. Paklausta ko ji 
laukia, atsake, kad savo vyro 
— B. Milerio. Po ilgu aiszkini- 
mu sužinota, kad Mileris sziai 

skolingas“ už augi- 
kuri turėjo atsi- 

panele

panelei 
nirna sūnaus,
neszus. Szi “panele“ 
kreipėsi iii vietini rabinu 
ris szi dalyku sužinojęs atsisa
kė jaunuosius sujungti, 
cziau jaunieji ryžosi ir 
apsieiti. T 
likti riezninkas, bet tuo pat 
metu atvyko ir kita mergina— 

laukti “savo 
Kilo baisus liarmas

4 C

J uszkvte 
ku1

Ta
lio jo 

Uas apeigas sutiko at- 
tuo

Vedegyto 
vyro.“ Iv.,,, 
kuomet atsibaladoja jaunikis: 
ji apstojo trys sužadėtinos, 
koma, kad ir tai, 
bar norėjo apsi vest i 
gas. “ 
miestolcnu, kad abi pirmąsias 
žmonas paszalintu .Szie, gavo 
ganėtinai baltakes, savo misija 
atliko, nuvesdami Juszlkyte 
miestelio. Vedeg 
szalino. Jaunieji 
tuokti, bet sugryžiusi Jusziky- 
te, stojant jaunavedžiams 
žeglium“ 
ir ji su 2 metu sūnumi, 

nesusipratimas, 
likviduoti szauktasi policijos. 
Abi nukentėjusios yra Lietu
vaites ir szis i n vyk is Seredžiu- 

“ istoriniu.“

iri’-i

ša
šu kuria da- 

, “s'kolin- 
Bet jaunikis papraszo

nz
Į’yte pati pasi- 

rengesi susi-

vėl

“po 
szliubui, kartu stojo 

Kilo 
kuriam

jo laikomas ii

T R I U K S Z I M A S 
BAŽNYCZIOJE.

Vilniaus Szv. Jolkubo bažny- 
czioš 'klebonas per pamo'ksla 
papeikė Pilsudskio perversmą 
ir jo žygius, sukėlusius namini 

Pilsudskio szalininkai
pakele triukszma ir priėjo prie 
pesztyniu.

kava.

KIEK ŽUVO LIETUVIU 
DIDŽIAJAM KARE.

Centralinio statistikos biuro 
žiniomis, didžiajam kare 1914 
—1918 m. dalyvavo 64,628 Lie
tuvos piliecziai, kuriu fiziniai 
nnkentojo 29,885 žmones, isz 
ju žuvusiu priskaitoma 11,175 
žm. ir sužeistu 18,712. Kitaip 
tariant, nnkentojo beveik puse 
dalyviu. 3,871 yra invalidai.

KAIMUOTIS ISZTRAUKE 
SAU NAGUS ISZ KOJŲ 

IR DUKTERIAI KELIS 
PIRSZTUS.

Bžezianai. — Kaime Podva
le, kaimnotis Antanas Drabik, 
laike Sviotines Kares, tarnavo 
Rusiszkoje kariuomeneje, o Im
damas nusiunstas iii szaltas 
aplinkines Siberijos, atszalo 
abi kojas.

I *a prastai 
ros, 
nuo ko Antanas kente baisės 
kanc/aas. Kelios sanvaites ad- 
gal runos atsinaujino ir Anta
nas buvo priverstas gulti in 
lova, nes

m
Si beri jos,

su atėjimu vasa
romis pradėjo atsinaujint

priverstas
, „v,.-, jokiu būdu negalėjo 

vaikszczioti, nes skūra nuo ko
jų buvo nusmukus.

Taja nelaiminga diena Anta- 
negaledamas

skausmo, laike t iiomlaikinio 
papaikimo, pagriebė reples su 

nagus isz

mis
laike

iszkenteti

Krokavas. — Visas miestas 
persiėmė baisia žudinsta, kuri 
atsitiko iiakties laike Martinu 
gyvenime. Kada palicije likos 
paszaukta, rado gulinti sena 
Martina ant lovos su perskelta 
galva. Kada duktė paregėjo 
st ūboje palicije, staigai papai- 
ko ir pradėjo metyti torielkas 
in lavona. Palicijai apmalszi- 
nus mergina, toji prisipažino, 
buk yra duktė nužudyto, ir va
dinasi Marijona Martin, 24 me
tu, nes tai jiji nužudė savo tę
va kirviu, kada 
jaja papjaut.

Tėvas, 67 metu, buvo papras
tu giHuokliu, tankiai bardavu
si su szeirnyna ir daugeli kar
tu paezia ir dukteri sumuszda- 
vo o ka duktė uždirbdavo fak

tai viską pragerdavo.
Parėjės taja diena namo, isz- 
met e paezia laukan, o dūk turui 
kerszino nužudinima ir tame 
tiksle sujeszkojo britva, pasi
imdamas su savim iii lova.

Apie 2 valanda nakezia, tė
vas atsikėlė, priėjo prie Mares 
lovos ir žiurėjo in jaja, kuri nu
davė jog miega. Staigai jiji pa- 
szoko isz lovos, pagriebė sto
vinti kirvi, manydama kad ja
ja tėvas nori papjaut, kirto tė
vui in galva tris ypus pcrskcl-

# , jog net 
iszteszkejo ant sic- 

Motina sėdėdama lauke 
ant trepu iszgirdo riksmą, in- 
bego in vidų, o kada paregėjo 
kas atsitiko iszbego 
sza likdama pagini bos.
• Marijona, kuri vedė sunku 
gyvenimą ir kožnas liudijo kad 
buvo dora mergaite, uždare ka
lėjimo, bet po sliect vai sūdąs 
jaja paleido ant liuosybes, nes 
pripažino, kad mergaite savo 
apgynime papilde žudinsta.
DAUG ŽMONIŲ PRAŽUVO 

MEKSIKE.
Mexico City, Mex. — Daug 

žmonių žuvo nuo tvanu koki 
buvo Leon, valstijų Guanaju
ato.
kada

1,400 LAVONU SUDEGINTA 
PO TVANUI.

Lemi, Mex. — 1,400 žmonių 
kurie žuvo laike didelio tvano 
per iszsiliejimą upes Santiago, 
likos sudegintais ant paliepimo 
valdžios, idant pimanti lavonai 
ncpraplatintu ligų. Ūkininkai 
neteko visko, nes vanduo nune- 
sze viską 
lauko.

kas tik radosi ant

dama jam pakauszi 
smegenys 
uos.

vela

SUBADĖ KŪDIKI PEILU- 
KU, PO TAM PATI SAVE.
Lvovas.

sze 
23 
bade ant smert savo nelega- 
liszka kūdiki, 8 menesiu senu
mo, po tam pati sau uždavė 
daugeli skylių szirdyje nuo ko 
mirė trumpam laike. Palicije 
atėjus in narna, rado du lavo
nus — kūdiki ir motyna.

Kas tekis pranc- 
palicijai per telefoną, buk 

metu Eugenije Kolocki, sn-

KA KINAI VALGO.

Baisus

kurioms iszt rauke 
pirsztu kai ruses kojos. Ant 
riksmo adbego jojo 16 metine 
dukrele Irena. Antanas pagrie
bė du k re Ii a, suriszo jai rankas, 
isztraukdamas du pirsztus isz 
ka i ruses kojos.

k I i k s m a s s u sza u k e
kaimynus, kurie'suriszo papai- 
kusi. Abudu nuvežti in ligon
ini! i L va ve.
isz pjaut kauluka

gales vaikszczioti 
uždare iirieglaudoje 

del pamiszeliu.
NORĖJO ISZNESZTI DINA

MITU BAŽNYCZIA IN 
PADANGES.

Out. — Policija 
viena AVilIiama

ka i Į> rodos 
bot Ieva

Mergaitei turėjo 
isz kojos ir

1

T’oronto 
aresztavo
Skoeley, kaltinama del bandy
mo iszsprogdinti dinamitu vie
tos Szv. Marijos Kataliku baž-

Suimtasis, pagal poli- 
kad ‘‘tam 
jis buvęs

)

nyczia.
c i jos, p r i s i p a žiu es, 
įdarbui padaryti“
k u Jk 1 u x - k 1 a 11 o pasai ndy tas,
NORI NUMEST ISZPANU 

KARALIŲ NUO SOSTO.
Paryžius. — Valdžios slapti 

agentai surado suoikalbi prie-
Iszimniszka valdžia

tiksle numetimo ’karaliaus Al
fonso nuo sost. Generlas Woy- 
ler, vadas liberaliszkos parti
jos yra įnkureju tojosu'kylimo.

sza i s

Badai 150 žmonių žuvo, 
upe Gomey iszsiliejo. 

Daugiaaše žuvo moterių ir vai-
tį kini nkaik u laike nakties 

aplaike milžiniszkas bledcs.
PO SZLIUBUI IN KAPINES; 
NELAIME JAUNAVEDŽIU.

Berlynas. — r 
geblat“ 
tikima Italijoje: 
Metlkovich’e invvko baisi ne

laime su važiavusiais autonio- 
biliuje tūlais 
jimgtnviu dalyviais, 
na bažnyczioje atsibuvo jung
tuves vieno profesoriaus 
jauna ir turtinga mergina. Po 
jungtuvių kaip paprastai, visi 
dalyviai nutarė dviejuose auto
mobiliu ose pasivažinėti 
Raguzos. 
automobilis, 
jaunavedžiai ir suriszes juos 
moterystes rysziu kunigas, 
nutikėtai užszoko ant akmens

Jaunoji žmona 
buvo ant vietos užniuszta, jos 
nelaimingam vyrui sulaužytos 
abi kojos, o kiti gi pasažierai 
ju tarpe ir kunigas, sunkiai su
žeisti.

Antrasis automobilis, ] 
buvo per jėga sulaikytas, 
si rito skardžion juros pakran
tėn. Visi važiavusieji žmones 
vandeny prigėrė.

“Berlynes Ta- 
pranesza apie toki in-

jaunavedžiais
Ta die-

su

iki
Pagaliau pirmasai

kuriame važiavo

ir apsiverto.

rvsziu

kurs 
, nu

' "'ii

"3

Pirmutiniu dalvku kuris at- v
kreipineja atyda pakclevingo 
svetimžemio Kinuosia, yra 
daugybe virvių su džiovytom 
pelem kokias galima matyti to
nais konia priesz kožna narna 
isztiesta po pastogėms, ne tik 
kainiuosia bet ir mtastuosia vi
sose dalvse Kinu. Peles suka-

*

bylos ant ilgos virves už uode- 

suverti grybai

Kinuosia

nelyginant, kaip Lietuvoje 
po pastogių. 

Kinczikai “medžioja“ 
liu naudodami ant to ilga iv 
smailu peili, su kuriuom per
pjauna gerkle peliutei. Užmu- 
szia pelia, kabina už uodegu- 
tes ant virves ir palieka su kai
liu, pakol kraujas visas nubė
ga, po tam nulupa kaili ir isz- 
ima vidurius, o mesute džiovi
na. Pagaminta peliena yra pui
kus ir gardus valgis Kincziko.

Kitas gardus valgis Kinczi
ko yra szuniena isz juodos le
tenos (lopos), todėl juodo szu- 
nies letena yra labai brangi, 
bet baltųjų szunu letenos suvi
sai nevalgo, nes ne turi jokio 
smoko(?). Taukai szunio, pri
taisyti specialiszku bndu del 
nekuriu valgiu ir yra pas Kin- 
czikus laikyta kaipo karalisz- 
kas valgis. Kinczikai valgo ir 
kates.

Todėl Kinczikai turi akis 
panaszes in katezin ir yra ka- 
cziu budo gimdyme....

aut pe

VIS TAS PATS.

Sveczes: — Gaspadinele, ka 
tu darai, juk szluostai torielka 
su savo skepetaite.

Gaspadine: — Tai nieko, 
skepetaite ir taip neezysta. •

3
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Kas Girdėt
Kaip prancsza koresponden

tas Dorsie Gillie in Chicagos 
Daily News isz Varszavo, tai 
nauja iszrinkta Lietuvos val
dyba, stengėsi padaryti sutar
ti su Lenki jo ir gyventi sutiki
me kaip ant dvieju kaimynu 
privalo būti.

