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ISZ AMERIKOS
KONE UŽKUTENO SAVO 

PACZIA ANT SMERT.
Philadelphia.— Mrs. Helena 

Toom i n, 1638 N. 61-mos uly- 
czios, užvedė teismą prieszais 
savo vyra ant persiskyrimo už 
nežmoniszka pasielgimu su ja 
ir kutenimą taip tankiai kad ja 
vos “neužkuteno ant smert.”

'Vyras ant tojo užmeti liejimo 
gailiai nusijuokė ir pasakė sli
džiai, kad jojo motoro ji laike 
kaip nevalninka, paliepdavo 
jam dirbti visokius 
darbus ir ant galo ji
laukan. O kad porele nesusi tai
kė, sudžia paliepė jam mokėti 
paežiai po 10 doleriu ant savai
tes ant maisto.

Memphis, 
ka Sonnders

Wl

naminius 
isz me te

STEBUKLINGAS
I S Z G Y D IM A S.

Tonu. — Agniesz- 
, 32 metu, praeita 

meta važiavo strytkariu. Lszli-
pant jai, motormonas paleido 
per greitai kinruka ir mofere 
puldama iszsilauže koja. Ap
skundė kompanija ant 50 tuks
taneziu'doleriu, bet teismas vis 
buvo atidėtame ana diena stojo 
in snda be kriukiu. Slide apsa
kė, buk priguli prie Szv. Onos 
parapijos. Girde<lama apie ste
buklus per užtarymu Szv. Onos 
nusidavė ir ji melsti josios pa
gelbės. ’I’ula ryta'nuvažiavo in 
bažnvezia kur kunigas dalyp^- 
tejo ja relikvijoms Szv. Onos, 
staigai apalpo ir nieko nejautė, 
tik kada ja atvožė namo pasiju
to kad vra sveika ir galivra *
vaikszcziot i.

Teismą isztrauke isz
PALEIDO MOTERE ANT 

LIUOSYBES IR APDO
VANOJO.

— Jennie Ban. 
pastatyta priesz

Pittsburgh, 
kocki, likos 
slidžia už pavogimą nuo trepu 
dvieju bonku pieno. Motera 
teisinosi kad isz priežasties jos 
vyras radosi be darbo, neturėjo 
už ka nusipirkti maisto ir jau 
keturios dienos kaip 
turėjo burnoje.
dovanojimo kaltes už pinna 
prasižengimą savo gyvasty ja.

Slidžia kalte dovanojo, o 
žmonys sūdo sudėjo jai 14 do
leriu liepe jai nusipirkt maisto-

sūdo, 
bet kompanija jai padovanojo 
10 tukstanczius doleriu už ken
tėjimą ir ka iszdave ant dakta
ru.

nieko ne
Motore melde 

už

PALIKO DAUG PINIGU — 
GIMINES ATSISZAUKIT.
Hartford, (kmu. —- Sziomts 

dienomis Bostone, Mass 
(e Ligoninėj mirė 
m., amžiaus, 
Peculis”
Pas mirusi jokiu asmens doku
mentu nerasta, vien tik Hart
ford National Bank and Trust 

‘ ‘labai

M ies- 
Lietuvis 51 

vardu “
— Juozas Pecziulis.

Joseph

, Vyras yjpj^^žipyęs i u AVe>s- 
t uu jeszkot udairbo Ir 
Begtr4e4<»>’» • •*-

'BlIfeV

(’o. banko knygeles su 
daug pinigu.”» ***■ 

t* , 'I4l w '*»<■ ■
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ATIDAVĖ PACZIA IR 
KŪDIKI UŽ 65 DOLERIU.

Buffalo, N. Y. — Mvkola M o- 
lieki, atidavė savo paezia ir ko. 
turiu menesiu senumo kūdiki 
del savo burdingieriaus Leono 
Klocki už 6.5 dolerius.

Priežastis atidavimo buvo ta, 
nenorėjo il- 

juom kuris ne 
ant jos 
kuri ir

Purz1uTt>;' malom'kite tnoj 
praneszti žemiau pasiraszu- 
siam, arba Lietuvos Gen. Kon
sulatui New Yorke, arba Hart
fordo policijai.

Jei neatsiras 
pinigai liks miestui.

žemiau

gimines. tai

NUŽUDĖ TRIS PO TAM 
PATS PASIKORĖ.

kad Mokickiene 
ginu gyventi su 
uždirbinėjo užtektinai 
užlaiknni/ ir kūdikio o 
taip ketino pabėgti su burdin-
gierium. Dabar Mikas randasi 
ant bardo pas savo burdingie- 
riu, kuris Vra jo gaspadorium.

VAISINGA GIMINE.

Wellsville, N. Y 
sitikimas atsitiko giminėje Bill 
Austin. Sztai tomis dienomis 
seniai Austin, garnys atnesze 
dvynukui 
valand duktė, 
mam miestelyje pagimdė taip
gi dvynukus.

Vos tos dvi szeimynos suspė
jo praneszti vienai kitai apie 
savo dovanas, kad sztai anūke 
pranesza per telefoną savo mo
tinai ir moeziutei, kad garnys 
atnesze ir jai dvynukus.

Retas at-

tomis
garuvs 

fa paezia diena ir
gyvenanti arti-

r m

Pagal paskui i- 
taigyventoju,

NEW YORKAS TURI 
6,032,000 GYVENTOJU.

New York, 
n i surasza
New Yorkas ir aplinkinei prie- 
mieseziai turi 6,032,000 gyven
toju. Mete 1920 miestas turėjo 

‘5,620,048 gyventoju. Bronx turi 
1,250,000; Brooklynasa 2,318, 
000 gy ventoj u.

2,318

SAPNAS PRIEŽASTE 
SAVŽUDINSTOS.

Boston. — Nuo kokio tai lai
ko persekiojo Mrs. Nancy Or
chids,'baisus sajmas. Paskuti
niu kartu sapnavosi jai, buk 
mato save katbanezia, pasikoru
sia tamsiam kambarėlyje. I'as 
taip inkirkino moteri, kad ne 
rasdama sau ramybes, nuspren- 
<le padaryti sau gala savo gy

mi, ir pasikon* savo
I

veniniu i — 
kam baryjCi /k

Pittston, Pa. — E- L. Snyder, 
tai meris, nuszove ant smert sa
vo žentą, dukteria ir anūke, 5 
metu, po tam pats pasikorė sa
vo name Ilardinge.

Žentas (’harles SlieppArd, 37 
metu, l>uvo pulkininku karėjo. 
Kaimynas užtiko pasikoreli 
kada i nėjo in st ubą rado 
lavonus inieg

o 
tris 

kambaryje. Sny- 
deris buvo naszliu ir papilde ta
baisu darba isz rupesties kad 
daug 
marketo.

pinigu pralosze ant stock

PAMYLĖJO KINCZIKA IR 
SU JUOM APSIVEDĖ.

('liica’go.— Jeva Grygers pa
togi czekiute, insimylejo in Kin 
czika Lee Jung Vung ir pabė
gus su juom iii Elgina paėmė 
szliuba. Kinczikas vra Rūko
rium turtingoje szeimynoje ir 
czion gimęs. Baigė Stanford 
universitetą. Jaunieje mylėjosi 
du metus. .Jaunavedžiai apsi
gyvens czionais-b.

pa-

PASIAUKAVIMAS TĖVO 
DEL SUNAUS.

Trecksville, Calif. — Szesziu 
metu Emilius, suims James 
Walker, geležkelio sargo,
slydo ant begiu laike žeidimo 
su kitis vaikais ir tuom,paežiu 
laiku atbėgo pasažieiinis trū
kis ant kuriu vaikas paslydo. 
Nuo baisios nelaimes rodos 
vaikutis negalėjo iszsisaugot, 
bet tėvas nelaukdamas ilgai, 
szoko sūneli gelibet. rriszokias 
prie vaiko, nUstume ji nuo be
giu ir vaikas pasiliko gyvas, 
bet tėvas neturėjo gili ūkio ap- 
sisaugot nes lokomotyvą ji pa
gavo ir nukirto jami abi kojas 
lyg keliu. * i

-K

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 27 GEGUŽIO 1930 (TUESDAY, MAY 27, 1930)

V

2...X f U
»—-R-itTĮT i

“SAULEI
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

DŲ-KART SANVA1TINIS LAIKRASZTIS

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

W. I». ROCZKOWNII, l'ren.A Mf. 
F. n. BOCZKOnsiil, IJItor.

M 41 METAS
3 
t

j

J

’i 
j

H

ii

I
.’I

4> ”1

1

Ii '411111
' 'i

' i

ISZVAIKE KOMUNISTUS 
SU BOMBOMS. SŽESZI 

ARESZTAVOTI.
- M:isk- 
griebesi 

sa ve
szi (a isz- 

siiszauke

Wilkes-Barre, Pa. 
komisarnkas 

desparatiszku priemonių 
pasiteisinti ir dar 
pranaszauti — czia 
slapta komunistu susirinkimą. 
Beraminant Maskvos 
ežiais” 
veržė ju mylimi “angelai sar
gai,” — policininkai ir “bom
bomis” bei derva (smala) juos 
iszvaike, -neduodami * 
praneszimii.

To susirinkimo tikslas buvo 
praneszti ir pateisinti savo 
darbuotojus rinkimu pralai
mėjimu ir kartu inkvepti vil
ties, kad dar esą galima laimė
ti seimo rinkimus. Jiems besi
teisinant — in sale insiverže 6 
policininkai, o kita tiek apsto
jo narna. .In paklausia, ar jie 
turi leidimą toki susirinkimą 
szaukt i, bolszevikeliai 
nusigando, o; komisą rūkas Zal- 
dokelis net savo skrybėlė prie 
suolo priplojo.

Sales savinink 
už leidimą 
rinkimus be policijos leidimo, 

jie neturi jokio 
czarterio, kuris juos nuo baiis- 

pridengt u.
Szeszi ju vadovai nugabenti 

iu policijos nuovada kur jiem 
žada isztirti protą, kaip pra- 

koresponden-

vinis

mat,

mes

d raugus
4 k J

- policininkai ir

“ sen vi- 
netikėti insi- 
angeiai 

4 4

ir pateisinti 
rinkimu

< »•

ps 
jiems

darvt i

labai

nubaustas 
darvti susi-

legal i o

Vienybes
Ik*

—Į-----
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 

GRABE..........
Utica, N. Y.— Užsidaręs gra- 

graboriaus, 
Jay Sheffield atsigulė in ji, už
trenkė antvožą ir jame nžtrosz- 
ko. Manoma, kad atome sau 
gyvsti isz gailesezio po.mirczia 
savo motinos. Kaimynas užtiko 
grabu su ne'baszninku.

nesza 
tas Nieniu

be kuri pirko nuo

Manoma,
<r

SUDEGINO MOTINA
PAAUKAVO SAVO MOTINA 

UŽ NUSIDĖJIMUS 
BOLSZEVIKU.

Kijevas, Rosije. — Ūkinin
kas Romanas Zygill, isz'kaimo 
Oro, apskritije Kipolka, stai
gai gavo sumaiszyta. protą isz 
priežasties tikėjimo ir nutarė 
save sudegint už griekus bol- 
szeviku kurie teip persekiojo 
tikėjimą. Niekas isz kaimyjnn 
nenorėjo uždegti laužo ant ku
rio Zygill atsigulė. Ant galo 
nutarė paau’kaut savo senuke 
motina, tikrindamas, buk jo,;3 
motina yra vardu Jeva ir už 
tai, kad Jeva buvo pirmutine 
motore kuri pirmiausia sugrie- 
szino, tai butu tinkamiause 
ja ja paauk aut. Na ir'teip pa
dare.

Nakties laike uždavė su kū
ju motinai per galva, 
miegojo,

kada
ant

per galva 
uždėjo lavona

stalo ant kurio prikrovė mal
ku aplinkui aplaistė karashiu 
ir uždegė. Kada kaimynai su
bėgo, visas namas jau radosi 
liepsnoje. Paiksza uždare ’kalė
jimo. Visas namas ir tvartas 

&yvuleis sudegė kaipo, 
lavonas motinos.
su jr

TIKRA MEILE.

visada

Isz Visu Szaliu
SUNUS APSIPACZIAVO SU 

MOTINA NEŽINANT
1 1 .

Moskva,•’Bosijo. — Maskvoj 
regisi racijos

LAVONAS SU NUPJAUTA 
GALVA.

— Artimoje gele- 
s tolios

Uosi,jo.

(I rodnas 
ži n kel i o

i Imkis sudaužė vežimą
I 1 ius lokomotiv

? f

in apsivedimo 
kontora atjojo jaunas vyrukai 
ir kiek pagyvenusi panele.

Jie pareiszkė norą apsivesi. 1 
Tas ju noras greit buvo isz- 

pildytas ir porOle patenkint;* I 
i sanvaiti's jie

Jezierna, 
, o ark- 

a I rauko per 400 
metru. Važiuojenoziiis Enka ir 

likos i užmestais isz 
Enka. gavosi po ra-’

UGNIS JANAVOJE

IR

l’as ju noras greit buvo iszT 11

sauva i tos

4

Sol tanas, 
vežimo o
tais maszinos, kuri jam nukir-

ISZ LIETUVOS
----- .... ..—,

PASMAUGĖ MEILUŽE, LA
VONĄ UŽKASĖ

UŽSĖJO RUGIAIS.
Lenku okupuotoj Vilnijoj, 

i n vyko szi tirpi 
kurios sensacingumas tuo dl-
dsenis, kad ja papilde (llszaus- 
kas, tik 
įlinkas

SUDEGE MALŪNAS, LENT
PJŪVE, PER 10 VAGONU 

JAVU, DAUG LENTŲ 
IR MEDŽIU.

■«

liiHry

. 1

žmogžudyste. APDRAUSTA TIK 165,000 
LITU.

•I J

(o galva, 
tinai sužeistas.

Soli anas likos mir-

Ji j i:— Ar t vi mano 
mylėsi!

Jis:— Žinoma, mano bran
giausia!

Ji ji: Na, tai prisiegk man 
jog jeigu kada astis'kirtume 
tat tu tik su manim volei apst- 
pącziuotum. i.-

i

I / ♦

gryžo atgal. Dvi
gyveno draugėj.

