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MAHANOY CITY, PA, į

ft 38 METAS
' - j—-

KAS PAŽYSTA
ALBERTA E.

BAGDANAVICZIU?

VAITIEKUS UŽMOKĖJO 350 
DOLERIU IDANT GALĖTU 
DRAUGAUTI 

DVASIOMS, BET 
NEPASISEKE.

SU

APLEIDO MYLEMA VAR
GE, BET PATS TURĖJO 
JESZKOTI PRIEGLAU

DA TOJ VIETOJ. žant in

NAUJAS KARO TEISMO 
SPRENDIMAS

Telsziai. — Prie 8 postinin-
už kur-

BADAI SENIAU GYVENO 
MAHANOY CITY, PA., 
LIKOS.NUŽUD Y T AS 

PER NUSKRIAUSTA 
VYRA.

Denver, Colo.,— Pakylimas 
in garbia nuo szleitpikio lyg 
senatoriaus, ir pražuvimos nuo 
szuvio nuskriausto vyro, tokia 
buvo pabaiga Alberto E. Bog
dan arba Bogdana vieži us, kuri 
nužudė Juza s Minter, užtikda
ma prie savo paezios.

Pagal telegramas isz Denve 
ro, tai Bogdanas ar Bogdana- 
viezius gyme Mahanoy City, 
Pa., 36 metai atgal.
Kfalianoy City, keliavo su ma- 
giku, rodydamas jierstatihius, 
po tam pristojo prie laivoriu, 
tolinus pasiliko advokatu, ve- 
lau apsigyveno Denvere, kur 
trumpam laike pastojo žymiu 
politikierių ir ant gula likos 
iszriiiktas Suv. Vahxtijos 
Senatorium.

Bogdano pati isz pradžių ne
tikėjo idant josios vyras susi- 
ncsze su Minfcrii ne, bet jaigu 
tai butu teisybe, 
ka jcszkojo.

Denvere,

Suv.

tai gavo ta,

Taigi liudiuf pabaiga žino

4 
I

dab* į
o lai

$|<» garuos nuo
VIS U Z

mot oria.
— (Redaktorius 

szeimvna
vieziu, kurio gyveno Mahunov

5 metai adgal, po

pamena
i«

Bogdana-

City apie 
tam iszvažiavo in (5>nnectika. 
Kita lenlku szeimvna Bogdanu 
gĄ’veno teipgi Mahanoy City, 
liet dabar gyvena No. 
Shenandoah, Pa.)

GYVENO UŽ 80 CENTU ANT
DIENOS; MIRĖ 

TURTINGU.
New York, N. Y.,—Charles 

King, 72 metu senukas, kuris 
isz jaunesniu dienu buvo kalni
niu inžinierium, kuris szalinosi 
nuo savo pažystamu per dau
geli motu, likos ana diena su
rastas negyvu savo name, kuris 
buvo panaszus in forteca, m 
kaip nama/Brooklyne.

Badai buvo jisai mires jau 
nuo 25 Kovo ir kaip manoma, 
turėjo mirti nuo gazo. Norints 
King turėjo užtektinai turto, 
liet praleisdavo kas diena ant 
pragyvenimo tiktai aszluones- 
deszimts centu. Buvo jisai 
locnininku salos Indijosia ir 
suvirszum puse milijono dole
riu pinigais bank uosiu.

SURADO 18 BACZKU 
NAMINES.

Sencancus, N. J

• >•

• > 
<> , arti

,—Ant far- 
mos Julijuszo Rožauskio, prie 
Secaucus Plento, palirije pa
dare ablava, surasdami pas ji 
asztuoniolika baczku -geros na- 
minioj, kuri buvo paslėpta terp 
grinezios ir tvarto. Rožausikas 
likos nubaustas ant $1,000 kuri, 
užmokėjo tuojaus, be namine 
pasiliko namie.

VALKATA SUĖMĖ PABĖ
GUSIUS ŽUDINTOJUS 

ISZ KALĖJIMO.
Joliet, Ill. — John Bell, 22 

metu valkata, naršei atsižymė
jo czionais suimdamas tris žu- 
<li n tojus kurie pabėgo isz czio- 
naitinio kalėjimo. Nuszove jis 
ant smert kalini Rizzo, mirti-

III., —- \rnitiekus 
panorėjo susi pa žy t i 

ji pa-

Chicago,
Kupstas, 
su dvasioms,; kuriuos 
linksmintu laike nubudimo ir 
bėdojo, bet ka?da buvo linkmas 
tai dvasiu pcroikalaudavo savo
gy veninio rfnt 2131 N. Wood 

., ir tame tyksle, nusidavė 
pas inspetojn ir sza ūky k e d vo
šiu A na liję Howard, apsakyda
mas jai apie savo troszkima.

Inspetojn sutiko paszaukti 
Vaitiekui “ 
bet už tai

Lancaster, Pa. — Žmogus 
nežino kur jojo kojos nunesz ji 
ant senatvės ir kur 
savo žila galva ant 
Taip atsitiko ir su T -- 
ris trankydamasis po 

turėdamas ant

Frotter, 76 metu senumo,

Uli

J

Sutiko 
Atne- 

ojui dvasiu

meilinga dvaseliu ’* 
turi užmokėti jam 

50 doleriu ant rankos ir po 50 
doleriu kasįaiįvaitia. 
Vaitiekus ir nudžiugo, 
sze pinigus gaudyt
ir mokėjo jam, pakol neisz- 
cziulbc isz jojo 350 doleriu.

Nuo gaudytojo dvasiu, aplai- 
ke dvi bonkutes kokiu t (m la

su kurioms turėjo pa trini

ir trine sau kak la, 
nepasirodo.

szu, 
sau'kaklu. Bet Vaitiekus trine 

o dvasele 
Tada nuėjo ant 

rodosTn policije, nuneszdamas
bobkutes kaipo davada.

Pasirodė, kad tai paprastas 
kvarbuotas vanduo ir gaudyto
ja dvasiu uždaro kalėjimo už 
apgnvy
lei gauJpnJa! , •

GIRTA MOTINA PERKIRTO 
DUKRELIAI GALVA 

SU BONKA.
N. J. O

ita. — Kada tiejei kvai
ši

< A

— Janina
4 met u,| J 402 

likos nubausta ant
i, už - - H .

uiti metu dukreliai ir suhiuszi- 
ma baisu, kad net reikėjo mer
gaite nuvežti in ligonlmte.

Mergaite Onute, parėjus isz 
mokslai nes, įiapraszo motinos 
idant jai duotu valgyt, liet mo
tina būdama girta, užpyko ant 
mergaites, pagriebė bonka nuo 
stalo, kirsdama 
galva po tam baisoi suspardė. 
Tėvas buvo liūdinto jum tojo 
atsitikimo.ęi 
t

SUDEGINO JAM NAMA, PO 
TAM APSIVEDĖ 

SU JUOM.
Salisbury, Md. — Mrs., Mare 

Hearns, 59 metu ir motina ke- 
turiu užaugusiu vaiku likos pa 
leista isz kalėjimo idant 
tu apsivesti s^i Szimu Russell 
kurio narna padegė keli mene- 
sei atgal. Mare buvo gaspadine 
pas Szima, o kada tasai svili
no padus pas kita naszlelia, to
ji isz piktumo padegė narna. 
Bet szirdis Szimo atsileido ir 
dovanojo jai kalte jiiigu sutiks 
būti jo pati ant ko ji pristojo. 
Kada Mare apleidi nėjo kalėji
mu, kaliniai neturėdami ryžiu 
mesti ant nuotakos, mete in ja 
žirnius

Caonden,
Gluczkovskiene,
Koše ui i., 
20 dienu in pataisos nupila 
perkirtima galvos savo ^epty-

mergaitei per

gale-

ir szebelbonus, kaip tai 
yra papratimas barstyti ant 
jaunavedžiu važiuojant in 
szliubu.

važiuojant

SUDEGINO DU NIGERIUS 
AltT LAUŽO.

LouisvilL Miss.',’— Jim ir 
Mark Fox, jnigerei, kurie nužu-

■’t1'!

I d

J

paguldys 
atsilsiu.

Cha ries’u 
ku-

svieta, 
ne turėdamas ant, senai ves 
prieglaudos ant galo nuėjo iii 
prieglauda vargszu czionais 
jeszkoti pastoges ir truputi 
maisto. Kukis buvo jojo nusi- 

prio

vargszu 
pastoges ir

jeszkoti

kad duriu

ir netureda- 
buvo priversta

ubagu

stebėjimas, 
prieglaudos pasitiko ji jo my- 
lema pati isz jaunu dienu, kuri 
ji tuojaus pažino po tiek metu.

'Erotter pamėtė savo paezia 
Morta, 1871 mete, kada ji susi
laukė dukrelių. Vargsze susir
gus, be pastoges 
ma maisto,

prieglaudos 
name, kur josios kūdikis mirė, 
bet ji tonais pasiliko lyg sziai 
dienai ir sziadien jau turi 73 
ipetus.

Ant senatvės 
vela suvienijo, 
kad jaunysta praėjo ant niek 
ir ant galo susivienijo 
po pastoge ubagu name.
SZARKIS KUMSZCZIUOSIS 

DAR SU DEMPSEY.
New York,,.N.. Y., 

szcziai buk pranešzo ganda, 
buk eks-ezampionas Dempsey

A

PASLAPTINGAI NUSZAU- 
TAS IPLESZIKAS.

Mažeikiai. — Pereitu metu 
Rudeni netoli Mažeikiu, beve- 

Mdžeikiu areszto na
mus isz sargybos pabėgo ple- 
szikas Liaiiczius Simonas, 
metu amžiįkš. Dabar U~y 

diena x Mažeikiu apskr. 
Viekszidu vai., Purvenu kaimo 

pleszikas 
rastas nusžautas. Iszaiszkinti, 
kas ir kokiose aplinkybėse ji 
nuszove, policija veda kvota.

I

PRIGĖRĖ BEPROTE.
Seirijuose, tyczia inszoko in 

szidini, matyti, norėdama nusi- 
žudvti Eglinavlczaite Rachele, 
27 metu mažinus, beprote. Isz- 
traukta isz szuliuio, nežiūrint 
vietos gydytojo pastangų ne
pavyko ai gaivint i ir po keliu 
valandų ji mirė.

35 
iegužes

.1 •) o

žvirduobejd tasai

T
ku pulko buvo teisti 
styma prie sukilimo priesz val
džia ir nuteisti mirti szic: 
GrCifenbergiene, St., A. Kili- 
keviezius, S. Szleinys, .J. 
las.

Kiti pasmerkti invairioms 
bausmėms, nuo gyvos galvos

3 metu kalėjimo: Chonc 
Kruszkole, Abramsonaitc, Bo- 
brauskaito, Kazlauskas, Krilo- 
vaite, Slunkaite, Vainaite .at
kus, Grigaitis, Gurviczas, A. 
Vilczinskaas.

