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ISZ AMERIKOST

GERADEJINGAS
SAPNAS

ERGELIS SU
UOSZVIA

KŪDIKIS
ISZGELBEJO

DEL MEILES KŪDIKIO MO- 
TINA ATSISAKĖ PAMEST 
SAVO VYRA IR BĖGT SU 

SENU MYLIMU.

MikoTo

Auta-
šiai tafti'kimyrita

in

no-
Su-

Chicago. — Tarp 
Stovinsko ir Antaninos Baze- 
viez nesenei atsibuvo meilin
gas perėtaiymas. Vienas kita 
mylėjo karsžtafi da būdami te- 
vyndje. Mikas Lsjikdliavo in 
'Amerika prisiegt 1 a m ais

ant visados. 
Bot tasai nedorėlis greitai už- 
mibszo duolta prižadėjimą savo 
myttmai apsiipacziįlodamas su 
kita bet ir Aritose siilauže duo
ta žodi savo Mi'koleliui iszteke- 
dama už ki'to vyruko su ku
ri uom isžkdliavo <1 rauge 
Amerika in mdta laiko.

Isz netycziu suėjo meilinga 
porele czionnis ir adgi'jo seno- 
visžka meile tarp ju, — nutarė 
iszdumlti Hrtliaus iu svietą, 
rinls abudu turėjo vaikus,
tarta diena pabėgimo pribuvo 
Mikas in namus Antoses o ka
da abudu aploidinejo namus, 
ataigai (pradėjo veikti vienas 

“Ma-’
> I

Motina ant tojo balso kūdikio 
sugryžo o mylim u i ataeziai pii- 
sake 'kad >u jnom ne “runys. ” 

Ifž piktumo taip in- 
shvto kad norėjo Ant ošia už- 
muszti. Motore ‘bėgdama isz 
kambario in kambari nuo pa- 
szelusio mylimo, gavosi in 
rniog-karribari, pagrioibe vyro 
gulinti revJlveri ir szovo m 
Miką paltaikihdama kelis kar
ius. Pažeistąjį nugabeno in li- 
gonbuti o mdtere su kūdikiu 
nuvožė in'ka'lejima. Tonais lai
ke ėliectvos motere pasakė buk 
myli Miką ir butu su juom Isz- 
begus jnigu nebotu pravirkęs 
ktfdikiA

Taigi motinisžka

isz vaiku smaukdamas: 
myte, mamyte, nepalik mane!

meilo del 
savo kirdilkio pergalėjo ir ne

siejo apleisti ji ir vyra delg' 
mydimo.

MERGINA UŽKASĖ SAVO 
UŽGIMUSI KŪDIKI.

Long Island, N. Y. — Afar- 
gariėta Tuczman, tarnaite pas 
farmerij likos ares^tavota už 
nužndinima savo naujai gimu
sio kūdikio. Vienas isz bernu 
kasdamas ant nikes užtiko kū
diki ir įprafnesze apie tai pali- 
eijai. Pribuvęs daktaras nifta- 
re buk kudilkks tikos užkastas 
bixlamas da gyvu.

Kilta tarnaite Ona Karkoski 
prisipažino ddtdktyvams buk 
radosi prie užgimimo kūdikio 
it|prigelbėjo ji užkasti.

Liudnia kad jaunos mergai
tes sziadien užmirszta apie sa
vo ipanydta ir duodasi prisi- 
gauti bHe kokiam įsapidliui, pa
niek indamos savo garbe ir do
rumą. j

ATRADO SAVO DUKTERE 
PER SAPNA, KURIOS NE 

MATE PER 18 METU.

MARTI NE YRA PRIVERS
TA GYVENTI SU SAVO 

VYRO MOTINA.

NEDORAS PATĖVIS |g£ ŲjgĮĮ S^gĮjU SZTAI AKYVAS
BUTU PASKANDINĘ MUSZ- SULAIKĖ VESEILE IR SU- 

TUKA SERGANCZIOS 
PACZIGS.

SUDAS MOTERIŲ
PASIRODYMAS

I

'4 I

MUSZE NUOTAKA. ŽMONIŲ TAMSYBE I

ISZGELBETAS PER 
PALICIJE.

BUVO PRIESZINGAS 
JAUNIKIUI.

Pensacola, Flo. — Atradus 
savo dingusia duktoro kurios 
ne mate‘nuo mažos mergaites, 
per tpagdlba sapno, buvo nepa
prastu atsilikimu Airs. V. N. 
Lurirtons, kuri dabar nuvažia
vo in Glenwhi'te, Tenn., idant 
pasimatyt su savo dingusia 
dukrele.

Pagal apsa’kyma 
dons, josios vyras 
while, po gimimui mergaites 
likos ji atiduota 'kaimynams 
pakol! motina galcltir užsidėti 
sztoreli mieste Pensacola. Ka
da motina su'gryžo atsiimt kū
diki, dažinojo buk josios .kai
mynai iszvažiavo in nežinoma 
vieta. Per penkis motus nelai
minga motina jeszlkojo dingu
sios <lu’kroles, arit galo paliovė 
jeszkoti.

Praeita sanvafte Afrs. Lun- 
dons turėjo saipna kuriame ’pa
sirodo jai josios dulkto kuri su
gryžo adgal in Glenwhite. Ant 
rytojaus nuMiunite in tonais te- 

•pažinstamus už- 
savo d likt oro. 

Aplailkc •telegrama adgal su ži
no buk josios drikte kuri nese
nei isztdkejo, sugryžo su vyru 
in ta j i miešta nepri jaugdama 
buk jodios motina randasi da 
gyva. Dukters ir, mdtinos pasi- 
sveilkinimas buvo ilgas ir szir
di ilgas.

GI o n while 
su

Mrs. Lun- 
mire Glen-

r

N. Y. — “ 
ne yra priversta gyventi 

jaigu to sau 
Taip apsvarsto czio-

Roch o>ti e r, 
pa t i 
su sjivo uoszvia 
nove liną,
na.i’t'inis s

Vvrn t

?, 'P 
u'dlže bii’ke •teismo ant 

pers iJky rimo, 
Wiliam T. Bensman prioszais 
savo paezia, ’kuri ji pamote.

Tol) i a lis sud'že aiiszJkino: 
sira.n'da jokio 
szallios^pa ežios

kuri užrodė

is/ige'lbojus
isz ranku 
kurios ji t rauko 
t ilkbi’c

Oswego, N. Y. — Ona Gorle- 
vicz, 19 met u paltogi Tjen’kiute,

mylimas Bernardas Ba
le uri irom ketino apsi- 

o pa-

MOTINA PLAKE RANKUTE 
MIRSZTANCZIAI DUKRE- 
LIAI IDANT GREICZIAU 

. MIRTŲ.

VAIKAI MATE TRIS MON- 
STRANCIJAS NAKCZIA.

VISI TRYS PO TAM 
MIRĖ.

sn

‘ ‘ Ne- 
•privalumo ant 
idant gyventu 

su motina josiios vyro ir nuola
tos butu po josios jungu, kuri

kad ji ji 
•pagal josios 
bosu o marti 

tailp turėtu 'szokti kaip ji ivž-
grajytu. Vyro privali u m u yra 

narna

vra 'to.Jios 
turi vesti 
kuripa’l'i ir

nuomones
narna
buitį

lats'kiru narna ir 
visolkius rei'ka’lin-

PER DIDELIS GILIUKIS 
BZIO VARGSZO.

Newaiik, N. J. — Vladas 
Vlodaki, kallvis, nuo kokio lai 
laiko rAdoisi be ilarbo. Namie 
pari gulėjo lovoje laukdama 
garnio, Kovas buvo Qabai sttsi- 
nipinėa kad no turi už ka pa
lengvint serganeziai paežiai 
nes natinio nesirado ne Skatiko.

UI *
Vargazas iszojo jestfkori sz5o-' 
kio tokio iržsiemimo 'bet jokio 
nerado. Suigiyžds namo rado 
du nerikėtus sveczius — du su- 

’* nūn. Kūdikiai iržgijno kada te- / :»h • a.s 11 svas jesdkdjo darbo.

Toninius, Lenk.
Gulbio vaikai
Bogdano eidami per priemene 
in k ft a k am bari gulti, apie de- 
szimta valanda, paregėjo i.sz 
žemes, viduryje ados iužkylant 
tris monstrancijas: dvi mažes
nes isz szonu o viena didesne 
kuria laike raiika su- abnwu o 
isz ositijos ėjo didele azviesa. 
Tėvai gudinti anltram, kamba
ryje paregėjo per siena nepa* 
pranta szviesa o tėvais pradėjo 
barti paezia kart paOiko žibinte 
su vaikais ir gali uždegti grin- 
czia.

Pa'ti is99.dkalibi nėjo kad jo. 
kios žibi n't es vaikams nepali
ko. Vaikai su baime atsikėlė ir 
nidvego in tėvu kambarį apsu
ki rudam i a pie pas i rodama už 
k a tėvas vaikus su m u sze ir sa
ko kad iszmisli.no nebūtim da
lykus.

Sidauke kito vakaro, vaikai 
vela nuėjo gult tam paežiam 
laike o tenaii su nekantrumu 
lauke to paties laiko ir i^ztik- 
ruju vela paregėjo nopapratfa 
szviesa. Tėvas iubego in kam-

Kaime 
įgatspadorianaVarszava, Lenk, 

ne 1 mterkovskiiene isz 
Brzoža turėjo didele nelaime. 
Trumpam laike iszmire josios 
trejetą vaiku. Slkaudejo szirdi 
vargingai, motinai bet neatėjo 
jai ant misi i es kad nors del 
vieno paszau'kti daktaro. Ne
gana !to, sztai kas atsitiko prie 
mirties padkurinio kūdikio: 
Buvo tai asztuoniu metu mer
gaite, digit a ir druita tai ir mir
tis buvo sunki. Kūmutes maty
damos kad mergaite labai kan
kinasi mirdama, 
kokia tai gali 
tiktai kalbėjo
“Mergai-!o turėjo kame sugrie- 
szyt kad tailp ilgai kankinasi ir 
negali numirt i.”

Motina atsiminė sau kad 
mergaite vidna karia supykus 
multinai su rankele ūždavo o 
josios už ’tai nenubaudė, 
mutes linguoklamos su galvoms 
pritarė jog tai yra toji prie
žastis ir prikalbino motina kad 

n u'ba u.^tu

Ga spūdi- 
kaimo

Alllenlown, Pa. — Jaigu no 
bill u altojus in kulka pailieije 'ir 

Joną Dotfiin'geri 
inirszivsi u mole riti 

Iprie iijpolulko
nitJkgadinimo, tai 'szia

dien ripraszinotumem apie jojo 
bri'doll uivos.

Jonas pasidaro 
jas, atsiianlkvxlamas in 
karezemas opnrejas namo pra
dėjo savo įpilklluma 
ant serganezios paezios ir vai
ku. Motore negalėdama ilgiau s 
kenle'ii (rikio paėidl'gimo, szftu- 
ke pagelbės 'kaimynu. Tuojaus 
pasipylė isz visur kaiinin’kos 
apsiginklavo su šalnotoms, ko- 
ez'iolais ir iJhkoms, prileido 
szltiirma prie Jono ir 'pasisekė 
ji suim'ti in -bobis^ka nelaisve. 
Ogi buvo Ikllilksmas ir riksmas 
kad net visa u'lycze 
Tuojaus padare karisz'ka suda 
ir alpsti d'i no Join a anK paskan
dinimo kaip sena szuni.

An't giliuko 
jantas ir iszgrilbejo 
ge< 1 i ngos m i ?t.i es, 
suda knit ji -uždare, kalėjime už 
nedora pasiilgima su paezia.

Trik i u lai 
daugeliose Lirituvi’szkose apy
gardose k ir* .ramlasi daug pa- 
nasziu JortOliu 'kaipo kandida
tu aut padkandinlimo.
MYLIMA ISZTEKEJO UŽ 

KITO; JAUNIKIUI 
TRUKO SZIRDIS.

Ddtroi'l, Mieli. — Vincas Ro- 
porezy'k a'ti'dave IpaSku'tini pa- 
taroavima isziam gyvenime sa
vo mylimai, kiiria mylėjo nuo 
jaunu 'dienu, būdamas jai bro- 

szliubo su Iki t u vyru, 
po 'tani (parėjas namo griuvo 
anl griln'du' ir 'tiiojaus atliko. 
Motina Vinco kalba buk jam 
szirdis truko isz gai'lo^tiies.

Tris sanvailtes ndgal buvo 
pevslitilkrines kad jojo įmylima 
ji myli ®zirdibgai. Bet 'toji su
sipažino su 'ki’tu anlt szokio ir 
kuris Ijai daugiau, ipa'tilko. Pa- 
prasze už (paezia, ’toji sutiko ir 
apsiverto.
ZEPPELINAS ISZLEKE ISZ 

VOKIETIJOS IN AMERI
KA KETVERGE.

New Yorkas. — Iii.ežia atėjo 
žinia isz Adkietijos; buk mil- 
žiniszkas orlaivas Graf Zeppe
lin i 
Vokietijos

sau vakari-
■kelies

i-szverst i

randasi po .priežiūra daktaru 
josit is 
kiru 
vcslli lauke kitos 'dienos
tevis randasi kalėjime.

To viso vargo buvo pridžas- 
iis palovis kuris nebuvo pric- 

Bennardui

rp

lankus Bernardui, o 
geide blaut josios Onuka isz- 
tdkdtu už joljo. Diena svodbos 
buvo jau pažonkilinta, stalai 
nc't sulinko nuo gerymu ir vi
sokiu 
fr r>

-motina 4.

F

nepamisli.no 
būti priežastis, 

in motina:

pasilpy'le isz
pas/irupini i 
pasirūpint i 
gus rakandus pagal jojo iszga- 
le. Pagali doriszka prasme, tu
ri apOoisiti savo tėvus o buiky- 
ti*s savo ipaežios o tas 'kiszasi ir 
dd molteriu. ’’

Tik ra s Sali a moni szk a s 
tdjo sudžiaus. Kilk 
vargingu mareziu 

kurios yra (priverstos gyventi 
drauge .su savo uoszvoms ir 
konst i ('ikrą pekla nuo jos kož- 
na diena o pniek tam pakui 
to .sūneli įprieszais paezia. 
daug yra tokiu ant sfvieto!
TĖVAS, MOTINA IR SŪNE

LIS MYLĖJO GUZUTE.
Milwaukee, AVis. — Visa 

szeimyna susidedanti isz tėvo 
Jono Bradevskio, paezios Onos 
ir sunėlio 'Edmundo, likos nu
vežti iri kalėjimą 
Ivgfta.

