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LAIKRODĖLI
29 LIETUVIU SZEI-

MYNOS ISZDEGE
LIETUVEI DAUG NUKEN

TĖJO; SUDEGE NAMAI, 
KITU VISI 

RAKANDAI.

BROLIS SU BROLIU AP- 
MAINE PAOZIA ANT 

AUKSINIO ZTEGO- 
RELIO,

SAPNAVO.z
— Mrs. (toli

nai Iloffmman, sapanavosi buk 
mato dideh* nelaime ant gele
žinkelio, tai yra, du trukiai su

Si I vermills Ind.
TI DEGANCZIOJA 

GIRRIOJA.
Shamokin, 

57 metu ir 
45 melu,

M over 
Wet zel

J

1

Pa. Charles 
Danielius 

sugry ždaini

260 NAMU SUDEGE.

Nashua, N. 11. — Pereitame 
numery raszeme apie baisu 
gaisra, kuris invkn Gegužes 4 
diena.

Patikrintos žinios skelbia, 
kad 260 namu sudego ir ugnis 
jiadare nuostuoliu $4,000,000.

Namu apdraudė siekia tik 
$3,000,000. Taigi milijoną do
leriu turi paneszti nukentoju- 

l'gnis sunaikino dan- 
darbiniiiku namus 

ju turtą: 
drabužius.

Lietuviu szeimos 
šiai nukentėjo. Daugiausia pa
liko be nieko.

Namai ir visas inventorius 
sudegė sziu Lietuviu: J. Ado
maitis, F. Alkoviczius, T. Ju- 
dickiene, L. Liutkus, J. Gros- 

J. Auginkas, C. Vrlxma.% 
P. Akstinas, J. Grikas, A. Nor- 
1 * P 1 1 14 * ♦’ *
viezius, 
szi linas.

Sziu Lietuviu gyventoju su
it. dmbužijii: 
M. Kasparai- 
J. Juozaitis, 

a, J. 
61 rgo-

šieji, 
ginusia 
visa

1

žinios

rakandus

i* f r

ir
ir

bai-

“ 1 'vi.% R. Armala- 
.J. Szidlauskits ir Ka-

idega .lakom Lai*.
M. Šiiikoviezius,
t i s, A. Cza plika.*

P. Matirza• « ir j

y
A. Oraszka,
Czasiunas, F. Paiku
1 L<.

Mažiau nukentėjo szie Lie
tuviai, 
Nadzcika,
Barkus, Karsokicne ir Molevi- 
cziene. .Ju ne tiek namai apde- 

kiek gesindami vandenin 
suliejo rakiuius ir drabužius.

Baisu ir pažiūrėti in tuos 
griuvėsius ir pelenu krūvas.

namu
P.

1f(> ‘
>

i

savininkai: 
Kapickas,

K.l 
A.

I
I

Mich. - 
turintis

Detroit, Mieli. — Ronald 
Houseman, turintis 22 metus 
sugryžo czionais isz Wisconsi- 
no, turėdamas prie •saves gražu 
auksini ziogorcli —; na ir nusi
davė atlankei i savo broli Ro
berta, gyvenanti 'Hamtramcke. 
Pamatęs paezia savo brolio pir
ma karta, jauna patogia mote- 
ria 20 metu, užsidegė karszta 
meile. Ant galo ir motore paju
to, kad

turėjo 32 m.) 
meile brolio,

veržėsiir jos szi rd i s 
prie jaunikaiezio (jojo brolis 

Suprato brolis 
o žinodamas kad 

szi rd is nemoka szposaut, nuta
rė atiduot, savo motore ‘broliui, 
o kad už dyka nenorėjo atiduot 

už dvka 
pareikalavo nors auksini ziego- 
reli, kuris jam labai patiko.

Brolis noringai atidavė ir 
tuojaus su savo marezia nusi
davė gauti laisnus ant susivin- 
cziavojimo, kurias gavo ir susi- 
vineziavojo. Robertas džiaugė
si namieje zioigoroliu bovi m la
mas du mažu vaikus
jam per longvaszjrdžia paezia.

Policija daginius apie tokias 
mainas ir kad Ronaldas vedė 
motore, kuri negavo persiskyri
mo nuo savo pirmo vyro, aresz- 
taVOjo jaja’uŽ svplimvyriavima 
kaip ir Ronaldą ir abudu užda
re kalėjimo ant “ 
ŠIO. ’

savo motore broliui,

NULAUŽĖ SPRANDĄ
LUPDAMA CIBULI.

Rocky Mount, S. C. — Sze- 
sziu metu dukrele G. A. Morris, 
nulaužo sau sprandą lupdama 
cibuli su dantukais, 
nulupincjo Jukszta, 
g
vai, mergaites galvele nukrito 
s taiga i in užpakali ir kaklas 
nulūžo, mirdama tuojaus.

Mergaite 
kad tame 

taigai luksztas nusilupo leng-

tai už tai, kad Saaf pa-

41 METAS
« ■ » ■ ■.i.y

Isz Visu Szalill pavogė mergaite

vr. n. BOCZIKHVSBt, Prm. A Mf. 
f. w. noczKonsKi, nitor. A "i

11

li/2 MILIJONO TURTĄ, 
ATSIŽADA DUOTU 
SZVENTU PRIŽADU.

SI. l.ouis, M o.-—Sesuo Philo- 
mene, kuri 1926 motais buvo

ISZ KLIOSZTORIAUS
KOVA UŽ LAVONA ISTORIJA

%

siduro viens su kilu ir stisidau- nuo darbo isz kasyklų, likos pa- atpalaiduota nuo vienuoles pri
ze su baisiu trenksmu o isz de- gauti doganezioji* girrioje 

baisui abudu likos apdegintais.
J uju automobilius 

važavo staiga i sustojo 
ji lobaus varyti,

ga nezin sudaužytu vagonu ma
to sapno iszneszta savo vyra su 

galva. Su dideliu

I

■ H

■

1
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SENSACINGA 
APIE JUDOS ROLE, SU

VAIDINUSIA MERGAI
TE IR 100 TUKSTAN- * 

CZIU DOLERIU 
TURTĄ.

TAMSUS KAIMIECZIAI 
NELEIDO LAVONO PER 

KAIMA.
ir, žadu, kad galėtu pet teismą al

inti daugiau kaip 1 ’/2 milijo- 
, dabar, ta 

nebe-

Ig:
no doleri u paveldu
turtą atgavus,

turėjo gryžti iii vienuolyną, kaip kad 
ji pirmiau žadėjo.

'Taip pranesze
menes advokatas Hubbard, ku- 

kad jo klijenie pasi- 
Miss Jeane Lemesneger, 
kad ji vadinos

kuriame 
. Negu leapkruvinta

riksmu, paszoko nuo lovos bet darni
kad lai bėgti isz deganezios girrios pa-pa'bin I us, persi! i k r i ilo, 

buvo tik sapnas.
Ant rytojaus josios vyras isz- 

važiavo trukiu su reikalais in 
kita miestą. M oi ere apsakė \ y- 
rui savo sapną ir meldo kad ne 
važiuotu taja diena, bot. vyras 

isz tikėjimo molo- 
sapna ir neliko ant

atkalbinėjimu paežius.
Po keliu valandų praneszta 

moteriai apie nelaime ant gele
žinkelio ir apie jos vyra. — Al

nusijuokė 
riszkes in

vožė ji net rukus sunkiai sužeis- 
ir labai 

Sapnas isz-

1 t M • I ' fll1 • * |

likdami automobiliu ant kelio, 
kuris sudegė. I
EROPLANAIGABENA 

ARIELKA ISZ KANADOS.
(’hieago, — Du dideli eropla- 

nai prigulinti prie “ScaiTace”
i r jojo draugu kas 

n u 1 e k,c tavo s z e s z i s 
kartus in Wiudrora, Kanada ir 
atgabendavo geros guzules ver 

\’ahlžios 
ir

AI. (Japone 
sailvaito

‘ ‘ ScaiTace

dabar, 
nusita re

MOs'Ors Philo-

priesz m-

ris sako,
liks 
kaip 
stojimą in vienuolyną.

Ji dabar gyvena Glendale, 
L< s Angeles priomiestyj, Kali
fornijoje, kaip savininko dide
lio ploto žemes su vynuogy. 
na is.

su

I

KILO KRUVINAS MUSZIS.

Viednius. — Isz Vengrijos 
danesza in czionais apie nepa
prasta. atsitikima terp tamsiu 
kaimiccziu. Kaiijiieli isz 
guszyl kaimo,
miestelije J<ur buvo nusidavęs 
ant jomark( 
la vena 
da vožė pyo kaima Szabae kai- 

uenorejo leisti pei 
Mat,

r nTrv- I

mirė artimam

<

I talije. Visa

ta su sulaužyta iiosia 
sumuszta galva. — 
si pi Ido.

paliktus vo kasdienini

medaus merie-

KŪDIKIS GIMĖ BE 
RANKOS.

— Mary Fulton
ana

I \ ISOll, J U. j- i.i imu,

farmerio pati, ana diena pa
gimdo kūdiki vyriszkos lyties, 
kuris neturi kaireses rankutes. 
Kūdikis vra drūtas ir sveikas o 

*1

kūnas syra normaliszko -sūdoji- 
Daktarai vra tosioss nuo- 

buk kada
toje rankutėje bus tok 

drūtumas kaip pas kitus žmo
nis turinezius dvi rankas.

NETIKĖTAS TURTAS 
JAUNO BERNELIO.

Jackson, N. C. — James P, 
App.elwald, kuris dirbo arkli- 
nyežioje (jockey) ir apie nieką 
kita nemisliiio kaip lik apie sa- 

užiemima, ant
kart ana diena pabudęs stainioj 
kur viados miegodavo, 'praty
nęs akis, pradėjo maustyti apie 
savo darba, bet pasikelias, rado 
gromala kurioje jam danesza, 
buk jo dode mirdamas užrasze 
jam 30 tukstaneziu doleriu.

vaikinolis 
džiaugsmo net apsivorko kaip 
kūdikis,
žiavo in Wheeling, 
mire jojo dede ir kur lauko ji 
Įialiktas turtas.

jam dnnesza,

Vargingas isz

o ant rytojaus isz va-
W. Va., kur

TIKĖJOSI IMPEDŽIO PER 
16 METU SUSILAUKĖ 

NET DU.
Sheridon, Mass. — I

] mo.
mo nes
augs

vaikas už,
S

pa-

les 1,500,006 doleriu, 
agentiti suseko vroplanns 
arosztavojo Caponio draugus 
kaipo padalydama, ablava 
naktiniu kliubu Cicero, 
Side.

suseko

ant
West

N.ELAIMES SU 
EROPL ANAIS.

Dawning!on, ’Ihi, 
tis eroplanas nukrito isz <lobe-
siu kuriame radosi trvs 4' 
tos ir visi sudegė.

I )egan-

ypa-

Langley Field, Va. — Du lo-
kiotojai likos užmuszti 
mirtinai sužeisti kada ju 
planas nukrito 
czionais,

o• du 
ero-

200 pėdu arti
%,

* -•* . . »F*' < • •
Cincinnati, Ohio, -r-- Orlin

Kl

Smith isz Shelby, Ind., 
Angi'ira isz 'Torrington, (.Jonu, 
likos užmuszti kada juju 
planas pagedo ir nukrito Lin- 
ken parke, 

Agnės, Mox.
pati, kūdikis ir trys 
riai likos užmusztais 
kritimą eroplano arti 
kada nusileidinejo žemyn.

ir D.

e ro -

Pilotas, jojo
pasažie-

per na
rni ėst o

Sura-
yven toju atrado czio-

BANKERIS NUBAUSTAS. 
ANT 55 METU KALĖJIMO
Lincoln, Nebr. — 

clnier, bankoris, 64 metu likos 
nubaustas kalėjimu ant 55 me
tu ir užmokėjimo 1.1,000 dole
riu bausmes už pavogimą pini
gu isz szesziu banku pavieto 
Sarmdus, kurie vėliaus turė
jo subankrutyt. Kirchner pra
dėjo bizni 43 metu atgal.