Padavus pasigailėjimo pra- 
szyinus, ir peržiurėjus sprendi
mą Kraszto Apsaugos Minis
terial, visiems mirti pasmerk- 
tieiams pamainyta bausme iki 
15 melu kalėjimo, o kitiems ir
gi sumažinta bausme trumpes
niu laiku. 
" Malones

► J • I

iki

Gurviczas

Isz VisuSzaliu DAGYVENS 
350 METU

'I

'l
I

RUSISZKA ORLENO 
MERGAITE

HELENA SENINA TURĖJO 
APSIREISZKIMA IDANT 

KOVOTI PRIESZAIS 
BOLSZEVIKUS.

SZVENTAS ŽMOGUS ISZ- 
RADO SLAPTYBIA KAIP 

GĄLIMA DAGYVENT 
MATUZELIO AMŽI.

— Koreo- 
Sai K i Nau, 

“szventu

Vladyvostok, Si beriję.— He- 
naszle 

auieieriui, a. r

'į

I

11

Tokio, Japonije. 
niszkas žmogus i 
kuris prasimi ne save 
žmogum”, tikisi < 
Matnzclio metu apie 3.50 metu. 
Sai Ki Nau dabar turi 89 mo
tus ir da tikisi gyventi 270 me
tus.

'Pasai senukas badai surado 
slaptybe daugeli metu atgal 
senovės knygose, kuriose buvo 
paraszyta kokiu budu tūlas 
žmogus dagyveno 500 metu, 
valgindamas kokia tai medžio 

gerdavo tiktai vande-

Iena Senina-Orlov, naszie po 
nužudintam anieieriui, kuris a. 7

buvo priešingas bolszevikisz 
kai valdžoi, pasiėmė ant 
užduoto “ 
isznaikinl i 
valdžo Siborijoi.

Pasiredžiils kaipo vyras ir su
rinkus daugeli vyru, pradėjo 
užklupinet ant kariszku sto- 
cziu skersai Sibiriszko geležin
kelio,

saves
Orleano M ergą i t es,' ’

Bolszevikiszka met u

I

I

praszymuose nu- 
smerktieji, tarp kitko, nurodo 
kad jie savo nusikaltimus pa
pilde del savo neprityrimo gy
venime, nepažinimo jo ir men
ko i szsi lavinimo.
ANT KAPINIU RADINIAI.

Veliuona. (“V-bes”. kor.)— 
Žmones laidodami velioni ‘ir 
kasdami duobe, rado senu pi- 

Kaip jie ten galėjo pa- 
Pinigai, turi

liūto pavi'iksla, kaž-kokios rai
des ir metus 1685. Monetos di
dumas kaip Liotuviszki sida
briniai du litai. Isz viso rasta 
apie 50 monetų, ne vienodos 
\'crtybeH.
kersžTa' išžMib'Ė’ stf' 

UGNIA.
Rumsziszkis. —

žadinti virszininkus ir 
apipleszineti trukius.

Kada bolszevikai užėmė Om 
ską, kareiviai subjaurino jaja 
ir paliko už negyva, liet po ko 
k I am laikui pasveiko, prislėg
dama rttkerszinti jiems už nu- 
žudinima josios vyro ir josios 
subjauriniina. Kada Helena 
meldėsi tūla diena cerkvėje, 
paregėjo jiji Szvencziausia 
Panele, kuri jiai pasakė idant 
isztremtu raudona armija isz 
Sibiro ir iszgialbet žmonis nuo 
jlijn, prispaudimo.
• Helena prisiege, kad iszpil- 
dys 'ta puliepima, apsakydama 
regėjimą žmoniems, kurie pri- 

jiai pagialba.. kovoti su 
jaja. Suifinkus 'kelis taikstau- 
ežius pasekėju,, pradėjo kova, 
bet pradže buvo sunki nes ne
turėjo ginklu.

Tula diena Helena daginio, 
kad už keliu dienu ateis trūkis 
su maistu amunicije ir ginklais 

Surinkus savo 
pasėkėjus, užklupo ant stoties 
kur trūkis ketino sustoti nužu
dė virszininka, kada trūkis su-

žievia, fe

MUSU ŽMONES 
LENGVATIKIAI.

Socialistai 
sugeba

musu ūkininkus, bet ir papras
ti čigonai. Taip ežia per jomar- 
ka ūkininkas Kv. isz Pasruojes 
■kaimo atvedė parduoti

Seda — Netik 
liaudininkai - - I apgauti

turi 7'

juos
bet kas isz to, (jjganns pasisiūlo ta arkli par-

žieve ir 
ni.

Po daugeli metu jeszkojimo 
ant galo Sai Ki Nau surado ta 

apsigyveno girioje ir
dabar lauke Matuzeliniu metu. 
Valgo jisai tuja živvia, iszgere 
keturis stiklus vandens, miega 
Irklai tris valandas ant dienos 
o likusi laika praleidincja ant 
mokslo.

likimas

abudu

Laikiw

visteik insidrasines dar gryžti 
in. bdkso arena arena, ir pa
bandyti sau atlaimeti vainiku 
nuo czampiono Tunney. Todėl 
jis galutinai apie tai pruneszes 
praniotoriui Rickardui, kuris 
ir suporavęs l)emps<‘y su Jack 
Yanko St ad i u me, New York, 
Sharkey-Žukausku. Szios kum- 
nsztvnes atsibus, Liepos 21 d.. 
N. Y.

Sziomis dienomis Dempsey 
atvyksiąs isz Kalifornijos ir 
griebias manksztytis bene Tom 
Luther rosarte, Saratoga Lake, 
N. Y. Jis 
su Szarkiu.

Jei tos k.umsztvnes tikrai in- 
vykes tai laimėtojas isz ju bus 
jau'kandidatu in galutina kova 
su Tunney dž czampionata. Szi 
kova invyks apie Rugsėjo me
nesi viename isz sziu trijų mie
stu: New Yorke, Phi Iridei ph i jo
je ar Chieagoje.
EX-KATALIKISZKAS

KUNIGAS, PALIKO ‘ 
$1,285,602 TURTO.

New York, N. Y., 
Slattery, 
luomą

ruoszis in smūgius

l)o tam apsipacziavo,

Jonas R. 
kuris 1903 pamote 

kata Ii kiszk o k u ingo, 
prigulėdamas prie .Juozapatu 
zokono,
paliko turtą verties $1,285,602 
pagal a p tamsavo j ima (o gal ir 
daugiau). Slattery užrasze to
tai $2,400 audines algos o liku
sia suma savo naszlei.
sios mireziai visi pinigai eina 
del New York Public Library.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

Po jo-

H Warszava, Lenk i je.,—Bo
ris Kovceda, 19 metu, Įkuria 
nužudė Petra Vaikova, Sovia- 
tu ministeri, likos nubaustas 
ant viso gyvenimo in kalėjimu 
Bolszevikai isz tokio nubaudi- 

szerifo, aigabenti in czionais rno neyra labai nžganadytais.

do Clarence Nichols, supreden- 
ta blitinyciios, likos atimti isz

nai sužeidė Vlada Staleski, ir 
nuėmė treczia Duczevski. Visi

tftiipritfSti gut pakorimo, mažus vaiktfctt

užmesti ant didelio laužo ir su
deginti gi vi.

Apie tūkstantis žmonių da
, Nu-

—• Mrs.
Grace Darrow, moezeka

ark Ii. mgu.
tekti, nežinoma.

ji ji

libavo tarno ^udegimine.
žudytas paliko paezia ir 'kelis

l Į JI

duoti ir is'/j anksto už savo dar
bi! gavo 10 litu. Užstatai! čigo
nas paliko savo keliolikos litu 
vertes ark Ii, nuomos balnu ir 
kamanas. rpek ūkininkas ir be- 

", Po r kita jo- 
marka Rorinenu kaimo ūkinin
kui K. čigonai tokiu pat budu 
padare nuostoliu apie 200 litu. 
Trccziain ūkininkui S.
Szarneles kaimo pasiseko at
gauti savo ark Ii tik g'o rokai in- 
baugiuus pasilikusiji čigoną.

ma t o savo ark Ii, Po r kita jo-

ISZ

upėj

An-

NELAOTINGA MIRTIS.
Mariampoles apskr., Ja vara- 

vos vals., Szlavantos 
vandenyj rastas'lavonas vietos 
ūkininko M asci k o n io
driaus. Dvi dienas priesz sura
dimą lavono Maseikonis su 
vienu savo
Igliszkiu dvaro miszkc ir pa
vakarėj pas ta pažystama kai
me paemes kirvi ir lazda nuėjo 
namo in Szlavaneziu kaima. 
Gydytojo skrodimu nustatyta 
kad Maseikonis nebuvo 
musztas, 
vandenyj prigėrė.

Maseikonis 
pažystamu dirbo

uz-
bet inpuoles upėn,

SUDEGE ŪKIS.
Pusta pėdžių kaime,

į

Vilka

Lev i sz k i u 
kaimo p. B. Banionis, turėda
mas kerszta ant pilieczio 
Drumsko, padegė jo tridbas. 
Gaisro metu sudegė tvartas su 
esancziais jame jaueziais' ir 
kiaulėmis, ir svirnas su javais 
ir rubais. Nuostoliu padaryta 
8,(MX) litu. Kaltininkas suimtas.

esancziais

Paskutines Žinutes.
Vokietijų su-

prisipažino prie 
szeimvnos •Z 
kuri susi-

1[ Geneva. — 
griovė 34 fortecas prie Lenku 
rubožiaus, pagal sutarti pada
ryta Sausio 1927.

11 Tampa, Fla. — Benjami
nas Levine,
nužudininio visos 
Mereli, 27 Gegužio, 
dėjo isz penkių ypatų. /

11 Knoxville, Tenn. — Mis. 
rJ. M. Wooten, pati czlonaitinio 
farmerio pagimdo kūdiki ku
ris turėjo po septynis pirsztu-

viškio vai ir apskr Gegužes 10 kut! !1)lt |{ožno3 rankos.
sudegė ūkininkoHeroikos Vin
co gyvenamas namas, kluo
nas ir vtartas Gaisro priežastis 
— neapžiurejimas 
Nuostoliu yra 18,000 litu.

kamino.

ŽIEMIU LIETUVOJE 
BADMETIS.

Kokiszkis. (“V-bes”. ko r.) 
— Rokiszkio ir Ežere nu aprki- 
lyje ūkininkai blogoje padėtyj. 
Pa vasaris szaltas; pradžioje 
Gegužes ant lauko dar nesima
to žaliuojauezios žoleles,
szarui mokama 40-50 litu bir- 
kavui, bot ir to už jokius pini
gus nebegalimu gauti. Ūkinin
kai seklu neturi,

11 Mountourville, Pa. — Kas
damas savo darželi vargin
gas žmogelis Petras Koyvr, su
rado misingini puodą kuriame 
radosi daug aukso. Kiek jame 
buvo tai neiszdave.

11» Pekinas, Kinai. — Pociui 
ežere, Yan-vei provincijoj,

Pa-

Yan-vei provincijoj, 
nuskendo 486 Kinczikai kada 
bego nuo prisiartinanezio Na
cionalistu vaisko.

1[ Phildelphia, Pa.,—Palic- 
ije jeszko 13 įlietu Onos Beva
lis, kuri nesugryžo isz mokslai 
nes ir nežino kur dingo. Gyve-
na ant 122 E. Chetton Avė.

11 New York. — laivines 
kompanijos apskaito, buk szi-

del kareiviu.