Pagali pa/licijanto pripažini
mą tai 'toiji szeimyna labai my- 
liin'ti munszaine taup, kad kož- 
nas isz ju peilka atdkirium sau 
pobomka ir trauke isz josios. 
Bdt. Ikada vienas isz j u iszge-re 
savo įgrci'cziau, 
nuo’ kito, isz ko 
barnei ir musžt\ine. Gyvenimas! 
juju pavirsta in tikra pekla o 
katras ka pagriebė in ranka 
pradeda mesti vienas in kita. 
Sud'že nubaudė visus ant 15 do
leriu ir 30 dienu in pat a i sos'na
rna.
NAUJAI GIMUSIS SUGRA- 

ŽINO TĖVUI REGĖJIMĄ.
Pallterson, N. J. — Penki mo

tai adga'l neregys muzikantas 
Povyias Fliok aipsi'paeziavo su 
varginga beit patogia mergaite. 
Ana diena gimė porai pirmuti
nis kūdikis, sunellis, kuris taip 
pral i nksm in o i r s uįj udin o t e va 
kad jam sugryžo regėjimas. 
Buvo 'tai dvigubas džiaugsmas 
vargszo: užgimimas sūnaus ir 
a dga v ima s regėjimo.

Laimingas Fl'idk dabar sako 
kad jojo pacziulle yra paiogesų 
ne ne kai|p ’sau itamsumoje jaja 
sau iperstatįndjo lodei jėjo 
džiaulgėmas yra trigubas. Plie
kas 'pasiliko neregiu deszimts 

ir taip ėjo pakaleina. metu ad'gail kada jam bole pa- 
i akis. Tėvai leido ji 

mokytis muzilkos isz ko u'ždir- 
hinejo 'sau arit gyvenimo.
ISZBUVO ORE SU 

EROPLANU 18 DIENU.
St. Louis, Mo. — Du lekioto-' 

jai Dalo Jackson ir Forest 
O’Brine su savo oroplanu nusi
leido žemyn praeita Utarnin- 
ka 7:38 valanda vakare. J|o

legrama pas 
klausdama ;upie

Tikras 
sprendimas 
(ai iMindasi

savo

mi

6,i

blekeins

-subėgo.

prl'birvo pa'lici- 
Jona jiuo 

nuvedė in

mot ereli u raikei n

II' taip ne

SUMUSZE DAŽIURETOJA 
SU KRYŽIUM.

valgi u; visikas buvo pa- 
amirita tiktai lauke idant ku

nigas suristi u jauna, pora maz
gu moterystes.

Patėvis Petras Kodzinstki ne
galėdamas jokiu buriu atkal
bini Onutės idant 'pamestu sa
vo mylima, fpasirūpino gera 
botagu, susitiko su jaja kur ra
dosi and tarnystos
mil'll a szirdi nga i sulplake bota
gu kad toji iisz dideliu kaneziu 
net apalpo irpurile ant grin du. 
Jisai korszino užmuszimu jau
nikio bet ant giliuko taisai ne
pasirodo. Pati tojo nedoro pa
tėvio, o motina Onos, 
ant ui y ežios, 
jauta 'kuris nugabeno, nedorėli 
in kaliejima kur žada ji laikyti 
pnlk<jL IVerną r<(gs ripsi.pacziuos 
su savo (binto, kuri fidk nu'kon- 
te isz jojo priežasties. — Lai 
juju gyvenimas buna ‘sa'l'dus.

toji

■sau

kli.

mirszltanczia

paszauke palici-
iszbego meiignit0< Atnesze tuojau's ber

žine rvkszte, 
mirszitancziai

motina 
mergaitei smar

kiai jrilakti rankute. Ndlaimin-

pradejo

1

TMysus, Nev. — Tony Grego- 
rrio, laipsudi'utas ant pakorimo 
už nužudihima savo pa ežios ir 
dvieju vaiku, kada ji ved o abt 
kari u vi u, pagriebė isz ranku 
kunigo misinlgini kryžių su 'ku
ri uom u'žklulpo arti savo da*žiu- 
rdtojaus Juozo MacKay* kuris 
in kėlės valandas ipo tam mirė.
Zudin'ttfju pakorė ta pa ežia va
landa.
300 MERGINU DA NEMATE 

GYVOS KIAULES.
Czionaiis at-

300 suaugusiu mergai-
Kansas City, 

si rado 
ežiu kurios įsavo gyvenime da 
nebuvo mate gyvos kiaules no
ri n't s czionais randasi daug 

st ok ja ixl u.”
naftiniu mokėlainiii daraktor- 
ka, laike mokslo užklausė mer- 
gaiieziu kaip .iszrodo kiaule. 
Mergaites atsake 'kad gyvos 
kiaules d a nemato. Tudjaus at
sirado ir kitos mergaites ku
rios 'panasziai altsake.

Daraktorka perėjo per kitas 
klasas ir mokslai nes tik šile da- 
tyrimo ar daug (telkiu rikyvn( t) 
vaiku randasi mokslaineso ir 
su laja ipasdkmia Ika-d rado tris 
szi'iritus merginu kurios da ne- 

gy vast y jo gyvos
400 buvo ka nemate

f 
56 nemato karves, 44 aneziu ir 
žasu i 
Daug vaiilfti buvo ka nemate laike in 
vaisiniu medžiu ir niekad ne 
buvo ant farmu.
PAVEIKSLAS ANT 

VERSZIUKO SZONO.
Afaiklesburg, Pa. — Ferme

ris Ed JiWtins yra Hocnininku 
versziuko ant kurio szono raa- 
daėi paveikslas žmogiszlko vei
do. Kokiu būdu tasai paveiks-

* las atsirado ant vensziu'ko szo- 
' no it o negail i fanmoris ikz- 

reikszt. Pasiūlyta buvo jam 
200 doleriu už vorsziuka bot 
ncttoTi jisai su jtiolm persi
skirt. *

i

randasi
Vienoje isz ezio-

už įgi rtuo'k-

Ii u prie

ma'to savo
kiaules;
aitkUio, 217 ka nematė visz'tos

'prakleda vogti
Ipaislku'i kyla

iperstat indjo 'todėl jrijo

iszbuvo ore net 18 dienu, arba 
420 valandas ir 21 minutas. 
Butu buvo ilgiau oro bet ju 
oroplanas pradėjo
veikti.' Per ta laika sunaudojo 
net 3520 goreziu gazolinos.

negerai

Jadkson, M.i-ss.

10 METU MERGAITE 
PASILIKO MOTINA.

Nema ža i 
nusistdbejo paviotavas ligon-
buites daktaras kada .Tęva Kla- 
dder, deszimts mdtu amžiaus 
mergaite-pagimdė tomis dieno

ja u na motina ir 
išvaiki. Daktarai 

i styrinėjo buk mergaite yra 
(ilk deszimts mdtli beit iszrodo 
aid. szeszidlii’kos metu ir drn’to 
suddjimo.
svidto artinasi.

deszimts melt u

mis kūdiki, 
kūdikis v ra

Jau tik pabaiga

ga įnėrgaito km didesnes kan- 
ezias kenltejo ir da daugiau 
raivindamasi mirė.

ŽYDU BUCZERIAI
• SUMUSZE RABINA.

Varszava. Liepos 28 d., In- 
tužusi Žydu buezeriu gauja 
arde savo rabino ofisą, 
sze ji pati ir jo asistentus. Gra
sino rabina visai užmuszt, kam 
jis pasakojo, kad' buezeriai 
pardavinėjo ne koszer mesa ir 
tuo budu pakenkęs ju bizniui, 
nes inbauginti Žydai nebeper
ka mėsos. Policija beiszgelbejo 
rabina.

POPAS NUŽUDĖ BERNĄ;
i

1 / “ <

bari vaiku ir užpykęs pasmau
kė:/“kas do paihelis, man czion 
ttJkiu^ szA iesos neręikia. »»

NiioiiH-trančijos pakilo in vir-
szu o isz j u pasirodė puiki mė
lyna szviesa kuri nusįteid'o že- 

Ne ftgai po Tam pasiro- 
i visi r **'“

mvn. . 
dvmui 
re.

•try’s vai'ka'i isznri-
■

M

pasakojo,

su-
sumu-

Įsidiek e Kotverga ry’ta isz 
ir ketina atlėkti in 

Amerika szia sanvaite.
KIEK ŽUVO NELAIMĖSE 

SU AUTOMOBILIAIS.
Washingtonas.

Kaip Kareivis Gailėjosi 
Jog Priesz Valgi Ne- 

pagrajino Ant 
Szvilpinaites

....... •____  f

Ėjo žalnieris per didele gir- 
re, sėdo sau apie piet po dide
liu ąžuolu, 
duona ir rakintos mėsos 
pasidrūtint. Szitai žiuri,

iszemo isz krepszio 
k act 

kaip

VAIKAI JI ISŽDAVE.
Minskas. — Notdlimam kai- 

mdlyje nuo Miszaru, popas pa
pjovė‘fiavo berną kuriis turėjo 
s nežodines 600 rubliu, po tam 
nunesze in kfluona arti gyve- 
nanezio Žvdo. Vienas isz važ- 
nveziu rado ‘lavona nakties lai-
ke. Pa'licije aresžtavojo Žydą 
ir važnyezia. Ant rytojaus atė
jo in pa'licije du vaikai su isz- 
pa'žinimu jaigu juos nenubaus 
už papildymu 
gydteis, tai

’kokios ten va- 
sndes po prisiega 

svarini isrnpažinima. Suduš pri
žadėjo juju nebausi, tada vai-

— Pagal ats
kaita Dopartament of- Com
merce, parodo jog t ra ūki ja 6 
menesiu, New Yorke likos per 
automobilius užmuszta net 
1131 ypatų, Philadelphijoi 387, 
Chicago 803. Tas skaitlis kas 
kart eina didyn.
TSZPJOVE MOTERIAI 152 

SVARU PUTMENI.
AViriiani'Hport, Pa. — Ana 

diena daktarai padare labai 
svarbia operacija ant moteres 
Magdalenos Rei nnold ’lone's, 
išspjaudami isz josioė putmeni 
(tumor) 152 svaru 'sunkumo. 
Motere kenltejo nuo putmenio 
nuo daugelio metu o duot jsz- 
pjauti bijoijo nes buvo tosios 

į nuomones -kad ipo iszpjovimui

Reinnold’lone's

trys seni vilkai isz tankumino kai pasakė buk'laja mukti vogė
ir laižydainiesi žiurėjo ant vai 
ganezio; Mislina sau žalnieri 
ginklo ne turu, tai 'kaip ne
duosiu jiems mėsos, tai iszal- 
kia rakalei puls ant manes ir 
sudraskis. Pradėjo tada mėtyt 
duona po szmotdli, paskui mesa 
ir 'S'U'Szere visiką ka turėjo su 
savim. Bet vilkai tiktai tuom 
adsijaudino per tai akiu no žal-
nieriaus nenuleido. Žalnierius 
mato, iog tai ne szposas, ojog tai ne szpoaas,

pdpo bulves isz skfleipo. Kad 
popas dla nebuvo nuejas an't alt- 
si'lsio, vaikai linuko geros pro
gas prie tivorrts ir tada mate 
kai'p popas villko 'lavona nužu
dyto berno o popieno paslėpė 
berno sukruvintas drapanas. 
Pa'licije tudjaus nusidavė pas 
pepa, altrado drapanas, aresz- 
tavėjo popa ir jojo paezia ir 
iszvožo in kalėjimą.

• •

PRIJAUTĖ PRISIARTI-
NANCZIA SAVO MIRTI.

Pu'kovica, Szldžinge. — Arti- 
mam kaimelyje likos palaido
ta wntfke kuri turėjo 78 mdtu$, 
kuri kaip rodos prijautė prisi- 
artinanezia ; 
dienas priesz 
užka'Niino sau 
tuojaus užmokėjo. Po H am nu
ėjo pas mesbiinka ir pas duon
kepi ipas kuriuos užkalbino 
valgi del svecziu. Senuke t riil
sėsi per kėlės dienas grinezio- 
je, .po ta'm atsigulė in lova ir in 
kėlės valandas mirė. Senuko 
savo gyvenime niekad nesirgo.

ISZTIKIAMAS SZUO.
Lodžius, — Alpie isriikimys- 

ta szunies ir prisiriszima prie 
Havo pono, la ikrą szyzi a i paduo
da sekaneziai:

Ne senei mirė kunigas Ser- 
gecki isz Janovicu, kuris tu
rėjo rudaszuni kuris buvo jam 
kaii) tikras priėltelius o del ne
paminėtam iv kaip tikras vilkas. 
Po mireziai kunigo, szuo sta|- • 
gat pendmaine. Karia kas aift 
jo užrikdavo arba pagrūmojo 
tai palkdle tik gailva ir ve! a<- 
siiguildavo Ikam'putyje, akis tu^ 
rejo nudlatos Ihldnas ir asza- 
rotns o ant valgio įsu vis netu
rėjo noro. Taip tai nerimavo ir 
liūdėjo paskui savo poną pakol 
ji nesu ratio pastipusi ana die
na a uit savo,pono'kaipo.

savo mirti. Tris 
mirimą, senuke 
g raiba už kuri

t,

kropszije nieko ne buvo tiktai* ® P A P ĮLA^SIfjA^S 
szvilpine. ;

Tada atsiminė sau apie atsi
tikima su muzikantu, kuri 
skripka no vilku atgyne, iszc- 
mo/szyilpynaite ir užgraino. O 
ka, vos pradėjo graft, o vilkai 
suglaudia ausis ir uodegas nu-

numirs. Putmenis užaulgo mil- bego in tan'kumyaia. Žalnierius 
žinitszfkafs 'kad motere negalėjo 
nė vai'kiszczirifi.
pradeda pasveikt ip kaip rudos bagelis ir gailiuosi
isz to isz'liks. ' . ; kum$b priesz valgLne užgraino.

Po operacijai

11J i

Į,

graidnmas ant szvilpynes ėjo 
tolyn Savo keliu, o iszalkias ne- 

i jog vib

PAR SZE LIS.
Beitlinas. — Artimam kai

melyje gasipaklorius augina ne
paprasta parszeli kuris turi 
t'ilk viena aki ir viena ausi. Vie
toje antros akies randasi rik 
duobuke o kur turėjo būti kita 
ausis tai randasi mesi uis auga
las. Davinėjo jam ufž ta j i na- 
vabna sutvėrimą tūkstanti 
maiki u bot gaspadorhis pe pri.

I

VOKIEOZIU KALBA 
KAUNE.

Kaune vienas fabrikas atlei
do specialistą darbininką už 
nemokojima Vdkiecziu kalbos, 
kadangi visi bosai tik Voki Ri
kai kalba.

4
eme. 11 N
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’ Warsaw, Indiana — Trys 
senos mot eres pražuvo gaisroje 
kuris sudege Gospel Taberna
cle prieglauda, kuriame užsilai
ko '^ela imingos |įiqt

I I
eres.