F. J. Kir
1

NUŽUDĖ SAVO MOTINA.
Salt Lake t 'ity, L tah. — Ibarl 

Ray, 17 metu, nuszove savo mo
lina ant smert, kada toji gulėjo 

Vaikas aiszkino pplici-lovoje. Vaikąs aiszkino polici
jai, kad atkisto in ja re vol veri 
tiksle nugazdinimo kad jam už
draudė iszeiti iii miestą. Isz ne- 
t veži n revolveris iszszove 
niuszdnmas motina.

už-

KALIFORNIJOJE 8 COLIAI 
SNIEGO.

San Francisco, t *ąl. — Tikrai 
nepaprastas Gegužes oras. Va
kar pietų Kalifornijos pajuriu 
siautė smarkios audros, o Sier
ra kalnuose

JUOKINGA LIGA.
Philadelphia. — Vincent O’, geite. 

Malley, serga nepaprasta liga. 
Vincas juokėsi be paliovos dau
giau kaip dvi sau vaitos. Patal
pintas ligonbuteje užkrėtė jisai 
savo liga ir kitus ligonius esan- 
ezius tame skyriuje, nes ligonei 
su juo juoktis, 
vydedami ji juokenti 
nepasiseko surast gyduolių ant 
jojo ligos bet turėjo palaIpyti. 
atskiriam kambaryje idant kiti 
ligoniai nesijuokt u.

h? r szo- 
sziolika metu kantriai lauke at
silankymo garnio po savo 
stogia Mikas Haga ris idant
jam atnosztu imųiedi. Na ir ant 
gal o garnys susimylėjo ant Ha. 
gario palikdamas jam no viena, 

Į bet du ant kart — sunu ir mer- 
. Dvynukai v ra sveiki ir 

drūti. Tėvas turi 56 metu, o mo
tina 42 met us.

Daktarams da 
pradėjo

TIKĖJIMAS PRIEŽASTE 
ŽUDINSTOS.

Rock io rd, Ill. —. - tiordonas
Saaf, 24 metu, likos nuszautas 
ant smert per Jona Pakose, 40 
metu, o
bego su jojo duktere Estella in 
Oregon, Ill., kur pacme szliuba 
pas skvajeri. .Jauna porele ma
ne kad tėvai dovanos jiems už 
taji 'darbeli ir su taja vilczia 
sugryzo namo pas jaunavedės 
tėvus, praszyti atleidimo ir pa
laiminimo, bet tėvas buvo bal
sei užpykęs, kad Saaf buvo ki
tokio tikėjimo ir su jojo dukto- 
rc pabėgo, pagrielie revolveri 
paleisdamas, kelis szuvius in 
savo ženteli padedamas ji ant 
vietos. Pakose likos uždarytas 
kalėjimo.

EKSPLOZIJA GAZOLINO 
SUŽEIDĖ 157 ŽMONIS.

Bayonne, N. J. —Deganti ga
zoliną likos isznietinta po visa 
aplinkine kada 10,000 galonu 
didumo kubilas gazolino eks- 
plcnlavojo Gulf Refining Co.
dirbtuvėje czionais, padary<la- 
ma bledes ant 3,000,000 doleriu. 
Liepsna dege per penkias va
landas, 16 mažesniu kubilu taip 
gi eksplodavojo. Septyni dar- 

’bininkai likos pavojingai su
žeisti o 150 maždaugiau.

I ■■ «

1,600 ANGLEKASIU
SUGRYŽO PRIE DARBO.

Harrisburg, l’a. —.Isz. prie- 
žasties nupigimo anglies,, 1,600 
anglckasiu Dauphin pavieto su- 
gryžo prie darbbo in Short 
Mountain kasykla^, prigulintes 
prie Susquehanna kompanijos, 
kurio nedirbo kone menesi lai
ko. <

KELIOLIKA ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO KARSZOZIO.

Philadelphia.— Po visa Ame
rika praeita sanvaite buvo ga
na dideli karszcziai nuo ko įni
ro keliolika žmonių. Czionais 
mirė du žmonys o daug upsir- 

New Yorke miro asztuoni, 
Bostono mirė du ir septyni ap- 
Bir#oA , . , •

go.

SUVALGĖ 263 OJSTERIUS.
Newark, N. J. — Mark Law

ler, czionaitineje restauracijoj 
suvalgė 98 didelius ojstorius, o 
ant rytojaus alėjas iii ta paezia 
vieta suvalgo da 165 ojstorius. 
Norėjo eiti isz laižybu su kitais, 
kad da suvalgytu 100 ojsteriu, 
jaigu už juos užmokėtu, 'bet ne 
atsirado tokio gera deja u s kuris 
užmokėtu už ojstorius.

PASIKORĖ ANT SAVO 
PLAUKU.

Jacksonville, Ky.
nilla AHrton, atome sau gyvas. 
te prieglaudoje del uerviszku 
žmonių, pasikardama ant savo 
ilgu plauku. Priežastis savžu- 
diusios yra nežinoma, 'bet kaip 
daktarai sako tai mergina buvo 
labai norviszko budo manyda
ma, kad jaja kas nori nužudyt.

. PAVOGĖ BUCZKI IR 5 
DOLERIUS.

Louisville, Ky. — Kokis lai 
nežinomas pleszikas insigavo 
in Louisville Conservatory of 
Music ir atkiszes revolveri in 
Mare Berridge, priverto jaja 
idant ji paibucziuolu, po tiun 
atome nuo josios penkis dole? 
rilis, pasako “gud bai” ir din
go tams ūmojo.

• SENA MOCZIUTE.
(’harlestoii, W. Va. — 

s zy to ja.s g
nais sena moeziute Mrs. Eliza
Ann Pel ry, k u ri y ra p ra- pra - 
pra-pra-bubute, turinti 1.09 mo
tus. Senuke gali pereit, per upe- 
laka ant kalades, skaito be 
stiklu ir turi (lukteria kuri vra 
pra-pra-pnCbobiite turinti jau 
80 met u. Mrs. Potrv vra motina 
vienuoli kos 
septyni yra gyvais.

di doles pūgos. 
Apie Calaveras per apie valan
da laiko prig'riuvo sniego 8 co
lius gilumo. Sniego audrti siau
tė taipjau Sequoia Xacionalia- 
mo parke.

ant kalados

vai ku isz kuriu

VAIKAS NUŽUDĖ SAVO 
GERADEJUS.

N’ancouvor, Wash.
McMillan^
lai Ice pri pažinimą

Dale
a-P-

7 UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ 
MESINYCZIOJE.

St. Joseph, Mo. — ICksiilozL 
je suardė dirbtuve deszru pri
gulinti. prie Armour & Co., ku
rioje žuvo septynios motoros 
dvylika sužeido o ] 
nesuranda. Bledes 
ant 300,000 doleriu, 
kad priežastis eksplozijos bu
vo amonije.

J 

penkiolika 
padaryta 

, Manoma

prokuratorius, 
aut raszto. 

Imk 16 metu Clifford Campbell, 
prisipažino, buk tai jisai nužu
dė savo geradejus Benjamin 
Nori hup ir jojo paezia kurie ji 
priglaudę pas save ir augino. 
Tasai jaunas rakalis padėjo di
namito po namu kuris užmusze 
abudu.
taip baisiai, 
nesi vaikio! u naktimi

v

Badai alkerszino jiems 
kad ji subarė kad 

S*

INDUKUSI MINIA SUDEGI
NO SUDA IR NIGERI.

Sherman, 'Texas. — Indiiku- 
si miniu baltu žmonių, sudegi
no suda kuris kasztavo $60,000, 
kuriame taipgi sudego ir nigė
ris George TlughOs, kuri patal
pino sūdo aut apsaugojimo ntio 
minios žmoni u kurie spyrėsi ji 

uždai, kad sužage jo

.\OZl-

isz laivo “Richard Peck

LIETUVIS INPUOLE IN 
MARES ISZ LAIVO.

New Britain, Conn, 
nomu budu inpuole in mares

ku
ris plauke terp New Vorko ir 

Lietuvis Jonas 
Mikalauckas isz czionais. Lai
vas tuoj susincsze su kitu ir 
po keliu valandų Mikalaucka 
iszgelbejo. Sako jisai kad ne
žino kokiu bildu jisai inpuole 
in vandeni. Jojo szpimynu ap- 
roiszke, buk Mikalauckns isz-

jisai 
iu New

Providence

o

czionais

pakart
Imli a motore.
Noriuts policija naudojo asza- 

rines bombas,'bet. tas neapmaL' 
szino inirszusios minios žmonių 
kurio ant galo paliego suda su 
nigoriu.. Po tam iszkilo nauji 
Bumiszimai, e k

Neapolis, 
Avellino provincija dabar su 

nepaprastu atsitiki• 
del kurio likos suimti ke

turi asmenys, būtent Ottorino 
Tolino, Francesco Tolino, ku
nigas Palmiera ir mergina Fi
lomena Grosso.

\’isi keturi vra kaltinami 
lel pavogimo isz Avellino vio- 
niiolvno vienos auklėtines, Ro;

•o, 17 motu mer-

jaudinta 
me,

rn

paėmė |
velionio namo, bet ka-1

. i. ItG: ■

(

Gimine
vra

miecziai 
kaima.

leist i
gyventojai tojo >inos di Mnr 

kaimo mano, kad praleidia la- i 
m i rt isvona, užeis nelaiminga 

pro taji kaima arba užtrauks 
kokia kita nelaime, 
leido
ma.

Gimini* nesurasdama kitikio 
budo gaut laisvo kelio, paszau-

todėl no-
vežti numirėli pro ly ai-

■ gaites.
Abidvi mergaites, Bosimi, ir 

Filomena 
nes, buvo labai susidrangavu-

Paleista jeises ant vaka- 
Filomena

S1OS. 
ciju,

1 viennolvno anklefi-

papasakojo
apie savo drauge Rosimi savo 

i pusbroliui, t litorinai Tolino,
ko. in pageliai policiją, Gyven- pranoszdama jam, kad Rosian
tojai kaimo ir palieije 
kei pasiprieszino, 
ant kitu su ginklais 
ežiai, apsiginklavc* 
šįiragilais, 
kas galėjo

smar-
nujosi vieni

— kaimie- 
szakemis, 
ir kuom

paveldetoja szi m t o

važiavo in Windsor ant biznio 
bet nieko nežinojo kad 
iszplauke ant laiv 
Yorka.

M i kala nekas buvo 
nariu ugnines kompanijos ir 
konsulmonii kelis metus.

......... ---------
Ar tanu* kaime sveikas

orus ?
O labai sveikas. Per de- 

szimti metu mirė tik vienas 
žmogus ir tas buvo daktaras.

Kokia liga mirė? . •, 
— Badu. . .

V

— - - ♦

i
I

t

kuolais
— na ir muszi lai

mėjo, bet pražudė keturis vy
rus, kurios palieije nuszove ir 
daugeli sąžeido.

Tenaitinei kaimiecziai 
labai tamsus ir tiki in 
kius burtus, 
vo kėlės gyvastes. 

.4___

nuszove

vrn 
viso- 

kad net jiaauka-

* esanti
I tukstaiK'ziu doleriu turto.