Iszguita isz savo tėvynės, 
apsigyvendama Ryme, 
buvusi Graikijos karaliene Ol
ga, duktė Rusiszko didžiojo ku- 
nigaikszczio Konstantino, kuri 
gimė Polocke 1851 mote. Laike 
savo gyvenimo, karaliene mate 
kaip dingdavo vieszpatyste už 
vieszpatystes Europoje. Da tu
rėdama mintyje mirti savo vy
ro, Graikiszko karaliaus Jur
gio, buvo liudintoja iszgujimo 
savo sūnaus karaliaus Kon
stantino, o
pusbrolio caro Mikalojaus. Du 
daugiau prisidėjo szirdies 
skausmas, mirtis anūko Alek
sandro, kaipo ir numetimas 
nuo sosto antro anūko Jurgio 
Il-ro ir iszgujima isz Graikijos. 
— Nubodo žmonim karunavo- 
tos galvos, pagriebė valdže in 
savo rankas ir sudarė demo- 
kratiszka valdže, kurios persi
mainė ant visokiu diktatūrų. 
Kas bus toliau ?

mire

vėliau mirti savo

i

siuntinėjom

Straikui užėjus daugelis mu
su skaitytoju melde mus idant 
laikraszti nesu laikyt, prižadė
dami užmokėti skola kada tik 
vela pradės dirbti. Iszpildem 
juju praszyma,
laikraszti ir nekurie užsivilko 
mokestyje kone per visus me
tus, o kada reikėjo atsilygint, 
tai rtrgoje kad už tiek ne yra 
kalti. Neatsimena ant to, kad 
diena skaitosi nuo tada kada 
juju laikas pasibaigė o ne nuo 
tos dienos kada užmokėjo už 
laikraszti — postelkorte aisz- 
kiai parodo lyg kuriai dienai 
užmokėta.

Laukėme su vilczia kad už 
skola atsilygins pagal juju pri
žadėjimą, bet nesulaukdami 
užmokesti' s, buvome privers
tais laikraszti sulaikvti del 
daugelio ne tik Amcrike, bet 
ir Lietuvoje.

Kaip atsilygins už skola, ta
da vela siuntinesime laikrasz
ti. Per straika iszdavejai laik- 
raszcziu daugiause nukentėjo. 
Darbininkai gavo padidinimą 
mokesties, maistas pabrango ir 
kiti dalykai, bet iszdavejai 
prekes aut laikraszcziu nepa
kėlė.

Tik ne vra sunkenybe užmo
kėti tris dolerius už laikraszti 
ant viso meto ir da priek tam 
gauti puiku Kalendorių už dy
ka.

Paskubinkite mieli skaityto
jai su užmokeseziu, nes ne no
rime su inusu szeimyna skir
tis.

musu

Mihvaukee, Wis., ir treczia dat' šia atlankys savo gimtinia sza* 
Ii taip vadinamo 4‘near boor,” 
pridėjo truputi .druslkos, per
mainydamas ta viską ant gero 
alaus “ vireburgo/1
dėjo da daugiau druskos pada
re da geresni Vąkiszka alui kelis 
* ' '   I non i ■> .. 4 E «

o kada da-

pilznera — tasai gerymas 
turi savyje 284 procentą alko
holimis, daugiau, no kaip pro
hibicijos alus.

Tieji, kurie turėjo gilinki 
paragauti tojo alaus, sako kad 
yra “fain” geryinas. LaGuar
dia tvirtina, kad sumaiszyda- 
mas taji “sztofa” neperžonge 
jokiu prohibicijos tiesu.

Dabar vela kilo naujas nesu
pratimas tarp prohibicijos vir- 
szininku, ka turi daryti. Pabst 
Malt Extract 
tiekose o 
sztorelyje 
ri namie.

l i
galima pirkti ap

nea r beer”
o druska kožnas tu-

kožnam

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

McAdoo, Pa. — Antanas 
Limkauckas, už bjauru pasiel
gimu su savo vienuolikos metu 
po-du.kte, likos nubaustas ant

Pottsvilles
kalėjimą. Sudže Koclias davė 
gamai pamokslu, 
mirsz pakol gyvas bus.

septiniu metu, in

kuri neuz-

Haverhill, Mass. — 
na Melckiene 
jui, kad 50'kvortų alaus, 
treezio galiono mnnszaines ir 
berūkstantis 
suruoszl a
metu dukreles 
teisėjas nenortojo 
nubaudė moterisz.ke $100.

Antani- 
aiszkinosi teise- 

pus-

bravorėlis bu vi' 
atszventimui jos 9 

gimtuvių, bet 
klausyti ir

Centralia, Pa. t Juozas Bal- 
eziunas, 52 metu, 
atvežtas in Ashlando ligonbuti 
18 diena szio menesio, mirė 
Se redos va k a ra.

kuris lilkos

menesio

Mount Carmel, Pa. — Sztai 
truputi platesne žinute apie ne
laime musu prabaszcziaus kini. 
S. Pavylanio. Panedelio vaka- 

kunigas eidamas Maple uli- 
; ežia, likos permuszlas per bai- 

sikeli. Tame užbėgo ant gulin- 
czio kunigo automobilius, su
žeisdamas ji da pavojingiau, 
nes penki szonkaulei likos su- 
laužti, ir nubružytas ant viso 
kūno. Kunigas Pavylanis guli 
Ashlando ligonbuteje pavojin
gam padėjime, 
stengėsi užbėgti Ikitam 
jui.

Garsi ant viso svieto Ameri- 
koniszka prohibicije, kuri likos 
paniekinta per didesne dali gy
ventojo, kdd vietoje prižadė
tu pagerinimu ir geradejys- 
cziu, kurie ketino padaryti 
žmonis laimingais, padare isz 
sklypo kvailius ir permaine vi
sus ant prasižengėliu, kaipo ir 
yra priežaste visokiu juokingu 
atsitikimu, kas labai papiktina 
veidmainingus prohibicijos in- 
kurejus.

Juokingas atsitikimas atsi
buvo ana diena Washingtone, 
apie kuri aprasze visi laikrasz- 
cziai o žmonys turėjo užtekti
nai juoku ir aplaike gera pa
mokinimą už dyka.

Sztai atsiraito tenais 
nius”
LaGuardia, socialisto isz New 
Yorko, kuris sumaiszes du 
sztamus alaus, pasakė “hokus 
pokus” ir padare tikra, gera 
alų, kuris nesiprieszina prohi
bicijos tiesoms ir kuri kožnas 

L gali sau pasidaryti.
Pripylė jisai in stiklą dvi 

treczdalis ekstrakto salyklu, 
iszdirbtas per Pabsto bravorą,

4<raga-
ypatoje kongresmono

ra

'kui daktarai
pavo-
— R.

Brooklyn, N. Y. — Besvars
tant byla Juozo Kazlausko, 
nuo 123 Metropolitan Av., ku
ris jau buvo raszyta seniau, už- 
musze savo žmona, pora mene
siu atgal, jo advokatai, vidury 
nagrinėjimo priosz teisėja Tay
lor Kings County Supreme teis 
me, sustabdė bylos eiga ir var
de kaltininko, intei'ko kaltybes 

Teisėjas nutei
sė Kazlausku deszimcziai metu 
kalėjimo. *

Liudininku, 
vo akimis mate, kad Kazlaus
kas užmusze savo žmona, 
buvo. Svarbiausias liudininkas 
buvo Kazlausko 12 nudu suims 
Juozukas, kuris sake, kad gry- 
žes isz mokyklos, jis radęs mo
tina ant grindų, 
arti kedeje. Motinos galva bu
vo sukruszta su prosu.

.Juozo Kazlausko

prisipažinimą.

*

kurie butu sa-

nu

o tęva sėdint

—V.

Pittsburgh, Pa. — Teisėjas 
insake 60 metu žmona Adomui 
Patins’kui nuvesti savo žmona 
syki in savaite in 
paveikslus,

krutamus 
jei nenori kalėji

mo sėdėti už žmonos muszima. 
Jis ja musze užtai,'kal i toji pa
siūlo eiti in teatra. 
nebuvusi iszejusi 
minti per 40 metu.

Ji sakosi 
pasilin'ks-

— V.

Tada
lelia Olikininkn parapijų, Tra
ku paviete, Vi luinus gubernijų, 
Dargužiu kaimu. Taipgi atlan
kys savo gimines ir pažinsta- 
mus Lietuvoje. Svceziuosis per 

i menesius ir mano sugryž- 
ti atgal in laisva sklypą. Jaigu 
kas turėtu kokia žinute arba 
sziaip reikalu idant ponas Kaz
lauskas nuvežtu in Lietuva, te
gul ateina pas ji ant pasikalbė
jimo po augszcziau minėtu ad-

— Vėliname laimingos 
keliones.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
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Philadelphia, Pa. — Phila
delphia rengėsi prie Pasaulines 
Parodos per 3-jus metus bet ne 
puse daiJbo nepadaro iki atida
rymo parodos, 31 diena Gegu
žes atidarė Paroda, apie 10,000 
inžangas užsimokėjo, o apie 
30,000 žmonių per visas puses 
inejo, nes niekur nebuvo ap
tverta, visur buvo budavojama 
ir Parodos Piečius buvo labai 
užverstas materijolais. Žino
ma, isz tos Parodos visokį ap
gavikai pasinaudos per kelis 
menesius. Priosz Parodos ati
darymu Zydelei bėgiojo po na
mus jeszkodami kambariu ar
ba rūmu ant raudos ir žadėjo 
mokėti net po $50. ant nedėlios 
iki $80. ant nedėlios. Nemažas 
skaitlis ir Lietuviu likos pri
gautais, užmokėjo Žydcloms po 
$5.00 kad tik atsiimsiu sve- 
cziii. Tokiu būdu užregistravo 
250,000 kambariu ir surinko 
nemaža suma pinigu nuo leng
vatikiu. Pirma nedelia atida
ryme Parodos iszrandavojo 400 
kambariu, o kiti tai ir sziadien 
da lauke atsinntant svecziu.

Klausymas isz kur atsius 
sveczius iii kambarius kad ir 
hotelei Philadelphijoj yra pus- 
tuszti, nes svecziu ne puse ne
suvažiavo kiek Parodos vedė
jai tikėjosi.

25 diena Birželio pasek
mingai -su pasižymėjimu už
baigė mokslą Normal School, 
Cecilije Jocaite. Mokinosi ant 
Public School
Taipgi Magdalena Jocaite, 
šuo (’ecilijos, pasekmingai 
baigė mokslą High School. 
Magdalena mokinosi ant knyg- 
vedes ir stonografes.

—Phihidelphiotis.
Policija padarius krata 

pas Martina M i lis, 5226 Ben- 
monl uli., užtiko dvi samogon- 
kas po 50 galonu didumo pil
nam begyje. Milis buvo pasta
tytas po 600 doleriu kaucijos 

teismui o sam'ogonka likos
konfiskuota.

Kaip Morkų Kristus 
apdovanojo.

Buvo žmogus, vardu Mor
kus. Nieko savo anas neturėjo, 
nei grinezids, nei žemos. Tar
navo pas viena ūkininką, gau
damas kas met už tarnystn al
gos, tris skatikus ir bimdoli. 
Atbuvęs pas ta ūkininką tre- 
jis metus, sumislijo Morkus ei
ti toliau svietan pasižiūrėti. 
Lina, eina ir sutinka ubaga 
kuris jo praszo almužnos 
ve jam Morkus bandeli ir tris 
skatikus. Paskui vėl eidamas, 
sutiko kita u'baga. Ir tam davė 
tris skatikus j 
galo sutiko ir 
kuriam atidavė paskutini savo 
tris skatikus ir bundeli. Eina 
toliau keliu ir pamato prieszais 
ateinanezius dvylika ubagu. 
Morkus buvo žmogus geros- 
szirdies ir neturėdamas ka uba
gams duot, sumisliuo veluk ju 
visai iszsilcnkt. Iszejo isz kelio 
ir eina per dirvas. Vienas uba
gas pradėjo ji szaukti 
pradėjo da greieziau eit

eina
Da-

ir bandeli. Aitt 
treczia ubaga,

anas 
Tada 

vienas ubagas eme užėjo jam 
skersai kelia ir pastojo. Klau
sia Morkaus: ko taip begi ir 
kodėl isz kelio iszsilenkei ?” 
“Neturiu ka jum duot 
sake Morkus,

y

, at- 
už (ai ir i-szsilen

kiau.” Tada priėjo ir visi uba
gai. Vyresnysis isz ubagu sake 
jam: “
reikalaujam.

Mes nuo tavos nieko nc- 
Tave galim ap

dovanot. Sakyk, ko nori?” Tas 
ubagas turėjo skurine terba ir 
lazda.
sznibždejo Morkui sako: 
szyk <1 a ngaus,
Morkus pamislijo sau ir sako: 
4 4

Vienas isz szalies pa- 
“Pra- 

ezia Kristus!”

daraktorkos.
se- vuz-

ly? D

Chicago. — P. Antanas ir 
Prancisz'ka Dambrauskai, 920 
W. 32 PI. neteko savo dukrai
tes Juzefus. Ja prisiviliojo p. 
Mykolas Martin’kus, ir tėvai 
Birželio 6 d. suvere juos in sto
ną moterystes. Vestuves buvo 
linksmos, nes dalyvvo .daug 
svecziu. Szv. Jurgio bažnyczioj 
buvo szliubas o svetainėj (Szv.

