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Lewiston, Idaho. — Ketu
riolika metu adgal Kon. Schvoi
der iszpleszes 
melde savo pacziules ir k et ver
tos suaugusiu 
susimylėtu ir 
skyle kelnese v
ežiai atsisakė nuo 'to datbo su 
pasisziauszimu: 
tai pats 
I’o t uju žodžiu

skyle kelnėse

dukroliu idant 
užlopintu jam 

'bet tosios sta-

“ Jaigu 
užlopink skylia.

nori 
> > _

žmogelis taip 
užpyko kad apleisdamas narna 
alpreiszke kad daugiau nefcu- 
grysz pakol jo nepeipraszys. 
Nuo tojo laiko szeimynajojo 
neregėjo per penkiolika metu. 
Sztai ana diena viena isz duk
terų iszgirdo apie ji, parasze 
gromata blant atvažiuotu ]>as 
ja ja. nes ji perpraszo ir siuneze 
t i kieta ant keliones 'ir jam su
lopius kelnes.
denis lturi 69 metus.
DEMONSTRACIJA TIES KI

NU KONSULATU, N. Y. 
New Yorkas. — Minia susi

dedanti isz keliu tukstaneziu 
Komunistu buvo surengus di
dele demonstracija ties Kinu 
konsulatu, Astoro hotelyje. Ne 
kaip nusiseko nes 
policija, keletą
aresztavojo ir kitus

iziadien Schrei-

Ml

TĖVAS PAMĖTĖ 
BJAURYBE.

Milwaukee

Gruslov neap.

Wis. — Norint s 
visi gana gerai 'žino kad neku- 
rios moezekos yra nemiehiszir- 
di ngos del likusiu siera toli u po 
pinna i paežiai, bet szitoji ne
dorėle pervirszina vrsa's kiek 
iVg sziol buvo kada girdot.

Afrs. Selina
kensdama baisiai szesziu metu 
mergai'tes po 
Szimerlingo kada 
dirbti ant farm oš, toji isz pik
tumo su musze'taip baisiai mer
gaite kati loji gu'lcjo kolos va
landas kaip negyva o kraujas 
nelaimingam kūdikiui p rasi- 
inusze per ’burya ir ausis. Ne
gana to, iszlauže vargsziai ko- 
j{i ir ranka.

Tėvas sugryžes namo klauso 
kur maža Liuke o moczdka at
sake buk
M e rga i t e n es u g ry ž i is 
laika, tėvas ] 
ir rado tvarte 
dengta sziaudais. Tuojaus nu
vožė mergaite in ligonbute kur 
badai už kokio laiko mergaite 
pasveiks. Tėvas slaptai parda
vė savo farma, jiamete ve'lnisz- 
ka moezeka kuria palicije išz- 
mete laukan isz grinezios.

•pirmai paežiai 
tasai iszejo

teta, 
koki 

pradėjo jeszkoli 
■ gulinezia, pri-

iszsiunte pas 
in

H < ‘ir.

NETIKĖTAS GILIUKIS VY
RO KURIS NEGALĖJO PRA

KALBĖTI IN PACZIA 
PER 12 METU.

Oakland, Mass. —jl’er dvy
lika motu Morton Kckner 
neturėjo progos prakalbėti in 
savo paeziule ir ‘tomis dieno
mis turėjo taji gilinki kad ir 
jisai galiojo nors karta iszsižiot 
in jaja. Kckner prižadėjo sau 
po vienam susi barimui su pa
ežiu, kad daugiau in jaja ne- 
pivikiilbcs, ibet mėterele turėjo 
liežuvi už keturis vyrus ir per 
12 metu Mertonas negalėjo 
prakalbėt ne žodelio. Sztai kas 
atsitiko užvakar: liežuvis Kck- 
ner’ienos likos suiparalyžavo- 
ta's. Vyras isz pradžių tam ne
tikėjo 'bet kada daktaras ap

ie a d ant ‘t ikru j u liežu- 
be valdžios o'pa

ežiu 1c ant jo užklausymo nieko 
jam neatsako, net paszoko isz 
džiaugsmo. Pradėjo dabar sa
vo paczii ulini viską iszkalbinet 
ka per dvylika metu buvo už
tylėjus ir nukentės; pati atsa
kinėjo tik linktelėjimu galvos.

Kckner da ir 
motere t vii.

ISZKASE SKRYNE SU...
— Laike ka

simo aid. savo fanuos, Bert Ro? 
set'to pataiko su špatu ant ge
ležines skrynes. Pradėjo to
linus kast su džiaugsmu many- 

koki seno-

reiszKc 
vis pasiliko

K'aip girdėt tai 
sz>iadieu kalba o

Clinton, Mass

skrynes.

DU LIETUVISZKI TAUTI- 
NIAI KUNIOUŽIAI 

ARESZTAVOTI. 
Mass.

paszaukta 
dalyvavusiu 

iszvaike.
Tuo viskas ir užsibaigė.

GERAS GILIUKIS 
PRIEŽASTIS MIRTIES.

Lancaster. — Mrs. Mary Oli- 
ipetu laike fajormonu 

baliaus pirko t iki eta ant isz- 
laimejimo automobiliaus. Ka
da ja paszauke ant telefono ir 
pasako kad ji laimėjo, moteris 
taip nudžiugo kad szirdis nu
stojo plakti ir in valanda laiko 
mirė. ~ Gydytojai sako kad 

apie sa
vo gilinki buvo per didelis jos 
silpnai szirdžiai.

1300 KALINIAI BANDĖ 
PABĖGTI.

Dannemora, N. Y. — Praeita 
Panedeli 1300 kaliniai isz Clin
ton kalėjimo bandė ]>abegti. 
Sargai nuszove tris kalinius ir 
apie 20 likos pažeisti. Du sar
gai teipgi buvo pažeisti.
PANASZI MIRTIS DVIEJU

" BROLIU.
Glenwood, Pa. — 

Teofilius Hankldton ana diena 
likos užmusztas 'per pasibaidy
mu jauno arklio nuo automo
biliaus. Dvi sanvaiites adgal jo- 

lirolis Alfonsas važiuoda
mas* tuom paežiu keliu ir taji 
arklLs užmusze lieveik ant to
sios paezios vietos kur ir jojo 
broli užmusze.
ATPLAUKĖ NAUJAS 

DIDELIS LAIVAS.
New Yorkas. — Milžiniszkas 

liaujas Vokiszkas pasažier i uis 
laivas “Bremen” atplaukė pir
ma karta per mares praeita 
Itanedelije. Kelione per mares 
užemo tik 4 dienas ir 18 ady- 
nas. Laivas yin 938 pėdu ilgio 
ir jame gali tilpti 2,800 pasa- 
žieriu. Laiva valdo net 987 
darbininkai ir tarnautojai. Pa- 
dirbim*aa to laivo kasztavo 15 
milijonu doleriu. Yra tai dabar 
didžiausias ir greiezkiusias pa- 
sažierinis laivas pasaulyje.

NESZIOJO SAVO KŪDIKI 
VALIZOJE.

Buffalo, N. Y. — Vienam isz 
czionaitiniu dideliu kromu, pa- 
licije aresztavojo nelaba moti
na kuri savo dvieju menesiu 
amžiaus kūdiki nesziojo vali
zoje. Aresztavota teisinosi 
tuom kad jai buvo parankiau 
nęszio|i kūdiki valizoje ne kaip in.bankas. Argi negeriau padp

i i 1 J

Gydytojai 
d ž i au gsmas su ž i n o j us

.!<>

f •
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Farme ris

Laiva valdo net

Aresztavota

apt r I tu.

NORĖJO UŽKĄST GYVUS 
VAIKUS.

Youngsville, Mo. —’^Mrs. Ona 
Limelhrll, 34 metu, iszkase gi
lia duolbe ant kiemo ir darė pa
rengimus užkasti savo vaikus 
gyvus. Kaimynai dasiprate ka 
motina mano daryti, pranesze 
apie tai palicijai kuri patalpi
no mot imi in paiikszu prieglau
da nes konto ant nesveiko pro
to o vaikus nusiuntė in vaiku 
prieglauda, 
na buvo 
mirė du menesiai adgal.

PUIKI PRAVARDE.
Indianapolis, Ind. - 

miu labai dėkinga ir 
giuosiu kad nors karta permai
niau savo ilga ir neisžlariainn 
pravarde kuri man daug vargo 
padarydavo.

damas kad surado 
viszka skarba skrynioje bet ne- 
bagas iKiihiaii. Inusimiine kada 
skrynia' sudaužė nes rado jo
je... sena kariszka m’andiera, 
pisztulietfa ir surūdijusi peili.
ANGLIJOS KOMPANIJA 
PADIRBS PIGIU AUTO

MOBILIU AMERIKE.
New Yorkas. — Kapitalistai 

isz Anglijos atidarys nauja fa
briką miesto Butler, Pa., kur 
iszdirbines nauja automobiliu, 
kurs parsiduos pigiau
$500. Naujas automobilius va- 

“Austin Automobile 
apie 950 svarus 

pėdu 2 coliu ilgio, 
coliu ploczio ir 
ti 56 mylės 
gazoli uos. Sakoma kad padaro 
88 miles in valanda laiko.

Amesbury, Mass. — K u u. 
Stainis Sleinis, klebonas Lie- 
tuviszlkos Tautines Bažnyezios 
Lawrence ii’ kun. Jonas ZiVtus 
klebonas Tautines bažnyezios 
Port Chester, N. Y., likos aresz- 
tavoti už važiavima automobi
li u m būdami girti. J u automo
bilius susidūrė <pirmiausc su p. 
Morris Bouches’o automobi- 

nesustodami važiavo to
liau kur susidūrė su kitu auto- 
mobilium ir vėl jie pabėgo. Au- 
tomolbiliuje radosi 
(•žiu geryinu ir visi pasažieri'ai 
buvo girti. Apart kunigu au'to- 

;as 
Kun. Sleįiiis nubaus

tas užsimokėti $115 ir 30 dienu 
pabaisos name atsėdėti. Pasku
tine įbau'sme vėliaus buvo pa
taisyta taip kad jaigu per «du 
metus jis neprasižengs tiesoms 
nerei'kes atsėdėti. Anie du pa
leisti su užsimokėjimu po $15. 
bausmes.

APSIPACZIAVO SU 
DESZIMTS METU 

MERGAITE.
Vintondale, Ky. — Epi s ko

pelių is pastorius R e v. M. M. 
Wa'bson, 67 metu amžiaus, ana 
diena 
vedimo 
don, • 
Prie iszemimo 
gromata nuo

ini m

svaigina'n-

mobili i uję važiavo i r Al bert 
Cziilcin

iszeme laisnii’s ant apsi- 
Evangelina. Gray-'SU

kaip

Nelaiminga moti- 
naszle kurios vyrasB

‘ ‘ Es- 
•džiau-

kalbėjo’ ’ Taip
K on sta ne i je O tit ore rd e m ge nt s-‘ 
chenfeuderiute, 24 metu, pato
gi Holandiete kuri ana diena 
isztekėjo už vyro. Pana Kon- 
blancije Ottorer.. . ir t.t., da
bar vadinasi Mrs. Klein.

UBAGAS PALIKO PUSE 
MILIJONO DOLERIU.

Loa Angeles, Calif. — Po 
mireziai ubago ir pustelnin'ko, 
kokio tai C. (). Litshbaugh, ku-

New Yorke,
atrado geležinėje dėžutėje tur
to vertes ant puses milijono 
doleriu — piniginis, bondais ir 
daug szeru. Gimines atvažiavę 
pus temo turtą, paliko 200 dole
riu ant laidotuvių dr vela -Už
važiavo. Ne vienas nepasiliko 
ant laidoltuviu. Į

PAVOGĖ 4,000 DOLERIU 
ISZ BACZKOS.

Kinport, R. T. — Kada Mag
de Keefer iszejo in miesta» ko

ris turi giminiu

kis tiai neppitezyt/is svečios in-
sigavo in namaa ir pavogė 4,000 
doleriu kųrivros ‘Magde buvo
paliepus 'baczkoje. Keefer’iene 
netikėjo in Pankas o (buvo to
sios nuomones kad niekas ne
dali p ras kur laiko paslėptus 
pinigus, bdt matyt, vagis žino
jo apie josios “tftaipta banka.” 
— Daug Itailp atsitinka ant
svieto žmoniems (kurie netiki

t
ti in bankai pinigus 1 H4. y *

TURI 20 METU; YRA 
PATĖVIU 6 VAIKU. 

III. — Vincas 
dvideszimta metu

nescncii apsipaeziavo

Isz Visu Szaliu GARBINTOJAS
SZETONO

I

’C , *I
|

AISI ŽUDINSTA
NUŽUDINIMAS DEVYNIŲ 

MERGINU.

PRIĖJO PRIE KOMUNIJOS, 
BET OSTIJA INSIDEJO IN 

KISZENIU.

Lenk. — Bažnv-
DESZIMTA ISZSIGELBEJO.

duonos dail

uždirbo

tieji du

Abudu turi vedusius

šiau hope, 
Stratton, 
amžinus, 
su Mrs. Kairo Maharg kimiai 
suėjo 32 vasarėles. Maharg’ie- 
ne buvo naszle su szesziais vai
kais. Jaunam vyrui nereikės 
rūpintis apie padidinimą szėi- 
mynos liet kaip uždirbt ant ju
ju užlaikyiiKy ir 
giau rūpinasi.

SENAM PECZIUJE 
VELNES KŪRENA.

Shamokin, Pa. — Kėlės die
nas adgal Juozas Silbertas ku
ris turi netolimojo fa urna ir tu
rintis apie 90 motu, apsipaezia- 
vo su naszle May Roach 'turin
ti 82 metus. Na, jau
jaunavedžiai visus tuosius pra
lenkė kurie dyg szioliai a'psilpa- 
cz'iavo. 
vaikus.

NETIKĖTAS GILIUKIS.
Philadelphia, Pa. — Ignotas 

Pat'ton prastas darbiniiikas 
pribuvo in czionais isz ’artymo 
miestelio su reikalu ir isz a'kv- 
vumo nuėjo arit licitacijos pa
mestu daigiu, kuriuos Readin
go gele'žinkdlis iszpardavinejo. 
Ant licitacijos pastate punde
li kuriame radosi senos drapa
nos kokio tai kareivio. Iszvy- 
niojas drapanas rado tarp kitu

p ra st as

Varszava, Lenk. — Isz Ne
ini rovo, netoli Podoliaus, pra- 
nesza in czionaitinius laikrasz- 
czius sekanti atsitikima:

Keliossanvaites atgal sugry- 
žinejo isz Stefamokos deszimts 
darbininkių kurios
szimta rubliu. Ant kelio jeises 
užklupo piktadariai ir pakalei- 
na nužudė visas, 
pas kožna pinigu.