Jaunam (Utorinui 
turtas, ir jis sugalvojo i>avog- 
ti Rosimu ir ja vesti. Savo sir- 
inanymui pad<*ti invykinti jis 
pasikvietė kunigą Palnūera l‘r . 
savo dedv Francesco. Pussese
re Filomena sutiko savo drau
go Rosi na j.</.(lup,tL i i iii a. h

parupo

RYGOS BASTILIJOJ SU- | 
ŽEISTA 20 SARGU IR 

KAREIVIU.
1 Gegužes die-Berlvnas.

na Rygos kalėjime invyko kru
vinas kaliniu sukilimas. Dai
nuodami “1 ntenacionala” 
kitas revoliucines .dainas, 
linini pasiėmė suolus bei kitus 
rakadus ir pradėjo jais dau
žyti kalėjimo duris.
riems pasisekė iszianžti savo 
kamerų duris ir izseitu in ka
lėjimo koridorius. Czia sargai 

ir prasl- 
su sargais. 

Penkiolika, ju buvo hužeisla. 
Iszrodo, kad kaliniai jau pa
ims virszu ir iszsilausz isz ka
lėjimo, 
riuomene

1 ntenacionala ir
ka-

Kai ku- 
iszlaužt i

pastojo jiems kelia 
dėjo kruvina kova

Buvo paszaukta
I

1

ka- 
kuri sukilimą tuo

jaus mimalszino. Kareiviu pu
sėj buvo 5 sužeisti. Kiek buvo 
auku kaliniu pusėj, žinios ne
sako.

Tokiu

Jie palauke netoli nuo
■ nuolyno, ir kai auklėtinės, so- 
seriu vienuoliu vedamos;
procesijoj pasivaikszczioti, Fi
lomenu

i Rosinos ir pabuczia.vo ja, kaip

VIV-

<<k»
*

'Tokiu pat sukilimu buvo 
Liepojos ir Mintaujos kalėji
muose. Latvijos valdžia kalti
na komunistu agitacija. \’al- 
džia visada užmirszta apkal
tinti save.

agitacija. Vai

prasidėjo 
muszaiSma rk us 

geležinkelio 
Suchov. Mu-

7,000 NACIONALISTU
SUŽEISTA MUSZIUOSIA.
Xniiking, Kinai. Ilga ka- 

re terp Nacionalitu ir žieminiu 
provincijų vaisko, 
isz naujo,
atsibuvo skersai 
nuo Kveiteh lyg 
szei (esosi teipgi skersai Tient
sin!‘ukoy geležinkelio. Nacio
nalistu sužeista suvirszum in 
7000 vyru, teipgi daug už- 
muszta. Kiek pasikoleliu žuvo 
tai da nedažinota.

10,000 ŽMONIŲ PASILIKO 
BE PASTOGIŲ.

Colombo, Cylonas. — I)e_ 
szimts tukstaneziu žmon’ru pa
siliko be pastogių per didelius 
tvanus, kurie užliejo keliolika 
miestu. Priežastis tvanu buvo 
nuolatiniai lietus 
mas upiu.

reitai pribėgo prie 
‘ I 

Judoszius Kristų, tuo duoda
ma savo sėbrams žinoti, kulia 
jie turi pagriebti.

Grobikai here seserinis vie 
nuolems druskos in akis, kad 
jos apžlibtu pagriebė Rosinn. 
nnsinesze ja in savo automobL

ir iszsilieji-
. -Al

<r 
r*

■1^'

e k 
Ii ir nudurtu*, tuo tarpu kai vi
sos kitos auklėtinės, klvkda- 

iszbegiojo in artimiauses 
krautuves, » V

Poli(*ija per tris dienas iesz- 
kojo, kol ant galo suseko ir 
aresztavo kunigą Palmiera, 
abudu 'Tolinus ir Filomeiun. 
Bet ju pagriebtos Rosinos da 
niekur nesurado, ir bijoma, 
kad griebi kai nebūtu kur ja 
nužudė ir jos kurni paslėpė.

mos,

M

2,000 ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES; 5,000 NETEKO 

PASTOGIŲ.
L'

Šalmas, Persijo. — Praėjusia 
Petnczia Vrumia buvo smarkus 
drebejiifias žemes, kuriamo žu
vo 2,000 žmonių o daug sužeis
ta. Salmane kone visi namai su- 

drebėjimo,
daug žmonių

griuvo laike antro 
kuriuosia žuvo 
kurio pasiliko vidurijo. Blodes 
daelna ant milijonu doleriu.

UŽDRAUDĖ PARDAVINĖTI 
VODKA PER MOKESCZIU 

DIENA.
Moskva, Bosijo. — Komise- 

ratas Naminiu Veikalu irzda
vo ukaza kuris uždraudė pin*- 
davinet vodka, vyną, alų lY 
kitokius svaiginanczhis. gerv
inus dienoje, kada darbininkai 
aplaiko savo užmokesti

Tas uždraudimas kiszasi
4 ♦ pc

pardavinėti 
gervinus laike

de.”
po visas dalis Besijos. Pana 
szei uždrausta 
svaiginanezius 
revoliucijoniszku szVencziu ir
apvaikszcziojimu.

Mat bolszevikai bijo idant 
žmonis už daug nokarsseziab*. 
tu iszsigeria kelis katfms j 
dram. _ _ . ...... ..... .

♦

ijw

'i

*
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Girdėt
Kaip rodos mažai kas Žino 

apie milžiniszka didybių, vaka- 
rihiui-pietiniii valstijų ir terri-
apie milžiniszku didybių vaka- 
rihiui-pietiniii valstijų ir torri- 
toriju, tai ezionais padarysime 
sulyginimą su Europos 
pat y stems, ir taip:

Arizona yru taip didele kaip 
neprivalo per daug ant prizą-'visa Italijos karalyste taip pat 
dujiniu paiseti. Czion Amerike įr New Mexico, 
kus darosi, tai vis darosi del pi
nigo. Neprivalo per daug tikėti ir Nevada gali sutilpti Francu- 
puvieniai ypatai, ba jau ant zija, Portugalija, liolandija ir 
daugelio daigtii persitikrino, Belgija.
kaip likosi
Kožnas privalo isz goru laiku 
naudotis, dirbti 
lYŽlaikydl.

Amerike reikia vietelių lai
kyti o po visokias pabulkes no 
sįtraukyti, ha ant vietos ir ak
muo apsiunanoja o katras ant 
vietos Acdi tasai nobodavojn.

Darbininkai neturi dairytis 
iu szalis, tiktai savo daryti ir|i

paklaklytais.

ir paczcduma

nes 
susimažins, 

nesunaudojn

ta-

Gyvenkite pncz<kdžiai, 
kaip rodos dūrinti 
anglių tiek jau 
kiek praeituosia laikuosia nes 
po didesnius miestus invedinc. 
ja aliejinius paežius. Straiku 
gal no bus, nes anglekasiai su
sitaikins su kompanijoms. —* 
Kas paezedžini užsilaikys, 
saj jokio vargo nedatirs.

Tai, turime kovpti su viso
kioms prieszinybems nes ezio- 
nais AincaTko turime be persto, 
jimo dirbti kad norint s ant se
natvės pasilsėti.

Sunkus gyvenimas ant senat
vės be pinigu, reikia pinigą cze- 
dyt kad prasilenkti vargu. Ant 
to gerai užsistanavyk, nepra- 
leidink centą ant nieku tik oze. 
dyk.

Viena moterėlė t urėjo prakal
ba Filadelfijoj ir rugojo ant 
mergų, kad mergos sziadien 
apie nieką nekalba, kaip tiktai 
apie parėdus ir jaunikius, o 
apie gyvenimą ateityje suvis 
nesirūpina. Nėr ko stebėtis! 
Juk ar gali būti del merginu 
svarbesnis daigtas ant svieto 
už parėdus ir jauniki ?

Pervirsz patogios ir pervirsz 
-iszmintingos jnoteres nelabai 
yra reikalingos visuomenini. 
Reikalingesnes yra moteres vi
dutinio patogumo ir proto, ir 
su gera sąžine, kurios supranta 
savo privalumus.

Ir ifez per daug protingu mo
terių stebisi vyrai, nuo kuriu 
szalinasi su meilingumu.
Juom motore patogesne, tuom 

nelaimingesne.

Iszpanai yra labai dievobai
mingais žmonims, kurie labai 
garbina motina Dievo, bet taji 
nuobažnuma žemiau stato negu 
galejimasi buliu.

Neseniai atsitiko, kad pra- 
baszczius miestelio Trisilabo 
uždraudė perstatymą galejiima 
buliu. Isz to prisakymo sukilo 
parapijonai taip, kad inpuole 
i n bažnyczia, pradėjo viską 
daužyti. Prabaszczius nusigan
dęs norėdamas sulaikyti i nd li
kusia gauja, atszauke uždrau
dimą ir pasakė, kad galėjimas 
buliu gali atsibūti. Tuojaus vi
si' apsimalszino ir pradėjo gie
doti szventa giesme ant pagar
binimo Motinos Dievo.

Valstijoj Kolorado, gyvena. j . v,,... .

nekoksai Arthuras Springier,1 i...-:.. tkuris turi nepaprastai didele 
galva. Springleris didžiuojesi 
savo galva, nes laiko save už 
žmomgu isz kilmes 4‘homo so-

Galvos kaukuole taip'
I tas ntlrrninn nni ntv.l

da mokyta žmonių.
Kokis tai profesorius isz uni.

piens.” * 
didele kad tas atkreipė net aty-

vorsiteto susklerejo su Spring- 
leriu kas link pirkimo jo gal- 

Springleris pardavė jam 
savo galva už 5,000 doleriu, ži
noma tik su ta iszlyga kad jau 

. po

vos.

jisai josios nereikalaus, 
snoert. Bet ir profesorių pado.' 
ve savo iszlygas, nes jaigu ka
da Springleris norėtu sau atim
ti kada gyvastį, kad neszautu 
sau in galva. Trucyzna, virve 
arba sznvi in szirdi gali pana u

I

dot kad ir kodaugiause, kad 
tik nesugadytu nupirktos gal
vos.
• ,

mm

. t • . -ii.
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In dyi valstijas Kalifornijos

In Idaho ir Montana sutilptu 
Austrija ir Vengrija.

In Wyoming ir Colorado su
tilptu visa Vokietija.

Washington ir Oregon lygi
nasi visai Anglijai, Irlandijai, 
Danijai ir Sz vedi ja i. 
Cž tat sziadien visa 
lenko galvas priesz Amerika,
ir da žmonis važiuoja atlankyti 
Europa o apie savo sklypą vj- 
sai mažai Žino.

Europa

Ana tlicna prohibicija suvie
nijo t^Vft ir sunu kurie viens ki
to neinate per keliolika metu. 
Buvo taip:

Senas l’likinskis isz Toledo, 
Ohio, prastas sau žmogelis ra
dosi kalėjimo, ba jpjo name 
agentai surado namini bravorė
li didumo szimta galonu.Ta pa
ežiu diena uždaro tani paežiam 
kalėjimo kambarėlyje koki tai 
“džentelmona”,
naujausio budo intoisyta bra
vorėli ant varymo namines. Bu
vo tai Mr. Lonis Green. Vos pa
mate sena Plikinski paszaiike 
linksmai: “Hallo Pop”, o tėvas 
atsake “Halio Leonuk!
nukas
“Green”
kinsko, bet labai isztautejas ir 
suamerikonizavotas. Taigi tik 
prohibicija suvienijo tęva su 
sunum, bet kokioje vietoje, net 
kalėjimo.

pas kuri rado

” ir se- 
Misterapsiverke.

yra sunum seno Pli-

nuostabiu 
keliavimo

Londonas. — Praneszimu isz 
Danijos, Danu inžinieriai iszra- 
dejai daro slaptus bandymus 
su naujai iszrastu 
“ketu riu elementu”
pabūklu. Tai maszina, kuri va
žiuoja sausuma, 
bilis; plaukia jura, kaip laivas; 
nardo po vandeniu, kaip sub- 
marinas, ir, pakilus nuo vande
nio, skrenda, kaip eroplanas.

kaip aut omo.