7

stojo,nužudė sargus, užgriibe 
visa triilki ir iszdalino ginklus 
del savo žmonių.

Badai valdžo turi 
bėdos su ta moterių, kuri kož- 
na diena gauna daugiau pa
sekėju, žadina virszininkus ir

nemažai

na diena gauna daugiau

npiplcszincjo trukius.

PAJESZKOJIMAI
" -m

Pajeszkau brolio Mikola Mi- 
keloni paeina isz Seinų Apskr., 
Veisėju Valscz., Smarlunu kai
mo. Turiu svarbu reikalą, jei 
kas žino/apie ji meldžiu pra
nešti o gausite magrados $5.

Simon Mikeliorns,
Box 362 Tauzer Avė., 

t.48) < Du Bois, Pa.

Mano pus brolis Juozas Zin- 
keviczia.. Kitados gyveno New 
York o J^eite. Isz Vilniaus gu-
be r n i jos) K a i sza ra v o 
jos. Tegul atsiszaukia ant ad-.
re so:

para pi-

Adliam Nodžiunas,
261 Mahanov SI

Girardville, Pa.

Latviu 
“Brih- 

iszspausdino 
kuriamo atakuoja-

ANGLIJA SPIRIA LIETU
VA TAIKINTIS SU 

LENKAIS.
Latvija. —

d cszi n i u j u hi i k rasz t i s 
wa Žeme” 
straipsni, 
mu Lietuva, f 
bia, kad Anglijos 
praneszns Kaunui, kad Anglu 
firmos negalesianczios naudo
tis plukdymu Nemunu miszko 
isz Lenkijos kolei Lietuva ne- 
sunormuosianti savo santykiu 
su Lenkija. Anglu firmos atsi
suka aržios pradėti geležinke
liu tinklo statymu, kadangi tu 
darbu finansavinių laikanczios 
visai negalima kol Lietuvos 
santykini su Lenkija 
sureguliuoti.
Laikraszczio žiniomis, Angli

jos užsienio reikalu departa
mentas žinias netrukus vėl da
ryti žingsniu, idant privertus 
Lietuva susitaikinti su I 
kais ir atsteigti normalius 
ja santykius.

LaikrusztiK skel-
* ”1vy riansybe

nebusią

Len- 
1 su

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

— Lilei je 
2824 N. 

sau gyvastį

Philadelphia, Pa., 
Kolodziejalk. 26 metu, 
Reesu uli., atome 
per gaza, kada jaja apleido jo
sios \yras, pasiimdamas su sa
vim 5 motu sūneli.

— Petronėle MaldonJkiute, 
8 metu 240 Federal uli 
pavojingai 
mobiliu.

v

sužeista per
likos 
anto-

■■

H St. Paul, Minn.
GiUVU -L/ttlivvr, ■»««’

traukus liežuvi 4 metu poduk- 
tei, nupjovė koma puse. Nu- tukstanezius maldavimu, kad 
baudė jaja už tai, kad mergai- jiems suteiktu kąsneli duonos, 
te/vui’ko.i Moezeka aręsztavota. ar kitokia paszalpa.

isz-

daugumos
liks neužsėtu lauku; kiti soja met iszplauks iu Europa apie 
bloga sėkla, kurios 30 nuoszim- 
tis tik dygsta. Ūkio draugijos 
ūkininkams neateina in pagal
ba. Biednuomones tarpe pasi
rodo badas; in duona yra mai- 
szoma pelai ir yra naudojama 
valgiui supuvusios bulves. Pa- 
szalpines draugijos gauna

‘M, «■«<«

500,000 Amerikiecziu ant va
kari ju.

H Pittston, Pa., 
sužeistas per Delaware truki 
ejdamas in darbu, Karolius 
Alekna, 25 motu, mirė czionai- 
tiniam ligonbutije.

U Patterson, N.J.—Adomas 
Todzia, 14 metu, nuszove ant 
smert savo' sesute, szaudamas 
iszi iovolvorioi in cioliu.

— Mirtinai

Pajeszkau savo broli Anta- 
Maczioka, gyveno Detroit, 

Mich., 16 C. Street apie 12 me- 
Rasziau jam laiszka o at- 

Jaigu kas

na

tu.
sakymo negaunu.
apie ji žino mdldžiu pranpszt
ant szio adreso: i

Piuszas Macziokas,
1 312 Catherine St.,

Fountain Springs, Pa.

(1.48

KVITU knygele Draugystėms del Iss* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriauB nog sudėtu pinigą ant 
susirinkimu. Preke - - - 85c.

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

Medway, Mas..—Žaibas už- 
musze .Juozą Valeski. 13 metu, 
kuris žaidė su dvieip to paties 
amžiaus vaikais, Kuziu Mo
ckum ir Juozu Lapinsku, 
st a rieji du liko pritrenkti ir 
apdpginti. LaVke poi-lkunijos

vaikais,

Laikc n

Pa-

jie buvo užeje kiauron pa>ziu- 
rvn, in kuria ir trenkė žaibus.

PASISKAIT1MO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria —• 
Bausme- Dievo 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilčjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. .15c.

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

Klausimas Sav-

J

V

»■



ji

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

savo priedeli

HAULM

■ ifr

Į *
'■

t ®

*

Lithuanian Legation, 
2622 10-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

didžiausia savo prieieh ir 
klausyti rodos visame. Ne vil
kinkite pakol liga paguldys 
jus in lova. Jaiguleada tokia 
nelaime atsitinka, tai daktaras 
stengsis jum palongvyt. pagal 
savo iszgale ir žinysta, pakol

Pasitikėjimas Szv
Marija Neapvilia

JĖZAUS SZIRDIES
GAILESTINGUMAS
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Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St, Chicago, DI.
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Kas Girdėt
Gyventojai Nad reni jos, nuo 

kukio tai laiko labai yra susi- 
jmlinia tūla kaimiszka mergai
te isz Bit t bnrgo pavieto. Toji 
mergaite, kaip likos isztyrine- 
ta per daugeli daktaru, kožna 
Petnyczia, po piet, kada tai 
Krisdiisus mirė ant kryžiaus, 
papuola in apmirimu o ant 
josios kūno pradeda pasirodi- 
net /.aidulei.

Pirmiausia pradeda
laszai kraujo nuo josios kaktos 
delnu ir kojų. Tokiam padėji
me randasi kėlės valandas, po 
tani mergaite yra labai pail
sus. Szimtai žmonių atlanko ta 
mergina ir meldžesi prie josios, 

visi geidže pamatyti žaidu-
lius panaszius, kokius turėjo 
K rišt ūsas *

Biskupas paženklino kami- 
sije susideilancze isz keliu ku
nigu ir daktaru idant geriau 
isztyrinetn tuosius apsireiszki- 
mu8.

varvet

nes

akin, 
girdėt del-

Ar gaivina matyti be 
uostyt kojoms ir 
nais!

Paryžiuje randasi tūla mote- 
kuri yra akla, o bvt mato 

pagelba galuku pirsztu, del

lonijoj,
re veiverio 
bet jaigu

re. 
su 
nu ir kojų.

Kita moterį* ligonbnteje Ba- 
norints nieko negirdi

kad ir szauna isK 
prie josios galvos, 
kas in jaja kalba in josios del
ną, arba kojos pada, tai viską 

Kad ir jai akis 
skaito laikrasz-

zius dalypstcdama juos galu-

girdi aiszkei. 
taiiižrisza,

c
piruntu.

bežiaus.

nors 
mo-

Amerikos Lietuviai mėgsta 
pasididžiuoti savo auksztesne 
kultiną už savo brolius tevvue- 
je. Amerikos Lietuviu vaikai, 
ežia gimė, nuge, baigė 
asztuouiu metu pradžios
kykla, isz kalno pažiūri in sa
vo “tamsins, nemokytus”, tė
vus, o 
tuvos žmones.

'Uarp ju sziokiu tokiu skir
tumu yra, bet girtavime skir
tumo nerasi. Mnnszaine labai 
placziai insigyvemis ju namuo
se. DaDuč ju, tiesiog,, isz mun- 
szaines stengiasi pralobti.

Bet baisiausias daiktas, kad 
mnnszaine ėda Lietuviu 
mynas, ju narius pirma laiko 
varo in kapus, kūdikiu mirtin
gumą didina, ligas platina, 
szeimynu suirimus daugina.

Amerikos Lietuviu jaunuo
mene, kuri hesijauezia szvie- 
si'sne už ateivius, munszaines

tamsius, nemokytus 
da keiseziai žiuri in Lie-

sz.ei-

kuri hesijauezia 
už ateivius,

yra pagaunama.
Inžeiigkime in pikniku dar

žus ir parkus. Pažiūrėkime in 
musu jaunuomene, ten susirin
kusia. .Ii sveika <la,

bet in jos jiekuria dali
skaist i,

graži, 
jau graužiasi naikinimo kirmi
nas.

Žiūrėk, būrelis vaikinu stovi 
susi pietos,
brukszt isz kiszenes 

................ir jau

Sztai

namine 
aplink. Ta

4 4

i

i
iii

ji

ir

Jaigu kam nuplyszt 
tai nevi name 

kriaueziu idant juos 
tu, o su suplyszusioms drapa
noms, ne einami' pas sziaucziu. 
Tas pats 
reikalais, maisto ne 
pirkti in aptieka o su ziegore- 
liu ne einame pas kalvi o pa
kaustyt arkli nevedam pasauk 
šoriu.

O bet randasi daug žmoniu 
kurie nesilaiko tinkamo budo, 
jaigu lytysi juju sveikai 
gyvasti juju naylemos 
uos. Nieką žmonys taip nepa
niekina 
Kada nupuola

czeveryku,
padai 

pas 
pataisy-

1

■14

nil '■

Į

I

!

Li'

PI 
t,,
jfJBw

ill .J

a

ir su kitai- gyvenimo 
maisto ne einame

vienas 
buteliu- 
dalinasi 

iszbaige atsiranda
kitas buteliukas isz kito kisze- 

Po keliu buteliuku 
daug belieka iki 
lazdų ir kitu innagiu.

Dar “puikiau” atrodo, 
ir musu 
lelijėlės mėgsta kur daržo 
parko kampe paimti po burne
le kita Turbūt nori, kad veide
liai inkaistu kaip raudonumai 
♦u prakaitu (nuo szokiu),-.nu
slenka. Nors veidai ir paraus
ta, bet su akimis blogiau, 
tos pa bala.

Taigi ne gauta apszvieta 
gelbsti. Mnnszaine 
szviesa nugali.

Teisingai 
o 
kad musu

maus.

puikiau’

ne 
kiunszczi u

” atrodo, kad 
nekurtos mergeles — 

ar

IK'S

ne
ir proto

raszo apie tai 
priek tam galima 

jaunos 
visai iszkrypo

“Garsas” 
pridurti, 
mergužėlės jau 
isz dorans kdlio ir eina praga
ro keliu.

os ir 
szeimv-

sveikata.

bet eina

kaip sjivo
ant sveikatos, 

ne eina pas daktara ant rodos, 
kuris daugeli metu persėdėjo 
kolegijoj prie knygų ir perlei
dęs da kelis metus praktikuo
damas ligoubnteje,
pas užžadėtojus, raganius, ap
gavikus ir kitus, kurie ne turi 
mažiausio supratimo apie dak- 
tariszka mokslu, manydami, 
kad tokie* pagelbės jiems dau
giau ne kaip daktarai.