Tuom l'aik deszimta mergi
na kuri turėjo pas save visus 
pinigus, pasislėpė girrioje, ku
riuos piktadarei negalėjo su
rasti. Kada žadintojai atsitoli
no, persigandus mergina nuta
rė nusiduoti pas savo* seseria 
kuri netoli gyveno, priimdama 
jaja ant nakyvnes. *

Kada jau pradėjo snausti, in- 
ejo gaspadorius (josios szvo- 
geris) visas apibizgias krau- 

pradejo apsakinėti 'apie
savo nelaba darba. Jojo pati 
pasznabždejo jam, buk toji, ka 
turėjo visus pinigus, 
randasi po juju pastogia.

Nedora pora nusprendė isz- 
kasti grabia ir užkasti mergi
na gyva i)o atėmimui pinigu. 
Kada nusidavė ant virszaus, 
mergina buvo iszszokus per 

/ neš girdėjo visa jujn 
pas

Varszava, 
ežioje Szy. Antano ant Lenato- 
riszkos Uliczios atsitiko nepa
prastas reginys.

Laike kada kunigas komuni- 
je dalino ir susilaikė prie ko
kio tai klupojenezio žmogaus, 
kuriam davė osti'je tasai iszemc 
isz burnos ostije ir insidejo in 
kiszeniu.

Kunigas Kustosz 
žmoniems
Keli nubėgo paskui ji ir atida- 

s in rankas [Milicijos.
Tyrinėtas per policijc, Sil-

suimti
paliepė 

szventvagi.

jeis,

jeszkodami

deszimts metu mergaite. (]aigtn kelnese kiszeniujo sziin-
laisnu parode 

motinos kurioje 
pavėlina 'tekot už pastoriaus o 

prieža’sties kad se-
tik.isi neužilgio

pora deimantiniu

I 
I
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II
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dinsis 
svers

>--------- .,

bus b
pėdu 103

galima važiuo
si! vienu, goreziu

ISZGERE PIRMA STIKLELI 
MUNSZAINES IR MIRĖ.
Beading, Pa. — Už tai kad 

buvo priverstas iszgerti mun- 
szaines per savo draugus ir pa
sirodyt sportu, Richard Piney, 
21 metu, i'szgere pirma karta 
namines ir dabar g 
Richardas niekad negero jokiu 
svaiginaneziu geryinu savo gy-

i'szgere

I* '

4

ve
Tyrinėtas per 

vest ras Garbari tylėjo ir nie
ko neiszdave del ko teip pada
re.

Manoma kad jisai yra nariu 
slaptos draugoves žinomos 
kaipo “Garbintoju szetono.? 
Toji draugove kovoje su kata- 
likiszku tikėjimu visokias bu
dais, kaip: subjaurinimas baž- 
nycziu, 
mentu ir persekiojimu kunigu.

Jeigu Garbari yra pasiutė
liu, kaip ji peržiuręs daktarai, 
tai aplaikys rusta 
sunkaus kalėjimo.
95 METU MOTERE 

NUBAUSTA ANT
15 METU KALĖJIMO.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Devynesdeszimts penkių metu 
motere likos czionajs nubausta 
ant 15 metu kalėjimo, už tai 
kad pardavinėjo trucizna del 
dvideszimts moterių kurios už- 
trucino savo vyrus idant galė
tu pasiimt daug jaunesnius. 
Moteres teipgi likos nubaustos 
nuo dvieju lyg dvylikos metu 
kalėjimo.

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Grodinius, Lenk. — Gaspa- 
dorius Katovskis iszgirdias 
arkliu baladojima nakties lai
ke, iszejo laukan persitikryt 
priežastį. Iszejas laukan pare
gėjo keturis vyrus su arkleis 
bevežant skrynes. Tasai regė
jimas tuojaus jam isznyko isz 
akiu, o 
ypata paszauke: 
ria,

d ra ugu ves 
Garbintoju szetono.

paniekinimas sakra->
1.

i

■

į

I

dabar
bausmia

ll

I
J

ta doleriu, 
auskaru ir žiedu.

FARMERIS PERSZOVE 
JAUNA VAIKINA.

Reading. — Faimeris John 
Ressler, isz Robensia perszovc 
Raytnonda Saumski 15 metu, 
isz Tamakves, mislydamas kad 

Vaikas buvo nuva- 
Philadelphia darbo 

gryžo

(ai isz tos 
nas pastorius 
mirti ir goitlže palikt visa savo 
turtą del mergaites kuria laibai 
myli. Bot neturėjo " 
mes apsipaeziuok <su 
kūdikiu 'bažnyczioje nes stai
ga i pavojingai susirgo ir turė
jo imti 'szliuba namie kuri (hi
ve skvajeris.

PRIJAUTĖ MIRTI SAVO į0 trūkio važiuoja. Arietoj va

tosios lai- 
ne kaltu

jis vagis, 
žiaves in 
jeszkoti. Negavus darbo 
namo. Prisiartinus trukini prie 
Robensia dažinojo kad ne ant

langu 
kalba.

KŪDIKIO.
Alargarieta Dur

bin sapnavo buk jokios keturiu 
metu sūnelis kuris apsiszutino 
per iupuoKima in . ka ti la ver
dančio Vandens, įniro ligonbu- 
teje. Ant rytojaus nuvažiavo in 
ligon’lmti ibaisiaii susiirnpinus ir 
ant u’žklausymo apie sveikata 
maži u lėlio,

Chicago.

d'aldl'ara's jai ap- 
reiszke buk Vaikutis įniro 'ta 
paežiu valanda kurioje sapna
vo. Nelaiminga motina isz gai- 
lesities apalpo nes Vai buvo jo
sios dieniatinis kūdikis.

uli negyvas.j NUŽUDYTAS KAD NORĖJO 
PACZIUOTIS SU NASZLE.
Dunkirk, N. Y. — .Jokūbas

vėmimo pakol nesirado ant ve- G1.011skis gl.V/,|lvlnas namo nuo
šei lios savo gero draugo. Kiti 
draugai prispyri nėjo ji idant 
iszgertu stikleli nnūnszaines. 
Pareja's namo laibai apsirgo o 
priėjus prie lango idant in- 
kvept szviežio oro, pasirėmė 
ant lango ir iszpuole nusilauž- 
damlas sau sprandu. Po nuveži
mui in Ii gon bule, mirė ant ry
tojaus._ 1 • <

DEIMANTINIS ŽIEDAS 
KIAULĖJE.

P/llaiinfic’ld, N. J.
Condror pirko nuo savo kaimy
no kiliule 'sverenezia 208 sva
rus, kuria ant rytojams paisker- 
de. Kada perijove slkiivi rado 
joje puiku deimantini žiedą

B. 6.

vertos 155 dolerius. Kaimynas•e b « a. — * a 4 a *
da'girdcs apie radini provijosi 
sugrąžinimo 'žiedo sakydamas 
buk tai jojo dukreles bet Con- 
dron vėla 'tvirtina 'buk jaigu 
kiaule pirko, tai ir viekas 'pri
guli prie jojo kas viduryj kiau
les randasi.

Dabiar albudu kaimynai pro- 
vpjesi už žiedą ir vienas kitam

* Mnenbuį’frĄsįd^olt,,,

t,

atsilankymo vakaru pas

neš girdėjo visa 
Mergina nubėgo 

szaltysziu, kuris tuojaus nusl- 
davė su sargais pas gaspado- 
riu ir abudu aresztavojo. I)c- 
vynes nekaltai nužudytas mer
ginas užkasė in viena graba.

Tasai atsitikimas padare to
ki inspudi ant aplinkiniu gy
ventoju, kad susitarė insilauž- 
ti in vietini kalėjimą ir abudu 
prasika'ltdlius pakart ant arti
miausios sziiikos. Priek tam po
licija suėmė ir kitus piktada
rius kurie eme dalybas toje 
kruvinoje žudinstoje.

GIMĖ SU ŪSAIS IR 
BARZDA.

Paryžius, Francije. — Kai
me Gudmene praeita sauvaile 
gimė ku'dikis vyriszkos lyties, 
kuris turi barzda ir usus kaip 
senas žmogus. Nusistebėjimas 
kaimuoczi'ii yra neaiprubežiuo
tas, du lahiaus nusistebėjo ka
da'kūdikis ant rytojaus pa- 
szau'ke: “noriu gert.”

ISZŽUDE SZEIMYNA IR 
PATS SAVE.

Brussells — Papaikes 
didelio karszczio, Vokietis 
Gaeton Boux 61 metu senumo, 
nužudė savo paežiu, dvi duk- 
teres ir du sūnūs, Ipo tam pats 
nusižudė. Szeszi lavonai likos 
atrasti per tarnu kuris prunc-

J

I

žinėti iu Tamakve važiavo in 
Iszlipes jeszkojo 

nakvynes kada buvo nuszau- 
tas. Nuvežtas in Readingo li- 
gonbuti pasirodė kad neteks 
vienos akies nes buvo perszau- 
tias in galva.
PALIKO PACZIAI VIENA 

DOLERI.
Philadelphia, Pa. — Leonas 

Koppelman kuris neseniai mi
re Atlantic City paliko turto 
verties $10,000. Paskyrė $1,00(5 
ant apžiūrėjimo jo ir pirmuti
nes paezios kapu, 
meta atiduoti 1 
draugijoms, 
no tarp giminiu. Antrai pa
ežiai Mrs. Bessie Koppelman 
paliko $1. (viena doleri) už tai 
kad ji nemandagiai su juo elg-

Harrisburg.

, $200 kožna 
labdaringoms

o likusius iszdali- 
giminiu.

kokia tai nematomu 
“ineik in gir

iasi ten supuvusi medi

ta 
naszle Juzefina Damn kuriai davosi.

szirdii, likos už- 
než i n omu s |) i k t a- 

ir 'taip sumusztas kad 
ant rytojaus unire.

aliidave savo
klupias per 
darius

*

KOVA UŽ VANDENI
Pittston, Pa. — Czionais 

kompanija tiek padidino mo
kesti ant vandenio kad mažai

karszczio

I aji vakaia Jokūbas ėjo pas irali užsimokėti Tiems ku- • + • .....- I -------- 1............— 1-....: Knh F»UI1 UZMIIIOKCLI. Jltlllh KU szc apie Įai p0||C|jtth•draugu, kurinaszle su savo 'draugu, kuri 
laiko sztoreli ir parduoda na
mine. Susirinkę ten keli vyrai 
pradėjo iszmotinet Grouslkiu ir 
na'szlei buk užsliduoda su .inids- 
tiszk'ais sportais. Grįždami na
mo, draugas pabėgo o Gronskis 
likos 'lAilisiai sumusztas. Jau 
keli nužiūrėti mus'Ztukai likos 
aresztavoti.

rie neužsimoka už vandeni 
kompanija nori ji sustabdyti.
Tam darbui reiktu met devy-
nias uliezias sudraskyti. Mies
to valdyba prieszinga

Gillespie inisiurite 
kompanijos virszininkui laisz- 
ka kuriame nurodo žmonių 
skurdu gyvenimą isz priežas-

Majoras
tam.

Nuttidb kad

nuo

NUBAUSTA SKUPUOLE.
Krokavas, Lenkije. — Atva

žiavusk*----- įsz Lod'žiaus, Žydolka
Rocha Rosenglen 
priesz save einanti khki tai 
Zydelli kuris pamote ‘bumaszka. 
Tuo jaus priėjo prie jos kitas

paregejo
ęriesz

ties bedarbes.
daug žmonių ‘neturi už ka duo
nos nusipirkti o jie dabar nori 
ir vandeni sustabdyt. Prano- 
sza klad jiems pradedant uly- 
czias draskyti žmones pradėtu 
ju darbininkus užpuldinet 
miesto valdžia neszauks policL 

jog atomo sau gyvastį per fisz- jos in pagolba. Dabar kompa-
> * ------ _ * M * M *

GYVASTIS UŽ KATE.
Berwick, J ta. — Elute Top- 

ton, desziimts metu mergaite 
taip liūdėjo ipaskui savo numy
lėta kate su kuria nuolatos bo- 
vinosi, būnant pas savo teta,

genima Itrueiznos. Italiiko gro- 
ma'tele kurioje rasze buk nori 
būti 'danguje drauge įsu Savo 
katuku, ji

niju paszauke visa irtiesto val
dyba in Luzerne Coun'ty su'da 
kiad sužinoti kas turi teise ar 
kompanija ar mieštas.'u ’ te

J
*

Žydas, sznabždotlamas jai kad 
nieko nesakytu ir pinigais pa
sidalytu su juom. Paėmus gu
linezia bumaszka, nuėjo Žydas 
su Rosenglen’ione prie bromo 
tūlo namo ir pasidalino pini
gais. Prie pasidalinimo nepa- 
žinstamas Žydas pavogė jai je.žinstamas Žydas ! / 
isz tkrepsziulko auksini lenciu-

kuriame rhsi pinigus. ’ ’ Žmoge
lis isz pradžių netikėjo bet 
idant persitikryt ar tai teisybe, 
nuėjo prie paliepto medžio ir 
isztikruju rado jame pinigus: 
du goreziu 5 ir 2 kapeikuosia. 
DREBĖJIMAS ŽEMES IR

TVANAI UŽMUSZE 1,000 f 
YPATŲ. • •

Konstantinopoliui —r In ežia 
daeina žinia isz Anatolijos, ku
ri randasi Turkijoje, jog tenais 
žuvo tūkstantis gyventoju lai
ke klrdbejimo žemes ir tvano 
isz priežasties didelio lietaus. 
Deszimlts 'tūksiančiai gyven
toju randasi be pastoges ir be 
jokio maisto.
AUKOS NELABOS BUR

TININKES.
Klosternbung, Austrije. — 

Czionais likos išbraukta isz 
upes du lavonai jaunu merginu 
surisztos su skepeta. Savžudy-

geli ir auskarus. Kada Rosen- 
gleuiene suprato kad IRkos ap
vogta, nepažinotame jau nesi
rado aplinkinėje o palicijai 
sartnatinoisi1 alpię M pranesz^ti. vojo.

stes priežastis likos isztyrineta 
per policija. Merginos,* buvo 
tarnaites ir mylėjosi kaip se
serys. Karta nusidavė abidvi 
pas burtininke, kuri joms isz- 
bure, kad suras mirti vandeni- 

Tasai ittburimas iszverc 
didele intekmia ir rūpesti ant 
merginu, kurios geisdamos la
ja nelaime nuo saves praszalyt, 
nutarė abidvi nusiskandyt,' ka 
ir padare. Burtininke "krtszla- 
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Kas Girdei
Tieji iszradojai kurių, padir

bo visokius iunagius del kan
kinimo savo artumo, palva nuo 

» „ i . '4 jju pra'žuvo arba kaip priežodis 
sako: 44 
nuo tokio ir pražūsi, 
pad uoilame 
pražuvo per tuos savo iszradi- 
mus: ...