Reading
4X.TTdVel

Barbenus
Per nteinAnczia vasara Readingo 
geležinkelis surengė visokias ek- 
skucijas per viena diena, keletą 
dieniu ir 16 dieniu del juso pasi
linksminimo. Tos ekskurcijos bus 
Uitoj laikrasztije apgarsintos. Cziu 
viena ekskurcija kuri jumis pa
tiks.
Didžioji Atlantikos Flota suvirsz 
100 kariszku laivu rasis North Ri
ver upėje, 18 Mojaus ir szita ck- 
skurcijos laivas pereis palei szitus 
laivus, tokiu budu matysite visus 
laivus isz artyn.
Specialiszka viena dienine 

Ekskurcija in

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

AR

UP-THE-HUDSON
$5.00 IN TEN IR ADGAL 
NEDELIOJ 18 MOJAUS
Isz

Shenandoah .................  12:35
Mahanoy City.......................... 1:16
Tamaqua ................................ 1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
Isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o Isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

V. ddirr; 
bJ”’ *

Ekskurcija in 
Speęialiszka

Richmond, Virginia 
$7.00 in ten ir adgal 
Suimtoj, 24 Mojaug

Apie daugiaua informacijos apie 
, virsx-minSta ekskurcija kreipki- 
ant stacija arba rassykite. pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

---- !—
ATSITIKIMAI BAUSMES 
DIEVO UŽ ISZJUOKINK

i T "F7-’'JIMA, BAŽNYTINIU 
CEREMONIJŲ

> *
4

14. IIIi rijoj mole 1864, — 
raszo autorius — važovau an 
ūkininku M. ir J. rytiniu pu
siu — Grifen kalno, 
gana ilgas murintus tiltas, va- 
dinanjas “milžiniszku.” Po 
szah?i no kalno stovi kryžius 
lįo sieksnio augszezio. Mano 
draugas, kaimietis M., prava
žiuojant miiijis pro kryžių at- 

: “Apsakysiu, 
ko buvau liūdinto

ms- 
toi- 

tariau, o

mole

kur vrn

nii Iziniszku.

J I V g į

si Hope in mano: 
tamstai, 
jum i prie to kryžiaus. 
miu žingiūdus, jei linki, 
siesi papasakoti 
mano draugas pradėjo.

“Szitai dirbau asz ežia, su 
ciesoriszku keliadirbiu ir su 
kitu darbininku, kaipo samdi
ninkas, 
mano

« i

darbininkas da priesz 
apsiveditna. Dirbant 

mums pribuvo asistentas ke
lia mistrio apžiūrėti kelio, 
atvažiavo ir ntivažiavo sau 
vieszkeliu tolinus, net in V., 
pasakos mums vien tik tai, 
kad kryžius jam nepatinka, ir 
pakol, girdi sugryž kad mes ji 
praszalinlume no kelio.

Keliadirbis pažiurėjo nusis
tebėjos i n mane, asz taip pa t 
in ji. Asz pąmisįijau sau, kaa 
prisakymas 
ginu tu r rūpėti jam negu man 
prast a m samdininkui. Nebu-

li pži u rot i 
nuvažiavo

net i n V

tebėjęs i n mane,

asistento, dau-

prastam samdininkui, 
damas jokiu algininku rando, 
nereikalauju klausyti tokiu 
nelabu prisakymu virszininko 
ir niekados jis manes nepri
vers to padalyti, kadangi es
mių pasamdytas tik kelia tav 
svti. Bet ir keliadirbis arba 
drožninkns neturėjo noro isz- 
pildyt to bed i e v isz k o prisaky
mo ir teip kryžius ’pasiliko iki 
vakaro. Gryždamas asistentas, 
pamatęs, kryžius, kaip stovėjo, 
teip stovi suriko piktai: 
da tas velnias ežia stovi!

I ( 

ir da ka kito, niurnėjo piktai, 
ko jau asz persigandę^ ir nu
sistebėjos isz tokio iszsitarimo 
bedievio, girdėt ne galėjau.

Kontrak torius' bijodamas, 
kad nepražudyt uždarbio, ne- 
ėjus man, pasienio antra dar
bininką ir iszverte kryžių ta
da asistentas nuvažiavo. Am 
rytojaus gavome no jo prisa
kymą, idant kryžių vėl ant tos 
paezios vietos pastatytumėm.

Nusistebejęme visi trys da 
smarkiau, negu vakar, kadan-

At

gi negalėjome suprast kodėl 
jis vakar neapkeneziantis kry
žiaus sziandien liepia ji sta
tyti. Netrukus patyrem kokia 
yra priežastis to jo pasielgi
mo, kadangi pasiuntinis nuo 
jo pasakė mums, praaiszkines 

’ ; “Asistentas pra
važiuodamas pro gaspada Bir-* 
bamo, iszsedo isz karietos, 
idant užeiti in ja, bet isz ko 

; teip nelaimingai kad koja pu
siau lūžo! Surikęs; O, asz ne
laimingas nusidėjėlis, griuvo 
ant žemes. Innoszein i n gaspa- 1 « « •

szeis žodžeis:
l

iszsedo isz
* ' I

da, kur visu pinuti paszauk- 
tas gydintojas sutaiso lūžusi 
blauzdikauli: likos nugaben
tas po tam namon ir prisako 
idant nuneszcziau nuo jo pa
liepimą, kad vėl pastatytumet 
kryžių, nes tai yra bausme 
Dievo girdi, už jo bedieviszka 
pasielgimą. Pastatome kiyžiu 
ir stovi jis iki sziai dienai. 
Asistentas vienok negalėjo 
pildyt savo tarnystes, kadan- 

a a — 11 —a i. 'rgi koja negijo, kad net ligon- 
butije chirurgai turėjo isznau- 
jo laužt ir sustatyti, bet asis
tentas to nedaturejo, pasimi
rė. ’ ’

Taigi sakai buvo tai baus-
mo Dievo už jo nedora pasiel
gimą! užklausiau tycziom.

Jis pats tai iszpažino vie-
sziai ir pasakodavo pakol bu-
vo gyvas koŽnam, jog dabar 
jauSszpąžinsta esybe Dievo ir 
tvirtai tiki in tai in ką netikė
jęs. Pasimirė kaipo tikras 
krikszczionis metavodąmas už 
r* • . .a

jauSszpąžinsta esybe Dievo ir 
tvirtai tiki in tai in ką netiko- 

Pasimire kaipo tikras 
Į 

Toliaus bus
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FRANCIS SHUNK BROWN
Ipkurėjaa Workmen'* Compensation, 
Child Labor, Schoo) Code ir Weifarc

1 " F < * V ’ ■■ "

Legialaci jo<.

Advokatas, politikas, buvusi* State 
Attorney General.
Pritara referendumą del atszaukima 
prohibieiju tieau.
Paeinanti* nuo dvieju Gubernatorių. 
Guodojamaa už jo teiainguma ir dar- 
baziavima del viauomenes labo.
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£ PATVIRTINTI PER DARBININKUS
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Kandidatai Darbininku Pennsylvanijnje
%
& ■ , ,.r' 
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P
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JAMES J. DAVIS, ant Unitęd States Senatoriaus • '■
FRĄJfCIS SHUNK BROWN, ant Gubernatoriaus
EDWARD C. SHANNON, ant Vice-Gubernatoriaus * '
PHILIP H. DEWEY, ant Secretary Internal Affairs 
Judge GEORGE W. MAXEY, ant Justice Supreme Court
Judge WILLIAM B. FLIlflf, ant Judge Superior Codtr
Judge JAMES B. DREW, ant Judge Superior Court

ANT U. S. SENATORIAUS

*

HON. JAMES J. DAVIS
Emigranto vaikas kuri* nuo prasto 
darbininko dastojo prie Sekretoriaus 
Darbo po trijų Prezidentu.
Turinti* Unijo* koreziuke ant viso 
amžiaus. 
Instcigtojas
nieratu ir pasenusiu.
Pritara suvienijimą ateiviu szeimyniu 
dar gyvenanti Suv. Valstijose. 
Sutaikytojas, humanitaras ir prietelis 
visuomenes.
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Brown Reikalauja Balsavima ant Dry Law Repeal
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GATVES VAIKAI
Sostapile Lėbavo, 

namu langai szviete, blizgėjo. 
Po miestą lakstė skambinda
mos vienos paskui kitas rogu
tes. Vejas nutilo, sniegas dri
bo bobų kąsniais ir klojo že
me.

Paskutinis UtarninkaA, — 
užgavėnes! Isz daugelio namu 
skrido muzikos balsai. Links
ma, iii kaip linksma! 
szirdi, skauda, 
veidas juokiasi. Ne teip jau 
sunku žmogui, kaip jis juokė
si.

Torutaru ėjo vaikiszczias, 
susikiszes i u kiszenius ran
kas, kepure ant akiu užsitran
kęs. Jis szvilpinejo, o bot tai 
greieziau isz papratimo, o ne 
isz linksmumo, nes jo veide
liai pamėlynavo nuo szalczio, 
jis nuolat sustojo ir trypė ko
jomis, apautomis nuszleivo- 
tais batais, arba kalino jas in 
sienas, kad nors truputi susi- 
szildyti. Kelis kartus jis pra- 

va i k sz t i n o jancz i 11

Dideliu

UtarninkaA

griaužia
A 01’3 

bet

e jo vaikiszczias 
iu kiszenius

sze vaiKsztinojancziu iszsi- 
puoszusiu ponu kapeikėlės bet 
jie, nusigryže i n kita puse, 
ėjo tolyn. Ne vieno skatiko da 
neiszmelde vaikas.

Szit isz vienos gatveles isz- 
bego kitas vaikiszczias, vieno 
su pirmuoju ūgio, gal — but 
da labiau nuplyszos, nuskuręs 
da labiau sublogęs. Bot szitas 
bęgo linksmas, pasiszokineda- 

Vaikai

gal — but

roges jau isžnyko isz
• I ”(

kas o 
juodvieju akiu.

Paskui atsigryžo i n 
draugu ir liūdnai tarė:

— Užgavėnės! Tai tau Ir 
užgavėnes! Klausyk kaip ma
no pilvas burezija.

Blogai! — pridėjo, uosi 
nuleidęs, Antanukas.

Abudu valandėlė tylėjo.
— Ar tu sziandien nors — 

ka valgei? — paklauso Joku- 
bukas.

— O tu? — atsake Anta
nukas.

MANO MAŽYTIS
savo

Ir pažiurėjo vienas hi kita 
— susiprato. Jokubiikas atsi
rems in seni: “Szalta!” 

aidas 
Ant a-

“Szalta!
— Szalta! — kaiji 

a t kart<\jo drebedamas 
nukas.

Vėl pravažiavo pro 
roges. Linksmai, balsiai juo
kėsi važiuodama sziltai «zi1 
kuos insiredžiusi žiupone.

v • juodu

Antanukas palydėjo akimi? 
roges.

Ai kaip linksma! — tarė.
Kada ka suėst radus!— 

girdot tarė Antanukas, -r- 
Ne gerai isz bado stipti.

Jdkubukas rimtai dirstelojo 
i n dranga.

— Kifip sunku, kad ėst no

vos i

ri!

Ir vėl abudu nutilo. Sztai 
Jokubitkas szoko ant gatves 
suszvilpe balsiai, kaip tik ga
lėjo, suriko visa gerkle:

— E, kad tavo szimts vel
niu!. ..

Pasitaisė kepure, riktelėjo; 
dna ugui:

Sudiev. Antanuk!

oms szvilpuodamns. 
pažino viekas ‘kita.

— Antanu k!
— Jokubuik!
Pasisveikino juodu ir tuoj 

in szali paszoko — pro juos 
pralėkė puikios roges; kad bu
tu nespėjo pasmuki, butu jubs 
in miltus sutrynė.

Jokubukas pasilenkę, susig- 
niauže sniego ir kad leis ih tas 
roges —pataiko in augszta vo
žėjo kepure isz meszkos kailio

suriko, vai-’ ma kaip Jokubukasf.