Gal butu ir ilgiau gvvene.
T“ ‘

na. senute, kuri pažino vyra isz 
mažu dienu, nes ji pasiėmė isz 
gatves per'1917 m., revolucija.

Sužinojus, kad jis
prasze parodyti žmona, 

sa’kyti, koks 
nustebimas,

l’ik in namus pakliuvo vie-

vedos, pa

buvo 
kad jai

Ne re i k 
senutes 
buvo parodyta moteriszke, ku
ri tikrai buvo vyruko ne žmo- 
na, bet motina.

Mat senute, ji angino žino
dama vaiko motina, bet ja: 
vaiko

VULKANAS UŽMUSZE 
YPATAS.

T ‘ 
išz Amsterdamo, 

vulkano 
terp Ba- 
žuvo 

visas kaimas I/ika- 
per

142

fclegramai prj*

atsigaivinimo

I London.
nesza 
laike
Tekinojo, ant salos
t a vijos ir Sudalya, 
ypatos, o 
sau likos užpiltas 
pelenus.

buk

la va ir

ne pralotas, bet uki-
Stasys (Hsznuskas,, , o (Hszauskas

Miszkiniu vienkiemio savinin- s
kas. Naujo Olszausko meiluže 
irgi Stase ir pasmaugta taip 
kaip pralotelio Stase.

Žmogžudys ilga

21 vai. 50

ir

vaiko motina, 
negražindama.

Užaugės jis iszejo kitur g v-o ♦

venti ir ežia saliko moterisz- 
ke, su kuria paskiau ir apsive-
d e.

Senute
nesze apsivedimo registracijos 
valdininkams ir szliubas buvo 
panaikintas.

Upie giminyste p ra

65 ŽMONIS SUŽEISTI 
BAZNYCZIU UGNEJE.

Budapcszt, Vengrai. —- 
tuoni žmonis likos nžmuszti o 
65 sužeisti ugnesia, kurie su
naikino 'kėlės bažnyczes ir gy
venimus miestelijo 'l’anaksi.

nuomones, 
miesteli turėjo padegti 

apiple-

miėstei i jo 
Valdžo yra tosios 
kad 
kokie plcszikai tiksle 
szimo.

Pabėgėliu i

DU KOMUNISTAI
PASIKORĖ ANT KRYŽIŲ.
Rovnas, Lenk.

isz Rusijos apsakinėja buk ap
linkinėje Pastovo likos suras
ti nesenei ant kryžiaus'du la
vonai pasi koreliu.

Isz surastu prie jujii groma- 
tu, paduoda priežaste savžn- 
dinseziu, kad neteko viso turto 
isz priežasties sovietines poli
tikos ir tikejimiszku persekio
jimu. Ant atėmimo sau gyvėj
uži u iszrinko 
luom atkreipi didesne 
žmonių;

paduoda priežaste

kryžių idant 
ai vda

128 MUZULMONAI ŽUVO 
ANT DEGANCZIO LAIVO.

— Pri
ll žs i dege isz 

laivas

Port Sudan, Afrika, 
stovoje 
nežinomos

Jeddah, 
priežast ies 

prigulintis prie Francu* 
ziszkos laivines kompanijos. 
Ant laivo tame laike radosi 
apie du tukstaneziai pelegri- 
mu. Kapitonas ir 86 laivoriai 
iszsigelbejo o 128 pasažieriai 
sudegė drauge su laivu. Nelai
me kįlo nakties laike kada vi
si pasažieriai miegojo.

SZOKO IN KAPA PASKUI 
MIRUSI MYLEMA.

Ohmonic, Lenk. — Kareivis 
Leopoldas Ružickas nusiszovo 
isz priežasties nepasekmingos 
meiles. Laike laidotuvių ra
dosi ir jojo niylema, kuri buvo 
priežaste jojo savžudinstos. 
Žmonis sznairavo ir visaip ap
kalbinėjo mergina, kuri stovė
jo prie kapo graudzei verkda
ma.

Kada inleido grabu in kapa, 
mergina suklykė graudzei

priežaste jojo

mergina suKiyKo graudzei ir 
mėtėsi ant grabo in kapa kur 
apalpo. Ištraukė mergina^ už
kaso lavona o mergina nuvežė 
ifamo, kur serga ant uždegimo 
smegenų ir kaip rodos neteks

------------ A. /piytQ. .. .

1

ORINIS MILŽINAS LEK3 
145 MYLIU IN VALANDA

Beri i nas.
lojo dirbti orini milžiną

kuris pakinis 
turės 289

sparno,
120 pasažierin.

i
plana, 
svaru, 
sparno ly<

— Vokietija pra- 
ero- 

42,000 
pėdas nuo

ilgio 1607 (T 
pėdu, paims 
kurio talpinsis sparnuose, de- 
szimts motorin isz kuriu kož- 

po 500 arkliu pajėgu 
taji orini, milžiną. Fru
gal e s lėkti 5000 myliu 

be paliovos ir sunaudos 12,000 
galonu gazolino.

E ro pl an a dirba
dirbtuve Berline po 
i už i n i eri aus Ru m p 1 ero.

nas t ures 
varvs 
planas

Rumplei 
prižiūra

sloniaus

KIAULE SU SLONIAUS 
GALVA.

London — Nepaprastas žvė
ris atsirado ant farmos Davi
do Bartell artimoje Susex. Yra 
(ai. jauna kiaule*su
galva. V'iena isz ausu yra nepa
prastai ilga o ir snukis iszrodo 
ant sloniaus triubos kuri yra 
iszaugus isz virszugalvio. Terp 
trubos ir snukio vra didele 
akis su dviems lelnkems. •

NELABAS ŽMOGUS.
Berlinas. — Prusosia, i 

maviezuosia 
liksas Polka 
vo motina, 
geležies ir musze moterei per 
galva pakol

F

F

Sos- 
darbininkas Pe
su si barės su sa- 1 
pagriebė szmota

neužmusze. Po 
tam iszmete lavona p^r įauga 
nuo treczio laipsnio ant uly- 
czios. Užmųszta motore turėjo 
sulaužytus kaulus 24 vietuose. 
Nelabas vyras likos uždarytas- 
kalėjime.

Stebėtinas yra teipgi pasiel
gi mas kitu gyventoju
kurie nors girdėjo riksmą 

bet visai 
?elbet isz ranku tojo

namo, 
ne

laimingos moteres, 
ne ėjo g 
ra kalio.

RADO CARISTO SKARBUS.
Bryansk, Bosijo — Daugiau 

kaip dvideszimts svaru seno- 
visz'ku auksiniu ir sidabriniu 
pinigu, brangiu auksiniu daig- 

, deimantu ir senoviszku 
’•iuklu, kurie kitados prigulė- 

ge
li kos surasti

deimantu irtu
<)'
jo prie nužudyto Rusiszko 
nuroto Trepovo, 
darže aut jojo turto. Trepovas 
buvo vienu isz budeliu 
vinos Nedėlios” 22Nedėlios 
1905 mete.

“ Kru-
Sausio

F

sūnūs

PAMISZELIS SŪNŪS 
NUŽUDETeEVA. ’

Vilnius. — Kaime (Iraitave 
pa v i e t e I k) s t o vs k a m,
gaspadoriaus Viktoro Szirojo, 
insigaves iii kambarį kuriame 
levas miegojo, sudaužė tėvui 
galva su szmotu geležies. Po 
papildymui žudiūstos paniisze- 
lis uždegu dvi žvakes ir pasiu
te prie lovos. Pamiszeli uždaro

upriįįlaiidpje.
R**

laika gy
veno su gretimojo kaimo ūki
ninke Stase Sudenvte 
amžiaus. Sudenyte pradėjo rei
kalauti isz Olszausko, kad ja 
vestu. Tas spyrėsi, bet paga
liau neva sutikės nuviliojo ja 
in savo vienkiemi.

pasmaugė Stasį*

n

O*) m.,

Czia jis pasmaugė Mase ir, 
norėdamas paslėpti baisu sa
vo darba, užkasė lavona lau
ke, kur vėliau pasėjo

Nesuprantamas
girnas šukele daug kaliui apie-

Policija pradėjo sekti 
ir pagaliau suseko, kad priesz 

Stase buvo 
Suimtas ir tar-

rugius.
Stasės din-

linkej.

savo .dingima
M iszk ini nose.
durnas Olszauskas po ilgo spy
ri mosi prisipažino ja nužudęs 
ir nurodė vieta 
lavonas.

Kurni Uszlkso.
pasodintas
j ima n ir ten. laukia teismo.

Balandžio 29 d., 
min., kai jau visi darbininkai 
buvo iszsiskirste namo, staiga 
užsidegu per puse ’kilometrą 
stovis nuo Jonavos Burszteino 
ir Vulfovicziaus malūnas
lentpjūve, uo tarpu vieloj bu
vo tik dožu mojantis sargas 
Ugnis iszsiverže isz maszinu 
skyriaus.

Vejas pute Jonavos link ir 
kibirksztvs krito net Jonavos 
mieste. Pats gaisras buvo mi- 
Ižiniszkas. Didžiulis plotas bu
vo liepsnose. Dege lentpiuvr. 
malūnas, didžiule, daržine, sa* 
ndeliai, lentos, medžiai ir vi
sa, kas tik buvo aplinkui. Aki
mi rksnv visos inmoniu maszi
nos nusileido ant žemes. Vis
kas sudegė. 1/iko tik kontora ir 
toliau esnaczios sukrautos len
tos bei kita medžiaga.

Sudegė apie 8 vagonai kvie- 
cziu, rugiu — 2 vagonai ir ne-

Malu-
Michelis Baro- 

už 50,(MM) litu metams. Szis 
malimas supirkdavo daug isz 

gyventoju grinlu.
Miltus teikdavo ne tik Jona
vai ir apylinkei, bet ir Ukmer- 

aps- 
< ■

Vulfovi-

4

Ir

kur pakastas

Žmogžudys
Nemenczinos ka le

KULOKAISU PEILEIS.

Zarasai. aps k r
>

Zarasu 
gausiai gyvenama Rusu. I 
didesnes savo szventes jie gau
singai suvažiuoja Zarasu 
miestan. 'Paezia u, kiekviena

•I

e r

suvažiuoja 
Tacziau,

tokia ju szvente vainikuojasi 
pesztynemis kuriu finalas daž
nai esti labai liūdnas. Sztai ir 
Balandžio 22 d., 
szventes proga

vienos savo 
jie neapsiėjo 

nepademonstrave neabejotinus 
peszt ūkavimo
N uja lįsdamas k 1 i uczhi

mažai miltu ir selenu.
na nuomavo 
nas

apy Ii nkes

gei, Kaunui bei kitoms

laike 
cziaus szvogeri Dovydas Giiif*- 
bergas. Tik neapdraustu lentų, 
ir kitos medžiagos* virto du
rnais už 70—80,000 litu. Sude
gusios maszinos vertos kelis 
szimtus tukstaneziu litu. Bu
vo apdrausta tik 165,(MM) Iii n 
sumai. Spėjama, nuostuolini 
sieke 1,000,000 litu, 
inmonese dirbę apie 30 darbi
ninku.

kritinis.
1 jentpiuvo

Abiejose

j ■

gabu-savo
mus.”
isz vietos budrios policijos pu
ses, nemažas ju būrelis pasi
traukė užmiestin, ir... prasi- 

“kova.dėjo

4 i l

nemažas ju būrelis

(tinklus” “Ginklus” var
tojo, kokius kas turėjo — dan
ginusia figūravo pelini. Rezul
tate — trvs muszeikos sunkiai 
peiliais sužaloti, kiti teip pat 
gerai apkulti.

ŪKININKAI BEDAVOJA.
Nors jau pavasario pradžių, 

tacziau veik visu Suvalkų kra- 
szto ūkininku klėtys pilnos ja
vu. Rodos reiketu tik džiaug
tis, 
nes 
o

y

veni

bet ūkininkai vis dejuoja 
javu pirkti nieks nenori 

pinigu reikia.
Kiti nebežino ne kuo

t is, nes in kiaulių ar gyvuliu 
ūki taip greit pereiti negali- 

r«m reikia pinigu, o pa
skola gauti labai sunku. Jei ir 
gauni, tai ir tai sunkiomis są
lygomis.

nia. ni

Daug bėdos sudaro 
ir kreditu stoka.

PATOGINA IR LIETUVOS 
KALĖJIMUS.

Kaunas. — Susirūpinta pa
tobulinti Lietuvos kalėjimus 
liigieniszkumo ir kaliniu auk
lėjimo atžvilgiais. Kauno sun
kiųjų darbu kalėjime 
bus pastatyti nauji
auksztu namai dirbtuvių 
talpoms, aip pat sziemet bus 
statomi nauji kalėjimui namai 
Mariampoleje, kur irgi bus in- 
ruosztos kaliniu
Dirbtuves rengiamos ir bai
giamuose statyti Raseinių ga
lėjimo namuose,

A . . .

sziemoi 
keturi n

pa-

dirbtuves.

r

VALDEMARAS
ARESZTAVOTAS.

PANIEKINO LIETUVOS 
VALDŽE IR KONSTI- 

TUCIJE.

— Augustinas Vai-

v ra

Kaunas 
deniams, likos arcsztavėtas už 
paniekinimą valdžios ir iszsL 
tarimu, buk Lietuviszka kons- 
titucije ne turi jokio teisingo 
pamato o tebyre valdžo
kalta už peržengimą konstitu
cijos.
Centraliszkas komitetas Tau- f * 

t įninku partijos iszt renio Val
domam isz savo draugijos. 
Valdemaras praeita mvla ape- 

vieta ministerio 
po Dr.

isz savo K

*ll

me d in st a in 
užrnbežiniu veikalu 
Da niaus.

szaiua,

LENKAI TRUKDO DIRBTI 
LAUKU DARBUS.

Isz Seinų apskrities pranc- 
kad Balandžio 28 d.,

Valincziu kordono Lenku ka
reiviai prdejo trikdyti musu 
puses gyventojams dirbti lan
kus anapus administracijos li

]H|I
'' 1

"(Si'

nijos priversdami juos regis- *
fltruotis pas Lenku 

tris kartus in diena;
18 valandomis kas nors užsi
registruoti nesuspėja, tas turi 
laukti szeszias valandas iki ki
tos registracijos.

pa traline
(i, 13, ’ir i

J
i

TEISYBE PASAKĖ.
Slidžia: — Del ko tu pasigo- 

dejei pavokti nikelini ziegoreli 
nuo to pono?