Bastile — linguos Aubriot, 
peįdėtinis Paryžiaus kuris lie
pė pastatyti kalėjimą Bastile, 
pirmutinis gavosi in ji ir le
nais likos nukankintas ant 
smert.

Misinginis Buluo — kuri 
liepe padirbti Perbus kan’ky- 
tojas, Agrigentoje del iPbala- 
rio, likos pats jame iszkeptas 
pirmutinis.

Hamanas, sūnus Hamedatd, 
isz tautos Agacz, (pastate kar
tuves 50 kubilu augszczio 
idant ant juju pakarti Motie
ka, pats ant ju pasikorė.

Mateuszas Hopkiiu 
naikino visokiais būviais 
ganas” 
(Kits nukankintas ant smert 
per žmonis už kokius ten isz- 
radimus kuriu žmones nesu
pinto ir Ibuvo prieszingi.

Geležium kletka kuria iszra- 
do vyskupai isz Verduno o ku
ri buvo taip maža kad negali
ma joje buvo ne stovėt ne gu
lėt, likos pinniauisia jojo užda
rytas o 
kuris užkalbino jaja tlel kara
liaus Ludviko XI idant naudo
tu del prasižengėliu, taipgi li
kos joje u ž<la ryt as 
kintas.

Geležini ploscziu kuri iszra- 
do Ludovico Aforza, pražuvo 
nuo baisiu kaneziu geležiniam 
ploscziuje.

Regentas Marton isz Szkot- 
lamlijos kuris padirbo gilotina 
vadinama 44panele,” pats li
kos nukirstas pirmutinis. Tas 
dėjosi už vieszpatavimo kara
lienes Elzbietos, Francijoj.

Utropijuszas priverto cieso-

kokiu ginklu kariauji, 
” S®tai 

nekurtuos kurie

Buluo

kuris 
4M*a- 

Naujoj Anglijoj, likos 
nukankintas ant

kardinolas La Balne

panele,

ir nukan-

riu Arkadiusza idant uždraus
tu atsilankineti in maldnamins 
po bausme mirties, kėlės die
nas po tam peržengdamas tie
sas vieszpatystes, geide pasi
slėpti nuo valdžios in bažny- 
czia. Szventas Krizostomas už
liko ji bažnyczioje ir iszdave 
valdžiai kalbėdamas jam: 44isz- 
kasei duobe pats sau ir in jaja 
inpuolei.” 
nukirstas.

Ir daug panasziu atsitikimu 
galima apraszyti apie iszrade-

Ut'ropijuszas likos

jus kurie dingo pirmiause per 
sąVo tezradimus kokius (padir
bo del 'kitu bet patys nuo ju 
žuvo.

Jnkutske, 
raszo 

kad paprotys užinuszinojimo 
senu, netikusiu jau prie nieko 
žmonių, da ir sziadien ten gy
vuoja tarp žmonių o ypatingai 
tarp 'sztamo Czukszu. Senelis, 
kuris geidžia mirti, sukvieczia 
visas sgvo gimines, kaimynus 
ir senus draugus ant ceremorfi- 
jos kuria rengiama su didele 
iszkihne. Celebrantas, arba au
ka ceremonijos aplaiko

Si beri jo j, 
iszeinantis

mieste 
laikrasztis

rengiama

ka ceremonijos aplaiko apsi
vilkima *isz baltu kailiu, nau
jas roges, naujas pleszkes el
niams kurie ketina vežti miru
si ant kito svieto. Kada jau 
viskas <buna parengta, senelis 
sėdasi,kerezioje jurtos (szetro 
arba budos isz elniu sikuru ko
kiose jie gyvena) ir apreiszkia 
savo norą katslink užmusrimo 
ir t.t., kuom geidžia būti už- 
musztu: ar peftiti ar durtuvu, 
sripica. ar pasmaugtu su virve, 

*» a t * a a .a 1 •

musztu: ar peftib ar durtuvu

o norą jojo iszpildo artimiau- 

tam riebus užmuszto 
’ j. .i# j * r.'1 f i 11 4

sės ginrine.
Po tam riebus užmuszto 

pjausto in mažus szmoteliuą o 
kūną yc«a nadjolms rogėms 
prie sukrauto 'Uužo kur sude-

kraujais užmuszto^ ir 
anam «avo paskutini 

pątamavima laiko deginimo 
laužo, ipo tam yrei tezsiskinrto. 
Ta paproti sentėviu pildo net

nadjdms rogėms

giną. Dąlyvadtojai tose apeigo-
1 fsetėpaei

atiduoda an

laužo, <po Įam ytei tezriskirsto.

Ir tieji ežiabuvhd kurio priguli 
prie Pravoslaviszkos cerkves.

i

Aplinkinėje Sieben brun.no,
Austrijoj Tikos surasti seni Ry- 
nąisžkl grabai isz kuriu tezlkase 
daugeli visokiu I 
isz gryno aukso ir

brangenybių 
• bursztino. 

Ant lauko kur afralio taip 
bnmgius skarbus, iszsiunte 
valdže darbininkus idant su
kastu lauka. Kasdami užtiko 
ant skeletu arba ’žmogiszku 
kaulu o prie ju senov'iszku-s in
dus padirbtii’S isz

skarbus,

; aukso ir 
bursztino kaip tai: žiedus, len
ciūgas, Ibronzolietus ir 1.1, ku
riu verte da neaipsvarstc. Ne
kurie dalykai yra iszsodyti ne
žinomais * :
nos borvos.
kia 
juos

žemczi ilgaisi. raudo- 
Darbinink’ai ūžti-< . - - - - ** brangenybes 

tarp saves 
daigius paslėpė 
n’ie'ko apie sav

i szsi dalino 
o didesnius 
nokalbetlhmi 

nieko apie savo radini, nutarė 
parduoti o pinigus pasidalint. 
Ant nelaimes viskas iszsidave 
o tai per ilga liežuvi vieno dar-
biįlinko paezios. Zine tuojaus 
pasklydo kaiip žaibas po aplin
kine. Dagindes apie tai bur
mistras nusiuntė pas tuos dar
bininkus žandarus. Matydami 
kad viskas iszsidave, prisipa
žino prie visko ir lazdavę viė-

kine.

ta kur savo skarbus paslėpė.
Vieta kur atkaišė skeletus 

buvo tai vieta amžino atsilsiu 
kokios tai turtingos Rj^miszkos 
k u n iga ikszczi u sze i my nos.

Iszskiriant surastu brange- 
nvbiu rado dideli stiklini indą 
ir kitokiu indu padirbtu isz ki
tokio metalio. Pinigu nerado. 
Isz kokio szilmt-meczio tieji 
grabai /paeina tai nežino 'bettai
kaip žilumai spėju tai turėtu
paeiti isz laiku Markomanu ir 
Kvailu isz penkto szimt-meczio 
po užgimimui Kristaus.

Sztai vaisiai maiszyto susi
poravimo kuri buvo priežastis 
saVžudinstos tūlam parke Lon
dono užmiestyje.

C’zeveryke pas i korelio rasta 
gromata, raszyta |>er pasikoru
sį žmogų, priesz a t ėmi mą sau 
gyvasties, kurioje iszreiszkine- 
jo priežastį savo nelabo pasiel
gimo, o'kurioje szitaip rasze:

4 ‘Szeimininkiszka's aniszinys 
privertė mane kraustytis isz 
szio svieto. Szlai apsivedžiau 
asz su naszle kuri turėjo duk
terį. Mano tėvas pasilikęs nasz- 
liu, tankiai ateidavo pas mane 
ir... • ins’imylejo in mano pa
ežius dukterį su kuria ir apsr- 
paeziavo. Tokiu budu mano tė
vas pasiliko mano žentu o ma
no podukte, mano motina, ar
ba pamote, nes j?ji pasilikę pa
ti mano tėvo. Mano pati pa
gimdė sunu kuris yra •szvoge- 
riu mano tėvo o mano sunūs 
yra jiodraug anano anūku nes
yra: broliu mano (pamotos. Pa
ti mano 'te*vo, tai yra, mano ipo- 
duikte, pagimdė taipgi sunii ku
ris žinomu daigtu, turi būti 
mano anūku nes 5 yra sunum 
mano pamotes, o mano pati pa
siliko mano moėziute, bobute, 
nes yra motina mano motihos, 
arba moczekois. Asz-gi vienlaik 
t u rėja it 'būti *saVo paežius vyru 
ir aliuku. Na, o vyras mano 
bobutes turi būti mano diedu
ku, taigi aszpats turiu būti sa
vo -diedu. Tokiame sumttiszv-

► Į 

me nesinori man1 gyvent nes ne
žinau kaip ka turiu vadinti ir 
kuom save vadinti, todėl turiu 
kraustytis szalin isz to szeimy- 
nkszko miszinio idant mano vie
noje ypatoje* nebūtu net keli 
szeimvnos nariai

i ♦ ♦ i i / p
szeimvnos nariai!”

Nupaprastas . atsitikimas 
bet tankiai tokį sze'imynisžki 
sumaiszymai atsitinka.

■ .j ^1 lRI ,|| |W
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Vienas girtuoklis stovėjo 

sięemes ir žiurėjo klaidingomis

o

ant kampo ulyczios in siena at-
* • ’ » 4 _ 1 a ' - a s ♦

1 . . ...... w

akimis aplink save. Tuo tarpu
prisiartino praeinantis žmo-

11

prisiartino praeinantis 
gus- »

— Ar. nežinai, kur gyvepa 
loząs Litvinas! — užklausė 

girtuoWis, . ..
esi tUom 

— atsake praeivte. , ^
- Asz ta žinau, ale neži-

Juozas Litvin
_ l *.”11 %

— Juk tanppta.phts e
Litvinu,, atsake praeivis

pąu kur gyvena,
tuoktis

atsake gir-

(girtuokly s
■■

Antanas yya staliorius. Jau 

vienoj ir toj paezioj vietoj, vie
name ir tame paeziame mieste; 
ežia pat neseniai uždėjo savo 
locna varstotą. YHa tai darbsz- 
tusirtteras žmogus, 
vieiia’yda: L’ 
pasigeria.

apie dvidoszimts motu dirbu
• •• i • • <

name ir tame paeziame mieste

bet turi

■ SAULE
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re knyga ir iszsitiese ant lovos, 
, ‘ Pagalios pabaigei, tyliai 
tarė mątįiitey MMMMI Pągadysi sau 
akisj ' Kur. tai gal r į)Ut tėvas ?VI '
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Pągadysi sau
r

Be : abejones su blogais savo 
d ranga te prage r i a u Žd aibių š.... 
Gal galėtum tu 

i..
kyti-_
No, no,,asz neisiu tėvo jesžkoti.

— Tokiėme atsitikimo eisiu

d na uga te prage r i a uŽd aibįuš.... 
ik. ( į ■ >

Žinau, ka norėtum pasa-
* pertrauke jaksimus, —

? t

.i • ’ • - j*r : asz patį!. Ale jis juk būdamas kiekviena nedėlia . / ■’. . ...

Aiitan'as turi paezia ir viena
tini sunn Bėinliolda. 'Pasai isz- 

.bales, asztuoniolios metu jau
nikaitis, beveik nuolatos sėdi 
su knygomis. Dar mažu vaike
zu būdamas, už savo gubumus 
ir prisiriszima prie mokslo ap
turėdavo nuo mokytoju pagi
ri mus, kurie kalbindavo tęva, 
idant leistu, savo sunui lankyti 
mokykla. Antanas nėra turtin
gas, ale dokui savo darbsztu- 
mui uždirba tiek, kad galėtu 
iszdeti sziek liek ant savo sū
naus mokslo. Taigi dabar 
Reinhold turi iszduoti paskuti
nius egzaminus ir be abejones 
iszlaikys juos atsakaneziai ar
ba ir kuogorinusiai; visa savo 
gyvenimą praleido su knygom 
mis, kurias už viską labjausial 
pamylėjo.

*

mokslo.

* * /

■ — Sztai ir asztuonios, o tė
vo vis dar nematyti — tarė at- 
sisukus in Reinholda. jo moti
na, Ona. — Regis v61 sugryž 
namo girtas. Kas nedelia tas 
pats atsikartoja reikia jo lauk
ti, o pietai ant stalo turi nuola
tos, szalti...

Kad tuo tarpu 
Iszsigirdo žingsniai ir in kain- y 1 ' • • 1 ' 4 :i .. • • r™ • •

keturiu deszimcziu metu 
ras, 
dole veido iszveizda.

— Parėjai pagalio 
tai atsiliepė pati.

— Patys esate kalti — at-

namo girtas.

priemenjė
4 ibari, inejo stalorius. Tai buvo

.L. .L LL-Į-L ,____________ 1 vy-

auksztas ir tvirtas, su di-
* t 
pik

tai atsiliepė pati. — Jau gera 
valanda tavęs laukiamo.

♦ * . 1 i
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sake drasihi stalėrius
Kiek tai sykiu sakyda-l

vau, idant manes nelauktume!.
— Kur-gi taip buvai ilgai I

0 tu Reinhoi 
def Nuolatos šu I 
Nors syki pasibovyk su 
draugais. Dar tu ežia man su 
tuo savu nuolatiniu darbu ap
sirgsi.

— Netrukus , . t/ • 
minus, teve!