Sudiev, Antanuk!
Ir nulėko gatve. Antanukas

žiurėjo paskui ji, insi'kiszp. in 
« a * * ' -J s Sts '»*’ -

kiszeniūs rankas ir vilkosi to- 
vis labiau, antlyn, kepure

akiu trauke.
O sostapile uže, lėbavo, ta 

rytum ryt bus svieto galas.
Antanukas žiurėjo in namu

pasiūta.
Nerkis! Ii >

Kuomet pirma karta i^zvy- 
lau jo veideli, — negaliu isz- 

to džiaugsmo, kurs
( 
reikszt 
pripildo mano szirdi. Ja mėly
nos akytes žiurėjo in mano 
pilkąsias... burkavo gurgu
liavo kaip karvelis; tai vėl 
mažomis rankytėmis stengėsi 
sugauti ka tai tokio ore, — 
pažino mano ir tik -man vie
nai szypsojos... neužmirszin 
tu valandų,, mano mažyti no...

Kiek valandų praleidome 
bežaizdąmi;
vo man bueziuoti 
kiekviena pirszteli atskirai, 
jis pažines savo motina links-

kurs

kele koja les sa- 
bącziavau 

o

mai juokėsi, kol isz nuovargio 
neužmerke savo akycziu. Ma
lonios brangios valandėlės — 
ar galocziau jas užmirszt ?

Susirupinusi began prie lo
vutes, 
mažyczio balselis — spaudžiau 
ji prie krutinės, drobanezio- 
mis rankomis glamonėjau jo 
kūneli, bueziavau 
Veideli — nekantriai 
jau priežasties, kuri pravirk
dė mano mažutėli. Pasauly nėr 
motinai brangesnio daikto už 
jos kūdiki..;

Norę daug vargo lemta moti
nai kosti auginant mažutėli, 
vienok kaip greit tas laikas

kuomet suvirpo mano

aszarota 
ieszko-

praboga! Rodos tik vakar jo 
galvele gulėjo ant mano kruti
nės —f sziaudien jau jis slaugos 
in vyra nesza gyvenimo var-

- sziandien jau jis srtaugos

gus. .Ąr asz, jo motina, tokios
troszk'au jam ateities! Asz, ku
ri vien apie laime jam svajojau. 
Sziandien jis toli, toli nuo nja-
ri vien apie laime jam svajojau.

nes ar pamušto nors rotkar- 
cziais apie savo motina TNutilk, 
szirdio mano, gal perdaug .ąsz 
isz jo reikalauju... Juk ir jo gy
vęnilno kas<^en^itti reikalai 
užimą jo laika. Bet nors Žodeli

langus ir mislijo, ilgai mish- galėtu paraszyt, ar sveikas, ar
• I 1   A L? — . — ^*1 * 1 a b A Ln ii a M 1 aftk 1jo... Gal — but jam rodosi,
kad ta sostapile'teipjau links- 

• *f.

linksmas — kaip malonu links
ma man butu. Laikas lyg upe
lis bėga, ar beteks ji man dar

I * ' 
kada pamatyti!

• Per ilga persiskyrimo laika 
gal pamirszo jis mane, nepa
žins. .. uealjaus tu nuobodžiu, 
ligu ilgėjimus valandų, kol pats 
ne pataps tėvu ir neužaugins 
sunu... O man jis visuomet bus 
tik mano mažvtis...* n,

O likime — ar teks man dar 
karta ta numylėta galva pri-

« *• • • < . • A. *

glausti prie savo krutinės!

POLITIKA

f
Paskutinioji savaite priesz 1930 m. 

primary balsavimus ir intensyvia bal
su medžiojimo vajus parodo Davis 
Brown rėmėju tarpe dideli pasitikė
jimu laimėjimui. Darbininkai, farme- 
rei, moterys, biznierei ir visokiu tau
tu balsuotojai stoja už minėtus kan
didatus, nes jie turi gęrus vieszos tar
nyste^ rekordus y- gera platforma.

Kitataucziai balsuotojai stoja už 
James J. Davis in U.S. senatorių del 
to, kad jis pats isz imigranto vajko 
iszkilo iki Darbo Sekretoriaus ir yra 
nuoszirdus kovotojas už suvienijimą 
szeimynu ištardytų ateivystes instė
ty mo.

Francis Shunk Brown, kandidatas 
in gubernatorių, remiamas už jo nuo
pelnus darbininku klasei, kompensa
cijos, mokyklų ir vieszos geroves le- 
gislatura. jis gabus advokatas ir sza- 
lininkas, kad žmones referendumo ke
liu isz spręs t u gėrimo i n statyme.

Brig, generolas Edward C. Shan
non in leitenantą gubematorin, yra 
Pennsylvanijos milicijos senesnysis 
virszininkas, pasižymejes (paaaulinio 
karo metu ir apdovanotas visokiais 
alijantu medeliais, Už drąsą ir. pasi
žymėjimus yra vadinamas “T^o Yard 
“Shannon.’*

Svetimkalbiai balsuotojai, kurie no
ri Industrinio progreso ir tvirtėjimo; 
lanksczlos administracijos valstybes 
nacięnalauose reikaluose; suvieaymo 
iszsklaidytu szeimynu; panaikinamo 
sausojo instatymo; tinkamesnes kom
iSžsklaidytu steitnynu; panaikinimo 
sausojo instatymo; tinkamesnes kom
pensacijos ir vieszos geroves legisla
tures pripažinimo karo veteranu tei
siu ir fermeriu geroves, balsuos už 
r,, J * 
tas 20 diena primary balsavimuose.

f ' t ' " *

Davis-Brown tikieta sziu metu Gwu- 

—Apgarsinimas 
* Maaas*aM^MsaasM*MMiasNHMMBMrtM*<MMHlMdb '''
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No vienas rugojo, kur dingo 
geri laikai, o no klauso, kur 
dingo geri žmonis.
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By Department of Agriculture

I
ilbug.wju^a pinigu.

Ii, surasta kiszemuje.
Padekpvonos žodžius už ta 

iDDžų pinigėli pertrauke sto-

>

Beveik linksma risezia gry- 
žo karavanas, o paskui ji/Že- 
labna karieta.

Tai jau pabaiga.
Dabar gali iir tuszczius na

mus visiszkai liuesai ineitl. 
Gali verkti, rėkti, juokties, bc- 
protauti — vis viena. Jau nie
ko jos riksmas negales paža
dinti. Nora tenai baisiai bal
to, kas reikia apvynioti tylė
jimu. Nora jau prnmatanczlu Į jus

Jos dovana
kvietku. Kvietkas pasiėmė vi
rėja ir tarnaite. i____
mirusiam buvo tylėjimas.
Taigi kalbėtasi apie ja links

moj. sziltoj virtuvėj, kur 
szviesiai ugnele doge ant ka
mino ir buvo atjaueziamu ar
batos kvapsny® iv kitu fyitro- 
vu garas.

— Biedniokelo! —atsiliepc 
virėja. — Bet tunu pripažinti, 
kad rykszte pakele kantriai Ir 
narsiai.

—, Bo szirdies — 
tarnaite — juk galėjo pra
virkti nors kiek, norints del 
mandagumo.

— Nesuprantu to! — už
protestavo virėja. — Persitik
rinsi kad nusiminimas pas Ja 
užgims tik sugryžus isz laido
tuvių,.

—• O ar iYera — insimaisze 
virėjos seseriete, kuri, pasl- 
uauduodama proga, 
pas teta ant arbatos — nieko

atsake

užbėgo

isz giminiu, nrba prieteliu, ku
rie ana, suramintu tokiose va
landose !

— Tėvas numiręs — atsa
ke virėja — motina Indi jose, 
vyras jos akyse nelaimingai 
sudege ir tai trumpu laiku 
priesz kūdikio gimimu. Buvo 
tuokart ji už vyro iszejus ne
seniai gy veno dar tik' viene
rius metus.
kūdiki. Baisus likimas, ka? 
Bet sztai, kas toksai užvažia
vo. Tai ji. Einu paduosiu ar
batos.

Vienok moteriszke, kuri 
prarado viską, nepalytėjo va- 

turiom; ^stTttrto’rvalgomo
joj, klir sieninis laikrodis bel
dėsi: Tusz-czia lusz-ezią! ir 
vaikszczidjo, isz kambario in 
kambarį nuolatos be žado su 
akmenejus. Szitai kambarys, 
kuriame auginta kūdikis. Szi
tai jo lovute maža, minksztos 
zobovoles, sukneles. O sztai 
vėl kambarys, kuriame gulė
jo numiręs, tarp kvietku, tylė
jimo, kvapsniu ir deganeziu 
žvakelių.

— Nieko, nieko, 
szvapejo. — O idant galeeziau 
pasimelsti, praverkti!

Parkrito ant keliu prie tus- 
czios lovutes, vienok nei verk
ti, nei melsties negalėjo.

— Kūdiki manasis, kūdiki! 
— sudejavo lupos ir verksmas 
suspaudė gerkle, bet akys pa
liko sausos. Taigi pasžoko 
nuo keliu, kaip patu, kuri ka 
tokio nusprendžia greitai — 
ir, greitai — apsirengus, isz- 
ejo ant ulyczios.

Apipūto ja szaltas 
purvynas pliurzino po kojom, 
bet ant to nieko netemijo. Ėjo, 
kaip nerege, be tikslo, tamsio
mis ulycziomis, kol jos nesu
laikė atsikiszusieji ant trotua
ro, platus muro namo. Kasžin- 
kas atidarė namo duris. Ant 
ulyczios krito szviesos spindu
lys

Sziandie laidoja 
Baisus likimas,

moteriszke,

nieko,—

vejas,

J'

C. G. JORDAN, 
Secretary of Ągripultyre

ris poliai jauto balsus:

ma s,! Praszau adreso.
Užpulta ubago pasakė ko- 
kjits tai neaiszkins žodžius.

~ —* — * - - — A -.

kalbėjo tolinu policijantas, už 
siraszydanias prie liktarnes 
szviesos adresą in avo knygų 

uct uziopai, ant bažny

Ve), vol ežia ubagavi
mas,! rras 
J Užpil i u

Ubagaujate V1S11U

te
ežios laipsnid. Tegul dar syki 

czionai nutversiu...
pasitraukė susi rio-

V

It Rhall be unlaw*
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.savoPajeszkuu .savo pup>-broli 
Povyln Grabauska. Paeitin isž 
Tauragės ap., Skraudvilles pa
rapijos, Juangenu kaimo. Mel-

Mr. Jno. Lamberta,
Box 24J,

New Philadelphia, pa.

džiu ntsiszaukti sziuo adresu:
i

41

Attest:
T. E. MUNCE

Director, Bureau of 
Animal Industry.

ATTENTION
Section 8. ♦»*

fnl for any person to allow any dog 
to run at largę within the limits qf 
the quarantine, unless the dog shall 
be securely muzzled so ns effectu
ally to prevent biting. Any. unmuzzled 
dog, found running al large within 
the 
known 
known to have escaped 
quarantined area, may be secured 
and confined, or may be shot of other
wise destroyed, by any police officer 
or ngont of the Department of Ag
riculture without liability therefor. 
(ACT OF ASSEMBLY APPROVED 
April 17, 1929). |

Section 17. It shall bo unlawful 
for any person to fear dqwn or dp- i 
face or to destroy any notice of 
quarantine posted by any member, 
officer, agent or < 
Stato Livestock Sanitary Board, 
to remove or destroy, wholly or par- Taip, taip, mailO pa-
tially any portion of q building or 1 
tree or fence whereon the same shall 
be posted. (ACT OF ASSEMBLY, 
APPROVED July 22, 1913).

