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ISZ AMERIKOS
fl

LIETUVYS
APGAVIKAS

ISZDEGINO
PACZIAI AKIS

UŽVYDES VYRAS ISZDEGI- 
NO AKIS JAUNAI 

PAOZIA IR NUŽUDĖ 
DAŽIURETOJA 

KŪDIKIO.

New York. — Samuelus 
Wallach, 39 metu, prezidentas 
kompanijos czystymo langu, li
kos aresztavotas už iszdegini- 
ma akiu su karboliku savo jau
nai 17 metu paežiai ir nužudi- 
nima daži urėto jos
metu dukreles, senutes Zofijos 
Blust, 69 metu.

Wallach baisiai užvydejo sa
vo paežiai ir mylėjo pasiūtisz- 
kai, o kada ji uždare kalėjimo 
paszauke in paežiu:

juju trijų

“Kada 
mano kuna pririsz prie elek- 
trikinio krėslo, nepaliausiu ta
ve ir tada mylėti.”

Motere daugiau nereges sau
les szviesos pakol gyva bus nes 
vietoje kur puikios akutes ži
bėjo, toje vietoje randasi da
bar tik juodos duobes.

nesulaukda-

rado 'kunigą

RADO KUNIGĄ NEGYVA 
LOVOJE.

Gettysburg, Pa. — Katali- 
kiszkas kunigas George L. 
Rice, 63 metu, prabaszczius 
per keturis metus parapijos 
Szv. Ne pratikai limo, likos su
rastas lovoje negyvas, badai 
mirdamas nuo szirdies ligos.

Zakristijonas
mas ateimmt kunigo ant mi
ežiu, nuėjo pažiūrėt kas buvo 
do priežastis. Iszmuszes duris 
miegkambario, 
negyva lovoje.
RADO $28,000 BONDUOSE 

SENOJE SZLUOJAMOJE 
MASZINOJE.

Altoona, Pa. — Su v. Valsti
jų bolidai turinti verte 28 tuks- 
tanezius doleriu, likos surasti 
ana diena senoje szluojamoje 
maszinoje (sweeper) per 
James Rooney ir jojo seseri.

Juju sesuo Margarieta Gip- 
ple, naszle nesenei mirė, iszda- 
lindama savo rakandas del li
kusiu giminiu, o maszina pasi
ėmė sesuo. Kada norėjo naudo
ti maszina iszszluoti st u ha, ma- 
sziria ne norėjo suktis, tada 

maszina, suras
damas priežaste — nes maszi
noje radosi bondai.

Gijipliene mirė nepalikda
ma jokio testamento, nes likusi 
szeimyna mane kad jiji jokio 
turto neturėjo ir nesitikėjo 
nieko po josios mireziai.

Brolis su seseria pasidalino 
pinigais.
BAISI ŽUDINSTA

. PAPAIKUSIO SUNAUS.
— Pa- 

nuo dideles meiles
Richardas

brolis iszarde

(sweeper)

šil

Springfield, Mass, 
paikes H 
del savo motinos, 
Bearmi, 32 metu, nužudė savo 
motina ir konia visa josios la
voną sudraskė.

Lavonas motinos likos
rastas per policije kuri insi- 
gnvo in narna per iszlaužima 
duriu Papa i kusi sūneli rado 
sėdinti ant grindų o aplinkui 
ji, gulėjo szmoteliai sudrasky
to motiniszko kūno. Sūnūs da
vėsi malszei nuvesti in kalėji
mą, kur palicijai apsakė, buk 
jo motina mirė du kartu ta va
kare, bet kožnu kartu ja at
gaivindavo, bet kada negalė
jo ja atgaivint antra karta tai 
del “Dievo meiles ir jojo ipo-

M. MATULEVICZIUS ISZVI- 
LIOJES ISZ JANUSZONIO 

$500, ŽADĖDAMAS - 
ATKVIESTI JO 

BROLI.

PASIKORĖ
ANT PIRSZTO

I_____
MOTERE DŽIOVĖ DRAPA
NAS IR NETIKĖTAI UŽ

KIBO ANT DIDELES 
VINIES.

PABUDO
ISZ MEILES JAME SAVŽINE

38 METAS

ISZ LIETUVOS
ft
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3,000 KINU ŽUVO

1408 Wallace Road, Hain- 
Ind., pranesze policijai

iszviliojcs
at-

Chicago. — Juozas Januazo- 
nis, 
mona, 
kad M. Matleviczius (Matulo- 
nius) isz Chicagos
isz jo $500, žadėdamas 
kviesti in Amerika jo broli.

Alatuleviczius isz pradžių 
iszgaves $300, sakydamas, kad 
te pinigai busią reikalingi Ja- 
nuszonio brolio atgabenimui 
isz Lietuvos in Omaha. Velau 
Matuleviczius 

sakydamas 
szonio brolis turėsiąs kai kuri 
laika Kanadoj pasilikti, 
pasitaikys progi ji in Ameri
ka atgabenti.

Policija aresztavo Matulevi- 
ežiu Januoszonio namuose. 
Aresztuotasis gynėsi, kad nie
ko panaszaus nebuvo, 
suimta ir jo žmona, 
atgabeno ja in Chicaga ir isz 
krėtė jos namus. Sako, radu
si laiszku, kurie rodo, jog ran
dasi ir kitu, 
Matulevicziui 
gabenimo savo 
Europos.

Policija atiduos Matulevi- 
cziu federalinei valdžiai, kuri 
užves priesz ji byla del paszto 
naudojma prigavingiems tiks
lams.

Vienas Hammiiodo 
tojus pranosza, kad seniau Ma- 
tuleviczius turėjos koki tai 
ofisą Windsor, Ont., Kanadoj. 
Ten jis irgi panaszu bizni va
ros. — N.
DEPORTAVO UŽ GYVENI
MĄ SU SVETIMA PAOZIA.

New York. — Augszcziau- 
sias teismas patvirtino žemes
nio teisino nuosprendi, byloje 
tūlo Italo, kuris atvažiavo in 
Amerika tuo paežiu laivu, ku
riuo važiavo jo 
kuria jis turėjo ryszius 
joje, pamotes savo tikra žmo
na. Vėliau, jis su sugulove gy
veno czia, nors buvo ir jo pati 
su vaikais atvykusi. Pati ap
skundė vyra valdžiai ir vai- 
džia Italu nutarė deportuoti. 
Jis apeliavo, 
tapo pavirtinta.
žmona ir sugulove, 
paliekamos Amerikoje.

Badai valdžios detektvvai 
jeszko keliu Lietu vi szk u pore
lių kurie palikių savo vyrus ar 
mot eres atvažiavo in Amerika 
ir gyvena su svetimoms mote
rims be sali ubo.

Chicago. — Marijona Josz 
1017 N. Richmond uli., per pen
kiolika miliutu konto baisiau- 
ses kanezias, kokias tik galėjo 
kentėti aukos inkvizicijos sc- 
no vi szk uose la i k uose.

Josziene džiovė taja diena 
drapanas, o
vienoje vieloje 
motere paszoko idant pagaut 
bet tame su 
stulpą kuriame radosi inkalta 
didele vinis, pataikindama su 
pirsztu ant kurio užsikabino. 
Riksmą nelaimingos iszgirdo 
kai m i nkos, vienas isz vyru

I

TVANUOSE ŽUVO DAUG 
ŽMONIŲ; 2,000 KET. MY

LIU UŽLIETA, 255,000 
ŽMONIŲ BE 
PASTOGIŲ.

DAUGELIS TAIPGI ŽUVO 
KORĖJOJ IR JAPONIJOJ.
Hankow, Kinai. — Didžiau-

isz
kad virve buvo 

per auksztai,

ranka trenkė in

$300,
iszgaves dar

kad Janu-

kol

Buvo 
Policija

kurie sumokėjo 
pinigu del at

gimimu isz

skaitv-

sugulove, su 
Hali-

bet deportacija 
Jo pirmoji 

vieni ’k,

TOKIS VAGIS, TAI BJAU
RESNIS UŽ BANDITĄ.

Brockton, Mass. — Turėda
mi vilti ir džiaugdamiesi, kad 
praleis savo vakacijes kėlės 
dienas girraiteje, 7 metu Fra
il u kas ir jojo 9 metu sesute 
Onute, czedino savo centelius 
per visa meta ir suezedino net 
13 doleriu ir 45 centus. Džiau
gėsi vaikai kad turės ‘ ‘ gud 
taims*’ ant szviežio oro. Ana 
diena kas tokia pavogė vaiku 
pinigus ir dingo vaiku viltis 
kaip muilo burbulas.

Pranukas ir Onute yra vai
kai Svirsku ant 60 Bank uli. 
Vagysta kas tokis papilde lai
ke kada visi buvo iszeja ant 
krutarnuju paveikslu.

NEDORA MOTERE BUVO 
PRIEŽASTĮ MIRTIES 

SAVO VYRO IR 
MEILUŽIO.

PO SEPTYNIOLIKOS METU 
PRISIPAŽINO BUK NUŽU

DĖ DEVYNES YPATAS 
NEKALTAI.

nelaimingos 
, vienas 

stengėsi ja ja iszkelt in virszn 
kad galėtu pirszta nutraukt 
nuo vinies, 
glLMotere tiek kentėjo, 
melde žmonių, kad jai nukirstu 
pirszta. Kas tokia atnesze krės
lą ant kurio motere atsistojo, o 
vienas isz kaimynu atnesze 
pjūklą ir nupielavo vini ir lai
ke tojo dai4bo motere apalpo, 
Likos nuvežta in ligonbuti kur 
daktarai isztrauke likusia dali 
vinies ir susiuvo žaiduli.
NETEKO PROTO, NUŽUDĖ 

DU VAIKUS.
Saint Josepli, Mo. — Mrs. A. 

P. Bunnell, pati czionaitinio 
farmerio, staiga! netekus pro
to nuo karszczio, nužudo savo 
9 metu dukrele Mariute ir 7 
metu sūneli Jonuką 
bando atimti ir sau g 
bet nepasiseko. Vaikus nužudė 
kada abudu miegojo. Motina 
uždaryta 'pamiszeliu prieglau
doje.

m vii u žemes 
ketvertis milijono

bet neturėjo paje-

kad

se upe Yangtze, kuri neseniai 
iszsiliejo padare baisiai dide
les bledes Ihiheli provincijoj. 
Trys tukslaineziai žmonių pra
žuvo, 255 tukstaneziai pasiliko 
be pastogių, du tukstaneziai 
koturkampiniu 
užlieta, o
ūkininku pabėgo isz aplinki
nes.

Pabėgėliai 
didesnius miestus jeszkodami 
prieglaudos, o tįirp juju viesz- 
patauja didžiautOs vargas nes 
miestai juju negali iszmaityt 
ir visu priglausti

Tokio, Japoniją. — Tvanai 
A kitoje ir Yanįigatoj padare 
dideles bledes, . tukstaneziai 
pasiliko be pastoges. Miestas 
lioujo likos užlietas ant asz- 
tuoniolikos peduį

Kogendo ’provincijoj, Korė- 
j<\i>
žmonių kur taipgi buvo dideli 
tvanai.

ir kili ateina in

žuvo su viražum szimtas

po tam 
yvasti,

Paskutines Žinutes.
11 Washington 

Amerikos 
szimet in 6 
už $8,168,5Q0.

U Detroit, Mieli. — Praej- 
ta meta steite Michigan apsi
vedė 46,275 poros o persiskyrė 
9,541. Kas parodo, kad apsive
dimu buvo trys tukstaneziai 
mažiau ne kaip 1924 mete.

K Hazleton, Pa. — United 
Mine Workers of Amerika pa
aukavo del Aiigliszku strai- 
kuojeneziu angk'kasiu dau
giau kaip 100 tkstaneziu dole
riu. Ti'k vienas distriktas No. 
112, Illinojui paaukavo $25,- 
000.

D. C. —
Europai 

menesius muilo
pardavė

ATKIRTO CICILIKUI 
GERAI.

Cicilikas pasi-norėdamas
juokti isz dievobaimingos mo
terėlės užklauso josios:

— Pasakyk man Katro, del 
ko merginos susilaukia trisde- 
sz'imts įmetu, įtaigai pastoje 
davatkoms?

— Juk tai la'bai ai'szkus da
lykas: nori sudėti padekavone 
Dievui, kad jaises apsaugojo 
nuo velniu kaip tu. * ■■ .4 ■! I I ..  ■■ - — ■ ' ■

REIKALINGA.

arba

LAIVAS NUSKENDO SU 
26 ŽMONIMIS.

Rio de Jeneiro, Brazilije. — 
“Bitar 

in Brazilije, 
laivu, Dvideszimts szeszi žmo- 
nys nuskendo o tik vos keli 
1 a i v o r hw-4 sz s i g i a I lie j o.

VULKANAS SUNAIKINO 
VISA KAIMA.

Batavia, .Java. — Vulkanas 
Batoer, ant salos Bali, kuris at- 

p radėjo vemti 
užliejo visa Ba-

1 ja i va s kuris plauke, J y
susimusze su kitu

sigaivino
smala ir siera
too r kaimeli. Ant giliu'ko gy
ventojai suprato, 'nelaime iu 
laika ir prasiszalino ant kitos 
salos.

ir

>

MERGINA PERPLAUKE 
ANGLISZKA

Dover, Anglijo. — Gertruda 
Ederle,

SUSPAUDA.

19 metu Anglisr/ka 
mergaite', yra pirmutine moto
re, kuri kad perplauko Ang- 
liszka šuspauda, 21. miles plo- 
ezio in laika 14 valandų ir 34 

be perstojimo pra
valančias 

greiezinu — tai yra nuo 
kraszczio Anglijos lyg pa

miliutas 
lenkdama vyra dvi

pa-

kraszczio Franci jos.
Mete 1923 perplauko 

spauda Charles Toth isz Bos
tono in laika 16 valandas ir 54 

bandydamas
bet idant

su-

per-miliutas, 
plaukti 26 kartus, 
mergina ar motore tai galėtu 
padaryi, tai niekas nesitikėjo, 
bet jaunoji Gertruda, laimėjo 
pasekmingai ir sziadien likos 
apszaukta kaipo geriause plan 
kike ant svieto.

Varszava. — Priemiestyje 
stovi puikus namelis kuriamo 
gyveno patogi ir jaunu naszle, 
pati mirusio Adomo Paznickio. 
Kaimynai kalbėjo tarp savos, 
Imk Adomas dažinojas kad jo 
paeziule ji apgaudinėja, siisl- 
'barc su jaja, nuėjo ant geležin
kelio ir jojo kuna rado baisiai 
sumalta per lokomotiva ant ry
tojaus.

Po tam 
krausto pas “szilta naszlelia” 
josios, prielaidinis Henri k is 
Kvetkovskis, 42 metu senjau- 
nikis. Naszlele pradėjo dabar 
ant tikrųjų “ 
naszlele gyveno su 
metus.

Kad sztai ana diena in pali- 
cije adbego Ona Roszkovskiute 
apreikszdama, kad josios įnyle- 
mas Kvetkovskis likos nužudy
tas arti namo, kuri atnesze in 
šluba ir dafbar guli lovoje, tik 
nežino ar gyvas ar 
Palicije nusidavė in narna, kur 
tyrinėjimai parodo, buk Kvet
kovskis ne likos nužudytas lo
voje. Jo kojos ir rankos buvo 
iszlaužtos, o 
skeltas kad net smegenys isz- 
tiszkejo. Palicije dasiprato kad 
tai padare Ona apleista-myle
ma su savo^ ’broliu Feliksu ir 
abudu uždare kalėjime. Ona 
daginius kad Henrikis gyveno 
su naszle, nutarė jam už tai 
atkerszyt. Taigi naszlele buvo 
priežaste baisiu mireziu dvieju 
vyru. V

BRANGI KARŪNA NUO 
STEBUKLINGO STOVYLO

DINGO; EKSKOMUNI- 
KAVOJO KUNIGĄ.

Mexico City, Mex. — Valdže 
tyrinėja kokiu budu din£o 
brangi auksine karūną iszdeta 
deimantais nuo stebuklingo 
stovylo Szv. Paneles isz Guada- 

verte apskaito 
ant 800,000 pesetų (400 tuks- 
taneziu doleriu).