— Jei tu ju net ir neiszl-ai- 
kysi, tai vistiek neiszsižadesi- 
me — pajuokavo tėvas. ‘

— Jau agana del manes at
sidirbote — atšiake Reinholdas. 
, Sėdosi prie stalo. Po neku- 
riatp laikui Antanas pakilo nuo 
kėdės ir pasuko prie įszejimo.

— Vėl iszęini? Dar negana 
turi! — uraszneko Ona.

Alinėj
Nuolatos su knygomis?

i 'savo

turėsiu egza-

■jpraszneko Ona.
— Nesirustink, apie deszim- 

i namie.ta busiu namie. Savo d ra u 
gams prižadėjau,1' kad sugri- 
szht. ■- ' /
J t r

f ’ V 2 r i ■>

Veloi besivalkiojanti po skyles.
■ Gėri tfti draugai, tajp

Juk žinai,’ kad po tam papras- 
....i._

miM diėriomte negali dirbti?
Bet joki prikalbinėjimai nė

tai pareini rytais ir sekanczio-

i»l

1 i

* h

gelbėjo, stalorius pasiėmė isz
kampo lazdelė ir iszejo.

>;< • * i «'

— Negalima tėvo sulaikyti
pumiej — ,taro Ona in sunu. •

> -*- Geriau padarytum, idant\ kJ v I I <1 U ' L U Ui) 1 ličiu U

jam visai, nieko neiszmetino- 
tum — atsake sunps. Tėvas 
dirba isztisa nodelią, taigi nori 

1 
pasilinksminti.

(laug... Tegul iszsigėrtu viena 
‘•H

tum — atsake sunps.
’ j v i , *J I L ■* ( (» 1' "

manors ngdeliomis kiek! tai
■

■ Jtik nereikalauju per-

; Alę kuomet 
viąa naktį nesugrysztą,. bijau
si.... O ^ekan^ziomis dienomis 
ateina kostumeriai ir ka tuč-.* ■ > F • 7 t . d I.H ' . I i

i

ar du stikleliu..;

įi.... O ^ekan^ziomis dienomis

kart .turiu daryti! Juk negailu 
pasakyti, kad vyras guli per- 
□igvivv>ix O .kaimynai .ruscziai 
sząukia: “Fonios vyras szian- 

piarejo**?

sigeres.,.

t J

O kaimynai .ruseziai
: L rl / ’ L   _ •

diėh ryte anjesti.,,.

mu«že |r sugryžo namo ; yteąs 

tu niekadosf^egi

MgMBJIHIJĮrr ■-HM!!
Viena karta su kuom tai ausi

J . ' < ' r * * w ■ i •' ' n • » l .

lęvuvipast 
rllu i t1’ “ ? f

szesn
M

I

girtas nieko neklauso, kaip tik
J

7 Seniau, tai tiesai 

kada paaugau, tas padaro di 
man i

tavęs vieno.
1 WL .T, '.Ml ■ u.

< •

ko Roinjiokl —

delius nesmagumus
• f" < ? *

Bet motinia. pradėjo jo pra- 
szyti ir jis paklauso.

— Gerai; sziandie dar eisiu,

r
. - a t sa

bot dabar, nuoi l "■•ii7

ir

4 -

"

szyti ir jis paklausė.

bet žinok, kad tai darau pės-
t .< .

kutini karta.
*

♦ Naktis buvo
Reinhold 
kepure ir pasistato kalnioriu 
bala'kono. Eidamas gatve isz- 
girdo /alinoj ant kertes truksz- 
ma ir riksmū.

Tuo tarpu durys placziai at
sivėrė, 
kitus pasigerusius vyrus, 
smarkiai musztynei RcihholdO 
tėvas iszstumta per duris lau
kan ir paskui ji durys uždary
ta. :

Stalorius greitai nusineszc- 
pirmyn. Reinhold leidosi pas
kui jo.-

— Patenki Sustok — szau- 
ko jam.

Bet girtuoklis misi i jo, kad 
tai kuris isz jo girtos kompani
jos ji vejasi ir nori sumuszti. 
. — Ka, esi ežia vėl ? —su- 
szuko užkimusiu balsu ir stai
ga nusisukęs ir sunaus savo 
nepažines su visa

* * 
vesi , tamsi.

užsimovė ant 'austi

Viduj pamate tęva ir
Po

greitai

sunaus 
nepažines su visti savo s.vla 
jam sudrožė lazda per g<alva.

Reinhold apsiliejes kraiijals 
sukrito ant žemes o Antanas 
kuogrėiczia usiai 
namo. ’■

— Alnu' rodosi, kad per dau£ 
asz jam sudaviau — murmėjo 
vienas sau, būdamas jau netoli 
namu. — Bet:kam mane-gi vi

jok turėjau pridoryste 
Bet gal isztikro per 

smarkiai sudaviau! Rt! nieko 
jam isz to nėatsitiks! Pa skau
dės jam' galva, ule tas pereis ir 
grėicziūii iszsi bla i vys....

* H * ♦
Kada Antanas sugryžo na: 

mo, Ona jau gulėjo lovoje ii:

josi.) 
ginties...

J

H *

4
Ona jau

nusiskubino

I

pridoryste A «

ulejo lovoje ir 
pradėjo jam kareziai iszmetl-
neti.
«

volai ’?
Kur tu valkiojiesi taip 

Visados turiu paskui 
tave siuntinėti pasius! Kur vra
KOi'nholJ ?

— O ar jis dar nemiega f —
pa klauso stalorius.

J l

— Asz nusiuneziau ji puš

ka rt u reikia 
tau pasakoti; kad asz to 
nereikalauju. Jei dar syki ji 
paskui mane sivlsi, tai asz'na-

_ ' a ' * < ’ )

atsisėdo,

ktii tave,
— Kiek tai

* J
Sifl U

hėreikaiauju.
.j] i . . .■
molei visai nesugrysziu.

Užsirūko pypke ir
laukdiiinas sunitus. 1

Net r ūkus i szs i gi rd o
laukdamas sunkus. 4

in duris
beldimas. Antanas nubėgo atl- 

kad taidaryti, • mislydamas, 
kad tai Reinhold pareina

— Kas toil paklauso.
— Miėstsargias.

atidaryti J
t Stalorius tuojaus atsiminė 
atsitikima iszejus jam isz,-ali
nes. Kaip tik atidarė isz bai
mes duris.
• — Ponas! — tarė poli^jan- 
tas —- 
nia.

m r n
Prasz.an

i

F1

'Ii

t

1'1

-
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ryM y .. fi . •Tikras kojo
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ms ' •% r t i m • i Ji^ &4h4patogumas
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Himiner 1Lopac

1
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RUBBER & WOOLEN MFG. CO. 
4GO Water Street, Miahawaka, Indiana .

' 'M 'i * : ii4 * -ir ’ # ir

»f' v'. r. tal. ».
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t
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gurno ir taupot tuopat'lMiku pini
gus, mčginkit šiuos Ball-Band 
guminius batelius.

Jie, kaip paprasti barteliai, ka
dangi jie priešais, suvarstomi, bet 

kaip ir guminiai batai.

1

BAL
L i » » *■

H

■uil' "Nk

Oi
1k *

' r f .•
Jei.Jūs tikrai norit kojoms pato
gumo ir taupot tuopai laiku pini
gus, mčginkit šiuos Ball-Band 
guminius batelius.

Jie, kaip paprasti barteliai, ka
dangi jie priešais, suvarstomi, bet 
jie taip pat vandens nepraleidžia, 
kaip ir guminiai batai.

Ir jeigu tik Jūs avžsit Ball-Band 
kojines viduj, Jūsų kojos turės kur 
kas daugiau patogumo ir Jūs 
avesit pačius batelius,ilgiau. Ko
jines sulaikys kojų prakaitavimų 
ir apsaugos batų pamušalų.

šių guminių batelių galite gauti 
dvi rūšis: pastiprintais padais ir 
apgaubtais kraštais. Abi rūšys 
Jums daug pinigo yertės atstos. 
Metai iš metų jie tūkstančių an
gliakasių pasirenkami tinkamiau
siais.

Jus bet kuris Ball-Band parda
vėjas gali aprūpinti. Būk tikras 
ieškot Raudono kamuolio ženklu. 
Tada žinosi, kad Tamsta gavai- 
Ball-Band.

MISHAWAKA

i

kur arti pa s i slope.
— Zmogžudis! — suriko už

kimusiu balsu Antanas.
— Mano vaikas užmuszta ?!
— Ponas nepasiduok nusi

kandominimui -
miestsargis.
tai baisi nelaime...
jis užgautas su lazda in galva.

Prie tu žodžiu Antanas dar. 
arsziau iszbalo. Baisus

^raminti 
Ginoma, 

Matomai
juk

> h

arsziau iszbalo. Baisus damis- 
lijimas užgimė jam smegenyse.

— Pono sunu atradome be 
žado. Ant poros mimiežiu at
gavo, sanmone ir ant klausy
mo kas ji užgavo atsako 
žinau.” O po tam...

— O kas po tam? 
verkdama motina.

— Po tam numirė.
Tuo tarpu in namus parnesz- 

ta. Reinholdo kūnas. Motina 
baisiai raudodama puolėsi prie 

už
savu

m

4 4
>

suriko

jo; stalorius-gi užsiglaudo 
lentgaliu ir pradėjo ne 
balsu szaukti:

— Asz to nenorėjau, asz to 
nenorėjau daryti!

•Šu sunkenybe jis isz 
iszvilkta, gavo proto sumisz 
ma.

O’

tena* “ * • n-

TRYS BROLIAI.
PASAKAITE

Buvo trys broliai: du iszmin-
I 4 ' ■< • * » H

tingi o vienas kvailastingi o vienas kvailas. Paste
bėjo broliai, kad kas tai nak
timis iszgano ju pievas. Susi
tarė"jie eiti sergėti.
i Pirmucziaiisia iszejo vyriau
sias brolis. Budėjo jis, liūdėjo 
ir užmigo; žinoma, vasara žmo
nes nusidirbę, nakezia miegas 

ir traukia. Atsikelia bro- 
■ pieva iszganyta ir nieko

limis
s < w f,.

ANT PARDAVIMO.

Motelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 

visokios vigados šluboj.
. ’ daug 

vaisingu medžiu, visos dirba
mos inaszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No I, 
.Barnesville, Pa.

ir
Farina turi 45 akieriu

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

.4 Ml

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 4 AUGUSTO

$4.00 Dubeltaras 
Tikieta.

Spccialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 
Yankees su
New Yorke 4 Auguato

Cleveland

I■

Mokame 3-czia 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 mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.ir Kas.

G 6 G
YRA TAI RECEPTAS DEL

Szalczio Gripo, Hu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gauaite aptiakoaa.

Dr. T. J. Tacielauskas
, Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentištas Mahanojuje.
,t Ąnt Antro Floro Kline Sztoro 

19 W. Centre St; Mahanoy City

I Ant J. Sakalauskas | 
! LIETUVISZKAS GRABORIUS 3 

(BeU Phone 872) fi
! 331 W. Centra St. .Shenandoah, Pa. n

Hl

"I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 143041 Į 

IszbalsĄinuoja ir laidoja mirusius 

szia nuo papraszcziausiu iki .^rakil-

M

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 

niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. x 
i.......... ... 1i .. ............. -i .................................... 1

taip
lis
Hera,

Kita naktį nuėjo pievon vi
dutinysis brolis. Budėjo jis, 
budėjo ir užmigo. Atsikėlęs ry- 
iri :— uieva iszganvta ir nieko

/ Į
i
f r
F*I 7* *

I

*

attieszu ponui liūdna ži-
> . ■ . ’

Stalorius iszbalo.
I

nu.1

ktalorius. Mano Dieve!
Ona iszgirdus vyro 

atbegb pias ji.

nelaimei
Į T
miestą rgįs.

i;

tas i;
I

i' ‘ i

Nelaime patiko pono su- 
i < " o

— suriko
« • * , 1

Mano sunu!
1 

Fiksana
i

j

Skaitykite “Saule”
* * ♦

gi ■— pieva iszganyta ir nieki 
nėra.

Treczia nakti insiprasze eiti 
pievon jaunesnysis brolis — 
kvąilys. Broliai jo, kvailio, il
gai nenorėjo leisti, bet galu ga
le sutiko. .r

Sergsti kvailys pieva. Atsi
gulė ant pilvo ir guli. Akte 
Jimpa isz miego. Bet užmigti 
ne galima. Mat, kvailys szia ka 
pasidarę — ugi prisirtszo sau

.. 1' . *    I .k -

gaivia, dribt, sžepetys barzdon

4
* 
L

*

lįj'1 — ____

I

' i Lt u

Bell Telefonas 872
į— ■ -

■»

1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAllANOY CITY. PA.MAltANOY CITY, PA.

--------$--------
4? MU’šu Reinhdlda patiko 

sielvartavo.
Tąi jis tapo užpultas parake

~ Užpplta mano silpnas 
vaikasj Ant to reikto, butar-

gųm, ykaJ užpulti ^ąnt^ tbkio

n

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusuj Owv/4l<l l.lUVuIlUID UZj JUOU ĮJlllIį^UO 11 Uįį U111CIO UU4

į pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
saugumo.

''į'. ’Užpulta mano silpnas 
! Ant to reikto but ar-

. liųinhoi- 
rtuokliau- 

ogus yra v ar-

i
stąHp-

po barzda szepeti, tai kaip tik 

bak^zt.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
, . v j . .> * • ■i, i » ■*- , Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir ipatysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

giytas; znjrė-*”- 
i už gyvuli../ ’ . v 
idos slįpko. Isžmu^ze 
KjgffiU|g||—g a ] j v.

iMžda-

hi užgyvun.,
lando

laikrodis pusiauitokti. o,j ęiĮus negįįdėtį. ifeoJd
■ 'I į

6

ąziausiu, žvėrim, bot ne ’
„Zjj-r--- 

vaijcol . Turite poatbulinal at 
A • I 1 J • / V |

a-
Girdi pagalios sergėtojas ie.nn— del žmogaus kuris dirba ir czedina.

rasti kąįtiiunka.
Q f

A ‘ .---- i
O

/

r Jt '* <1
Ai t to'i.u

;••?......7-n •v' .. -taip, zmogzudis, kibą

pievoje, pi’ukszti arkliai. Jis
r "' ' ’ ‘ ‘‘ ................... '

mo.
,41 '

už tu 'arkliu ir parsiveda na-
1 ♦ ; v • * 4
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Uraszima Taro ir 
Okeano Dievaite

—— -

' JAPONISZKA LEGENDA
4

ti.
Ar-gi tu mailed szauik- 

tum? — paklauso su nuosteba 
Taro.