4tl

■

■

iszmisli.no
nepamisli.no


I

I

I

i ! II
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Kas Girdėt
•vį.-—  ■■ ii linui i

Daugeli* te merginu ir mo* 
torelių atlaiko patogius veide
liui ihonkn )»c‘t vyrai joms 
irgi noap^i3<4džia nes aplaiko 
patogius veiddrins te 'btmkm 
bot viMoje 'teptis tai htszu* pi
la 1n viduri...

PitLMburgo tufla moterėle 
geisdama idant, moi'lo josios 
vj’rni ■noužgcdfu del jokios, in- 
uvlo in 'kava ‘ ‘meiliirtgu 'laiszu. ’ ’ 
Sziaklien tasai vyriukas no m v- 
les 'kitos moteros nos gra'IioriM* 
paomo ji ipo savo apglobi!.

Ar lUkrit in sddbnklus?
Daugeli turime ajpraszymn 

n.pic visokius stebuklus ne® 
StebiVklai attlsi'fiinlka and svieto 
laukini. 'Francuzije daugiausia 
turi aipszvieltOH kaip kitos 
viešiu y .stos o l>et 1 i'ki in ste
buklui ir dideliai guodoja gar
singa vliota stcbuiklu žinoma 

“ Ixmixla“.
ramias i kožndjo 
Dievas .randasi* danguje, 
žemos

kaiipo

Sririi

! >

Stebuklai 
vietojo nes

ant 
ir visose vietose, — o 

yipaltingai kasykloje kur too
viena Dievas iržlai'ko nuo neti
kėtos miriies,

ropla iikemo gromal a 
nno* lido ’mn'sir skai'tytojaus 
(vietos nesakysime), 'kurioje 
taip raszo:

“Mdklžiu ipataUpyti in jusu 
gerbiamąjį 'laikrasrii “Saule
sekanti aisititkima kuris invv- 
ko Irocria diena szio menesio 
nakties tiaitke.

Tūlas vaiki nei i s buvo geru 
kata’liku, kyida gxweno Liritu- 
voje ir da pribuvęs in Aimeri- 
ka per (koki h a i laika užlaikė 
tikėjimą savo 'tėvu. Turėjo ji- 
sa i d n kr yžcO i us k n ri uos jam 
motina buvo užkabinus ant 
kaklo 'kada altsi sveik i nėjo te
eidamas in Amerika. Žinoma, 
pribuvęs in szi laisva sklypą 
apsiszvirite(!) nuo t amsimu ant 
tiek, kad kryžeKai (stojosi jam 
persunkus ir imdejo juris in 
tabakieika, qmdojo iin savo ku- 
parrili ir pasiliko pilna burna 
komunistu.
iszsitnre szitalip: “asz savo 
dievus Uždariau 'tabakieikoje 
ir sziadicui maczhiu juos labai 

[si ros. ’ ’
liois ryta volu dirstelėjo in 'laja 
tabakieika ir'labai nusistel>ejo 
nes abudu kryželiai 'taip žibė
jo, rodos kad įtik Ha<ja diena li
kos padaryti.

Dabar jisai Galiai nusiminęs 
ir nofimasczift apimtas nes ne
žino priežasties iir tikrina kad 
niekas in jojo ba'ksu negalėjo 
gautis kaip tik jis pats. Ir kal
ba toliau s Ikad visados prie sa
ves neszirijo rakkrili ir tvirtina 
buk nic^kas prie to dadyko ne
pridėjo ranku, ’tiktai pats Die
vas jam parodo stribrilėla už jo
jo nrifiky.ria. 'Va'ikiinelis' szia- 
dien yra nubudęs i r'kaip rodos 

sugryž pas Ta, Ikuri buvo 
i alp paniek hies. * ’

Viena karia jwvts
“asz

r>
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GAL BUS AMBASADORIUS 

TURKIJOJE.
W i’ll y s garsi nga s 
aiilhmiobiliu bus

pa^kiriaH kaipo Amerikos 'pa
siimi inys in Tintkija.

Joliiii N. 
f^brikan'tas

T

nimo už sunkius darbus ir isz-1 
sza uk i a si ra i’ka s.

Negana kad wvidtas 'lairmuo- 
jasi už nvikallus ir skriaudas, 
bei. kaK kadlas Įpllacziau ir sitflp- 
ritiu itdnlpiasi visoki nowu’tWI- 
rnai. Gimlyhajai 'tu visu ergo- 
rju Isz kuriu įpuseis Ikylla kraujo 
pralliėjimai,.nuostoliai nema%ai 
atsi'lic^pianti an*t žmonijos gy
venimo, (pasikorimai, vienu ant 
kitu Mznarravimai, negales pa- 
tvs to vi^ko alitaisAU. • ' •

Kova įpriesz neteisybes ir nu- 
skriaudima kitu veržėsi visa
da toliau ir jau praseziakeliai 
kurie ant viMko 'daugiausia nu- 
kenezia, pradrila in 
kreiva a'klra žiūrėti.

Visus trik i uis rmsm ag i us žmo
nijoj nusidavimus kas vien va
liai tailp žmonių' 'darosi, ant 
kart 
cziaii iieszKlnmi žinos, 
beveik kožnani 
pina isz 
žmonijoje

vi^ka su

id a rosi
La ikrąsz- 

kožnas 
mumaryje tal

ko reik manyt i kad 
ra m v be ir tei«vhe 

vietos lt u r ibult jau nele*ko.

neapraszoma.

MUSU ŽYDELIAI

Szimas — Ne žinai tu Mausz- 
kai, ka veike Ickus!

— Ach va j mir!

rot ližes.
pajn

vėl

Praeitos Node.

Mauszkus 
gavo 25 lazdų.

Szimas — Ny, o už kam?
Mauszkus: Už
Szimas: Ale ant ko jam ga

vo lazdų ?
Mauszkus: Ny, ant pecziu.
Szimas: Ale asz klausiu, ant 

kam jam paguldo ir davė jam 
lazdų ?

Mauszkus: Per suolu.
Szimas: Aj ,vaj* tu kvailas 

AIau‘szkus; asz 'klausiu ka jam 
padare ?

MauRzkun: Ny 
gvoltu!
TEMYKITE, PARSIDUODA 

PUIKI FARMA PIGIAI.

J 3 jisai rėk e

- ---- - ---------- -------- ----- '—:

KOKIU BUDU VYRAS

“Saule“ prarikhiido žmoni u 
nnlittfd&nnts, mpftauigdja nuo vi- 
arikiu (apgaviku, (paduoda 'tik
rai* 'žftnrts ir 1 Jt., kaipo ir daug 
paklydėliu nalt domus kelio at
vedė ir szimltni iazmriko Skai
tyt ir raszyl, o yipdtiingai vai
kai czion gimia. Lai tfrk vado
vai dorybes init tidk žmonis pa
taiso kick ipn'taise 'laikrasztis 
“Sarile,“ 
Dievo.

35
ir

o turėsmnctpdhia nuo

I

Žrnios te viso svieto laiik- 
rnszcriuose įpiudurida.
skaitliu visokiu nrilaimiu isz 
gyvenimo gyventojų

dideli

svieto. 
Neužgamcdimimafi vienu su ki
ltas tartum u'žrogaiiarotu budu 
liepsnoja.

Knraiyriese svietelis pri- 
Mpuuritas nesavžinisžkaj, kebą 
revdhuciljee, geidžia vaklriniw 
niufttamt in szsffi, vnddonai su
page4ba kari romėnių nori aLsi- 
Mpiri ir lieja krauja tarp savo 
padonu. DnitbidMkai fdato sa
vo gaivasyfrriesz darbdavius 
reikril|Hida<ni geresnio nflygi-

Karma arti cementinio kelio 
(stato road). Geri marketai, 
mokykla, bažnyczia, bankos 
tik viena mylia tolumo nuo fer
mos. Farma užima 150 akoriu 
žemes; 70 likeriu ariamos, 
ganyklos, 5 a korio i pycziu
kitokiu vaisiniu medžiu. Vis
kas auga kuogeriausia. 
ūke užtverta drūta dratiiie tvo
ra. Budin kai geri su naujais 
stogais, 
duo riwlx>j ir 'tvarte, 
randasi 2 arkliai,. 7 karves ir 4 
versziai, 150 visztu ir kitokui 
paukszcziu. Viskas parsiduoda 
sykiu su formos visais inron- 
kiais ir maszinerijoms už $4,- 
GOO. Reikia inneszti $2,000. Ki
ta suma liks ant 5 ar 
szimezio. Priežastis pardavimo 
yra kad likau naszlys ir vie
nam nesmagu gyventi. Kas 
prirūdys kupeziu arba pirkėja 
aplaikys $200 atlyginimo, už 
savo darba. 
szio adreso:

Mr. Frank Bortaszius,
R. F. D. No. 4 Ulster, Pa.

— - * ■ -I ------------------ ■ ■ ' ■—

KVITU knygete DraugyzUmi del ta- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėms del Kk-‘ 
sierlaue neg sudėta pinigu aak 
etsirinklinu* ‘ Preke . • •>* W*

Wt D« BOCZKOWSK1-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Visa

Budinkai geri su 
Stuba, 7 ruimu. Van-

T vartė

6 nuo*

Atsiszaukite ant 
(t64.

♦

ii* Preke . •

KJ A V JLH
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SENAS ŽALNIERIUS1 PONAS PILVAITIS
\ -^|L .'yy... < < į '[ ■ -

, ’ > > i J < * ,1 • .'4 # *, ». 7 i '

Petras senas Žalnierius, gry- 
žo nog vainos be kojos in savo 
gimtini kąima idant užsigy-

■ Tarnnudnrbas Vaiske per 1L’su vakariene, o lauko tik atei
ni- 

pricRz 
n su

ate. ■■■

' i

i . i-wil ■ fli tete.....te
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tetetetetetete tei r ' riifamteM B

PASILIKO NEVAL 
NINKUMOTERES

.—VHi 4-. ‘ y/ ; 
(Nogriszkas padavimas.) 

Nogriszkas padvimas apie 
nevalninkysta pirmutinio žmo-

11 
I 

vienos moteris. Viena diena že- 
miszkas dievaitis Ambassi Na: 
isz net vožiu užmusze motoro. 
Motors iszgirdia apie toip bal
su atsitikima susiritokia visos 
melde dievąiezio, jeigu 
jaises užmuszti, kad tai padi
rviu-ant knri — nužudinti vi
sas ant kart.

Arobassi tnom labai nulindo 
jog nužudė viena isz moterių 
o idant už teip dideli nusidėji
mą atsilygint, prižadėjo mote
rimis duoti viską, ka tik geis
tu nog jo. Moteris sutiko ir 
melde idant joms pasakytu ka 
duos, o jeigu ant to sutiks, tai 
visos suszuks “ gerai“ o jeign 
ne, tai atsakys

t. * V X A >H t

I)

yenii pūsdavo brolius.

JUGKINGAS ATSITIKIMAS 
į I 'I' “

Ziegorius jau iszmuszo szosz- 
ta adyna. Poni Keofnnsijo, pa

ltį Pilvaiczio, buvė pasirengus 11 t l f I * 11 •

■

I

gaus sekaneziai skamba: 
“Ant pradžios svieto, radosi

turi

< c

, <<
gera i’ ’
ne.“

Arobassi iszszauke visokius
paukszczius, žvėris Irvaisins, 

1.1, bei moteris szauko 
Ant galo pasiliko tik 
dalykas ant atidavimo mote
riams. Tada paszanke:

— Ar imsite vvra?
— Teip imsimo!

“ne.“ 
vienas

suszuko
griausmingai visos moteris

pasiliko

o 
susiėmė rankomis szoko isz di
delio džiaugsmo aplinkui die
vaiti Arobassi.

Tokiu budu, vvras
nevalnykn moters, kuriai turi 
dirbti ant josios užlnikimo* ir 
rūpintis idant visame’jai in- 
tikt.

Tik tam vyrui turėjo būti 
tikras rojus, staiga pasilikiaK 
locnininku tiek moterių. — 
Kaip jus mislinat seni jaunikei 
ar ne gaila jums, jog dievai!ies 
Arobassi ne paskyrė katra isz 
jtis del moterių?

ISZMINTINGAS 
“KLOPĄS”

jo
in visais szalus 

ir iszgirdo ’garsiai kn’llbronczius 
žmonis vienam name.

“Ik'lo|pa«,“

Nuvažiavo dziilld®.^ wtit 
marku. Ddircb'i

Mirimam* “Ik'lopas,“ jog 
barėsi 'tarp savris mes paklau- 

deižinojo 
“|l* -1—____

kožiuis «te des-ipuftamitu' sudoida 
pažiuilklinlta slkaitb pinigu o 
ka's an't jojo užJkilausymo gerai 
!>e alUako — įpragrajinu sudė
tuos įpinigu's.

— Eiki u ir 1 
misHilno dzulka's 
dribsiu.

Nueina dzūkas d>e jokios ce
remonijos su k'itipszin ain't po- 
cziu tiesiog in s^ato Ikurioje bu
vo siriii rinkia “ Dszmin’tingi, “

Stovintis ant sargybos 'tar
nais noiivjo ji sullailkyt bet dzū
kais alts'tūme tarnu tkalDbedamas 
jog ir jisai nori eiti ant dispu
tu &u* (ponaus.

Visi sukliko juokais patege- 
isz to 

Dna'siai i'nisL 
^kvei’be in ipalti viduri, iszejo 
te enezio ipmiėlle su įpitni'gais ir 
•padėjo a'ift stalo penlkls rublius 
pvaiszydamais iballso.
• Norėdami ritsilkintyt 
nuobrod'žio, ’pri^tanavijo vienas 
isz ponu paisijuclldti isz dzūke
lio ir priverst ainlt; iszejimo.

— Ar 'žinai tu dzulkeb, 
kaip M ritimai Dievo vadinosi?

— Nfaryce — atisakė dzū
kas. — O dabar ant manos ka- 
loina. O air tu žinai “pons“ 

mocinelles buvo

taG

se's virino įpraieigio, 
jog tai ponai eina, am't disputu

msz ton — pa- 
> —; ga'l ka ne

ja dzukeb nes jisai sau 
nieko nedaro.

kaip mano 
prartvidkals ?

11'110

Žinoma iponiM# 
vario.

Dzulkdlils ’tnoijauis ‘snžoro pi- 
nigua :pridazo ir isavvo 
darnai Ipaiszauke: > *

— Kiltu 'k mit u vdlft! »pas jus
— 'Su Dziov, po-

užtilo kaip

o ikzoK

aWlarikl'tdi'tt
niil'iąit

■, i, ■ i■ i min i . .i ■ iru *i. » ui.** i ■<

A-BKXELA arba pradlta riiattyno ir
. Frakai**

A

rMsymo, del vaikaiu.