. — U-g i kvaraba
kad tekis jcgirmastis turėjo ni
kelini ziegoreli! • A

ji žinojo,
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ISZ AMERIKOS
KONE UŽKUTENO SAVO 

PACZIA ANT SMERT.
PhiladrlĮihiaT

Tooinin, 1638 N. 61-mos uly- 
czios, užvedė teismą prieszais 
savo vyra ant persiskyrimo už 
nežmoniszka pasielgimu su ja 
ir kutenimą taip tankiai kad ja 
vos “neužkuteno ant smert.’’

Vyras ant tojo nžmetinejimo 
garsiai nusijuokė ir pasako so
džiai, kad jojo motere ji laike 
kaip nevalninka, paliepdavo 
jam dirbti visokius
darbus ir ant galo ji iszmete 
laukan. O kad porele nesusi tai
kė, sudžia paliepė jam mokėti 
paežiai po 10 doleriu ant savai
tes ant maisto.

Memphis, 
ka Sounders

Mrs. Helena

naminius

— Jennie Ban. 
pastatyta priesz

PALEIDO MOTERE ANT 
LIUOSYBES IR APDO

VANOJO.
Pittsburgh.

kocki, likos
sudžia už pavogimą nuo trepu 
dvieju bonku pieno. Motere 
teisinosi kad isz priežasties jos 
vyras radosi be darbo, neturėjo 
už ka nusipirkti maisto ir jaw 
keturios dienos kaip 
turėjo burnoje.
dovanojimo kaltes už pirma 
prasižengimą savo gyvastyja.

Slidžia kalte dovanojo, o 
žmonys sude sudėjo jai 14 do
leriu liepe jai nusipirkt maisto- 

4_\rywi^ yrpJ^vaii4»ves iu.,Mies
tus jeszkot jlairbo ir > 
n^trJejojb* *. .<*»*

nieko ne
Motere melde 

už

tauto

ATIDAVĖ PACZIA IR
KŪDIKI UŽ 65 DOLERIU.
Buffalo, N. Y. — Mykolą Mo- 

licki, atidavė savo paezia ir ke
turių menesiu senumo kūdiki 
del savo burdingieriaus Leono 
Klocki už 65 dolerius.

Priežastis atidavimo buvo ta, 
kad Mokickiene nenorėjo il-nenorėjo 
giau gyventi su juom kuris ne 

ant jos 
kuri ir

uždirbinėjo užtektinai 
Užlaikymo ir kūdikio o 
taip ketino pabėgti su burdin- 
gierium. Dabar Mikas randasi 
ant burdo pas savo burdingie- 
rin, kuris yra jo gaspadorium.

VAISINGA GIMINE.
Wellsville, X. Y. — Retas at

sitikimas atsitiko giminėje Bill 
tomis dienomis 

garnys
Austin. Sztai
seniai Austin, garnys a t nesze 
dvynukus: Ta paezia diena ir 
valand duktė, gyvenanti arti
mam miestelyje pagimdo taip
gi dvynukus.

Vos tos dvi szeimynos suspė
jo praneszti vienai kitai apie 
savo dovanas, kad sztai anūke 
firanesza per telefoną savo mo
tinai ir moeziutei, kad garnys 
a(nesze ir jai dvynukus.

NEW YORKAS TURI
, 6,032,000 GYVENTOJU.

New York.— Pagal paskuti
ni surasza gyventoju, tai 
New Yorkas ir aplinkinei prie-
mieseziai turi 6,032,000 gyven
toju. Meto 1920 miestas turėjo 

*5,620,048 gyventoju. Bronx turi 
.1,250,000; Brooklynasa 2,318, 
000 gyventoju.

2,318

SAPNAS PRIEŽASTE 
SAVŽUDINSTOS.

Boston. — Nuo kokio tai lai
ko persekiojo Mrs. Nancy Or
chids,‘baisus sapnas. Paskuti
niu kartu sapnavosi jai, buk 
mato save kabanezia, pasikoru
sia tamsiam kambarėlyje.
taip inkirkino moteri,
rasdama sau ramybes, nuspren
dė padaryti sau gala savo gy
venimui — na, ir pasikorė savo 
kambaryje, __ _ A A’.

Tas 
kad ne
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ISZVAIKE KOMUNISTUS 
SU BOMBOMS. SŽESZI 

ARESZTAVOTI.
M*i Ikes-Barre, Pa. - 

komisą rūkas
desparaliszku priemonių 
pasiteisinti ir dar 
liraiiaszauti — ežia

Isz Visu Szaliu LAVONAS SU NUPJAUTA 
GALVA. < I /

— Artimoje geli*-

o ark-

unll
T'ii' 1

vinis

,1 i
.1

■! į

m
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41 METAS
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I
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ISZ LIETUVOS UGNIS JANAVOJE H

(1 rod na 
žinkolio stoties Jezierna

1 Imkis sudaužė vežimą, 
llins lokomotiva trauke per 400 
.metru. Važiuojen<*zius Enka ir 

likos iszmestais isz 
Enka gavosi

SUDEGE MALŪNAS, LENT- 
PIUVE, PER 10 VAGONU 

JAVU, DAUG LENTŲ 
IR MEDŽIU.

Mnsk- 
griebesi 

savo 
szi ta isz-

suszauke

t MMTBRJID AT T H B MA H ANOT CITY, PA., \ 
tPOm-OPPIOB AB BBOOMD OIaABB MAIL MATTBaJ.

........... .. ■ ■ ""**Įjr*1 * """ *-" -
STEBUKLINGAS

I S Z G Y D IM A S.
Tenn. — A.gniesz- 
, 32 metu, praeita

meta važiavo st ryt kariu. Iszli- 
pant jai, motormonas paleido 
per greitai kairuka ir motoro 
puldama iszsilauže koja. Ap
skundė kompanija ant 50 tuks- slapta komunistu siisirinkim i. 
taneziu doleriu, bet teismas vis 
buvo atideta^o ana diena stojo 
in suda be kriukiu. Sude apsa
ko, buk priguli prie Szv. Onos 
parapijos. Girdinlama apie ste
buklus per užtarymą Szv. Onos 
nusidavė ir ji melsti josios pa- 
gelbosjTula ryta (nuvažiavo in 
bažnyezia kur kunigas dalyp^- 
tejo ja relikvijoms Szv. Onos, 
staigai apalpo ir nieko nejauto, 
tik kada ja atvožė namo pasiju
to kad yra sveika ir gali 
vaikszcziot i.

Teismą isztrauke isz sūdo, 
bet kompanija jai padovanojo 
10 t ukstanezius doleriu už ken- 
tejima ir ka iszdave ant dakta
ru.

Beraminant Maskvos 
ežiais” 
verže j u mylimi 
gai,” — policininkai ir ”bom
bomisbei derva (smala) juos 
iszvaike, neduodami 
praneszimu.

To susirinkimo tikslas buvo 
ir pateisinti 

rinkimu

‘ ‘ s( -n v i - 
draugus netikėti i ilsi

au gėla i s ii r- 
4 i

4 4

— policininkai ir

darvt i

sveika

sūdo

PALIKO DAUG PINIGU — 
GIMINES ATSISZAUKIT.
Hartford, Conn. —- Sziomls 

dienomis Bostone, Mass. Mies
te Ligoninėj mirė Lietuvis 51 
m., amžiaus, vardu “Joseph 
Pecnlis” — Juozas Pecziulis. 
Pas mirusi jokiu asmens doku
mentu nerast-a, vien tik Hart
ford National Bank and Trust 
Co. banko knygeles su 
daug ])inigu.”» »-*■

• ' *<ZX»iotu kas yra Juo-

vardu

4 i labai

zas P(’rziuli>, malonekit(» tuoj 
praneszti žemiau pasiraszu-žemiau
šiam, arba Lietuvos Gen. Kon
sulatui New Yorke, arba Hart
fordo policijai.

Jei neatsiras 
pinigai liks miestui.

gimines, tai

NUŽUDĖ TRIS PO TAM 
PATS PASIKORĖ.

Pittston, Pa. — E* L. Snyder, 
farmeris, nuszove ant smert sa
vo žentą, dukteria ir anūke, 5 
motu, po tam pats pasikorė sa
vo name Hardinge.

Žentas Charles Sheppard, 37 
metu, buvo pulkininku karoję. 
Kaimynas užtiko pasikoreli o 
kada inejo in st ubą rado tris 
lavonus miegkambaryje. Sny- 
deris buvo naszliu ir papilde ta 
baisu darbu isz rupesties kad 
daug
marketo.

pinigu pralosze ant stock

PAMYLĖJO KINCZIKA IR 
SU JUOM APSIVEDĖ.

Chicago.— Jeva Grygers pa
togi czekiute, insimylejo in Kin 
ezika Lee Jung Vung ir pabė
gus su juom in Elgina paėmė 
szliuba. Kinczikas yra kuko- 
rium turtingoje szeimynoje ir 
czion gimęs. Baigė Stanford 
universitetą. Jaunieje mylėjosi 
du metus. Jaunavedžiai 
gvvens czionais-

apsi-
r>.

PASIAUKAVIMAS TĖVO 
DEL SUNAUS.

Trecksville, Calif. — Szesziu 
metu Emilius, sunūs damps 
Walker, geležkelio sargo, pa
slydo ant begiu laike žeidimo 
su kitis vaikais ir tuom paežiu 
laiku atbėgo pasažieiinis trū
kis ant kuriu vaikas paslydo. 
Nuo baisios nelaimes rodos 
vaikutis negalėjo iszsisaugot, 
bet tėvas nelaukdamas ilgai, 
szoko sūneli gelbėt. Priszokias 
prie vaiko, mlstume ji nuo be
giu ir vaikas pasiliko gyvas, 
bet tėvas neturėjo gili ūkio ap
sisaugo! nes lokomotyvu ji pa
gavo ir nukirto jauti abi kojas 
lyg keliu,1 ‘ _ j- _ •

sūnūs

SŪNŪS APSIPACZIAVO SU 
MOTINA NEŽINANT 

| n ,

Moskva,;' Rosije.
apsi vedimo 

kontora atįejo jaunas vyruką 
ir kiek pagyvenusi panele.

Jie pareĮszko uora apsivesi. I
Tas ju n'oras greit buvo isz- 

pildytas ir porele patenkint? 1 v-' • e. a a . a

m

— Maskvoj 
registracijos ' ^()|(

Į vežimo o
anas,

H

l’as ju noras greit buvo isz-F|1

stoties

po ra-
į tais maszinos, kuri jam nukir-

I jonku
i n vyko sziurpi

:A^|NįI

IR

to gi 
t inai

Sollanas likos mir-i va 
sužeistas.

T.......
praneszt i 
darbuotojus 
mejimu ir kartu inkvepti 
ties, kad dar esą galima laimė
ti seimo rinkimus. Jiems besi
teisinant — in sale insiverže 6 
policininkai, o kita tiek apsto
jo narna. J u paklausta, 
turi leidimą., toki 
szaukti, 
nusigando, 
dokelis net savo skrybėlė prie 
suolo priplojo.

Sales savininkas 
už leidimą jiems 
rinkimus be policijos leidimo, 
mat, jie neturi jokio legalio 
ezartorio, kuris juos nuo baus
mes pridengtu.

Szeszi ju vadovui nugabenti 
in f)olicijos 
žada isztirti protą, 
ncsza A'icnybes koresponden
tas N ten i u

savo 
pralai - 

vii-

ar j:e 
susirinkimą 

bolszevikeliai labai 
o komi sąru kas Zal-

nubaiistas 
darvti susi-

nuovada kur jiem 
kaip pra-

Vienvbe
s„

ATEME SAU GYVASTĮ 
GRABE. -- ■<

Utica, N. Y.— Užsidaręs gra
be kuri pirko nuo graboriaus, 
Jay Sheffield atsigulė in ji, už
trenkė antvožu ir jami* nžtrosz- 
ko. Manoma, kad atėmė sau 

ailesczio po mirezia
Manoma, 

gyvsti isz g 
savo motinos. Kaimynas užtiko 
graba su ne'baszninku.

SUDEGINO MOTINA
PAAUKAVO SAVO MOTINA 

UŽ NUSIDĖJIMUS 
BOLSZEVIKU.

Kijevas, Rosije. — Ūkinin
kas Romanas Zygill, isz'kaimo 
Oro, apskritije Kipolka, stai- 
gai gavo sumaiszyta. protą isz 
priežasties tikėjimo ir nutarė 
save .sudegint už griekus bol- 
szeviku kurie teip persekioje 
tikėjimą. Niekas isz kaimyjnn 
nenorėjo uždegti laužo ant ku
rio Zygill atsigulė. Ant galo 
nutarė paau’kaut savo senuke 
motina, tikrindamas, buk jo,y) 
motina yra vardu Jeva ir už 
tai, kad Jeva buvo pirmutine 
motere kuri pirmiausia sugric- 

butu tinkamiause
jaja paaukaut. 
daro.

Nakties laiko uždavė su ku
pė r galva, 

uždėjo lavona
stalo ant kurio prikrovė mal
ku aplinkui aplaistė karaslnu 
ir uždegė. Kada kaimynai su
bėgo, visas namas jau radosi 
liepsnojo. Paiksza uždare ’kalė
jimo. Visas namas ir tvartas 
su feyvuleis sudege kaipo 
lavonas motinos.

szi no, tai
Na ir'teip ph-

j u motinai 
miegojo,

kada
ant

•r

r

TIKRA MEILE.

Jiji:- 
mylesi?

Jis:— Žinoma 
ginusia!

J i ji:

.Ar tu mano visada

J mano bran-

Na, tai prisiegk man 
jog jeigu ka(da astiškiltume 
tai tu tik su manim volei npst-

• - — Ii ..'jb- •

gryžo atgal. Dvi 
gyveno draugėj.

Gal butu ir ilgiau gyveno.
Tik in namus pakliuvo vie

na senute, kuri pažino vyra isz 
mažu dienu, nes ji pasiėmė isz 
gatves peru917 m.

Sužinojus, kad jis vedos, pn- 
prasze parodyti žmona.

N e re i k s a' k y t i, k o k s 
senutes nustebimas, 
buvo parodyta moteriszke, ku
ri tikrai buvo vyruko ne žmo
na, bet motina.