I ■

Juzefą tik yra trvs metai isz 
Lietuvos, gabi ir apsiszvietus 
nes yra baigusi 
gimnazijos Lietuvoj. Juzefą ir 
Mykolas Martinkus
no 3512 Emerald Ave. 
brasukam da liko puiki ir pa
togi dukraite Antanina, 
yra lankiusi au'ksztesne moky
kla Lietuvoje.

Birutes.” —N.
Ruth (Birute) Badau- 

kiute, 7 m., 5958 W. 39 St., pa
simirė pavieto ligoninėj 
kraujo nžnuodijim, kuris pasi
daro nu insigriežimo in deszi- 
niaja ranka.

Birute Birž. 15 d. 
is% mo/k/klos pasiskundė, kad 
jai skauda ranka.
dienu ji smarkiau susirgo ir ja 
iszveže ligoninėn, kur ir pasi
mirė. Ji Birž. 12 d. žaizdama 
gatvėje parkritusi ir insibrie- 
žuri anka, nuo to, spėjama, ir 
pasidaro kraujo nžnuodijimas.

Jurgio) buvo vestuves.

>
tris k lesąs

apsigyve-
Dam-

nare l 4

kąri

Antanina vra

nuo

parojusi

Už keliu

kad jau nori mane apdova
not, lai atiduok man savo szita 

Atidavė Krislus jam 
“ka tik nore

le

terba!
terba ir pasakė:
si sziton terbon inkiszti, tai til 
paliepsi: lysk terbon ir inlys 
Na, o daugiau ka nori?

terba,
Kristus atidavė jam 

k a tik norėsi 
lazda 

Pade kavoje

4 4

jau davei 
lazda!” 
lazda ir pasakė: 
lupi, tai tik
lupk! ir lirps. 
Morkus ir 
Kristus da tarė: 
duosiu viena 
praszysi;
tau yra reikalingiausia?

?” “Kad 
tai duok ir

i 4

pasakysi:

jau norėjo eiti, bet
“Palauk! Da 

mylista, kurios 
tik apmislyk kokia 

” Vie
nas isz ubagu miksėjo ji paszo- 

, ežiaPraszyk dangausnen: “
Kristus!” Alorkus mistino sau: 
et, niekai dangus; reikia da 
ant žemes gyvent. Paskui tarė: 
“kad jau apdovanojai terba ir 
lazda, tai noreczia gauti szi- 
tas liuikas, kur anas ubagas 

Ubagas tuoj isztrau- 
ir atidavė

kurija! ”
ko isz dantų ’liuiku
Morkui. Da paduodamas paša-

szi'tas liuikas niekados
Padėka vojo
atsisveikino

ko: “ 
neiszk urensi! ” 
Morkus ubagam,
ir persiskyrė su jais. Lina, ei
na ir užėjo in viena dvaru. Jau 
buvo vakaras ir eme Morkus 
praszvtis ant nakvynes. Dva- 

“Mes la- 
priimtumem

riszkiai jam atsake:
bai tamsia priimtumem, ale 
kad pas mus naktimi vaidena
si, lai ir mes ant nakties kitur 
iszvažiuojam. ”
ome pergulet. Kaip tik pradė
jo temt, tuojau visi dvariszkiai 
iszvažiavo kitur, paliko Morkų’ 
tik viena. Anas ramiai sau pa
sidėjo gale galvos terba, pasi
stato szale lovos lazda, užside
gė liuiku ir atsigulė.

ome

Morkus apsi-

lovos!” Tada Morkus pnome 
terba ir suszuko: “lyskit, mai- 
szan!” ir visi velniai, kaip be
žiūrint sulindo. Jau ant ryto
jaus, ateina dvaro užveizda ir 
szneka sau: “gal jau užkama- 
vo szi'ta žmogeli.” Jam darant 
duris, Morkus pamislyjo, kad 
daugiau velniu ateina, suriko: 
“'lysk terbon!” 
veizda terbon.
szeimvniszki's szita vadinti ir 
szita inkiszo maišiau. Paskui 
atėjo ir treczia.s ir ketvirtas, 
vis juos Al orkas terban suvalė.

lyski t

Ir inlindo nž-
Atejo kitas

Atėjo ant galo urcdnrf ir ■klau
sia: ‘‘Ar nebuvo atėjo ežia ma
no žmones?” “But, tai buvo, 
atsake Morkus, bot asz rnisly- 
damas kad velniai, suvariau 
visus terbon. 
jeliau! Paleisk man juos; 
ant darbu reike eit!” 
isztrauke terba isz paloves ir, 
atriszes terba, iszleido dvrtrisz- 
kius, o velnius vėl užriszo, nu- 
nesze kalvon, padėjo ant prie
kalo ir ome su kūju muszt, pri
kalbinėdamas: 
dinsi'te daugiau? 
cypia ir rėkia: 
sim,

4 4

Bid, lai buvo

velniai,
” “Vaje, gerade- 

nes 
Morkus

Dr. T. J. T acielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojujc.

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL 4 PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. 1 L

i

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RECOM M KNDB

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

”$0

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pnrsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu bE 
kiliems pasivažinėjimam*.

Bell Telefoną* 1878-1L.

Lletuviaxkas Graboriu*

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

818 W. SPRUCE STRm 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

1
Lnidojn kun uh numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Kada perkate pakeli ar bleszine
lyklinio ekstrakto, norite būti tikri 

kad gaunate nuo jo pasekme. Ir galit 
būti tikri jeigu pirksit© BUCKEYE.

Už tai kad užganėdino tukstanezius 
—szitas senas užtikrinantis selyklinis 
ekstraktas užganėdins ir jus. Negalit 
kitokiu prie jo prilygint. Jums patiks.

A r nesi va i- 
Velniai tik 
Nosivaidin-

/k

ir

4 i

J J

< i

nesivaidinsim! Tik duok
mum atsiimt pakaraiti, kuris 
tuose namuose yra po pama
tu!” “Na pasiimkit!” Iszleisti 
velniai, iszsispaiste 
sza 1 i s,

po visas 
kaip audra, kasydami 

nugaras. Nuo to karto daugiau 
tam dvare niekas negundino. 
Neužilgio po lain Morkus nu
mirė ir ėjo dangun, bet lies 
vartais susitiko Petrą, kuris 
jam tarė: “
praszyti Kristaus dangaus, tai 
nepraszei, o

Morkus suszuko: 
y y

audra

Matai, kaip liepiau

dabar dėlto
4 4

Szmurkszt! Petras ir 
įliejo Morkus 

eina sau toliau,

ate-
Ivsk

sau toliau

jai!...” 
terbon! 
inlin'do terban. 
in dangų ir
neszdamas Petra terboje ant 
pccziu. Susitiko Dieva. Dievas 
jo klausia: — “Ar nematei 

Ogi szlai 'turiu ter- 
“Vaje, 
prilys 

, 4
o jo 

e.

klausia: 
i ( 

atsake Morkus.
, nes 

danguj visokiu nereikalingu! 
Petra' Morkus iszleido, 
Dievas isz dangaus jau novai 

Tolinus bus.

Petra?” 
boję,” 
greieziau paleisk

GYDlKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas pyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 

del žmogaus kraujo
nes žoles yra sveikiausi

yra geriausi 
atgavimo 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nenialimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki ncsmnguma isz virsz 
minėtu ligų, tai groiezinus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 992 su juodais niink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ji! musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitcip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

P
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BURGEIV BROS. £2: 
CINCINNATI , OHIO.

In the Malt and Hops Business Since 1&74-
CI-15

Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMAT1SZKI Skaudėjimai 

Tuo jaus praaiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstanciiu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

BEAR A 
BALSAM'

ken-
Jcigu negausi tuos yaistus pas vietini

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Spencerport, N. Y. I , ...... - " _ , J,

PARANKIAUSIAS^ 
KELIAS 

(i LIE
t

*

i, 'Rli

[•

Inlipkite Lai van New Yorke 
Iszlipkite Klaipėdoje.

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS, milžiniszkos 

vasaros ekskursijos

(

...........  ......... ~.  '■ J J 1

Tiesiai in Klaipeda
11 ■■—■■■■ I .1 » ............. — .............

fe liuiku ir atsigulė. Neilgai 
laukus, ome velniai rinktis, 
ome eit. Prisigrūdo pilna grim 
ežia. Atėjo ir ju vyresnysis ir 
liepe Morkui iszeit. Szis atsa
ke, kolei LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS

4

r
fl
Li ■

West Hazleton, Pa. —Ponas' 
Martinas Kazlauskas, 
North Third idiezios 
gyventojas isz ezionais, pažys
tamas del daugelio žmonių ana 
diena atsisveikino su 1 
nes važiuoja in Lenkija atlan
kyti gimines ir pažystamus, 
diena antra Birželio. Pirmiau-

9

216 
senas

KVITU knygele Draugystėm* del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 

V lsn i k KVITU knygele Draugystėms del Ka-
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

Duok man, asz
” Kad

kad negalį iszeit, 
liuikas nopabaigsos kuryt. 
Voluos tarė: “ 
greieziau iszkurensiu!
eme vėluos liuiku traukt, ome
durnus leist! Pilna grinezia du
rnu prileido, kad nemato viens 
kito; bet liuikos niekaip nega
lėjo iszkurerit. Supykęs velniu 
vyresnysis sviedo liuiku palo
vei! ir suriko: uGriebkite ji isz v

•į EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 
i PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.

Mes ar jusu agentas pasirupin sim iszgauti perimtus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

>■

4
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Kaip pranesza koresponden
tas Dorsie Gillie in Chicagos 
Daily News isz Varszavo, tai 
nauja iszrinkta Lietuvos val
dyba, stengėsi padaryti sutar
ti su Lenkije ir gyventi sutiki
me kaip ant dvieju kaimynu 
privalo būti.

Milwaukee, W13., ir treczia da
li taip vadinamo “near beer,” 
pridėjo truputi druslkos, per- ku paviete, Vilniaus gubernijc, 
mainydamas ta viską ant gero Dargužiu kaima. Taipgi atlaii-

O kada da- kys savo gimines ir pažinsta- 
mus Lietuvoje. Svecziuosis per

near boor
šia atlankys savo gimtiniu sza- 
lėliu OUkininku parapija, Tra- Lietuviszkos' Pasakos.

Tada Morkus paėmė 
“lyskit, mai- 

ir visi velniai, kaip be-

1

savo tėvynės 
apsigyvendama Ryme, 
buvusi Graikijos karaliene Ol
ga, duktė Rusiszko didžiojo ku
nigai kszczio Konstantino, kuri 
gimė Polocke 1851 mote. Laike 
savo gyvenimo, karaliene mate 
kaip dingdavo vicszpatyste už 
vieszpatystes Europoje. Da tu
rėdama mintyje mirti savo vy
ro, Graikiszko karaliaus Jur
gio, buvo liūdintoja iszgujimo 
savo sūnaus karaliaus Kon
stantino, o vėliau mirti savo 
pusbrolio caro Mikalojaus. Da 

prisidėjo

vėliau

M*1

rjil' 1 

rlit

» 
įnirę

daugiau prisidėjo szirdies 
skausmas, mirtis anūko Alek
sandro, kaipo ir numetimas 
nuo sosto antro anūko Jurgio 
Il-ro ir iszgujima isz Graikijos. 
— Nubodo žmonim karunavo- 
tos g;
savo rankas

t;, i ros, pagriebė valdžc in 
ir sudarė demo- 

kratiszka valdže, kurios persi
maino ant visokiu diktatūrų. 
Kas bus toliau /

Straikui užėjus daugelis mu
su skaitytoju melde mus idant 
laikraszti nesulaikyt, prižadė
dami užmokėti skola kada tik 
vėla pradės dirbti. Iszpildem 
juju praszyma, siuntinėjom 
laikraszti ir nekuric užsivilko 
mokestyje kone per visus me
tus, o kada reikėjo atsilygint, 
tai rugoje kad už tiek ne yra 
kalti. Neatsimena ant to, kad 
diena skaitosi nuo tada kada 
juju laikas pasibaigė o ne nuo 
tos dienos kada užmokėjo už 
laikraszti — postelkorte aisz- 
kiai parodo lyg kuriai dienai 
užmokėta.

Laukėme su vilczia kad už 
skola atsilygins pagal juju pri
žadėjimą, bet
nžmokest ies, buvome 
tais laikraszti

nesulaukdami 
privers- 

sulaikvti del 
daugelio ne tik Amerike, bei 
ir Lietuvoje.

Kaip atsilygins už skola, ta
da vela siuntinesime laikrasz
ti. Per straika iszdavejai laik- 
raszcziu daugiause nukentėjo. 
Darbininkai gavo padidinimu 
mokesties, maistas pabrango ir 
kiti dalykai, bet iszdavejai 
prekes ant laikraszcziu nepa
kėlė.

Tik ne vra sunkenvbe užmo
kėti tris dolerius už laikraszti 
ant viso meto ir da priek tam 
gauti puiku Kalendorių už dy
ka...............