Section 11. Any person, firm, co
partnership or corporation that shall 
violate any of the provisions of this 
net shall, upon conviction thereof in 
a summary proceeding before a ma
gistrate, aiderman,* or justice of the 
peace, for tho first offense be son- 
tensed to pay a fine of not less than 
twenty-five dollars nor more than 
one hdndrod dollars and costs. For 
each subsequent offense, such person, 
firm, copartnership or corporation 
shall b'e sentenced to pay a fino, of 
not less than one hundred dollars nor 
more than five hundred dpllars and 
co^ts. In default of payment of such 
fine and costs, any such person,,,or 
the members df any firm or copart
nership, or the officers or agents of 
any corporation, responsible for sucA 
violation, shall bo sentenced to im
prisonment for thirty days. (ACT 
OF ASSEMBLY, APPROVED April 
17, 1929). ' •

Asz, Antanas Hzupienis, fia- 
jeszkgu savo broli Joną Saupio-

411
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na. I’aeina isz Lietuvos Onęis-
1IJ4U, KX'IUJU piUUJ^., ^WQ-

Apskr. Mano brolis Jongs
’ ko kaimo, Seiriju parap., Aly
taus Apskr. Mano brolis Jonasquarantine area, and any dog 

to have boon removed or 
from the

H

'gyveno apie Artholes, Luzerįe- 
se. Asz girdėjau kad ji kasy
klose užmusze. Jis buvo ant 
burdo pas Szupienius jsz Buc- 
kunu. Atsilygysiu su tpam kat-

Ubage 
tos.'

Naszle motina užsistojo ui 
bunlnaja. c- j.

— Juk |kukis neputrauks’; 
jos atsakomybėn — tarė nud 
daujaneziu balsu.

— Na, ne, bot joi žmogių 
to visko neiszvaikytum, tai ja 
panaszin susirinktu isztisoi 
gaujos ant pleeziaus. Neužsi 
moka jiems aukas davinėti 
nes tas juos tiktai padrasina.

— Daviau tiktai ponna.
— Ir už tai gaus dcgtines- 

atkirto iszdidžiai tiesu sargai
Inejo in bažnyczia. Tenai 

buvo tyku ir beveik tuszczia 
Isztolo po deszinei pusei, tori 
piloriu, spindėjo szviesa.

Nuėjo prie jos. (
Parengto j szopelej, .papnosz- 

toj žolynais ir apstatytoj ap 
linkui deganeziomis žvake 
mis, teqi piemenėliu, trijų ka 
raliu, aniolu, kartuves, avine 
lio ir asilelio gulėjo. — Kudl 
kelis; vaszkine Dangaus Ka 
raliaus iszvaizda, kuris ateje 
žmonių tarpan, gimė stonelej 
O ant jo buvo pasilenkus isz 
pjaustytas isz medžio Motinos 
Dievo paveikslas, su spindan 
ežiu veidu linksmybe ir meile 
ka patiria kiekviena žemisz- 
ka motina.

Naszle motina net pati nie
ko ncatjauzdama puolė ant 
keliu ir pasirėmė drebaneziom 
rankom prie pilioriaus.

Szale jos toj valandoj nie
kas neklupojo. Buvo pati vie 
na-io.jautėsi dalimi tu piemo- 
ndHif 
apsupaneziu Kūdikėli.

,— Vaikeli, mano vaikeliI- 
sudejavo užsidengus delnab 
veidą ir pajuto, kad verkia ii 
kad jos dusze pasikelia auksz- 
tyn prie Vieszpaties.

Aszaros tai buvo karztos ii 
gausios, o malda atsidukseji- 
mu prie pagelbos.

— O Dieve, mano Dieve! 
Paremk ir gelbėk! Dieve, ma
no Dieve!

Visus praslinkusius atsimi
nimus, kurie susidėjo ant da
bartinio nuiminimo, praszali- 
no nuo saves, kadangi visa jos 
esybe apėmė tikėjimas. Dieve 
juk tikėjimas^ kalnus sujudi
na! Tegul tiktai malda bus 
tvirta, karszta, o gali ji, nedaį- 
minga motina, sugryžus namo, 
atras savo kūdiki lovutėj, per
sitikrins, ka,dabar kenezia tas 
viskas yra tiktai sapnas, pe
reinantis sapnas. ..

Ne,mo! Tai tik kudikys- 
O vienok... ir glaudėsi 

vis labiau prie piloriaus verk
dama, praszydama, pagelbos...
Ar tas svajojimas? Ar jo isz- 

tikro sapnuoja? Bet sztai iu 
jos ausis atsimusza ramus bal
sas, taip žinomas, taip gerai 
žinomus: verksmas iszbundan- 
czio kūdikio. Pakelia nustebu
sias akis, apsiszluosto 
ras. Tenai lovutėj ant balto 
užklodalo kruta kūdikio gal* 
vėlo, o‘ mažos rožines rankutes 
pasikelia in aukszta. Ne, tai 
ne vaszkinis ĮJievo Kūdikėlis 
tai mažas nuogais, žmogiszkas 
kūdikėlis.

Naszle motina greitai aplin
kui apsidairo, palengva perli
pu, niekam nematant per me
di nes groteles, nutveria k u- i e e > • «

SURINKO 2456 VISOKIU SZAUKSZTU.
Portland, •Oregon, gal turi 

ir Kzauksztuku
Dr. Hila Keyes Dearborn isz 

didžiausia surinkimą visokiu szankszlu 
kaip kita motore ant svieto. Motore tm i surinkus lyg sziai die
nai 2456 szankszlu ir szauksztuku isz visu dalhl svieto.

ne
I

i 2456 szankszlu ir szankszlu ku isz visu daliu svieto.

Negalėjo nieko goresnis pada
ryti. Tuojaus jei tai pasakysiu 
kalbėjo virėja tarnaitei ir nu
siskubino kambarin pas 
nia.

O ponios kambaryj szviesu, 
szilta. ramu. Ir sztai po va
landėlei poniu ir virėja divl- 
jasi nuogu kūdikėliu.

po-

♦ *

Per trjs dienas 
motina penejo savo iszalkusia 
^zirdi kūdikėliu, stebuklingai 
apturėtu ir tik tuokart atsimi
nė sau ta antra motina, sutikta 
•int bažnyczios trepu. Jos szir- 

Jis, sunjausiuu .prisipildę, isze-. 
jo, surado palicijauta ir gavo

to destroy any notice of

employe of the 
or

(ACT OF ASSEMBLY,

fe!

asza-

ATIDA!!!
. / J. (l<

Locnininkams Szunu
Schuylkill Paviete

Ponnsylvanijos Valstijos <lc-
lartumentas pranesza locninhi-
kanis szunu Schuylkill’o pavie
te jog pradedant nuo 12 dienos

. . i M o jaus ir tęsiant per 100 dienu, isztroszkus . •: ■ 1. : . ’

jo, surado paUcijauta ir 
ne 1 a i in i n go si o s a d re sa.

visi szunys; nepaisant ar turi 
, bus už- 

bėgioti miestuose, 
kitur be tam tin- 

užlaikomi 
j vietoj, kitaip tokį 

bus nuszauft ir ju Iqciu

laisnius ir ar czopinti 
draudžiami 
kaimuose ar 
kainu mozeliu arba 
saugioj v 
n h

REIKALINGAS.

szu- 
iiH bus nuszauit n’ ju Iqcnmin- 
kai gali būti aresztavoti. Tasai

imta iihihh u«|hh uiihu mm wmqwi

Daug neturiu ka tauzyti^ 
Apie bobolos kalbėti, 

Ba jaw pradeda ingyti protą. 
0 kad ir atsiranda, tai reta, 
Kurios «avo pasiutimo da 

nępameta.
O kas geriause, daįiai' vyrai 

alaus iiirfundina,
Tai gal ir girtavimui bue gana.

ras pranesz apie mano brolio 
mirti.
sn:

Atsiszoulfit szjuo adre-
(t$

*Mr. Ant. Szupienis, 
Bx 1252

Shadyside, Ohio.
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si t aisykite,
Nuo raugalo ir namines atsi- 

pratykite, 
Žinote, kiek ta® pikto padaro,

PARSIDUODA PARMA. I

‘‘■i'd

— Teka i tyku ir szilta — 
suszvapejo ir užlipo tropais.

Ponia, 'poriia — iszgir- 
do paskui savo baisa — susi- Į 
milk, paaukuok ka nors, kaip 
man Dievas mielas, nuo vakar 
esu nieko nevalgius.

Nusisuko. Szalo jos stovėjo 
labai iszbalus motoriszke labui 
suvargus, baisiai sumalta 
skrybėlė turejo ant galvos, 
laikydama ant rankos kūdikį 
apvyniota szaliku, kuris bnw 
skylėtas, kaip sietas.

— Ponia laimingesne už 
mus — atsake nuszle motina, 
žiūrėdama in pamelinavusi ir 
sndžinvusi kūdiki. Užmir- 
bzo krepszinka su pinigais/..

"—v* Satai viskas, ka asz tu
riu su savim — pridaro, pa-' 

h

4

baisiai

diki, apsupa su pala ir pūsle-

Gera fauna 167^ akeriai;
1,1 ~ ’ IT F K I ■ įji '

m u gyvenimas nųmas. Gasat? 
pritaisytas

didelis tvartas, triobos, G pli «■ j J

I
*1 i į

Kas girtuokliauja begalo.
In girtuoklystę priprasi, 

O paskui negreitai ja pamesi, 
Ba kas girtuokliauja, 
Tas ir paleistuvauja. 
Jaigu girtuokle boba, 

Tai vyras neturės gero niekada
’ Kur girtumas, 

Ten meilumas,
Ir lipnumas.4

Per girt avima daug buna ne 
’gero.

Ba kaip girtas, ka jis gali žinot
■ ka daro?

Bet stiklelis geros gužutes,
V ra sveika del bobutes, 

Tiktai reikia su cziene gerti,
* . Nepasigertu

Bet kas valgo ir geria už daug, 
Tai jau szelauk

O tai yra griekas, 
Dingsta sveikata ir viskas.

♦ ♦ ’ *!
Jus moterėles geriau in besieda 

ne eikite,
Jaigu nuėjusios nemokate * 

apsieiti e,
Ba kas isz to, tuojaus pasi

gėrėto,
Vaidtis darote ir pasigeria 

f galite.
Viena ant veseilios taip 

snsilake.
Kad kožnas su kumszcze plake, 

Geriau velnią matyti, 
Kaip girta boba regeti, 

Bjaurus darbai ir pasielgimai 
Isz ko piktinasi dori vaikinai, 

Dievaž, vyrai tiek blogo ne 
padaro, 

Kiek girtos moteres iszdaro.
* * ♦ ♦

Oj tu bobolo apie pitt^burga 
pasiliaukie.

Juk jau visi žmonys szauke, 
Kad isz proto iszejai, 
Ir suvis svaiguli gavai.

Su savo vyru nedorai apsiėjai, 
Ba im workhauze atidavei, 
Ir norėjai po kelis dolerius 

gauti, 
Kad galėtum lėbauti.

Žmgelis likos paliuosuotas,

ant fanuos. 135
* T ' ■ A # Ii

akeliai dirbamos žemes 3 ake- 
riai sodo, obelni, pyczįu, ir ki
tokiu vaisiu. Apdirbta 11 ake- 
riu rugiu, 11 kviecziu 20 avi 
žu, 15 rožių. Viskas užsėta: 
Parduodu kaip kas nori su

'll

— r - - - i

gyvuliais, su maszinom arba 
viena žeme. % mylios nuo ak
meninio kelio. Parsiduoda 
greitai nes neturiu gnspadineįi

kelio.
1

ir nėra kam stubop apžiūrėt 
Praszau atsiszaukti laiszku ai< 
ba atvažuot sziuo adresu? (t40

Mr. A. Wasel,
IRI I

I

II"' '*

R. F. D. No. 1,
Clinton, Pa, 
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872) 
331W. Centre St. Shenandeah, Pn. <

i. • Vh • I»■ «

Senyvas žmogus ant farmos. 
Gal but ženotas, katras negali 
mainose ar fabrike dirbti. Dar
ba dirbsite koki galėsit ir pri
žiuręs i t farmu kur mes ne gy
venam. Gausit ruimus, kura ir 
valgi. Raszykit kokia norėsit 
mokesti ant metu.
Taipgi reikalingas jaunas vai

kinas 16 motu ar daugiau kat
ras norėtu jszmdkt ant farmu 
dirbt.