Mat senute, ji. augino žino
dama vaiko motina, 
vaiko negražindama.

■sauvaites .jie VULKANAS UŽMUSZE 142
YPATAS.

revolucija.

buvo 
kad jai

bet ja:

Užaugės jis iszejo kitur 
Venti ir ežia sutiko moterisz- 
ke, su kuria paskiau ir apsive
dė.

Senute apie giminyste pra-

'gV-
r>»

nesze apsivedimo registracijos 
valdininkams ir szliubas buvo 
panaikintas.

65 ŽMONIS SUŽEISTI 
bazNycziu UGNEJE.

Budapeszt, Vengrai. — Asz- 
tuoni žmonis likos užmuszti o 
65 sužeisti ugnesia, kurie su- 

g.v- 
Tanaksi.

nuomones, 
miesteli turėjo

naikino 'ketos bažnvezes ir 
veninius miesteli jo 
Valdže yra tosios

ri’

kad miesteli turėjo padegti 
kokie pleszikai tiksle apiple- 
szimo.

Pabėgėliai

DU KOMUNISTAI
PASIKORĖ ANT KRYŽIU.
Rovnas, Lenk.

isz Rusijos apsakinėja buk ap
linkinėje Pastovo likos suras
ti nesenei ant krvžiaus’du la- V
vonai pasikoreliu.

Isz surastu prie jujii groma- 
tu, paduoda priežasto savžu- 
dinseziu, kad neteko viso turto 
isz priežasties soviatines poli
tikos ir tikejimiszku persekio
jimu. Ant atėmimo sau gyvas- 
cziu
tuom atkreipi didesne 
žmonių.

išbrinko kryžiu idant 
at yda

/
128 MUZŲLMONAI ŽUVO 

ANT DEGANCZIO LAIVO.
Pri-Port Sudan, Afrika. — 

lovoje Jeddah, užsidegė isz 
nežinomos
Asia, prigulintis prie Ifrancm 
ziszkos laivines ’kompanijos. 
Ant laivo tame laike radosi 
apie du tnkstaneziai pelegri- 
mu. Kapitonas ir 86 laivoriai 
iszsigelbejo o 128 pasažieriai 
sudege drauge su laivu. Nelai- 
me kilo nakties laike kada vi
si pasažieriai miegojo. 1

s Jeddah, 
priežasties ia i va s

SZOKO IN KAPA PASKUI 
MIRUSI MYLEMA. 'O i*

Ohmonic, Lenk. — Kareivis 
Leopoldas Ružickas nusiszovo 
isz priežasties nepasekmingos 
meiles. Laike
dosi ir jojo mylema, kuri buvo 
priežast'e jojo savžudinstos.

laidotuvių ra-

priežast'e jojo
Žmonis sznairavo ir visaip ap
kalbinėjo mergina, kuri stovė
jo prie kapo graudžei verkda
ma.

Kada inleido graba in kapa 
mergina suklyko graudžei ir 
mėtėsi ant grabo in kapa kur 
apalpo. Isz t rauke mergina^ už
kaso lavonu o mergina nuvežė 
ifamo, kur serga ant uždegimo 
smegenų ir ;kaip rodos neteks 
lirotu. ________ .-JJUJ-.JIJW..
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PASMAUGĖ MEILUŽE, LA- 
VONA UŽKASĖ 

UŽSĖJO RUGIAIS.
okupuotoj Vilnijoj. 

žmogžudyste,
kurios sensaciilgumas tuo di- 
dsenis, kad ja papilde Olszaus- 

ne pralotas, bet u'ki- 
Stasys Olszauskas,

APDRAUSTA TIK 165,000 
LITU.

H21 vai. ,'>(iBalandžio 29 <1., 
min., kai jau visi darbininkai 
buvo iszsiskirste namo, staiga 
užsidegė per puse ‘kilometro 
stovis nuo Jonavos Burszteino 
ir Vulfovicziaus malūnas
lentpjūve, uo tarpu vietoj bu
vo tik dežu mojant is 

isz maszinu

< Hszaiiskas

.1

1

I

*;1

London. — Telegramai pry 
isz Amsterdamo 

vulkano 
tolį) Bu
žu vo 142

o visas kaimas Lika- 
san likos užpiltas per 
pelenus.

ncsza
laike
Pele mojo

♦ buk ir
atsigai vinimo 

, ant salos 
ta vijos ir Sudalya, 
y pa tos i

rr

lava ir

— Vokieti jo pra- 
ero- 

42,000 
nuo 

ilgio 160 
120 pasažieriu.

kuris pakinis 
pėdas

‘■n-
turės 289

ORINIS MILŽINAS LEK3 
145 MYLIU IN VALANDA

Berlinas.
dėjo dirbti orini milžiną 
plana,
svaru,
sparno lyg sparno
pėdu, paims
kurie talpinsis sparnuose, de- 
szimts motoriu isz kuriu kož- 
nas turės po 500 arkliu pajėgu 

taji orini, milžiną. Ero- 
gales lėkti 5000 myli n

be paliovos ir sunaudos 12,000 
galonu gazolino.

Eroplana

varvs•*

planas

dirba Rumplor 
dirbtuve Berline po prižiūra 
inžinieriaus Rumplerp.

KIAULE SU SLONIAUS 
GALVA.

London — Nepaprastas žvė
ris atsirado ant farmos Dovi- 
do Bartell artimoje Susex. Yra 
tai jauna kiaule‘su sloniaus 
galva. Viena isz ausu yra nepa
prastai ilga o ir snukis iszrodo 
ant sloniaus triubos ’kuri yra 
iszaugus isz virszugalvio. Terp 
trobos ir snukio v ra didele 
akis su dviems lelukems. •

ir snukio

NELABAS ŽMOGUS.
Berlinas. — Prusosia, I 

maviezuosia, darbininkas 1
Sos- 

?e- 
liksas Polka, susibaręs su sa
vo motina, pagriebė szmota 
geležies ir musze moterei per 
galva pakol neužmusze. Po 
tam iszmete lavona p^»r Įauga 
nuo treczio laipsnio ant uly- 
czios. Užmųszta motere turėjo 
sulaužytus kaulus 24 vietuose. 
Nelabas vyras likos uždarvtas. 
kalėjimo.

Stebėtinas yra teipgi*pasiel
gimas kitu gyventoju namo, 
kurie nors girdėjo riksmą ne
laimingos moteres, 
ne ėjo g 
ra kai i o.

neuzmusze.

namo

visaibet 
gelbėt Isz ranku tojo

RADO CARISTO SKARBUS.
Bryansk, Rosije— Daugiau 

kaip dvidcszimts svaru ^eno- 
visz'ku. auksiniu ir sidabriniu 
pinigu, brangiu auksiniu daig
iu, deimantu ir senoviszku 
ginklu, kurie 'kitados prigulė
jo prie nužudyto Rusiszko ge- 
ngrolo Trepovo, 
darže ant jojo turto. Tropovas 
buvo vienu isz budeliu 
vinos Nedėlios” 
1905 mete. , 7r y

deimantu ir

likos surasti

“ Kru-
22 Sausio

r
sunns

PAMISZELIS SŪNŪS 
NUŽUDĖ TJEVA.

Vilnius. — Kaime Graitavc 
p a v i e t e Po s t o vs k a m, 
gaspadoriaus Viktoro Szirojo,
insigaves in kambarį kuriame 
teVns miegojo, sudaužė tėvui 
galva su szmotu geležies, 
papildymui žndinstos pamisze- 
lis uždegė dvi žvakes ir pasta
to prie lovos. Pa m išželi uždaro 
[Ji-ijįliiiuloje. _.x

Po

JUr-

gv-

kas, tik 
įlinkas, 
Miszkiniu vienkiemio savinin- 
kas. Naujo Olszausko meiluže 
irgi Stase ir pasmaugta taip 
kaip pralotelio Stase.

Žmogžudys ilga laika
veno su gretimojo kaimo u ki
ni n'ke Stase Sudenvte 
amžiaus. Sudenyte pradėjo 
kalanti isz Olszausko, kad ja 
vestu. Tas spyrėsi, bet paga
liau neva sutikės nuviliojo ja 
in savo vienkiemi.

Czia jis pasmaugė Stase ir, 
norėdamas paslėpti baisu sa
vo darba, užkaso lavona lau
ke, kur vėliau pasėjo rugius.

Nesuprantamas Stasės din
gimas šukele daug kalbu apie- 
linkej. Policija pradėjo sekti 
ir pagaliau suseko, kad priesz 
■savo .dingima Stase buvo 
Miszkiniuose. Suimtas ir tar
domas Olszauskas po ilgo spy- 
rimosi prisipažino ja nužudęs 
ir nurodo vieta kur pakastas 
la vonas.

Išima tiszlksC. k 
pasodintas Neinenczinos kalė
jimai! ir ten. laukia teismo.

.dingima

O>) m., 
rei-

Žmogžudys

KULOKAI SU PEILEIS
Zarasai. — Zarasu 

gausiai gyvenama Rusu,
didesnes savo szventes jie gau-

Zarasu 
kiekviena

apsk r.,
Per

si ngai 
miestan.
tokia ju szvente vainikuojasi 
pesztynemis kuriu finalas daž
nai esti labai liūdnas.-Sztai ir 
Balandžio 22 d., 
szventes proga
nepademonstrave neabejotinus 
savo peszt ūkavimo “gabu
mus.”
isz vietos budrios policijos pu
ses, nemažas ju būrelis pasi-

. prasi- 
” var

suvažiuoja 
Tacziau J

vienos savo 
jie neapsiėjo

peszt ūkavimo
Nujausdamas kliucziu

nemažas ju būrelis 
trauke užmiesti n, ir. 
dėjo “kova.” “Ginklus 
tojo, kokius kas turėjo — dau
giausia figūravo peliai. Rezul- 

trvs muszeikos sunkiai 
peiliais sužaloti, kiti teip pat 
gerai apkulti.

late 4

kova.

ŪKININKAI BEDAVOJA.
Nors jau pavasario pradžių, 

tacziau veik visu Suvalkų kra- 
szto ūkininku klėtys pilnos ja
vu. Rodos reikelu tik džiaug
tis, bet ūkininkai vis dejuoja 
nes javu pirkti nieks nenori 
o pinigu reikia.

Kiti nebežino ne kuo vers
tis, nes in kiaulių ar gyvuliu 
ūki taip greit pereiti negali- 

, o Pa-nui. Tam reikia pinigu 
skola gauti labai sunku. Jei ir 
gauni, tai ir tai sunkiomis są
lygomis. Daug bėdos sudaro 
ir kreditu stoka.

PATOGINA IR LIETUVOS 
KALĖJIMUS.

Kaunas. — Susirūpinta pa
tobulinti Lietuvos kalėjimus 
liigieniszknmo ir kaliniu auk
lėjimo atžvilgiais. Kauno sun
kiųjų darbu kalėjimo sziemęb 
bus pastatyti nauji ketiniu 
auksztu namai dirbtuvių pa
talpoms. aip pat sziemet bus 
statomi nauji kalėjimui namai 
Mariampoleje, kur irgi bus in- 
ruosztos kalinhi dirbtuves. 
Dirbtuves rengiamos ir bai
giamuose statyti Raseinių 'ka-
lojimo namuosy.

sargas
Ugnis iszsiverže 
skvriaus.

Vejas pute Jonavos link ir 
kibirksztvs krito net Jonavos 
mieste. Pats gaisras buvo mi- 
Ižiniszkas. Didžiulis plotas bu
vo liepsnose. Degė lentpjūve, 
malūnas, didžiule, daržine, sa* 
ndeliai, lentos, medžiai ir vi
sa, kas tik buvo aplinkui. Aki
mi rksnv visos inmoniu maszi- 
uos nusileido ant žemes. Vis
kas sudegė. Iri ko tik kontora ir 
toliau esnaczios sukrautos len
tos bei kita medžiaga.

Sudegė apie 8 vagonai kvie- 
cziu, rugiu — 2 vagonai ir ne
mažai miltu ir selenu, 
na nuomavo Michelis
nas už 50,000 litu metams. Szis 
malūnas 
apylinke
Miltus teikdavo ne tik Jona
vai ir apylinkei, bet ir l’kmer- 

aps- 
i

Malu- 
Bar<»-

supirkdavo daug isz 
gyventoju grutlu.

gei, Kaunui bei kitoms 
kritinis. ° * *

Lontpiuve laike Vulfovi- 
cziaus szvogeri Dovydas Giiis- 
bergas. Tik neapdraustu lentų 
ir kitos medžiagos virto du
rnais už 70—H(),000 litu. Sude
gusios maszinos vertos 
szimtus tukstaneziu litu. Bu
vo apdrausta tik 165,000 litu 
sumai. Spėjama, nuostuolinl 
sieke 1,000,000 litu.
inmonese dirbę apie 30 darbi
ninku.

laike

kelis

Abi ėjose

i

VALDEMARAS
ARESZTAVOTAS. ..

PANIEKINO LIETUVOS 
VALDŽE IR KONSTI- 

TUCIJE.

Kaunas. —7 Augustinas Val
demaras, likos aresztavotas už 
paniekinimą valdžios ir iszs*- 
tarima, buk Lietuviszka kons- 
titucije ne turi jokio teisingo 
pamato o tebyre valdže
kalta už peržengimą konstitu
cijos.
Central isz k as komitetą?

liniuku partijos isztreme Val
domam isz savo draugijos. 
Valdemaras praeita nwta apc- 
me dinsta in 
užrubežiniii veikalu 
Daniaus.

via

fa ir
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virta ministerio 
po Dr.

LENKAI TRUKDO DIRBTI 
LAUKU DARBUS. |

Isz Seinų apskrities piane- 
szama, kad Balandžio 28 d., 
Valincziu kordono Lenku ka
reiviai prdejo trikdyti musu 
puses gyventojams dirbti lan
kus anapus administracijos li
nijos priversdami juos regis
truotis pas Lenku patrulius 
tris kiytus in diena; 6, 13, M 

užei
tas turi 

kiukti szeszias valandas iki ki
tos registracijos.

18 valandomis kas nors 
registruoti nesuspėja,

TEISYBE PASAKĖ.
Slidžia: — Del ko tu pasigo- 

dejei pavokti nikelini ziegoroli 
nuo to pono ?