Kada tokie kenezia ant akiu, 
tas brangia uses nkarbas 
gaus

mokslu.

kurie

žmo- 
vietoje eiti pas okulis

tus (akiu daktarus) idant isz
tyrinet u liga akiu, tai eina pas 
koki ten perloriu ir perka sau 
aknlorius, kurie da araziau pa
gadina akis.

Yra ir tokiu žmoniu,
bijo daktaro kaip velnio, ma
nydami, kad tai juju didžiau
sias nevidonas. Bet dalvkas vi
sai kitaip stovi. Nesiranda to
kio daktaro, kuris neužbaigtu 
daktariszka mokslą, kuris bu
tu nevidonu ligonio, kuris ty- 
czia pert raukinei u liga idant 
pinigiszkai pasinaudoti isz 
serganezio. Tokius dalykus rei
kia sau iszmuszti isz pakau- 
szio.

Svarbiausia užduotis dakta
ro yra duoti rodą, kokiu Hudu 

' galime iszsisangoti ligos. KoŽ
nas privalo laikyti daktaru už

♦

Dubeltavas 
Tikietas$4 .oo

1N

NEW YORK A
NEDELIOMIS 

19 Juniaus, 10 July, 7 Aug.

• •••••••••

• • e t • e • ,|S •

Ryte 
... 12:01 
... 12:10 
. .. 12:47 
... 12:55 
. . . 12:35 

. ... 1:16

Specialia Treinaa Subatoa Nakti
Isz 

Shamokin .... 
M t. Carmel . . . 
Aahland . . 
Girardville
Shenandoah . 
Mahanoy City . . . 
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t.

Ketvertais
23 Juniaus, 7 ir 21 July 

4 ir 10 Augusto, 1 Septemberio 
$7.20 Dubeltavas Tikietas 

!sz Mahanoy City 
Tfkietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regularlszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Vienas Škotijos 
pesezias ‘keliavo per savo vys- 

. Kuomet atėjo naktis, 
paklydo viename mis’Ae. Ilgai 
klaidžiodamas, 
viena paprasta trobele,'kurioje 
gyveno neturtinga szeimyna. 
Dori žmones priėmė ji, nežino* 
darni, kas peš vienas buvo ta
sai sveczias, nes jisai buvo ap
sisiautęs ilgu szva^ku. Vysk li
pas taip pat nežinojo, kas per 
žmones czia gyveno; ar katali
kai, ar protestantai, 
pu. po keliu minueziu pasikal
bėjimo, pradėjo rodytis szei- 
mynos padėtis ir vyskupui pn- 
sidare maloniau. Motina, kuri 

, ragino 
^ad parengtu 

Net ru
kus stalas tapo apkrautas val
giais ir jie nžprnsze svet i. Va
karienes lai<kn pradėjo kalbėti 
nedrąsiai, kaipo susitikę pirmn 
pirma karta. Vyskupas kalbė
damas patomija, kad tie žmo
nos kuomi tai yra susi rupi ne 
ir nuliūdimo apimti. Po kokios 
valandos vyskupas prakalbėjo;

— Nors visi esate taip geri, 
vienok matyt is kad esate ko tai 
nulindo.

—• Nelaime, atsake motina 
kuri tik lauke tokio paklan- narna.

Kaip tik i nėjo nameliu, in ju 
akis puolė didelis vargas ir 
trukumas. Apart dvieju gele
žiniu lovų be patalu ir szieniko 
siuvimo maszinos ir mažo me
dinio suolo, daugiau nebuvo 
nei jdkin baldu namuose. Ne
laiminga motoriszko stovėjo su 
kūdikiu ant ranku prie krosnie 
o mergaites sėdėjo ant lovos 
kraszto giliame nusiminime.

sopulingas 
drebulys perbėgo per szirdi 
jaunoms gailestingoms mergai 
tems ir viena drąsesne priėjo 
a rėžiau prie nioteriszkos ir fare 
szirdingu minkszt u balsu: 
“Meldžiu Tamstos nepykti 
kad inejome czia nepraszy’los. 
nes sužinojome apie varga ko
kiame v ra tas namelis 
atėjome su pagelba.

— Nereikalauju

vyskupas

užtiko galop

rrfuo t a r-

iszrode esanti naszle 
savo vaikus, 
szvecziui geras vaiszes.

Buvo lai priesz kikilis Iris- 
deszimts penkis metus. Ndtpr- 
tingains vieno miesto priemie
styje, aplūžusiame name gyve
no, motina, dvi vyresnis du
kreles ir pusantrų metu vaikas. 
Tėvas prieszkeletą motu t urėjo 
saldainiu krautuvo, neužilga ja 
pražudė ir dabar tano darbiniu 
ku taikioje pat krautuvėje pae 
kita savininku ir kitame 
mieste.

Viena vakaru dvi 
mergaites isz Gailestingumo 
draugijos buvo pakviestos vie 
no turtingo pirklio kursai suži
nojęs apie labai varginga tos 
szoimynos padėti, praszo ju, 
kad atrastu būda kaip jai pa
gelbėti.

Perspėju jus, farąjnrk- 
kad lai no lengvas dalvkas. 

Iszdidi žmona, seiliau turtingo 
saldainiu krautuves savininko 
pati, dabar jau atėjusi iki pa
skutinio vargo, nenori priimti 
nei jokios pagolbos, neveizint 
in tai, kad jau bado mirtis gre
sia visai iszeimynai

— Pasitikimi*
SziiYlimi, Ji mums pagelbės — 
atsake jaunos mergaites ir pil
nos užsidegimo artimo meiles 
ta pati vakaru nuėjo in ta

tuojau iszklaiise.'jj im^iijiidį- 
nanezio pltpasaKojlmo iipdova- 

Jiojo varginga mergaite invai 
riomis gėrybėmis prižadėjo to
liau rūpinties la ja szeimyna.

Didžiai džiaugėsi visi tos 
szoimynos nariai, kuomet mer
gaite su gausiomis dovanomis 
sugrįžo namo Greitai nameliai 
prisipildo invairiais 
gaiš daiktais ir maisto niekuo 

netruko, nes apie ta 
vargszu 
Sziadis,

tuojau is 
na n ežio

reikalin

mot , nes 
szoinivna 

To, ’

savininku

jaunom

Dieviszka

siuio.
esame

Katalogas Visokiu 
Knygų

Naktų ir
27 Ara-

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga.

Yra tai ketvirta

704

apie
rupi naši 

Kursai maitina 
dangaus paukszczius ir aprėdo 
lauku lelijas gražiau, 
szio

biszkoH iotorijoR.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera
drūta popiera. Drucziai ir puikai ap
daryta audeklinaia Iszmargintaiz 
viražais. Didumus knygos 9!4 per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprnszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

tis Ir Skuputis. 60 puslapiu

J

, negu i * 1 » t

io pasaulio galiūnai redotji. tNo; 102 meilingus kri-

DAKTARASGYDO 
PATRŪKIMA

į—i ibU n num ii

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

>

15c

15c
niinalisakas aprnszyrnns, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c

No. 104 Trys istorijon, apie Ne
valioje pns Maurus, Vieeikclio Duo- 

I *' Iii, i

isz-
Su pn-

No. 131

— Taip, esame nulindo. 
Czia szalip mus ant paprastos 

, mirs'z- 
Ypatingai mus liū

dina tas, kad nori da gyventi;
ginasi 

priesz mirti ir apie prisirengi
mą prie jos nei girdėti nenori.

Ar galiu ji matyt i.’. ... 
tarė sujudintas vyskupas..

Isztikruju senelis, kuri vys 
Lupas atrado szoniniaine kam
baryje, buvo mirsztas ir isz.ro- 
de, kad tas gali greitai invykti, 
bot ligonis nenorėjo mirti. 
Ant pirmo perspėjimo vysku
po, jog mirtis artinasi, senolis 
surinkęs paskutines jėgas, stip- 

e,asz nenumirsiu? 
mano pnetolian, 

apsirinkti, nes nuts visi turimo 
mirti, o tavo liga sunki ir dar 
tokiame amžiuje.

— Pasakiau, kad nemirsiu, 
tai dar ir nemirsiu.

Bet nepasakei man, tose to
liau vyskupas, priežasties, del 
kurios, turėdamas tik biski 
gyventi, manai kad nemirsi.

— Taniista, ar esi Ikatali-

lovos guli musu senas 
tas tėvas.

del to su atkaklumu

Prie to reginio 
perbėgo per

minkszt u 
J’amstos

i iai atsake?: N
— Bef, ii’ todėl

ne jokios 
pagalbos, atsake ruseziai ir isz- 
didžiai moteriške.
sziau nidkeno pagalbos, 
galiau,deals jus ežia atsiunti'?

— Gailestingoji

A >ra- 
Pa-

Jėzaus 
Szirdis, kuri apie visus rūpina
si, atsake mergaites.

— , Taip, esu katalikas, at
sake vyskupas.

Tai tau pasakysiu, del 
ko dar nemirsiu. Surinkęs 
visas jėgas, pasikėlė ir atsisė
dės, pradėjo kalbėti 'silpnu 
balsu: Ir asz esu katalikas, 
nuo ])irmos Sza\ Komunijos ir 
iki szioliai kasdiena meldžiau 
Szvencz., Marijos tos malones, 
kad nenumireziau, be Katali- 

A r manai, kad

1 r asz esu

Tai negalima!.. . Asz dar

esi iszklausvtas.

savo

kiszko kunigo.
mano Motina manes neiszklaib 
svs ? B
nemirsiu.

— Mano vaike, suszuko su
judintas ilki gilumui vyskupas 

Tas, kursai 
su tavimi kalba, yra vyskupas. 
SzVencziausioji Motina pati vi
de per tuos miszlkus, idant prie 
manes atiduotumei Jai
siela. Czia vyskupas atskleidė 
savo ploscziu, parode mirsztan- 
cziam įsavo gany-tojiszka 
krvžiu.
pilnas džiaugsmo, suszu'ko:

— O Marija, mano Motina’ 
Acziu Tau!... 4eziu! ’ O kreip
damasis prie vyskupo, fare: 
“Teve!... iwzklausy'k

įsa v o
Ta regėdamas ligonis,

manes 
iszpažanties, dabar tikiu, kad 

Kiek palaukus, ga
vės nuodėmių atleidimą pa
skutini karta, persikėle in am
žina gyvenimą.

Kas pasitiki Marija, nebus 
užviltas!

mirsiu.