Paskubinkite mieli skaityto
jai su užmokeseziu, nes ne no
rime su musu szeimyna skir
tis.

musu

Garsi ant viso svieto Ameri- 
koniszka prohibicije, kuri likos 
paniekinta per didesne dali gy
ventoju, kitd vietoje prižadė
tu pagerinimu ir geradejys- 
cziu, kurie ketino padaryti 
žmonis laimingais, padare isz 
sklypo kvailius ir permaino vi
sus ant prasižengėliu, kaipo ir 
yra priežaste visokiu juokingu 
atsitikimu, kas labai papiktina 
veidmainingus prohibicijos in
kų re jus.

Juokingas atsitikimas atsi
buvo ana diena Washingtone, 
apie kuri aprasze visi laikrasz- 
cziai o žmonys turėjo užtekti
nai juoku ir aplaike gera pa
mokinimą už dyka.

Sztai atsirado tonais “raga
nius”
LaGuardia, socialisto isz New 
Yorko, kuris sumaiszes du 
sztamus alaus, pasakė “hokus 
pokus” ir padare tikra, gera 
alų, kuris nesiprieszina prohi
bicijos tiesoms ir kuri kožnas 
gali sau pasidaryti.

Pripylė jisai in stiklą dvi 
treczdalis ekstrakto salyklu, 
iszdirbtas per Pabsto bravorą,

ypatoje kongresmono

alaus “virc'bnrgo,” 
dėjo da daugiau druskos pada-
re da geresni Vqkiszka alų Į kelis menesius ir mano sugryž- 
l • > a 1 iv11i’ * 1 4 h t «••« 9 % «• 4 « % 11»1 1 .fe ! •.

SURINKO Dr. J. B AS AN A VICZIU S.
! j
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— tasai gerymas“ pilznera 
turi savyje 284 procentą alko
holimis, daugiau, tie kaip pro
hibicijos alus.

’rieji, kurie turėjo 
paragauti lojo alaus, 
yra ‘‘fain ’ ’ j 
dia tvirtina, kad sumaiszyda- 
mas ta ji “sztofa” neperženge 
jokiu prohibicijos tiesu.

Dabar vela kilo naujas nesu
pratimas tarp prohibicijos vir- 
szininku, ka turi daryti. Pabst 
Malt Extract galima pirkti ap- 
tiekose o “ 
sztorelyje 
ri namie.

ti atgal in laisva sklypą. Jaigu 
kas turėtu kokia žinute arba 
sziaip reikalą idant ponas Kaz
lauskas nuvežtu iii Lietuva, te
gul ateina pas ji ant pasikalbė
jimo po augszcziau minėtu ad- 

gerymas. LaGuar- tesu, — Vėlinamo laimingos

gilinki 
sako kad

— Vėliname 
keliones.

Philadelphia, Pa. -

near beer” 
o druska kožnas tu-

kožnam

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

McAdoo, Pa. — Antanas 
Jjimkauckas, už bjauru pasiel
gimą su savo vienuolikos metu 
po-dukte, likos nubaustas ant 

Pot tsvilles 
davė 
neuž-

septiniu metu in 
kalėjimu. Sudže Koehas 
gamai pamokslą 
mirsz pakol gyvas bus.

kuri

Haverhill, Mass. — 
na Melckiene 
jui, kad 50 kvortų alaus, 
treczio galiono munszaines ir

buvę 
jos 9

Anlani- 
aiszkinosi t e i.so

pu.s-

berūksiant is bravorėlis 
suruoszta
metu dukreles

nenorėjo

atszvvnt imni
imtuviu, bet 

t(‘isejas nenorėjo klausyti ir 
nubaudė motvrisžke $100.

<r

Centralia, Pa. -f Juozas Bal- 
cziunas, 52 metu, 
atvežtas in Ashlando ligonbuti 
18 diena szio menesio, mirė

kuris likos

menesio
Sc redos va k a ra.

Mount Carmel, Pa. — Sztai 
truputi platesne žinute apie ne
laime musu prabaszcziaus kun. 
S. Pavylanio. Panedelio vaka
ru kunigas eidamas Maple uli- 
czia, likos pormusztas per bai- 
si'keli. Tame užbėgo ant gulin- 
czio kunigo automobiliu 
žeisdamas ji da
nes penki szonkaulei likos 
laužti, ir nubružytas ant 
kūno. Kunigas Pavylanis guli 
Ashlando ligonbuteje pavojin
gam padėjime, kur
stengėsi užbėgti kitam • • JUL

s, su- 
pavojmgiau, 

su- 
viso

daktarai 
pavo- 
— R.

Brooklyn, N. Y. — Besvars-
Juozo Kazlausko,tant byla

nuo 123 Metropolitan Av., ku
ris jau buvo raszyta seniau, už- 
musze savo žmona, pora mene
siu atgal, jo advokatai, vidury 
nagrinėjimo priesz teisėja Tay
lor Kings County Supreme teis 
me, sustabdė bylos eiga ir var
de kaltininko, intei'ke kaltybes 
prisipažinimą. Teisėjas nutei
sė Kazhiuska deszimcziai metu 
kalėjimo.

Liudininku, kurie butu sa
vo akimis mate, kad Kazlaus-

, ne-

re

kurie butu

kas užmusze savo žmona 
buvo. Svarbiausias liudininkas 
buvo Kazlausko 12 metu sūnūs 
Juozukas, kuris sake, kad gry- 
žes isz moikVklos, jis rados mo
tina ant grindų, o tęva sėdint 
arti kedeje. Motinos galva bu
vo Sukruszta su prosu.

Pittsburgh, Pa. — Teisėjas 
insake 60 metu žmona Adomui 
Patinukui nuvesti savo žmona 

krutamas
jei nenori kaleji-

syki in savaite in 
paveikslus,
me sėdėti už žmonos muszima. 
Jis ja musze užtai, kali to ji pa- 
siūle eiti in teatrą, 
nebuvusi iszejusi 
minti per 40 metu.

Ji sakosi 
pusi links*

— V.

West Hazleton, Pa. —Ponas 
Ma rt i mis Kazla uskas, 
North Third uliezios, 
gyventojas isz czionais, pažys
tamas del daugelio žmoniu ana 
diena atsisveikino su
nes važiuoja in Lenkija atlan
kyti gimines ir pažystamus, 
diena antra Birželio. Pirmiau-

216 
senas

Visais,

apie

Phila
delphia rengėsi prie Pasaulines 
Parodos per 3-jus metus bet ne 
puse daUbo nepadaro iki atida
rymo parodos. 31 diena Gegu
žes atidarė Paroda, apie 10,000 
inžangas užsimokėjo, o
30,000 žmoniu per visas puSOS 
inejo, nes niekur nebuvo ap
tverta, visur buvo budavojama 
ir Parodos Piečius buvo labai 
užverstas materijolais. Žino
ma, isz tos Parodos visoki ap
gavikai pasinaudos per kelis 
menesius. Priesz Parodos ati
da ryma Zydclei bėgiojo po na
mus jeszkodami kambariu ar
ba runiu ant raudos ir žadėjo 
mokėti net po $50. ant nedėlios 
iki $80. ant nedėlios. Nemažas 
skaitlis ir Lietuviu likos pri-- 
gautais, u'žmokojo Žydelems po 
$5.00 kad tik atsiunstu sve- 
cziu. Tokiu budu užregistravo 
250,000 kam'bariu ir surinko 
nemaža suma pinigu nuo ieng- 
ndikiu. Pirma nedelia atida
ryme Parodos iszrandavojo 400 
kambariu, o
da lauke alsiiinlanl svecziu.

isz kur atsius 
kambarius kad ir 

liotelei Philadelphijoj yra pus-
tuszti, nes svecziu ne puse nc- 
suvažiavo kiek Parodos vedė
jai tikėjosi.

25 Kliena Birželio pasek
si!

kiti tai ir sziadieu

KHansvmas 
sveezius in

mingai su pasižymėjimu už
baigė mokslą Normal School, 
Ceeilije Jocaite. Mokinosi ant 
Public School daraktorkos. 
Kaipgi Magdalena Jocaito, se
suo Cecilijos, pasekmingai už
baigė mokslą High School. 
Magdalena mokinosi ant knyg- 
vedes ir stenografes.

—Phihidclphietis.
Policija padarius krata 

pas Martina M i lis, 
mont uli., užtiko dvi samogon- 
kas po 50 galonu didumo pil
nam bėgyje. Milis buvo pasta
tytas po 600 doleriu kaucijos 
lyg teismui o sam'ogonka likos 
konfiskuota. 

I —
Chicago. —

Pranciszkii Dambrauskai, 920 
W. 32 PI. neteko savo dukrai
tes Juzefos. t
M y k o I a s Ma r t i 1 i’k 11 s, 
Birželio 6 d. suvere juos in sto
ną moterystes. Vestuvės buvo 
linksmos, nes dalyvvo ibiug 
svecziu. Szv. Jurgio bažnyczioj 
buvo szliubas o svetainėj (Szv. 
Jurgio) buvo vestuves.

Juzefą tik yra trvs metai isz 
Lietuvos, gabi ir apsiszvietus, 
nes yra baigusi tris 
gimnazijos Lietuvoj. Juzefą ir 
Mykolas Martiniais 
no 3512 Emerald Ave. 
brasukam da liko puiki ir pa
togi dukraite Antanina, 
yra lankiusi au'ksztesne moky
kla Lietuvoje, 
nare “Birutes.”

— Ruth (Birute) Badau
ki ute, 7 m., 5958 W. 39 St., pa
simirė pavieto ligoninėj nuo 
kraujo užnuodijim, kuris pasi
darė nu insigriežimo iii 
niaja ranka.

Birute Birž. 15 d. 
isz mokyklos pasiskundė, kad 
jai skauda ranka, 
dienu ji smarkiau susirgo ir ja 
iszveže ligoninėn, kur ir pasi
mirė. Ji Birž. 12 d. žaizdaina 
gatvėje parkritusi ir insibrie- 
žuri anka, nuo to, spėjama, ir 
pasidaro 'kraujo užnuodijimas.

........................  . ,   ■ ■  ......... .... ............................M, 

KVITU knygele Draugystėms del Isz-

5226 Ben-

P. Antanas ir

Ja prisiviliojo p. 
ir levai

nes dalvvvo

k lesąs

a jisigy vė
liam-

kuri

Antanina vra
— N.

parėjusi

Už keliu

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
Bieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

Kaip Morkų Kristus 
apdovanojo.

Buvo žmogus, vardu Mor
kus. Nieko savo anas neturėjo, 
ik’i gi’iiiezibs, nei žemes. Tar
navo 

gos, tris 
Atbuvęs pas ta 
jis melus, sumislijo Morkus ei- 

svielan 
ir

nei žemos.
pas viena ūkininką, gan

ia mas kas met už tarnysta ai-- 
skalikus ir bundeli.- 

ūkininką tre-

pasižiureti.
, v...<^ .. sutinka ubaga, 

kuris jo praszo a'lmužnos. Da
ve jam Morkus bundeli ir tris 
skalikus. Paskui vėl eidamas, 
sutiko kita u'baga. Ir tam davė 
tris skatikus j 
galo sutiko ir 
kuriam a'tidavc paskutini savo 
tris skalikus ir bundeli. Eina 
toliau keliu ir pamate prieszais 
ateinanezius dvylika ubagu. 
Morkus buvo žmogus geros- 
szirdies ir neturėdamas ka uba
gams duot, sumislino veluk ju 
visai iszsilenkt. Iszejo isz kelio 
ir eina per dirvas. Vienas uba- 

, anas

ti toliau
Kiua, eina

ir bandeli. Ant 
treczia ubagu,

gas pradėjo ji szaukti 
pradėjo da greieziau eit. Tada 
vienas ubagas cine užėjo jam 
skersai kelia ir Įiastojo. Klau
sia Morkaus: ko taip begi ir 
kodėl isz kelio

Neturiu ka jum duot

” Tada priėjo ir visi uba
gai. Vyresnysis isz u lingu sake 
jam: ”

gal jau užkama- 
” <Jam darant 

Morkus pamislyjo, kad

Ir inlindo už-
Atėjo kitas 

vadinti ir

ir ketvirtas,

šia: 
no žmonos?

t <

■» j t

suvariau 
Vaje, gerade- 

1108 
Morkus

lovos!” 
terba ir snszuko: 
szan!” 
žiūrint sulindo. Jau ant ryto
jaus, ateina dvaro užveizda ir 
szneka sau: “
v o szi'ta žmogeli.
duria, 
daugiau velniu ateina, suriko: 
“’Ivsk terbon!” 
veizda terboii.
szoimyniszkis szita 
szita inklszo maišiau. Paskui 
atėjo ir treczias
vis juos Morkus torban suvaro. 
Atėjo ant galo uredatf ir klau•

Ar nebuvo atėję cziri ma- 
‘‘Bid, tai buvo,

atsake Morkus, bet asz rnisly- 
damas kad velniai, 
visus terbon.” ” 
jeliau! Pa leisk man juos; 
ant darbu reike eit!”
isztrauke terba isz paloves ir, 
atriszes terba, iszleido dvarisz- 
kius, o velnius vėl užriszo, 1111- 
nesze kalvon, padėjo ant prie
kalo ir ome su kuju muszt, pri
kalbinėdamas:
dinsi'te daugiau?” Velniai tik 
cypia ir rėkia:

< t Ar nesi va i-

s i m

Na pasiimkit!” Iszleisti 
, iszsispaiste po visasiszsispaiste po 
kaip audra, kasydami

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Antras floras Kline Namo.
19 W. Center St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

f k

LADIES I ATTENTION!
YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

IszbalHamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu Ii! 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-14.