■
W* m BOCZKAUaitAtiCa 

MAHAPOY CITY* FA. " 
taj|
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gus mėtus užezeclhio sziek tiek nanezio vv^o, kuris visados
‘ ’ iždą- dusipinigu tūredhinąs mieri 

lint i saivo maža isavo mąžh
» • vr i:

turiell tarp szeszta. O gal vyras susit ikt
penkios minutes

....... savo miižh turteli torp szeszta. O gal vyras susil iko su 
broliu bof kolldnejo kitaip mis- draugu nog kurio ketina pirk- 
lino padarytį. Geisdamas per- t i artima sodeli ir gal baigė sri 
sitikryf ar brolei ji priims szlY- juom* interesu.

Tokiomis tai misliimis apsi- 
malszino gaspadim* narnu. Jau 
iszmuszo Ir septini n adyna o 
Potrnko.da no matyt ne girdė
ti jojo pagodaiijancziu žings
niu kaip iszganimo.

Tarnaite atėjo pas ponia hi 
pakaju, klausdama priežastios, 
pasivolinimo pono ant vakarie
nes. Girdėdama, jog da ponas 
neparėjo, baisiai susirūpino.

— Mylima poni, gal musu 
atsitiko kokia nelaime, 

nes man sapnavosi paskutinia 
nakti, jog koki tai juodai pasi- 
redia žmonis iszejo isz 
namo.

Ant tu žodžiu poni Kleofan- 
dijė net pabalo. — Tegul poni 
voluk duoda telefoną in palici-

dingai ir duos jam priglauda 
pas save pasirodęs ir apdrisku- 
so mandlera ir atėjo piVmiail
so pas savo vyriausia, broli ku
ris buvo ir turtingiausiu.

— Broli mano, ant senatvės 
atsivilkau pas jus ir 
pasilikti czionais lyg
Esmių kolieka o dirbti negaliu 
sunkiai bot turiu vilti jog man 
neatsakysi prieglaudos.

Brolis pradėjo 
kalbėt, jog turi
rnyna sunkus laikai o ant galo 

negales

geidžiu 
smart.

visaip iszsi- 
didelia szei- ponui

staezei pasako jog ji 
priimti. .

Žalnierius nieko ant to neat
sako bet nuėjo pas jaunesni 
broli, kuris teipgi buvo turtin
gu gaspadorium.

Tuojas in grinezia paantrino J jo, o dažinosime ar gal paliko 
kokia nelaime mieste, — daro- 
cĮinojo tarnaite. Nuėjo abidvi 
prie telefono. Virszininkas pn- 
licijos iszskaito joms visas ne
laimes in laika dvideszinits ke
tonu adynu, bot torp tu nera
do nieko, 
pono Pilvaiczio

savo prasima.
Jaunesnis brolis nežinojo isz 

pradžių ka ant to atsakyti bet 
ant galo atsiliepei

— Su džiaugsmu tave pri
imtai! bot no galiu gaspadorls- 
ta priguli prie mano paežius.

Žalnierius 
jauniausia isz broliu. Tasai tu
rėjo grinezele darželi ir penke
tą vaiku. Pažines broli pasis
veikino szirdingai pabueziavo 
ir priėmė kanopų i klausia. Po 
valnndeliad Petras apsako jam 
kokiam mierijo pas ji pribuvo. 
F ra na s, nes 
niausiąs brolis, 
mai: 

I

I Gerai padarei broluk kad 
pas mane pribuvai gali pas 
ma’ne pasilikti. Kur verdasi 
puodas del septynių tennis ir 
asztuntns pasidrūtini s.

tada; nuėjo pas

taip vadinosi jau- 
atsake links-

w dl

— Apsimislyk gerai Franai!
” * * r ’ >1 ‘ A • e' • t Ml ¥ / * 'w •Asz esnin kolieka ne turėsi isz 

manes jokios naudos.
— Nebijoki Petruk — per

trauke jam Pranas — asz ir 
mano pati, turime aeziu Die
vui drūtai raniis ir nebijom 
sunkaus darbo. Tau laikas jalu 
atsilset.

Dažiuresi mus grinczeles 
vakarė apsakinėsi mums isz sa
vo gyevinimo atsitikimus.

— Žalnierius negalėdamas 
ilginus iszlaikyt metėsi broliu 
ant kaklo tardamas:

— Tegul tau Dievas užmo» 
ka už tavo gera szirdi mano ge
ras broli! Turi mielaszirdinga 
Įszirdi.
rinuse.
vargszas kaip tau 
Užozedinau sąu 
vaiske kuri tau atiduosiu ant 
užpirkimo szmoto dirvos.

r.* •

Tai kalbėdamas iszomo mai- 
szeli su pinigais iszpyle ant 
stalo atiksa ir sidabrą.

Kada du vyresni brolei daži- 
nojo jog Petras atnesze su sa^ 
vim turteli jaute savo szirdyse 

.1 .. 1 — 1. . * - . 4 »

o

Pas tavo buk man gc- 
Ne esmių nsz • tokia 

nuduodu, 
maža turteli

nojo jog Petras atnesze su sa-

užvydojima o vėliaus ir sarma
ta. Atėjo vėliaus pas sena žal- 
niori fbisindamiosi priosz ji ir 
porpraszinedami ir užtjkrinda-
m i jog ji myli, žnlhicris.atlei-
do jiems kalte bet lyg smert 
pasiliko pas Fra n a ir buvo jam 

hrtena i k gerai
(I
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Gimtines Minėjimas
U V i '

di*mnou ijmm iingas,
•'J H / 

F ».
1

4,:^ •’.’t 'lPranylk 
Bulkmft fi'r mei’lingos,
Kai|p n'ugato ipai.4 .siuvo ’toveri’iiw, 
Rotnlkiuilt getliig ‘Žiedelius.,

Kur man niielkis nierropojo, 
^i'rilils niuo 'slkiiusmč) nowoipojo, 
Buvo v'te'd 'Wki/nn'a ir sminga, 
Ta'itp islaVuju-figmicziiu iir draugu. 
( ■ . 
1'lovyitoila ’bramigliro iparnyMaiij 
DarbavumiKi įkliok gaUėjaiU*

u. i* • » na.

!•

musu

idant kiszlusi prie 
, kuris buvo 

ponkos pėdas atigszczio o szo- 
szos pėdas aplinkui. Tarnaite 
nusidavė in kukne o poni isz 
skausmo, rupesezio ir" 
cziOį jog josios paezulis ne su- 
gryszta, atsigulė ant sofkoa, 
idant Užmirszti apie baisu neri- 
masti ir užima galvoje. Iszmu- 

Ta rnai te

gailos-

sze asztunta advna.
vela atėjo pas ponia.

— Brangi poniuto, gal po
ną patiko kokia baisi nelaime. 
Kuknioje kas tokis baisei szni- 
pszoze pecziujo, jog isz laimes

. -X. « '

atėjau in virszu. Žinau, jog po
nas tankei užeina pasmesiny- 
ka idant ka toki pirkti ant už- 
kandimo kada pareina namo. 
Asz turėjau broli kuris teipg: 
užeidavo pas mesinyka o karta 
ji pagriebė i V sukapojo ant 
szmoteliu, 
doszreliu. 
tik ir 
nelaime.

Poni Kloofansije girdėdama 
tuosius žodžius, pradėjo verkti 
graudžei, 
rodos, ka turi pradėti. Tarnai
te po ilgam laikui, atėjo prie 
tosios nuomones, jog geriause 
duoti telefoną pas namini dak
tarą idant duotu rodą.
' Tasai geriause apie tai žinos, 
nes tai priguli prie jo profesi
jos. Nelaiminga Kleofasije ve
la nuėjo prie telefono ir apsa
kė daktarui ilga istorija apie 
nužudinima žmonių ir dirbimą 
isz ju kumpius ir deszreles o

kumpiu ir gardžiu 
Kas gali žinoti, ar 

poną nepatiko panaszi

melsdama tarnaites

»7 * Y

toip-gi neužmirszo užklausti ar
jsz pono Pilvaiczio butu geros 
ir gražios deszros.

Daktaras jąja palinksmino 
jog Pilvaitis yra storas,, o me-

*

IĮ’

sa butu per skysta ant deszru 
suvisai netiktu.

— Tegul poniute apsimal-
szina, o tavo vyras atsiras.

Daktaro rodą truputi apmal- 
Fzino motores. Tarnaite isz 

sznipimo pecziujo,f V vpriežastis
jau nenuėjo in kuknia, bet pa
siliko ant virszaus. Iszmuszo 
dešzimta adyna. Tarnaite apc- 

neaprubežinota baime,
4

me neaprubežinota baime, o 
norints poni jaja melde pasi
likt prie josios, bet nuėjo In 
savo miegkambari, kur atsigu-
le in lova ir užsidengė patalu 
idant ja ja “baubas

’ M W "■ 11 A M m .

Žuvo iters llailkh iMilp 'urinal *
•w 'Va. ■ a I V i j i k. ' *

i

Kaii'p W'pnail ikroiip d romai..
i

|- i < *

idant jaja “baubas“ nesuėstu. 
Nelaiminga poni pasiliko vie

ton, pilna visokiu bais u misllu. 
O gal Petrukas jaja apgaudi
nėjo T O gal dabar sėdi kokia 
kita mergina ant jojo keliu, 
bueziuodamas ja* O gal... o gal 
koki niekada ja i ji kankina ir 
plesze isz pecziu diržus?

Tokios tai mišios slinko jo
sios galveleja. Idant apsisan- 
got nog razbainyku* isztrnuke 
isz stalczio revolveri ir sena 
pisztalietu. Su tais' ginklais

♦ t I

KELIAUKIT IN LIETUVA [PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos
- - - - ■ ................. .... ............................r................. . ..-Į-..-. - - ■
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TU0MI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

«/
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir v 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, L 
Main Deck $129.50: Turistine treczia klesa f| 
in ten ir atgal tiktai $216.

Revenue Tax“

Cabin $147.50

ir Pagalve “Head Tax” atskirai

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.

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.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW Y0RK0 
ESTONIA'.. 10 Piuczio ) POLONIA ... 7 Rugsėjo 
LITUANIA .. 31 Piuczio | ESTONIA .. 17 Rugsėjo

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

apėjo visa narna ir uždega vi
sur žiburius, uždegu ir elektri- 
kinia szviosa ant lauko prie 
bromus,

Iszmuszo vienuolikta advna. 
Tarnaite su dideliu riksmu ad- 
bego žemiu, rėkdama jo 
tokis nori inlysti in 
Įauga.

Poni girdėdama toki raportu 
vos neapalpo. Pamelinavns pa
griebė revolveri o pisztaliota 
padavė tarnaitei, laikydamosls 
už ranku ėjo persitikrint teisy
bes. Buvo jau ant pusiau tre
pu, kad sztai kas tokis sudun
dėjo žemai, rodos kad kas du
ris iszverže. Moters isz baimes, 
patraukė už vamzdžiu ginklu 
o du szuvei pabudino miegam- 
czius tarnus. Namie pakylu 
baisus sumiszimas. Fuimonas 
pirmutinis atbėgo, o matyda
mas poną Pilvaiti gulinti iszsi- 
tiesusi prie iszversztu • duriu,

I

Po 
trumpai valandėlei ponas Pil-

tarnus.

lauko

g kas 
vidų fter

pisztaliėta

pradėjo ji atgaivinet.
Atbėgo daugiau tarnu

valitis atėjo prie proto pradėjo 
keikt visus liepdamas tarnams 
atsitraukti. Tarnai dasiprate, 
jog ponas, yra girtais ir vos 
stovi ant kojų, nubėgo pas po
nia ir tarnaite.

Ant tropu
poni o 'žemai stora
Szale ju gulėjo revolveroi.

Atgaivino abidvi. Kada da- 
žinojo, jog tai josios Petrukas 
duris iszverže, 
jszeitn Ponas Pilvaitis su pa
galba paezios ir tarnaites ga
vosi giliukingai in lova.

Ant- rytojaus vienas in kita 
nieko nekalbėjo o 
kaiminku praplatino po

New York

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

B

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.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

gulėjo apalpus
tarnaite..

Ii epe tarnams

liežuviai 
visa 

miestą, jog Pilvaitis szove in 
savo paezia, kuri likos pakeis
ta ir guli lovoje mirsztanti.

F.W.B.

SKAITYKITE “SAULE“

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Valst-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaph.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
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 

f suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris /dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga sn padauginimu Procento.
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Pnpzkienv Ihirojo sjnwlten d i. 
del i p raižymu pata tponm. Nore-
jo Muatui phlklt 'Įnanczekas vil- 
ncrnwH rr szi’Jkt sermego neis jau 
buvo ruduo ir žiemo dkulMVi iir. 
frino^i. VaikUzHinejo kais diena

, miWa, už !kia 
j<jisiols xlvanponls

!•

’ptoczftn Mi 
mrJktjo d<‘l 
mcJkcjo’knhnuociiiai, jaigu par- 
nčlRZO ddl 'katro gmmata arba 
taip ika nors isz ‘mtento. 'Fiiivjo 
dideli guri m ’m kuri vwkn dė
jo, vi^/kius gnimuMius, maz- 

Ikad buvo blniva, 
no iWttbato, ta!i 

ilgui* motus buvo kaip ipaėztor- 
kn. Vos isz ltd galėjo sau už- 
diTbt unit maidto. Kada, ka no
rėjo pii’kt. <tel 'saves, bii imda
vo <Įvaro ulžmolko^ti isz vir
ažuos už dvi j>i4ba 'trte nodotes. 
O katht wtcMlavo in dvartn 'tai 
jx>nah Nzamikda vo:

— Tai'tn Pulszjkicno nori''pi
nigu ?vih svumogos ir ipa'iiczeku 
— klausdavo Iponais.

— TaSip, praiszau pono. Tu
riu rupi Uli’s mpie savo Vincu
ką nes tai bi^kuiti veja-vaikis, 
nuogas vai’Wszoztelu o nieko no- 
rti’pir’kltii.

— 0 'tai ddl Vinou’ko, — 'pn- 
sza u'ke (pnnia's

gethite ir H.'t. o 
riMcftd nieko

ir/pyte-s, — ataz 
mielinau jog tai defl fa vets ir 
non-.gru duot Ix^t d<4 to ra'ka- 
Itentaltai iieduotain!

Nifloido atkita Puikiem?, bdt 
norinti susairmntyltn, tau laime 
praszo kancez pinigu.

— Ne, neduosi u! Tu gadini 
i^avo Zita lloi'bdkto. Yra tai svei
kais vyTata Ikailp aržitoilas, Turi 
mteJto gera uždarbi Ikaiipo važ- 
nyczia ir galdtu motina prie sa- 

Vitaa savo uždarbi 
tant drabužio jojo

motina turi <1 ir Ūbi. O 'kiek jis 
nite tavos iszkaidina ant ariel
kos ?

vos 'lai'kdri.
pragėrė o

— Tai malt, jegamašt i, 
tiai mhrtio 'kirdikita, pas ka pra- 
szils jaigu ne pas mokina!