Dr. T. J. Tacielauskas 
Pirmutinis Lietuvisžkas 
Dentistas Mahanojuje,

Ant antro floro KHne Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

Ant antro floro Kline Sztoro.
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Ant th 
žodžiu iszdidi moterisz/ki* giliai 
ir szi rd ingai apsiverkė ir isz- 
tiese ranka, padėkodama ir 
maldaudama tos pagolbos;

Ilgai nelaukdamos, 
mergaites, vesdamos su savimi 
vyresniąją dukrele, kad per ja 
tuojau indavus reikalingiausiu 
daiktu ir valgiu. Kelyje pa
pasakojo vargsze mergaite 

daug

iszejo

vargsze ...v .^„v, 
kiek daug .bado iszkentejo. 
Tęva® perstojo siuntinėti pini
gu, nee kaip silpnas darbinin
kas mažai tegalėjo uždirbti. 
Priesz kivi dieni suvalgo po ką
sneli duonos ir nuo to laiko yra 
nieko nevalgo. Už paisilikusius 
pinigus motina nupirko truputi 
augliu,kad pakarus krosni, vi
sus garu numarinti. Kiek kar
tu, su aszaromis kalbėjo toliau 

až- 
nycz.ia, kad pasimelst i p r ii* 
Jėzaus Szirdies altoriaus ir pa- 
praszyti pagebols, motina rūsti
nęs ir kalbėjo jog veltui vaiksz 
czioju ir meldžiuos, nes pa
dėtis negerojo, bet vis ėjo blo
gyn. Vienblk nepenstojan 
vaikszezioti, nes vidujinis bal
sas man ’kalbėto kalbėjo, kad 
busiu iszklausy'ta ir savo laike 
Dievas pagelia suteiks.

Didele atyda atkrejpia pub
lika iii stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba Iro limo veisles ligų
per Daktara Andrew O’Malley 
isz AVilkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszskiriant arszesnius atsitiki
mus, nereikalauja trofini i lai
ka nuo darbo ar kitokio užsi
ėmimo.

Žmones 
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaiĮ> tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandien Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko 
jam i.szpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: 

Beverly, N. J.
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invales jums 
padėkoti už stebėtina patarnavimu 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negulėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbėt). Dabar 
esmių sveikas, acziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus Ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
cziame padėjimo, kaip kad asz pir
miau buvau. Jonas Gedminas

Box 68, Beverly, N. J. 
(Tikra gromata randasi mano ofise.) 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Cliemic-Electro’ būdas gy
dymo Patrūkimo del szimtu 
Patrukusiu žmoniu. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra- 
dimo X-Ray ir (langiaus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 

isz tu skaitlingu ken- 
serganeziu ant tos 

“ Patru
li sz galiu jus iszgydyti.

Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekasztuos, 
kaip lik paraszymas gromatos 
ar atsilankymas in mano ofisą 
asab'iszkai. Kaszykite, prisius- 
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima.

paprastai misi i no,

vienas
cziancziii, 
ne pa ken < ”z ’ a mos I i gos 
kimo”
Nelaukite.

tai nieko

mergaite, eidavau

ir meldžiuos.

Vien’olk

m

Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

68 S. FRANKLIN ST.
WILKES-BARRE, PA.

Ir sztai sziandiena, kuomet 
kuomažiuusiai tikėjomės 
nusiminusios laukėme mirties 
Dieviszku Szirdis jus atsiimto 
pns mus, kad iszgelbe'tumote 
mus.

ir

Lietuviizkas Graboriu*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moteroms. Priei
namos prekes.

ft 10 W. Rnriice St.« 
MAHANOY CITY, PA.

BOO MAUKEI ST..
TAMAQUA, I’A.

Ar tai ne tikras i n ro
dymas, kad kas pasitikęs Die-
viszlka Jėzaus Šzirdimi, tins ne
paliks apviltas?

Gailestingos, mergaites, pri-
pildytos karsztu dėkingumu 
Jėzaus Szirdžiai, 
prie pažinstamo pirklio, 

1 . '

sugryžo
, o tas

V ; ■ l'p ■ * ,«7| :i 'J

Skaitykite “Saule”

———— 
A-BE-CELA arba pradžia akaitymfi Ir 
raszymo, del vaikams. "

MM

Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS- CO 

4 ■
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MAHANOY CITY, PA.

bes, Karalatia žmogų n. 121pu«i.. ,25c 
No. 105 12 istorijų: Nodarykin 

skirtumo torp vaiku ir milekia visus 
lygai; Vclniszkns kaziravimaa; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pns grafa; Užkdįktn jkripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipneziuot; 
Pikta Onuka....l......................

No. 106 PenkioŽ istorijos, 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu. .. .

Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovaz ir jo kliū
tis, apie kupeziu kyris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszlos istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c 

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talninasi sekan- 
czios istorijos: Dievo siireda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas aiit 
vimo, Dzūkas iszvadavį 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu.......................15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......... 15c

A •

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai gaiva-žudžiai, Ražanczius iszgd- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.

No. 113 Penkios istorijos, apie 
E u rike ir Buri kas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu............ ....25c

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu............

No. 115 Puikios istorijos 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija 'isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............25c

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymąs. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu .......................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .....................  15c

No. 121 Trys istorijos apie Trjs 
Valkijozai, Iszmintiiga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolai, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Koletą, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu.....................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu-

No. 105

No. 107

t.

k h ė- M

/

25c 
apie

. . . 2Oc

apsipaezia-
Dzukas iszvadavį savo paezia

• •'» •» <

(3 dalis) 
11a isz

20c

. 15c 
apie

Sicrata, 
....15c

Meile sunaus.

.15c
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15c
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15c

....15*

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu......................... .....15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis r.ž savo poną.
61 puslapiu................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
puslyniu, Pcleniute, Du brolei Vargu- 

15c
No. 128 Dvi istorijos apie Vaidi

miems ir apie Bedali. 44 pus.
No. 129 Keturios Istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toji! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..

Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35a

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Vulenczijos, KoŽnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras pacziuojaa. 76 puslapiu... .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas Žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apio Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 135 Penkios istorijos apie
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli*, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu...................25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmoniu skaiezius, 
Saule geriausia vėdintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 

..............15c
Keturios istorijon ajie 

M<»cziutes pasakojimai, Pasaka aoia
» •

61 puslapiu
No. 141

Žibinti bažnyvrioje, Sufėrtuvcc 
kijo, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. .. .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... ,15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia zudins- 
ta, Paskutine vale motinos. Paku- 
tninkas, Ar pašaukt tęva zokoninka * 
Pernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine azalna 

........... 15c 
Dvi istorijos apie Auka

Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu ....................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu...............20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena, 
puslapiu <

No. 149
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztclis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku *r kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
inas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu........................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ..................................

No. 154 Trye istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upe* 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus., ,15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 186 pus.

No. 156 Pulki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu........

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savlzrola, didis klastoria. 
puslapiu.

W. D. Boczkauskas Co.
Mahanoy City, Pa.

apisakele .
No. 146

na,

Pavojinga klaida. 45 
................................... 15c

Asztuonios i s t o r i j o ■

62 
15c

62
15c

25e

. .15c
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Vaistininkas
Miestelis B., susidedąs isz 

dvieju-lriju kreivu 
miega, kaip iszmires. Sustingu
siam ore vieszpatauja tyla. 
Tiktai girdisi, kad kur tai ten 
toli, tur-but, už miesto loja re
tu, užjkimusiu balsu szuo. Ne
trukus praszvisia.

Visi jau senai užmigo, tiktai 
nemiega jaunoji žmona provi
zoriaus Juodsnukio, B. vaisti
nes savininko ir užlaikytojo. 
Jinai jau tris kartus buvo atsi
gulusi, bet miegas ja tiesiog ne 
imas, ir nežinia deiko. Jinai 
sėdi prie adaro lango, vienuos 
marszikiniuos, ir žiuri in gatve 
Jai troszkn, nuobodu, pikta.. 
taip pikta, kad net verkt norisi 
u deiko — ne pati nežino. 
Kaž-kokis kamuolys guli kru
tinėję ir laiks nuo laiko ritasi 
in gerkle... Užpakalyj, už keliu 
žingsniu nuo vaistininkes, pri
siglaudės prie sienos, saldžiai 
knarkia patsai Juodsnukis. 
Godi blusa insikabino jam iii 
tarp-uosi, bet jis szito nejau- 
czias ir net szypsojosi, kadan
gi jis sapnuojas,
mieste Ii o gy ve 111 o ja i 
bepaliovos perka isz jo Danu 
karaliaus laszu. Ji dabar nebe- 
prižadinsi ne indurimu, ne ka- 
nuole, ne glamonėjimais.

Vaistine randasi beveik ga
te miesto, taip kad vaistininke 
toli mato laukus... Jinai mato, 
kaip led-ne-lcd baltuoja rytuo
se dangus, kaip jis vėliau pa
raukta. tarsi nuo didelio gais
ro. Neužilgo isz tolimu krumu 
iszlenda didelis, placzia-veidis

Jisai raudonas (ap
imant, menulis,

plysztlamas isz-po krumu, 
suomei nežinia 
baisiai s u s i g ed i j e s).

Staiga nakties tyloje pasi
girsta kaž-keno žingsniai ir 
szporu. pentinu žvangėjimas..

“Tatai karininkai nuo ap-

buk tai visi 
kosti ir

menulis 
skritai 1SZ-

VI-
delko buna

t

Komitetas kuris priėmė Lindenbergha 
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WaHhingtono, prezidentas pa
skyrė Priėmimo Komitetą susi dedanti isz 
logg, Hoover, Wilbur ir Davis 
szininkai.

u
JecrcVaęz Wifour

Ant priėmimo Lindbergho

buezio baisa.
vyra, kuris po senovei saldžiai 
miegojo ir szypsojosi, jinai ant 
greitoji! užsimėtė suknele, Su
sistojo basanyczia in t uties ir 
iszbego in vaistine.

Už stikliniu durti du
liu matosi... Vaistininke padi
dina lempoje szviesa ir skubi
na prie daru, idant atidaryt, 
ir jai jau nenuobodu, ir ne pik 

o tiktai 
(neina

szesze-

ta, ir verkt nesinori, , 
drueziai plaka szirdis. 
storpilvis daktaras ir plona- 
sai Aptaszius.
galima isz areziau
Storpilvis daktaras

bip’zdotas jr

lak t aras
Dabar jau juos 

apžiūrėt, 
juodbru- 

nerangus.
skrilie* vjr.sziuinko einu in ku-. |»^j0 kiekvieno kad ir mažiau-r > — galvojo vaistireivines.
ninke.“

Truputi puriauakuR, pasirodė 
dvi figūros karininku unifor
moje: viena didele ir stora, ki
ta mažesne ir plonesne... Jos 
tingiai, koja už kojos bevilkda- 
mos, žingsniuoja palei tvora ir 
garsiai apie kaž-ka szneku- 
czinojasi. Priėjo prie vaistines 
abi figūros pradeda dar tykiau 
eit ir žiūrėt in langus.

Vaistine kvepia... — 
ko plonasai.

Sze ir vaistine! Ak, pa
menu... Pereita savaite asz czia 
buvau ricinos pirkau, 
esąs vaistininkas 
veidu ir asilo žandu. Sztai, vy
ruti žandas! Tokiu žandu Sam
sonas f i listen us užmuszdaves.

— M... taip... — sako stora- 
Micgn farmacija!

vaistininke miega! Uzia, Apta
sziau, graži vaistininke.