— Tailp, tai usz, mielas po
no Uraszima. Atėjau tave -pa
sveikint ir padėkavoti tau už 
pasitaranavim-ar

— Labai ’tai gražu isz tavo 
puses. Bet kafp czi-a dabar ta

Priesz daugel, daugel metu 
biednoj žuvininku wody'boj Mi- 
zemoe, Tango 
žuvininkas
Taro. Jis ‘buvo žinomas isz ge
ros sziixlios ir isz to, kad nie
kados niekam skriaudos neda
rė. Viena vakara, kada links
mas ir užganėdintas gryžo isz 
žuklavimo, kuris pasirodė ne
tikėtai gausiu, prfkrrisztyje ma
riu pamate kelis vaikinus, be- 
sibovijanezius atrastos ant 
smilcziu želves (geležines var
les) kankinimu.

Taro nemylėjo matyti žvėre
liu kankinimo, taigi ir del kan
kinamos želves atjau'te rnalo- 

jaiKsmus. Greitai prisiarti- 
prie mažu 

stengdamasis in 
Iriausiai įpraszneketi, atsilie'pc 
tais žodžiais:

Ka jums padare toji ne
laiminga žolve kad su ja taip 
nežmoniszkai apsieinate ? 
nežinote apie lai, kad Djeva^ 
už 
kus ‘baudžia? ; »

— Nesikiszk in ne savo 
reikalus — atsaku karsztai vy
ria uses i>z to vaikinu būrelio.

Toji želvo niekam nepriguli 
ir galima su ja daryti kas tilr^'

Tai tegul tas

szalyje, gyveno 
va nl u Urasai ma

atrastos

nūs 
no kankintoju ir 

juos koasz-

Ari

tai nomielasziixliirgai vai

m ne

ve priėmus? Kaiip tai gaila kati 
nerūkai, kadangi kitaip asz 
tau duoezia. savo įpypikc.

— Rūkyti 'nerūkau, 'bet ar 
nebūtum toksai malonus mane 
pasveikinti su 14saki” 
liu?

< < stikle-

Kaip tai! tai turi ‘4-sa
ki”. Visados. Turiu prie 'saves 
bon kute. Kas tiesa, nėra t-ai 
geriauses gatunkas, bet jai ne
turime geresnio...

Tai sakydamas žuvini akas 
pripylė stikleli ir padavė žel- 
vei, kuri užvertus iki dugnui, 
vėl pradėjo kalbėtis.

— Gal nori valgyti? —pa
klausė žuvininkas.

Dėkui, ponas Uraszima, 
pakanka vieno stiklelio.

Pasakyk man, praszau, ar ma
tei Okeano dievaites palocius? X

man

Ne, be't juk tas ir negali-
ma.

Kaip del ko. Ir žinai, asz

SABLE ,

stebėtinu permainų jis /visur 
parodant jo nur Sodyba labai daug pa-

I 

(gybe namu kokiu niekados sa
vo- gyvenime nematė. Kaip tai 
jautėsi nusistebėjusiu, kad nie
kur negalėjo patemyti sdu pa- 
žinstumu veidu, -h- Visi žmones 
kuriuos ant kelio sutikdavo 
buvo jam visai' nepažihsthini... 
Negulėdamas suprast i meram j’- 
bes kuti ji apsiautė Taro sku
binosi prie/i pdezios ir vaiku 
trokszdamas juos >; kubgrėi- 
cziausiai pamatyti ale kai/) tik

f

joH be jokiotas/ A'tsidare
girgždėjimo,

,l)videwzi.mt-M krisztaliniu pilio-
I

t

Klebintum likim',ipirikin salo. ^didino ir joje litai rado duu<

riu ten stovėjo,.palaikydami 
ihi’bas isz karalių luksztu. Ka
lboje szviosios aukso lempos. 
Viskas iszrode kaipo puikiau- 
;sias rdjus. -
į ‘ Aht deintUntinio sosto wto- 
vinezio viduje tos burtininkisz- 
kftįš sales,- ilsėjosi savo jaiinys- 
te« szviesoje graži Okeano dlė- 

1 va i t e, stebuklinga Otobimo. 
B u v o gra ži kaip a uszra, st ebo- 
lina>l nusiszypsojimas atvėrė 
jos luputes, kada iszkilmingai 
pa silkele ant sosto ir pamojo 
žuvininkui kad prisiartintu.

— Buk sveikas, T 
atsiliepė dievaite — iszgclbe- 
jai va’kar gyvastį vienaim mie

Faro! —j

liausiammano pavaldiniui tai
gi trošzkau iszreikszti tau ma
no dėkingumą ypafiszkai ir su 
tuo inieriu tave in czionai par- 
kviecziau.

Taro taip ‘buvo perimtas tais 
visais inspudžiais Ikad nesura
do atsakymo, ka matydama 
dięvai'te davė jam ženklą, idant 
užrmfu vieta ant auksines pa- 
dusZkos priesz kuria pastatv-

jautėsi nusistėbujusiu, kad nie-

bes kuti ji apsiautė Taro sfcu-

pamate savo namus dar bibiau 
nusistebėjo. Bo abejones buvo 
tai tasai pats namas, isz kurio' 
iszejo pirm septynių dienu tai 
| 1 1 • • 1 * 11 • k 1 l 4.

Taro sustoja an|

J

■' « '4 f j ' '

Neipamonu kokioje dienoje,

PAČZTO PINIGU ;
SIUNTIMO SISTEMA
Saugiausias ir pigiausias bu- • f . a • • 1 ' 1 • • -im.Trjiunu puiiįęun, Vienos i 

vietos kiton, yru blanko czekiuJ Bcfukas, turtingu levu vui-

1 '

* f'

KAS PIRMIAU
VISZTA AR ..

KIAUSZINIS

' < M

JI
■ * >

das - siusti pinigus, isz
■ M !' _ ' A a * ’ _ L

Jei inijedi paskirta pinigu su-| 
iria bankon if baiiKųs tave pa
žysta, jis iszdpos tau ezekiu

Kiną 
ma baiikori i p banjk

vienos i,

| kinas, pasimokęs kelerius me
tus didesniame mieste, parva
žiavo in teviszke. Vienu karta

knygute, ir pats gali iszraHžyti jin paklausė savo sesutes, ar ji 
czekius^ kuriuos gavės gali isz- tiki 111 Dievą. “Žinoma, o tu 
mainyti savo banke, nežiūrint,nr nebetiki?” suszuko nusi- 
Icaip toli jis gyvena. gandus dievota mergaite. ‘Ne,

' M
-'IM

\
I

1

atsake Petrukas, — pirma ti
kėjau, bet mieste iszmokau 
daugybes daiktu, kuriu jiis ne
numanot: patyriau isz savo 
draugu, kad visa tai, ku sako

Jei neturi pinigd banke
• <t l« fe .

Jei neturi pinigu banke, sau
giausias ir pigiausias būdas pi
nigus siusti yra per paszta. 
Dauguma Suv. Valstijų pasztu 
iszduoda tam tikrus 
orderius” 
iszpiklai praszyma gauti “ 
ii'Cy orderi” ir užtri'oki tiek pi
nigu, kiek noii siusti; su ke
liais centais virszaus kuriuos 
pasztas ima už patarnavima. 
Paūžtas tada tau iszduoda me

dalis kurio yra 
s,” o kita dalis 

Pasilaikai kvitą o

1 kejriu, II

nigus siusti yra perŽinau kad tai 'buvo Sabaloje 
Prie /pamario susirinko 

Lietuviai,

:įl

i (
Nueini in paszta 

iszpikla i praszyma gau t i

nioncv ft
»

mo-

kodėl jis pradejo/dabar griūti? 
Taro sustoja anf savo namu 
slenksczio ir akims netiki. Ne
mato nieko isz tu kuriuos ten 
paliko, nemato nei paezios nėi 
vaiku.

Susirietos koksai tai senelis 
szildesi prie krosnies bet tai. iįc 
buvo jov tėvas. Nusiminimas 
sukrato žuvininko szirdi, vie
nok susilaiko ir paklausė dVc- 
baneziu' balsu:

— Kas esi, seneli, ir kode! 
asz tave czionai užtinku l Isže- 
jau isz* czionai pirm septynių 
dienu ir palikau paezia ir val
kus. Kas su jais atsitiko kad 
ju czionai nėra? •<

— Nesuprantu tavo žodžiu 
jaunikaiti — atsake su nuoste
ba senelis. — Apie ka kalbi? 
kas esi ?

— Esu Uraszima Taro žu
vininkas.
• — Uraszima Taro ?! — su- 
szuko baimingai senelis — 
tiatai dvasia

Bftdai buvo tai adatiniai 
kareiviai.

Pradėjo losziti isz pinigu
>

■kunigai, yra kvailybe ir kad 
«««« »» — Jeigu tu 

toks iszmintingas, — atkiko 
sesute, valandėlė pagalvojus ir 
atsidusus in Dieva, — tai isz- 
aiszkink man, isz kur atsibu
do kiauszinis” — Juokingas 
klausymas, — tarė vaikinas, — 
juk žinai kad kialisziniits visz- 

Tai isz kur. broleli

atrėmė 'ja an i-

jokio Dievo nėra. — Jeigu tu
. .

'4 'H-W
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Ir susiėmė už plauku 
Galvas skaldo, 

Sniegenas laistė.
Nosis isz pamato iszkirpo, 
Lupos ant vietos neiszliko, .

'raine dėdės pribuvo,
'Tuojaus 'pakajus ‘buvo.

Pleizeruotus in vežimą sudėjo, 
Veže in palociu o 'žmones 

•lydėjo,
Ant rytojaus mo'teres ir vaikai 

vaiksztinėjo,
Vyru ir tėvu jeszkojd, 

Užtiko policijoj antipuikiu 
lovų,

Su cimentu purinais-paklotu.
i tos batalijos noužmirsz 

greitai,
Nes atsilaiko retai, 
Ne vienas paminės,

Nes ženklą gera turės.
Argi ne pasiutimas, 

Argi ne puikus pasikėlimas.
0 k ai 1 4 4 Saule ” sk a i t y t u, 
Sniegenas sveikais turėtu.

Ugi isz” _
— “Tai dabar broliuk,

♦ 'T
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los deda.” 44 
viszta atsirado? 
kiauszinio, 
kaitis”
pasakyk man, kas pirmiau at
sirado: viszta ar kiauszhiisf”-

* >9

“turėjo tad būti 
ta viszta neiszperetrt isz kiau- 
szinio” reme vaikina sesute.” 
“Tiek to, tai pirmiau atsirado 
kiauszinis.” 
broleli?” 44
gynėsi Petrukas — pirmiau at
sirado viszta.” —

Taip kas kart labi'au painio
josi vaikinas, žiūrėdamas, kaip 
ežia 
klausimu.

priesz kuria pastaty
ta stalcli.^'su gardžiausiais val
giais. Taro nelaukė įpraszant ir 
gardžiai suvalgo' tuos puikius 
valgius, po tam Otohiime ji -pa
kalbino kad jis aplankytu ir

— atsake“Žinoma, viszta 
Petrukas. —iuriu dideli norą tave in tenai 

nugabenti. F " ■f
■•.'7— Ka tu ežia pasakoji? 
Bot-gi tasai palocius turi būti 
labai toli, o asz nemoku plauk
ti taiip kaip‘tu, tai kokiu-gi ba
du asz in tenai dasigaucziau ?

Labai lengvai, mielas 
pone Uraszima! Atsisėsi 'tie
siog ant mano nugaros, o asz 
tave nugabensiu kur tik reikia.

— An't tavo nn'garos! Gal 
juokiesi isz manes, mano mažo
ji! Jai butam nors deszimts 
kartu didesne tai ir tuokart 
ant tavęs žmogus negalėtu lai- 
kvtis.

I

tu reme vaikina sesute.

■kg* .
*•>

peržiūrėt u jos visus palocius.
.Kas karta vis nauji ypatin

gumai jam akyse persistatė ir 
biednas žuvininkas 
11 ega 1 ėjo a t si ž i u rot i.

“mohėv orderi ” 
kad tiktai kvitą, ir

“Bet isz ktir, 
Niekas pasakiau —

suprato 
pasididžiavimu nieko

ni u uis patinka, 
visai nerupi.

Žuvininkas tuojaus 
kad su 
nepelnys tame atsitikime ir ne
su m i n k sZt y s ja u n i k ai cz i < > 
tu szinlžiu, taigi ipermaine sa
vo taktika ir szvelniau atsilic- 
pr- # .

— Nesirustinkite taip daug, 
mano vaikai, nenorėjau asz jus 
užrūstinti. Norėjau jums tik 
pasakyti viena <laigta. Jus man 
atidnosfte želve, o asz jums— 
sztai ka. Ipasidaro toksai didelis kaiip žu-

zodziais isztiese' - - - - •
prie ju ranka ant kurios delno

I maina perstoją

Ir su tais

k i e-

Mislini kad asz su tuo i 1 • *neduosiu rodos? Gal man neti
ki, mano mielas pone Uraszi
ma? Palauk tai-gi valandėlė ir 
temink!

Ir sztai ma'žas sutvėrimėlis 
pradeda augti.. . augti... ’kad

vininko luotas, kuris, nuste
bintas ir pertikrintas ta ja per- 

rn . . , ... i.......... abejoti, r....;;I asai pasiulvmas vaikinams L . ... . . . . * Jlfn,j.. • .:•> ’ . I leidžia d rasi ai ant želves nuga-
jaus ta nelaiminga sutvėrimėli 
ir kogreieziausia su tais pini-

gulėjo du blizganti pinigėliai.
m * * * - * nusi-

labai patiko, paliko taigi tuo-r^^’^’V:*!*:*1**. "*4'41 . . ros ir leidžiasi nesztis m sau
. , . . nežinomas tolumas,ir kogreieziausia su tais pini
gėliais nusineszdinv in sodybai 
idant tenai nusipirkus sau sal- .
dumvnu. . .... . .• ‘po tam puikius namus mirgan- 

czius savo blizgesiais nuo kait
ros saules spinduliu.

— Kas tai iper
Į paklausė želves.