Kada revoliucije kilo 1915 
bažnyczia

Przemislins. 
slot i atėjo 
Mrozoviczus, 32 metu, isz Tu- 
czapo, prisipažindamas, buk 

ne-

— Iii pa Ii rijos 
ana diena Petras

prisipažindamas 
1918 mete jisai, turėdamas 

Žydiszka 
už koki

upy k a n t a p r i esza i s 
sze i m v n a (’ 11 a v v t a n u 
ten maža nesupratimą.

laike

atsitikimui insi- 
“szilta naszlelia

prielaidinis

gyvent. Taip 
juom du

> y

jau mires.

pakauszis per-

nuo

loupe, kurios

melo , .j abejodama 
kad revoliucijonieriai gali api- 
pleszti stebuklinga stovylo, zo- 
koninkai paslėpė brangia karū
na in skarbeziu skiepuose, o in 
tikros karūnos vieta davė pa
dirbti pigesniu. Brangioji ka
rima tlabar dingo kada valdže 
i szv a re kunigus ir uždare baž- 
nyczias.

Kunigas Dimas Auguiano, 
70 metu, katali’kiszkos bažny
czios Alvarado, ,Vera Cruze, 
kuris sutiko ant valdžios insta- 
tu kasJęiszasi laikymui pamal
dų, už taji pasiprieszinima 
prieszais bažnytiniu valdžia 
senukas likos ekskomuni'kavo
las per popiežių.

Dimas Auguiano

Vera Cruze

Nakties 
grinezios, _ 
Žydai pradėjo iszbegti isz de- 
ganezios grinezios, jisai su ke
liais draugais iszszove 
— devynes ypatas, dvi mote- 
res, keturis vaikus ir tris vy
rus.

Po žudinstai pabėgo iii Vo- 
lyniu, o po karei apsivedė, su
silaukė du vaikus ir pristojo 
prie marijavitu tikėjimo, bet 
jam savžine nedavė ramybes ir 
ant galo prisipa’žino prie kal
tes.

alėjas prie 
padegė stogą, o kada

NUSZOVE PACZIA IR JOS 
PRIELAIDINI.

Rokiszkis. (“V-bes” kor.) 
— Liepos 7 d. Kauno Apygar
dos Teismas nagrinėjo byla 
pil. D. Guohipieczio už nuszo- 
vima savo žmonos ir jos myli
mojo D. aisžkinosi, kad nu
siauti jis nemanęs, bet mane 
tik gerai |>amuszti. Bet kada 
radęs jauniki pas savo žmona, 
tai tiek susimaiszes, kad abu
du nuszovcH. Teismas D. davė 
tik sezszius menesius 
mo.

kaleji-

visus

. Maldininku kuopa.
Za-

Ijokeczius

mi.

d
I
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i

I
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1,000 MIRSZTA NUO 
KOLEROS KAS DIENA.

Shanghai, Kinai. — Nuo di
deliu karszcziu kokie užėjo 
Kinuosia, 
konia visur.
tantis žmonių mirszta kas die
na o salintai tukstaneziai ser-

Tokiu ’kamcaįu Kinuo-
i in 35 

mažai
serga ir

kokie
kolera prasiplatino

Suvirszum tuks-

ga.
šia žmoiiys nepamena 
metus.
serga.

in
Svetiinszidei 

Daugiausia 
mirszta kareiviai kurie neturi 
jolkios piežiuros. Karsztis da- 
ujo lyg 123 laipsniu pavesije.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Kiekvienas automobolio sa
vininkas ir važiuotojas turi at
siminti, kad gazas ir alkoho
lius nosiniaiszo. Tas kuris pa
sigėrės bando operuoti auto
mobiliu paprastai suaresztuo- 
tas. Jis netik savo gyvasti sta
to pavojun, bet ir kitu.

Kad aiitomobiliaus mecha- 
niszkos dalys turi būti per
žiūrėtos ir gerai iszegzaminuo
tos regular iszk ai.

Kad operuojant automobi
liu viena ranka pavojinga.

Kad po valiai reikia važiuot 
prigrūstose vietose. Atsimink 
kad vaikai bovinasi ant gat
vių ir faktas kad gatves netin
kama pasibovinimo vieta tau 
nopagelbes jeigu viena sužei- 
si.

Duolk pekszcziam žmogui 
proga nukeliaut skersai gatve, 
tad nereiks ji nuvežti ligonbu- 
tin.

Povaliai važiuok
gatvekaris priesz tave važiuo
ja, nes jis tankiai turi sustoti 
pasažieriams.

Nebandyk pralenkti trauki
nio.

Kuomet ketini sustoti

kuomet

ATLAIDAI SU PROCESIJE.
Lckecziai, Szakiu aps. (“V” 

kor.) — Liepos 4 d. buvo TjC- 
kecziuose atlaidai Aplankymo 
Pan. S
Prieszaky su kunigu isz 
pyszkio atėjo in 
pekszti tolumo apie trys my
lias su visa procesija giedoda-

Kada atėjo IjdkiMjztuose,
tai Leketiecziai pasitika juos 
ir lydėjo bažnyczion giedoda
mi. Jaunuoliai stovėdami nuo 
szaliai pa tyloms giedojo savo- 
tiszkai: “Ojczyzna nasza, vil
kas poną nesza; kas ji pagau
tu. siuita litu gautu.”

Žmones priszneka visaip: 
saiko kad ir priesz lenkmeti 
tokios pat kompanijos vaiksz- 
t i nedavo.
KUR PAŽIŪRĖSI VISUR 

VAGYS.
Keletą dienu policija

sueine du Vilniaus pramones 
ūkio banko direktorių: Jan
kowski ir Koziel Poklewski. 
Pereitais metais, 'kai buvo už
puolusi Lenkijos bankus džu- 
ma, sziam bankui grėsė mir
ties pavojus, bet tuomet pasi
sekė apgauti J/atviai ir iszvi- 
lioti isz ju nemaža kapitalu, 
kuris ir palaike iki sziol ban- 

Bet nežiūrint in 
tai, banko reikalai ėjo blogyn 
ir 'jau paskutiniais 
smulkus Vilniaus
kurie buvo vieninteliai banko 
klijentai, negavo iszmokejimo 
ir todėl apskundė banko di
rekcija prokurorui, kuris ir 
liepe tuojau suimti ponus di- 

Du pavx’ko suimti, 
Rozwadowskis isz-

dume nežinomon szalin. Szio 
poneliai daugiausiai prisidėjo 
prie banko -subanknitavinio 
invairiu vekseliu dirbiniais.

laikais 
pinkliai,

rektorius, 
o treczias

ČIGONAI SUMUSZE 
ŽMOGŲ.
— Czia važinėjasi

Szio 
apsir 

Čigonu ir 
in Graužu
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vienas atvykęs, 
bot

Kelini*.
daug Čigonu ir apsistoję žmo
nėms daro daug žalos, 
men. 25 d. Gražu kaime 
stojo visas būrys 
nakezia paleido
dvaro dobilus apie 20 arkliu, o 
patys miegojo kaime. Isz kai- 
mieežiu pranesze apie tai to 
dvaro savininkui Putvinskui, 
buv. Sziauliu sąjungos virszi- 
ninlkui, kuris,
tuos arkliu aszvarinejo, 
Čigonai tai ibzgirde atbėgo įu 
laka ir kuolais taip smarkiai 
Putvinska sumusze, 'kad szi 
vos gyva kaimieczia pamesze 
namon. Žaizdos padrytos pa- 
vojinogs gyvybei. Čigonai tuoj 
pat pasitraukė ir iszvažiavo jie 
žinia kur. Rytojaus diena Kel
mės policija, sužinojusi apie 
invyki, tuoj padare reikalin
gus žygius ir Čigonus — mu- 
sezkas sulaikė netoli jau Vai
guvos miesto. Čigonai padėti 
kalejiman, tardymas vedamas. 
Visgi reiketu atatinkamon in- 
s taigom pasirūpintų kad Či
gonai nebutu leidžiami klajoti, •• A • t

JAPONAI SURADO 20,000 
RUSISZKU LAVONU.

Mukdanas’. — Japoniszki 
darbininkai dirbdami nauja 
plentą prie stovylo, kuris likos 
nesenei pastatytas ant atmin
ties del žuvusiu kareiviu. Japo- 
nu-Rusu karoję 21 metai at
gal, užtiko didele duobe, kurio
je radosi nemažiau kaip 20 
tukstaneziai 
viii kaulai. ’

Rusai neturėdami laiko de
ginti užmusžtus kareivius nes 
turėjo bėgti isz Mukdano, lai
dojo juosius dudbeso . 0 Japo- a V. , « • •

var
tok ranka ta paženklint, kad 
nors automobilius ta 
matiszkai parodo.

Geriaus būti ^kelioms niiiiu- 
toms per vėlu negu būti 
musztu.

Negali sutrenkti traukini. 
Atsargiai važiuok artinant 
gelžkeli.

MYNE SUMUSZE SZESZIS 
KUNIGUS.

Moskva. *-“
ke žino, buk Odesoje kilo kru
vinas sumiszimas tarp dvieju 
bažnytiniu partijų — senos Ru
si szkos partijos ir naujos bol- 
szevikiszkos gyvos komunistu 
bažnyczios,

Szeszi popai kurio laiko pa
maldas Aloksovo bažnycziojo 
likos užklupti per inirszusia 
myne žmonių ir gerai apmusz- 
ti, dvi motoras likos užmusz-

Pravda” aplai-
au to-

uz-

■įjra

I

II

iii

Pajeszkau merginos 
moteres be vaiku prie namu 
darbo. Mokestis 9 doleriai in 
savaite, darbas ant visados. 
Kuri mylėtu namu darba, ma
lonėkit atsiszaukt laiszku, 
atvažiuosiu, parsivežt.

< 4 u

Rusiszlku karei-

Visuomet atsimirik kpid gal 
skambalas neskambina, 
sargas miega.

stos kaip tavo automobilius.
HBftr% MM

Kada sz
’1
41

DAINŲ KNYGELE, telpgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus-

Preke 25c
W. D. BOCZKAUSKAS - COM , 

UAUAMAV mmv DA

tinos,” iszdraske .jai akis, kru- Upių, popierini apdarei.
tino ir vidurius su pagclbasa-

1 4- \

Stinoy Kasputis, 
1125 E. Grand Ava., nai savo užmusžtus kareivius 

rl AtrinA
Traukinis tafy greit

La Am nM T

nesu-
Viki R M*
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Kas Girdėt
bet abidvi jaunos baudites su 
pinigais pabėgo. Kaip matyt, 
tai pleszimas platinasi ir tarp 
vaiku.

I

SAULE į

I

IfiIl

i

* / J

I'
i

f

; IB

H

i,

H)

t

11

■s.,

*

i'S 

t

II

ii ■■

M

■

t

t
II.

I
i

l-l

k
i
M

UŽ'

Isz Lietuvos.

atsitinka ant szios 
pakalnes, bet 

kad bobeles, persipraszant, tu
rėtu uodegas, tai apie tai da 
pirma kart skaitome isz tele
gramų prisiunstu isz Viktori
jos, Britiszkos Kolumbijos.

Visaip 
butlegeriszkoa

Profesoris J. Wettercold, ku
ris atvažiavo in tonais, atsivež- 
damas su savim keliolika foto
grafijų nutrauktu ant Filipi- 
niszku salų, kurios rodo nuoga 
moteria su uodega ilgumo de
vynių coliu.

Vokiszkas astrologas Karo
lius Frankenbacb, kuris 1912 
mote iszskaitc isz žvaigždžių 
nupuolimą Austrijos, nelaime 
Vokietijos, pasikelima Lenki
joj ir Czeki'joj, tla’bar apgarsi
no nauja inspejima. Žvaigždes 
parode Frankenbach’ni, kad 
1942 mote Anglijo paliaus būti 
garsi vieszpaty.4ta ir neteks vi
su savo locnasceiu po visa svie
tą. Nupuolimas Anglijos |»rasi- 
des 1927 mete ir tesis per pen
kiolika metu, 'fame laike Len-

ŽVERISZKA
ŽUDINSTA

TĖVAS SU SŪNUMIS 
NUŽUDĖ STASI RAMA- 

NCZIONI ISZ 
KLOVAINIŲ.

Wettercold tvirtina, buk fa- kijo pastos ant kojų. Bosijo bus
• V • __1 1   1 _ l I <1 / 1 it n ii t ♦ i (1 (Iltį IVi / r\l t ii zigai žmogiszkas uodeguotas 

sztamas moterių, susideda isz 
trijų szimtu ypatų ir yra žmog- 
edžiai, kuriu uodegos yra pa- 
naszios in szunies.

Matyt musu mylemos “fbi- 
perkos“ už tai stengėsi kanuo- 
mažiausia uždenginet savo kū
nus, idant joms palengva isz- 
augtu uodegos, bet gamta ne 
nori jaises apteikti su ta ja do
vana. — Well, nėr ko stebėtis, 
juk mos sziadien turime užtek
tinai “flaperku“ 
do kaip “monkes,

iszdraskyta ant szmoteliu o 
Kanada prisidės prie Suvieny
tu Valstijų.

kurios iszro- 
M bet ar turi 

uodegas ar ne, tai to da neisz- 
tvrineta.

Ne vėliaus kaip 1813 mete, 
sudegino Berliue vyra ir mo
tore, kurie papilde keliolika 
žiidiiiscziu. Tokia 
bausme už žtidinsta.

buvo tada

stovinczia vie-

daugiau

negales dau-

Malonia ateiti mums prana- 
szauja mokinti inSpetojai atei
ties žmonijos ant musu žemes. 
Tieji mokyti yra tosios nuomo
nes, jaigu prasiplatinimas žrno- 
giszkos veisles eis ir toliau 
kaip eina sziadien, tai už szim- 
to metu, arba 2026 mete, visam 
sviete bus tik “ 
ta“ del žmonių.

Mokvti tvirtina, kad 1800 
mete ant viso svieto ne buvo 

kaip 850 milijonu 
žmonių, mete J926 yra suvir
tum 1,700,000,000, o mete 2026 
bus juju 5,200,000,000 (penki 
bilijonai, du szimtai milijonu.) 

Daugiau juju negali būti, 
nes pagal tbbyri apdirbimu dir
vos, žeme musu 
giati iszmaitinti.

Tame tai mete kbžnas szmo- 
telis žemes bus apdirbtas, isz- 
eivysta žmonių bus sulaikyta 
per visas vicszpatystes, nes 
kožnam sklype rasis tiek žmo
nių, kad kožnas sklypas turės 
užtektinai savo žmonis iszmai- 
tyt. Gyvenimas bus labai sun
kus, brangenybe užeis visur o 
visoki smagumai susimažys vi
sai.

Tame laike dings 
pinigai, o
mainoms, kaip tai: vienas skly
pas iszvež cukru o mainoms 

. gaus kviecziu ir t.t.
Užeis ir

isz svieto 
užstos kupezysta

kariu, 
bet tada nepagialbes nieko 
Svietines Lygos sutartys, arbi- 
tracijos. Žmonys žudys vieni 
kitus už duona.

Tieji patys mokyti prana- 
szauja ir kita dali tosios atei
ties 2026 mete.

Prižada jieji, kad pakol da- 
eis prie tokio blogo padėjimo, 
tai visi valgomi dalykai bus 
iszdirbami tam tikruose fabri
kuose. Ne bus reikalingos ang
lių kasyklos, ne aliejus, nes 
žmonys aplaikines pajėgas isz 
stebuklingo iszradimo — nuo 
saules spinduliu arba per ra
dio. Tosios pajėgos dirbs už 
žmogų, apszildys jojo namus ir 
varis visokius fa'brikus.

Mete 2026 dings visi dideli 
miestai, o užstos fabrikai mais
to ir darines pajėgas del vary
mo visokiu maszinu, o žmonys 
atlikinės keliones oru. Žmonys 
nesi skverbs in didelius mies
tus, o prasiplatinęs lygiai po 
visas dalis svieto.

priežastys 
nepagialbes

Dvi mergaites turinczios dvi- 
leka metu Pawtucket, R. I., už
klupo anrt penkių metu vaiko, 
atimdamos nuo jojo doleri. Ant 
vaiko riksmo adbego motina,

Ar piktas vyras pirmos pa
ezios gali būti geras del savo 
antros paezios!

Ar katra isz moterių iszteke- 
tu už naszlio, kuris piktai pa
sielgdavo su savo pirmutine 
paezia ?