— Macziau. Man jinai la
bai patikusi... Sakykite, dak
tare, nejaugi jinai galinti ta 
asilo žandu mylėt? Nejaugi f

— Ne, greiezia usiai, nemy
li, — atsiduso daktaras su to
kia iszraiszka, tarsi jam buvo 
gaila vaistininko. — Dabar 
mamyte už languezio miega! 
Aptasziau, a f Nusiklojusi nuo 
karszczio... burnele pusiau at
dara... ir koj.vte nuo lovos nu
svirusi. Rasit, liurbis vaisti
ninkas toje gėrovėje nieko ne
nusimanąs... Jam, gal vis viena 
moteris ar butelis su karboli ne 
rugsztimi — vis viena!

— Daktare ar žinote ka! 
sako karininkas, sustodamas. 
— Na-gi, kad taip miniu užei- 
tuv'a in vaistine ir ka-nors nu- 
sipirktuva! Gal, rasit vaisti
ninke pamatysime.

— Dar ka prasimanei — 
nakezia!

— O tai kas! Jog jie ir 
nakezia privalo pardavinet. 
Kiva, brolyti!

— Eiva...
Vaistininke, pasislėpusi už 

uždangos, girdi silpna skam-

šio judėjimo ant jo frenezius 
treszka ir ant veido prakaitas 

Karininkas gi, kaip

S

-c :u
sekretoriaus Kel- 

visi zvmus va'ldiszki vir-va'ldiszki

bent tris buteliukus!
Vaistininke skubiai 

spaudoja soda ir isznyksta pa- 
t anise j už durti.

Aukso obuolvs! — sako 
daktaras, pamerkdamas akimi. 

Aptasziau, 
negausite.

Tacziau..
Tatai 

vaistininkas isz- 
pasilset.

T 
kriokimą ?

sai.

Ri

užant-

iszmeta g re i-

kaž-ka

(’z i a 
s u ruguti u

pasirodo. 
rože, be usu panaszus in mote
rį ir miklus; kaip Angliszkas 
botagas.

— Ka jus malonėsite? — 
klausia ju vaistininke, prilai- 
kvdama suknele ant krutinės. *

Duokite... e-e-e... už litą 
metiniu laszu!

Vaistininke! 
ma, paima nuo 
kute ir pradeda sveri. Pirk i kai 
nenuleisdami akiu, žiuri iii jos 
peczius; daktaras, kaip sotus 
katinas merkiasi, o'karininka'- 
labai rinitas.

— Pirmu kartu matau, kad 
ponia vaistinėj pardavinėjan
ti, — suko daktaras.

Czia nieko nėra ypatin- 
atsiliepia \ aistininke, 

meiliai pažiūrėjusi in rožini 
Aptasziaus veidą. — Mano 
vyras neturįs pagelbininku, ir 
asz jam visuomet padedu.

— 'Taigi... o jusp nedidele 
vaistinei. Kiek czia visokiu szi- 
tokiu... buteliuku! Ir jus nesi
bijote tarp 
Brrr!

Vaistininke buteliuką 
antspauduoja, suvynioja ir pa
duoda jai litą. P/ise minutos 
praslenka tyloje... Vyrai sužiu
ro viens in kita, buvo beeina 
prie durų, paskiau velei sužiu
ro.

Vaistininke, velt ingiai ir lė
tai besi judindama, tiesia ran
ka in lentyna.

— Ar czia, vaistinėj, nesi
randa, ko-nors szitokio.. niur
na Aptaszis, 
pirsztus, — ko-nor tokio, žino
te, alegoriszko, kokio-nors gai
vinamojo skystimo... 
vandens ar ko*nors 
szaus! Jus turite' zelterio van
dens t 

ninke.
- Gerai! Jus ne moteris, 
deive. Sutaisykite mumsi

kaip

į — Tokio vaisinus, 
ir M adei ros saloje 
A ? Kaip jus manote ? 
ar girdite 
pats ponas 
re isz k e norą

Už minutes sugryžta vaisti
ninke ir stato ant vaistines 
stalo penkis butelius. Jinai tik
ka buvo sugryžusi isz rūsio, o 
dėlto buvo raudona ir truputi 
susijaudinusi.

‘—i’ 'TVs..; tvkiauk — • sako 
Aptalžius, kuomet jinai, atkor- 
kavusi butelius,
'•oriu. —• Taip nesibelskite, o 
tai vyra prikelsite.

— Na, tai kas, jeigu ir pri- 
kclcziau ?

— Jis taip saldžiai miega... 
tamsta sapne mato... Už jusu 
sveikata!

— Ir prie to gi, — sako 
storu balsu daktaras, atsirūgęs 

nesiskubimla-1 po iszgei imo zelterio: — vyrai 
lentynos bon-

įimto...

to gi' y

go...

o

tra,

nuodu sukinėtis!

u z-

judindamas

eta tokia nuobodulio istorija, 
kd jie gerai padarytu, jei vi
suomet miegotu. Ek, kad prie 
szito vandenėlio atsirastu rau
dono vynelio! t

— Ko dar prasimanote!— 
juokiasi vaistininke.

Puiku! Gaila, kad vaistinė
se nepardavinėjama spiritiniu 
gėrimu! Apskritai imant... jog 
jus privalote pardavinet vyną, 
kaipo vaistus. Ar jus turite 
vilnim gallicum ruTiruin?

-- Yra.
— Na, tai gerai!

’mums jo! Po szimts 
vilkite ji czionai!

— Kiek tamstom?
— Quantum satis!.. Iszpra- 

džios jus duokitdmums iii van
deni po uncija, paakinus mes 
pamatysime... Aptasziau, a? 
Pradžioje su vandeniu

, paskiau per se...
Daktaras ir Aptaszius atsi

sėda prie stalo, nusiima kepu
res ir pradeda ragaut raudono
jo vyno.

— O vynas, reikia prisipa
žint, kuonoblogiausis! Abelnai, 
e-e-e... jisai atrodo, kaip neka
la ras. Poniute, jus žavojanti! 
Mintvse jums bueziuoju ranke
le.

Duokite 
velniu

Aptasziau 
o jau
y

Zelterio
pana-

atsako vaisti-

— Ast| brangiai duoeziau 
užtai idant tatai ne mintimi 
padarius! ■ —
— Dievaž! Asz atiduoeziau gy
vybe!

— Tatai jau jus palikite!.,.
— sako ponia Juodsnukione, 
rausdama ir darydama rimta 
veidą.

— Tacziau, kokia jus nuo-

sako Aptaszius.

*

dtabi! — tykini kvatoja dakta
ras, !
to, apgaulingai,'^

’ • • • žiūrėdamas in ja iszauksz-
Akytos taip 

ir szaudo. Pif! pif! Sveikinu; 
jus nugalėjote! Alės nugalėti! 
Taip!

Vaistininke žiuri in ju pa- 
, klauso j u 

i tauszkimo ir veikiai pati atsi
. raudosios veidus, I J • • 1 •
I__________ _________________ _ __ _________ _ _____

1 gauna. O, jau jai taip linksma! 
Jinai kalba, kvatoja, koke! no-

1 • . • « • \ • 1ja (pataikauja vyrams) ir net, 
’ po ilgo pirkiku praszymo, isz- 
goria du stiklelius 
vyno.

i raudono

— Kad taip jus, ponai ka
rininkai, tankiau isz miesto iii 
ka re i vy nes vai kszcziot u me t,— 
sako jinai: — o tai czia baisiai 
nuobodu. Asz tiesiog alpstu.

— Dar gi! —- pritaria dak
taras. — Tekis obuolelis.. gam- 

! tos stebuklas ir tankmėje! Gc- 
I 4..j...............................,.4..

Pirmvn! In tankumv- 
Tacziau,

Labai malonu susipažint... la
bai! Kiek reikalinga užmokėt 
isz mus abieju ?

Vaistininke pakelia akis in 
lubas irjlgai sznabžda lupo
mis — skaieziuoja.

— Sesziasdeszimt litu ir ko 
turiasdeszimt asztuoni centai! 
sako 'jinai.

Aptaszius iszsiima isz 
szenes stora pinigine, ilgai dės
to isz pakelio pinigus ir užsi
moka.

Jusu vyras saldžiai mie- 
sapnuoja... — murma jis, 

spausdamas

ra i i szs i re isz k e tūlas raszyto- 
( 4jas: 

na!’’ mums laikas.

ki-

ga..
atsisveikinant
vaistininkes ranka.

Asz nemėgstu kvailybių 
klausvt...

— Kokios-gi ežia ^kvaily
bes? Prieszingai... tai suvis ne 
kvailybe... Xet Szekspyras yra 

“Palaimintas, 
buna jaunas!’’

pasakęs: 
jaunystėje

— Leiskite ranka!
Pagalios, pirkikai, 

pasikalbėjimu, bneziuoja vais- 
rankele ir nedrąsiai, 

tarsi galvojant, ar ka-nors ne 
iszeina isz vaistines, 
smarkiai bėga iii 

miegamaji kambari ii- prie to 
pat Įaugo atsija, 
kaip daktaras 
leitenantas 
nuo kito ant dvylikos žingsniu 
paskiau sustoja ir 
kaž-ka sznabždetis.

sznabždasi ? 
galvoj taip-pat tvaksi 
—-jinai ir pati nežino, 

irdis smarkiai plaka, 
ten besisznabždedami

t i nikei

užmi rszo, 
(i jinai

r»

kas

po ilgu

nedrąsiai

1II-ir 
atsitolina

Ji mato, 
v v rest t v si s 

viens

pradeda
Apie ka

Jos szirdis

tarsi

Jie 
t va k si, 
o deiko fl o 
t iedn,
dd jos likimo tariasi.

Už penkių minueziu dakta
ras atsiskiria nuo Aptasziaus 
ir eina sau toliau, o Aptaszius 
gryžta. Jis pereina pro vaisti
ne viena ir kita karta... Tai ap
sistoja
žingsniuoja... 
giai pajudina skambuti.

— Kas? Kas ten! — staiga niausiu. Parsamdo automobilius del 
jrirdi vaistininke savo vyro

o tu

ties durimis,
Pagalios, atsar-

tai vol

snko.a^Įrįijj piįs- 
- Kas citiu do bo-

negirdi! --- 
tininkas. - 
tvarkė!
<lis pakyla, užsimeta Apsiaus

ta ir, svyruodamas nuo miego, 
szlepsodanias tufliais eina in 
vaistine.

— Ko... tamstai!
siu jis Aptasziaus.
—Duokite.

sept y niasdeszimt penki 
tns metiniu laszeliu.

Su 'begaliniu kriokimu, žio- 
pusiau mieguistas

klau-

duokite už 
cenMn

vaisti-

mo- 
isznvksta s-

vaudamas, 
ir belsdamasis keliais iii stula, 
vaistininkas siekia lentyna ir 
paima buteli...

Už dvieju m i miežiu
ninke mato, kaip Aptaszius 
iszeinas isz vaistine ir, kelis 
žingsnius nuėjės, meta in dul
kėta kelia metinius'la«zu«. Isz 
kampo prieszaisji ineinas dak
taras... Abu susitinka ir, 
suodami rankomis, 
rytmetinėj ūkanoj.

“Kaip asz nelaiminga U’ —1 
sako vaistininke, piktai žiūrė
dama in vyra, kuris greit nu
sirėdė, idant vėl atsigulus mie
got. — O, kaip asz nelaiminga! 
—pakartoja jinai, staiga apsi- 
liejns kareziomis aszaromi. — 
Ir niekas, niekas nežino...