— Tai C:__ gy-1 - -

Doras žuvininkas ipakele tuo 
tarpu želvo ir glostydamas ja 
tarė: ’ »

ros ir leidžiasi

Po keliu valandų -tos kelio
nes Taro jųimate iszlendanezia 
isz gilumos vandenų bokszta,

rvtus v 
karalyste.

t/> visko 
Bet gra

žiausiu stebuklu jam pasirodė 
sodnas. Buvo jame keturi mil- 
žiniszki klombai atsakanti ke
turiems midų 'laikams.

Klombas gulintis in 
I >e rs t a t c > a va sa r i o
Iszi'kl'otas szmaragdo sultingu 
augalu žaliumynais, tenai bu
vo slyvų gojus ir vyszniu me
džiai visi apkldti margais žie
dais. Tuose medžiuose vituriai 
v?jo sau ilzdus o lak-s zt ingai a i 
dainavo stebuklingai daineles.

Pietiniame klombe yieszpa- 
tavo vasara. Medžiai ir krūmai 
lin'ko nuo vaisiu sunkenybes, 
o karsztis

vaisiu
butu buvęs beveik 

nepakeliamas, jai nebūtu putes 
aplinkui lengvas, szvelnus ro
jalis. i

Vakaru puses
džiai turėjo nugeltusius lapus 

žiemiu puseje buvo matoma

klombe me-

esi 
szeszelis!.... Gir

dėjau apie Uraszima Taro, 'bet 
tasai nuskendo mariose priesz 
septynis szimtus metu.

Žuvininkas nubalo ir paszll- 
jo. Senelio žodžiai del jo buvo 
žaibu, kuris prapleszo tamsy
bes. Suprato dabar kad tas kas 
jam turėjo iszrodyti viena no
de Ii a, buvo amžiai,

Apėmė ji didelis liūdnumas 
apleido tuojaus nesvetinga so
dyba, kuri jo jau su nieku ne 
riszo,’ i r nutraukė sau'in mariu 
|)akraszczius. Tenai akim jesz- 
kojo želves, nes jam labai no
rėjosi sugryžti in Okeano die
vaites palocius, teeziaus jos
niekur negalėjo nužvelgti. Žel
vo pranyko kad jau jam dau
giau nepasirodyti...

Taro prapuolė unt smilczir.
i 

t *i
tinga

X: * *
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Nesiranda 'tokiu namu 
Kad nebu’tu vaidu, 

kad szventasis. boba 'turėtu 
Tai szvent u ’birti negalėtu.

Taip, taip, ne kitaip, 
Ant svieto dedasi visaiip

f

lyną popiera, 
“money-orderi 
tai kvitą.
kita dali iszsiunti ypatai, kuri 
tuos pinigus turi gauti.

Datigumoje szaliu Europoje 
pasztas turi kita sistema. Ten, 
paszta.^ iszduoda tik kvitą, o 
“money orderi” pats iszsiun- 
czia ten, kur reikia. Naujai at
vyko Amerikon mano, kad tos 
paezios sistemos ir ežia prisi- 
iaikoriia, ir kuomet pasztas isz
duoda jiem A 
jie mano,
pasideda. Pasekme to, žmogus 
kuris tuos pinigus turėtu gau
ti, niekuomet ju negauna.

“Money orderis” yra maino
mas visuose pasztuose Suv. 
Valstijose ir zemese joms pri- 
klaušancziiins (iszskyrus Alas
ka), jei priduodamas 30 dienu 
į)o iszdavimo. Po 30 dienu jis 
gali tebūti iszmainomas, tiktai 
tame ofise, ktif buvo iszduotas. 
Po nietu laiko ‘money orderis/ 
netenka vertes, bet jo savinin
kas gali iszreik’aiauti pinigu 
atsikreipdamas in' Pftszto De-

“ money orde
ris P n yra pametamas, g„l"__
gauti kita jo vieton isz 
hov orderiu” ofiso, ft

Money orderiu”
4 4 moneyorderis, ’ ’ ku

ris iszmokamas tiktai Suv. I
Valstijose ir jos nuosavybe Ir 
nekuriose kitose Amerikos sza- 
lyse (kuriu tarpe yra Kanada, 
Kuba, Newfoundland, Jamai
ca) ir Tarptautinis 
deris,” 
beveik kiekvienoj pasaulio sza- 
ly. Mokescziai už 44

” priklauso ant'kiek pi
nigu yra siuncziam’a. Už $2.50 
reikia mokėt tris centus; iki 
$5.00 penkis centus; iki $10.00 
asztuonis centus; iki $20.00 de
szimts centu ir t.t. Didžiausia 
suma1 kokia gali būti 4 4money 
orderiu” siuneziama yra $100.- 
00, bet kiekvienas gali siusti 
tiek “money orderiu” kiek 
nori. Mokestis už $100.00 yra 
30 centu.
• Tarptautiniai “money orde
riai” kainuoja daugiau negu 
naminiai. Už sumas iki $10.00 
reikia mokėti 10 centu ir už»• 
kiekviena $10,00 skaitoma po_____ ,
10 centu. Tarptautinis “moneylkioR nors” liįos ”bei” viduriu sugedi- 
ęrderis” už $50.00 kainuoja .501 mot Toks žmogus yra suaiirogk^

visuose pasztuose Suv. iszsisukus nuo sesutes 
“Palauk dar valan

dėlė — prasze tuo tarpu mer
gaite. — paaiszkink man, isz 
kur ta pirmoji viszta atsira
do!”—

Kai brolis, susigeides, nutilo, 
ji taip kalbėjo:.— °O asz tau 
pasakysiu, kad pirmąją visžta 
sutvėrė tas pats Visagalis Die
vas, Kuris visa pasauli isz nie
ko padare. Nemoki man atsa
kyti, isz kur viszta atsiradus

f

J 
Sziadien bolbos virszu ima,

■ Ir szvencziatisia pagadintu 
Velnią su malda nusivarysi 

O nuo bobos neatsikratysi, 
Bjauru girdot, 

, Reike drobe1!,
Koki paskalai Mahanojuj 

tarp žmonių, 
Ir tarp svetimtaueziu.

Ir szveneziauses su Iboba 
Neduotu sau rodą.

Sukratęs buvo garsus 
pidozopas,

Buvo per «avo paezia Ksan- 
typa užnylktas,

Tai ir dyvai, jaigu iszios 
gadynes pilozopai 

Pasidavė bile bobai.
Del įtuju Ksantypiu reikė 

narna pastatyt, 
Visas kaip karves pat ai py t, 

O jaigu nenorėtu malsziai 
f sėdėti, ■

Tai narna rei’ketu uždegti, 
Tegul sudega tokios visos, 

Kaip senovės raganos.

f

4

|)artmenta. Jei 
yra pametamas,

( c

Naminis

rial ima 
“mo-

yra iniszi:

o privadžioji, kad visas pasau
lis galėjo atsirasti be Dievo.” 

Petrukas, užgedintas tiesmu 
ka savo sesute kalba, nuleido 
akis ir nuo to laiko jau niekad 
nebešigyre savo netikusiu 
mokslu.

savo

(>
ant vandenio ledas ir visur isz- 
krites sniegas.

Taro praleido c i ei a diena ta
me burtiuinkiszkame sodne. 
Apimtas Okeano dievaites ma
lonumu, atsidavė tinginio gy
venimo lėbai ir pamirszo apie 
savo 1 
ko savo mieliausius. Bot vis-gi|dyti ? Ar Hsz tenai nerascziaii

ir apsiliejo kareziomis aszaro- 
mis bet staiga atsiminė paslap
tinga dovanu ir ; . _
Okeano dievaites žodžius.

— Kas gali but toj skryne
lėj? — pamislijoM
pasakė kad smertis, bot kas ži- 

biediui kaimeli kur pali-|no? Gal ji norėjo mane iszban- 

viena karta atėjo jam jie ant|patarimo ir laimes? O-gi, kad 
misli.il ir pajuto savo szirdjrje

slaptingus

-Dievaite derius

“money or- 
kuris yra iszmokamas

money or

«' ’ ■ T*. 4 r .-j!* *11 jfcP • «.T

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite 

Quick Relief Tablets 
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules

«
Inamas.* —— Biednas

Priežodis tau pranaszauia de-i m a m r •*1 — Okeano dievaites
palociu portikas; netrukus jik I 1 / ,

mano paigelbos tu butam nesu
laukus tokio amžiaus. Tie niek- 
szai be albejones 'butu tave už
kankinę!. ..

Na, reikia tau duoti laisve, 
bet ant aterties'buk atsargesne, 
o juo labiau saugokis vaiku.

Su tais žodžiais žuvininkas 
padėjo želve ant smilcziu ir 
pilnas uuŽganedinimo isz to sa
vo gero darbo, 'linksmai azvil- 
paiulamas, nusidavė sau namo. 
Ta diena ir vakariene jam pa
sirodė gardesne ir pats atsilsis 
saldesnis.

Sekanti rdta Taro pagal sa
vo 'seno ipaproczio isz p lauke 
ant mariu, Atsit(>linc*s gana to
li nuo kraszto, mielino 'tuojaus 
užmesti tinklus, ’kad nepapras
tas koksai tai pliuszkejimas 
at'simusze in jo ausis ir po
draug iszgirdo silpna szauks- 
ina.

Žuviininkas su nuosteba ap
sidairė aplmkui o nematyda
mas nieko, persitiikrinime, kad 
jam tas viskas sziaip sau /pasi
rodė, norėjo isznaujo pradėt 
mesti tinklus in vandeni, kad 
tuo tarpu tasai pat's balsas at- 
siliepe dar garsiau:
• ..— • Uraszima! Uraszhna!

Nebuvo dabar abejones kad 
kas arti ture jo but, taigi žuvi
ninkas su atyda apsidairė ap-

sutvėrimėli.

szinits tukstaneziu metu 
vasties, bet man rodosi kad be

Okeano

pamatysi isz a?ti.
Ir isztikro, netrukus atke

liavo prie pageidaujamos sau
• a a « «vietos. Žuvininkas nusėdo nuo 

želves, bet būdamas nedrąsus, 
negalėjo nei vieno žingsnio 
pirmyn nužengti. Vietoj smil- 
cziu, po kojomis turėjo iszklo- 
tus kopuikiaušius žemezaugus, 
o priesz ji stovintis namas 
blizgėjo auksu ir brangiais ak- 
monais kaip kokia auszra. Du
baisus -siaubūnai su levu gal
voms ir driežu uodegoms sto
vėjo paszaliais ineji-mo in tuos 
namus, viendk jie ant žuvinin
ko žiurėjo tokia szvelnia pa
žiūra kad jis atsigavo ir isz jo 
szirdies visdkia baime isznvko. 
. Želvo tuo tarpu inejo in vidų 
ir netrukus vėl iszejo, vesda
ma paskui save nesuskaitoma

‘ d man dabar prisieitu ir numirti, 
dideli iszsiilgima. — Ka misli- tai kas man kitaą pasilieka, jei 
na namie apie mano taip ilga lesiu vienas ant svieto be szeL 
nepasirodymą ? Kaip tai jie te- myno-s be prietcHu ir narnu. Ne 
nai turi baiminties ir kaip be atmainos geriau smertis, 
karsztai laukia mano sugryži- nei toksai gyvenimas.
ino! Be abejones daleidžia kad Karta jau nusprendęs žuvi? 
asz jau kur ilsiuosiu sau ant pinkas nesibijojo ir ilgai nieko 
mariu dugno, o'kas vei-kiasi su nelaukė, tik drąsiai latidaro

J esiir vięnaH ant svieto be szei-. 
nepasirodymą ? Kaip tai jie te-|niynos be prieičiau ir namu. Ne 

turi

Karta jau nusprendęs žuvi- . - - I J"’ ‘
i Įsi uosi u

tik drąsiai latidaro 
mano paliktais tinklais ir luo-1 skryneles virszu. Iszplauke isz 

tenai miglotas debesys kuris 
„jsprendepifeupb ji kaipo mirtina užklo- 

i'yžJti nimio ir apTe tai’luojann|do- Akimirk.oj Glumas iszbalti- 
l 

;__  7'Jatsirado raukszles,*. kurias sii-
b0vaisingoš.Įvyt6 ir praėjus trumpai vaton-

1 <• < AAACV t A • ». V* <4 A W •• * W I
J > ■ ' *' J 1

nuvede Taro in slaptinga kam-|yasties 
bari, iszėmc isz po užrakto juo
da skrynele ir padavė žuvinin
kui.

tu!
Žuvininkas taigi nuspr__,„ , T. _ .

gryžti nimio ir upie tai tuojiiuw d®. Akimirkoj žilumas iszbiiiti- 
apreiszke dievaitei, kuri megi-Į110 jani smilkinius ant veidu 
no ji dar sulaikyti bet visos jos 
pastangos buvo I 
Matydama tai, graži

trW ft »v M* |

Otohime delei, žuvininko kūnas be gy- 
‘ g’ „ulejo ant smileziu

t

M* x
ii 1 ’ i* t- * * Ji 1 4 ’ *

(>j vargas, vargas, 
Svidtas baisiai margas 
Dievulis bausmia užleis, 
’ Ta ant savo nepaleis.

Jau kas'darosi,-tegul Dievas
( myli, 

O kodbl yi«i 'tyli?
Jau gana,

Net žvirbliai czirpina,

kranto.
' > 1 *

Tokia tai buvo pabaigti Ura-
szima Taro, 
szimtus mėtų

kuris septynis
... Galas.

Ant 'tu visu nedorybių, 
Tr ant visokiu bjAurybiti, 
Žeme drc'ba, murai griūva, 
Tukstancziai 'žmoniii žūva.

money orderiu

Preke 60c Baksukas
APT1EKOJE pas

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

+ ■ * ,

>1,000 TIK UŽ 00 CENTU.