Tula mergina pana G. paži
nojo tūla naszli nuo keliolikos 
metu. Pažinojo ir jojo paezia. 
Abieju budai buvo prieszingi 
ir niekados negalėjo sutikti. Po 
mirczia'i jojo paezios, naszlys 
paprasze panos G. idant tekėtu 
už jo. Pana myli ji, o jisai ko- 
nia ant ranku jaja neszioja ir 
geidžia jai visame intikti. Bet 
merginos savžine neduoda jai

Y

su savo

kad naszlys 
pasielginejo

Ponaitis pasisakė savo rūpesti, 
kad nežino ka daryt su tėvo 
turtais. Tada jam senelis davė 
toki rageli ir szitaip pasakė: 
“Iszeik rytu pusėn ir sutriu- 
1)uok su szituo rageliu. Tada 
sueis daugybe ubagu ir iszkelk 
del ju pietus, tai pasimažins 
tavo tėvo gerybe!“ Kaip jam 
senelis liepe, taip anas ir pada
re. Susirinko daugybe ubagu 
ir iszkclc anas del ju pietus. 
Po tam, 'žinoma, gerybe pasi
mažino, bet vis da labai daug 
buvo. Vėl ponaicziui besirūpi
nant, sutiko ji tas pats senelis 
ir liepė užtriubuo't in pietus, ir 
isz ten suszaukus ubagu, isz- 
kelt pietus. Paskui in žiemius 
ir vakarus. Dabar jau to pono 
gerybes visai neliko. Dabar 
klausia ponaitis senelio, kas 

į daryt; senelis jam taip pasakė:
' I rie žonmes, bet nevsi, neinegs- 

szanti pirsztines. Nusipirk tu 
jo szitas pirsztines ir]

gryžk namo!“ 
lis, taip kaip sake senelis; bet 
kaip sugryžo namo, tai savo 
dvaro ir paduja nerado: sude
gęs. Atėjo pas ji senelis ir sa
ko: “Asz pas tave buvau ketu
ris kartus ant pietų; dabar-gi 
prasžau tavos, 
ateitum bent karta.“ 44 
asz nežinau kur tu gyveni 
atsake ponaitis. Tarė senelis: 
“Rytoj atsi'keles, rasi pabalno
ta žirgą. Sėsk ant jo ir atjosi 
tiesiog in mano namus!“

Ant rytojaus, rado ponaitis 
pabalnota žirgą, užsėdo ir isz- 
jojes sutiko ant kelio raita 
žmogų. Szitas žmogus pasisa-

SENOVĖS DOKUMENTAS.
Kauno apygardos teismo di

džiuliame archyve nesenai už
tikta didele geležine deže, ku
rioje rasta senovisz'ku Rusu 
pinigu Ir odiniuose didoka 
knyga. Tai didžiojo Liet. kun. 
ir Lenku karaliaus Stanislovo 
Augusto Lenku kalba raszytas 
akta, 'kuriuo suteikiamos 
Plungei laisvojo miesto teises. 
Prie akto yra vaszkine ant
spaudu su vytimi.
BROLIS BROLI PAPJOVĖ.

Kaunas. — Birželio mėn. 
nakti isz 20 in 21 d. ant plento 
link Birsztono Nemaniūnų vai. 
Alytaus apskr. rastas su per
durtu, kaip matyt — peiliu, 

as-

'kuriuo

APSISAUGOJIMAS
NUO UODU.

I11
hį

labai nedoras
kuris visus savo muži-

A.

(oil of pennyroyal).

------- Wl
Kamparo spiritu iszsitrynus 

veidą ir rankas arba užsilaszr 
nūs kelius laszus ant priegaL 
vio nakezia galime apsisaugo
ti nuo uodu per kiek laiko*. 
Ta-pat ypatybe turi ir paleju 
aliejus
Nei vienas isz tu dalyku ilgai 
neužsilaiko;
karta juos panaudojus užten
ka tik vienai nakeziai. Metu 
aliojus, citrino sultis ir uksu- 
sas taip-pat buvo patarimai, 
kaip kuriuose apielinkese, . 
degutas, taip-pat buvo varto
jimas, ypatingai ten, kur uodu 
daug randasi. Citrinų aliojus 
(Oil of Citronella) yra vienas 

Į geriausiu priemonių. Kai-ku-

4

tai yra, vienaBaisus ir netikėtas li’kima 
isztiko musu mylima 
Stasi Ramanėzioni.

Birželio 29 d. jis su savo 
broliu Kaziu gryžo isz Pusza- 
lofo in savo namus, t. y. iii 
Klovainius. ' Važiuodami per 
Laipuszkiu miszka jie iszvydo 
stovinti vežimą, persukta 
skersai kelio, kuriame sėdėjo 
4 vyrai ir 1 motcriszlke. Kada 
privažiavę velionis 
broliu paprasze, 
pervažiuoti, tai vienas veržime 
sėdėjusiu vyru suszuko: czia 
bus teismas buržuj armijai už 
ju nuodėmes.“ 
niu 4 vvrai szoko .isz vežimo 
szaii'kdami “mirtis dabar 
jums,“ 
riame sėdėjo velionis su 
broliu. Du vyrai pagriebė Sta
si Ramanėzioni, o kiti du puo
lė prie Kazio. Pastarasis su 
botkoeziu besigindamas suda
vė vienam isz puolusiu per 
gaivu, ir jie nuo jo pasitraukė. 
Tada jie puolė prie Stasio, pra
dėjo pastaroji parblokszti ant 
žemes ir vienas plcsziku, iszsi- 

peili ir surikęs dar 
mirtis szauliui

vežimą,

su

s 
szauli

su savo 
kad leistu

Akies mirks-
Y

“mirtis 
puolė prie vežimo, 'kil

savo

— peiliu 
kairiuoju szonu nežinomo 
mens lavonas.

Kriminalines policijos 
dinin'kams vietoje 
pasirodė, kad lavonas yra pil.

, gyv. Gelažu- 
nu kaime, Nemaniūnų vai. 
Alytaus apskr.

Nustatyta taipgi, kad ji nu
žudo jo brolis Andrius, su , ku
riuo jis turėjo senus kivir- 

del palikimo pasidalini-

Paszeczo Vinco 
kaime,

rytoj važiuosime

val- 
isztyrus,

susi

ežius 
mo.

Taip Birželio 20 d. apie 10 
v. vakaro tuodu broliai

galu gale susipeszo. 
Besimuszant Vincas isz namu 
iszebgo, o Andrius pasileido ji 
vytis plentu ir pasivijęs smo
ge Vincui peiliu in szona, ku
ris pataiko in szirdi, 
Vincas tuojau s mirė.

barė ir

nuo ko

Lictuviszkos Pasakos.
•

SURINKO Dr. J. BĄSANAVICZ1US.

Kaip vienas mužikas poną 
peklon nuveže.

Buvo vienas 
ponas,
kus isznavijo, liko tiktai vie
nas, kuriam ponas nieko nepa
daro: kur tik ji ponas siuntė, 
vis anas'iszpilde. Viena karta 
paszauke ji ponas ir sako: — 
“RuoszJkis,
iii pekla!“ Važiuot lai važiuot 
— mislina sau mužikėlis, — 
tiktai nėra kuo: brikas sulužes, 
ratai suklype, atasejas. sutru
kęs. Eina žmogelis miszkan, 
alasoju kirsti ir sutiko seneli. 
Klausia jo senelis:

kuriuose

Eina
“Dabar eik Betlejaus miestan. 
Incidamas susitiksi žmogų ne

1

“Kur ei
ni?“ Szis pasisakė einas misz
kan ataseju kirsti, nes rytoj 
reikės su ponu važiuot peklon, 
o gal tolima kelione... 
senelis:— “ 
Kokius turi 
kinis ir važiuok. Pekla yra vi
sai netoli; lyg pusrycziais ir 
sugryszi atgal. Palklause žmo
gus senelio rodos ir sugryžo 
namo. Ryte, pasikinkęs ar*kli, 
pasodino poną vežiman ir va
liuoja. Pavažiavę kiek, priva
žiavo dideli kaina. Važiuoda
mi pakalnėn 
pulką velniu 
muzi’kon 
pasiti'kti.
ir sako žmogui: 
ga!!“
'buvo labai didele, tai niekaip 
negalima buvo suturėt, nei ark
liu, nei ratu.

Kaip važiavo, ir 
tiesiog in pu Fka 
pagriebė poną ir nusinesze. Li
kes žmogus vienas, nežinojo ka 
veikt ir sugryžo atgal. To pono 
liko du sunūs. Vienas buvo ge
ras, o kitas, tėvo sekis, labai 
nedoras. Kaip pasiliko valdyto
jam dvaro, tuojau pradėjo vi
sus labai spausti, o labiausia 
szita mužikėli, 
peklon nuveže.
randa užmokėtu. Bet žmogelis 
neturėjo isz ko. Ir praszesi po
naiezio, ir rankas bueziavo, bet 
tas ne girdėt apie dovanojimu 
ne norėjo. 4,4 
velniui parduok 
pristatyk!“ Ir 
mislino žmogelis, bet matyda
mas, 
nėra kaip tik velniui duszia 
parduot, susiruosze ir iszojo 
peklon.

“ Ir sako 
Ne cik miszkan. 
ratus, tai su to-

pamate ateinant 
’kaip debosi, su 

ateinant

nuo
Padare ponai-

kad pas mane 
bent karta. Kad

JI

1 uncija.
1 uncija 
uncijos.

laszu
• •

neprileidžia
Kur

1

ta jo kvapo, teeziau jis pasek
mingai apsaugoja nuo uodu 
per keliata valandų. Geriau
si s miszinys, kuri raižytojas 
yra bandės, yra sekantis: 
Oil of Citronella 
Spirits of Camphor 
01 of Cedar

Paprastai kelintas 
ant abruso, užkabinto ant lo
vos gaivu galo, 
paprastųjų namu uodu, 
ju yra labai dag ir jie labai
inkyrs, užtenka su keliata la- 
szu iszsitrinti veidą ir rankas.

Teeziau, ir tas misznvs nu- 
stoja savo jogos, jei stovi per 
visa nakti. Getonojo drugio 

į uodai paprato pradėti kandžiot 
szvintan isz rvto. Tuo laiku

I dauguma žmonių kietai miega,

grajy dumi
Nusigando ir ponas 

uGryžkim at- 
Bet taip, kaip pakalne

kuris
savo

ramybes 
Ir

piktai
pirma paezia, po aps'ipacziavi- 
mui ir su ja ja taip pasielgi nes. 
Sunkus tai 
kandimo.
kad pora gyvenanti 
nesutikime, turi budus savyje, 
kurie gal atnesztu jiems laime 

kitokia ypatų.
Jaigu vyras nemylėjo paezios, 
o jiji nemylėjo savo vyro, jaigu 
nesutiko tarp saves o mažiau- 
ses nesupratimas sukeldavo 
perkūnija tai nėra ko stebėtis. 
Padaryta klaida atsitinka tau- **kiauše nuo greito apsivedimo, 
be geros pažinties viens kito ir 
vėlesniam savo gyvenime isz- 
verže savo piktumą ant vaiku.

Bet negalima sakyti,'kad vy- 
buvo “ velniu “ del 

pirmutines savo paezios, butu 
tokiu pat vyru del antros pa
ezios. Paprastai piktas vyras, 
pasiliks piktu. Bet ir ant to yra

y

SU 
ir tokiu, kurios 

Daugeli kartu atsitin
ka, kad vyrai, kurie buvo tik
rais “velniais“ del savo pir
mutiniu moterių, — visai persi
maino ir

811 
j:__

?s.
rieszutas del su-.

'rankini atsitinka, 
su savim

Pankiai

gyvenant su

ras, kuris

gyduole. Yra tokiu moterių 
kurios žino kaip pasielginet 
vyrais, o yra 
nežino.

velniais

buna “aniolcliais 
<lel savo antru prisiegeliu.

Priesz apsivedima su nasz- 
liu (ar naszlia), gerai butu isz- 
tyrinet kad tasai, kuris buvo 
piktu vyru del pirmos paezios, 
kiek prie tojo piktumo prisidė
jo jojo prisiegele. Geriause im
ti laika ir gerai isztyrinet bū
da žmogaus ar moteres priesz 
susiriszima lyg smert, nes po 
tam graudinsis per visa savo 
gyvenimą, arba 'kaip seni žmo- 
nys kalba: “ 
paima velniai.

t y

kas per staigai, tai
Y 7

PAKVIETIMAS.

Schuylkill Apskriczio Lietu
viu Dienos 12-tas metinis isz- 
važiavimas invyks pirmadieni 
16d. Rugp. Lakewood Parke.

Prasidės su Szv. Misziomis 
10:30 vai. ryte dideleje saloje. 
Koncertas 12:30v. p.p. Dainuos 
Schuylkill Apskr. chorai atski
rai ir bendrai. Szokiai 3 v. p.p. 
ir 8 vai. vakare toje pat saleje.

Kviecziame visus Lietuvius 
dalyvauti pakvėpuoti tyrame 
ore ir gražiai pasilinksminti, 
nes parke yra daug visokiu pa
silinksminimo vietų.
65) Presos Komisija.

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

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

*

(raukės
karta “
peili tiesiog in krutinę....
Kada velionis pasijuto smar

kiai perdurtas siiszuko

y y 
y smoge

dosi bėgti.
insikelew in vežimą sužeistąjį

Pavvko 
galvažudžiu as-

“bro
lau, gelbdk mane!“ Tada plo- 
szikai susėdo in vežimu ir lei- 

Volionics brolis,
Y

leidosi vyti galvažudžius. TuU 
budu jam pavyko susdkti gal
važudžiu gyvenamoji vieta — 
Siu rnu szk i u d va ra s. 
net susekti
menis, — tai Siurmiszkiu dva
ro kumecziai Borfckevicziai — 
tėvas su sūnumis. Velionis dar 
buvo vežamas in Pa k rojaus li
gonine, bet kely mirė.

PLESZIKAI UŽPUOLĖ.
Birže-Jurbarkas. — Sz. m.

lio men. 25 d. Raseinių apskri
ties antstoliui Godvaiszai 
rvžtant Jurbarką n isz Benzi

nu kaimo, Dargiu 
pastojo du g

kėsinosi
Bet teismo anstoliui pasiprie- 

pl esz i'k a i pa s i t ra u k e.
Apie invyki praneszta polici
jai, ’kurios daromi 
laikyti pleszikus.

antstoliui
K

kelia ir

szinus,

miszkelyjo 
inkluoti pleszikai 

apipleszti.

žygiai su-

SIDABRAS PASKANDINO 
VAGI.

Del 5,000 litu sidabriniu pi
nigu, dingusiu Liet. Bankedingusiu
Biržų skyriuje, 'kriminale po
licija pranesza, 
padare bankos sargas

dali, supylęs nu-

paskandintu 
Va’- 

kada

'kad vagyste 
Jonas 

Garijonas. Dali pinigu Jszai k- 
vojes su artimaisiais, o žymia 

in kojine,
skandino ežere.

Nuvykus kriminalinei poli
cijai kartu su juo in ežerą, po 
ilgu jeszikojimu. 
pinigu surasti nepavylko.
gis patogiu momentu, 
policija buvo užimta pinigu 
jeszkojimu, szoko in 
gelmes ir nuskendo. I 
kus isz vandens atgaivinti ne
pasiseko.

szoko i ežero 
Isztra u-

DU LIETUVIAI UŽ DU 
LENKU KAREIVIU.

Svenozionys. •— Szvonczio- 
siu kalėjime sziuo laiku sėdi 
du Lietuviai, įkurie kaltinami 
nuszovo 1902 m. du Lenku ka
reiviu. Sziu Lietuviu pavardes
Adolfas Luikszenas ir Kazys 
Keksztas — abu Pi voru sodž., 
Tverecziauis par., Szvencz. aps.

Kareiviu nuszovimo apinky- 
bes smulkiau sužinoti neteko. 
Tačiau jau vien lailkns (1920 

i liūdnum.) sukelia invairiu 
mine žiu.

| LIETUVISZKAS | 
kSZOKIU ALBUMAS No. 1 < 
? ’ MUZIKE ARD A NOTOS S
S DEL PIANO <

TURYNIS:
Socita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Gricž Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcelo Polk 
Pado-Espan
Noriu Miego Polka ?
Helena Polka >
Mojavus Vainikus Polka c
Rasluca Valcus S
M o javu Veszna 2
Augonelo Polka \
Ilgėjimus Tėvynės MarsznA S
Lietuviu Vestuvių Polka <
Lietuviu Galopas S
Pijonkclos Valcas /
Pampilionas Polka \
Nekaltybe Valcas S
Lietuviu Kadrilius <
Muzike aiszku budu sutaisyta ir <

lengvai grajyti. S
•u prisiunthnU tiktai 75c. C

C W. D. BOCZKAUSKAS-CO. J
> MAHANOY CITY, PA. 5

Valcas

Preke

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais, Preke $1, 
Su gerosneis apdarais, preke $1.50 

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

•t

t {■ ? f r i< '***i

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczknuskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

■ C= I

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

Ai * •
in Namui, Sztorųa, Mokalainea, Bai- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieia. Taipgi parduoda

FIKSOZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite astorosia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikiniua proaua ir kitokiua elektrikin- 
iua intaiaua. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti azvieaa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apslymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mqkslainiu 
ir Bažnycgiu. Duokite pirmybla savo 
tautidesiui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CĮTy

ke, kad jis buses ponaicziui () mjszmio veiklumas kaip.tik <1

i n važiavo 
velniu, kurie

kuris jo tęva
Kamavo, kad

Nors, sako, duszia 
bet pinigus 

sziaip ir taip
Y

kad ’kito'kio iszejimo ir

susiruosze
Ėjo tuo patim keliu, 

kur poną veže ir tiesiai nuėjo 
iii peikia.