— Asz užrnirszau
niasdeszimt penkis centus ant 
stalo, niurna vaistininkas, Įde
damasis kaldra. — Buk taip 
gera ir indek juos in stalcziu...

Ir t nejaus gi užmiega ir 
kriokia.

septy-

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kroniszkos Ligos.
— ' <■«

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajieg* 

dirbti. Apsisaugokite pavoja**.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtlnima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik koxna Utarninka, Sereda, 
Ketverga, ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarai*. Preke $1, 

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

Szirdeles in Valiame atkakau 
Merginu lenais visokiu 

užtikau.
Vienos užklausiau kur taip 

begi;
Juk sziadien ne turite pedi.

Meimuke tuo atsikvotejo. 
Ir iii mane žvairiai dirstelėjo.
Vat ju 'biznis, jeszkau savo 

feles,
Kad ir sziadien ne yra pedes. 

O jus kvailos mergužes, 
Menko proto savužes, 

Paliaukite judkus daryti, 
Bambi leis lakstvti.

Geriau tėveliams už isz- 
auginima padekavokit,

Su vaikinais po rodhauzes 
palaukit,

Jaigu da karta paregėsiu, 
Su koczelu szonus iszbelsiu. 
Juk žinote, jaigu vaikinams 

siūlysi tęs, 
'Tai trumpam laike apsi

verksite.
Pasitaisykit, taip nedarykite, 
Geriau kad daugiau koszes in 

galva insidekite.
* ♦ *

Jprilando apigardoje 
Šluboje vienoje,

Davadui vvrai randasi, 
Ka per naktis valkiojasi, 

Q pareja nakti duris daužo, 
Ir laužo,

' O kad mergina isz kur ten 
atkeliavo, 

Sztai ir vienas pas jaja 
nukeliavo, 

Mat norėjo prisikalbyti,
. . Kud apsipaeziuoti,
Tur but nieko nenaudojo

Gaspadorius isz stubos ant jo 
iszjojo.

Už tai parėjus duris sudaužė 
Ar sudaužė.

Po tam gaspadine nuo bardo 
iszvare,

Ir da pas vaitu padavė, 
Pas kuri bausme užmokėjo 

J r naujas duris indejo.

1

Antras Floras,

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS
1
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*

suteikiam 
Palaidojimą

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Ru
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man teiefonuoti o pribūsiu in 
deszimls minutu. Telefonas 872.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszka* Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil-

savo
baisa. — Ten skambina
o

laidotuvių, vesellu. krikoztyniu Ij 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefoną* 1878-M.
■ ■1111 ■'......................... .." ■' ■ "■"1 v ■ ~ "I

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

SASK AITOS
Pasitikėjimas, teisingas, greitas patarnavimas daug turi 
reikšmes. Mums tai liudyja netik vietiniu gyventoju ir 
ir insteigu dideli depozitai, bet ir užsieniu Banku padėlaia. 
Už czekiu sąskaitas mokame 2%; už speciales taupomas 
sąskaitas 4%, taupomas sąskaitas atidarome ir per paczta, 
mažoms ar didėlėms sumoms —nuo $5.00 ir augszcziau. 
Reikalaukite informacijų. 

«l»*il eil I Į III.  ..M—III All.HI

Siuncziamc pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par^ 
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

pinigus ir
Specialūs sąskaitos 4% in metus.

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO. j
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

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

del žmogaus kuris dirba ir czodina.

T i!yf

r

Geriausias būdas gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausia* vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio

Kur ten Luzcrnes szone, 
Badai ar tik ne Hazletone, 
Bobeles namine szinkuoje, 
Nuo sznipu pasikavoje. 
Reikė žinoti namine tai 

gėrimas gardus, 
Tiktai vaikino ne malonus 
Ot, vaikine reikia paprasti 
Kad svaiguli galvai rasti.

>
r

Vienas žmogeli^ už szinkavima 
sėdėjo, 

Ba 'bausmes užmokėti ne 
galėjo, 

Tai jojo bobele namine par- 
davinėjo.

Jaigu kas reszto papraszo, lai 
da koloje.

O plutei, tai tokiai pegiliuoje 
Tonais }Ta ir tokiu, 

Senyvu gyvuliu.
Ka turi Lietuvoje paežiu ir

> vaikus,
O czionais inprnnta in visokius

• zbitkus.
Per aiaktis trankosi, 
Ramybes jeszkosi, 

Gal kada svaiguli gaus, 
Ba Dievulis nubaus.

Nosims Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perssalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 motu. 
PREKE 25c. (užmokesti prlsluskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ii 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

•Į®

mainu ar bile kokio* astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strena 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlaplufr 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys* 
užima, bemieges, szlrdie* drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuaio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakeli*. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz Tiras 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstai ežiam* sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltini*, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviazku* 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport. N. Y.

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobu*. —— Aptiekoee

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maržas ar didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
* PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABOR1US MAHANOY CITY
' r I

Pasamdo

i

i.

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mabanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
--------  — .Imusztas

Bauža, 40 metu.— Keadingo kasikius pra
eita sanvnite iszdirbo tik tris' viezius) likos sužeistas per 
dienas. Szia sanvaite nedirbo' inirszusi mula Maple Hill ka-

Antanas Green (Grino- 
sužeislasviržius) likos

panedelijc ir scredoj.
— V akacijos 

vaikuezei pasilsės

syklosia. Pagulės kėlės sauvai- 
prasidejo, I les.
per <k<‘lis 

menesius, bet, ka mano daryti 
jei, kurie mokslus užbaigė 

mokslus užbuie 
High School ir kodegijes? 
kia juju ateitis ♦ 
žengti moksle ir tolinus ar eiti 
in kasikius ir marszkinin fa- 

Reiketu apie tai tė
vams gerai apmaustyti dabai 
ir duoti augsztesnius mokslus 
ar kdki amatu del savo sūnaus 
ar dukreles.

— Teofile Žaliutc, ‘Saules’ 
linotipysto, sugryžo isz llazle- 
tond ligonbute, kur radosi ant 
operacijos kaklo, 
dienu vela sugryž prie 
dinsto.

— Szia Nedelia 
Tėvo Diena”, tojo

kurie 
tiejei, kurie

Ko- 
Ar st migsi s

— Mill ■ M. ■! ■■■!>■ 1 W 11 .     ■ I,
f

Cambridge, Mass., — Nelai
mėj su automobiliu likos už- 

Feliksas Bogužns— 
.Jo du drau

gai, Antanas Bernotas ir Kas
tantas Kilkus, likos sunkiai su- 

Liko sužeistos ir dvi 
merginos, 'kurios kurtu važia
vo. Visi trys buvo nužažiavo 
n Worcester, kur pasiėmė mer
ginas ir va žili v o in pikniką. 
Lenkdami kita automobiliu pa 
tys invužiavo in griuvi, in au
tomobilius. ir apvirto.

žeisti.

brikns.

Už keliu
savo

pripuola 
“Tėvo Diena”, tojo sutvėri
mo, kuris nesza sunkia naszta 
per visa savo gyvenimą o ma
žiausia turi.valdžios namie.

— Dievo Kūno szvente bus 
apvaikszcziotit Nedėlioja Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Parapine mokslai ne už- 
Ant už

moksiu vaikucziai
sidnrys Petnyczioje. 
baigimo 
duos puiku perstatymą 
lios vakaru bažnytinėje salė
je. Vnikucziai jau per kėlės 
sanvaites mokinasi idant savo 
užduotis gerai atloszti, nes mi- 
niszkos sunkei dirba idant va
karėlis butu pasekmingas. Ti- 
kietu jau daug parduota ir ma
noma kad sale bus pilna svete
liu.

Vnikucziai jau

— Daginiame kad anam 
gale miesto tūla musu tautiete 
baisui apsiszutino,.. .nuo na
mines in dabar nebagele stena 
nes labai skaudi vieta.
valties netaĮpiname, ba gal ir 
trip visi jau apie tai žino).

Apluikerne laiszka 
ypatus, kuri danesza

(Pra-

nuo
tūlos 
mums apie bvi moterėlės, (ir 
,iu pravardes) gyvenanezes ant 
West South uliveios. o norint s 
žinute buvo labai irkvva, bet 
nebuvo paraszo, todėl netalpi 
nonle, bet pasilaikome sau ant 
ateities, idant žinotumėm apie 
jeisea ateitoje.

— Ateinanti Panedeli, Po- 
tsvilles sude prasidės teisinos 
Frano Chmicliansko, kuris nu
važiavęs in Frackville pas sa
vo uoszvia. nužudė tonais savo 
paczia, ūžaudamas in ja ja pen
kis 'kurtus. Chmieliiiuekicno 
buvo persiskyrus: nuo savo vy
ro už jojo žveriszka pasielgi
mu.

kuri

in tennis

iriuosr>

— Fiorentina Szimafaiiski- 
cnc, 10 C ulieze, likos nuvežia 
in Ashlando ligonbute, nes 
slaigai apsirgo ir daktaras pa 
liepe ja ja tuojaus 
nuvežti

'I'rys Mahanojaus nicr- 
pavelavo paskutini kli

nika Szenadorije ana vakaru 
ir pradėjo eiti pekszczios na
mo. ’Panic sustojo vyrukas var
du Petrovskis pasiūlė 
noms “raida” namo.
žiaves kelis blokus, sustojo ir 
pasiėmė in karuka da du vy
rus. Merginos tame užprotes- 
tavojo ir spyrėsi idant jaises 
paleistu laukan. Ant to sportai 
nesutiko ir paleido automobi
liu da smarkiau. Kiti automo
bilistai matydami kad ne vis
kas iszrode paredkia pradėjo 
sekti paskui merginas. Mergi
nos pradėjo gintis nuo užpuo
liku, klykdamos garsei. ’Pasi
nėje visos trys likos iszmestos 

• isz airtomobiliaus ir pakeltos 
iii pracinanczius automobilius 
po tam nuvežtos in Szenadorio 
ligonbutia ant “supiksinimo“. 
Jonu Petrovski aresztavojo ir 
jeszko kitu dvieju. — Kiek tai 
kartu persergeta idant mergi
nus nerpiiminetu “raidų” nuo, 
i^ėpažystamu, bet geros rmlos

raida
mergi- 
Xuva-

m

nidkad nepaklauso, todėl po 
tam turi už tai atkentet. Pra
vardžių merginu nedažinota, 
bet badai viena yra musiszko o 
kitos Airiszes.

— Antanas Baranauskas, 23 
metu, likos užmusz'tns ant vie
tos Kchley Run kasykJosia per 
nukritimą anglių. Velionis gy
veno ant 305 S. West nlyczios.

— Ana diena užbaigė den-
tisto mokslą Antanas Andriu- 
louis, Pennsylvanijos Univer-’ 
sitete, Filadelfijoj. I je su savo broliu del prakiuru

šio automobilio “tajero“ ir'ka- 
Iras judviejų turi ji sutaisyti. 
Bruce Slozius (matyt,lietuves) 
Bruce Slozius (matyt.lietuvis), 
19 metu amžiaus, West vi lies 
vidurines 
nuėjo in 
nusiszove.