LictuYiazkaa Graborias

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Prieiname prekes.

Laidoja kimus numeiroliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz* 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centre St. Mahanoy City, P*.

SI6 W. SPRUCE STRm 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

Kada perkate pakeli ar bleszinc
selyklinio ekstrakto, norite būti tikri 
kad gaunate nuo jo pasekme. Ir galit 
būti tikri jeigu pirksite BUCKEYE.

Už tai kad užganėdino tukstanezius 
—szitas senas užtikrinantis selyklinis 
ekstraktas užganėdins ir jus. Negalit 
kitokiu prie jo prilygint. Jums patiks.

“N(\sivaidin- 
nesivaidinsim! Tik duok 

mum atsiimt pakaraiti, kuris 
tuose namuose yra po pama
tu!”” 
velniai 
szalis,
nugaras. Nuo 1o karto daugiau 

i niekas negundino. 
po tam Morkus nu

mirė ir ėjo dangun, 
variais susiliko Petra, kuris 
jam tarė: “Matai, kaip liepiau 
praszyti Kristaus dangaus, lai 
nepraszei, o

Morkus snszuko:
Szinnrkszt! Petras ii'

tam dvare
Neužilgio |

iszsilenkei ?’ ’ 
, - at- 

už tai ir iszsilen-

bet ties
4 4

sake Morkus 
kiau.

Mes nuo tavęs nieko ne- 
reika'laujam. Tave galini ap
dovanot. Sakyk, ko nori?” Tas V 7

ubagas turėjo sknrine terba ir 
lazda. Vienas isz
sznibždejo Morkui sako: 
szyk dangaiks,
Morkus pamislijo sau ir sako: 
4 4

d

szalies pa- 
“Pra- 

czia Kristus!”

kad jau nori mane apdova
not, tai atiduok man savo szita 

Atidavė Krislus jam 
“ka tik nore-

terbaI > J

terba ir pasakė:
si sziton terbon inkiszti, tai tik 
paliepsi: lysk terbon ir inlys. 
Na, o daugiau ka nori ?
jau davei terba

Kristus
4 4

pasakysi: 
? J

jau norėjo eiti, bet 
“Palauk! Da 

mylista, kurios 
tik apmislyk kokia 

’’Vie
nas isz ubagu miksėjo ji paszo- 

, ežia

?” “ Kad 
tai duok ir 
atidavė jam 

ka tik norėsi 
lazda 

I ’adekavojo

lazda!” 
lazda ir pasakė: 
lapt, tai tik 
lupk! ir hrps. 
Morkus ir
Kristus da tarė: 
duosiu viena 
praszysi;
tau yra reikalingiausia ?

Praszyk dangaus

reikia da 
gyvent. Paskui tarė:

non: “
Kristus!” ^Morkus mislino sau: 
et, niekai dangus; 
ant žemes
“kad jau apdovanojai terba ir
lazda, tai norcezia gauti szi
tas liuikas, kur anas ubagas 
kurija!” Ubagas tuoj isztrau
ke isz dantų ‘liuiku ir atidavė 
Morkui. Da |)aduodamas pasa- 

szi'tas liuikas niekados 
Pa (lekavo jo

ko: “ 
neiszk urensi! ” 
Morkus ubagam, atsisveikino 
ir persiskyrė su jais. Eina, ei
na ir užėjo in viena dvaru. Jau 
buvo vakaras ir eme Morkus 
praszytis ant nakvynes. Dva- 
riszkiai jam atsako:
bai tamsta priimtumein, ale 
kad pas mus naktimi vaidena
si, tai ir mes ant nakties kitur 
iszvažiuojam.” Morkus apsi
ėmė pergulet. Kaip tik pradė
jo temt, tuojau visi dvariszkiai 
iszvažiavo kitur, paliko Morkų’ 
tik viena. Anas ramiai sau pa
sidėjo gale galvos terba, pusi 
stato szale lovos lazda, užšide

“Mes la- 
priimtumem J

Morkus

kury t.
Duok man, asz

Kad

ge liuiku ir atsigulė. Neilgai 
laukius, ome velniai rinktis, 
eme eit. Prisigrūdo pilna grin- 
ežia. Atėjo ir ju vyresnysis ir 
liepe Morkui iszeit. Szis atsa
ke, kad negalį iszeit, kolei 
liuikas nepabaigses 
Velnes tarė: “
greieziau iszkurensiu!’’ 
eme vėluos liuiku traukt, eme 
durnus leist! Pilna grinezia du
rnu prileido, kad nemato viens 
kito; bet liuikos niekaip nega
lėjo iszkuren't. Supykęs velniu 
vyresnysis sviodo liuiku palo- 
ven ir suriko; “Griebkite ji isz• ♦

dabar dėlto
4 4

ate-
Ivskjai!...” 

terbon!” 
inlin'do terban. Inejo Morkus 
iii dangų ir eina sau toliau, 
neszdamas Petra terboje ant 
pccziu. Susitiko Dieva. Dievas 

klausia:' — “Ar nematei 
Ogi sztai 'turiu ter-

! Vaje, 
p rily s

.)<> 
Petrą?” “ 
bojo,” atsake Morkus, 
greieziau paleisk, nes 
danguj visokiu nereikalingu! 
Petra' Morkus iszleido, o jo 
Dievas isz dangaus jau nevaro.

Tolinus bus.

4 4

Morkus iszleido

GYDiKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užimu, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenęjusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adrcsavokite szitcip:

M. ŽUKAITĮS, 
Spencerport, N. Y.

del
nes žoles yra sveikiausi

i.

th£ BURGER' BROS. ££
CINCINNATI, OHIO.

In the Malt and Hops Business Since 1&74-
Cl-15

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptickoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Balsamo.

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Trade Mark
BEAR 

BALSAM

daugelis tukstaneziu kitu, 
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini

ken-

r f
* *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

25 Gillct Rd.

Inlipkite Laivan New Yorke |
^PARANKIAUSIAS%. 
' KELIAS

LIE
L A

11 y<r 1
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/

I
9

Iszlipkite Klaipėdoje. d

7:
(

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS, milžiniszkos
_____  ' 1______ vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupin sim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu 
žinių ir informacijų kreipkitės in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

✓
z

.4 d



“SAULE”

i

k

•<

j

Svietiszka Panele

net

Tatai jai tiek daug malonu
mo padare kad jis taip aiszkiai 
pamenąs ju persiskyrimo lai
ka, kad isz patenkinimo 
lengvai paraudo.

Užuot atsakinėjus, jis pra
dėjo klausinėt:

— Girdėjau, kad tamista 
iszteki!

— Isztikro.
— Ir veikiai jungtuves!
— Ketvirtadieny j.
Valandėlė tylėjo. Paskui vo

lei uždavė klausymu:
— Už ko tamsta iszteki!
— Už pono Dobrovolskio.

tamsta isz-— Ir... gerai, 
teki L..

— Tai yra... 
nežinodama, ka atsakyti 
toki, taip sakant, nediskreti- 
ni klausima.

— Dovanok tamsta už žin
geidumą, kuriame

fui yra...
k a

— nutrauko 
in

taip toli 
iriuosi. Bet ežia lieczia mane 
svarbus reikalas. Fraszau, 
tamsta, but priesz mane visisz
kai atvira.

Žiurėjo in ja tolydžio insta- 
biu, perimanezin ir pilnu nera
mumo žvilgsniu.

Celina, matydama jo tirine- 
janti žvilgsni, jautėsi esant 
truputi iszkrikusi. Žinojo, kad 
ja tyrinėjas, kad ja prilyginąs 
prie tos, in ‘kuria taip 
lūšiai priesz septynis
buvo insimylejes ir to palygi
nimo bent del paežius tuszty- 
bes buvo pjibugusi.

Pagalios jinai visuomet bu
vusi atvira; tasai pats Turins
kas jai 'kadaise kalbėjęs, 
nepuriuose dalykuose < 
j I 4......, ’

pa s že
mėtus

, kad 
esanti 
Ir da-per daug atvira.

bar buvo benorint i jam taip at
virai pasakyt kokiame stovyje 
esą reikalai, p<»rstatyt teisybe, 
bet delei pastatyto aiszkaus ir 
visai netikėto klausymo, tatai 
buvo ne taip pigu atsakyt.

— Ar tamsta senai pažysti 
savo snžiedotini —< paklausė 
Turinskas atspėdamas jos ne
rimavimą.

— O! jau bus deszimts me-
tu.

ne
— toliau

tylėjimu

— Jog toji moteryste 
isz meiles paeinanti 
kamantinėjo.

Celina atsakvina 
patvirtinusi.

Turinskas toliau tyrinėjo:
— Gal rasit, moteryste isz 

sąmojingumo, isz 
gal isz reikalo..

— Isz sąmojingumo— taip. 
Isz reikalo — ne.

— Tamstos
jog neesąs turtingu žmogu
mi ?

intereso... o

sužiedotinis,

žiūriu*

— O ne!
— Pasiturintis!
— Esąs banko valdininkas, 

buhalteris. Turis penkis tuks- 
tanezius litu metines algos.

Turinskas giliai užsimąstė 
jo akys, nors instabiai
ežios in Celina, iszrode lyg ve- 
janezios kaž-kokia bebegan- 
ezia szmekla, tylėjo. Toji tyla 
pasirodo Celini nuostabiai in- 
kiri ir apsunkinanti.

— Tokiame at vejoje...
atvejuje... gal tamsta

ma-

to-

jeigu tai esąs nosu-

mano

abejone: “ 
siprntimas, juokai, pasityczio- 
jimas — vienu žodžiu: neteisy
be!”

Bet tatai buvo teisybe.
— Priesz asztuonis metus 

turėjau nelaimes sutikt tams
ta, mano gyvenimo kelionėje— 
kalbėjo Turinskas — o
kvaila szirdis paszelusiai ir la
bai karsztai tamsta pamylėjo. 
Buvau isz prigimties užsispy
rės, nožiliris jokiu <kliucziu, ir 
ta prigimtimi prisiriszau prie 
minties apie tamsta — žnt-but, 
o tamsta turi but mano. Neture 
jau laimes ingyt tamstos mei
les ir net simpatijos, kaip ma
nau. Bet asz be tamstos gyvent 
negalėjau. Todėl baisiai prisi
kankinęs ir be jokiu pasekmių, 
idant tamstos iszsižadet, imta 
riau visa padaryt idant tams
ta paėmus. Tamsta pasaulines 
karjeros norėjai. Tasai tams
tos noras — buvo man vili is. 
kelias ir kelrode žvaigžde dan
guje. Iszvažiavau už ribų szios 
vašitybes, idant aukso laime 
pasiekus,
kas, kaip tigras.

mano

Kovojau, kaip vii- 
Mano gabu

mus, mano temperamentą ii 
vaizduote nukreipiau in viena 
ir ta pati tikslą. Ir pasiekiau 
tai ka buVau užsibriežes pa 
siekt, nes ir tenai taipogi, kaip 
•visuose žmonių darbo lankuo
se galima toli beribei! nueit.

Isztrairke isz kiszeniaus di; 
del i voką, pilna popieru.

— Gal tai, ka kalbu iszro- 
do tamstai esant mistifikacija 

Tegul tamsta 
dokumentus paduoda 

pasipažistaneziam

pakankamai
mano

ir pasigyrimu, 
sziuos 
kam-nors 
biznyje peržiūrėt ir patikrint. 
Tai esą nuosavybes dokumen
tai, pasižadėjimai, kontraktai 
ir sutartys, kurie, tiesa pasa
kius, ne tiksliai apibudina, ne 
maž-daug duoda suprast apie 
mano materiale padėti tacziau 
sziuo kart jie
duosią supratimo apie 
situacija ir dabartine padėti.

Tatai sakydamas, padėjo vo
ką ant stalo.

— Todėl,’ panele Celina 
praszau tamstos rankeles 
— pridūrė nusilenkdamas.