Czia ji tuojau sutiko velniai 
ir klausia, ko ; V »
atėjo. Žmogelis pasisakė savo 
varga ir praszc pinigu. Velniai 
žadėjo jam duoti pinigu, tiktai 
liepe jam 
malku.
balta arklį ir pasakė, kad vi
sur galima muszti anas, tildai 
kad per galva nemusztu. Nuva
žiavo žmogus miszkan, prisi
krovė labai dideli vežimą mal
ku, kad arklys ne isz vietos ne-

anas pas juos

atvežt bent vežimą 
Dave jam pakinkyta

pakrutina. Erne anas arklį ra
gint ir . lupti per szonus, per 
■blauzdas, bet vis neiszveža.

szere 
per ausi, eme ir pavirto isz 
arklio žmogus ir pažino žmo
gelis, kad tai jo ponas, kuri 
anas peklon nuveže. Labai 
žmogus .persigando, bet ponas 

Nebijok nieko! Pi
lnio velniu

bet 
Džojas prieszais, kaip 

eme

n u vėže.

ir padavęs žiedą

Parėjo

kelevedžiu in enelio naiftus. Jo
jo anie abudu ir klausia kelve
dys ponaiezio: 
lini?” “
sake ponaitis — tik labai no- 

Gei'k sztai isz szito 
pasa'ke kelvedys ir

“Ka dabar mis- 
Nieka nemislinu —at-

riu gert!“ ‘‘
szalt inio!“
nulipo ponaitis nuo žirgo. Nu
ėjės atsigėrė ir sugryžes vėl

Ir vėl klausia kelvedys:
Ka dabar mislini?” 44

joja.

neminimu, <— atsake ponaitis,
Nieką

— tiktai gerdamas pas szalti- 
ni u'žmirszau pirsztines.“ 
“Gryžk ir pasiimk!“ pasakė 
kelvedys. Nuėjo ponaitis pas 
szaįtini ir pamate, kad prie jo 
pirsztiniu guli numirėlis. Su- 

atgal, pasako 'kelve
džiui, kad prie jo pirsztiniu gu
li kažinkokis numirėlis. Tada 
jam'kelvedys tarė: “Tas numi
rėlis tai tavo paties kūnas, 
kaip vandeni gerei isz szalti- 
nio, 'tai tavo duszia persiskyrė 
su kimu. Pirsztines tai tegul 
ten pasilieka: tas pasiims jas, 
kuris tavo kuna pakavęs. Mes 
a'budu dabar esame prie dan
gaus vartų.“ Ta pasakos kel
vedys paklalbeno in duris. Du
rys atsidaro ir inleido juos in 
dangų.

(TOLIAUS BUS.)

u'žmirszau 
G ryžk

gryzes

GERI PIRKINIAI.

Forma 50 akru, vidutiniszki budin- 
kai, geras sodas, 2 arkliai, 2 karves, 
visos reikalingos maszinos. Preke 
$2,500. Kitu farma 52 akru su nauju 
namu už $1,200. Katalogas dykai. 
Tos farmos turi būti iszparduotos. 
Duodame nuo 5 iki 10 metu atmokė
ti. Raszykite Angliszkui.

V. G. McMasters,
Erie, Pa.1115 State St..
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vosoliju, pasivažinOjimo ir t .t. 
820 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

Te
tas miszinys gali būti

tuo laiku sumažea. Taigi pie
tų vasltijose, kame tie uodai 
randasi, manoma, kad tas ap- 
saugojantis miszinys nėra taip 
geras, ak i p sziauriuose. 
cziau
vartojamas isz ryto, priesz pat 
auszra ir tuomet jis bus taip 
veiklus, kaip ir kitose apieiin- 
kese.

Geras miszinys yra sekantis. 
Castor Oil 1 uncija
Alcohol 1 uncija
Oil of Ln vendor 1 uncija
Tas miszinys neturi nemalo- 

aliejaus kvapo.
Kitas geras miszinys yra se
kantis: 
Citrino aliejaus 
Skistos vąšeliinos

naus citrinų

1 uncija
4 uncijas 

Filipinuose labai placziai 
vartoimas tyras keratinas.

Geriausias inkandimo vais
tas yra szlapias muilas, 
szlapint gala
prausiamojo muilo ir lengvai 
isztrinti juo vieta, kur uodas 
inkando, niežėjimas tuojaus 
pranyks. Kiti labai giria pa
prastąja namuos
amonija, alkoholiu, ar gliceri- 
ja.

Su- 
papraslojo

esą nczia

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

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

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.4

LADIES!
YOUR DRUOOMT 
RICONMKNOa

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTENTION!

t

5

it

■ v

jam tarė: “ 
nigu tau praszyt 
nereiks! Szo tau mano žiedas. 
Gryž namo, 
mano stiliams, pasakyk, kur asz
esmių ir ka veikiu.“ 
žmogelis namo ir padavęs po
ną ieziam žiedą, pasa’ke viską 
apie ju tęva. Nusigando ponai- 
cziai ir vyresnysis bijodamas, 
kad ir su juom taip neatsitiktu, 
pamote tėvo dvarus ir iszojo 
svietan. Pasilikęs dvare jau
nas ponaitis, taip pat nežinojo, 
kas daryt su tėvo gerybėm. 
Valkszcziojo po lauka ir misti
no, kaip czia dabar jam gyve
nimas pradėt. Sutiko žila sene
li. Tas senolis jo klausia: 44Ko 
taip nuliūdęs vaikszczioji. ’ ’

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

‘ y .............................. Dekite savo
pinigus In szita Banka o persitikrinsite ir matysite 

, kaip teį pinigas auga su padauginimu Procento.
—' ..... .. "■ 1 —

del žmogaus kuris dirba ir czediua.1H

i
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*
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Kas Girdėt
bet abidvi jaunos baudi tos su 
pinigais pabėgo. Kaip matyt, 
tai pleszimas platinasi ir tarp 
vaiku.

-.---Į- - - '   -    “    ■ ■ —■

Isz Lietuvos.
■ i :'i

atsitinka ant szios 
pakalnes, bet 

kad bobeles, pcrsipraszant, tu
rėtu uodegas, tai apie tai da 
pirma kart skaitome isz tele
gramų prisiunstu isz Viktori
jos, Britiszkos Kolumbijos.

Visaip 
butlegeriszkos

• — - « •

Profcsoris J. Wettereold, ku 
ris atvažiavo in tonais, atsivež
damos su savim keliolika foto
grafijų nutrauktu ant Filipi- 
niszku salų, kurios rodo nuoga 
moteria su uodega ilgumo de
vynių coliu.

Wettereold tvirtina, buk ta 
sai žmogiszkas uodeguotas 
sztamas moterių, susideda isz 
trijų szimtu ypatų ir yra žmog- 
edžiai, kuriu uodegos yra pa- 
naszios in szunies.

Matyt musu mylemos

Volčiszkas astrologas Karo
lius Frankenhach, kuris 1912 
mote kszskaitc isz žvaigždžių 
nupuolimą Austrijos, nelaime 
Vokietijos, pasikelima Lenki
joj ir (/Zeki'joj, da'bar apgarsi
no nauja inspejima. Žvaigždes 
parode Frankenhach’ui,
1942 mete Anglijo paliaus būti 
garsi vieszpatystta ir neteks vi
su savo loenascziu po visa svie
tą. Nupuolimas Anglijos prasi
dės 1927 mete ir tesis per pen
kiolika metu. Tame laike Len-

ŽVERISZKA
ŽUDINSTA

kad

TĖVAS SU SŪNUMIS 
NUŽUDĖ STASI RAMA- 

NCZIONI ISZ 
KLOVAINIŲ.

SENOVĖS DOKUMENTAS.
Kauno apygardos teikmo di

džiuliame archyvo nesenai už
tikta didele geležine dože, ku
rioje rasta senovisz'ku Rusu 
pinigu ir odiniuose didoka 
knyga. Tai didžiojo Liet. kun. 
ir Lenku karaliaus Stanislovo 
Augusto Lenku kalba raszytas 
akta, 'kuriuo suteikiamos

. - ,  — -.........——•------------

ife’ • ■■

Lictuviszkos Pasakos.

'kuriuo

SURINKO Dr. J. BĄSANAVICZ1U3.

Kaip vionas mužikas poną 
peklon nuveze.

Buvo vienas labai nedoras
Plungei laisvojo miesto teises. p(111HS klll.is vi811s Snvo mužl*

vaszkine ant-

Baisus ir netikėtas likimą 
isztiko 
Stasi Ramanczioni.

Birželio 29 d. jis

musu mylima
s 

szauli

savo

- kijo pastos ant kojų. Bosijo bus 
s iszdraskyta ant szmoteliu o

“fla- 
perkos” už tai stengėsi kanuo- 
mažiausia uždenginet savo kil
nus, idant joms palengva isz- 
augtu uodegos, bet gamta no 
nori jaises apteikti su taja do
vana. — Well, nėr ko stebėtis, 
juk mes sziadien turime užtek
tinai “ 
do kaip

kurios iszro- 
“monkes,” bet ar turi 

uodegas ar ne, tai to da neisz- 
t vrineta.

flaperku” 
moirkes,

Ne vėliaus kaip 1813 mete, 
sudegino Berline vyra ir mo
tete, kurie 
žudiiisczin.
bausme už žudinsta.

papilde keliolika 
Tokia buvo tada

eis ir toliau

Malonia ateiti mums prana 
szauja mokinti inSpetojai atei
ties žmonijos ant musu žemes. 
Tieji mokyti yra tosios nuomo
nes, jaigu prasiplatinimas žmo
giškos veisles
kaip einu sziadien, tai už szim- 
to metu, arba 2026 mete, visam 
sviete bus tik “ 
ta” del žmonių.

Mokyti tvirtina, kad 1800 
mete ant viso 
daugiau 
žmonių, 
szum 1,700,000,000, o mete 2026 
bus juju 5,200,000,000 (penki 
bilijonai, du szimtai milijonu.)

Daugiau juju negali būti, 
nes pagal tbbyri apdirbimu dir
vos, žeme musu 
ginu iszmaitinti.

Tame tai mete kožnas szmo- 
telis žemes bus apdirbtas, isz- 
eivysta žmonių bus sulaikyta 
per visas vieszpatystes, nes 
kožnam sklype rasis tiek žmo
nių, kad kožnas sklypas turės 
užtektinai savo žmonis iszmai- 
tyt. Gyvenimas bus labai sun
kus, brangenybe užeis visur o 
visoki smagumai susimažys vi
sai.

Tame laike dings 
o užstos

stovi nezia vie-
f >

svieto ne buvo 
kaip 850 milijonu 

meto 4926 yra suvir-

negales dau-

isz svieto 
pinigai, o užstos kupezysta 
mainoms, kaip tai: vienas skly
pas iszvež cukrų o mainoms 

. gaus kviecziu ir t.t.
priežastys 

nepagialbes
Kvietines Lygos sutartys, arbi- 
tracijos. Žmonys žudys vieni 
kitus už duona.

Tieji patys mokyti prana- 
szauja ir kita dali tosios atei
ties 2026 mete.

Prižada jieji, kad pakol da- 
eis prie tokio blogo padėjimo, 
tai visi valgomi dalykai bus 
iszdirbami tam tikruose fabri
kuose. Ne bus reikalingos ang
lių kasyklos, ne 
žmonys aplaikines pajėgas isz 
stebukringo iszradimo — nuo 
saules spinduliu arba per ra
dio. Tosios pajėgos dirbs už 
žmoguK apszildys jojo namus ir 
varis visokius fabrikus.

Mote 2026 dings visi dideli 
miestai, o užstos fabrikai mais
to ir darines pajėgas del vary
mo visokiu maszinu, o žmonys 
atlikinės keliones oru. Žmonys 
nesiskverbs in didelius mies
tus, o prasiplatinęs lygiai po 
visas dalis svieto.

Užeis ir 
bet tada

kariu, 
nieko

aliejus, nes

Dvi mergaites turinezios dvi- 
Jeka metu Pawtucket, R. I., už
klupo artt penkių metu vaiko, 
atimdamos nuo jojo doleri. Ant 
vaiko riksmo adbego motina,

Kanada prisidės prie Suvieny
tu Valstijų.

Ar piktas vyras pirmos pa- 
czios gali but i geras del savo 
antros pa ežios!

Ar katra isz moterių iszteke- 
tn ųž naszlio, kuris piktai pa

su savo pirmutine

su
broliu Kazin gryžo isz Pnsza- 
loto in savo namus, t. y. in 
Klovainius. * Važiuodami per 
Laipuszkiu miszka jie iszvydo 
stovinti vežimą, persukta 
skersai
4 vvrai ir 1 moteriszlke. Kada 
privažiavo velionis su savo 

kad leistu

Prie akto yra 
spauda su vytimi.
BROLIS BROLI PAPJOVĖ.

Kaunas. — Birželio įnėn. 
nakti isz 20 in 21 d. ant plento 
link Birsztono Nemaniūnų vai. 
Alytaus apskr. rastas su per-

— peiliu, 
as-

kus isznavijo, liko tiktai vie
nas, kuriam ponas nieko nepa
daro: kur tik ji ponas siuntė, 
vis anas'iszpilde. Viena karta 
paszauke ji

Iluoszkis,

Ponaitis pasisako savo rūpesti, 
kad nežino ka daryt su tėvo 
turtais. Tada jam senelis davė 
toki rageli ir szita i p pasako: 
“Iszci'k rytu pusėn ir sutriu- 

. buok su szituo rageliu. Tada 
sueis daugybe ubagu ir iszkolk 
del ju pietus, tai pasimažins 
tavo levo gerybe!” Kaip jam 
senelis Hope, taip anas ir pada-

Susirinko daugybe ubagu 
ir iszkclc anas del ju pietus. 
Po tam, 'žinoma, gerybe pasi
mažino, bet vis da labai daug 
buvo. Vėl ponaieziui besirupi-

APSISAUGOJIMAS :
NUO UODU.

k
»

re.

vežimą, 
kelio, kuriame sėdėjo

durtu, kaip matyt 
kairiuoju szonu nežinomo 
mens lavonas.

Kriminalines policijos 
vietoje

_ mint, sutiko ji tas pats senelis 
rytoj važiuosime

in pekla!” Važiuot lai važiuot
y

ponas ir sako:
i (

sielgdnvo 
pa czia ?

Tula mergina pana G. paži
nojo tūla naszli nuo keliolikos 
metu. Pažinojo ir jojo paezia. 
Abieju budai buvo prieszingi 
ir niekados negalėjo sutikti. Po 
mirczia'i jojo paezios, naszlys 
paprasze panos G. idant tekėtu 
už jo. Pana myli ji, o jisai ko

ja ja neszioja ir 
une intikti. Bet

merginos savžine neduoda jai 
ramybes, kad naszlys, kuris 
piktai pasielginejo su savo 
pirma paezia, po ap^ipaeziavi- 
mui ir su ja ja taip pasielgi nes. 

del su-, 
atsitinka 
su .savim

nia ant ranku 
geidžia jai visi

kad 
pasielginejo

rieszutas 
Tankiai

Sunkus tai 
kandimo, 
kad pora gyvenanti 
nesutikime, turi budus savyje, 
kurie gal atnesztu jiems laime 
gyvenant su ‘kitokia ypata. 
Jaigu vyras nemylėjo paezios, 
o jiji nemylėjo savo vyro, jaigu 
nesutiko tarp saves o mažiau- 
ses nesupratimas sukeldavo 
perkūnija tai nėra ko stebėtis. 
Padaryta klaida atsitinka tan
kia use nuo greito apsivedimo, 
be geros pažinties viens kito ir 
vėlesniam savo gyvenime isz- 
verže savo piktumą ant vaiku.