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio aut bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karūkas eina pro 
duris. Kreipkitės ant, adreso: 

, E. M. Alaginnis,
109 Main St. 

(t.f.) Girardville, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Pn.

>

su

Danville, Ill.,—=- Sijsikivirezi-

I ^veikslai isz priėmimo lakūno Lindbergh Europoje ir Amerike — —,__
4

— Siausdamas su kitais 
vaikais prie Gap prūdelio, 7 
metu Juozkas, sūnelis Vinco 
Babrauslyo, 1029 W. Goal uli., 
inpuole in vandeni ir prigėrė. 
A rt i moję gyvenant is 
Urboną szoko in

Jonas 
vandeni ir 

isznosze vaikiuku, bet jau bu
vo negyvas.

— Ateinanti Panedelio va- 
kara, 20 Birželio (June), ba 
žnytineje salėje, bus atlasztas 
didelis koncertas, trijų bažny
tiniu ’koru, po vadovysta Prof. 
Žmnaiezio. Bus tai vienas isz 
milžiniszkiausiu koncertu ko
kis kada buvo, parengtas pei 
bažnytinius korus, ant. kurio 
visi privalo atkilankvti.

Inžanga bus tiktai po 25c ir 
50c

bažnytinius kovus,

Girardville, Pa., — Vienuli- 
suneliskos metu Vincukas, 

Raulo Mikelionio, mirė Ashla
ndo ligonbuti 
kokio tai laiko.

sirgdamas nuo

Frackville, Pa.,—Ana diena 
du automobile! suimusze: Ka- 
zimierio Pilko, 531 H ne Hill 
Minersvilles, ir Harry Weim- 
berger isz Pittsburgo.
ypatus likos sužeistos bet m* 
pavojingai.

Pati Jono Zujaus. pavo 
serga.

Kolos

jingai serga. Tėvai Levan 
dauckai isz \\’. Ilazletoiio at
lanko savo sergnnezia dukrelių 
ana diena.

Petras Urboną, smarkei 
apdaužė
likos nuvežtas in Pottsvilles 
czyseziu ant pakiltos. Keli me-

savo prisiegelia už ka 
nuvežtas in

tai adgal Petrukas prisirge jai 
meile ir isztikimvsta < *
dien daužo josios 
veideli ir k u na.

— Jonas Kuzas, 
statytas po $1,000 kaueije už

5 metu Eini Įtiko 
Ringo, 5 Birželio.
užmuszima

šio automobilio “(ajero ir 'kn-

X ! „ I IT i . . t 1 I _

mokyklos moikinys, 
savo kambarį ir

— Sziomis 
isz savo il

gos keliones po IIlinojų, Ohaju, 
Baltimores ir Niagara Falls, 
szeimyna Kazimiero Kupczins- 
ku. Kelione buvo puiki ir pasi
matymas su giminėms szirdin- 
gas ir linksmas, 
czinskas sako: “
busiu sveikas ir gyvas

Minersville, Pa. 
dienomis sugryžo

Ponas Kup- 
bai gali, jaigu 

tai da 
važiuosiu pažiūrėti szilo fain 
kontro ir pasiimsiu su 
Taradaika.”

savim

Shaft, Pa. — Juozas Stepu- 
laitis su savo paeziule Ona ir 
vaikais sugryžo ana diena isz 
New Britain, Conn., kur atlan
ko savo gimines Antanu .Jan
kauskus ir Marijona Žingždie- 

san- 
savo

ne, kur svecziavosi kėlės 
vaitos. Kelione atliko 
naujam Nash automobili ujo be 
jokiu kliueziu.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

puiki farm a

bet szia-
nuvargusi

/ ’ P’
likos ’ pū

Shamokin, Pa.,—Trys bandi- 
taiupiplesze czionaitini Mer
chants Banking Co., ant $7,000, 
snriszo ikasijeri ir panaktini, 
po tam iszpiszkejo su automo- 
bilium in nežinoma szali.

Puolės nuo “
Edgewood parke, Miko

rolles ko
ster,”
las Bali eik, isz Hickory Ridge, 
likos teip smarkiu sužeistas, 
kad tuo mirė. Mikniui vejas 
nupute skrybėlių ir paszokes. 
norėjo pagriebt skrybėlė, :kad 
tanu* iszuole isz veži molio,'per- 
skeldamas pakausi.

Ashland, Pa.; — Kazimieyas
9 metu, 41 I E. (km t reŽuris, 3 

uli., mirė Ashlando ligonbuti 
sirgdamas kelis menesius.

Pas

samo- 
b1 ra na

Tamaqua, Pa..—Steitinei pa 
dare ablava nnt nekuriu vietų 
ana diena su pasdkmems. 
Frana Blankes, ant Union ull- 
eziots, rado 20 galūnine 
gon'ka ir daug alaus.
Virbicku ant Elm uli., 25 galo
nus namines ir samogonka; 
Aleksa Tait ir N. Nalif apie 1 Ou 
galonu namines ir dideles sa- 
mogonkas; Filipa Slovak ant 
Market uli., apie 25 
namines ir daug alaus, 
pastatyti po 
teismui.

*>r»

kaucijų

ga Jonus 
Visi

Ivft♦ 5

Wilkes-Barre, Pa., — Jurgis 
JancziiiH, 33 Waahington uli., 
Miners Mills, likos uždaryta^
kalėjimo, už užmuszima auto
mobili um Williamo Kraus ir jo
jo paczia, ant East End bull- 
vardo, Nedolioje, 'kada Jąn- 
cziaus automobilius apsivertė 
ant juju

Namai ant 8 f muiliju, liete
lis, sz.toras, didelis garadžius 
ir 1.1. Geroj vietoj.-Viskas ge
riausiam padėjimo. Geras pir

kinys ir a t nesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (J20

I

Jos. -Penkunaę
St. Clair, Pa.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 100 akicriu, 70 nkic
riu dirbamos žemes, 30 akicriu 
girios, bėgantis vanduo, maszi- 
nos, gal vi jos ir 1.1. Farma ran
dasi Roaring Creek, Colum'bia 
paviete, 10 myliu nuo Shenan
doah. Parsiduoda už prieina
ma pfeke. (t.48.

John M’alkauskas, 
Box 84 Route2, 
f , Qatawissa, Pa.

307 W. Oak St., 
Shenandoah, Pa.

arba:

EXTRA BARGENAS 
FARMA.

Parsiduoda farma pigiai; 40 
akeriu geros žemes, triobos ga- 
ros, su gyvuliais ir padarais, 
maszinos, žemo apmeta, 8 galvi
jai, 2
macijio su'toi'ksiu per laiszka.

Ant ^lachuta, 
R-2, Box 42 - ~

arkliai. Daugiau in for-

R-2, Box 42
--------------- |

ANT PARDAVIMO.

Branch, Mich.
(to 50)

Gura, puiki farma 75 akie- 
riu žemes, visa užsėta, 
vtrimigti medžiu. Labai tinka
ma vieta del Lietuvio nes arti 
kaimynai gyveną ir ne nuobo
di vieta. Geri budinkai, 
elektriką, telefonas, 
stuboj. Lygus kolei, ,arti geru 
marketu. I1/** mile in žiemius 
idio Orwigsburg, 
bėga per farma.

2,000

, loena 
vanduo

Pa. Upeliai 
Gera 

ingyti farma ant kurios 
pininga.

proga 
gali-

ma padaryti
Kreipkitės ant adreso arba at
važiuokite pamatyti. 

Juozas Balsis,
K. F. D. No. 1

(1.52

Orwigsburg, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salimu
szoimv-

Raudos at- 
menesio.

> ir
gyvenimai del dvieju 

Tamaqua, Pa. 
$125.00

Preke $15,0Q0, ant lengvu isz- 
lygu.

nu, 
nesza an t

(t.49
\V. Shugg,

E. Broad St., 
'ramaqua, Pa.

PARSIDUODA

Didelis puikus namas ant \V.
, garadžius antMahanov Ave. 

kito galo loto.
Kropk i tos pas:

M. Janovich,
226 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

ir didelis100 margu lauko 
sodas, taipgi gyvuliai ir pada
rai. Patogi jr gera viota prie 
pat Lake Side Parko. Norintie- 
pirkti atsiszankit po szino ad-

I

Petras Szvilpa
Ii. D. Xo. 2,

FARMA ANT PARDAVIMO.

rusu. (t.51

Tamaqua, Pn

Gera fanna, 45 nkicriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vielų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu’prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinkc. 'Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Win. Kunsavage, 
Loušt Valley 

Barnesville, Pa.

linksma
Puri but parduota

JAM PAGELBĖJO.

Mr. Frank Clauss 
Pa. sako:

t.f.

isz Ijc- 
“ Turėjau 

rumatizma taip blogai jog vos 
galėjau pak(‘lt savo baksa 
tulszemis. Draugai dirbtuvėje 
patarė man vartoti D r. 
White’s Oil of Youth Liuimen- 
la. Viena bonkute man suteikė 
grieta palengvinimą ir diegliai 
visai pranyko. Yra tai ste'bti- 
nas linime|itąs. Parsiduoda vi
sur arba tiesiog nuo 
X a t i ona 1 I Albo ra t orios 
highton, Pa.

highton ,,

man

i

su

First
Lc-

I

LAKESIDEPARKE
" ' ' ■■!■■■ I. —■■ .......................... ...... .............. ....

Garsingas Jan Garber
/ IR JO

Victor Recording ir Broadcasting 
Orkestrą 

‘ »

Girdėjot! rekordose ir per radio, dabar galima jin 
girdėt ypatiszkai Lakeside Parke

Szi-vakara, Ketverge, 16 Juniaus
Inžanga tiktai 75 ir 50c.
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Lindbergh atsisveikina su Prancūzais priesz sėdima
ant kariszko laivo kuris jin atgabeno in Amerika

SC^**'**”"

kuri padirbo del Lind*
Szia i pirmutinis garbes me

dalis, 
bergh’o kokius ateitije dova
nos del atsižymėjusiu lekioto-

M ėda lis yra padirbtas iszJ u. 
bronzų.

Lindbergh dtovi su Francuziszku prezidentu D;------------
ick, kada ji apdovanojoir A merikonizku ambasadorių m H< r: 

garbes modaliu.
»•

ouniergue

r

*

o
J f ■■

Lindber gka ir jo croplana in Amerika
'*^*R’r*Kwnr:r' vwwj.iwyw*' rwi.

Amerikos kariszkas laivas Memphis kuris atveš

-WXWML

Lindbergh nieko negero nerūko, nekrando (r 
n

DOUBLEHEADER

pimo bet turejo dalipstet stikleli szampa- 
no laike piet, kada Franuiizisz ki generolai linkėjo jam laimes.

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
JTEDELIOJ 26 JUNIAUS 

' »

$4. 00 Tiku tas
Trelnus apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
BASEBALL

YANKEES su PHILADELPHIA 
New Yorke 26 Juniaus 

Junkee Stadium 1:80 P.M.

I^etiigh^hlOLey- 
RaiTroad of the BlacMDlamend

Lindbergh sveikinasi su savo pažystamais kada iszlipo
isz laivo New Yorke.

SKAITYKITE SAULE SKAITYKITE SAULE
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