— V-gi kvaraba ji žinojo, 
kad tokis jegmmistis turėjo ni
kelini ziegoroli! • A

i
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Kas Girdėt
žmogtdis nuturi tulžel, jaigu 
tiek moterių u'žlaiko, o tarp ju 
net t ris noszves!

Juokingos Pasakaites

M*

T *
S A U L E 
v* * 1

Szlapieje dabar ketina atker- 
s^yt sausiems ir pastatys ntei- 
naneziuosia rinkimuosia No- 
vemberio menesyje prieszingus 
kandidatus prieszais Pinchota. 
Sakoma kad Francis Shunk 
Brown, kandidatas ant guber
natoriaus buvo apgautas rinki- 
muosia, lodei kovos prieszais 
Pinchota ir visus sausus kaudi- 
dat us.

Igar Sikorski,

res in Europa.

Žymus eroplaninis inžinierius 
[nanaszauja, 

buk už penkių melu, bus invyk. 
dyta kelione per Atlantiko ma- 

Taises keliones
atlikinės uroplanui kuriose su
tilps nuo 50 lyg 150 žmonių. 
Vidurmariuosia bus pastatyta 
marine stotis su gazolinu ir ki
tokiais reikalingais dalyksis 
del ei-oplanu. Tokios keliones 
bus atliekamos kelis kartus in 
sanvaite.

Tyrinetojai Michigan univer
sitete iszrado naujo budo ir 
drūtumo gazoliną, kuris žiemos 
laike varo automobilius 
kio ergelio. Naujas gazolinas
vra du kart drūtesnis už tebyri 
ir mažiau jojo sunaudoja 
szinuosia.

be jo-

ma-

Pagal laikraszczio “Literary 
Digest” balsvima kas kišzasi 
prohibicijos, tai 40 žmonių isz 
kožno szimto geidže praszaiini- 
mo prohibicijos, 29 nori per. 
mainymo, o 31 ant užlaikymo.

Isz 20 milijonu postkareziu 
iszsiunstu del žmonių kad bal
suotu, sugražinta 4,,80,404. Ant 
užlaikymo prohibicijos balsavo 
1,464,098, ant permainymo 1,- 
399,314, ant atmetimo 1,943,052 
balsu.

Argi tas neparodo žmonių pa
geidimus ka nori ir ka nenori! 
Argi ne laikas idant vę Idži a 
padarytu szioki toki paredka 
su t a ja kvaila prohibicija.

» M

del 
neatbūtinai turi būti 

ne nuo kunigu. Ka 
vaika. iszmo- 

pamins. 
turi dm

Pradžia mokslo tikvbes 
vaiku, i 
nuo levu o 
levas ir motina 
kins, tai ta lyg smart 
Paveiztla del kūdikio mri šluo
ti tėvai, jaigu norime kad batu 
geri musu vaikai.

i r 
valdvti

Lietu- 
pajegos

Daug yraunoteriu Wiskonsi- 
lie, katros pa'baige kolegijas, 
ajilaike moksliszka laipsni, pa. 
siliko senom, merginoms! Kei
kė josios dabar isz gilumos 
Mzirdies diėlifi, kurioje užsino- 

. Basi- 
ne^enklina

siliko

rejo instotl in kolegijas.
rodo, kad' pieko 
ženkly\ ūmas moksliszkas 
priesz mefle mylimo vyro 
džiaugsmu patogiu kūdikio.

tiek giliuoju moteriei 
mokslas, kiek įgei ns vyras. O 

juom .motore myks tėsiie 
tuom... kvailesne.

ir

(•

ve I ui,

Kokis tai filozopos karta szi- 
taip iszsitare apie moteriszkc, 
arba ka motore pataiko atlikti:

“ Moteriszke gali daug, labai 
daug, ir, kasžin ar ne viską, ka 
tik nori pataiko atlikti. Moka 
iszkalbet visai netokiu saldžiu 
ir glamonių balseliu, kaip mum 
vyram iszrodo. Moka, arba gali 
visa nakti szokt ezeverykuosia 
kurie jos kojai visu coliu per- 
siauri, . o dviem coliais per 
trumpi, o bet nematysi jos susi- 
ria ūkusios, 
linksmiausia.

I

Jauni Lietuviai privalo dabar 
paimti tyriu in savo rankas 
taji lai va Lietuvystes 
at iVmerikoniszku mariu. Ant 
tos jauuumenes rėmusi 
viszki invalidai kin iu
jau baigėsi. 'Jus jauni vyreliai 
turite nepaliauti būti Lietu
viais turite iszmesti isz dantų 
krantyma sminlanczio tabako 
(ežiu) o griebtis už Leituvisz- 
ku paproeziu. Neužmirszkite ir 
apie tai, kad ir duotumėte nusi
lupi savo kaili, tai vis jus va

Tūlas žmogelis isz Tomkins, 
Ohio, pamote savo paezia ir pa
bėgo in platu svietą su savo 
uoszvia.

Po [jerkunu! Turėjo toji jojo 
paeziule būti geras diegas, jai
gu tasai žmogelis uoszve paėmė 
o 'bobeles iszsižadejo.

Taigi uoszve kožnam 
dukanka, o kaip szitam ir uosz
ve patinka.

sil

žentui

PUIKUS SAPNAS, fr • 111 1 * '
Varnas [Kinas buvo su čigo

nu ant medžiokles; abudu szo- 
vo iu viena zuiki, (čigonas tik-Į 
lino, jog jis nuszove zuiki, o 
ponas, kad ji

— Gerai — tarė ponas 
turi vienok ta < Invest i ne guli, 
ims įtr žinai * ka, katras 
mudviejų turės gražesni sap
nu szitaju nakti, tai tam zui
kis teks. Kada parėjo namon, 
ponas Ii,epe pakepi zuiki in 
peeziu o čigonui liepe atsigult 
kuknioje. Ant rytojaus pa-

jog jis nuszove zuiki 
s.

o

MimoJąuhutis
■ ’ . . ' v. ■ J V1' ■ t

1

■

■ r

Karalius
PASAKAITE

ir rimtai tarė:
— Iszneszkite szit uos daik

tus ir pašiepkite juos nuo ma
nės. Nots sziandine mano karu- 
nuojimos diena, bet.asz ju ne 
dėvėsiu. Ant Liūdesio staklių 
iszblvszkusiomis Knnkvnes n •i r •

ir tick nupirksi o parduosiJ 
Manau, kad ne. Taigi, gryžk A * • » « -

hovijasi kanuo- 
rodos kad visai 

nejauezia jokiu kaukiu, kokias 
jai daro ezeverykai. Gal pra
eit pro langu krautuves pnre- 
dalu visai nežvilgterejus in Įau
ga.... Pataikys nueit in Ijažny- 
czia ir ten kuomaldingiausiai 
melstis
geriausiai apsakyti savo pasar
gas ii’ nuomonia' apie paredala 
kitu dukra .Ievos, kurios buvo 
bažny czidja.
szventa žiūrei
kada jisai lesinąs priesz ja, del 
ko ilgai vakare užtruko mieste 
ir net tiki jam.- nors gerai žino, 
kad jis meluoja... Palaiko me
luoti ’doriausia kada szirdyje 
turi visai prieszingns jausmus.. 
Žodžiu, moteriszke viską patai
ko ir nehpreikalo pikti žnioriys 
vadina moterių ragana, nes .mo
tore pilna bjaurybes ir gali at 

ko vyras niekados ne 
atliks. Vieno tik daigi o mot ere 

o ypatingai, 
negali gerai ajisieit su pinigais, 
jaigu vilioja ji nuo jos 
dalus”...

Bet motere gali 
daug gero.
nuomone yra ta, kuris pasakė: 

bet i r gero prie- 
1 1

ga...

likti ta,

o sugryžus namo, kuo

Pataiko kaip kad
• iii akis vyrui,

negali padaryti,

Daug

Viso pikto, 
žastim vra motore.
i 4

4 4 apre-

padaryti ir 
leisi ilgesne

Bucca,
Mahometu ir Indusu kilo mai- 
szatei už nužudinima vieno isz 
Mahometu. Keli szi uita i likos 

asztuoni užmuszti
aresztavota.

<7 Indije. m

sužeisti, 
daug

i r

:: DŪMOJIMAI ::

Del biednuju mokslas yra 
auksu,del turtingusidbaru,

del Ireeziu dideliu deimantu.
Ne kožuas gali būti 

kytu vyru, bet kožuas gali Imti 
doru.

\ Žmogus be 
varpa be grūdo-

Žmogus iszmintiugus ir be 
be isz-

mokslo

mo-

(ai

mokslo mokytu bus,
minties ir mokytas pražus.

Laimingiausi yra tie,
laimes nereikalauja.

§
ne bus, lai vis kens vargus.

Tikybe nieko pikto neda
ro, lankiausia isz latro gera

O

k a

Kukis lai graborius isz Louis
ville, Ky., kuris apsiėmė palai
doti koki tai nežinoma valkata, 
rado jojo skurmaluosia 18,325 

♦ loleriu pinigais ir popieroms, 
kuri uosiu buvo j>araszyta, buk 
yra lociiininku tuHo 
laneziu doiriu.

įtiek turto,
gai, praszydamns maisto ir pri
glaudus nuo žmonių. Gimines 
mirusio gausiai isz tJ pasinau
dos.

75 tuks_ 
Norints turėjo 

bet gyveno vargiu-

rubus, daiig dailesnius už ttfod, 
kurie buvo jam parengti. Sau
sa lazda pražydo ir isz jos atsi
rado lelijos, baltesnes už žem- , 
eziilgas. Pražydo nuvytos ant 
galvos'vainikas ir apsipylė ro
žių žiedais, raudonesniais už 
rubinus. Baltesnes už puikiau
sius žemėziilgus buvo lelijos ir 
ju liemens buvo isz žibanezio . v 
sidabro. Kaudoncsnos už rubi-

savo rnman, vilkis plonais skal 
kiniais ir puikiai rubais, 
tau mes ir musu vargai ?

Ar-gi turtingi ir biedni 
užklausė Jau-

K llH

j 
iszmyszKusiomis ixanKynes rr^ 
koms buvo iszaustos szitos ma
no drapanos. Kraujas szio rabi, 
no s’žirdyje ir mirtis szio žem- 
cziugo dugne. — Ir Jis papasa
kojo visus tris savo sapnus.

Kuomet gi dvarisžkiai isz- 
girdo, tai jie žvilgterėjo vienas 
antram ir snsznibždo, sakyda
mi : ' .

— ne broliai ? - 
nulis Karalius.

— Broliai; turtuoli vadina 
Kainu.

Ak \ s

Tu užmusziai treczdali 

kalnuose kare, ir abieju kariau- 
janeziu krasztu karaliai jau
kiasi laves. Aiigant.iecziai nu
darė juoda jauti ir traukia ka
rėm Subeldė jie vylėmis in 
s k v d us 
sza 1 m us.

- mano tarnu. Eik yau,.Talari jos

isz

Ant rytojaus 
klausė ponas čigono:

Na, čigone, ka tu sapnu-

jog stovėjo la-

vai'?
Gerianse butu, idant [jo

nas pradėtum savo sapna.
— Asz sapnavau, — pra

dėjo ponas,
bai ilgos kopeczios — net In 
dangų, tai asz pradėjau lipt ar 
uesigansiu laikais in dangų.

_ T '
n<‘ tai teisybe,

Feip, t ei}), szviesus po- 
asz pats 

eziau poną danguje ir [jamis- 
linau sau, jog gal jau ne su- 
gryžite, tai asz isztraukiau isz 
pecziaus zuiki ir suvalgiau.

PRIESZ VESEILE.

ma-

Priesz veso.ile szeszis mene- 
ėjo jis ir jiji apszviestaseis, 

ulycze Szendorije. Kada paėjo 
in tamsesne vieta, jisai pris*.- 
kiszes prie josios auseles kal
bėjo:

Myliu tave Keiduke!

Jaigu ir mokytas o doras

K
Ji 

ra.
Esis;— ibsi stebuklinga, 

szventa acb!
K.
Jis 

vakaras gražus, 
svietas gražus.

K. — . . .

A’iskas szedien gražu: 
žnionis gražus

Jisai spaudže [irit- saves no
rėdamas pabiicziuot. Bet jiji 
atsitraukė, ba czion užaugusczion
mergina, tai ne norėjo ant ulr- 
ezios 
o <

taukiausia 
žmogų laidaro.

§ Ir mokytam girtavimas 
nu eina ant gero, ba isz mokyto 
kiaule pasidaro.

Davadnas 'žmogus kad ir 
pasigers, 1ai vis su kitais nusi
kars.

'l'iktai savus žiūrėk 
daugeliu neužsidėk, nes Amei i- 
ke jaigu |>inigu turi, (ai ir prie- 
telin rasi. —r F.

j su

ežius,
uoMZves

f

Tūlame miestelyje [iriu Ba
varijos rubežiaus, gyvena kup. 

k n ris turi pas save tris 
ir tris juju senas moti

nas, turi taipgi ir savo motina, i 
treczia paežiu ir keturis suau
gusias dukterų* — isz viso dvy- 
juka moterių. Kaip rodos, tasai

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Ijietuviszkas

Dentistgs Mąhanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centro St., Mnhanojr City

-- ----------- .... * -■

jitj
ir užsidėjo geležinius

Kam tau reikalinga 
mano pakalne, ko ežia tu lau- 

Eik sau ir negryžk dau-ki?‘
giau.

Ne, — atrėmė Mirus, 
kol neduosi man vieno grūdo, 
tol asz neisiu isz ežia.

Bet Szyksztumas sugniaužė 
ranka, sulųmdo dantis ir su
murmėjo.

— Asz nieko tau neduosiu.
Ir susijuokė Mirtis, paėmė 

juoda akmeni ir numėtė ji gi
rion. Ir isz laukines cikutos 
tankumyno iszejo

Ji praėjo per
ir kiekvienas

mirdavo.

Ne,— atrėmė Mirti

Karsztliire
ugniniais rūbais, 
minia
.kuri ji palytėjo, 
žalsva vyto po jos kojų.

Szyksztumas suvirpėjo, gal
va pelenais apsibere 
ko:

įlomis

žmogus, 
Tr

ir suszu-

vai,-
Tai ne tikrenybe, kad

Jaunuczio Karaliaus
paplūdo aszarojpis ir jis nujojo nūs buvo rožes ir ju lapai buvo 
per murmanezia minia ir maža 
sai Įiažas fszsigamlo ir apleido
« «

II-
Kuomet Karalius prijojo di

džiąsias katedros <lui’is,
via i užstojo kelia ir tarė:

— Ko tau ežia reikia? Nie
kas per tas duris neineina, isz-
A*rns pati Karalių.