Bet negi
ras, kuris buvo 
pirmutines savo paezios, 'butu 
tokiu pat vyru del antros pa
ezios. Paprastai piktas vyras, 
pasiliks piktu. Bet ir ant to yra 
gyduole. Yra tokiu moterių, 
kurios žino kaip pasielginet su 
vyrais, o yra ir tokiu, kurios 
nežino.
ka, kad vyrai, kurie buvo tik
rais “velniais”
mutiniu moterių, — visai persi
maino ir izxi:..:«>>

T

dima sakyti, 'kad vy- 
“vehiin” del

o v ra
Daugeiii kartu atsitin-

del savo pir-

būna “aniolcliais 
del savo antru prisiegeliii.

Priesz apsivedima su nasz- 
liu (ar naszlia), gerai butu isz- 
tyrinet kad tasai, kuris buvo 
piktu vyru del pirmos paezios, 
kiek prie tojo piktumo prisidė
jo jojo prisiegele. Geria use im
ti laika ir gerai isztyrinet bil
da žmogaus 
susiriszima lyg smert 
tam grandinsis per 
gyvenimą, arba’kaip seni žmo- 

kas per staigai, tai 
y y

ar moteres priesz 
, nes po 

visa savo

nys kalba: 
paima velniai.

i 4

PAKVIETIMAS.

velionis
broliu paprasze,

tai vienas vežime 
sėdėjusiu vyru suszuko: ežia 
bus teismas bnržuj armijai už 
ju nuodėmės.”
niu 4 vyrai szoko isz vežimo, 

“mirtis
puolė prie vežimo, ’ku-

pervažiuoti y

Akies mirks-

dabarsza ūkdami 
jums,” 
riame sėdėjo velionis su savo 
broliu. Du vyrai pagriebė Sta
si Ramanczioni, o kiti du puo
lė prie Kazio. Pastarasis su 
botkoeziu besigindamas suda
vė vienam isz puolusiu per 
galva, ir jie nuo jo pasitraukė. 
Tada jie puolė prie Stasio, pra
dėjo pabtaraji parblokszti ant 
žemes ir vienas 
traukės 
karta “mirtis szauliui,” 
peili tiesiog in krutinę....
Kada velionis pasijuto smar-

“ bro- 
gelbėk mane!” Tada plc-

val
dininkams vietoje isztyrns, 
pasirodė, kad lavonas yra pil. 
Paszeczo Vinco, 
nu kaime, 
Alytaus apskr.

Nustatyta taipgi, kad ji nu
žudo jo brolis Andrius, su kir 

turėjo senus kivir- 
czius del palikimo pasidalini
mo.

Taip Birželio 20 d. apie 10 
v. vakaro tuodu broliai 
bare ir galu gale 
Besimuszant Vincas isz namu 
iszebgo, o Andrius pasileido ji 
vytis plentu ir pasivijęs smo
ge Vincui peiliu in szona, ku
ris pataiko in szirdi, 
Vincas tuojaus mirė.

gyv. Gelažu- 
Ncmaniunu vai.

riuo jis

susi- 
susipesze.

nuo ko

plesziku, iszsi- 
peili ir surikęs dar 

mirtis szauliui smoge
LIETUVISZKAS 

SZOKIU ALBUMAS No. 1 
" MUZIKE ARDA NOTOS 

DEL PIANO

— mislina sau mužikėlis 
tiktai nėra'kuo: brikas sulužes, 
ratai suklype, atasejas. sutru
kęs. Eina žmogelis miszkan, 
ataseju kirsti ir sutiko seneli. 
Klausia jo senelis:

Szis pasisako einas misz
kan ataseju kirsti, 
reikės su ponu važiuot peklon 
o gal tolima kelione... 
senolis: —. “
Kokius turi ratus., tai su to
kiais ir važiuok. Pekla yra vi
sai netoli; lyg pusrycziais ir 
sugryszi atgal. Paiki a use žmo
gus senelio rodos ir sugryžo 
namo. Ryte, pasikinkęs a^kli, 
pasodino poną vežiman ir va
žiuoja. Pavažiavo kiek, priva
žiavo dideli kaina. Važiuoda
mi pakalnėn, 
pulką velniu, 
inuzikon 
pasitikti.
ir sako žmogui:

Bet taip, kaip pakalne

nil”

sau

i < Kur ei-

nes rytoj 
y 

Ir sako 
Ne eik miszkan. 
ratus

pamate ateinant 
kaifp dediesi, su 

grajydami ateinant 
Nusigando ir ponas 

“Gryžkim ai

kiai perdurtas suszuko
lau,
szikai susėdo in vežimą ir lei-

Velionics brolis,
y

dosi bėgti, 
insikeles in vežimą sužeistąjį 
leidosi vyti galvažudžius. Tub 
budu jam pavyko snsdkti gal
važudžiu gyvenamoji vieta — 
Sinrmiszkin dvaras, 
net susekti 
menis,
ro kumecziai BorUcevicziai — 
tėvas su sūnumis. .Velionis dar 
buvo vežamas iii Pa k rojaus li
gonine, bet kely mirė.

Pavvko e 
galvažudžiu as-

— tai Sinrmiszkin d va-

PLESZIKAI UŽPUOLĖ.

J urba r kas. — Sz. m. Birže
lio men. 25 d. Raseinių apskri
ties antstoliui Godvaiszai 
gryžtant Jurbarkan isz Benzi- 

miszkelyje 
inkluoti pleszikai 

kėsinosi apipleszti. 
Bet teismo anstoliui pasiprie- 

pleszi'kai pasitraukė. 
Apie in vyki praneszta polici
jai, kurios daromi 
laikyti pleszikus.

antstoliui

kaimo, Dargiu 
g

nu 
pastojo du 
kelia ir

szinus,

žygiai su-

SIDABRAS PASKANDINO 
VAGI.

Del 5,000 litu sidabriniu pi-
nigu
Biržų skyriuje
licija -pranesza
padare bankos sargas
Garijonas. Dali pinigu Jszai k- 

’ vojes su artimaisiais, o žymia

y dingusiu Liet. Banke 
'kriminale po- 

kad vagyste 
Jonas

Schuylkill Apskriczio Lietu
viu Dienos 12-tas metinis isz- 
važiavimas invyks pirmadieni 
16d. Rugp. Lakewood Parke.

Prasidės su Szv. Misziomis 
10:30 vai. ryte dideleje saleje. 
Koncertas 12:30v. p.p. Dainuos 
Schuylkill Apskr. chorai atski
rai ir bendrai. Szokiai 3 v. p.p. 
ir 8 vai. vakare toje pat saleje.

Kviecziame visus Lietuvius 
dalyvauti pakvėpuoti tyrame 
ore ir gražiai pasilinksminti, 
nes parke yra daug visokiu pa
silinksminimo vietų.
65) Presos Komisija.

k l!

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

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

in kojine 
skandino ežere.

Nuvykus kriminalinei poli
cijai kartu su juo in ežerą, po 
ilgu jeszkojimu paskandintu 
pinigu surasti nepavyko. Va
gis patogiu momentu, 
policija buvo 
jeszkojimu,
gelmes ir nuskendo.
kus isz vandens atgaivinti ne
pasiseko.

dali, supylęs y nu-

kada 
užimta pinigu 

szoko in ežeroin
Tsztrau-

DU LIETUVIAI UŽ DU 
LENKU KAREIVIU.

Svenezionys. — Szvonczio- 
siu kalėjimo sziuo laiku sėdi 
du Lietuviai, kurie kaltinami 
nuszove 1902 m. du Lenku ka
reiviu. Sziu Lietuviu pavardes
Adolfas Lukszenas ir Kazys 
Keksztas — abu Pi voru sodž., 

., Szvencz. aps.
Kareiviu nuszovimo apinky- 

bes smulkiau sužinoti neteko. 
Tačiau jau vien lailkas (1920 
m.) sukelia invairiu 
mine žiu.

Tverečiaus par

liūdnu

ir liepo užtrinbuo't in pietus, ir 
isz ten snszankus ubagu, isz- 
kelt pietus. Paskui in žiemius 
ir vakarus. Dabar jau to pono 
gerybes visai neliko. Dabar 
klausia ponaitis senelio, kas 
daryt; senelis jam taip pasakė: 
“Dabar eik Betlejaus miestan, 
(neidamas susitiksi žmogn ne- 
szanti pirsztines. Nusipirk tu 
nuo jo szitas 
gryžk namo!”
t is, taip kaip sake senelis; bet 
kaip sugryžo namo, tai savo 
dvaro ir padujų nerado: sude
gęs. Atėjo pas ji senolis ir sa
ko: “Asz pas tave buvau ketu
ris kartus ant įlietu; dabar-gi 
praszau tavos, 
ateitum bent karta.
asz nežinau kur tu gyveni

pirsztines ir 
Padare ponai-

kad pas mane 
y y < <

------ - ^<1
Kamparo spiritu iszsitrynus 

veidą ir rankas arba užsilaszL 
nūs kelius laszus ant priegal
vio nakezia galime apsisaugo
ti nuo uodu per kiek laiko; 
Ta-pat ypatybe turi ir paleju 

(oil of pennyroyal). 
Nei vienas isz tu dalyku ilgai 
neužsilaiko; 
karta juos panaudojus užten
ka tik vienai nakeziai. Metu 
aliojus, citrino sultis ir uksu- 
MHs taip-pat buvo patarimai, 
kaip kuriuose apielinkese, . 
degutas, taip-pat buvo varto
jimas, ypatingai ten, kur uodu 
daug randasi. Citrinų aliejus 
(Oil of Citronella) yra vienas 
geriausiu priemonių. Kai-ku- 
rie žomnes, bet novai, nemėgs
ta jo kvapo, tecziau jis pasek
mingai apsaugoja nuo uodu 
per kelinta valandų. Geriau- 
sis miszinys, kuri raszytojas 
yra bandės, yra sekantis: 
Oil of Citronella 
Spirits of Camphor 
01 of Cedar

Paprastai koliatas laszn 
ant abniso, užkabinto ant lo
vos gaivu galo,

aliojus

tai yra, viena

kuriuose

1 uncija.
1 uncija 

Vi: uncijos, 
kelintas

A

1

V TU R YNI S: S
< SociU Polka c
J Lietuviu Mnrszas S
?Suktinis Polka /
C Lastucza Polka \
/Tu Mano Mielinusia Polka /
CVamzdolifl Polka C
>Ducaty Polka S
cGriož Polka ?
fSzvilpis MarnėiiR \
/Klumpakojis Polka /
C Marcele Polka ; <
S Pndo-Eapan Valcas >
< Noriu Miego Polka r
S Helena Polka >
/Mojavas Vainikas Polka c
\Raslucn Vnlcas S
/Mojava Vcsz.nii /
CAugonelc Polka C
S Ilgėjimas Tėvynes Maruzart S
c Lietuviu Vestuvių Polka <
S Lietuviu Galopas S
/Pijonkclos Valcas /
C Pampilionas Polka \
/Nekaltybe Valcas /
< Lietuviu Kadrilius <
/Muziko aiszku budu sutaisyta ir c
{ lengvai grajyti. S
(Preke »u prisiuntiinu tiktai 7Sc. C
< c
< W. D. BOCZKAUSKAS-CO. < 
> MAHANOY CITY, PA.\ 5

gal!” 
'buvo labai didele, tai niekaip 
negalima buvo suturėt, nei ark
liu, nei ratu.

Kaip važiavo, ir i n važiavo 
tiesiog in pulką velniu, kurie 
pagriebė poną ir nusinesze. Li
kes žmogus vienas, nežinojo ka 
veikt ir sugryžo atgal. To pono 
liko du sūnūs. Vienas buvo ge
ras, o kitas, tėvo sekis, labai 
nedoras. Kaip pasiliko valdyto
ju m dvaro,
sus labai spausti 
szita mužikėli, 
peklon nuvežė.
randa užmokėtu. Bet žmogelis 
neturėjo isz ko. Ir praszesi po
naiezio, ir rankas bueziavo, bet 
tas ne girdėt apie dovanojimą 

“Nors, sako, duszia
velniui parduok, bet pinigus 
pristatyk!” Ir sziaip ir taip

tuojau pradėjo vi- 
y o labiausia 
kuris jo tęva 
Kamavo, kad

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su gerosneis apdarais, preke $1.50 

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

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

'* t ’ j. • . F ' *

in Namui, Sztorps, Mokalainea, 
nyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Taipgi parduoda 

FIKSOZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sstoroaia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mekslainiu 
ir Bažnycgiu. Duokite pirmybia savo 
tautideziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

ne norėjo.

M Ir 
mielino žmogelis, bet matyda
mas, kad kitokio iszejimo ir 
nėra kaip tik velniui duszia 
parduot, susiruosze ir iszejo 
peklon. Ėjo tuo patim keliu, 
kur poną vožė ir tiesiai nuėjo 
in pekla.

Czia ji tuojau sutiko velniai 
ir klausia, ko anas pas juos 
atėjo. Žmogelis pasisako savo 
varga ir prasze pinigu. Velniai 
žadėjo jam duoti pinigu, tiktai 
liepo jam atvežt bent vežimą 
malku. Dave jam pakinkyta 
balta arklį ir pasakė, kad vi
sur galima muszti anas, tiktai 
kad per galva nemusztu. Nuva
žiavo žmogus miszkan, prisi
krovė labai dideli vežimą mal
ku, kad arklys ne isz vietos ne- 
pakrutina. Erne anas arkli ra
gint ir • lupti per szonus, per 
blauzdas, bet vis neiszveža. 

kaip szere 
ir pavirto isz

tik 
susiruosze

Ėjo tuo patim keliu

bet 
U’žejas prieszais,
per ausi eme
arklio žmogus ir pažino žmo
gelis, kad tai jo ponas, kuri 
anas peklon nuvožė. Labai 
žmogus persigando, bet ponas 

Nebijok nieko! Pi- 
nuo velniu

nuveze.

jam tarė: “ 
nigu tau praszyt 
nereiks! Šze tau mano žiedas. 
Gryž namo, 
mano sunams, pasakyk, kur asz 
esmių ir ka veikiu.” 
žmogelis namo ir padavęs po
ną ieziam žiedą, pasako viską

ir padavęs žiedą

Parėjo

apie ju tęva. Nusigando ponai- 
cziai ir vyresnysis bijodamas, 
kad ir su juom taip neatsitiktu, 
'pamote tėvo dvarus ir iszojo 
svietą n. Pasilikęs dvare jau
nas ponaitis, taip pat nežinojo, 
kas daryt su tėvo gerybėm. 
Valkszcziojo po lauka ir misti
no, kai'p czia dabar jam gyve
nimas pradėt. Sutiko žila seno- 
Ii. Tas senelis jo klausia: “Ko 
taip nuliūdęs vaikszczioji. ’ ’

Kad 
y y ___

atsake ponaitis. Tarė senelis: 
“Rytoj atsikėlęs, rasi pabalno
ta žirgą. Sėsk ant jo ir atjosi 
tiesiog in mano namus!”

Ant rytojaus, rado ponaitis 
pabalnota žirgą, užsėdo ir isz- 
jojes sutiko ant kelio raita 
žmogų. Szitas žmogus pasisa
kė, kad jis buses ponaieziui 
kelevedžiu in enelio nariius. Jo
jo anie a'budu ir klausia kelve
dys ponaiezio: “

Nieką nemislinu — at-

Kur

Got oriojo drugio

Ka dabar mis-

riu gert I” “ 
szaltinio! ? y

liniF’ “
sake ponaitis — tik labai no- 

Geik sztai isz szito 
pasakė kelvedys ir 

nulipo ponaitis nuo žirgo. Nu
ėjės atsigėrė ir sugryžes vėl 

Ir vėl klausia kelvedys: 
K a dabar misi in i?
________įlVOOJAV/ ĮIVHUL

— tiktai gerdamas pas szalti- 
ni u’žmirszau pir.sztines.,’ 
“Gryžk ir pasiimk!” pasakė 
kelvedys. Nuėjo ponaitis pas 
szaltini ir pamate, kad prie jo 
pirsztiniu guli numirėlis. Su- 

atgal,
džiui, kad prie jo pirsztiniu gu
li kažinkokis numirėlis. Tada 
jam'kelvedys tarė: “Tas numi
rėlis tai tavo paties kūnas, 
kaip vandeni gerei isz szalti- 
nio, 'tai tavo duszia persiskyrė 
su kurni. Pirsztines tai tegul 
ton pasilieka: tas pasiims jas, 
kuris tavo kuna pakavos. Mes 
a'budu dabar 
gaus vartų.

joja.
4 L

nemislinii
” “Nieką 

atsake ponaitis

u'žmirszau 
Gryžk ir pasiimk!

gryzes pasakė kelvo-

esame prie dan- 
” Ta pasakos kel

vedys paklabeno in duris. Du
rys atsidarė ir inleido juos in 
dangų.