— Tinginys, girtuoklis, — 
o tu ’tiurm ji gadini. Lizdu jam 
dndt ne ijMnigu,’ani|t girtavimo!

Atazaiufe Ptojo Mtetariai aky
se. T<kisdlx‘, ndturojo džiaugs
mo tez taunauta, ’lidt juk tai jo
sios kūdikis... prasze prigu
lus siu tkantrybe.

— Tutazcze Itlavds, not man 
įtoUvn1 pradėjo Mkaiudet nuo tos 

Te ‘tau 
penlkte rublius 1x4 priesz Dieva 
netaikysi už ganlinima csjrvo tau- 
nans-Jgirtuolklio.

paėmė

i'i’t nokite

K 
nereJkalingos Ikdlbos.

VIS

PinsZkiene paėmė pinigus, 
keliu 'kadt ns ■pftidelkta'vojo ponui 

nu-si<lavo inir su

vienok tailp ju dvieju 
jau buvo 
mokinosi
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NAUJAI PADIRBTAS EROPLANAS.
Visas ineliailGuis monoplanas ipad'irblas Mi'hvaip'kee. Win. Jisai

R 
r z

nuo žemes su pagelba ilgu taparnn, ‘taipgi nr lokiu pal ‘buklu nusilleidžia žemyn.

t eita vi x* i nidkad 
Vali i i'ko i| laddkn vones

malte jog įpragviv i‘r no drabu
žio s*m nenu)p<M4ka, tai (pirkihe- 
jo jam ndlkail in gilta drabužius 
ir kalllx‘‘jo in wave:

Tegul n tekamai išsako jog 
mano sunuta yra ubagu. — Po 

negirdėjo nuo 
nes kbž-

nais daigias vis jam buvo nie
kam nevertas, jx»r praMtota, nes 
.mdtinn vis už gera ipa'laiiko ir 
kalbdjo: — Tai da jaunata,kvai
la'* ir per 'Ieva ipaganlintbas, Sto
gui iszsilt rauko tai 'SimivaMyS 
kaip laika's bits ir motlinai al
si mokos. ..

Daugdli kartu jau jai daktii- 
ko lyg gyvam kaidui 'Ixitt vid 
san iszde'slt inejo kallxxlama: — 
kažin kata kailiais, ar Vincukas 
ar žmones! Mieste 
žmonių Iptigaildtu,
jauna, žmogų, ipagadi'na ir ant 
jojo viJkft nuverczia o palys 
ranka'* nuo

daugybe 
tai’ greitai

nuverczia 
visko numazgoja.

O j ‘tie’žmonos! ’tie žmones!
Te«c Vineukto 

in karezema Ikur 
kazvruot. v žinoma 

nuėjo

dainavo, pliovojo ir 
su 'kumszcziom in

ė jo lankam.

ju kaip
ra ■fai 'bu-

* -į.......i?——■■■-

južteuže
I ■ ♦ j1’ »’ y w * r ■ a * i t ’ "i

įbai verkt bnezuodamas ranka* 
motinai. Toje valandoje visa

fra,|^^,ippva(Jo> Ja

(I. v y,,

savo gyvenimą mate ir bjaurus 
apsiejimfis su motina, kuri jau 
mįędama, o da mylėjo. Myte- 
'jo per vitaii. savo gyvenimą, bet 
i jis nuolatos jaja ant niek laiko, 
j kada ji nog pikto atvadžiojo. 

geresnes jauskis.
Dabar jis norėjo, idant motina 
jojo gyventu, atiduotu savo 
gyvaste už jos.

— Razbainykas,'latras, pik
ta dari s,
szauke visi apsiaubė mJaimin- 
gH-

, Sujudo jump

atiduot u

mol in-žudinlojas

— — w

V m nielkelsn us 
Hiii p him nil .imi s, 
I i n is.

už ki1! u s. Ne j i- 
iio jisai p'asflcu-

* ♦ *
lszsilaiž<‘ isz žaiduliu Vincu

kas, alsodejo 'baii'smo beit ne- 
patahaiwo. suvis ir pi'k'to budo 
nepametė. Gere, lėbavo ir ka- 
zyriavo. '
resipru* dlarbo ir ne karllia 1u(r0- 
jo užmokėti už ipadarVI'ais ble- 

rl’ai baczka
pamėlo, arba k h (ik in. Die

do pa'fl’airy-d'a-vo.
Juk tai t’aiip ailshinka 

did ko-žino va žn veži aus — kai- 
Ixnjo motina — o 
kata Ini's seneli is tai būta alsais 
gesnis.

Žmonos jai in 
jog tai tper nea’tfsargy'bo ir gir- 
(avimia 'tas jam atšiltiko, mat, 
ixavydedaflni Vincukui, kinis 
t airi gm’a ‘d'arba mieste i r noreli- 
kala u ja ipata gasipadorius Įran

ta U'ž 'bernus.
Viena IkiaUtu. važiavo «u bacz- 

kornis in bravoru, paisii’ti'ko 
Vincukas'su’kit n važnycziu ku
ris smiltis veže. Vienas antram 
nenorėjo itaz kelio i|rtisiirau’kt. 
Valiukas saike jog važiuYija su 
lofdin-ge 'tai jam Itiuri prasi- 
t raukt žmones isz Ikolio, smil- 
ezi us ve-Ta lt vi U( ino jog jis 'ta'ip- 
gi ve'ža llbdingila, '(ai ne privalo 
I rauktis isz kdlio. Plhido ir ba
rėsi vienas ki'ta. Vincukas por- 
xyko's ivžlkiilto aikliaim po rim

bą. Kol aipsi'žiulrejo smilczitis 
t^ovodiamas iH/.nlle įvežimo, Ti- 
ko*s skauilžini įsu'spaustas nes 
ne spėjo alt silt ra niki i iii tažali. Tn 
taUpa asziu giavoisi ’koja ir su- 

nmtt smuHkmo-

t n jam intiktaiu.
Jau pasidarė, vakaras, kada 

sugryžinejo namon, ir pradėjo 
po truputi, linot o ir buvo ge
rai miglota. Noriais mieste ži
bintos doge, 
te.

Sztai prieszais važiuoje sun-

M1 • MM i

ADVOKATAS------ -
IR SODIETIS

Miesto gatve ėjo sodietis su 
savo sūnumi ir pirm saves va- 

buroli indiku (kalakutu).

y+", iv

re
Staiga isz vienos gatves užker-

bet mažai alszvie-

Tamlkiai buvo užsige- kus vežimas su baczkomis. Jau

I

■ 
y g

M

f l es. 
mas

k v h i

! bė va žiu oda-

t'aiip

Ikaiip Vincu-

alkte IkalTbejo

gniuždo Ikanlla 
n'iu.'

'Parėjo Vincu'kata isz tojo ait- 
Hi'ti'kimo incan'ažai ergelio o sū
dąs ji nubaudė. Bot motina vo’l 
iszlteteinojo šuneli: — Kas-žin 
kals buvo ..‘thine Ikall'his, ga'l smil-

szauks- 
net jai motiniszka szirdis 

Del1 josios mylime

gerai 
kepure ant szalies, 

plako arklius su rimbu. Arklui 
gerai inszorti ėjo kaip žaibas. 
Purvai tiszka. in visas szales ir 
npdrebinejo praeigius. Važny
czia isz to džiaugėsi ir da la
biau arklius pliekų.

Ant užsisukimo ulyezios per 
daug pasuko prie namo. Arklis 
su szonu atsimusze in 
ežia Puszkiene 
kės patrauko vadeles, užkeikė 
ir tempe su botagu per peczius 
senukei.

O tu sena ragana! — pa
ar tu akla! — f ' 

' matai auklių?....
Ir antru kartu tempo su bo 

tagu. '
I szs i ga n d u s senuke, 

to riksmu, 
g”,

nas važnyczia matomai 
užsitraukęs,

ger

I

szauke

Bernas
oman- 
perpy-

ar ne

apkvai- 
žvengejimu lenciir

ta rszkejimu ratu ir aplan
kytu rimbu, paslydo ir puolė 
po ratais. Sunkus vežimas sn 
baezkoms pervažiavo per jaja. 

Ant kliksmo senukes, subė
go žmonis,
berną. TuojaiĮs jisai prasiblai- 

ne nusiminda- 
boba,

ft
I

sulaikė netikus*

bet nervusve, 
nuts, keikė ite atsargia 
kuri baisoj dejoje.

Motore kranjeis apsilie- 
raivindamasi isz

— Tn policija paimt ta lat
rai IFej, policija!

PuHzkione iszgirdus 
ma, 
suspaudė.
Vincuko ėzion pavojus tvoros!. 
Sudrėbėjo ir vos girdėtu balsu 
szauke:

—■ Vincukas no kaltas!
Tai asz kalta... asz nepasitrau
kiau in szali... ir ne teininau 
ant vežimo, asz pati....

Ne galėjo ilgiai] kalbėt
kloję užmirė žodžei, tiktai mir
tinas gargalavimas buvo gerk
lėje girdėtas. Nebagelo vos ga
lėdama pakelt ranka, peržeg
nojo nelaba, sūneli ir pabaigė 
savo varginga gyvenimą.

Takosi nnneszta in artimiau
sia narna. Paszauktas daktaras 
nutarė, jog jau numirus..

Numirė su • džiaugsmu ba 
noriais karta sūneli h pavadino 

mylima motinėle v

<r
nes

irdejus gero 
lupu. Su

jaja “
Ivg sziol nebuvo 
žodžio isz jojo 
džiaugsmu numirė.

O meile motiniszka! tu esi 
daug galingesne negu piktybe 
nelabųjų vaiku.

Nelaime del jus valkelei^ kat
rie nepildote prišokime Dievo.

Guodok lova ir molina tavo. 
GALĄS^

Ndto’li Dlymoutho mtefrtellio, 
Pžbogaiu oinit 'trumpo ’l'aiikdl'io, 

Mfi’l niore’jlvu Ipažinil'i morgdoB, 
' I \‘.n n'ilt‘11 u*s j >a ndl < *s.

O gi (pilnos inand'i’yll)(>s, 
Tm’bult iitsz dlidcOes 'k vmi-l.vbes,

Ha biznteitkos,
P’aip'i'a'trnisl'm.s priė airiid'ko's.

J'a'igu iržpulndti'n'a kais, 
Tali kia's kjhiai<, 

Kitdkim s'Zird’1 Vari,
Neit ir -m'ėil^i ipaži'iifi’i.

Niidko inc’dil>oja, 
Jialigu iJr Įpalbucjihuoja;

Bied’iiota! 'scin'a’tWs tamlanrks, 
Vyrdliio j'olk'io nogam's, 
Ž'h'o ipbau'ko sivlHaiulks.

♦ * * .*
Jali'gu noriit dn'krdtes dorai 

u Stoni gytf, 
Iteilkia ipnfipaialtylt* islk'ai'tyt, 

Esz ipM'džiu 't.uiUi Ju 'mokykla 
wfaz/tindti,

NoUimflta Iszi’nlk 't idk ‘alpstezvietati 
Po Itlam pilte kfarbo prait Vt, 
Vallįfl Viltitli, duoima ikept, 

Szidk Ittelk Isintli, 
N o m kflIinKs suUoipyti 

SkWl'h't Ii r pmsydi.
N< d Ąfo'Wilt o, j ah iln ilkils a<twi ras, 

ITž dmuigdlio raylihi sainis, 
A|psi|poruiois, 

Gnažitoli gyvuos.
Szliladldn Isuvis kiltialrp, 

Anga ne sz'ilaip ne taii<p.
Da’ ipo nds'ila stnialrg'lyis, 

O jau galvoja jauniikis.
Ne Viena; niuo 'foru ipaboga, 

O ar ,'tiaii mlaža I’nlpeWfils ir geria !
Iszlx*giu s lt raukosi, 

Kaip ipafetknit.Pne ^ilkiiojesi

f

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City
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tos iszvažiuoja. graži- karieta 
liesog ant ju ir indiku. Jiedu 

'suHUpejo pasitraukti -szalin, in- 
'dikai taipgi iszlakste in szonuh 
bet vienas papuolė po ratais ir 
ant vietos atliko. Sodietis nu

li vore suvažinėta indika ir pas
kui eme begt.Tuo t arpu karieta 
tuojaus sustoja palei aukszla 
innra ir isz jos iszlipa kokia tai 
ponia ir muro isznyksta. Sodie
tis nelaukdamas su indiku pan
ku i ja tropais auksztyn, het 
<ol jisai suspėjo užeiti ant pir
mųjų hibu, tuojaus priesz jo 
akyse duris užsidaro. Sodieczio 
mokėta skaityti ir jisai ant du
riu perskaito parasza. XX.

Ant prieszingii duriu gi pa-
• J, < • e |f

tai ko 
man taikia. — Atsidaręs duris 
i neina vidun su negyvu po pa
žastim indiku ir randa garsu 
miesto advokato savo Inure.

— Ka pasakysite gerasis 
žmogeli! — klausia 
(as!

Sodietis apsako ilga istorija 
apie savo indikus ir, rodyda
mas užmuszta indika reikalau
ja sau teisybes ir 5 rubliu at
lyginimo.

— Be abejones atlyginimą 
• gausite. Toji ponia turi pasiim

ti suvažinėta indika, o jums at
lyginti pagal teismo nutarimą. 
Rasztininke, paraazylc jam 
sklinda. Bet, bet, kaip tos po
nios vardas ir kur ji gyvena!

— Czia smilia ir vadinasi

mato parasza “Advokatas.
— Aa! — masto —•

advoka-

1' J

I

■

Kaip tai ? — szaukia nusiste- 
bejes mencentas — juk tai ma
no žmona!

Sodietis taipgi nemažiau nu
sistebėjo.

Isztyrus tuojaus visa dalyką 
sužinota, kad taip ir yra.

— Tatai mano bieziuoli — 
sako advokatas — mano žmo
na tau kalta penkis rublius.

I

J

Ault 'ga'lo taulgryžta (plas 'tėvus, 
S'vo'i'lc'alto's ndtetkuls.

* * *
Ger teutaeta ils i vien y j i mas, 

Tali moltera iir vyrata, 
JaJIgu |Įr<i)(ta tau tpaczliia gražitaii 

sugylami,
Laimes ikifokiois norditkia’, 

bu'nia tgaima.
Priteik Itlam, jaligtu ’abudu
. iijaczedivs,

Tali tiT 'tuUtlilngi bus,
Ger'etein.e's Ta'imos ndgwli

i - reiWBault,
Ba‘ i'i< 'isz vaKIkefliu geno gaili 

sullaiilkit.
O tolkils sulsi vien'ijimlus,

Ir bun'a) Dievo (ptadejimata, 
Kfilto/kli inerdiUmlingi, 
Ba ne d'aip 'naiudi’ngi.