— Nors tamsta esi toli nu
ėjusi pasižadėjimais, duotais 
tamstos sužiedotiniui, bet pa
kol jungtuves tamstų dar ne- 
suriszo, tamsta esi laisva ir 
tamsta gali tvarkyt savo asme
nį, taikanties prie aplinkybių. 
Asz nereikalauju szioje valan
doje isz tamstos atsakymo; ta
cziau kadangi tamstos jung
tuves esą paskirtos už keturiu 
dienu, per ta trumpa laika 
tamsta galėsi apsigalvot ir vi
sa reikalą nukreipt vienon ar 
kiton pusėn Jeigu tamsta ma
no propozicijos nepriimsi,
galėsi man tamsta nieko neat- 
sakyt; trijų dienu tamstos ty
la skaitysiu, kaipo nauja mano 
meiles atmetimą. Ir tuomet — 
sunku. Bent turėsiu kuomi 
nusiraminit. Prieszingam atve
juje sziuo antraszu malonėk 
tamsta žodeli paraszyt.

Tai pasakęs,

ta i

parasze pai-

TRYS PAKALEINOS ISZEJO MOKSLUS 
KARISZKOJE AKADEMIJOJ

v-«:<*•

Szis paveikslas likos nutrauktas laike užbaigimo moks
lo kariszkoje akademijoj West Point kur jauni vyrai lavinasi 
ant aficieriu. Pirmutinis yra tėvas, generolas William Ennis, 
užbaigęs mokslą loję akademijoj 1864 mete, antras jojo su
ims pulkininkas Williamas baigės mokslą 1901 mete ir sutinus 
sunns taipgi Williamas baigės mokslą 1926 mete.

sziandienlimos, tatai i n vyko 
delei aplinkybių, kurios visisz
kai mano ateiti pakeiezia.
kek man, 
nebueziau nutraukusi

kuripasižadėjimo,

Ti- 
Tamsta, kad pigiai 

mano 
Ta lustai

esu davusi isz geros valios ir 
po ganėtinam apsisvarstymui. 
Bet vakar invy'ko svarbus fa k- 

turiu
Ja nežinosi

tas, priesz kuri turiu prasi- 
lenkt. Ja nežinosi kasi ink 
Tamsos esant nusikaltusi, bet 
ne kiek neabejoju, kad Tams
ta patsai susipažinęs su aplin
kybėmis, prisipažinusi, kad isz 
mano puses teisėtai pasielgta.

Teikis Tamsta priimti mano 
Įiagarbos jausmus.

Celina. > >

Kaip ežia dabar viskas ap
link Celina persimainė. Ir (ai 
isz karto —- tarsi nuo dnsilyto-' 
jimo burtininko lazdeles.

Pradėjus nuo szeimynos.
visamTėvas isz karto tam 

ir tikėt nebenorejo. Jisai pats 
nuėjo su dokumentais, kuriuos 
Turinskas paliko, in advoka
tus ir notarus. Turėt žentą, 'ku
ris valdo turtą,
beveik in milijoną litu“?!

Ir 'kuomet jau, pagalios, in
ti kejo, dar ilgai 
to priprast.

visuomet
Turinsko jautėsi 
tas; jokiu klausymu jam 
drysdavos užduot, o kalbėjo iii 
ji su nusižeminimu,

su

inkainuojama

negalėjo prie

Ir draugystėje 
esąs suvaržv-

ii e-

szeliu ant vizitines korteles kejau...,
kuriame

beveik 
pažy

nusižeminimu
kaip in virszininka, su pažy
mėjimu perdėtos ir tikros pa
garbos.

Apie Celina irgi 
pakeitė savo 'nuomone.

Kadangi tai buvo szi rd ingus 
ir gana atviras žmogus, kalbėjo 
garsiai ir su nusistebėjimu:

— Ko norite!.
nemaniau, ka’d tokis...

' Po intekme to fakto Celina 
irgi labai persimainė.
raišiais metais apkartusi skep- 

“son- 
po tam nuotikiui at-

Pasta-

tiszka, surūgus, tipine 
morge, ’ ’
sigaivino, atgijo, sugryžo iii ja 
insitikinimas ir pasitikėjimas 
savo jėgoms, ingijo gyvumo, 
buvo kalbi, laki — pati jausda
vo, kad volei esanti žavėtina.

Turinslkas kasdien ateida
vęs, bet visuomet trumpai sė
dėdavęs del kaž-kokio manda
gumo, kuris niekuomet ueleis- 
daves jam savo asmens niekam 
primest.

Dabar kalbėdavo
apie Celina, apie būda, 
praleisdavusi tuos metus, 
kuriuos jos neregėdavęs, 
patyrimą, 'koki joje gyvenimas 
sukrovęs, apie permainas, ko- 

sainoncj po 
žmonių

apie ja
kaip 
per 

apie

kios jos prote ir 
intekme galvojimo ir 
pažinimo i n vykusios.

Jinai laisvai

T

TARADAIKA
A

Teisybe vyrueziai kad 
Taradaika 

Tai ne Buika,
Kas klauso mano rodos

Tasai neturi jokios bėdos.

y

Isz Lietnviszku Kaimelio

Su dideliu a p va i k sz- 
Vakare

iii

M

idi
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smagu ir koktu.
— Isz tikro... Bet ka-gi asz 
din padalyt.... Negalima no

rėt, idant nutraukeziau pasau
lini isztekėjimą dėlto, kad ta
tai kam-nors sudaro nesmagu
mu....

mano
ma-

falai pagalios truputi Ce-

— Asz jok nesakau, 
Celi u te, bet... tiktai taip 
nau, kad jis Ikonczias...

— Pakontes ir nustos.
Juze atsiduso, r

liną suerzino.
— Galutinai imant, 

vienas privalo apie save 
vot — tarė sziiirkszeziu tonu 
nutraukdama ta pasikalbėjimu 
kuris, kaip buvo nereikalingai 
pradėtas.

Bet Juze dar paklausė:
— Ar jisai tau nieko neat- 

rasze i
— Ne, nieko.
— Ir visiszkai nepasirodo! 

Visiszkai! Ir labai ge
rai padare. Rasit, apie priežas
tį isz szalies sužinojo. Bet apie 
tai gana.

imant k i de
ga l-

VI.
Nežiūrint, kad blaivai 

•gyvenimą žiurėjo ir mokėjo sa
ve valdyt, Celina vis tie'k kaž
ką jaus,davusi, kas buvo pana- 
szu in galvosūki, 
visa savo jaunystes

in

Karjeros 
gyvenimą O J 

tikėjosi, tikėjosi jos,

kaipo sumok e j i m o 
Jog tiek

visiszkai ,

asz kaltas., 
nesi Ii-

pagimdė

kalbėdavo 
lengvai ir intcligentiszkai.

Jis buvo, 'kaip sužavėtas.
— Net stebiuosi — kai bo

davo jai. —Atradau tamsta 
tokia-pat visiszkai, kokia ne- 
sziodavau savo ilgose ir ligo
tose svajonėse.

— Delko tamsta jas vadini 
ligotomis!

— Ak, panele Celina, 'kiek 
asz per jas prisikeneziau...

Trecziu 'kart jam apsilan
kius nustatė labai
tuoktuvių data. Už 
susituo'ksia — ir tai be jėkiu 
prisirengimu.
scsziems menesiams iszvažiįlo
sią iii užsieni. Tenai Celina už
sisakysianti rubu ir 
reikalingu

artima sib
menesio

Po jungtuvių

pro-

Turin^kas pasiūlė savo 
už

kitokiu 
moteriai daiktu. 

Namus ir tvarka juose užvesiu 
sugryžus in Lietuva.

Tokis buvo Turinsko 
jokias.

Celina isz’karto ant jo davė 
savo sutikima.

Užsienis!
Sztai magiszlkas žodis, kuris 

ja ilgus metus viliodavo... Nie
kuomet nebuvusi užsieny j:

Viena diena po piet, vasaros 
metu,
sužiedotinci phsivažinet 
miesto.

— Tai ka-gi, labai malonu. 
Vežėjas jau lauke ju gatvėj.
— Už priemiesezio — su

rauko Turinskas vežėjui.
— Užkurio! — paklauso.
— Vis-vicna.
PasJkui Turinskas 

pe in Celina.
gerai

nusikrei-

Jog
kinu?

N usiszypsojo.
— Natų rali szikai.

[TOLIAUS BUS]

jam paša-

ANGLEKASIS GIRIA JI.

Mr. Peter Besiago,

Ir Baltruviene taip sako 
Mane mokytu stato, 

Sako: Negaliu užtylėti, 
Turiu Taradaikcli mylėti. 
Ant bobos zaunos nepaisau, 

Savo grimorius raszau, 
Ba jaigu boba ant sprando 

tupėtu,
Kojos in niekur Užkelti 

negaletau.
Daug yra tokiu vaikineliu 
Mano meisteri Taradaika 

vadina,
O nekuria ir paniekina
Bet jisai isz to džiaugėsi

Ir net Įiuszinasi, 
Ba mano vardas yra garsingas, 
Ir del doru žmonių meilingas.

Kožnas mano darba 
prisisavintu, 

Kad tokia galva turėtu.
Bet tieji besmegeniai, 

Turi galvas kaip bezmenai
Save dideliais mokytais stato 

O savo kvailumo nemato. 
Ir ant galo tas pasidaris, 
Kad suvis jiems protas 

susimaiszis,
Aliejus isz lamp u jau baigia

y

Ne turės .ka tada veikti.
Asz vis isz senu leistini varau, 

Žingsnio didelio nevarau, 
Bet jaigu dideli žingsni

2

Cleveland, Ohio. — Szv. Jur
gio parapijos mokykla szimet 
užbaigė 53 mokiniu 8-ta klasa 
mokslą.
cziojimu bažnyczioje.
siilosze parapijos svetainėje 
puiku teatra ir koncertą, atsi-. 
sveikindami .ir dekavodami 
kunigui ir seserimis už ju sto
ruma prie užbaigimo mokslo. 
Publikos buvo pilna svetaine ir 
kaip girdėt, tai vakarėlis 
sičius labai patiko.

Taipgi ir p. Anastazije, duk
tė Andriaus ir Mares Krugiu, 
'kurie 'kitados gyveno per daug 
metu 6 i ra rd vi lie, Pa., užbaigė 
pasekmingai mokslus Szv. 
Jurgio parapijos mokykloje. 
Panele Krugiute ir tolinus la
vinsis augsztesniu mokslu.

mokslus

I*

vi-

Jį
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kianie 
panorėsi priimt domėn ir 
no pasisiulynia... Gal sziandien 
ir asz pats tamsta turėsiu kilk 
szansu kuriu priesz asztuonis 
ir septynis metus neturėjau... 
Jaigu tamsta esi nusikamavusi 
ir gyvenimo suvarginta, jeigu 
tamsta trokszti ramybes ir pa
silsiu — tai gal tamsta iszmin- 
tingiau pasielgtume!, tekeda
ma už manes. Asz turiu gali" 
mylios duot tamstai daugiau, 
negu ramybe — neg isztek- 

n eg ibztek- 
Esu

liti; net daugiau, 
liaus — nes perteki i u. 
turtingas.

Tatai kalbėjo ramiai ir be
veik pusbalsiai nededamas jo
kio kirties sakiniu svarbumu.

Velina iszrode, kaip suakme
nėjusi. Nesugebejo mintimi 
apimt propozicijos, koki jai 
buvo taip urnai ir netikėtai pa
daryta: tc/kioj stebėtinoj for
moj jinai ant jos nupuolusi.

Sudėjo tylėdama pirsztus už 
pirsztu — o pirmutine aiszki 
mintis, koki jai atejo, buvo

___ n;
North Woburn, Mass.—Czio- 

nai tapo smai'kiai sumusztas 
South Bostono Lietuvis Anta
nas A., gerai žinmas “bobinin- 
kas,” gyvenantis szkaplerniu- 
ku name ant bordo. Ji sumu- 
sze vienas Rusas kuris gyvena 
ežia su persiskyrusią moterisz- 
ke B. Rusas buvo iszcjes prie 
darbo, tai musu A. mane, kad 
jam bus gera proga ' jrasisve- 
cz iuoti prie svetimos mote- 
rjszkes. Bet kur buves-nebuves 
Rusas pareian namo ir randa 
nepraszyta sveczia. Prasidėjo 
Lietuviszkai-Rusiszkas karas, 
kurio paskomės buvo tokio: 
Rusas Lietuvi apgalėjo ir su
daužė bonka ant jo galvos, ku
ria pasdeui reikėjo susiūti 26- 
iose vietose. Rusas liko svei
kas, bet užtai teismas nuteisė 
ji 3-ms menesiams kalėjimo. 
Nukentejusis Lietuvis yra ve
dos vyras ir turi palikes Lie
tuvoje paezia ir vaikus.” —K.

PAJESZKOJIMAL
pusbroliu

Juozo Vaitulioniu.

"’I i
KĮl.

m
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ltPajeszkau savo 

Jurgio ir 
Jaigu kas apie juos žino mel
džiu praneszt arba tegul patys 
atsiszaukia.