Jo veide sužibo piktumas ir 
tarė:

isz kalto aukso.
Taip stovėjo jisjxuralius ru-

k a rei

buose ir katedra patvino Dievo 
garbe ir szventieji, rodos, atgi-
jo savu niszose. Puikiuose Ka
raliaus rūbuose stovėjo jis 
priesz visus ir prabilo vargo
nai, trubos sugaudė ir vaikai- 
gi c dori a i užgiedojo.

Ir žmones isz baimes sūkiam, 
pu, ir didikai paslėpė kardus ir 
nusilenkė priesz ji. Ir vyskupo 
veidas iszblyszko ir jo rankos 
s u virpėjo:

Vyresnis, negti asz, ap-
— suszuko jis

Be abejo jis iszejo isz 
[irote. Nes kuo gali būti sa|)iias 
jei ne sapnu ir vaidinys 
din i u ?
tau dalykai! atsižvelgti reiketu. 
Ka gali mums rūpėti gyvybe tu 
kurie dirbu del mus? Ar-<ri 
žmogus nevalgys duonos, kol 
nepamatys [įjovejo ir negers 
vynu, kol nepakalbes su vyna- 
d a riu?

Ir tarė Kamergeras Jaunutin 
Karaliun:

Vicszpatie, meldžiu ty- 
nubaidyk tas juodąsias 

mintis, apsivilk tuos puikus ru
bus ir užsidek ant savo galvos 
ta karūna. Nes kaip pažys tave 
žmones, kad tu Karalius, jeigu 
nebus ant tavęs 
bu ?

Jaunaitis Karalius pažvelgė « • •
111 T :

karalians ru-

karunojo tave!
ir atsiklaupė priesz ji.

Ir Jaunutis Karalius nulipo 
nuo augsztu aukuro laiptu ir 
nuėjo namo per žmonių minia. 
Ir nieks nedrvso
veidą, nes jis buvo ly

pažvelgti jo 
g angelas.

*

tai, ka
Šie- 

Indijos 
badas ir iszdžiuvo 

Sieno-

Tn [likta, tu pikta!..
[latveliuose

miestuose
Samarkando szulinini.
mis aptvertuose Aigipto mies
tuose badas ir^aviže atlėkė isz 

Nylas nciszsiliejo isz 
krantu ir Vaidilos prakeikė Izi
da ir Ozirisa. Eik pas Inos, ku
rioms tu reikalinga 
man mano tarnus.
----- Ne, — atsake Mirtis. —- 
kol tu neduosi man grūdo, tol 
asz neisiu.

Nieko asz tau neduosiu, 
— atsake Szyksztumas.

Ir vėl susijuokė Mirtis, 
szvilpe1 [lirszlais ir pasirodė 
moteriszke, oru lėkdama.
jos kaktos'buvo užraszytn: ’

tyru.

ir palik

♦ •

Nejaugi, — paklausė jis, 
nepripažys manes karalium 

asz nebusiu kara-esant, jeigu
liaus rubais apsivilkės?

jpripažys, vieszpat iel 
s 11 s z u k o K a n icrge ra s.

— (> asz manau, kad yra ka
raliai žmones. Galbūt tavo tie
sa. Ir vis gi asz nudėvėsiu tu 
rubu ir nesikarunuosiu szita 
karūna. Kokiu asz inojau pilin 
tokiu isz jos iszeisiu.

Jis paliepė 
palikes prie savi

Ir vis
ir nesi karu n uosi u

iszeiti.

vyskupassu-

, jau at- 
žiema, ir

✓

prie szviesos bucziuotls, 
•zia kas |)ro szali praeina. 
Jisai perpykęs paszauke:

Kvarivba .davė 
t rikiui* szviesa!

Po Veseilei.
In jmse meto po szliubui, jis 

ir ji eina szviese ulyczia taip 
kai[> ir visi. Jisai veda [>aczia 
už rankos ir nuolatos niurna:

Velniam verti laikai;
Lietus purvynas, ii’ klaunpok 

tu dabar. A, kad paraloi pa-

ta elek-

A,
- ana... czevervka ♦r 

jjrisemiau, daba'!1 gausiu [liau
ti. Jau gana su tokia, szviesa, 
kad žmogus ne matai kur koja 
pastatyti!'

Po valandai jisai: 
Ko tyli ?
Na ? ar pyksti

g riebt u I

ant ma-
nes!

Ne pykstu, tiktai man ne 
smagu...

Dulko? I
— I )e 11 o j 

szituom laik pykai, jog szvię 
sei žiba ži burei, o daba]’.

ATMINE.

i jog' priesz meta

l’rys Dzūkai ėjo keliu ir fa
ilo pamestu ezebata. Taip jieje 
prisiartinia pradėjo su lazdom 
vartyt ant Visu szaliu ir ne vie
nas ne žinojo, kas tai butu do 
daigias. Vienas sako:

— Tai gyvacies lizdas..-
'Pai perkūno kul

9 p

Antras: 
ka!...

Ir ne vienas ne 
tai butu. 'Taip 
sako: 1 i y", i"

žinojo, 
vienas isz juju

kas

Reikia |)aszauktie Ki'io- 
kiniuku Andriu, 
kvs.

tai jis pasa-

— Ka jis gali žinoe 
davė antras.

Jis gali žinoe, - 
ežias, — jis yra buvalezius vy 
ras,

su-

Ant

— Maras.
Aplinkui jos skraidė pulkai 

iszbadejusiu vanagu. Ji isz- 
savo sjairnns ant pakal

nes ir nebeliko ne vieno gyvo 
žmogaus.

Raudodamas nubeiri

skete

> Szykszi 
tumus girion, o Mirtis užszoko 
ant savp raudono žirgo i r'nujo
jo. Ir jos žirgas greitesnis buvo 
už veja.

Isz tarpupeklio dugno, isz 
dumblo [iradejo szliau'žti siau
bimai ir visokį baisus vabalai, 
risezia pasileido per smėli sa
balai, godžiai kvėpuodami oru.

Jaunutis Karalius apsiverkė 
ir tarė: ’

— 'Kas tai tokie tie žmones
ir ko jie jeszkojo?

dugno,

— Jie jęszkojo rubinu ka. 
raliaus vaini'kan, atsiliepe kaž 
kas, užpakalyje jo stovis.

flaunutis Karalius suvirpėjo 
pamate žmogų,ir, atsigryžos, 

piligrimo rūbais, kuris laike 
rankoje sidabrini veidrodi.

ir už-Karalius 
klausė:

Kokio karaliaus

iszblyszko

kan!
Piligrimas atsake:

va in i-
4

Paži u rėk veidrqd in i r 4j i

visiems
js pažu, vaiki

na vienais metais jaunesni 
save.

nje,
i ie,

u z
Ji pasiliko patarnauti ir, 

iszsimaudes skaidriame vande- 
atidare iszmai'ffinta skry- 

iszsieme stora, sermėga ir
odini apsiausta, kurias dėvėjo 
vilningas avis 
si vilko tais i 
piemens lazda.

Mažasis [lažas iszskiete 
ir, nustebės, 
mas!

į ganydamas. An- 
rubais ir pasiėmė

akis
tarė jin szypsoda-

asz matau— Vieszpatie, 
tavo karūna!

Tuomet Karalius nusilaužė 
erszkeeziu szakule, szale balko
no augusiu, sulenkė ja vaini
kan ir užsidėjo ant galvos.

— Tai bus mano karima,- 
atsaku jis.

Ir taip apsivilkės iszejo Ka
ralius isz savo kambario di- 
džiojon salen ,kur lauke jo di
dikai.

Didikai juokės, o kai-kurie 
suszuko in ji:

— \’ieszpatie, žmones lau: 
o .tu pasi-

juokės,

kia savo Karaliaus, 
rodai jiems elgeta.

Kiti piktinos ir szauke:
I.. _ iii . 1 JR _ •

Asz Karalius!— praskė
tė vylus ir i nėjo katedron.

Kuomet senasis vyskupas pa
mate ji [liemens rubais, pakilo 
nustebės isz savo sosto, pasiti
ko ji ir tarė:

— Sūnau mano, ar tai Ka
raliaus drapanos! Kokia karū
na apkarūnuosiu tave ir koki 
skiptr induosiu tau? Szi diena 
turėtu būti tau linksmybes die
na o ne nusižeminimo.

Argi Linksniylje (levus 
Liudesis pagamino? —

tave Karalius ir papasakojo sa
vo tris sa[inus.

Iszklausės tai, 
t ra 11 ke antakius i r t a re:

— Simnu, asz senas 
ėjo mano gyvenimo
asz žinau, kad daug blogo tia
ros jiasaulyje. Baisus žmogžu
džiai a t iena isz kalnu, pagauna 
mažus vaikus ir parduoda mau
rams. Szernai iszkuisn rugius, 
lapes nugraužia vynuoges. Pi
ratai atkoja juroj degipa žvejn 
laivus ir atima ju tinklus. Sū
riose vietose gyvena žaizduoti. 
Ju namai supinti isz nendrių ir 
nieks- nedrysta prisiartnti [irit 
ju. Elgetos valkojas po miestus 
ir maitinasi drauge su
mis. Gali tu padaryti .taip, kad 
to nebūtu? Ar gulsi vienon lo
von su žaizduotu ar padaryti 
taip, kad to nebutu? Ai
klausvs liūtas tavo insakvmo?

» . 4

Paklausys tavęs szernas? Ar-gi

^Ant J. Sakalauskas' 
LIETUVISZKAS GRABORIUS : 

(Bril Phone 872)
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

ir gražiai, 
nėdinti.

Isz MuhanojauK ir Girardvilles Q 
jeigu kas pareikalaus mano pa- Q 
tarnavimu tai meldžiu man tele- n 
fonuoti o pribusiu in desziruts M 
minutu. a’ Bell Telefonas 872 fį

i Nubudimu valandoje, sutei- 
’ kiani geriausi patarnavima. Pa- 
: laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga

szuni-

pa-

Ji's niekina musu valsti
ja ir nevertas to, kad mumis 
v aid v t u.

Tas, Kurs varga sutvėrė, 
mintingesnis už tave ? 
asz negiriu tavęs už ta, 
padarei,

nei sz- 
T’odel 
ka tu 

bet p ra sza u tavęs,
gryžk atgal pilių ir teapszvii*- 

veida,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62ežia linksmumas tavo 
apsirodyk kaip Karaliui [jride- 
ra ir aukso karūna apkarūnuo
siu tave ir žemeziugu skiptra 
induosiu tau, o ka tavo sapnai, 
tai nemanyk apie juos. Szio pa- 

žmogui 
liūdėsi

šaulio naszta vienam 
nepakeliama ir žemes 
per sunku vienai szirdžiai isz- 
sopeti.

Fr tu kalbi tai szitoje vie
toje? —- ture Jaunutis Karalius 
praėjo pro vyskiųia, užlipo ant 
aukuro laiptu ir atsiklaupė 
priesz Kristaus paveikslu. Klū
pojo jis priesz Kristaus pa
veikslu, o isz kaires ir deszines 
puses stovėjo nepaprasti indai: 
puodelis skaidraus
las szviežio aliejaus, 
klaupė priesz paveikslu; szvic- 
siai doge žvakes priesz bran
giais akmenimis papuosztu re
likvijų arka, kodyklo durnai 
plonycziyis siūlais driekės ka
tedros palubėm Palenkė galva 
besimelsdamas ir kunigai iszsi- 
skirstė isz aukuro.

Staiga isz gatves
didelis ti’iukszinas, ir katedron 
nuogais kardais plevesuojan- 
cziais s u Įtaria i s ir 
plieno skydas didikai. •

— Kur tas sapnuotojas! — 
suszuko vieni.

— Kur his Karalius, kuris 
apsirėdęs lyg elgeta; tus■Vaike
zas, kuris musu valstija gudi
nu? *Mes nužudsime ji, nes jis 
nevertas to, ka<l mumis valdy
tu.
Jaunutis Karalius meldės gal-

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

(J. \V. BARLOW, Pros, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irK«B.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R ; . t

|Iszbulsamuoja ir laidoja mirusnis 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
dvi laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

vvno ir fia-
Jis atsi-Bet jis ueatsiliepe ne žodžio 

praėjo tyliai, nulipo szviesaus 
, iszdjo pro 

užsėdo savo
• o 

mažasai pažas begu szale jo.
Žmones juokės ir kalbėjo: 

rPai karaliaus juokdarys 
ir erzino ji. .

Karalius sulaikė arki i ir tarė:
NętcisVber asz pats ju$u 

Karalius.
Ir papasakojo jiems tris savo 

sapnus.
Isz minios iszsiskyre vienas 

žmogusir kareziai atsilįepo in. « •
T- .

Vdeszpatie, ar žinai tu, 
kad turtingųjų iszdykimu gy7 
vena biednieji? Mes maitina
mės jūsų puikumu, ir jusu nuo-

pbrfiiA) laiptais 
bronzos vartus, 
arki i jr nujojo katedron, —

pamatysi ji.
Karalius pažvelgė veidrodin 

jr, pamatus savo veida, garsiai 
suszuko ir [)a’budo. O miegamą- 
jan lidjos skaidri szviesa ir 
sodne ant medžiu, czirszkejo 
Ijankszcžiai.

Kamergeras ir augsztesnieji

Karalius pažvelgė veidrodin
o—...f

joja,

Neteisybe, asz pats ju^u, V ,r ' « J f . vlr * ■- .’

pasigirdo * į,

szviesausda-
1 valdininkai Ine jo in kambarį ir 

ture t re-.