Tolkli 'ne'altlnetaza (naudos 
Kidk būna 'baldos.

Asz žinaiu viena szeimyndlo, 
Laibai diavtadlnia tporele,

Tini įsa vo ntonteHus,
s’.Titei Ite IpiiiSbifimi >pinig u, 

Ir yra guodėsi nuo visu, 
Tn 'Mos tdrauigytstos ipriigidi, 
Namdli 'savo gražiui apžiufi. 
Kad telkiu suisii vtieni'jimn <lmig 

tbivtiu,
Tai TJdtuviiai kilttaiiT gyvuotu.

* * *
Ar nori mimszaiiino isa^igert,

Man-gi už patarime ir skundo 
paraszyma priklauso 6 rnbtiki, 

Tai-gi dabar privalai viena 
da rubli pridėti ir indika ežia 
palikti.

Mužikas jokiu būdu tos kom
binacijos negalėjo suprasti te- 
cziaus rubli turėjo primokėti ir 
indika palikti.

Iszejo be indiko ir mažiau 
vienu rubliu kiszeniujo.

( KRAUJO
Sloginimas

jus, raivindamasi isz sopuliu 
akis atidarė ir mato priesz sa
ve stovinti berną. s<u 
per kuri likosi mirtinai ‘sutrin-

Pažino tuojaus su n u ir pa- 
szauko:

— Vincuk!
— Ar tai tu 

iszlarc nutirpins palaikis.
— O-jei motinėlė, 

padariau? Motinėlė, mano mo
tinėlė, szauke dejuodamas Vin- 
cukaš.

Da niekados teip jauslei in

k »

ta.

botagu f

motinėlė? —

Žmogus lekiant su eroplanu per
'Ir * * ' ii ii.'Vr JT J ll. _ _mares yra ne didesniam pavojuje 

negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Joigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
dl, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

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

k a a szezius...

Ir t a h) Puiszikieno'kas 'kauta 
savo įsundli iszteteinejo o ir tu
rėjo vfi’lli jog Vincitkais norints 
ne bus girtuoklių, o ;
puikiu žmogum, goru «uniim ir 
smaukiausiubernu vi’saim mies
te. Ak! kaip jiji troszko idant* 
toji sdltibu-kllinga vala'.nd'a užslto-

PRIGAVO KUNIGĖLI
- »

Vienam Airiu nusibodo sun
kus darbas ir jis nulėmė pasto
ti plesziku. Sutikės patamsiai 
kunigą jis pakiszo jam po no
se revolveri ir tarė:

— Ar nori atiduot pinigus 
ar numirt!

Kunigas matydamas, 
pleszikas neiszsilavinos 
amate, sake:

Ar žinai, tomistą, ka asz pa
sakysiu ; asz atiduosiu tomistai 
visus pinigus, bet tamlsta turi 
atiduoti man savo revolveri.

Airys mielai ant to sutiko: 
priėmė pinigus ir atidavė re
volveri.

Dabar rankas augsztyn!
— sukomendavo kunigas, tai
kydama pleszikui in krutinę. 
-— Kitaip asz suvarysiu in tave 
visas kulkas.

— Tomistą negali to pada
ryt, — atsillepe Airys, — nes

tada bus sūnūs nekalbėjo. O kaip
v

Puszkieno atsiminė sau, jog 
}irko sunui sermėga ir paneze- 
kas.

f, — ~

jiji szendion laiminga!
7

»1

jojo draugai 
itazmdkino ji 

Vinoufk'as 
kaipo 'kvailas, jaunas, 
kellis 'kartus ir jam labai pati
ko įknrczcuiine zobova. tabgi ir 
paiikindjo visa irždaubr <kar- 
ezemoje, *ka bravoro užd'ii'bim*- 
jo. Viena kautta užtiko ji Pusz- 
ki<*ne (prie tdkios zobovos. Pil
na'karezema buvo žmonių kaip 
pi’igriteta, nuo khimii tai laikini u 
buvo lt a nitai i ir Hirosziku o raugu- 
las nuo arielkos net aipsvaig'i- 
nejo žmogų. Dūzgėjo kaiip avi
lyje, kiti 
miiszinejo
Mtala. Vinciikata ibkaites laike 
kazyreta vtenoje malkoje o su 
kita muteze in st ala rdk'dam’a's 
prikimusiu ballsu. Molina nu
sigandus adgall misi y re ir tez- 

Padkui ■pa'si'ti'kus
ant i/lyežios tezmdtincjo jam 
jog 'piūiigus i'r sveikata menki
na su lai raita, palaikais, drau
gais bdt Viucutkas Subaro moti
na 'kall'lx“<d'amats:

—- P-'gi ault ko asz dirbu! 
Juk turiu pa'siirilnksmin't. Kiti 
gere ir kazyriuoja o ka asz da- 
rvisiu? Žiūrėsiu an't 
Idliis ant savo valikli!!
czra te-gedita! Žmogus’kaiip ‘pri- 
.''igeria Nwldlioj ir ipasitin'k's- 
mina 'tai 'turi pajtegaw ‘prie 
darini ant visos -nedėlios. Kai,p 
negaliosiu ’tai negersiir o'kiii'p 
pasensiu, tada ka’llxksiu rožan- 
cziu Plaukiodamas Ikarollulknls.

ant gero kazyres 
Vincukui. Karta pasidaro bar
nis prie kazyriu, nuo barniu 
pasiflare musztyne. Karezema 
perarmuino ant gyvos ‘pck’los. 
Vitaeukas buvo dru*ta« ir 'petin
gais, lauže ked’ČH ir tat alus, pore 
savo tpr i etaziis su n k ia i š ypn i s. 
Jaigu ji 'kctpsz'tellejo tai jau 
tam atidavė k i dk tilpo. Kiek 
jisai pažeidė 't’ai negalima at
minti liet ir pailsai buvo pusė
tinai suportas, jog kruvinas 
krito an't grindų. Aillsikvotejits 
po keiktam laikui — radosi ka
lėjimo in kor su'kitais'gavosi.

Tuo ja uis duojo žinia ipata mo
tina, 'kais Vincilkui atsitiko. 
Dėt motinos * buvo tai laibai 
bkau'di naujiena. Isz godos ne
dryžo pakelt akiu ant žmonių 
life's jai prikiszinejo Moguls dar
bus Vincuko. Bet kaipo muili
nto., teidt'ersinejo prtewz žmonis 
kal'p galldjo jog VincbkaM ne- i • aa^ . a ta. ' . a aaa A aa

A e iszejo

Pakele jai’ses ir iszvynio-

Tada Viinoullca’s bai‘sunkei: < ’ |
pi’akallbi'uotu in j a ja gražiai ir '

del — tavęs....
gurbe sermėga.

puolė ant keliui

A. RAMANAUSKAS

° IVCIO. 1 <II\V1V JCVIOVP X*.

. tu ikogreicznunsė. Kaiip jiji bu- jus .rodo sunui kalbėdama, la-

'dzia'irgsmii 
mtetatla.

♦ ♦ *
Kada jau buvo už kaimo, pa. 

Kila'ko Pusžkkmei ipmia su sū
num.

Buvo ipo tteitayliei Itmju ipacz’ru 
mdhilka jotaios siunuta Vhicukata.
Kdktta
dki i 't u ma's. Ponai t i s 
ptoflbtoiigos mcOodla, 
n*ky*4eta, ipagmxfojo taavo levus. 
O Vinculktos 'ka ?

Akys ajJtemo Puszlkicaiei ir 
net gei'lėteje NpfldtiiHo ant to a’t- 
siminiimo.

Vitnoulkais kauki <ht buvo vai
kinu, vajtkszczio,fo hu tėvu ant 
užritaubin ir iszmdko iknirczemo- 
je Neddt ;ir gert aric'llka. Karia 
moli ma. jam isz-ka'lbinejo, fe-vas 
keikę paezia ir nepaiso arti jo- 
i io« jpataa'kos o 
veizxla Ifevo. Tevata užsigėrė 
jog be laiko •fiire'jo mirt, sūne
lis vienok ejo'ŽBnomn sau kdliu, 
prtagerhiojo uždaiPbi ttanp ’paiia- 
szin sąru draugu, nežiūrėjo baž. 
nvežiota ne Dievo no molinos. •r

Jaign tkada’pasitiko su moti
na mietate 'till vita reilkailavo nuo 
josiois pinigu Ikalbedamais: — 
Kam menai bobai (pinigu! Asz 
e-siniu jaunėta tad tuvriii gyvent kaltas, tiMai midkszai 'kurte ji 
su draugais ir ipaQebaut. O be pritnfulke prie kazyriu ir g-un- 
pinigu ne ym ka veikt. F

taiinette ėjo pa- 
Tevnis

1u ‘laiminga!

sz<vdtniai, lėaii'p Iko/kte 'poną h i s 
in slavo motina, tada mylėtu ja 
taip kaiip ir‘kilti vai'kai savo 'tė
vus. Ant •svieto nidko ji dau
giau 'no ‘t roszko. Gdido but my- 

taii;p 'karszkai,lota '()er sunu, 
kaiip ji ji ji įmyli i. Kada, jis aipsi- 

mdt incite alpsii-

davė jai tiek ■ t

pacziiuKS, sena 
gyve’nis prie jojo, bovine aimi- 
k irs i r ram i a i numiPs, hiiimim
dama Dieva jog 
laimes an't Zewe's.

Tai,‘p misiyd'amla apie viena* 
tini ir aipie galinti bult kurie 
(M josios an't įsvjdto, ojo Pusz- 
kiene 'kais kartas Itolyn, paai- 
repidama «u Ha^dclle.

Kveipuddama, su'niii'nis, ga
in mieslt'a, nusitlave įpir-

miauso amt paeito o 
leidosi eiM i iper. 'kromuis. Pidko 
pirmiauLse'tai ko dvimis roi'ka-

vois i
paskui

Vincuk — panczekoR — 
kokios gražios^

6 6 6
YRA TĄI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

>

Ir 'kdl’te vtaiikdlhi

jog 
savo

Vincukas

I
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APLAIKE NAGRADA.
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Iftvo, ka prataze iparnesat ga0- 
pa'doriai, ipalėlkui- iszrinko s«n- 
kr orai jo so nnega; ddl sunaus, 
imt ga'lo jiutaidavo in kita kro- coy, <Jallit’ormijos, 'kuri davo ži- 
ma •piik't žiemimos ipanczekas. nia tpor tdtefona apie trūkimą 
Kulpcziius 'tiiixyjOf visokiu dau
gybe ir vjifUiipimargin’tiL —• Na, 
kdkials ežia dabar itazrink't ? — 

I___ !.ji:___

Pusakiene davinėjo Vincu- cu’ka.s aroszte bet ne ipalte vie- raudomis, tokios Vincukui go- 
kui maža savo uždarbi o 'kada itedejo ji- kilti. Julk jisai no ria tusia paltilcs, Gal n’ovinlts kai- 

. • * ■' V*; ' 4 k '/ f ‘ !' n. i 4'“’ ' t

do anit muštynes. Sėdėjo VUn- para Mino Pu's^kien’e. — trasiu
11 « A U . . • ’• « ill TT* ii '•
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Mrs. A. P. Miaiks i'sz ®ati-

didelio Ht. Frame i h Iprudo pra-
oPhv me>ta ir 'telkiu 'bildu iszget-
bėjo daugybe gyvascžiii 'nuo 
priguniino, ana'dliona it'ž tul bu
vo aipdovanot'a sidalbyinhi me
dali i u ir 250 doiteiiu ipwiigate.

♦ v

1 J

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
28 Frack St., Frackville, Pa. 

Bell Telefonas 172 
■ ■ ■ ■♦■■■■•— 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R 
■ r ■ ■-

tabnlsąmuoją ir laidoja mirusiu, |.- Sk,^kilm llllTį

Tentai yra vtedfci fabrikai, 
. Kur di?baisi raiu'gabu,

Ge ik- vital, net diržla a’M'teidte, 
Moltoidle^ vilstor savo kiilkk prie 

bravordlhi tpraJtoid'Ži'ii. revolverije nėra ne vienos kut-
11 Wbnilkaln<tad ne ka«, 

Jk-gu'l jali'^ieta v i'ikata’, 
Wk i s goryraata,

'Tai szinxlotes ne kata.
GYDUOLE NUO ANGLBKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama pyduolo variuojama su 
stebetine pasekme per 80 metu^ del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kltis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir Lt. Gy-- 
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
šio gydimas Preke 30e per paėsta, 
iszrasta ir parduodama vien tik per 

r HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA

••

4

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsaindo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite 

Quick Relief Tablets

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14

(

4

t

f

Preke 25c Baksukas

> CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

- -1- - 1 —— — —   '    . -

i

kos — ir atsitolino sn pinigais.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS lietuvis; 
GRABOR1US MAHANOY Y

J!

r

p r
Laidoja .kMnuB įttnlnlh. P«M*ndo 

automobilius del laidotuvių, krtkiB- 
tiniu, veseliju, pasivaUnijlmo ir t. L 
820 W. Ceatre St) MabaMy City, Pa.

ilĮ M!
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ŽINIOS VIETINES Nepaprastos Priežastys
Rugsėjis. 8-tas menesis. 
Praeita nedėlios vakara 

ant kelio arti Lakewood parko 
likoks snvwžinetas per automo
bili i u Ye&riaA Eokroth, 60 metu 
senumo balbcris nuo 131 E. 
Mahanoy St. Jisai teip pavo- __ • T_ _ ______•! — !•!___
tuojaus nuvežtas in Ashlando 
ligonbuti kur mire Panedello

— Persiskyrimu Vedusiu
Poru Amerike
Kansuose kokia tai moto-
I

i v << 11 m i,* inv i\ *' i\ i iinriv-

re atlaike ipersiiMk yrimą už tai,
J buk josiąs vyras nuolatos jaja 

jingai buvo sužeistas jog likos

vakara. Edwardas Žukauskas 
isz Tamaqua kuris ji suvažinė
jo likos aresztavotas.

— Joseph B. Kleindenst 
yra pasidavęs kandidatu ant 
Chief Burgess. Jisai yra pla- 
cziai pažinstamas tarpo Lietu
viu ir yra tinkamas vyras ant 
to urėdo. Laiko nominacijų ji
sai apHaikys dideli jlkaitli Lie
tuviu balsu.

— 'Praeitam numery “Sau
les” buvo indota žinia buk p. 
Tininiene ir p. Mineikiene in- 
dainuos koletą rekordu. Dabar 
pasirodo kad tas neliesa nes 

“ ‘ . Ži-
in vietini

jos nieko apie tai nežinojo, 
nia 'buvo paduota 
Angliszka laikraszti (isz kur 
ir mes ta žinią paėmėm.)