Juozas Vaitulonis, 
1015 Quarry Ave. 
Grand Rapids, Mieli.

lt.
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daryczia
Tai sau daug bledes 

pridaryczia.
Kaip galiu, 

Žengiu tiesiu keliu 
In szalis nesidairau

' Savo privalumus pildau.
O kada paneziakas padžiausiu 

Gal tada garbia gausiu, 
Ba daugelis pasakys, 

Kaip apie mane atsimys: 
“Amžina atsilsi, daug gero 

padare, 
Paklydėlius nuolat bare,” 
Ir da pomnika pastatys, 

Augszta, lyg debesiu, jog 
visi matis, 

Ir da ant virszaus mane 
pastatys.

Tiek to, asz garbes ir 
vainiku nejeszkau, 

Tiktai taip sau sakau 
O “prieteliai” mano 

spjaudytu 
Ir sakytu:

“Tai ka jam daryti

Pajeszkan Aleksandra Franc- 
kevieziu, kuris apie 10 metu 
adgal gyveno Steubenville, O- 
hio, ir nuo to laiko apie ji ne
girdėjau. Meldžiu jaigu kas 
apie ji žino ir ar jisai gyvas ar 
miręs, lai atsiszauke arba kas 
apie ji žino tegul pranesza joj<4 
nuliudusiai seserei Franckcvi« 
cziutei o po vyrui Kurszvetic-* 
ne po tokiu adresu:

Europe — Scotland 
Mrs. Anna Kurszvetiene

167 Newstevenston Road, 1 
Corfin Bay, Motherwell.

(t.5‘4

304 E. 
Fell St., Summit Hill, Pa. ra- 
szo mum: “Tankiai turėjau 
skausipa dantų ir Dr. White’s 
Oil of Youth suteikia man grei
ta palengvinimą. Asz ta lini- 
menta vartojau ir del kitokiu 
reikalu ir visada aplaikiau pa
sekme. ’ ’
ba pas First National Laborat
ories, Lehighton, Pa.

mum: ISZPOPIERUOJA1 IR
MALAVO J A ČTUBA8

Ne jam snuki uždaryti 
Ne pakabinti.” 

Bus gana apie ta, 
Imsiu apie kita:

EICHE IR JUENGST! ĮI 
24 South 4-th Ulycsia, 

FRACKVILLE, PA. *
v“.V'.i

9

'kuriosIr santykiuose su ja prisi
laikydavo aukszcziausiu man
dagumo dėsniu ir nedrąsumo.

Užtat motina apipildavusi 
“savo brangiausia 
“savo uogele, savo 
obuoleli,” 
glamonėjimo srove taip, kad 
isz szalies žiūrint, niekam nei 
in galva neateidavo, kad jinai 
tatai sugebėtu padaryt.

— Q iiBZ" visuomet sakyda
vau — kartodavo ligi nuobo
dumo — mano tu aukso žuvele, 
kad tokios kitos paneles, kaip 
tu, tai niekur nerasi nei Lietu
voj, nei Amerikoj, nei kitojo 
szaly.

Ir buc^kiam, kuriuos lydė
davo susijnddinimai, atsidūsė
jimai akiu szluostymas, 
nebuvo.

Tiktai viena Juze nuo tos ne 
tikėtinos atmainos jautėsi 
kaip ir ne sava.

Celina tai atspėjo ir 
karta vakare pati ta tema už
vedė kalba su seseria.

— Nes matai — kalbėjo 
Juze — asz sau apie ana galvo

antrasza vieszbucio 
buvo apsistojęs.

Paskiau nusilenke ir iszejo, 
palikdamas Celina sugluminta 
ta troksztama, 
netikėta situacija.

IV.
Ryto meta Dobrovolskis pa

kilo taip laimingame ir gera
me upe, kad ji skaitydavo, tar
si s’zventu. Pirmąjį karta nuo 
tu jaunystes laiku, kuriuose 
pražudė tikėjimą ir skaitė sa
ve netikineziu in Dieva, paju
to kaž/koki stipru ir kaip ir 
inkiru maldos reikalą — dėko
jo kaž-kam už gyvenimą, už li
kimą, už ja.

Ir kuomet buvo bededąs 
ranka ant duru rankenos, 
idant iszejus, kaip arastai, in 
banka, atėjo in ji pasiuntinys 
su svarbiu laissdku.

Dobrovolskis pažvelgė in vo
ką ir pažino ranka savo sužie- 
dotines Celinos. Insthi'ktyvisz- 
kai suvirpėjo.

Celina rasze:
“Gerbiamasai Tamsta!
Musu sutuoktuves nėra ga- ju. Jau labai turi but jam no-

' 'f“1 ” f • , ' . ;■ i • ’ 1 . K, i. »i'* ■ ,V

o tacziaus jai

O

rankenos

Parsiduoda visur at

dukrele,” 
uogele, savo aukso 

visa lipsznumo ir

ką i po 
kaž-ko jai nuo gyvenimo pri- 
gnlinczio, 
Skolos nuo likimo.
turėjusi pasisekimo! taip bu
vo laukiama, gerbiama! Saldus 
ir kartus žodeliai, žavejantieji 
ir bevil tingioj i kokius koszda- 
vo jai iii ausyte laimingi ir 
noki i m ingi gerbėja i,
joje insitikinima apie jos di
dele verto, kuris taip lengvai, 
apskritai imant, prigija der
lingoje žmonių savymeiles dir
voje.

Bet esama paneliu,
turi laimes tiktai in meile o ne 
in isztdkejima. Matyt, ir Celi
na in ju skaieziu priklausyda
vo. Tie, kuriems’ noriai butu 
pavedusi savo rankele, net ne
darant skirtumo tarp vieno ir 
kito, buvo dar labiau, negu ji
nai, gudresni ir blaivesni, jesz- 

atrasda-

PARDUODU LOTUS IR NA- r 
MUS FRACKVILLE, PA.

♦ ♦ *

galo

atmainos

viena

y kaip

iszsvajotoji ‘1 karjera, 
chimera.

kodavo pasogu ir j u 
vo.

Ir taip metai plauke 
upėj vandenėlis.
. O
jog nebuvo fikcija, 
Apsireiszke — ir tai takioje 
szviesojo kad Celina priesz ja, 
kaip priesz paezia saule, turė
jusi alkis primalk t —apsireisz
ke, kaip negirdėtoj pasakoj, 
kaip efektiniai sudėtojo apysa
koje, ypacz tuo laiku, kai Celi
na apie ja ir apie save buvo 
abejotinos nuomones, kuomet 
vol galutinai buvo boiszsiža- 
danti savo svajonių —paskuti
nėjo, taip sakant, valandoj.

Pagalvokite, (kad dar pora 
dienu —ir jau butu pervehi— 
popiet szauksztai, kaip sako
ma.

Parduodu lotus ant statymo 
namu, ir pabaigtus namus su 
visokioms vigadoms. 
turi 17^x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, szilumą 
elektros, iszpopieruotos, 8 
kambariai ir gėrėtas.
35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmdketi o 20 
doleriu ant menesio. Žinote 
kad Frackville auga ir noužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen- 

visas

Namai

iszpopieruotos, 
Lotai

Žinote

tas eina per miestą in 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

Vyrueziai jaigu nuo namines 
pasigerėto,

Tai norints dorai užsilaikykite, 
Stubose sėdėkite, 

Kaip laukinei neklykaukite.
Yra ir tokiu gyvuliu, 

Jog susedia prie langu, 
Ir kaip tyezia, 

Kada žmonys eina in 
bažnyczia, 

Slauge novos miszparns, 
Nuduodami dvasiszkus.

Ko galima tikėtis — kad 
protą turėtu,

Tai taiĮ) nedarytu, 
Juk kožiias kvailys, 

Yra kaip gyvulis.
/ l

i

-Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popietuoja ir iszmalayo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lie tuvy s ir privalote ji 
suszelpti. i

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,358.61

n

Mokame 3.czla procentą ant 
audčtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas aĮ 
didelis.

" i

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St.
v

> 
Shenandoah. Pa.

r— -y ■’ ' į r —

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama

Preke 25c

"V

kaipo eiles ir dekliamacljos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

•Patarnaujame simpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt. i

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
'"r ' """’II ' r Wf|.

J H. BALL, Prezidentas
c G W. BARLOW, Vicc-Prc*.
> J. E. FERGUSON, Kas.
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Puse 1926 meto jau pra- 
I

Utaminke Sz. Petro ir

Prezidentas Banio 
Isz Haiti

Į

b jo-
»

Povilo.
— Ketverge pirma diena 

Liepos—July.
t

— Suffolk kasi kloję daug 
vyru liko be darbo nes kompa
nija visai uždare nekurius bra
stos kur daugiausia tie vyrai 
dirbo prie “rabinimo”.
I — Žmonys musu pavieto 
ftnt tikrųjų pradėjo kova isz- 
naikinti visus paleistuviu ur
vus kuriu yra apie 70 po visas 
dalis pavieto. Nuo kada sude
gino Airisziu Klebonija Maha
noy Plane urvu locininkas at- 
kerszino kunigui už kovojimą 
prieszais juos. Jau keturi kal
tininkai likos suimti, visi ma
karonines veisles, ir uždaryti 
kalėjime.

— Praejta Ket vergą Lake- 
Xvoode buvo didelis szturmas 
su ledais kokio nuo senei nepa
menama.

— Suimtos nakti isz neži
nomos I priežasties susikivir- 
czino kokis tai Iszpanas su Ai- 
riszum ir ant galo Iszpanas 
isztraukis revolveri szovi ir už- 
musze Airiszi ant vietos. Už- 
musztojo vardas yni Pat Sulli
van. Iszpanas likos uždarytas 
Pottsvilles kalėjime.

— Naujas ‘McAdoo tiltas, 
kuris nesenei likos užbaigtas, 
sugriuvo dalyje, Ketverge die
na. Motoristai nuo senei lanke 
jojo atidarymo, bet vela nusi
minė, nes turi pervažiuot per 
du geležinkelius idant gautis 
in McAdoo.

APIE SENATVE
^♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦i44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*44*4^*44*4^
t *
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— Apskriczio korai — Ma
hanoy City, St. (’lair, Tamak- 
ves ir Mount Carmel’io laike 
savo metini iszvažiavima in 
Bitting’o Grove Nedėliojo. Ko- 
ristai ir korteles praleido pui
kiai diena ir kožnas sugryžo 
linksmas ir užganėdintas.

— Leonas ir Edvardas, sū
neliai p. Viktoro Boczkausko, 
turėjo operacije ant tonselitis 
Shamoku ligonbuteje, 
padare daktaras Reese.

PRANESZIMAS.

kurias

Kurie turite automobilius ir 
norite kad tas automobilius 
but dailus kaip naujas, tai ga
lite pasinaudoti isz szios pro
gos. Mes parduodam tam tikra 
jnedega kuri jus gal senei nori
te o nežinojote* kur gaut i. Szia- 
dien mes pasirengė jumis pa
tarnauto už maža preke, tik už 
$6 už bonka kuri padabins ju
sli automobiliu ir ne permai
nys kol 3rd tik duos tikra nau
ja spindėjimą — iszrodys kaip 
naujas., Kurie gyvenate* toliau 
galite prisiųsti pingus o busite 
užganėdinti, 
siusti Money Orderi ar 
trtfotam laiszke. Visas patari
mas bus sykiu prisiųstas. Ar- 
cziau gyvenantieji galite* patys 
pas mus ateiti ir persitikrinti, 
bot Hėpaitilrszkite
jeigu sziadien nereike tai rei
kės paskui ir patarezian jumis 
szita straipsni isžkirpti ir pa
silaikyti sau ar kitam.

Louis Wascli, 
1139 E. Mahanoy St

Mahanoy City, Pa.
MISS HOPPER SAKO 

KAD GERAS.
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Miss Esther Hopper, 255 E. 
Summit Hill, Pa. 

“Asz vartojau Dr. 
(White’s Blood ir Nerve tonika 
ir aplaikiau dangpase'kmcs. 
Pars ik! uda 
First National Laboratories 
Lehighton, Pa.

ANT PARDAVIMO.

.White St 
sako:

M

visur arba pas
>

t
Beveik visi žmonos su baime 

žiuri in senatve. Jauni nenori 
pasenti, seni bijosi nesveikatos 
ir susilpnėjimo, 
giminėms senatve rupi,
jiems prisieina prižiūrėti arba 

ir nepaisiant 
yra juos 

žmones

Draugams ir 
nes

7
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Banio, pivzideutas

k v

užlaikyti senus, 
kaip malonu jiems 
prižiūrėti, patys seni

I labai apsunkina ju gyvenimą.

i

V v J
UndrwM 
Unit.rm

Louis
Republikos Haiti, atvažiavo in 
Amerika dalybauti Eucharis
tiniam kongrese (’liicagoje.

Isz Shenandoah, Pa.

Kadangi senatve visus užinte- 
resuoja gal • nebus 
truputi api senatvės 
apraszyti.

Yra labai sunku paaiszkinti 
kas tai yra senatve.