*

1

Ka tas tukatantia doleriu imoful 
reįszkia, jaigu jis yra apimtas ko-

* ^i'-l

■'tp
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daugybe visokiu žuvu,’ dideliu 
ir mažu. Žvynai.fu žuvu mai
nėsi, tai szviete kaip žemezi li
gas, tai vėl 'kaip auksas arba 
sidabras. , ;

Prisiartino jos prie žuvinin
ko ir pasveikinusios 'priotelisz- 
kai ir nuolankiai, pradėjo suk
tis aplink ji ir akies minksnyje 
perimaine jo žuvininko rubus 
in puikiausius szilkinius apre- 
dalus. Puikus tarnas tada ji 

I paėmė už rankos ir nuvede in 
pa loci aus giluma s. i •

. I A » I * * ■ ’

'3

i' IiUŽ $50.00 kainuoja .50 W? Toks žmogus yra susiraųkes(i” UŽ $50.00 kainuoja.50 |w! Toks žmogus yra susiraukęs, ne- 
centu ir $100.00 galima siusti h^8_maJ jf 
kur tik norima už $1.00 F.L.I.S

prderis it,1: Uli

imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
t~ w ‘

Na, Mikai, kaip tau I'“'“ k?ki“ ^>n n«muumi>.

bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir

yra nuo sekan^aba 11-

ka)nas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap- 

greit reikalauk musu valst-iollu nuoTėvas—
patinka tavo profesorius? _____

Surius— Visai man nopatin- lįtįauk’savoTveSiu?
* a. — — * Ik ■ • >■ I

Ibi.1
i gu: viduriu užkietėjimo, ekitvio. ne*

n «iu skaudėjimo, patrūkimo, dMullo

Y -
Mgtomai nuo Dievo ženklai, 

'' O patfaisos tanp žmonių 
' ; nematai, k
i

J. ka, yra labai kvaila ir nieko Vai^žol 
I crn • vidum— Kadangi matau — tarė

— kad nenori ilgiau pa-s mane 
likties, tai ir užlaikyti tavęs 
neturiu jokio reikalo. Priimk Irius. Gailystyje paskendus 
ta skrynele 'del atminties žmona iszkele gražias szermo- 
dienu kurias pas mane būda.- uis. Atsitiko toip, kad vežant

akmenis. 
; vežimo, 
stebuklas!

|nabaszninkas atgijo, matyt ne 
buvo mires, ale-tiktai letarge. 
Nabaszninkas sugryžo po ran
ka su savo žmona liamo. <Ne- 
užilgio tas pats aptiekorius vėl 
numirė. Kada prisiėjo ji laidot, 

■ žmona liepe vežėjui vožti ji at- 
'sargiai, idant neatsitiktu ko-

Tūlame mieste įnirę aptiekb-
Gailystyje

sikrynele 'del

O patfaisos tanp žmonių

įSkiybsi tarp savos ikaiailikai, 
Nuo'tėvu skiresi Laikai,

Už niek viskas, 'už niek t i kybo,

nemoka.
Tėvas— Del ko t malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir, po

mas praleidai bet prižadėk man ant kapiniu tekinis vOŽimį už-
kad jos neatidarysi ir turėk sigavo smarkiai in 
gerai atminty j mano žodžius: i Grabas isžpuole isz 
Kaip tik skryneles virszu ati- gvabafc atsidarė ir _

. . J . > I « . a-a . a

In visfir Ikur dit-stelsi, 
bjaurybe.

; Sūnūs- Nes jeigu noi‘i kav „ j | (BstnrDH/i perazaiimO| BM-Aiidajimo po

Ino,, pleiskanų, sriapinlpioai ląyoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60p. tai ,gaust 
vaist-žoliu, kurios jums augražini 
sveikata, panaikins mineUs ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
anirdięs liga, tai ataiuftak 35e. a

44-u vadina- 
Nerį Ii-

žinoti, tai pirma manes klauso. Į krutinę, reumatismo, plauku aUnld-

1 '

K. Rėklaitis -
Lietuvisskas Graborius "

♦ r
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir į 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moteremš. Priei
namos prškes.

816 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITYĮ FA.

306 Market Street, 
tamAqua, kFĄ.

I. '■■■■■. ■ , ----- - ----  -- .RJ-N. , ■ ■ «

X* t it? t vr*"A pina ūda visur, 
Ne yra teisybes niekur, 
Nuo kanm'avotu gaivu, 
Net ‘lyg vargszn Ubagu.

Jaigu ka’truos Dievas da kiek 
i h užlaikys,
Tai visko ant įsvieto ipamatya

I m ikas belgą 'laiba i gre i ta i, 
O -su laiku <ai4tinasl ir vargai,

Žmonije sumažės,

ik

1 I

• Fdarysi, ne tekši savo gyvasties.
'Daro priėmė ta slaptinga do

vana ir iszreiszkes savo dekhi- 
gnma Okeano dievaitei, aplei
do jos puiku ir svetinga palo-

J

I
gal naujausia mada ir

• UJ • .J L14. ai s

nlnke moteremš. Priei-

L Praėjus piurmuro trepus'ftu ciu.
'slonio kaulu pai'amscziais, Ta-| 
ro 1 .

kuriai vakar iszgelbejo gyvas-gražumas liuvo neiszpasaky-Bet kas-gi atsitiko? Kas pei kia nelaime

* e-linkui po mares ir pas'tebejo
cziaspat prie luoto maža želvo, a • • « • tt • atsirado pripsz duris, kuriu atsirado savo kaimo.

V * 1^ • n • t % 1 1 i • i • i

' ♦

INetrukus su želves i'iagalba'žmona liepe vežėjui vožti ji at- 
<irii(ln Muvn knirnn Isnririni. idnnf nOnlx'dikhi kn-

r

Ba ne visi idalaikytl'gafęs. tamAqua,

el musu gausiu* vaistus, taip
Nervu Preparatas”,’ 
labai blogas dalykas, bet.mu--

Irai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo

se. M. ŽUKAITĖJ
i 25 GUlet Street, Spencerport, N. Y. •

WU. " 
ga yra
su Nervu Preparatas užbėga tai ii-

i

\
♦

d>

misli.il
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

s

Į

ir

«—• Potnyczioj Szv. Onos.
— Sztai puikia paveizda 

davė savo kūdikiui ana diena 
- ir kokia tai vaisei duoda pro- 

hibicijc. Tula Lietuviszka 
szeimyna gyvenanti prie East 
End parko, būdami užsigeria 
nuo namines, davė paragauti 
munszaines kudakini kuria laja 
diena virė. Kūdikis Imdamas 
alkanu, buvo tosios nuomones, 
kad tai yru kas gero; gero pa
kol neteko pajėgu. Tėvai maty
dami kūdiki pavojui ir kad ta
sai smaugęs! nuo munszaines, 
greitai susiprato ir nubėgo pas 
daktarą, kuriam pasiseko isz- 
gelhcti mažiuloli nuo'girtuok 
liszkos mirties. Argi ne geda 
del musu Lietuviu! Gerai kaa 
Angliszki taikraszcziai apie ta1 
nedažinojo.

f Jurgis Pajaujis, senas 
Mahanojaus gyventojas mirė 
Liepos 12, 1929 pas dukteri 
Tenafly, N. J. Nu va ž tavo pas 
dukteri in Tenafly, N. J. pasl- 
svecziot ir apsirgo Vasario 
menesi. Buvo palaidotas Lie
pos 15, iii Szv. Kryžiaus kapi
nes No. Arlington, N. J. Pa
maldos atsibuvo Szv. Paneles 
KarmeRe'tcs »l>ažnyczioj, Tena
fly, N. J. Paliko paezia Alicija 
Pajaujiene, dukteris Alice 
Schaefer, Mrs. J. lambert, Ir 

Joną, Petra ir 
Velionis

Tula

Pajaujis,

Edita ir sunu 
Edvardą. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Jurgio draugystes.

— Du musiszkiu sportei i u 
ana diena nuvažliavo in Ta- 
makve ant

nuvažiavo in 
“gud taims” 

rodhauze. Priėmė juosius ko
kia tai “Grace“ 
dino vakariene ir teip tolinus... 
Po vakarieniai Grace dingo, o 
su jaja ir maszneles Mahano
jaus sporteliu, per ka turėjo 
dumti pekszti per Vulkano 
kaina. Teip, sporteliams buvo 
brangus sportavimais ir 
taims.“ 
nereike.

in

kuriai užfun-

“gud
Geriau neslvskite kur

— Tirtas inkaites žmogelis isz 
lirtimos peczes atėjo in gyveni
mą redaktoriaus, užsikarsz- 
tzioves (gal nuo munszaines) 
pradėjo užmetinet buk ji pui- 
kci apskelbė 
pavadino “ 
ris jam iszaiszkino, kad tai ne 
jisai, bet ant to nesut iko ir ker- 
szino kad tai atszaukt. Al rail 
Mister Joe, mes žinome kad tu 
ne esi kvailas, ha neiszroda: 

Esi iszmintingas

Ta radai k oje ir 
kvailiu.“ Kėda k to-

B

ant kvailio.
kaip Salamono kelnes, o iszro- 
dai kaip pranaszas Jeremiju- 
Fizas, kad net aiuo 'kaktos atsi- 
musza tau spindulei szviewos. 
Ar užteks musu iszsiteisim- 
mas, apliandavimas musu ne
kalto prasižengimo jusu 
ginczijamo.s szviesybes ?

neuz-

f Veronika Katiliškiene 78 
metu senumo, kuri kitados gy
veno St. Nicholas peczeje mire 
Middelporte praeita Utaniin- 
ka.Bus palaidota Subatos ryta 
ant Mahanojaus kapiniu.

— Franas Milauckas nuo 
411 N. Market St., likos pažeis
tas praeita Panedeli, laike dar
bo Sillmono kasykloje, 
likos nuvežtas in 
Mountain ligonbuti.

Jisai
Locust

— P. Veronika Supranavi- 
cZiene nuo W. Pino uly., drau
ge su p. Marijona Gataveckie- 
ne ir szeimyna isz New Phila- 
delphijos ana diena iszvapavo 

' a atomo bifi urn in Phi/ladelphia 
ir Atlantic City kur svecziuo- 
sfe kėlės sanvaites .pamaryj.

SEIVERT’O DIDELIS ISZ-
PARDAVIMAS VISOKIU 

VASARINIU APREDALU.

— Albertus Arminus 24 mo
tu, gyvenantis 243 E. Lloyd 
St./ persiszove save in kairiaji 
peti ir krutino. Nuvežtas in 
Locust Mountain ligonbuti mi
re. Priežastis persiszovimo nie
kam nežinoma nes tu diena bu
vo gana genam upe. Manoma 
kad paėmęs karabina czystyt 
neapsižiurejo kad jame randa
si kulka kuri eksplodavo ir 
mirtinai ji sužeidė. Paliko tę
va ir

Sirgo trumpa 
Velionis 
Mykolą 

Martinu isz Wor- 
ir viena

motina Antanus Armi
nus, seseris Eleonora ir B. Wi- 
sockieno, ir brolius Edvardą 
Joną ir Juozo.

t Antanas Kuipdtns, 38 metu, 
nevedės, mirė Subatos ryta pas 
broli Mykolą,
laika su pneumonia, 
paliko du brolius, 
miesto, ir 
coster, Mass., ir viena seserį 
Zemailiene isz miesto. Laido
tuves atsibuvo Scrodoj, Liepos 
24 su pamaldoms Szv. Jurgio 
bažnyczioje.
t Juozas Viainaviczia, 

veliantis po no. : 
St., mire Nedelioj, 
Gimė Lietuvoj 54 metai atgal. 
Būdamas dar jaunu vaikinu 
atvažiavo in Amerika apsigy
vendamas Shenandoah. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko paezia ir sekanezius 
vaikus: Fnana, Juozą, Jamesa 
Vera, 
berta, 
teipgi ir viena broli Simona 
Vainavicziu. Visi isz miesto.
— p. Kvedera, 125 N. Gil
bert St., iszlcido savo szeimy
na in Wildwood, N. J. ant tri
jų nedeliu vakacijos.

■f Utarninko ryta mirė Ona 
Damaradicne pati Vinco Da- 
marado nuo 216 S. Ferguson 
St. Apricz vyro, paliko teipgi 
sekanezius vaikus; Viktoro Ir 
Miką Ungura kurie 
Philadelphijoje, ir 
bona vietini aptiekori, teipgi 
dvi daktares p. Oiselicne czio- 
nais mieste ir p. Biorcziene isz 
Kulpmont. Laidotuves atsi’bus 
Subatos ryta*

t Matikiu Szqporaitiene ku
ri kitados gyveno szitam mies
te, mirė Pittstone Seredos ry
ta. Buvo 41 motu senumo. Pa
liko’ vyra Leona ir duktero 
Franciszka, dvi seseris Mare 
Taboriene ir M. Vitkauskiene 
czionais Shonadorije.

M

gy-
899 W. Coal

Liepos 21.

y

Margareta, Jieva, Al- 
ir Mrs. F. Christman

gyvena
Joną Sva- e

JuozasGirardville, Pa. — 
Znbriš, 11 metu amžiaus, dar 
randasi Asblando ligonbuteje 
kur gĄ’dosi nuo sužeidimu ku
riuos aplaike per eksplozija dū
li n io kapso.

Hoboken, N. J. — S. Yen- 
ezius iszvažiavo 25-ta 
in Lietuva atlankyti 
ir pažystamus. Laimingos ke
liones.

Liepos 
gimines

ŽIURKES SUKRAMTĖ
2,265 DOLERIUS.

Ambridge, 
Stalbert suezedines per visa 
savo gyvastį 2,265 dolerius, 
paslėpė po luboms idant nie
kas negalėtu juos prisisavini. 
Ana diena 
sau farmuke 
nuėjo paimti pinigus bet kaip 
nusistebėjo kada dėžutėje rado 
visas bumaszkas sukramtytais 
per žiurkes. Nurasze in Wofch- 
ingtona idant jam permainytu 
draiskalus arit geru pinigu.

Pa. - Enoch 
per 

2,265 dolerius

gaištamas i >i rk t i 
už 'tuos pinigus,

PLAKE SAVO PAOZIULE 
KAS DIENA.
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ITALIJONISZKI VAIKAI ISZ AMERIKOS APLANKYS ITALIJA
Paveikslas parodo dali 167 Italijon i szku valkti gyimusiu ežia , Amerilke, Ik uric ana diena 
iszplaukc isz New Yorko ant laivo “Augustus aplankyti Italija. Lesza'skdlioncs suteikė 

Fascist u Drau'gyja Amerike.

*7

KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

I-'! 1

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSIi NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

<<

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir k 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, L 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa y 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 r

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

I

T
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«|l I

. K.*r

u

%
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Trumpi Telegramai. KERSZTAS GARNIO
A

Per “Vasaros Sezoną“ važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.
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PRIMĖTĖ ŽALO ŽIU IN 
GRINCZIA KAD JAM SU
ARDĖ LIZDĄ IR ISZME- 

TE KIAUSZINIUS.