— Soredos vakara laike 
nakliniodarbo Hillso kasikloje 
per dlcH|4ozija gaz<> likos apde
ginti tris vyrai: Juozas Dali i n- 
skas nuo 218 E. Railroa<l St. 
Uaas. James ir Win. Holloway.

— Visiems kurie dalvvavo 
laidotuvesia A.a. Alexandre 
Rutkausko, tiems kurie sutei
kė gidės, užpirko miszias, pa
skolino automobilius, ir kitaip 
prisidėjo prie palengvinimo 
musu nuliūdimo, szi rd ingai de- 
kavojam ir lirikim kad Dievas 
už tai jums^atlygintu.

— Rutkausku Familija.

SHENANDOAH, PA.
— Wm. Penu kasykla kuri 

nedirbo nuo 20 Juniaus, pra
dėjo vėl dirbti praeita Ketver
gą. Arti 650 darbininku szioj 
kasykloje turi užsiėmimus.

— Nekurios kasyklos, ypacz 
Lehigh Valles kompanijos, vol 
pradėjo dirbti 
dienu in sanVaite.

— Thomas Howells

tik po keletą

» me-

5 1'! <1 i

< 1. f

Jfi < > ri
7 4'D
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ISZ LIETUVOS
PERKŪNO AUKOS.

Perkūnas Szimoniu valscz. 
sudegino 
vietose 
vienas, 
drausti.

4
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§ Kingston, Pa. — Eidamias

<

DU ARABAI
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— Thomas Howells 3‘ 
tu senumo, nuo 126 S. Fergu
son St., ana diena atome san

Jisai

likos

gyvaste su revolveriu, 
per koki tai laika sirgo neisz- 
gydoma ligo ir tas buvo prie
žastis patžudystes.

— Simonas Soroka
sunkiai sužeistas in kai ria ja 
ranka laiko darbo Maple Hill 
kasyklose. Gydosi namie po 
priežiūra kompanijos gydyto-

• jo.

tranlko u'ž nosies .per ka parau
donavo kaip puiki rože ir to
kia pasiliko anlt visados.

Oh a j u'j vy ra s a pi a ike per.
isifflcyrima nuo savo paezios už

triobas asztuoniose 
ir Al angaru kaimo 
Visi ūkininkai neap- 
Krosnoje užmusze P. 

Lnikanska ir Szesztokuose K.
Bružą, ir padegė kolos triobas; 
Žiemariuoso sudegino kariu in
validu dvaro svirną ir geriausi 
triobesi. Užvenczio valscz.Už ven ežio

skersai ulyczios Vincas Paliu- 
binskas 28 m. senumo likos 
suvažinėtas ir nžmusztas ant 
vietos per greit bėganti auto
mobiliu. James Bronnhn kuris 
Paliubinska suvažinėjo likos

I ’
§Warrior Run, Pa. — Stasis 

Morkus 22 melu senumo vai
kinas likos užmusztas per elok-

Vienas Arabas pustinioje, 
vardu Naubu, turėjo labai pui-
ku arkli, kuri nenorėjo parduo-

mobiliu. Jarnos Brennan kuris

aresztnvotas;

trika ant Wilkes Barre ir Haz-
tai kad toji kas ryta isz4rauk-^(Jie(lriucziu kaimo nutrenkė J. leton elektrildnio geležinkelio.

>
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IND1JONO SAVŽINE
ė. 4' * wW"’ < 3

Ihdijonaa kartie ipaipraeze Ra
ivo lkaimy.no forulpuczio tabako.

, . .IN If
MALI0R1AUS

, SZPOSAS
■■ 6. i t '1; • 1

——■ f

Vieniais isz Paryžinių mmlio-Į j<flitnyna^ irtkfezo ranka in kf-

i- 4

ti už jokius pinigus. Dakaras, riti ipada.ro puiku laupom vie. I Keiniu irdavo jam enuja. Ant 
nnm iuz tenaitiniu hrėdninku Įrytojauia Indijotlaa atejoa pas 

kaimyną atidavė,, jam .ivdtoiji 
. a ' v /■ J P J 1a _ H _

talbnJco. Kaimynam

kitas Arabas isz kito sztamo,iiiuuurc jrn nun — -—- — —

labai troszko taji arkli turėti, kuris buvo bailsi'aii flk* L ‘ ’ W • “ .At. . • <« ... .■ . <*

isz tenaitiniu uredninku
u|pn«. 

k jįu | a » i M TI 8^ ... f-—- f-.,, -n- iĮ||ywĮ ' ”” IK’ '"i1 F

iAteiio. katĮta SkriputRlirtj ipą* (25 cenUm) įkurtuos rado taip
"• • • t—V™ J . Įtdbakoi -Kaim^MH nwwtoteliajn’

Itt'clta^ o ikadą mrtlioriua paimi-|temngyata TndijOno ir tiSKau-Į

(ii, tvirtindamas jog fnibinai ne

.

bet negalėjo atrasti ant to 
spasaba; .ant niek davinėjo % v 1 • __

teip puiku arkli. Manyda
mas, jog jojo stengimni yra 
ant niek, pastanavijo kitokiu 
spasabu ji gauti.

Tsztepe veidą juodylu, apsi
rėdė kaip ubagas ir sodo prie derejais. Malioriu® aM to nomi-lg^ Pik-
kelio? kuriuom Naubas ketino V’ 

7 i

jotie. Kada paregėjo ji artinan- 1 
tysi, atsiliepė silpnu balsu:

— Esmu vargingu ubagu, 
nog trijų dienu nieko ne val
giau ir ne galiu isz vietos pasi- 
judyt. Numirsiu ant szios vie
tos, gelbek mane, Dievas tau 
szimtaropai užtai atlygy s.

Naubas prasze ji, idant nusl- 
dĮimtu su juom (namon, (kur at
laikys maišia, bet apgavikas 
atsiliepe:

v— Ne galiu pasijudyt isz 
vietos, ne turiu pajėgu!

Milaszirdingas Arabas, 
szoko nog arklio, atvedė arkli 
prie sedinezio ir prigialbejo 
jam užsėsti ant arklio. Kada 
Daheras pasijuto ant balno du
re sh pentinais arklui in szona 
ir leidosi szaukdamas:

— Tai asz, Daheris*, pavo
giau tavo arkli, ir paimu ant 
visados.

Naubu vijosi paskui ji duo- *1 • J • •

1. .. «• r, m*-■ ■■ r ' J '!>- . —_

malioriu ir u#kaO!bfno savo por-
Naubui savo verbludus ir turtft 
už

jog jojo stengimni yra
ge, ^kupiiOibius nenorėjo priim
ti, tvHindfcmah jog snii’nisai nei __ r Tai buvo, taip: manot 
yra panašaus • in jį bet sukiko miivlyje kuriu du vyruię < 
priimti portretą jai'gų <k1uos kr Gerais vyras man kai j,

*1

ro jo doi kO netpaail alike •piiH'guįį 
_ v ) , . — < Tai įbuVo. taip: maaiaL

yra panaiszue • in jį bet eirtiko szirdyje (turiu du vyrufę gera ž

,}i u-ž puse Mek, Įkidk imvo susi-1 jįįn,. pinigai prie laivas ne pri/ 

ti'ko o .‘■IkupueliuH tnilpgi nesn-l fag vyras man santtbždejo; bu-,' 
' N<o- . vo tau dueltS, tai pnsrlftiiky'k,

— Kai aimry'tt Jnfgu «•>*«- GeraB vcfla sanalbMmo: tai ne- 
lencijė tvirtinu jog portretas toiayibe, fta'bdkna.buvo Uu dno- 
yra ne pnnniszue iln tave, tai ne. tn8 pinigu tau nedavė, ati- • 
gailiu gcJdti sutartos it&noflcee- dunk. Piktins man vein sznabi-'

dėjo: ne m idly k daugiau apie
Po iszejimru'i dkupuolinus (ai. ipaisilhnkyk. Ir nežinojau ka 

mallioTtiuls primali'avojo dvi pndarvt ir k didi o bnfeowrirdy- 
miUžinisskas aurts prie port re- j0 mnn0 ,turiu Mansyt. Ant ga.

lovas uždavo savo 
barnios.

MinnasOtoje pati niplaiko 
persiūk yrimui nuo ■savo vyro, 
buk tasai1 niekados monupjau- 
davo sau nagu nuo kojų su ku
riais draskė ja ja laike miego.

New Jersejt* aplaike mo-

v v ra 1SZ valsczBudevicziu 
nutrenkė .Jule 
sužeidė pati 

Petroeziuna ir padego ju na
mus. Szaukenu valscz. Beržy
nu kaime nutrenkė 2 arkliu. 
Apie Kurtuvėnus ir Szaukenus 
audra suardė telefono vielas, 
iszlaužo daug medžiu, iszguldc

Bukantu;
Szilenu kaime
Petrocziunienc,

t

toro nuo’ savo vyro 'persiskyri
mą kad 'tasai girlejo su britvn javus, nuneszę daug sziaudinlu 
po pa*žasczia.

* rp
re v vra nuo mot eros už lai buk 
toji niekad nesiprausė ko vy
ras baisiai meu'žlk<Mitc.

Piqinsylvanijoj 
[lersiskyrima tuilas 
nuo .Mavo .prisiogdles 
per visa, metui pasveikindavo ji

stogu; staigus potvynis nune- 
sze tileziuku.
(Szattdu ’(HpskJ) iperfcunas 
daužė bažnyczios bokszta, pri
darydamas skylių lyg po armo- 
tomis apszaudymo, ir nutren
kė szvonta Petra, kurs stovėjo 
tarpe dvieju boksztu. Szventas 
Petras inkrito in bažnyczia, 

prosais, toridkoms, (puodais ir ežia pramusze altoriui didele 
apsisukęs iszmusze 

bažnyczios siena ir iszejo lauk. 
Ar ne stebuklai ?

r<‘nne.sse<' siūlas persky Naumiestyje 
su-

aipl a ik e 
■žmogeli is 
buk toji

inkrito in

duobe ir1.1., kada pareidavo nuo dar
bo.

savo paezios žmogus, kad toji 
rukjxlavo paperOsu's ir išger
davo (per diena daugiau mun- 
szaines ne kaip jisai per visa sty vienas žmogus 
sanvaite.

* Masaczi užėjo t ulla andtere 
atpila ilk o persi įkyrima nuo savo 
vyro už tai kad nenorėjo gla
monėtis jisai su 
ežiais kada toji iszvažiuodavo 
bandiiHium ant “gud taims.” 
Sudže buvo tok is kvailys kad 
persiskyrimą bobai davė.

Illlitiojuj viena moterelo 
aplaike persiskyrimą nuo savo 
vyro už tai kad jisai (neskaito 
laikraszczio “Sanlles” ir jai 
uždraudė. Bet po dvieju mene
siu susitaiko kada jivju dukte- 
re užrasv.e jiems “Saule” ir da
bar laimingai abudu gyvena. 
Szis 
sVbe.

New Yoitko atsikrato nuo

savo vai'ku-

Šaulį es

atsitikimas vra tikra tei-

SVARBUS
SUSIRINKIMAS!

Draugyste Szv. Antano, isz 
Mahanoy City, Pa., laikys sa
vo metini susirinkimą Nedelioj 
4 Augusto, pirma valanda po 
piet ant Miko Auksztakalnio 
svetaines 1222 E. Market St. 
Visi draugai yra praszomi at
imt inai pribūti nes turime la

North Side, Pittsburgh, Pa. d>ai svarbu reikalu visiszkai at-
— Rugpiuczio (Aug.) 4 d., in- 
vyks iszvažiavimas — pikni
kas 3ju draugyseziu — inžvn- 

dr-te, Lietuvos 
Kuopa 

Kuopa,
Kruklio Ukeje, Emsworth, Pa. 
Iiržamtga tiktai 25c ypatai. 
Daug buvo iszvažiaviinu bot 
trPju draugyseziu rengiamo da 
nebuvo. Iszvažiavimas pirmas 
tekis. Programa susidės 
visokiu žeidimu del 
puikiomis dovanomis.
Side Choras dainuos invairias 
tautiszkas dainas po vadovys
te S. Alukonio. Grajis puikiau
si du orkestrai vienas isz Kau
no, antras isz Paryžiaus. O ka 
jau valgiu ir gerymu tai bus 
visokiu. Patamavima suteiks 
North Side Jaunuomene. Bus 
t rokai voszt 10-ta vai. isz ryto 
nuok Belmont St. Su maszi- 
noms reikia važiuoti per West 
Ave. parka ir pro Bellevue. 
Sueina in viena kelia 14 myliu 
isz Pittsburgh. Paraszai bus 
prikalti sir nurodymu, 
dingai kvieezia visits.

,___________ Rengėjai.
ANT PARDAVIMO.

gimo V. J.
9-taV veži u 

L.R.K.S.A.
ir

Adomo

isz 
visu su 

North

Gera bizniava vieta, groser- 
ne ir gazolino stotis, geroj vie
toj ant State kelio, Tamaqua, 
Pa. Apie daugiaus informaci
jos kreipkitės aut adreso: (163 

522 Pine Street,
Tamaqua, Pa.

likti.

4

Komitetas, (t.60

Reading 
. lines . k

Ryto 
5:00

Ekskurcijos Seredomis
— 1N —

Atlantic City
Seredoj, 7 ir 21 AUGUSTO

Ant Regulariszko Treino
Isz

Shamokin
M t. Carmel ....................... 5:10
Ashland ............   5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) . . 6:39
Philadelphia ribus.................9:30
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.00
Su Palydovu Iszvažiavimai

UŽ Nupiginta Preke in
Bostoną ir White Mountains

Septinioa dienos — 25 Augusto
Knygute apie szita iszvažiavimi 
gaunama adresuojant in

JOHN M. ROLIN, D. P. A.
Williamsport. Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

• •

Dnbeltavas 
Tikietas

§ M t. Garinei, Pa. — Bast 
kasykla kuri nedirbo nuo 1 die
nos Juniaus prhdejo vol dirbti 
praeita Panedeli.

§ Anglija. — Isz priežas
ties sumažinimo mokesties del 
darbininku dirbtuvėse bovol- 
nos, straikuoja puse milijono 
žmonių.

§ West Chester, Pa. — Per
kūnija užmusze 55 karves ku
rios stovėjo po dideliu medžiu 
ant ūkęs prigulinezios prie 
G. H. McFadden.