Taipgi reikalingi keli drutes- 
ni vyrai katrie galėtu sunkesni 
darbu dirbt. Raszykite kiek no
rėsit mokesties ant menesio ar 
ant metu. Katrie nemislinat ap
sigyveni ant farmu nesiturba- 
cykit. Kožnam mokam kiek jis

-

> invykdytas 
])riezasties szunies ligos 

uhydropho- 
rabies” arba kaip pa.

Neszvarioj, auksztoj ulyczai- Paliepimas J)UV<) 
Lei, 
atviros, o vaikai bovijasi lata
kuose su tokiomis zobovelemis 
kaip tai skudurliai, i _ _ 
kaulai ir medžiu skiedros, sura. 
do jeszkomus namus, 
buvo supuvę, o szaltas vejas 
inais valkiojosi.

— Po pastogių! — skambė
jo ncszvarios Vioteriszkes atsa
kymas:

Užsilipo ten, bet duris rado 
uždarytas.

— Ji serganti. .Nuo vakar 
jos nematyti — patčmijo ant
ru lubu gyventojas, basas, vien. 
marszkinis, be kalnieriaus, isz- 
girdes prie duriu barszkinima.

— Praszau atidaryti — pa
klausė neramiai.

Prieszinosi,

kur namu durys nuolatos isz 
taip 
)ia”

vadinamos 
ar “

apgraužti Pras^d vadina pasiutimu. Se-

Tropai ’
kaneziai paduodame ta persor 
gejinut Angelskoj kalboj:

Commonwealth of Pennsylvania 
Department of Agriculture 
Bureau of Animal Industry

I

!/U laiuujuua 15liivb.auj

! ir gražiai. Busite pilnai uA(*”
8 nSdlntL ✓

tvirtindamas, 
kad toksai reikalavimas prio- 
szinasi tiesoms. Abejojimą vie
nok pergalėjo auksinis pinigas,

* ' * ♦

■Szalti ubages palaikai gulė
jo ant senos geležines lovos, ap
klotos Rku-duriais. Per iszmusz- 
ta lango stiklą pute smarkus 
vejas sniegą kuris jau aplinkui 
lova cilemiss baltavosi.

Szalc lovos stovėjo skrynute 
nuo cukraus kuri, regimai už
stojo stalo vieta. Ant skrynu
tes gulėjo suplyszes szalikas 
ant kurio buvo paguldytas 
Dievo Kūdikėlis parnosztas 
isz bažnyczios stonelos.

pia po savo sziltu skvernu.* 
e * u

Pati nežino,.kaip ji parėjo 
namo. Atsimena Tiktai kad 
pastūmėjo tarnaite, kuri jai 
duris atidarė, ir inpuole in 
kambarį.

■ v Į
ki ir nori pripažinti už sava!

Paszalimis stovėjo dvi tusz- 
ezios bonkos. Stearino pedsa- 
kiai ir likucziai ant aslos liudi
jo, kad tose bonkosc dogo, regis 
už., paskutinius centus nupirk
tos žvakes szviesdamos, kol ju 
užteko tn luedna ir baisu al
torių... ’ t

< I
NOTICE TO OWNERS OF DOGS

Regulations Relating to Doga Locat
ed or found Within the County of 
Schuylkill,' Pa. Including all Cities, 
Boroughs, and Townships Located in 
onid County.

The attention of owners or keepers 
of dogs (WHETHER LICENSED OR 
UNLICENSED AND WHETHER I 
VACCINATED OR UNVACCINA
TED) located or found within thq 
imites of Schuylkill County including I 
all cities, boroughs and townships 
located therein is directed to the foll
owing order of quarantine of dogs, I 
established and maintained under 
authority of the Acts of Assembly, 
approved July 22, 1913 and April 
1929.

WHEREAS: It is known thah ra
bies or hydrophobia exists among 
dogs in Schuylkill County including 
all cities boroughs and townships

• -WSSSV'.-. 1 I
located therein, and: ,

WHEREAS: The disease has spread 
to such an extent that it is now a 
sbrious menace to life and property, 
therefore:

IT IS HEREBY ORDERED: That 
a strict quarantine shall be maintain
ed on all dogs located or found within 
the limits of Schuylkill County in-

— -a . M I 
ships located therein, for a period of 
100 days dating from May 12, 1930 
and for the enforcement of this qua
rantine:

IT IS FURTHER ORDEREp: Tha^ 
each and every dog within the afore
said limits shall be securely confined 
or restricted on the premises of the 
owner or keeper at ail times except 
’ Z.* 
and except whgn muxaled Vith a well

eluding all cities, boroughs and town
ships located therein, for a period of 
100 days dating from May 12, 1930

> I

L

Parsinosze, sakai, kudl-

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje.
I

19 W. Centre St., Mahanoy City
BasCTnr-rr  -."t"?- ;ri ..iri

Ant Antro B'loro Klino Sztoro >
*

*#

kiek svoret,

tik vertas pagal mokėjimą dar
bo, Ant jokiu klausymu neatsa- 
kysim turite paraszyt viską 
aiszkiai pirmam laiszke, kiek 
motu senumd,
aukszti, ir kiek norėsit mokes- 
ties. Del tu kurie norėtu atva
žiuot gyvenam 13 myliu nuo 
Shenandoah., ir 10 nuo Blooms, 
burg, Columbia County, Pa. 
Laiszku kreipkitės sziuo adre
su. (t.39.

Andrew Abraczinskas, 
R.D.2 Catawissa, Pa.

——— ■ ", ........ . » ■■"i - i "m i i i i.-,—-t  T

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

,lljnPLr"ii»IWiRUw.

/

Isz workhauzes paleistas,

when being led under proper'restraint 
and except when muxaled <With a well 
fitting musile that will effectually 
prevent biting.

And any dog (WHETHER LICEN
SED OR WHETHER VACCINATjBQ

I 
ing at large, in violation of the. fore-

arid the owne^or keeper of such dog 
. «. . *. a ■ A« ' ‘ ‘H

►

prevent biting.

SĖD OR WHETHER VACC1NATBQ 
OR UNVACCINATED) found runn
ing at large, in violation of the. fore
going quarantine order may be killed

•» , ii; * ■ . A 'i 1 ’ " i 4
i. ,

Laidoja kurtus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krilcBztinia, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

X reklaFt i s
Lietuvaeakae Graboriue w

„Laidoja numirėlius, pa- OS 
Arai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbl- jf 
ninke moterems. Prlei- 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str., II 
Bell Telefonas 149 II

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street M

t

K,

,1

U1 <

i shall bę liable to prosecution.
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA, • 1 PA.
M

♦

F * M

Bel! Telefonas 878

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai

Isz Mahanojaus ir Girardvfllea 
Jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavime tai meldžiu man tūla- 
fonuoti o pribusiu in deeaUata 
mlnutu.

I

K

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.68

*il!
ft M

Nusidavė in platu svietą. 
Kur sau ras spakaina vieta, 

Ba rpdos negalėjo gauti. 
Turejo nuo raganos atsitraukti. 

0 gąl tau -dabar gerai, 
Kaip vyro netekai? 
Gali dabar uliavoti.

-Per dieija ir nokti szokti. 
Bet ar ilgai tu tęsęsi. 

Ąr ilgai -gyvent galėsi.
♦ * *

Pažinau viena su ilgu tięžuyiu. 
Kur gyvena, sakyt negaliu, 

N uo rytn lyg vakaro po miestą' 
laksto.

Kaip arktis puivyua.ta^zko. 
Nežiūri paaugusio sūnelio, 
Kuris da nemoka poterėlio, 
Bet spardyti motina gali, 
Norints du liežuvi apversti 

negali.
Tures džiaugsmu isz sūnelio 

savo, 
Jaigu užaugs ir ue gaus kur 

gala, 
Geri-auso. idant dabar sprandą 

nusisuktu, 
O ne in metus daeitu.

I
nusisuktu

Mokame 8-czia procentą ant ! 
sudėtu pinigu. Procentą prid» j 
dam prie juiu pinigu 1 Sauflto Ir j 
1 Liepos. Mes norim kad ir jue ( 
turėtumėt reikale su musu banku j 
nepaisant ar mažas ar didaiia.

G. W. BARLOW, Pm. I
J. FERGUSON, Vice-Pr^irKM- |

aa<

A. RAMANAUS* ’ ' Il
LIETUVISZKAS GRABORIU8

♦

Ji

■ji | .3

$

MILL A PATTERSON STS* 
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 14B0-R °

Iszbalsamuo ja ir laidoj*

■i r 

h *f * 
k r

H

ant visokiu kapiniu. Pagrėbus 
ruoszia nuo papraszczinusfaikiM* 
kilniausiu. Parsamdo automobtyha 
del laidotuvių, vosaiiu. krikšte)del laidotuvių, voaaliu,

I.ĮAH

.'11
I 1

■
£fl

■

i
I
*

niu ir kitiems pasivHinijinmW 
Isz FrackviUes, Port Carbon ar 
kitu artimiausiu miestų jeigu Itn 
pareikalaus mano patarnavbue 
meldžiu man duot žinia o pHbWfc

I
t 1 - ■■ ■■■■■>■■ ■■. -T

i * b
b

Isz FrackviUes, Port Carbon ar te

in trumpa laika.
M

I

v ii
i iii'-

'jiMl
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*
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ŽINIOS VIETINES !T^.:’m^±?c".i:. Paliko 

suaugusius vaikus: duktė Au
gustina, Bcrwicke; o namie 
Jonas, Kazimieras, Juozas Al- 

nutare bertas ir Ona ir paezia Mari-* 
szimet turėti savo sanvaitines joną. Turi ir broli bet nežino 

laikyti kur jisai gyvena. Velionis bu
vo skaitytojom 
30 motu.

— Miesto biznieriai 
laikyto susirinkimo,

ant

pusdieni no va k ac i jo 
Seredomis po piet vietoje Ket- 
vergais, kaip tai kitosia vie- 
tuosia laikydavo. Viso pavie
to sztorai bus uždaromi ta pa- 
czia diena — Seredomis.

— Jonas Stankonis iszeme 
laisnius ant apsipaeziavimo 
su Madelina Petrevicziute isz 
Mahanojaus.

— Vietinei sztorninkai ap- 
• Rvarstinejo teip vadinamus

” kurie uždir- 
mieste,

> teip
Main sztonis,” 

bineja pinigus musu 
bet laike reikalo neszelpineja 
niekuom gyventojus, 
žmonių idant savo 
daugiau szelptu kuri 
szelpia savo gyventojus.

— Parsiduoda bubninis se
tas (drummers outfit) suside
dantis isz didelio bubno, ma
žiuko, cimbolai ir kiti intai- 
sai su skryno in kuria galima 
viską sudėt. Setas kaip naujas 
ir visai mažai naudotas, 
karnas del orkiestros, 
duos labai pigei jeigu greitai 
atsiazaūksite po 317 W. Malia- 
noy Avė. —2.

Meldže 
biznierius 

e teipgi

tin- 
parsl-

SHENANDOAH, PA.
*

— Ar tai isz didelio var
go, paczedumo ar szykszlumo, 
burdingierius pas Gaboskius 
ant North White ulyezios su
radęs ant miestiszko meszlyno 
szmota mėsos atnesze namo 
l>aliepda mas gaspadinei* isz- 
virti. Smarve nuo supuvusios 
mėsos buvo teip baisi, kad net 
keturi vyrai apsirgo, o kada 
palieije atėjo isztyrinet kas 
ten atsitiko, nes kaimynai apie 
tai davė žino policijai, tai net 
du policijantai turėjo iszbegti 
laukan, ba negalėjo smarve 
dalaikyti. Burdingieris, kuris 
supuvusia mesa atnesze namo, 
badai likos aresztavotas.