(TOLIAUS BUS.)

GERI PIRKINIAI.

Forma 50 akru, vidutiniszki budin- 
kui, geras sodas, 2 arkliai, 2 karves, 
visos reikalingos niaszinos. Preke 
$2,500. Kita forma 52 akru su nauju 
namu už $1,200. Katalogas dykai. 
Tos formos turi būti iszparduotos. 
Duodame nuo 5 iki 10 metu atmokė
ti. Ilaszykite Angliszkai.

V. G. McMasters, 
1115 State St..
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Eric, Pu.

VT. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunua numeireliu. Paaamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voaoliju, pasivažinėjimo ir t .1 
820 W. Centre St. Mahanoy City. Pa*

neprileidžia 
paprastųjų namu uodu.
ju yra labai dag ir jie labai 
inkyrs, užtenka su kelinta la- 
szu iszsitrinti veidą ir rankas.

Tecziau, ir tas misznvs nu- 
stoja savo jogos, jei stovi per 
visa nakti.
uodai paprato pradėti kandžiot 
szvintan isz rvto. Tuo laiku 
dauguma žmonių kietai miega, 
o miszinio veiklumas kaip.tik 
tuo laiku sumažea. Taigi pie
tų vasltijose, kame tie uodai 
randasi, manoma, kad tas ap- 
saugojantis miszinvs nėra taip

Te
tas miszinys gali huti

geras, akip sziauriuosc. 
czia u 
vartojamas isz ryto, priesz pat 
auszra ir tuomet jis bus taip 
veiklus, kaip ir kitose apielin- 
kese.

Geras miszinys yra sekantis. 
Castor Oil 1 uncija
Alcohol 1 uncija
Oil of Lrtvendar 1 uncija 
Tas miszinys neturi nemalo
naus citrinų aliejaus kvapo. 
Kitas geras miszinys yra se
kantis:
Citrino aliejaus
Skistos vąšeli i uos

Filipinuose labai placziai 
vartoimas tyras kerasinaš.

Geriausias inkandimo vais
tas yra szlapias muilas.

paprastojo
prausiamojo muilo ir lengvai 
isztrinti juo vieta, kur uodas 
inkando, 
pranyks. Kiti labai giria pa
prastąja namuos esanezia 
amonija, alkoholiu, ar gliceri- 
ja.

1 uncija
4 uncijas

szlapint gala

"N
<1

Su-

niežėjimas tuojaus

namuos

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

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

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa. 4

LADIES!
YOUR DRUMHIT
RICOMMINOR

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

• V

4*I
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokią 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del ----- 1------------- -------------------
pinigus In szita Banka o persitikrinsite ir matysitą 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

111togaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

"‘j

1

<
b“f*

"11

4I
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mylėti vaikinai, 
bernai nenori vesti

— kalbėjo nekarta

Kodėl kitas merginai gali vienas, 
o mano net —

ta klausymai, nuomones.
— Kuris tau vejas in gal

va inlindo, kad Rimbu Marcės 
užsimanei? — tuoj pradėjo

o

•»

kaimo 
szdkti?” 
Rimbu Marcele, pareidama isz 
kaimo vakaruszku.

Sunku butu pasakyti, del ko. 
Vienintelis atsakymas — buvo 
nelabai graži, nors, taz tikro, 
pažiurėjus, buvo daug negra
žesniu merginu, o jas vaikinai 
lydėdavo kas valkara. Prie pil
ko neskatataus Marcelės veido 
dar prisidėjo antras dalykas 
— kalbėdama truputi szvepse- 
davo.

Todėl, anot Žemaicziu, 
Rimbai tęs 
vaikinai.

sėdėdavo per vakarus

ant 
ir neturėjo akies 

Lyg kokia pastum

myli jos,

in tokias

dele, 
kertej, kai jaunimas szokdavo, 
arba visai neidavo 
sueigas.

Visa tai Marcele suprato. 
Žinojo gerai delko niekas ne

bot nieko negalėjo
padaryt. Su'kasdavo dantis tik, 
kai pamatydavo, kad neturtin
gos, pusplikes samdininkes tu
ri geresne dali, vadinas, grei- 
cziau iszte’ka, ir daugiau nie
ko. Bet ka ir bepadarysi: sztai 
Baltru Petras apsivedė sam
dininke,

apsivede 
kuri vos tik marsz- 

kiuius pasogos teatsinesze, ir 
idainuoflc, kad nori! O Rimbu 

ruduo nuo rudens 
taip

Marcele, 
kaip grėbsto rugienas, 
grėbsto.

Na, tegul daro kiti, kaip41

jie nori, o asz savo rasiu!” — 
ramindamos siikydavo ji, — 

pamils ir mane koks nors 
o ka asz ne

“pamils ir mane 
rimtas vaikinas, < 
mylimo teketi, tai geriau visai 
netekėti!”

Rimtas ir protingas vyras, 
kur ja galėtu suprasti, pama
tyti, kiek ^savo szirdy tur* mei- 

t les — buvo Marcelės pagrin
dine mintis.

Viena karta, Ikai Marcelei 
jau buvo sueje 26 metai, tėvas 
tarė jai:

— Jau' gana, vaike, ‘ Ihu 
būti pas mane mžaugai, susti
prėjai, todėl sulig žmonių pa
pratimo, turi iszeit už vyro. 
Nieko nepadarysi — persi
skirsime.
Purveli! kaimo Žvangiais in 
pirszlius. Na, sakyk, ar gera 
vyra iszrinkau?

— Beno asz 
Girdėjau tik, kad vienturtis 
esąs, — pasakojo Marcele.

— Važinėja tokiais erži
lais, 'kad sunku ir pasakyti! O, 
oho! — Taip gyre tėvas savo 
busima žentą, 
anksto sukalbėjęs su tėvu 
apie dali, rengės atvažiuoti 
pasirodyti Marcelei.

Na ir atvažiavo (dviem die- 
nuo to laiko, 

kai sužinojo Marcele)! Vyras 
pusėtinas, aukszto ūgio, szvic- 
saus veido, ilgais ant szalies 
suszukuotais plaukais. Buvo 
dar gana jaunas, gal dar jau
nesnis už Marcele, nors barzda 
ir ūsai jau senai skutami. Vie
nu žodžiu, Marcelei turėjo pa
tikti savo iszvaizda, na, o in jo 
vidų — neinlysi, kaip žmonių 
sakoma: ka tu ežia nori pažin
ti jo būda, paproezius, per po
ra valandų, kol iszgere sutar- 
tuviu magaryczias.

Atazku viskas, kaip ant (tal

ko — nepatiko, i 
Marcelei krito in 
iszgere sutartuviu 
sztai, viena Sekmadieni J. pa
rapijos klebonas bažnyczioj, 
visiems girdint, paemes užsa
ko knyga, paskelbė, kad eina 
moterystei! Jurgis Žvangiais 
isz Purveliu kaimo su Marce
le Rimbaite isz Kuturiu kai
mo J. parapijos.

• Jurgis ta Sekmadieni iszejes 
isz bažnyczios pasuko tiesiai 
pas Zarnicki. Ten jis papras
tai, iszsigerdavo, susitikdavo 
su pažystamais, pasitardavo 
ir kitokias užgaidas patenkin
davo.
« Vos tik spėjo Jurgis in 
smukle i n žengt i, tuoj ji apspi
to pažystamu būrys ir pasipy-

, turi
nepadarysi

Ryt atvažiuoja isz

nom praslinkus

ji pažystu?

kurs jau isz 
su

no; Marcele Žvanginiui pati-
o Žvanginta 

aki, todėl 
i buteli, ir

— Kvaily, tu nežinai! Dar 
neapsivede: 
nori, — aiszkino antras1.

— O gal jau JuTka nusibo
do? — pridūrė treczias.

— Po perkūnu, Rimbu se
nis metai jau kaip kiszte ki- 
sza 5,000 litu — kodėl nepa
imti ! O merga tegul del manes 
buna ir vyža. Juk ir vyža ga
lima kelis kartus apsiauti, o 
paskui — tarnaites1 nereiks 
samdyt kiautams szerti! — 
pasiaiszlkino Jurgis, supurtos 
Zarnidki už 'krutinės 
prasze atskiro kabineto.

Zarnickiui 
nereikojo. Jurgis no viena 
karta ežia ateidavo ir leisdavo 
laika su seniau buvusia J. 
miestelio milicijos 
ko žmona Julija, 
gyveno Zarnickio restorane.

mas tiktai aplinkiniai kaimy
nai kalbėjo, kad ‘‘reikia drus
kos,”
nėra sutikimo nei Bzoimynisz- 
kos laimes. ’

Jurgis vesdamas paveldėjo 

kad jis iszmokes seserei Jad
vygai dali ir tazlaikys ligi 
mirties tęva.

vadinasi, Žvanginiuoso

paerzinti ti’ktai isz savo tėvo ūki su ta sąlygą

iszlaikys
Marcele dalies 

atsinesze 5,000 litu. Na, tai ar 
bereikia geresnio 
Jurgis ir sakydavo:
dienos!” Pas Zarnicki kai ka
da per viena va'kara palikda
vo ligi 50 litu; per isztisus me
tus Zarniokis teisėtai paėmė 
puse Marcelės dalies už

o likusį puse

gyvenimo?
‘‘Mano

vai-

ir pa

daug aiszkinti 
.Jurgis

buvusia
virszinin- 

kuri dabar

Sziandie, iszgiiyles Žydas, jog 
Jurgio vestuves bus, davė an
trame aukszte Nr. 7.

— Kodėl Nr. 7? — masto 
— Na, tur but, 

labiau
Zar-
pa-

Julka
Jurgio gyveni-

pare-
isz bažnyczios, pro pirk-

senai buvo ingavus.

bet ir ežia ji mokėdavo

Reikalavo {visu ,'suraslti jMar- 
eolo.

—• Surask it man jus, o asz 
ja tuoj padėsiu! —* szauke jesz- 
kodamas. Bet veltui.

Marcele baimes apimta at
sidūrė Mikuos (taip vaidinos 
greta gyvenanti kaimynai). 
Tik vargszc bebėgdama per- 
szalo ir ant rytojaus jau nekė
lei In antra diena jau reikėjo 
kunigo: isz pradžių Hukrcte 
smatkus drugys, pakilo tem
peratūra, pankui pradėjo bai
siausiai kliedėti kalbėti nesu
prantamus žodžius ir tt.

Jurgis no artyn nėjo prie ( 
žmonos. Gerai, kad bernas isz 
Miku parvežė, o jei ne, tai bū
tut turėjus kaimynuos sirgti. 
Jis tomis dienomis visai ma
žai namie tebuvo: sėdėjo pas 
Zarnicki prie degtines butelio 
ir lauke, kada numirs žmona. 
O szi tuo tarpu kaip tik pra
dėjo eiti geryn; tarnaites pri-Į 
žiūrima, 
lovos,-po truputi valgyt, 
k ui vai'kszczioti.

Viena diena Jurgis pamate 
Marcele jau po kiemą 
vaikszcziojanczia, mirktelejes 
berną, savo ‘‘i'sztikimaji,”

— I

javai; szeimynos dabar, jau 
nesamdė,“ nes nebuvo kuo ap
rėdyti, todėl sumažėjo darbi
ninkai. Vienu žodžiu, viskas 
ėjo smailyn. Na, ir taip daly
kam esant, 
vusio gražaus alkio, sziandien 
matyti vien svarnas, lig ausu 
inlindes in žeme, 
daužytais 
skarmalas užkiszdavo ir tvar
tas su daržine, 
stogais.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

ninkai.

vietoj seniau bu-

pirkia, isz- 
langais, kuriuos

nuplyszusiais

ratnrnnujnme Himpatlszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Boll Telefonas 90
215 Ė. Centre St. Shenandoah.

pradėjo atsikelti isz 
pas

be-

savo
eme tycziotis:

— 0t ir nenusprogo mano 
sz ve be Ida”

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyns&to
HM——1" ..............  111 ■■■■■ii ■ ...... • ■■ —■fc
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; kita karta teks 
kitaip klebonas

Tu

Na

l c

pribaigti:
szliubo su kita neduos! 
Jonai, kada vesi?

o kam man paezios 
— bene nėra mieste mergų! — 
atrėžė pasileidęs bernas.

— Cha! cha! cha! — nusi
juokė Jurgis, — tavo teisybe

svetimas

szes ir degtine, 
atiteko paleistuvei Julkai, ku
ri jau 
Jurgio žmonos teises. Tokiais 
keliais ritosi Žvangintu gy
venimas.

Marcelo isz pradžių dar ga
lėjo kęsti: pavalgyti apszcziai 
buvo, drabužio savo turėjo, 
samdyta merga atlikdavo vi
sus sunkesnius darbus. Vieno 
tik jai truko tai ko priesz ves
tuves tikėjosi — vyro meilu
mo,
save guosti, raminti ateiezia: 
girdi, Jurgis, mes Ikada nors 
jaunu dienu inproezius, nustos 
girtuokliavęs ir moikes su ja 
meiliai apsieiti. Ji perkerdavo 
ir tas scenas, kai girtas vyras, 
apsiseiliojęs griebdavo glėbin 
ja bueziuoti, pilnas žveriszku 
instinktu, nors sukandus dan
tis kartais nurydavo keiksmo 
ir pasibiaurejimo žodžius.

Bet greitu laiku viskas pa
kitėjo. Marcelei gimė mažutis, brolau; kol dar jauna pati, tai 
kuris Jurgi visai nuo jos ati- dar sziaip taip, bet kai pasens, 
tolino. Ūkis pradėjo irti, nes 
nebuvo 'kam ji prižiūrėti Jur
gis tėvo vekselius baigė pra
gerti, sesuo 
jau apsenus buvo namie, 
sau žiūrėjosi, o samdininkais 
— mažai besitikek. Pemvksz- *■
ežia tarnaite dar rūpinos tikiu, žmones tiesiog Žvangini u gy 
mat, Jurgis nevedės buvo: ti
kėjosi už jo teketi, 
nusisamdo isz miesto
zyle, tai uodega pavietus ir viena mokėdavo save raminti 

turtingas; “ jo tevrta vekseliu laksto isz vieno kraszto in ki- 
puse maiszo turi prisikrovęs: 
vėl, javai užauga gerai, žeme 
derlinga. Tikrai jai kitos pa
vydės! O ji kas szventadienio 
ryta kartu su vyru važiuos in 
bažnyczia, 
dailioj brikelėje, 
liai ja temps, visi dabar 
Marcele matys ir nosijuo'ks isz 
jos. O jei ja kas 
skriaus — vyras 
užstos;

kaž ka maste 
kaip apie rimta, 

pilna jau- 
kad Jurgis

Ūkis pradėjo irti

Jurgis. 
niekis sziandien 
gerbti nori, juk ne veltui gau
siu 5,000 litu.

Taip leido valandas Marce
lės busimas vyras. Bemaž jau 
pavirtus in prostitute 
“saldydavo”
ma, kurs prisigėrės niekuo ne
siskyrė nuo gyvulio.

O tuo tarpu Marcele, 
j«H 
ežios Įauga žiūrėdama in savo
geliu darželi, 
apie Jurgi, 
skaiseziu mineziu 
nuoli. Ji maste, 
padarys gala tiems visiems ne
smagumams, kuriuos tekdavo 
jai nukęsti kaimo sueigose, 
kad užsibaigs visi pravardžia
vimai, iszjuokimai. Ne viena 
dabar jai pavydės Jurgio. O 
Jurgis apsivedęs ja mylės, 
visados bus kartu su ja ir gy
vens laimingai. Jurgis toks

abu greta sėdos 
gražus ark- 

visi

O jei

Taip

‘‘Yla maisze ne 
sako Lietuviu pa

nors na
šu ra mins,

kai grysz isz darbo 
vakare, tai meiliai prakalbins, 
priglaus, pabueziuos...
maste Marcele. O tos mintys 
buvo saldžios! Ateitis laime 
szypsojos...

Greitai bego prieszvestuviu 
malonios dieneles. Sudrums
davo jas tik kai kada ilgu bo
bų liežuviai, kurie apie Jurgi 
butu ir nebūtu dalyku pri
pila ūksėdavo, 
paslėpsi,”

Taip ir ežia, daug kas 
isz aplinkiniu žinojo apie Jur
gi ir Marcelei but ausys nu
linkusios beklausant tikru ži
nių, bet ji nelabai paisė.