§ Waldenburg, Silesijoi. — 
23 angildkasi'rti (likos iržmuszKi o 
12 pavojingai sužeisti per oks-

kelio/ kuriuom Naubas ketino 
7 / 

A a ■<>«. r * a * . A

1

yra ne <panalHZiM iln tave, tai ne. tag bef pinigu tau nedavė, ati

dvi padaryt ir kdkfio bafl'so szirdy-

to ir ipalkobino savo dirbtuvėje. ho igudiniu brt piktą? vyrftfi 

miešta, ’tuojaus rttejo iT dku-1 visa nnk*ti jog negalėjau nž-
li ne f noraus ipa'skflydo <po visa L n geru bardai tanp -saves ipcr•M?

pudl'ius pai? a^i.^ta dixMMla. per rfiai turėjau atsfkett

VISOKIOS NELAIMES.
Szancziuose, Kauno priemie- 

pasipiovo 
gyslas, vos gyvas nugabentas 
ligoninėn. Kėdainiuose vienas 
sziauczius peiliu induro savo 
bosą, paskui pats badėsi -su yla 
pilvą ir krutino. Abu nuvežti 

ligoninėn. Sziauliuose garvežys 
nuvažiavo vienam puskarinin
kiu ranka. Gastoniu gelžkcllo 
stoty jauna 20 m. mergaite pa
ti puolė po važiuojanezia dre- 
zina, ir užmuszta. Klaipėdoje 
kalvis peiliu pasipiauste gyslas 
ir Klaipėdos uoste patrukusi 
intompta viela nukirto karinin
kui koja. Pelycziuose Suba-Pelycziuose Suba- 
cziaus valscziaus jautis subado 
Andrijausa. Raudondvario vai. 
bernas szovesi isz vaiku szau- 
tuvo, bet tik susižalojo kakta.

VAIKINAS ISZDAVE 
‘ ČIGONE.

Raukausku. Vilkaviszkio aps. 
— Nesenai, ežia atsilankė czi
gone, kuri keldama kortas kai
mo mergoms, apsakinėjo viso
kias laimes, esą, jos iszteke- 
sianezios už gražaus ir turtin
go vyro, businezios laimingos 
ir t.t. Jau czigone taip kilno
dama kortas prisikrovė pilna 
kiszene litu. Tuo tarpu vienas 
vyras persirede moterimi ir 
prasze čigones, kad ir jam isz 
kortu iszburtu laime. Czigone 
isz savo kortu pasakojo tam 
vyrui, virtusiam pana, kad ji 
isztekesianti už aukszto valdi
ninko, kad busianti labai tur
tingu ir laiminga. Tada vyras 
numėto mergiszkus rubus ir 
visiems parode, 
meluoja.

kad ezigone 
Czigone keikdama 

greitai iszsineszdino isz namu.

DAUG LIETUVIU VA
ŽIUOJA IN BRAZILIJA.

Vyžuonos, Utenos ap. — Nei 
vienais metais tiek nevažiavo 
isz mušu kampelio in užsieni, 
kaip sziais motais. Vidutiniu 
ūkininku sūnūs, susidaro rei
kalinga pinigu suma kelionei, 
galvotrukiais lekia in Pietų 
Amerika, ypaeziai Brazilija. 
Neturtingesni parduoda pasku
tini žemos kąsneli ir bėga in 
“palaimos” szalis. Tuo bildu 
isz vieno valscziaus per motus 
iszkeliavo 50 žmonių.

K I '

PROSTITUCIJOS 
KLESTĖJIMAS.

Kauno labai priviso prosti- 
tucziu. Vnikszczioja būriais po 
paezia Laisvos Alėja ir praoi-
viams garsiai siūlo savo preke. 
Restoranuos© būriais, po 10 Ir 
daugiau sėdi apsėdo stalus Ir a . * a a a ««girtauja, ir vioszai veda dery-
* . r . *

bas. Isz Nemunių gatves visa 
armija prostitucziu iszsikele in
Žaliaji Kaina, kitos iszvažine-
jo in mažesnius miestelius.

plozije Friedenhoffnung ka
sykloje anglies.

§ Mt. Carmel, Pa. — Mare 
Gaulis 13 metu senumo mer
gaite nuskendo Righter pnido 
kada maudėsi praeita nedelta.

§ Hanover, Pa. t— Mrs. Vio
la Spurrier isz Finksburg, Md. 
nuszovo ant smert savo vyra 
kada jisai parojo girtas namon 
ir pradėjo bartis su szeimynn.

§ New Yofkas. — Keletą 
komunistai atėjo in Kinu ap
gyventa dali miesto kur bando 
laikyti prakajbas bot buvo isz-

r

nu-
mias nuo piktumo. Norinti jam hr sugražirit 't'au pinigą.
vfoaiip kerszibo <bot artimas ne- Ar daug randasi tokiu 'kurie 
norėjo nuimti aiisu nuo veido hirį tokia savžme- (sumainė) 
sku'puoiliauls. Pradėjo deretis ir kaip tasai Indijonas turėjo?

v<isaiip kerszi'no bet aVf is/tas ne-1 
norėjo nuimti aiusii nuo veido (urį tokia

buvo ipi-ivenstas tfcu.'puoiihis (In Nwin’taliiwjo Aura
kart liek užmdkdti už jportreta ‘ ‘ ‘ “ - - _ -
kiek isz ipi’adžiu sutsiderejo. 
Ma'lliorius praszrtlino asilo au- 
siW o skiupuolliiKs paėmė portre
tą.

bet balta szinhs po joje plake.

ANT PARDAVIMO.
.i ,h. r i,

damas jam suprasti, jog geidže 
su juom pasikalbėt." Ant galo 
susilaiko ir iszkląuse ka Nau
bu jam norėjo kalbėti.

— Pagriebei man arkli, ja- 
giriteip Dievui patiko, turėki 
giluki; bet meldžiu tavęs/ nie
kam apie tai nekalbėk, kokiu 
spasabu ji gavai.

O tai del ko? — užklauso 
Daheris nusistebėjos.

— Gal rastųsi kitas, kuris 
tikrai reikalautu pagalbos, o 
tu bdtum priežastė, jog nieką* 
no iszpildytu milaszirdystes sa
vo artimui, kad nepasiliktu 
apgautu teip kaip asz.

Daheris perimtas tais žo- 
“Bremen idlplauike iii ežia isz džeis meile dėl savo artimo, 

gylei užsimislino, o nusedias 
nuo arklio, atidavė adgalios 
Naubui, spausdamas ji szirdin- 
gai. Da pasiliko su savim per 
koki laika, prižadėdami viens

vaikinti per Kinus. Keletą bu
vo maž-daugiaus pažeisti.

§ Minneapolis. — Lekioto
je i Owen Hangland ir Preston 
L. G richton kurio su savo oro- 
planu iszbuvO ore 155 valan
das, likos užmuszti kada ero- 
planas sugedo ir krito žemyn 
su* dideliu smhrkumn.

§ Chlcngd. ’— Mnsžtyneje 
tarpo aliniu bntlOgeriu trys vy
rai kapo miltinai ipaszau'ti.

Naujas milži. 
pasažierinis

h

§ Ang’lija.1 
niszkas laivas

Aimerikos in '4 dienas ir 14 va
landų laiko. ‘

' 1

DIRBO PER SUNKIAI
Vienas isz musu aplinkiniu 

fermeriu nnvažiaves in Alen- 
towna ant fero, linksminosi ge
rai, palikins paezia namie triu- 
santese ant ukes idant viskas 
eitu pared ko.

— Na, Magduk, ~ paszau- 
ko farmeris, in saVo priczla, 
kada sugryžo namon. — Esihu 
labai nuvargins. Ar karves jau 
iszmelžtos? '

— Teip senei jau, —- atsake 
pati, ne nutraukdama akiu neg 
savo darbo.

—• O arklei jau nukinkyti 
ir paszerti? ” t

— Teip.
— Malku prikirtai ant ly

to jaus?
—— Teip.
— Dyselis nog vežimo jau 

pataisytas?
Teip.
Na tai gerai, — pabaigė 

iszsemtas farmeris, atsidusias, 
duokie man dabar vakariene. 
Eisiu tuojaus ant atsilsio. To
ji fannerista mano suvis da
ba i gs ir in grabu intronks.

■ , S...........  . ..... iU. I>. wil. ■ t ......... ,11,1 O-iS .......... ..

PARSIDUODA NAMAS SU 
BIZNIU.

Parsiduoda' didelis namas
■ ~ > ūk 1

I

kitam prietelysta lyg stnert.

H. iGERIAUSIA
GIEDANTIS

PAUKSZTIS

..r? i

( *

Gyveno kita karta didžiame 
miszke senelis atsiskyrėlis. Už
simanė jis karta pasilinksmin
ti dangiszkuju paukszcziu gie
dojimu.

Pasivadino jis kranklį ir ta
ro jam:

— Eik, aplakiok visur, pa
tiriu kokis pauksztis geriausiai

KO NEMATAU; TAM 
NE GALIU TIKĖT

Vienas iszauszias socialistai 
kuris statosi labai iszmintingu 
o aliejaus mažai turėjo pakan- 
szije ir nuolatos priesztarauda- 
vo priesz Dieva, dangų ir pek
la, nuolatos kalbėdavo: ha ko

Kotelis ir fanna. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo, 
ir visokios vigados stuboj. 
Fanna turi 45 akieriu, daug 
lt A 1A M A * AA —. -A. —vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par- 

<1 • f * « • • •davimo yra kad vyrui mirus
sunku man ja apdirbti. Kreip- 

(t.f.
ne matau, tam no galiu tikėt.

Sėdintis szale jo gasapado- 
rius, taro in ji:

— Szkada, jog ponas no 
turi galvoje ne i^zmintięs 
smegenų. ...................... .

— Kaip tu gali teip kalbėt?
— užklausė mandrahis. 1

— Ba jo nematau, — o ko 
no matau, tam ne galiif tikėt.

Socialistas nutilo kaip varle.

PAJESZKOJIMAI
Pnjeszkau Juozą Zabelevt- 

cziu. Seniau gyveno apie Pitts
burgh, Pa., dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą su juo Ir 
meldžiu paežiam arba kas ka 

szi no 
(lt.

apio ji žino atsiszaukti

ne

adresu: ' , . 4 ....
Mr. Simon Soroka,

29 S. Lehigh St 
Shenandoah, Pa.

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

Pajeszkau Mykolą Dobrocki, 
paeinanti isz Vilniaus Gulb., Li
dos Pavieto, Roduinios parapi-

••

jos, Paloskai kaimo. 1910 me
tais gyveno New Philadelphi- 
joj. 1912 metais apleido szi 
miesteli iszvažiuodamas 
Scheneętaday, N. Y. Turiu 
svarbu reikalą su juo. Tegul

in

pats arba kas ka apie ji žino
ir saldžiausiai giedoti gali ir atsiszaukia sziuo adresu: (lt. 
kuris pauksztis geriausi baisa 
turi?!...

Nulėko varnas jeszkoti in 
miszka; joszkojo visa menesi. 
Ant galo parlėkė pas seneli Ir 
parsivedė sąvo penkis krank-

susidantis isz devyniolikos rui- palinksmintu
mu. Namas, ant dvieju famili- 
ju.

liukus. '
— Sztai, tove teisingasis I- 

taro kranklys, — asz iszlakio- 
jau visa pasauli, klausiau, kaip 
gieda invairus paukszcziai, bet 
noi viens isz ju negieda taip 
gražiai ir no turi tokio* balsu 
kaip mano vaikai. Todėl asz 
ir atvedžiau juos pas tavo, •T i • • 4 i • e _ j

Paklausyk ju
—. *’ U *1 •

Mr. Tamas Svižukiaviczius, 
Middleport, Pa.

Mano sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai, kurie nosenei 
gyveno ant 214 — 6th St., Ke- 
wanOo, Ill., bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalu nes iszva- 

noriu su 
Atsi smaukite

žiuojii in Lietuva ir 
jeis susiraszyt. 
tuojaus pas savo broli.

Joseph Lnkaszunas
(t. Aug. 2.) New Boston, Pa.

, ,|l ,111 , I. I ■!■ ■■■■  ................PU — Į— - I. U ■ ’ Wl —

Vienas szonas atnesza 18
. ■ .A _ u ii ' - • t t ' i

dolkmu natndos, įkiltam szone yra
grosorno. Naujas namas tik 6

A M > M.

kites ant adreso: . 
. ’Anna Konsavage, 

Locust Valley, I

Box 144, R. F, D. No 1,
. Barnesville, Pai

- ttv j■

$4. o«
1N

J

Dubeltavas 
Tikietas ‘ 

r

NEW YORKA
NEDELIOJ, 4 AUGUSTO. 
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Specialia Treinaa S ubą tea Naktį
Ji £ ♦ 

...... 1 *... ' 1 ..... ■' 1 ..................!■ IHI ■ aai»

I»x RyU
Shamokin >.................... .. . .. 12:01
M t. Carmel........................... 12:10
Ashland............................... 12:47
Girardville.............................12:55
Shenandoah .....................   12:85
Mahanoy City ...................... 1:15
Tamaqua 
New Yorke pribus Liberty St. 8:35 
New York pribus W. 23rd St 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New York* 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

eeeeeeaeee

• ••••••••• 
.................... 1:45

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

(Bell Phone 872) 
331 W.CentreSt. Skaaandeab.Pa.

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GirardviUfes 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele-

' 1 Jįjį

Bell Telefonas

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 4 AUGUSTO

idant jie savo giedojimu tavo 
.......Paklausyk ju 

giedojimo, ir tu busi man dė
kingas Į.............................../ .

Nusijuokė senelis ir saku 
kramlldiui:

Tiesa tu pasakei, Dievo 
paukszti, nes kiekvienam tėvui 
savo vaikai yra geresni ir gra-

kingas l....

motai kaip statytas, ant kampo __
I‘R

Fifth ir Loon St. Vieta apgy
Venta visokiu tautu žmonimi. 
Aplinkui kasyklos ir fabrikai.
Biznis geras. Viskas parsiduos 

Atsiszauklt sokaneziu 
(t.

pigiai.
adresu:

Mr. Ig Kosloskis,
P. O.

• •

žesni už kitus vaikus.
f ... ............. ... ......T......

*

“ Į.<

■ .*

Ęoxi84, 
Port Carbon, Pa. 

h* »< r ’ •>
' ' ■ K # ,1 r

♦

Skaitykite-Saule-♦ ♦ e
x i 4« « ,

tonuoti o pribusiu in deszimta 
mlnutu.

K. Rėklaitis 1
Li«t«Ti*>kas Graberi««

V V TiMala.
Specialiszkas Trelnaa apiak Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City. Exchanger PI. 8ta 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 1

Yankee, •« Cleveland
HeV Yorke l

t

k •**4W4' ' M

1

Laidoja numirėlius pa- 
Į gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- L

nlnke moterems. Prlel- « 
namo* prekes.

518 Sprece Str^ .
MAHANOY city. fa. .

J___ ?<>• Mvk.’ .S’?!-*',
TAMAQUA. .

t
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lkaimy.no
ipada.ro