1

žemai pasilenkė priesz Karalių
• » *1 J • •

jis buvo du syk bažny
ežio ir szoko mėlnicon, tai •daug ^ntL, 

ir kaip jis ne gali 
t

Tųojaus ir Andrius likosi pa- 
. Priėjo prie cze'liato

svieto mace 
žindei

sza ūktas.
su lazda pavarte ant sznliu,

Pažai atnesze aukso rublis ir 
padėjo priesz ji karūna ir s|ud. . * * *

Karalius pažiurėju in juos jie A t • * ' • «•

4 ii

jį-
’Wi[ ntai" K. RĖKLAITIS

Lietuvisskas Graborius _,

I

buvo la’pai dailus. Dailesni jie 
buvo už viską, lyg sziol matyta. 
Bet atsiminęs savo sa|)iius, jie

I if I *•
11 ' . ' ' ' 1 1■

- | :

— Iszneszkito szi t uos daik- 
tus, asz ju nudėvėsiu

buvo už viską, lyg sziol matyta.

p pasakė: 
szitiė pradėjo juoktis, jog ne 

j nes Anei- j r į ’ Į ' J , | J t ,
rius [H'rpykias ^itszuko; 

Wl 
1 w

buvalczius ne žino,
* •

ri1 į h T»w*

pokai ne patinstate, ku tai kir
vio makszcis!

Mi era no pa ži noe, gi u-

e

tus, asz ju nudėvėsiu.
Dvarisžkiai nustbbo, kar ku

rie susijuokė, nes mane, kad jis 
juokauja.

I Bet jis vėl atsįljveipe in juQS
juokauja.

■ ’

denius suteikia mums duona. 
Del sziurksztaus szeimįninko
dirbti sunku, bet kuomet visaiI

nėra del ko dirbt i, tai dar sun-
kiau. Ar nemanai, kad varnos 
mus iszmaitys? Ar-gi matai tu 
l — - , .
paliepsi pirkikui:—1

«

iszeiga isz to padėjimo'! Ar gal

va palenkus; pažvelgė in juos
1 iud i nezi om i s a k i m i s.

Ir buvo stebuklas!... Pro var. 
sutitus langus pasipylė ant jo 
saules szviesos sroves ir saules 

tu už tieji spinduliai suaudė apie ji aukso|

Laidoja numirėlius pu- < 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- ' 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas, 441-J 
TAMAQUA. PA.

I
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SAULE 1

Nedorybe 
Nerono

f .7

Ir isztikro, ta pati vakaru, 
kada užstojo tamsuma, Klas
ei i jo iszbahis, 
akimi, su ilgai juodu rubu, 
uždengta galva,, iszsprudo Isž 
namo.

Ėjo, labai skubino konia te
kina, atsimuszinedama in mu
ms. Jeigu ka toki nugirdo, sn- 
Mlaikinejo, dairėsi kokio už
kaborio, kad pasislėpti no 
žmonių akiu. Tik urnoje nak
ties beveik, buvo girdėti stal
gu plakina josios szirdies. Ėjo 
tokiu budu ilgai, gatvėm i ma
žai per žmones vaikszcziomas. 
Praėjus ant galo cirką, radosi 
užmiestije — laukuose. Dideli 
tusztumai, apleisti namelei, 
kelei in visas szalcs iszvesti.... 
Susilaikė, ne žinodama, ar ei- 

gryžti, — no bai
li rebejo.

su blizga ritėm 
su

t i tolyn ar 
mes drebėjo. \ clei paemuj* 
drąsu, streige priesz save tie- 
siok ant žut-but, ėjo drasei ge
riausia pramintu takeliu, 
apgyventu per žmonis.

Rodos kad kokia galybe 
matoma 
Ji.

Kas del josios liepė, viena, 
be sargybos, nakties laike, blu- 
džioti po tusztumas, kur gim- 
žejo no visokiu piktadariu ir 
plesziku.

Ėjo, ėjo nuolatos, 
dalipstejo su ranka kokia tai 
siena. Ėjo palei ta siena ir ne
trukus susilaikė priesz siaura 
anga, rodėsi jei, jog rodos ko
kios esybes po drabužiu eina 
su žiburiu, 
buvo 
bos.

V <»lei

ne-

ne
stuminejo in ta sza-

Tumia

Teip, be abejones 
tai pažeminęs kaktum- 

apie kurias buvo daug 
kartu girdėjus no Markuso ir
jojo prieteliu. Prisitaikius ir ji 
taikosi 
žeme.

Paikius leip apie kelis szim- 
lus žingsniu, radosi ruimingo
je urvoje, in kuria isz visu 
szaliu buvo karitorei žemi, vic-

- - »• B * •, W * - • ' •

eiti kantorium in po

tomis buvo ruimingesiii, kaip 
kokios sales. Klaudije taikėsi 
eitie ant szviesos žibintaieziu 
nesztu po skvernais slaptingi* 
esybių, kurios kaip kada past- 
rodinejo del josios. Tame isz- 
girdo balsus. Buvo tai baisa- 
žmonių giedaneziu i>z daugy
bes gerklių. Klaudije atsiKvc- 
pe lengviau, ir tare in save:-— 
Ne paklydau! džiaugsmu pri
sipildė josios szirdis 
Linus žingsni, radosi aut galo 
ruimingoja urvoje.

Czionais prie szviesos žibnl- 
czios, g 
pelio matyt tukstanezius ypa
tų klupojeneziu, ir m u sza n tę
sęs in krutinę, garsei iszpažt- 
nanties savo nusidėjimus nau
jo tikėjimo kurio, jiji Klaudi
je karta buvo girdėjus no sa
vo vvro.

Tame visokiame 
me rados moteres jaunos irse- 

turtingos ir prastai pasi
rėdžiusios, vyrai visokiu luo
mu net ir patriciuezai, be vai
ku. Ant visu lupu buvo vai
das Jėzaus. Klaudije terp klu- 
pojenezios ypatus joszkojo to
sios, kuria greitai galėjo pa
žinti. Ilgai ne reikėjo jeszkot, 
— sosikuprines Markusas klu- 
pojo prie sienos, iszrode prie 
szviesos bjauriau negu diena. 
Ir jisai lygei su kitais meldė
si. Klaudije su plakantia szir- 
dia prisiartino prie jojo, 
mindama akyvai in kur jojo 
akys atkreiptos. 'Uoliaus, ant 
nedideles iszkvlmes, biski in- 
dubusios, 
kios pažiūros. Teip, tai ne kas, 
bus tiktai apasztalas Petras, 
apie kuri daug kartu Klaudi
je buvo girdėjus. Palaiminę,ję 
jisai susirinkusia minia. Turo- 
jo iszkeltas rankas ant pasi
lenkusiu, pankui pradėjo kal
bėti, o žodžeis jojo pripildinc- 

aldybia szirdi. Klaudijos, 
klausė tojo teviszko balso. Ne 
iszmctinejo 
nekerszino, viena saldybe, 
raminimas, net ir 
katrie buvo pamotia vilti.

Baka jus jurui!

Pa s k li

alejo isz tamsaus kam-

'•usirinkl-

nos 9 i -

te-

stovėjo senelis pup

JO

jisai niekam ne
sū

dei t uju
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MOTERISZKA ADMINISTRACIJA MIESTELI O YELLVILLE.
Sz.itos asztuonios motcci 

i dirbti “ 
tai uždaro kalejin

I

senelis, ne> ten, kur nėra mei
les, nėra Dievo.

Inkabinejo ubą gysta,
be ir kentėjimus,

k(‘lei> dasieina in amžina

11 nuinini i r nrnori <7^

nepaklaus ( )

•s 
m oteriszka 

n. e.

valdo visa miesteli Velivilie, Arkansuosia. Jaigu vyrai yra 
o jaignva Id v ha f *

M • tokiems nesztis tolinus,

dory- 
nes tik tal-

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

Kryžius stovėjo prie kelio ii 
nežinia, per koki atsitikima pa-

I s zgi 11 iy t o j a u s likosveikslas

M? H 
laime.

Ir buvo tokia 
prastuosia žodžiosia, jog kož-
na klausytoju periminejo t 
sai senelio mokslas.

galybe tuose

a-

apkri'ksztykie 
szauke balsai.

Bei ra i

PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVVO.

taipgi tapo Dievo nubaustas už 
ta nedoru darbu, nes.nupuolęs' 
nuo Upines, iszsisuko sau ranka 
ir nevaldė jau jos lyg mireziai. 
Troczesis laukia da Dieviszko 
nusprendimo. A rTol. bus.

t

KARŽYG1SZKAS
SUSITIKIMAS SU...

KIAULĖMIS

i

Prisiartino Kale<Iu kuczia.i 
Japonai tarp musu foilifikaci- 
ju iszmute korteles Hu užtikri* 
nimu, kad maskoliai gali ra
miai rengt les apvaikszczioti 
savo szventes — Japonai ju ne 
užkabi nes, nei net nedarys jo
kiu užpuldinėjimu. Žinoma, 
kyIriems Azijatams niekas ne 
tikėjo. Kožnas lauko nakezia 
užpuolimo.

Apie 10-ta valanda 
šliuže szuvis, vienas, kitas imu 
trukūs musu fortifikacijose 
skambėjo ir griaudė karabinu 
kulkos ir silpnai urz^e armo- 
tos. Visi tylėjo. Nelaime kabo-

—Szaudymai vis labiau

V t 
Žinoma,

vakare

. jo ore 
didinosi, kulkos žvangėjo, gra-

A M A m Mnatai krito ir szen ir ten burgz
dami ir žeme ardami.

Rengėmės priimti sužeistai)-
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Szenadorije vienu .moterėle 
vyra iszgaz(Jiuo, 

Kaip tas in stuba inejo, 
Baisiai nusistebėjo, 

Kaip Rusiszka ere
A ps i s u k es i szr u n i jo.

In tai žiūrėti negalėjo.
♦ ♦ ♦

Kur ten jaunavedžei namo su-
I

Ii paregėjo,

gryžo ir juos prienw, 
Ant 'k va tiaros •suvedė,
Gražiai linksminosi, 

Visi sugryžimu džiaugėsi. 
Tame viena motore girta.

Kaip vanta.
rp

iW|j

'Hl
Ar mano mylemi norėsite in 

tai intiket, ka jums czionais 
pasakysiu kalbėjo senas striel- 
ezius 
kurie 
mintingi jog net žmogui isz- 
mintis nustojo.

Apia i kinu nuo namo gera 
kalina, kuris man labai priki

bą grin ežioje radosi 
jog kuknioje ir 

skiepe nieko ne galima buvo 
nuo j u paslėpti.

Nuo laiko kada kate per
žengė mano grinezios slenksti, 
tuo jaus viskas 
kas diena isz ryto paregėjau 
prie duriu mano miegkamba- 
rio kolos peles, o mano katinu
kas užganudyląs savo darbu, 
lanke ant mano glamonėjimu. 
Teip dėjosi ks diena/ bet ant 
galo nepasiliko ne vienos pe
les visoje grinezioje.

Asz tada da buvau drūtas 
vyras, bet szendien esmių se
nas ir žilas teip panaszei pas
tojo ir mano kate, 
pasiliko jisai netinkamu 
vela atsirado — peles.

Kas diena su jais buvo ar
ba! iavojo po kampus 

per visas dienas. Ne buvau isz 
to suvis užganadytas ba gulė
davo ant slengszezio szildinta- 
masis priesz saule.

Viena diena gulėdamas teip 
sau ant saules, atėjo katiliu.*. 
sudejas savo tavom prieme
nei, kada mano pati davė jam 
užsikąsi, gali patvirtint sekau 
t i atsitikima. Supraskyte ma 
no melemi, mano nusistebėji
mą, kada paregėjau, jog mn 
no kate apsidairius in visas 
szalis, priėjo prie tavom kati 
liaus, paemius kėlės Šlaistės 
del pelių dingo mums isz akiu.

Žinoma, jog užmokėjau Ra
tiliui už glaistus, o būdamas 
akyvu, ka kate su jais veiks, 
pradėjau jeszkoti. Jeszkojau 
visur kur mylėdavo persėdi- 
net, bet ant niek per visa va
karu jau jo nemaeziau. Ant 
rytojaus iszeinu isz miegkam- 
bario ir ka paregėjau! Sztai 
trys sugautos peles o szale -u 
sėdi mano kate su užganadinl- 
mu lauke ant mano pasiglu- 
monejimo kaip tai kitados su 
juom dariau.

Apsvarstykite mano myle
mi, jog nuo to laiko sugauda
vo peles pavogt ošia slaistese o 
po tam užsmaugdavo.

Teip, galite sau juoktis bet 
tai ne szposas, ka czionais 
jums pasakiau. O jeigu ne no
rite tikėti, tai paklauskite tų
jų kuriem tai pirimiaus apsa
kiau!. ..

nes tai teisybe, jog no 
gyvulei yni toki isz-

jog ne
ihH

}h

'^į
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^ir:

davė, 
| daug pelių,

persimainė;

Su metais
ir

'i
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Pradėjo žmonis laukan varyti 
Kad jau gana uliavoti.

Mat, kad visko neiszgertu, 
Del josios daugiau liktu, 
Žinoma, ‘žmonys iszejo, 

girdėti nenorėjo.
Bet taip vyrai, inirszo,

sziinu
sugadintas. zVinalįtinkąs priili1- ^jUSt [ki sziami laikui nei vieno 

karabinai 
t raszkejo.

UamsybesO szvituriavo visokie 
...J.__  Isz. Japonu

jo labai gražiai nulužuse ranka 
ir atlikęs darbu pareikalavo už
mokėsi ies. Virsziuilikus vuls- 
uzius nenorėjo duoti tiek kiek 
amulnykus reikalavo ir turėjo 
auas tikti ant siūlomos vals- 
uziaus virszininko užmokesties 
už darbu. Supykęs amatninkas 
•rrx ždamas namon, kad praeiti- 
nęjo pro pataisyta kryižu pa
st vore dideli akmeni ir keikda. 
mus mete in krutinę paveikslo 

....... .. ; “ U11 esi kaltas, kad 
Girdėdami ta’ L’dp mažai už darbu gavau!” 

Asztunta dienu polam pajauto 
didi skausmu krūtinėj iszuugo

neatneszta. Bet 
karsztai i r* skubia i 
T 
szviesos ženklai, 
puses blizgėjo reflektorius.
Sužeistu’ vienok nebuvo. Apie 

nutilo karabinu
J 

jus sugryžotne pas save. Pa
prasta ligonbueziu mobolizaci- 
ja Įiirmose edese pasirodė ne 
rinkai i uga.

T ‘ ‘ .
■m tuo szandymu.