— Žmones mane nori tik 
suklaidinti, — sakydavo Mar
cele ir pasiduodavo saldžioms 
savojanems apie Jurgi. Nebu
vo ji realiste^ netikėdavo tik
riems faktams, kurie tiesiog 
durdavo in akis, o tvirtai lai
kydavos kažkokiu nujautimu, 
svajojimu. Antra vertus, ne
būt galima perdaug 'kaltinti 
Marcele, nes jai nebuvo laiko 

vispusiszkai pažinti:
tėvas labai greitai apsidirbo— 
kad tik nusikratyti dukters, 
todėl viena gražu antradienio 
ryta ir turėjo abudu jaunave
džiu paimti szliuba.

Prasidėjo naujas
mas. Marcele ne nepauto, kaip 
trys savaites prabėgo po 
jungtuvių Bet kaip jai viskas 
klojosi r— niekas nežinojo: ne
buvo pratusi ji viską iszsipa- 
salkoti, nes žinojo, kad kiti isz 
opiausio dalyko juoksis tiktai.
Nenumane, pagaliau no pati girto szeimininko pamoklso, o 
Marcele, kaip mielas turi būti piemeniui net ranka iszsuko

tarle.

Jurgi

gyveni-

..
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SZTAI KA RA8ZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA• r ' • ;
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Gerbemasls TaxolsUi:—• *
Sulaukiau nuo jusu sluncxlamoa 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
szlrdinga acztu ir labai dtfaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra iingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass visiems linkėcriau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas tmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, k. 2OKAB.
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vat 

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas tazdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti įn Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY OITY, PA.

*0

lakstantis Ndda
irVena

ru
K’

fd

Prake knygos Amerike $2.00

i '

Negaliu iszkesti u j, kaip 
perszti.

Vos prasidėjo balius, nekurios 
mergužes

Baisiai pasipurto kaip szirszes, 
Mano pamate, Juojaus visos 

i <*** npspito.
Kumszczia sugniaužiau net 

beneno is^krito, 
.Tolyn atszoka da labiau

I 

11
I 
i
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TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO
Laivu ESTONIA

21 RUGSEJO(SEPTEMBER)
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

savo gimtąją szali arba mano 
grįžti namo, prisidėkite prie szios 
ekskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvcngsit visu 
neparankumu ir nesmagumu su- 
risztu su kelione per 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžiu laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesini in Klaipeda 

iszvongsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszluidus ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107
IN ABI PUSI TIK .. $181

• Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117 
IN ABI PUSI

Sutaupysit $44.50
$142.50
.. $270

’l I * pasiszausze, 
Vat ju vant? manes klauso. 

Uarju?

i

kur dėsi? Tikra skranda juk!
Tokios (kalbos buvo Zvingi- 

niuose. Tarnaite irgi kai kada 
Na, 

, o kalbos nesiskyrė 
nuo darbu. U'ky darėsi vis di
desne betvarke. Aplinkiniai 

ixv* 
venima vadindavo pasileidėliu 
namais. Viena tik Marcele ga
lėdavo viso to nematyti;

Jadvyga, kuri panasziai pliaukszdavo. 
vėl žinoma

o sziemet
tokia

ta.
Darosi dideliausia netvarka, 

kuri sviro ant Marcelos gal
vos. Vyras pirma jau jos ne
apkentė, o dabar kai pasidaro 
ūky suirute, tai virto žvėrimi: 
regis suėstu ja, kad galėtu.

Viena volu žiemos vakara 
gerai ingeres gryžo Jurgis isz 
J. miestelio namo, 
ves netoli namu 
pirkezioje žiburį.

o kalbos

• •
J'

ir tvarkyti griūnanti jtki, bet 
ir ji kai kada susidurdavo su
pliką realybe, 
jai skaudu ir 
darydavos, kai Jurgis jai pri- 
kiszdavo 
rius ir

V

Ypatingai tada 
nepakeneziama

/ ... $196

Jadvygos kava ne
vadindavo ja paleis

tuve. Nieko nuostabaus — isz- 
tvirkes žmogus 
laiko.
dės ir Marcele tokia 
pramanydamas,
naktis, jam nebesant namie, su

H ir “Head TaxM

ir kita tokiu 
Pats būdamas pašilei- 

vadino, 
bulk ji per

Atsakiau, kad valdytoja . į 
Lietuviu.

Gosz, szi is Lituanian, 
Szi is elien..

Dats Baltnivįene di greit

I

Privažia- 
mate savo
— Matyt 

laukia manos, — pamanė, bet. kavalieriais ūžianti, 
vos pasukus isz kelio — Užge
so. Mat, Jadvyga szi vakara 
ilgai vakarojo, triūse kaž ka 
pasilikus namie.

Jurgis senai jau rengėsi pa
sakyti szaunu pamokslu ir ap
kulti savo žmona, 
karta buvo geriausia proga. 
Vos tazkinkes arkli, invirto in 
pirkezia ir pareikalavo val
gyti. O, paprastai, kitais va
karais parvažiuodavo • sotus 
arba pats rasdavo vakariene. 
Marcele, nenujausdama, kas 
des'is szi vakara, mieguistu 
balsu, pakėlus galva, tarė:

— Pasiimk nuo krosnies 
balana; ten auksztai yra padė
tos!

To tik ir tereikejo Jurgiui.
— Ar isz lovos jau neiszli- 

pi! — subliovė žvėries balsu.
Pirma karta pamaezius toki 

insiutusi vyra, Marcele vien- 
marszkine iszszoko isz lovos, 
o Jurgis priszokes artyn, nu
tvėrė už plauku ir reko:

— Kas buvo pas tave szia- 
nakt? Sakyk! 
tuoj nusmeigsiu!

Marcele, nors ir butu norė
jus, bet negalėjo jau žodžio 
isztarti — taip iszsigando. 
Pajuto tik kaip su kaž kuo 
drožė jai per peczius, o ji tuo 
tarpu surikus Jėzus Marija! 
tazspruko pro duris. Kas to
liau dėjosi, ji negirdejo, nes 
basa ant -sniego tazvyta, bego 
jeszkoti kur in troba inlysti; 
sukilus szeimyna

« ♦ ♦ ’

— Tai, Mykol, kad ntsi-

ANTRA KLIASA'
IN ABI PUSI . .

Sutaupysite -$30.00 a 
Revenue Tax”

atskirai.
Sekanti* Iszplaukimaa Laivu 

Laivas LITUANIA 31 Rugp. 
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

Szcnadorije dvi bobeles 
susibarė,

Daug ergeilo sau pasidarė 
Iri prova nuėjo, 
Po tam stenėjo, 

O tai už tuszczia maisza 
susi pro vo jo, 

Jokios naudos isz to neturėjo
Kur tik josios sueina, 

Sarmata joms neapeina.
Už plauku imasi.
In akis kabinasi;

Viena kitai nepasiduoda, 
Visur save aploja.

O ir vyrai dideli mulagalviai.

džoiker, 
Szi hez in her hend the poker.

Szi is med end red, 
Luk aut mai Fred.

Girdėjau visu balsai, 
Pasiutai! isžf piktūino visai, 

Kaip is^kuriau pokeriu vanta, 
Tai tuoj pasidaro szvcntal 

Kur noki ink, visos paspruko, 
Paleidau koezola, net truko.
Tada bego greitumu ne sziu 

gadynių,
Paslydo susėdo ant locnu 1 

sėdynių,

“K

■

■

todėl szi

O jei ne, tai

keltu, amžina atilsi, Zvanginio 
nabaszninkas tėvas, ka jis pa- 
sakytu ?!

— Ei, broleli, apalptu, pa
matęs tokia pustyne savo gy
venime! — kalbėjo Baltru My
kolas, 70 metu senis. — Ko
kie jo būdavo javai, gyvuliai; 
dar sūnūs Jurgis eržilais važi
nėjosi. Na, o dabar, aha diena 
Marcele skundėsi, kad duonos 
neturinti.

— Ka turės, užvakar iszsi- 
praszes isz musu puse pūro 
rugiu, iszikepe duonutes, bet 
braukszt kiaules ir suede! Juk 
ne padėjimo neturi: visos tro
bos be duru — 
trasia senis.

— Isztrauks nabage uba
gais ir vaiktis in varga patais!

Taip kalbėjosi du seniai, 
kurie kitados buvo , geri Jur
gio tėvo pažystami. Kalbėjo 
ir stebėjosi isz sugriuvusio 
ūkio, kuris pirma visiems pa- 

> vyzdžiu buvo.
Tiesa sakant, 

ko stebėtis, nes 
deszimts metu,

pasakoja an

tazklause

apsivedusiu žmonių gyveni- bemesdamas
I . K i

ir buvo del, 
nepraėjo ne 
o tiek daug 

atmainų invyko. Jurgis, pagy
venęs po vestuvių asztuonis 
metus, nuo perszalimo mirė. 
Mat važiavo viena speiguota 
nakti, gerai irikauszes, iszkri- 
to isz rogių ir sustiro varg-1 
szas. Ūkis pasiliko gerokai 
praskolintas ir suiręs. Stomai 
nuplyszo, trobos praįdejo griū
ti, gyvuliai taip pat taz silp
numo svyravo nuo vėjo; lau- 

Ml 1 a .A " *

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Goriausias būdas gyditis su žoloms, 
nos žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 

j visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 

I tai nuo kosulio, kdkliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 

' užkietėjimo, skilvio nemalimo, stronu 
I ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bomieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonojusio kata
ro, balt-ligos Jr t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nosmaguma isz virsz 
minėtu Ilgu, 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 
kataloga. Reikalaujame pardavinoto- 

I ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

25 Gillet Rd.
M. ŽUKAITIS, 

Spencerport, N. Y.

Ukis pasiliko gerokai

Lietuvlsakas Grabovius (
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir . 
mokslą. Turiu pagolbi- ’ 
ninko moterių. Prieina
mo prekes.
&1« W. Spruce Nt

I
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___ nruceNt.,
MAHANOY CITY, PA 

80S MAKKKT RT .
TAMAQUA, PA.

• ■_______________
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Apjuodo kaiįi velniai,
Nedboja ant nieko, 
Ne ant viso svieto.

Duoda valia savo bobai
O namie prisvilia puodai, 
Per dienas trankosi visur, 
Prisriaubia namines kitur

Apleidžia savo vaikus, 
Pristoję nelabus szpicelius.

* * *

Isztikruju stmlku jus karsztije 
barti,

Bet, kaip rodos negaliu to 
palauti,

O telegramų isz visur pribuna 
kas diena,

Meldže manos: patalpyk 
naujena. s

Ka daryti,
Turiu daugiau pradėti,

Oj niekas neprigaus mane, 
Pertikrysiu tuo kad ne.

In viena miestą ant teatro ir 
baliaus atvažiavau.

Pirmutine smarkuole asz ten 
buvau.

Ne ti'kioto nepirkau,
Kaip in sale insmukan, 

Atsisėdau in pat kamputi.
Susilenkiau biskuti, 
Mat, kad nematytu.

Delnais uždengiau veifla kad 
nepažystu,

Pirsztus iszskecziau, o per 
plysziukus,

Laike teatro teini jau in 
loszikus,

Ir jaigu katras nebūtu atlikias 
savo role,

Butau tam padarius gera 
ku puolė,

Bet man viskas gana gerai
'patiko.

Rankoms plesžkinau net 
pirsatines nupliko.

v

nuo pecziaus. kus pradėjo nesėti, sumažėjo
' . i * ' i

K

t

Da ir dabar delnuosia turiu
*< *

f ■. i ..

’?■' 'i;' ..ir A .. «

karszti

scayniu,
No viena iszsitiese isz drika,^
J’o tam pakauszi susiėmus 

p szoko džika, »,
iVisofl Teko versziszkai. 'W

Jai jom kalbėti Angliszkai. Į
4 Duocziau da daugiau, 
f ĮNes vieta jau užbaigiau 

a m « A T]

4 Duocziau da daugiau

Turiu dabar užraukti. 
Savo dienos darba užbaigti.

1 t

I

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIU< j 

MILL A PATTERSON STS., 
J3T. 0LAIR,

J

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu! 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo, papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dsl 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai 1878-IL

Daktaras Wm. H. LAWLER
Ofisas 56 S. Main St- 
Mahanoy City,, Pa.

t
Ofiso valandos

1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakare.

■

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame S.eala procentą knl J 
•udStu pinigu. Procentą pride
dant prie tusu pinigo 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mea norim kad Ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
bunka nepaisant ar matas ar
dideliB- ____

■

:*1
I

4:

'i

■

I

H. BALL, Prsridsntas
G. W. BARLOW, Vice-Prow, 

J. E. FERGUSON, Km.

■
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i ŽINIOS VIETINES

ežios vėl prasidėjo ir kaip ro
dos už keliu savaieziu Spruce 
ulycze bus lygi kaip stalas.

— Katre Stankevicziute ap- 
loike dinsta daraktorkos Lo
cust Valley, kur pradės moky
ti po va-kaciju.

— Parapine mokslaine Szv. 
Juozapo yra pertaisoma ir pa
gerinta. — Trcczias laįpsnys 
buna uždėtas, naujos grindis, 
elėktrikine szviesn užvesta ir 

Manoma idarba užbaigti
in laika po valkaciju.

— Ponas Marcelina T^apin- 
skas, 337 W. Pine ulyczios per 
taiso savo narna pagal naujau
sia būda ir užvožiamas nauja 
elektriką su liktoreis naujau- 
iszradimo, kuria užveda Flo 
Electric Co. (Florijonas Bocz- 

Ponas Ixipinskas
vis eina progrcsiviszku keliu 
visame.

— Girdėti buk 
Norkeviczius, pirko szcszis lo
tus ant Fogarto fanuos, tno- 
jaus prie La'kewood plento, 
ant (kuriu statys dideli biznia- 
va narna su sztorais ir hoteliu 
ir narna del gyvenimo. Bus tai 
didžiauses narna visame mies
teli.

t.t.

Isz Shenandoah, Pa. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU— Ponios Juodeszlkiene ir 

Birsztonieno lankosi pas 
Kumeczius Kingstono.

j- Vincas Cziuplis, 
venos ezionais 35 metus, mirė'tuvis, 31 Liepos nuszoko 50 
po trumpai ligai. Velionis pa-1 pėdu nuo Hanover gatves til-

Jurgi ir

P.

pci’gy-1
Vincas

1-

«■ M MM »■ X 4
A

Patogiause Visoje ISZ WILKES-BARRE, ‘ PA., 
APLINKINES. KVAILAS BUDAS APSIVEDIMO

Kalifornijoje

Baltimore, Md. —
Czesna, 46 metu amžiaus Lie

L-

L
L
r

k
■■

I

kauskas).

I

Ii I ■ *

Simonas

i

— Andrius Aukauckas isz 
Easton’o, Pa. lankosi Mahano- 
juje pas gimines ir 
įpus.

pažinsta-

— Adomas Butkus cimen- 
tinis kontraktoris, stato pama
tus del namu, aptveria kapus 
ant kapiniu įdirba porezins tre-

*

M
>

pus ir t.t. Jaigu kam prireiktu 
koki cimentini darba tai atsi- 
szaukite pas savo tautieti po 
No. 1136 E. Centre uli.

— Konia puse dalis darbi
ninku Maple Hill kasyklosia 
neteko darbo per užgrinvima 
No. 5 szlopos. Atidarymas už 
truks kėlės dienas pakol ne- 
iszgaus apie 60 karu akmens.

— Janina, szesziu metu 
niylcma dukrele Bernardo Va
lako 416 W. Pine uli., 
sirgdama nuo kokio tai laiko 
szirdies liga. Laidotuves atsi
buvo Shenadorije. Laidojo 
graborius Rėklaitis. * '• - * M * *

mirė

Laidoje
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liko nuliudusia paezia, sunu 
Vinca Filadelfijoj;
Juozą Big Mine Run, dukt<‘rin 
Pajaujiene, Antanu, Kazimie
ra, Motiejų, Helena ir Ag
nieszka namie. Laidotuves at
sibuvo Panedolio ryta su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioj. trauktas in 
Velionis gyveno ant 635 W. ant krimto jau be žado.

to i n Patapsco upe, 
mas nusižudyti, 
nuo tilto numėtė 
bet Czesna jos neeme. Toumet 
policmanas pririszo virve pri<» 
tilto ir nusileido ja in vali i 
ant upes. Czesna buvo in-

noreda- 
Policma.nas 
jam virve,virve

ja
Czcsna 

vait i ir

■ ■ ■ 
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W ■
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— Kasyklų darbai taip su
mažėjo kad patys anglekasiai 
ir unijos vadai nežino kur jie 
stovi.