Frackville, Pa. f .Juozas Szi- 
manslcis, 215 N. Broad Moun
tain Ave., Frackville, Pa., mire 
Petnycziojc, 5:15 valanda va
kare. Paėjo isz Lietuvos Sasna- 

Mai iampolcs
apskriczio.Pribuvo in szita sza- 
li jaunas būdamas. Amerikoj 
iszgyveno daugeli metu. Iszau- 

savo szeimynelia 
i Lietuvis

“Sauh
o

vos Parapijos,

gino gražiai i 
ir buvo doras 
daugeli metu buvo 
skaitytojas. Velionis palik 
deliam nullindime savovjnoteri 
ir ketures vedusias dukteris

Per
1 *

di

vedusi as

rija, Agota Markevicziene,

f

Marijona Kanopickiene, Kvark, i 
villej, Ona Luksziene Szenado-

Sze-
nadorija, Magdekma Gicriene, 
Frackvilleja su kuria drauge 
gyveno. Taipgi vedusi broli Jo
ną Szenedorija. Laidotuves at
sibus [ Jarninke 10 valanda rv. 
to ant Szcnedorio Parapijos ka
piniu. — J. Sz.

būdama 
padėjime,

Saint Clair, Pa. — Potts- 
villes sudo pasibaigė teismas 
Onos Putneviczienes, kuri va
re savo automobiliu 
apsvaigina nezia m
susidurdama su automobiliu 

' Haslemo, kuriame sužeidė dvi 
moteres Frakville. Pntnevi- 
cziene isz pradžių prižadėjo 
užmokėti už papildyta blede, 
bet kada vėliaus nedalaike 

likos užvestasduoto žodžio 
skundas.

i 4 Saules pOP

Philadelphia, Pa. — Deja kū
nas 
gimė Balandžio 22d 
Philadelphia, Pa., isz tėvu. 
Aleksandro Alansko ir Anta
ninos San leviczi ules.

Dijakonas Aleksandras bai
gės mokslus vieszojoj mokyk
loj, Rugsėjo menesyje, 1920 
m., instojo Szv. Karolio semi- 

Szio- 
je seminarijoje Aleksandras 
be-pertraukos užbaigė 
kos, filosofijos ir 
mokslus 
pasisekimu.

Sziu metu Gegužes 29d.

Aleksandras J. Alanskas 
., 1902 m., 
isz• *

narijon, Overbrook, Pa. 
seminarijoje

klasl- 
theologijos 

su gražiu pavyzdingu

» (li-

SAUL Ė.;
■'Hn* "'W » 'I * ■will'iai-1 ■ Wil I II—*■—W i^aii w a ■ - , - _ —T~ni 

jakonas Aleksandras' priims
k un i gy stes szven t i mus
Kardinolo Dougherty,

nuo. 
Szv. 

Petro ir Povilo Katedroj, pht- 
ladephia, Pa.

Pirmas iszkilmingasias Szv. 
Miszias primicija kunigas 
Aleksandras laikys savo para
pijoj Lietuviu Szv. Kazi
miero, Phila., Pa. Birželio 1d 
HL45 A. M., naujuoju laiku.

Kunigas Aleksandras 
savo gi mini’s ir draugus 
szirdžiai kvieezia in savo in- 
szvontinimo ir Pirmųjų Miszin 
iszkilmos.

primicijų

Lietuviu Szv.
•1

visus
nuo-

♦

BALIUS "'&3S
Biisnaku
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Kreipkjtes pas saitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia

T

Bengia Busnaku N. M. A. 
Draugija isz Mahano.v City, Pa. 
Subatos vakaru 17 Mojaus Nor-.

Visi yru nž.
prasZomi atsilankyti.

moterims ir 
(t39.

kevicziaus saloje.

vyrams tik 50c. 
merginoms 35c.

I

'I

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavimu ir už- 
__ ..i’____________

/
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ganėdinima visame,
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J. HEISER & CO.
-----  PARDAVĖJAI --------

M

4

Al
■»• »■—F — J**—-' 1

iM!

i
i

I užauga

ANT KONGRESO
BALSUOKITE UŽ

f

%<

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

HENRY FOX
Pardavėjai

f *

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

GULICK FLORAL SHOP
Kvictkoa Veatuvema, Bankietama 

•> ir Pagrabama Vainikams ‘J* 
Pristatome in vitas miesto dalia!

311 Weat Centre Street
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street t 
Phone 14

-------------------- j. ,.------(-----------  

c:~ *KVIETKU* 
del visokiu pareikalavimu už 

♦ * žemiausias prekes * ’<* *
Visada galima gauti pas

LUKE—THE FLORIST
Dabar Naujam S z tora "Vl-M 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Turiu visokiu AKULOR1U kurie 
tiks del juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST * 

SHENANDOAH Ofisas valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na
mo, Market ir Independent Sts. 

— .. —Ml..... ....... .  III. ■■

J

0. L. UNDERWOOD/

i

Z

i

/

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu
* 1 .1 ■,

I“R. C. A.” ir “Majestic” Radios
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
t ? (Maszinos del Szlavimo)

27 E. Centre St •I MAHANOY CITY.
....................................... ......

•I*

F

DEM AS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Ph—an) MAHANOY CITY 

Teipgi 117 E. Centre St.
*»'■ , 1 f
4

Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overjcotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00

I

(Phone 211)

M

/

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 
49* Telefonokite mumis o pribusime priimti darba

SHENANDOAH

I

I

*

i

Žmogus Kuris
Prietelum Visu!k

i

Jaigu bus iszrinktas\\ 
Kongresmonu, 
liaus darbuotis del labo ir

tai n epą-

geroves žmonių savo pa
viete.

zapo, Mahanoy City. Velionis kad O. L. UNDERWOOD 
stengsis pageryt darbini- 
nkiszka padėjimą
distrikte Schuylkill Paviete.

*. i* f * ' „ ik

Nominacija. pripuola 
Utarninke 20 Mojaus

Hazleton, Pa. f Diena 7 Bir
želio atsibuvo laidotuves a.a. 
Juozo Bagdanavicziaus ant

mirė 4 Birželio sirgdamas 14 
menesiu ant vėžio, kuriam bu
vo padaryta operacijų Filadel- 
fijoi po kiuriai mirė. Velionis 
paėjo isz Kauno redybos, 
Blauždžiu kaimo, turėjo G4 
metus o Amerįko pergyveno 
aA —. ■’** • * « a

Kauno rcdyboa,

36 motus; vienuolika motu at
gal laike saliuna ant W. Cen
ter uli., Mahanoy City, o 13 i 
metu atgal atsikraustė in Haz-1 
Jetona, pirko savu st ubu ir

Galite būtie tvirtais

sziam
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Paskutines Žinutes I
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Suvirszum 30 ypatų likos 
sužeisti per susidūrimą dViėju 
st ryt kariu ant Bidge A ve., isz 
kuriu viena likos nuversta nuo 
sztangu. Apie 60 žmonių radosi 
karukuosia laike nelaimes.

I, f

11 Wasington, D. C. — pra
eit u meta 3,500,000 žmonių lėkė 
su eroplanaiw kaipo patrniiertai 
padarydami 100 milijonui my
liu arba po 300 tuktdanezius 
mvliti kax diena. . 

** ' J 1'

’[ Washington, D. C 
ha metaSuv. Valstijuosia yra 
statomi 970,000 nauju namu del 
pasididimincziu gyventoju szia 
me sklype.
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Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
Nedelioj 18 Mojaus

$4.00 Dubeltavas 
Tikiataa

Specinliszkas Trcinas apleis Maba- 
noy. City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakaro Standard Time.

■■ . ...... ..................................... , -

ATLAIKYKITE ATSAKANTI GY- 
DIM A ir euczedinkite laiko ir pinigą, 

Per specialiste kuris su- 
Įf JI pranta puso liga. Rodą

R | dykai. Kraujo pervir-
1 JCJH szys arba aloginlmaH 

yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokaa pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katare noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedell vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Soredoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki l popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.
1

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
i

LIACHOWITZ 
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigiu

ifcdll nw>

HI
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THE CENTRAL STUDIO 
FOTOCRAFISTAI

■ ■.linu 0.——— "J

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremua. Atneazkite Filmaua 

paa mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY " - ♦
Parduoda RADIOS, kaip

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographa ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN
POPIERNINKAS IR MALORIUS 

❖ •
Geraa Materijolaa, Darba, ir 
Užganedinimaa. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

-....B-
Geriausi Apaiayima Del Visos 
Szei/nynoa, už Pigiai Prekea!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

...........  ■■ i ■ '■ 11 .i ...... ... ■ i —

... Sveikata Per Chiropractic...
i iM1 .... ‘ . . ' • . ų i. , H , - i.1, ' *

JUS galite turėti sveikata per Chiropractic gydimą.

i

Asz turiu 8 metus pasisekimą kaipo Chiroprac- 
toris ir szimtai užganėdintu žmonių. Kreipkitės pas:

DR. ELMER E. JONES
• 1220 E. CENTRE ST., (Telefoną. 422) MAHANOY CITY

OFISO VALANDOS: 10 iki 12; 2 iki 4; 6 iki 8 VI
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BASEBALL 
New Yorke 18 Mojau. 

Gi,nta au Boaton 4

Naujausios mados szliubiniu žiedu 
Laikrodėliu ir laikrodžiu.

—o~
20 W. CENTRE ST Mahanoy City

MRS. MOOKAITIS 
FLOWER SHOP

Kvictkos Vestuvėms, Bankiotams 
ir PaRrabams Vainikai.

Pristatom in visas miesto dalis
—o—

224 S. Main St. Shenandoah

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
ru Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
Jiaai auteika junkis atsakanti ro

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinaime ataakaneziuapritaikinaime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antraa Floraa, MAHANOY CITY

Mea perkame PIENĄ nog, 
/

X X X X
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RANG,’S DAIRY
. . .UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . . 

Preke Maži ----- —--------- Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W 

623 EAST PINE STREET i , MAHANOY CITY, PA. •

E. T. EVERETT
*
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BANKS
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Didžiausi Iszcįirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.
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Naudoti Fornyežiai
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Turime daug...
it 1 ,

Parlorinu Siutu, Lovų, Pecziu, 
Rogsu, Stalu, kurias parduosi-

i

'H

a

MAHANOY CITY

Telefonas 2-J €♦S

me labai pigiai.
Tuos daigtus priėmėm kaipo , 

permaina ant nauju daigtu. Geri 
pirkiniai tiems kurie pasiskubins.

11 
I

Turime Du Ofisus: 
SHENANDOAH

South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights 
Telefonas 625 R 

a ssi ■■■^♦♦♦♦♦♦♦**4******************************************************J» 
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AMOS IR ANDY KALBA APIE BANKAS.
Pradėjau dėti pinigus kožna subatos va

karu in Merchants Banking Trust Co. banka ir dar tu- 
orconto.

Amos sako: 4 <
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ED. J. JENNINGS 
PA.

vi
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riti indi\jas $137.11. Banku davė man $4.11 
,/Peip kad bueziau iszdirbes dubeltava szifta“.

Andy atsako: “
• jinu szorin ir mislinu padidint savo pinigus dvigubai 

teip kaip pasako tas.ži|įogus kuris pardavė tos szerus”. 
Amos: “Asz netikiu in la, asz vis padedu savo pinigus 
in Merchants Banking Trust Co. banka ir žiniau knd jie 
yra saugoj vietoj ir atnesza man rocenta”.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
* * • ' , ' ' 4 11 . , “l< »
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Tas nieko, asz kn tik nusipirkau alio-
. i V • a a— * ~

t oi p kaip pasako tas.žujogus

*i

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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