Kuom yra Redaktorius
. ■ ■ 11 t

Ant tojo užklausymo atsako 
Vokiszkas laikrasztis “Zci- 
tungsverlacz“ 
k i ngu budu:

4 ( 1

sekancziu juo-

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Ispanu Moroka
jausta

§ Meksikos Miestas. — Pra- 
neszta kad Guayamase, Sono- 
roj, suszaudyti trys policijai!- 
tai, kurie buvo užpuolė ir api- 
plesze kelyje viena keleivi.

§ Mellila,
Afrika. — Czia buvo 
stiprus žemes drebėjimas. Szc- 
szi namai apgriauti bet žmo
nių* nesužeista nei užmuszta.

§ Bucharest, Rumunija. — 
Moreni dega aliejinis szulinys. 
Begesinant du darbininkai žu
vo. Nuostoliu padaryta ant 1 
milijono doleriu.

§ Atlantic City,
Pakraszcziu sargai suome mo
torine valti kurioje 
$100,000 vertes gužutes.

Madagascao. — Tarp 
Franci jos ir czionais per Sa Įni
ro pustynes kožna nedeliai 
Orinis pacztas kaip tik 
pustynes apszviestu.

N, J.

radosi<
Tau)

eis 
baigs

BAISUS ATKERSZINIMAS 
KOLIEKOS KURIS UŽVY- 

DEJO SAVO PACZIAI

Pcim'broke, Anglijo. — Beko
jis, kurtam nutrauko albidvi 
kojas laike kares, James 
Vauighn, gyvenantis Coohney 
miestelyje, arit kelio vodanezio 
in bažnyczia, paregėjo savo 
paezia kalbant su kokiu tai ne
pažinsi am u žmogum, kuris ki
tados 
kuria jau nuo seniai nužiuri- 
nejo bulk su juom susineszine- 
jo. Kada pati su'gryžo 
vyras baisiai subarė paežiu 
valka re 
iszgirdo

kuriam 
laike

buvo
nuo

josios jaunikiu o

namo

■nakti, kaimynai
•t renksma

laja 
baisu

Vaughn namo.
Subogia kapinynai pažiūrėti 

k<as atsitiko, paregėjo narna be 
stogo liepsnose, paskubino in 
pagelba ir užgesino deganti 
n alma ir isznesze bekoji baisiai 
sužeista. Vaughn prisipažino 
mirdamas buk isznesze narna 
in padanges su granatu kuri 
parsivežė namo isz kares. Ka- 

, žmones 
suaugi i<j uses

Ekateriiislov, Rosije. — Vie
name gylios Rosijos kaime 
Myžyn, ant ūkininko grinezios 
suvijo sau garnys lizdą. Ūki
ninkas nekente tuju pauksz- 
cziu ir iszlipcs ant stogo pravi
jo garui ,iszmete jo kiauszinius 
ir suardė lizdą.

In kėlės dienas po tam ūki
ninkas iszejo ir atsigulė žolėjo 
netoli grinezios ir drūtai užmi
go. Bet sztai ji prikėlęs kokis 
tai czypimas-szvilpimas. Dirs
telėjo aplinkui ir greitai
szoko isz vietos: netoli tos vie
tos, kur jisai gulėjo, rėpliojo 
pasirengiąs ant jo szokti žal- 
tis.

Ūkininkas pagriebė žipona, 
kuri buvo pasidėjus po galva 
ir užmėtė ji. ant žalczio, Ikuri 
paskui užmusze jikmenais. Bet 
vos tai padare inejo in grin- 
czia, kad sztai garnys iszmusze 
langu ir i niekio dideli žalti, 

puolėsi ant 
bet tasai tik persi- 

* ’ iszbego lau-

Redaktorius yra Viskuom’: 
y pat a viso-svictiszka kuri pri
valo ir priversta yra žinoti vis
ką. Redaktorius už tai pataiko 
ra'szy-t i apie viską nes ne ’tik ka 
žino viską, da ir daugiau nes 
yra amatu ink u visose szeimy- 
nose. Yra jisai “daktaru“, yra 
“sudžium“
vi rokus o prie’k tam Ibuti “ad
vokatu“ nuomones žmonių. 
Kaip

“daktaru 
kuris turi daryti

pa-

kur jisai gulėjo

kuris isztiese ir 
ūkininko, T 
gaudes suriko ii’ 
kan.

Visa sanvaite ūkininkas mie
gojo kitam kambaryje, o tam 
kambarije, 
sze stiklą, ne nepažiūrėjo, Ant 
galo nutarė pažiūrėti ten ir net 
atszoko isz baimes nes kamba
rys buvo pilnas žalcziu.

Ūkininkas davė žinia - savo 
? kaimynams, kurie visi apsi

ginklavo in ginklus, kokius 
kas turėjo ir pradėjo kova su 
žalcziais, kurios ir užmusze vi
sus. Dabar ūkininkas yra labai 
pamato pradeda visas drebėti 
isz baimes, no's suprato kad tai 
garnio atkorszinimas. 
nusiminias ir kada tik

da užgesino liepsna
rado degėsiuose ..*■
dali is sudraskyto (kimo jojo pa- 
cziOs ir deszimts metu amžiaus 
dukreles.

■ . .........................\./l ............................ .. ...................................... ,

SEIVERTO LIEPOS MENUO 
PARDAVIMAS.v

iszbego lau

kui’ garnys iszmu-

kurie visi 
ginklus,

I. I.i *■

garui

PARDAVIMAS VISOKIU 
VASARINIU APREDALU.

szilkines drapa-

vasaros 
mergiai-

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA .. 10 Piuczio
LITUANIA .. 31 Piuczio

POLONIA ... 7 Rugsėjo 
ESTONIA .. 17 Rugsėjo

nuomones 
naudoja ir 
stalorius

V’ nau- 
Kaip “medėjus

“ kriauezius“
jisai ’žirkles o kaii'p 
ir “
doja klijus. Kaip “medėjus“ 
laksto paskui, naujienas ir dru- 
koriszikas klaidas; tankiai 'ži
no kaip “žuvininkas“ kaip

a'pdirbtojas knygų

žuvininkas 
gaudyt žuvis drumstam vande-Į 
nyje. Yra jisai “malonumu“ 
kuris kaip kada pataiko kaip 
koki daiyka puikiai “alpmalia- 
voti’’; yra ‘‘kvarbiniitku“ ku
ris visiems duoda savo kvar- 
l>a. Kaipo 
nigas 
kaip

votį“; yra

yy

C l

“gaspadorius ir ka
sėja gerus grūdas o t

kritikas“ jcszko idant
neiszaugtu tarp ja kakaliai.

‘sdiesorium“ tuom 
nes įplaka kaip su 

b ja u r n s pa p rat i m u s

4

“Kadviii ir 
yra. lygus 
kuju in 
žmonių ir gręžia tailp ilgai, pa-[ 
kol užeina 'pagerinimas. Kai
po geras “szinkorius” pripila 
žmoniems czysto gerytmo. Re-| 
dalktoriai yra “ pijoniouiais 
pirmoj vyste

szinkorius

“ pi jon i oriais“ 
'Kaipo “peczkti

ria i“ padaro nekuriems karsz- 
tas galvas. Yra jieji “poetais“ 
žmoniu ir ipataiko iszdraužti 
kalteliu protus pusgalviu. Kai
po “skust-barzdis” turi 'su
prasti kaip skusti ir be pagel-1 
bos muilo; nedrysta palikti ne 
plaukelio ant savo ’prieszinin- 
ko, o laikas nuo laiko turi žmo- 
nim gerai iszczystyt galvas. 
Kai po 4 vali n tojus ulyczi u “
redaktorius privalo nuvalyti | 
nuo 
“nesziotojai vandens“ turi 
semti, 'isz mariu gyvenimo. Re
daktoriai yra gerais “auginto
jais aneziu“ 
“styrinykais“ idant laivas ne- 
užplanktu ant uolos.“

Po geram apsvarstymui pri
pažinsit ‘kad tai teisybe.

v ra
s

“skust-barzdis

valintojas

'svieto szaszlavus; kaipo 
nesziotojai vandens

ir ipoli’tikiszkais

♦ ( . ’

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

T ■>

PAJESZKOJIMAI
◄ Reading 

. lines >

$3.75 jDubeltavas 
Tikleta*

’ ' 1N ,

Atlantic City
ARBA

$3.25 DUBELTAVAS 
T1K1ETA3

1N

Philadelphia
ar

Willow Grove
NEDELIOJ -28 LIEPOS

Specialia Treinas Sukatos Naktį

Mahanoy City ..............
East Mahanoy Junction 

Tamapua .......................
Pribus in Philadelphia .... 6:05

GRĮŽTANT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Meno sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai, kurie nesenei 
gyveno ant 214 — 6th St., Ke
wanee, Ill., bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalą nes iszva- 
žiuoju in Lietuva ir noriu su 
jei r susiraszyt. . Atsiszaukite 
tuojaus pas savo broli.

Joseph Lukaszunas 
(t. Aug. 2.)

ANT PARDAVIMO.
New Boston, Pa.

Geras pirkinys del greito 
pirk i ko, groserne ir buezeme, 
biznis gerai iszdirbbas. Gera 
bizniava ir apgyventa vieta. 
Ateikite peržiūrėti.

327 Penn Street
Phone 669-M. Tamaqua, Pa.

Lehigh Valley

(t 60

... 2:49
... 3:04
... 3:16

EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

SUBATOJ 27 LIEPOS ' 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkas treinas iszeia isz 

Mahanoy City 8:20 valanda Su- 
batos vakara ir pribus in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falls 
6:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time. \ ,

'RailmiRcl .

Nupiginto* Vakacijos in Pamare* 
In Atlantic City, Ocean City ir tt.

Sukatom!*
Augusto 3, 17 ir 31 

$7.20 ta ten ir adgalios 
h* MAHANOY CITY

Tikiotni gėrį, ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai gori ant bilo kokio treino 
dienoje ekskurcijos teįpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant. ,

Ant Readtago Geležinkelio Railroad
WteBauia aglka ■MMRtlMMNĮ*e

— ................ ........................ ■ a n -

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklinea Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir ssalti galvoje, 
Priszakini akausma galvos ir t.L Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno-

1 I

Visi vasariniai szilkiniai ir 
kito’ki kotai, 
uos, szillkines piuncziakos, vis
ką ka tik neszipjate 
laike del moterių ir
ežiu, parsiduos už labai numa
žintas prekes tik per viena sa
vaite pradedant Subatos rytia. 
Ateikite in musu sztora kas 
dien o pamatysite kaip pigiai 
galesite pirkti.* (t. 61

Soiverto Sztore,
29 E. Center St., 

Mahanoy City, lAu
'■"■y r1 w 11 ■ ■<—Uk 

................ ii ■' ■ ■■■ .................. ... i -i

Farmos ant
i ,»• W.1 ‘-■«. •• i / • ..y ; 1 ? . 1 ' t - •< ’ i' J

Turiu 36 akieriu farma arti Pottstown, Pa. Akmeninis
11 ruimu namas, akmeninis medinis tvartas, 2 arkliai, 3. 
kiaules, 1 karve, maszinos ir kitokį tarankiai. 6 akieriav 
vaisiniu medžiu. Parduosiu už $4,500. Iszlygos pagal 
sutarimą.

Kitos farmos ir miestiszki namai. Mainysiu už juso pra-

Prasideda Subatos ryta Ir 
trauksis per visa savaite, dre- 
ses vertes $10. už $6.95. Szil- 
kines dresos vertes nuo $15 iki 
$18.50 dabar už $$11.95. Sil
kinos dresos vertes $5. už $3.95. 
Voile ir Rayon d roses vertes 
$3. dar už $1.95. .Dreses kurias 
galima skalbtu vertes $2. da-

Stverto Sztdre,
’ - 29 E. Center St.,

Mahanoy City, Pa
i

REIKALINGA MERGINA 
ARBA MOTERIS.

KVITU knygele Drangyetema del bs* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigo ant 
susirinkimu. Preke •

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

.......................................... — !■ II mm i ! ■! I ■»«' > ............— ■ HI I ■ . ........- ■■ ......f

.. , .j,J,,,,',, ,       ...... ... ,2,

Pardavimo
. ' • ■ f '

• 15«.
n

4

H ..

KRAUJO
Priszakini skausmą galvos ir t.L Gy-

šio gydimas Preke 30c per paėsta, 
[surasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
734 MULLBERY ST. READING. PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Sloginimas ___
I J J I I į 

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu Žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyąlos yra 
užkietėja; juos gali.trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir^ 
dl, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime Ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarntnke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA. 

iMI>i . iniii ahibiiiiih*
V’ » ...........

(t.61bar už $1.29.
LSunbury, Pa. — Mrs. Mary 

Sucdberg joszko persiskyrimo 
nuo savo vyro už tai kad jaja 
musze kas diena, per devynis 
menesius nuo kada su juom a|p- 
sipaeziavo. SuOdberg’ieno kal
bėjo1 buk apsiįpacziavo su juom 
praeita Septemberio menesi ir 
tuojaus po szliubui pradėjo ja
ja muszt i (be paliovos kožna 
diena i r ant galo negalėdama 
to ilginus nukerfati, nutarė per-

Prasidės Subatos ryta. Vi
sokiu likusiu vasariniu kotu, 
dresu, paneziaku, 
drapanų, mergaitėms dresu-

galima iszskalbti. Viskas už 
nupigintas prekes.

Seiverto Sztore,
4- ^ 29 E. Center St
| Mahanoy City, Pia risk^ri nuo jo, .

szilkiniu

kės, vaikams siūleliai kurias

(t61

•>

> 11

arbaReikalinga mergina 
moteris apžiūrėti stuba ir vie
na mergaite 6 metu. Atūžau
kite laiszku sekancziu adresu:

193 Grand St.,
Brooklyn, N, Y,

V. J. s.,

Iszlygos. pagal

perte. Didelios ir mažos fanuos. Mietiszki namai didelį ir
imaži. Atsiszaukite pas

JOHN GOYNE, Agentas.
227 West Centre Street,

* ■n

Mahanoy Qity, Pa.
...... . ................. r.nifrii,^

saugokite nuo pavoiaus.

PIRMUTINIS LIETUVIS

Laidoja kun«a numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss-
tintu, veaeliju, paalvailnijlmo Ir t. t.

tai «*•»/