— .Juozas Boiczuik, 75 me
tu isz Peabody Mass., 
pabėgo in ezionais,

Mariute Renikiute, 
ir sužeisdamas mirtinai josios 
motina, likos iszvežtas in to
nais ir uždarytas kalėjimo.

— Newark SDk Co., 
dideli szil'ku fabriką
kasztuos suvirszum 50,000 do
leriu.

kuris 
nužudęs

'• B:V
,4

■ K B

10 metu

Penn uli.
— Užstojas ant vinies lai

ke darbo prie Shenandoah ka
syklų, Juozas Januszkeviezius 

Dak-perdare skaudžiai koja.
taras apžiūrėjęs koja ir iszde- 
ginias žaiduli nusiuntė ji na
mo.

— Profesoris
Milauskas,
School, padekavojo 
dinsta
Cleveland, Ohio, kur lankysis 
i n kolegije ant 
mokblo savo profesijoj.

Leonas E. 
dark t oris v uz 

iszvažiucįlamas

High 
savo 

in

tolimesnio

automobi-
Juozas Ar- 

likos

— Važiuodami 
liu in Tamakvia, 
dickas ir A. Povylaitis, 
skaudžei sužeisti ant plento, 
artimoje Hohnano namo, susi
durdami su 'kitu 
kuriame yažiavo Green isz 
Brownsvilles. Abudu automo
bile! likos smarkei sudaužyti 
o sužeisti atgabenti in Mahano- 
ju pas daktaru. Ardickis aplai- 
ke žaiduli ant kaktos ir per
pjauta pilvą o Povylaitis su- 
pjaustyma keliu pirsztu.

automobiliu 
Green

G u berną torius pažen'kli- 
Lietuvi Filipa Passeoki ( ?) 

paborcu ant 
\shlando ligonbutes, in vieta
John Rowan, 
nuo to dinsto.
SEIVERT’O PIGUS ISZPAR- 

DAVIMAS PRASIDEDA 
UTARNINKO RYTA 

10-ta AUGUSTO.

M) 
isz Lost Creek,

kuris atsisakė

buvo 
iszvežtas 

Nu- 
jis vėliaus

■

r $

reisine jis
, pas-

rp

vežtas ligoninėn 
buvo atgaivintas ir paimtas In 
policijos teismą.
pasisakė turejes gineza 
kui pasigerės ir būdamas gir
tas nuszokes nuo tilto. Teisė
jas ji paleido, bet Czcsna tu
rėjo prižadėti, kad daugiau 
negers ir ant to tilto neis.

Tas tiltas, nuo kurio jis nu- 
szoko, tai turbut geriausia vie
ta nusižudymui. Pereita rude
ni nuo to paties tilto nuszoko 
ir prigėrė 
ežius. Nuszoko nuo jo kelintas 
ir kitu tautu žmonių.

Stasvs Levonavi-

-k

SEIVERT’O PIGUS ISZPAR 
DAVIMAS PRASIDEDA 

UTARNINKO RYTA 
10-ta AUGUSTO.

Visi vasariniai kotai už pu- 
Vasarinesse prekes. Vasarines szlebes 

$2.25 ir $3.95 ir $5.00. Apati
nes drapanos 
žinias prekes, 
cziakos po 15c.
vaikams 39c. Visokis vasarinis 
tavoras už numažintas prekes.

Se i vert s
29 E. Centro St.
Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS.

numa-
Vaikams pan-

Union siutai

už labai

ciment u

panaszius darbus at- 
at-

.Jeigu norite 
tverti lota ant kapiniu 
tokius 
likti, tai gerinusia jumis 
liks ta dai^bą cimentinis kou- 
traktorius
Taipgi krausto naminius daik
tus ir pristatę) anglis. Prekes 
prieinamos.

1136 E..Centre St., 
Mahanov Cit v, Pa.

ap- 
ir k i-

Ądomas Butkus.

nfl

fl
V.

stato 
kuris

— Sziomis dienomis lanko
si .p. Liudvikas Norkeviezius 
su dukteria Ona isz Williams
port, Pa., ir p. Jurgis Kupra- 
seviezius isz Harrison, N. J., 
pas p. Juozus Žalius ir Jonus 
Greimus kaipo ir pas savo 
broli Petra, Shenadoryje. Prie 
tos progos atlanko ir redysta 
“Saules,” nes tai musu senas 
tautietis 'kuris apleido Maha- 
noju 27 metus adgal.
.— Jurgis Andrulis, laimė

jo szaudym > kontesta, 
atsibuvo Nedėliojo ant McDon 
aido farmos. Kontestas buvo už 
600 doleriu.

— Panedelio' ryta, garnys 
paliko sveika ir patogia duk
rele del p. Vincu Juodesz'ku. 
Diedukas ir bobute Lapinskai 
yra nudžiugo isz savo mažos 
anūkėlės.

— Profesorius Paulius, var
goninkas Szv. P. Marijos Ru- 
fŪHr.koj parapijoj, pavojingai 
serga Ashlando ligonbuteje.

PAJESZKOJIMAS

Saules, > >

kuris

Pajeszkau dėdės Adomo Ju- 
revieziaus (Butkų) girdėjau 

gyvena Duluth, Minn.kad
Afiz esu nesenai isz Lietuvos, 

Jeigu kas 
apie ji žino, meldžiu praneszt.

Ona Sakalauskiene, 
4235 S. Kedzie Avė

Chicago, Ill.

Sziauliu miesto.

• t
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EKSKURCIJA
i n New Y orka
NEDELIOJ 15 AUGUSTO

$4.00 Tikietas
Tralas* apleis Mahanoy City 4t40 
ryla. Grįžtant apleis Jersey City 

. (Eaehanpe PI. Stacijos) S:3S rak.
(Eastern Standard Time)

Lehigh
Railroad

i

9

• t

i
f

Ateikite anksti Utarninko 
ryta. Galime jums suezedinti 
daug pinigo. Siutai moterems 
$2.95. Jekes vertos $3. po 95c. 
Maudymo siutai moterems ir 
merginoms 89c. Visokiu szle- 
biu už $1.00 Guminei žiurstai 
vertes $1.00 parsiduos po 79c. 
Nepraleiskite szio pardavimo.

Sei verts >
29 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

S.10)

◄ Reading 
. tinęs y

k

Dul^ltava* 

Tikletaa$3.75
IN

ATLANTIC CITY ARBA
$3.25 in
WILLOW GROVE 

15, 29 AugustoNedelioj
Specialia Ekskursinis Treinas

Imz Iszeis ryte
Gilberton .......................... 2:39
Mahanoy City...................... 2:49
E. Mali. Junction ........... 3:04
Tamaqua...............................3:16
Pribus in Philadelphia ... 6:00

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

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

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

(Tikietai gori ir ant Pullman 
Karu primokant regularisz-

ka Pullman preke).
ISZ MAHANOY CITY
Tikiotai geri ant bilo 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. z
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Pana Marcele Arnold laimė
jo patogumo konteste Los An
geles, kaipo patogia use mergi
na visam valstijų Californijos. 
Jiji perstatys savo miestą At
lantic City patogumo konteste 
kuris atsibus neužilgio.

SEIVERT’O PIGUS ISZPAR- 
DAVIMAS PRASIDEDA * 

UTARNINKO RYTA 
10-ta AUGUSTO.

Andarolcai po $1.95; Pelikes 
po 59c. Mergaitėms szlebukos 
89c. Szilkiniai blumeriai 89c. 
Motererhs union-siutai 59c. nio- 
t eroms 'paneziakos 15c. Kimo-
na i $1.95; ir daug kitokiu pir
kiniu už labai numažintas pre-
kės. (64

v Sei vert's
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

— E|l wardsville. — Sta
sys Martinaitis, važiuodamas 
strytkariu likos perszautas isz 

Suėmus szoveja, 
pasirodė jtiomi esąs Antanas
Juszika. Dabar Martinaitis gu
li ligoninėje, 
pagyti. Juszka sėdi kalėjimo 
Wilkes-Barre, be užstato, iki 
teismui.

Juszka kcrszincs Martinai- 
cziui už savo paezia, kuri pir- 

paskui gavo 
už isztekejo.. -

nors yra viltis

minus pabėgo, 
perskyra ir 1

— Ana diena lankėsi Ed
wardsville ir Forty Fort pas 
ponstva F. Sklarus, V^ Buzas 
ir A. Kumieczius ponstvos F.

, redaktoris
Jurg. Kriancziunai

W. Boczkauskai 
“Saules; < 
ir p. Polubins1<iene isz Maha
noy City, Pa., kur rado svetin
ga priėmimą pas visus. Ponst- 
va Sklarai (kitados gyvento
jai Mahanojaus) iszrodo gerai, 
gyvena puikei ir daro gera 
bizni prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Ponstva Kumecziai 'ku
rie nesimei pirko ezionais biz
ni, atvažiuodami isz Shonndo- 
rio, suko 'kad jiems tonais pa
siveda gerai.
ežius tuja diena lankosi taipgi 
ponios Juodeszkiene ir Birsz- 
tonione isz Shenadorio. Sve- 
czei likos priimti karaliszkai 
už ka sudeda szi rd ingai aeziu 
visiems. Redaktorius “Saules” 
paliko svOcziuotis kolos die
nas toje aplinkinėje ponia Bal
truviene, 
at pi szke j o bam bi l i ujo, 
isztyrineti pasielgimus neku
riu tenaitiniu motorėliu. Sve- 
czei gryžtant namo sustojo pas 
gimines 
Notch’e.

Pas p. Kumie-

kuri taipgi drauge 
idant

Mroževskius Sugar

APVAIKSZCZIOJIMAS ANT
ATMINTIES KARES 1690 METE

Ana diena Orangmonai ('protestohai) Belmonte, Irland ijoj apvaiksztinejo metines sti-
kaktuves buvusios kares 1690 meto, kada tai katalikiszki Ai risziai kovojo prieszais protes
tonus ant užlaikymo katalikiszko tikėjimo. Toje Jpiroj žuvo daugelis žmonių ant abie szaliu.

Ka Daryt Automobiliu 
Nelaimėj Atsitikus.

tas. Nuveszk sužeista in ar- 
cziuusio daktaro ofisą arba li- 

ir tuoj praneszk 
apie atsitikima aficierui arba
policijos stotyje.

Užsiraszyrk sdkanezius fak
tus:

L Varda, lyti amžių ir ixlrc-
SU sužeisto arba kitu važiuo- 

' ' r ' > - ' 1 ' * 1

gonbutin y

net juokai ima isz nekuriu žmonių, kurie geidžia save pasista
tyt priesz svieto akis. Ana diena D. Earnworth ir Evelina Vee 
isz San Francisco, nutarė imti szliuba ant 
žibinties Mile Rook Lighthouse idant būti ant 
luomo moterystes.”

virszunes marines
“tvirto pamato

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
Skaitykite su atyda ka Mr. Paul Cvinczak isz Lakewood, Ohio 

sako apie stebėtina iszgydinima per Dr. Mendelsohn isz 
Wilkes Barre, Pa. Jisai kentėjo penkis metus ir buvo

po operacija du sykius, iszdave suvirszum du tuks- 
tanezius doleriu ant daktaru ir gyduolių, be 

jokios pasekmes, pakol jisai visiszkai 
likos iszgydytas per Dr. Mendelsohn.
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Asz Paul Cvinczak, gyvenantis ant 2030 Lark St., Lake*
wood Ohio, kentėjau per suvirsz penkis metus nuo pilvo ir 
rumatizmo; turėjau dvi operacijas pilvo ir viduriu, daug daug 
daktaru, ir nekurie man sake kad jaigu neturėsiu operacija 
tai ilgai negyvensiu. Padėjimas pasidaro tokis blogas.kad jau 
trotihau nodieja ir nusidaviau in ligonbuti kur padare man 
operacija. Ta operacija man visai nepagialbejo, ir davė man 

. a • • A. • • • A *rodą da syki eiti po operacija. Antra operacija vieton man pa
gelbėti padare man da blogiau ir vis kentėjau ant skausmo 
pilvo. Mano pilvas ir burna turėjo labai rugszczia skoni. Vi-
sados norėjosi man vemti ir atsirugdavau gaza. Po operacija
no buvau sveikesnis, kreipiausi pas geriausius profesorius ir 
daktarus kurie buvo man prirodyti, be jokios pasekmes. Taip 
siVgau ir nubodo man gyvenimas ir visada meldžiausi ir neno
rėjau ilginus gyventi. Viena diena per gilinki, dagirdau apie 
Dr. Mendelsolm isz Wilkes Barre, Pa. kuris iszgyde kita žmo
gų su ta paezia liga kaip ir mano. Kad ir buvo tolimas kėlės 
nes ti'kietas in Wilkes Barre, Pa. kasztavo $.‘F2.00, tas man ne
rūpėjo ir nuvažiavau pamatyti Dr. Mendelsohn, nes norėjau 
būti arba iszgydintu arba visai negyventi, taip kentėjau ir da 
iszleidau visus savo pinigus, suvirsz du tukstanezins doleriu.iszleidau visus savo pinigus, 
Daktaras Mendelsohn atsargiai mane iszegzaminavojo ir pa
sakė man kad nereikejo man visai eiti po operacija ir kad be 
to butau buvęs iszgy’dintas nuo mano ligos, kas teisybe. Tuo- 
jaus pradėjau gydytis pas Dr. Mendelsohn ir iszpildžiau jo 
prisakymus ir sziadien esmių visiszkai iszgydintas. Galiu vis
ką valgyti ir bile kada. Viduriai kas dien veikia, gerai miegu 
ir galiu dirbti kAs dien. Padariau klaida jog isz pirmo sykio 
nenusidaviau pas Dr. Mendelsohn’a, ir nereikejo man tiek 
kentėti ir eiti po operacijom ligonbuteje. Dekavoju Dr. Men
delsohn’ui ir Dievui už mano iszgydyma ir patariu savo bro
liams ir seserims, nepaisant kaip toli jie gyvena ir ant kaszto 
keliones, kad nusiduotu del gydymo pas Dr. Mendelsohn*a, 
nes jaigu yra kokia proga ar spasabas del iszsigydymo, tai jis 
tikrai jus iszgydys. Jaigu kas turi viduriu netvarka arba ki
taip serga ir nori gauti kokia nformacija apie Dr. Mendelsohn 
tegul raszo pas mane. Bus man linksma prigelbeti mano tau-

't

i Automobiliu nelaimėj atsiti
kus visu pirmiausia kiek ga
lint reikia surinkti faktus. 
Reikia viską užsiraszyt nes tos 
informacijos labai rekalingos 
jeigu turėsi kreiptis arba busi 
paszaulktas prie teismo.

Nelaimėj atsitikus nesibijok 
paduoti savo varda, adresą, 
varda ir adresa automobiliaus 
savininko ir leidimo numera, 
tam, kuris to praszo. Pasilik 
ant vietos pakol viekas už
baigta. Kuris pabėga, nelaimėj 
atsitikus, kuomet kas sužestas 
peržengia instatyma ir gali 
būti pasodintas kuomet sugau

I

toju.
9 irLiudininku vardus 

adresus. !t
3. Kitu automobiliu leidi

mo numeni s.
4. Kur nelaime 

(gatve ir numera).
5. Laika (ar diena ar nafleti).
6. Oro aplinkybes (sausa,

■ 1 a • « x .

atsitiko

fezlapia, szvįesu, tamsu);

7. Kokia gatve.
8 Informacijas apie 

ta, ir apie automobiliu.
9. Kur ir kaip važia via kaip 

greitai.
10. Keno kalte.

Valgiu Gaminimas

sužeis-

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis . kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

W. D. B0CZKAU8KAS-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

tiecziams iszsi’liuosiioti nuo kentejimo, kaip asz keptcįau ir 
nbt s r« • * •• 1 1 • .•! 1 .* j VV •suteiksiu visas informacijas kokiu tik reikalaujate, jftigu pas
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mane atraszysite.
—............. ' -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A»z gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tldmocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje.i
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydyti, tai 
kreipkitės tuojaus pas mano, asz apsiimu jus gydyti. 
PraSzau atraszyti pas mane kokia sanvaite Įniko priesz
atvažiavimą o duosiu jumis žinia kokia diena galėtumėt
atvažiuoti. Nelaukite jeigu sergate. Jeigu turite kokiu*'
draugus kurie serga, tai paduokite jiems szi apgarsinimu. Dr. Mendelsohn

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.
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