Kaikurie žmones
60 metu jau seni, kiti sulaukė 
80 metu protiszkai ir fiziszkai 
veiklus. Tokiu budu negalime 
akyti kad žmogus sulaukės pa
skirta skaitliu metu vra senas. 
Yra sakinys kad “moteris tiek 
senumo, kiek atrodo, vyras, 
kiek jauezia.

pro szali 
hygiena s/ O

sulaukė

M

11

Visi naminiai fornieziai per
siduos neperbrairgiai, 
pirks forniezius gaus stuba 
aut raudos. Turi but greitai 
parduota nes locnininkas isz- 
važiuoja. Atsiszaukit po No. 
f ““ “ ‘ ( ... .  (t.53717 E. South St.

kas

f Cecilija, naszh* po Juo
zui Kazlauskui, mire Ketverge 
ryta po trumpai ligai. Velione 
paliko Iketures dukteres: Vasi- 
lienia, Kubiliene, Januleviczie- 
ne ir Magdalena namie kaipo 
du suims Frana ir Joną ir pri
imta sunn Frana.
atsibuvo
bažnvt inems 
Jurgio bažnyczioje.

•kiek atrodo,
Bet gydytoju 

senu-

S(‘-

Tas 
amžius

------------ s
gai tiems, kurie gerai negirdi 
ir kuriu akys susilpnejusios.

Kuomet gimines ar draugai 
v i si a apleidžia senus, tas gali 
juos vesti prie neiszgydomu 
nerviszku ligų. Daugelis senu 
žmonių labai mėgsta simpati
jos ir ypatingo prižiūrėjimo, 
bet tokius nereikia lepinti. Jei
gu serga, reikalauja priežiūros, 
bet ne lepinimo.

Visi, netik seni bet ir jauni, 
turi suprasti kokia svarbia ro
le žmogaus gyvenime los’zia 
poilsis, kuomet žmogus pavar
gęs. Jeigu in laika žmogus pa
ilsės tas praszalins daugeli li-

Ypatinga atyda turi būti 
kreipta in senu drabužius, val
gi ir miklinima. Kuomet žmo
gus sulaukė 40 metu jo kūno 
sziluma sumažėja ir miklini- 
mas labai reilkalingas aprū
pinti trukumą, 
jos gydytojas,
dasieke 95 metus, pataria kas
dienini pavaikszcziojima ant 
lanko, nepaisiant oro. Jis sako 
kad pavojinga vaikszczioti pa
kol žmogus
kiekvienas toluma , turi 
spręsti. Kad nors visi senieji 
negali sekti jo pa ta rimą vertė
tu pavaikszcziotl nors gražia
me ore.

Reikia vengi greitu tempe
ratūros permainų nes 
cirguliacija ne stipri,
žiai turi būti szilti bet ne per 
sunkus. Szaltame ore namai 
turi bui tinkamo sziltumo. So- t t
no kunui nereikia tiek kuro 
kiek reikalauja jauno,
žmogus uslaukes 50 motu 
valgo sunkius pusryczius ir 
pietus jis sutrumpina savo 
g.vvenima. Būtinai reikalinga 
permainyti valgi ir priprati
mus. Juos -•Teikia pritaikinti.

Garsus Angli- 
•kuris neseniai

Laidotuves
Utarninko ryta,

apeigomis f
su 

ivv

30!)— Franas Slovackis, 
S. West ui vežios likos sužeistas 
in koja laike darbo 
Penu kasiklosia.

— Kada Kazimieras Kas- 
perą vieži us ėjo namon, 
užkluptas per tris 
baisiai apmnsztas.
turėjo susinti žaidulius.

William

likos
n1 

Daktaras
vyrus

t
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ISZPARDAVIMAS
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OTŲ IR NAMU
•«5 1'

Kiekvienas žmpgus nori gyventi gražiam name, kur pati 
ir vaikai gali užaugti sveiki ir drūti.

■ ''H

SHENANDOAH HEIGHTS

i

y y

pareiszkimas kad vyro 
mas priguli nuo jo kraujagy 
lu, ar tik nebus geriausias 
natves paaiszkininuis. 
roiszkia kad žmogaus
priguli nuo jo arterijų siste- 
mo padėjimo.
kietėjimas kranjagyslu nuo nu
kreipiamu užkrėtimu, netinka
mo valgio, siisirnpininin, ir t.t. 
visi yra nukreipiami.

Daugelis žmonių tiki
sulaukė kaikuriuos melus jau 
dasieke paskutini gyvenimo 
puslapi.
protas ir kūnas — 
pradės silpnėti.
ga 
būti gana linksma 
ka permaina.

Ankstyvas su-

kad

pavargsta, bet
nu-

seno
Drabu-

t
T
£ 
t X 
i

yra tai tokia vieta — vientine vieta, kur nauji namai gali 
but pastatomi, del tu kurie gyvena Shenandori.

Czia neyra kokia tai pustyne, bet yra tai graži aukszta 
vieta, jau isztaisyta su 388 namais, isz kuriu jau 356 yra 
parduoti ir apgyventi. Likusi eji, tai yra

30 Namai
kurie randasi ant Shenandoah Heights, drauge su

t

f
l

Biznavu ir 
Gyvenimo Lotu300IXTiki kad sveikata — 

natūraliai
Koks klaidin- 

nusistatymas! Senatve turi 
fiziologisz- 

Turi būti links
mybes ir pasigėrėjimo laikas.

Senyn einant reikia pasi
rinkti lengvesnius darbus bet 
tokius darbus kurie reikalaus 
vartoj ima netik fiziszku bet 
ir protiszku pajėgu.

Skaitymas geru laikraszcziu 
ir geru knygų daug gero at- 
nesz, ir neleis perdaug susiru- 
pinti apie visokius mažmožius. 
Senas žmogus visuomet baisiai 
susirūpina. Jaunesni turi ta ži
noti, ir visuomet stengti juos 
palinksminti. Senesnius visuo
met reikia pakviesti prisidėti 
prie jaunesniu

Klaidinga, ir net baisu

Jeigu
vis

bus iszparduoti del aukszcziau šia siūlė jams, per pardavimaI 
t X
i

Public Auction
IR KOŽNAS NAMAS IR LOT AS TURI BUT PARDUOTASna- 

isz
Prisipylęs už daug

Jurgis Soreckis, 
Run, sumusze skau- 

ir kūdiki, 
in

už pakula. Negana 
elek-

mines, 
Turkey 
džiai savo 
Už tai likos uždarytas 
‘ezyseziu”
to, isz piktumo sudaužė 
trikinia skalbamaja maszina.

paczia

— Jonas Kert avi ežius isz 
Atlas, ir da du kiti iszgamos, 
laike uždaryta pas save 16 me
tu mergaite su kuria pasielgi- 
nejo gyvuliszkai per visa ta 
laika. Visi likos uždaryti Pott- 
svilles kalėjime.
DIDELIS ISZPARDAVIMAS.

sietu ir

daigu reikalaujate kokiu na
miniu daigiu tai ateikite in 
musu sztora pamatyti kaip pi
giai galėsite pirkti. Numaži- 
nom prekes nuo 10 iki 100 pro
cento piginus ant visokiu krės
lu, puodu, klijonkiu,

Nauja loneze vertes $35 
iki $45 galima pirkti už $25.75.* 
Daug kitokiu daigiu kuriu ežia 
negalima visu paminėti bus 
parduoti už labai numažintas 
prekes. Iszpardavimas prasi
dės Seredos r v ta 8 vai. ir 
trauksis tik per tris dienas, to
dėl nepraleiskite progos
ateikite o fiuezedinsito pinigo.

Louiff }Vasch
1139 E. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.

t.t.

bet

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
NEDELIOJ 11 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
aubato* naktį 10 Liepos ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Nedė
lios ryta 11 Liepos, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai Nedėlios ryta 11 

I Liepos. Grįžtant apleis Niagara 

Falls 3 vai popiet o isz Buffalo 
3il5val popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip Ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond 
■asangsgi1 ■ i i \ ............. a e ■ ■Wiii

i

i

pasilinksmini
mu. Klaidinga, ir net baisu, 
tikėti kad jeigu žmogus sensta 
jau jam vietos nėr.

Itadio taipgi suteikia 
pasakyto džiaugsmo,

neisz- 
ypatin-

Galima tankiau valgyti bet vis 
mažiaus. Valgi reikia gerai su
kramtyti ir povaliai valgyti. 
Daug mėsos nevalgyti.

Senesni žmones menkesni 
už jaunesnius nes jie mažiaus 
valgo. Atsiminkite kad sveika 
senatve priguli nuo žmogaus 
užsilaikymo jaunystėj.

Visi pageidauja ilgai gyven
ti ir sveikai gyventi, ir jeigu 
užsilaikysime reikalingus svei
katos principus dailiai pasen
si me.

S v c i k a i u ž 1 a ik y k i m e 
protą.

savo
— F.L.I.B.

ANT RANDOS.

74
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Reading
< lines >■

k

Dubeltavas 
Tlkletaa

X
į
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Napaisant ant kasztd, vertes ar prekes. |* 
8*5^ Pirksite už savo locna preke ♦♦♦

ugnin- 
arti publikine s mokslaines, bažnycziu, tik

Pilnai nuvalyti lotai, vanduo, elektrikai, telefonai, 
alarmai ir t.t
penki minutos nuvažiuoti su automobiliu in vidurį miestą ir 
teatru. Tit visi intaisymai jau yar užmokėti.

žXX
,, r

$3.75
1N

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25 in
WILLOW GROVE

Nedeiomis Liepos 4 ir 18

Biznava vieta Frackville, Pa 
geroj vietoj už prieinama ran
da. Kreipkitės ant-adreso:

G. A. H|iupt, Jr.
• Frackville, Pa.

ANT PARDAVIMO.
J.2)

I-

Speciali* Ekskursini* Treina*

Iszeis ryto

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
. 2:39 
. 2:49 

. 8:04 
. 8:16 
. 6:00

Isz
Gilberton ..........
Mahanoy City . . . 
E. Mah. Junction 
Tamaqua............
Pribus in Philadelphia

Grįžtant—'Apleis Philadelphia 
7:15 vakare Standard Time o 
8:15 vakare Daylight Time.

16 Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY, 
OCEAN CITY, Etc. 

KETVERGAIS
Liepos 1, 15 ir 29 

Augusto 12 ir 26. Sept. 9 
IN TEN IR ADGAL $7.20

(Tikictai gori ir ant Pullman 
Karu primokant rogularisz- 

ka Pullman preke).
ISZ MAHAN0Y CITY
Tikictai geri ant bile kokio 

treino ta diena priskirent ir ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 vai naktį priesz tai. 
Galima sustot PhiladelphijoJ va- 
žuojant ir grįžtant.

Biznavas namas viduryje 
miesto, Frackville, Pa. Sztoro 
ruimas 40x20 pėdu didžio, trys 
ruimai žemai, 7 ruimai ir mau
dyne ant antro floro ir 5 rui
mai ant teezio floro. Garadžius 
del 3 automobiliu. Iszbru'kuota 
ulyczia ir dreinai. Visi intaisy
mai. Kreiplkites ant adreso:

G, A, Haupt, Jr.
Frackville, Pa.J.2.)

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži-
mas ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja-
ma su stobotine pasekme por 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

^ik per

. I ■
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Ateikite pamatyt tuos lotus ir namus.
Apmanstykite kokia ju sziandiene verte 

Nusreskite kiek jie yra jumis verti.

Ncužmirszkite kad jus patis paskirct pirkimo 
preke - Jie bus parduoti už juso preke, tai yra 
už tiek kiek jus patis insiuly si t.

M

Diena Pardavimo-PA NEDELIJE 5 LIEPOS 
Vieta Pardavimo - BUDOJ ANT VIETOS 
Laikas - 2val popiet nepaisant kokis oras butu

Dan. J. Ferguson
ATTORNEY

Citizens Bank Building 
SHENANDOAH, PA.

t

I. . , ,-i u.rur-r m, t l—   .......... .......... y.

Ant Lengvu Mokescziu
10% prekes inmokėti dienoj 

pirkimo; 10% in 60 dienu; 
13 1-3% in 120 dienu; likusi 
suma ant bondo ir morgeczio 
ant vieno, dvieju ar trijų metu, 
mokant in czvertinius mokes- 
czius po ir procentą po

* •6%. .
Bankavos knygutes su tikru 

perdavimu bus priimami kaipo 
depozitas. Liberty Bondsai už 
ju pilna marketo vertes bus ir 
priimami kaipo depozitas. Bus
parduodami po iszlyga-s kurie
B « • J • , • i t •bus perskaitomi ant vietos die-.
no jo pardavimo.

I i. m,u ■imu     .mi   W ■ ii.   
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James R. Murphy
Real Estate Auction Specialist 

132 North Main Street
Telephone 403
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(
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EXECUTIVE OFFICES
20 Nassau St. New York

Telephone John-1554
i

Musu agentai noringai suteiks jumis daugiaus informacijų 
apie szita dideli pardavima.

telefoną No. 403
Galima juos pasmaukti per ii
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