Tai atsiliko vienas 
džiausiu juoku, 
rej pas‘maskolius netruko. \’isi 
buv*» giliausia persitikrino, 
kd Japonai Ia nakti ka iiortųne 
gero siimislijo, ner\*ai visu bu
vo labai inlernpti. Vieno musu 
pulko strielkai iszgirdo patam. 
s<’»jė u 110 neprieteliuus puses ko
ki tai tyku szlaimejima, taigi ir 
paleido karabinus, 
sakyti, kad tai ims* 

iszsilaužusiu isz 
per lau-

Ba pi adymu

I

i
r '■

Szvaicarijoj, kalnuotoj aplin- 
pro kryžių praeitim1 jo 

einant iejie 
Vienas 

in paveiksią 1 
Iszgany tojaus, 

Nuleisk 
rankas

Kad da ir sziadien neužmirszo 
Kad už juju gera, 

Tokia ragana da bara.
♦ ♦ ♦

J a u szi rdcles gana, 
Kokia sziadien virto mada, 

Kaip kur moterėles, 
Stojosi kaip szveiitos mergeles. 
Ne namu, ne vaiku neprižiūri, 
Haskutinius centus kokius turi 

Ant \ isokiu szventinybiu 
davinėja.

O ir kokius teh “eudus
perkineja.

Badai isz labai toli pargabena, 
su tokiu protu 

gana, 
Nežinia ka tuliaus padarys 

Ir ko d'a neprasimany
N orinis visokius mazgelius 

ne szi o ja, 
Ir szventaji vandeni naudoja

k i ne j, pro kryžių 
keli jaunikaieziai, 
nuo linksmos zobovos. 
isz ju pažiūrėjęs 
nukrvžiavoto 
ta re pasijiiokdama

1

mu
Ir apasztalas paklusnus pa- 

szaukimams, 
krapino palenktas

Ir Klaudijų pasidavė tai in-I gi bent kurta žemvn 
«

paemes k ra pila 
galvas.

tekinei. Grudai užsėti iii josios jog gana jau prisilaikiaijszkeL j
duszia per Marku pradėjo*a, 
ant kart dygli, tikra saule už
tekėjo. Su palenkta szirdžm 
pei’sispaiide prie kojų apasz- 
talo ir pakele koptura apgaii- 
banti josio> galva.

Kada jau josio?
veidas iszbah
kele didis balsas

patogus 
pasirodė, pasi- 

jlybėje že
mes. Bet Klaudije ant to ne
paikojo ir tarė:

I Tažiusejau 
szios, ir tikiu!

(> Bet ras

(f 
H

nkimi (Įli

paemes vandenio 
isz sudulo, užpylė ant szvieslu 
plauku Klaudij**' 
ranka ir tarė:

— Asz tave 
vardan Dievo Tėvo, 
I )\ asios Svent osios!

Kada Klaudije1 su-ijudinus 
pasikėlė, szale josios 
Markusas Štampu, 
bjauru veidu byrėjo 
džiaugsmo,
mumu. Pagriebė Klaudije 
rankos ir žiurėjo in ja ja ka-p 
in dicvvste. V 

Prižadėjau, jog tau duo 
siu pažinti savo 
ma užejm

drebant ia
4>

krikszi iju,
Suanus ir

stovėjo 
Per jojo 

aszaros 
akys žibėjo links- 

u z

paslana viji 
t are.

s!~
naktei

Szitai mano naslaiiavijirna 
Tavo Dievas v ra mano Die-

Briguliu prie tavęs.
tavu 

ne pairau, 
o»

v ra

f

vu.
veido 
tiktai 

ta tavo 
patogu-

— Asz ant, 
Markusai, 
ant tavo duszios, 
duszip praaugsztina
mu visas kitas .duszias. Ne ats- 
tuminekie mane no sa\’es.

Mankusas perimtas džiaugs
mu, jie galėjo žodžio isztartie. 
Dir.-telejo malonei ant apaszta 
lo, o Petras suprato ta jo pra- 
szima.

kite laimingais, 1 
meile v ra dorvbe 
Petras iszkeles drebantes ran
kas lies palenktum galvom.

Abudu atsuko — Amen. —
Ir gyveno didžiame sutiki

me ilgus metus sulaukdami 
vaikeliu, o ir anūkėlius.

G A LAS.

Bukite moteristoje, bu
ba jųdviejų 

— kalbėjo

I

W. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

*■*'R r-CT’WRMKfF-'f"11 ’ """

kalbėjo:

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t,
603 W. Mahanoy Ava. Mah. City

J 1a rvdamas:
las augsztyn.”
bedieviszka kalba sa\’o draugo 
kiti, gal katras ka ir pamislijo, 
bet nieks jaunikaiezio nesu bare ; ;1,d krutinės guzas, kuris trimi
už loki iszjuokima Iszganyto- 

Net po dvideszimt metu 
kada jaunikaitis likos 'supara- 
lizuotu.s, kad ne. r,’inku m* kojų 
pavaldyl negulėjo, atkreipė at 
\da aut to *
larimio, kuri 
< o
x isi pradėjo
Dievas tikrai
nusidėjimu.

Prusnos vienąkart
argas kapinino patumijes, jog

lauš.

jo bedieviszko iszsi- 
primine drau

da ms jo tas atsitikimas. Dabar 
kad tai 

nubaudęs už
kai bet i, 
ji

♦ ♦

pavakare
S

trys vyrai atėjo ir pasistato li
pine prie vieno kryžiaus, o vie
nas isz jvi užlipo augsztyn ir da
li po lyg tos vietos kad galėjo 
pasisiekti paveikslu nukryžia
vote Iszganytojaus, bet pirm 
negu jis pradėjo ka tokio ten 
veikti stipinis lipines lūžo o 

įiežiin*
lipines 

jis nupuolė ant žemes: 
kodėl kiti -du bendrai nupuolus 
anam net n<‘ prikėlė jo ’bet pa
tys Inoj pabėgo. Nupuolęs, po 
trumpai valandai pasikėlė pa- 

, apsižvelgė 
nuėjo 

nuo kapinino, palikes 
ežia pri<‘ kryžiaus lipine.

lengvele nuo 'žemes 
aplink ir taipgi ■szalin 

stovin- 
Pa- 

imtas žingeidumo kapinino sar
gas ar tie vyrai neturėjo už-

pusiaunakt i 
balsai. Atsigulėme o ant rvto- 

save.

J 
*

l’ai-gi papasakosiu kas buvo

isz di- 
kokiu loj ka

j

pam laike užaugo, taip kad bu
vo jau kaip kad kepalėlis duo
nos. Krutinę tada iszsipute, 
kad ne drabužiai uždengt jos 
negalėjo, o
įlinkas kente taip dideli skaus- 

kad desperacijos paimtas 
jau norėjo mestis pro įauga ant 
aknienai> iszdetos ulyczios, 
idant tiiomi surengi sau mirti 

gala kaiiczioni, bet 
atarėjo ji. In puse

nelaimingas amai.

i r padaryt i 
žmona jo s 
melu pasimirė, jszpažines savo 
pikladaryste ir nlmetavojes už 
nusidėjimą.

♦ ♦ ♦
| K. ' ' ■

l'a-Renij, Bolatinate, sode Hi
lo u kęso stovi senas kryžius, po 
kuriuo stovi

ar tie vyrai neturėjo 
manymo padaryt ka pav’eikslui 
nukrvžiavoto *
pradėjo klausinėt žmonių keno 
lipine palikta 'ant kapinino, 

ja pastate prie

Iszganytojaiis,

sa
vietines kareze- 

ivininku lipines, 
tiems trims

9 9
»

i liausiu

Reikia pa- 
o tik būrys

szanezuose batoli jo- 
perejo prie kito 

duota tuo- 
na ir

akmeninesdvi 
stovylos, arba paveikslai per
sta tani ie .Motina Iszganytojaus, 
ir Marija Magdelena. Tula ryt
inei i patetminta uždėtas ant 

Marijos, Moti
nos Dievo, kopeczias, o ant gal- 

paveikslo
Iszganytojaus pantis isz szieno 
nuvitas, ir da 'kiti iszniekini- 
mai padaryti per koki tai pik- 
tadari bedievi. Gyventojai mies 
(elio dalyre isz tos priežasties 
dideles kartybes, ir susikrim
timo, matydami taip dideli isz- 
uiekiiiiina ir iszjuokima szven- 

, per nelabu žmo- 
Nužinrejinias puolė ant 

'bet anas ne

pateminta 
kaklo stovvlos

vos nukryžiavo t o e J

Jau cacvti

S
9

kasgi ir del ko 
krvžiaus.

Savininku 
mos ’buvęs 
kuria paskolino
\ yrams. kurie 'begerbiami pas 
ji padare laižybas, kada vienas 
isz ju, da jaunas bernas pradė
jo girtis, jogei jis drūtesnis ir 
už pati Kristusa, kad girdi, be 
jokiu inrankiu atpleszes nuo 
kryžiaus paveikslu Kristuso, 
bet pralaimėjo, kadangi pirm 
negu savo sutepta ranka dasi- 
lytejo paveikslo Iszganytojaus 
nupuolė niuo lipines o tas nu
puolimas buvo priežastim jo 
mirties, kuri in pusi1 metu po 
tam atsitikimu atėjo.

• ♦ •

Bavarijoj, virsziniijkas vals- 
cziaus, pakvietė akmenoriu, 
idant pridarytu nauja ranka . M a . A

tu paveikslu 
g'u- 
vieno sziaucziaus, 
buvo kaltas.

Laike iszkilmiugo paszx’entj- 
nimo bažnyezios, visi dalyvavo 
toj apeigoj, apart 
melninko, 
di rbdamas 
Trilįsdamas apie 
malimo rato, pagavo anie jam 
ranka ir sutrynė taip kad rei
kėjo gabenti in ligonbuti. Ten 
visu pirm u gydytojai turėjo nu- 
piant jam delną, po tam vėl iki 
alkimiai, o;ant ga" 
ka atpjauti, idant gelbėt gyvas
tį. Kęsdamas dideliai nelaimin
gas maluninkas sz/aukdaves: 
“Isztikro Jai bausme Dievo, 
ant kurios užsipelniau kabin-

Gilinu kiuliii, 
užtvaro ir beganeziu 
kus. Strielkus ugni iszgirdo sė
dėdamas 
nūs, isz ten
skyriaus kareix'iu, 
jaus žinia batarejoms, 
prasidėjo tuojaus szaudymai.

Batalijom) komendantas, ku
rio kareiviai 
sziaudyti kiaules tuojaus užte- 
lugrufavojo pulko komendan
tui “Negaliu ilgiau iszlaikyti, 
atsiųskite pagelba.’’ Taigi, tuo 
•jaus pradėta plaiszyli■ požemi
nes minias; viena uždegt, kita 
pati plyszo...

Tuo tarpu visi ko neiszmire 
nuo godos: eksplozijos szviesa 
aplinkui apszviete tuszczius 
laukus. Niekur jokio nepriete- r 
liaus nebuvo. Ant galo ir Ja
ponai isz savo szanezu pradėjo 
karabinais atsa'kineti. Blygste- 
lejo ju reflektorius ir apszViete 
musu pozicijas isz kuriu kuo- 
smrkiausia buvo szaudoma.

Kuropatkinas nužemintu te
legramų ta atsitikima perstatė 
sekaneziai :

‘ ‘ Nakczia

pimu pradėjo

9

Bet geresnes už kitas moteres 
ne bus,

Ir vargiai in dangų insmuks.
O kad ir jos Jordano upejo 

iszsi maudytu,
Tai vis savo biaurumo ne 

numazgotu.
Juk Dievulis aiszkigi pasuke, 

Ir prisako:
Svetimu Dievu neturėsi,4 i

In visokius burtus netikėsi.”
9

ll’

1

vieno jauno 
kuris ta diena be

lupo

ant 25 Gruodžio 
Japonai pradėjo musu centro 
užpuldinėti. Vienok laike pa
tiri i per musu sargyba, tavo 
pasveikinti arnotu ir karabi
nu szuviniais; po trumpam su-

sužeistas.
'krumplius-

j sirc-mimtii pasitraukė. Turime
užmusztus ir 133 užmusztus ir 13 sužeistus, 

tarp kuriu yra veliava-neszis.”
Barni rszo vienok kuropatki- 

nu pridurti, kad pražuvo nuo
do ir visa ran-; maskoliszkti kulka: tie žmones

O ežia Vieszpatie kas 'darosi 
Viena už kitos varosi;

Juk Dievas yra kožnoje 
stuboje,

Kur sutikimas, pievas laiko 
'savo apgloboje,

Bet jaigu motore valkiosis 
Vyras pare jas nuo darbo 

'trankysis, 
Tada Dievas nulindęs per duris 

iszeina, 
O kipszas szvilpaudamas 

ineina.
Juk ir asz kitados szventinybes 

’ pilna buvau,
Kol mažai iszimaniau, 

Sziadien taipgi Dieva myliu, 
Ir da pasigirti galiu.

Vaikelius dorai iszauginau, 
Nuo pikto apsaugojau.

Ant 'svieto gyvuoju, 
Už latryste szonus koezioju. 
\randenio szvento invales 

turiu, 
Pavalgius isz aiderio atsigeriu, 
Esmių sveika kaip krienus, 
Argi tai ne Dievo padėjimas.

* * ♦

Ne yra sakyti ka, 
Netoli Džeradzviles pajuodus 

nigerka, .
Plaukus savo garbiniuoja,

J

JUOKAI
— Vilhelmas I, ciesorius 

Prusu, sėdėdamas viena karta 
sode ant lonkos, pamate atei
nanti ungara, kurs ramiai at
sisėdo ant to paties suolo ka 
ir ciesorius, ir užrukę 
smirdanozia pypkele.

— Kas tamistai esi? — už
klausė ciesorius, 
kės ant tokio drąsumo žmo
gaus. .'

savo

biski užpy-

M."

gaus.
— Esu N. Odry, furmanos 

vežantis sziukszlius musu prle- 
mesezio.

— Tai gražu! — atsake cie-I ’ 'sorius, linktelejes galva
Po valandos užklausė teip— 

gi Ungaras:— O kas tamista 
esi?

— Prusu karalius,, 
sukę užklaustas.

—■ a *

* il l

1

1

Tai teip-gi gražu, — at
sake Ungara« rūkydamas la
binus savo pypke. 

... f f

if..I
į( ]fl|l

kurie buvo už sza ne u ant sar
gybos ir juos užberta kulkomis.

'Uaip-gi ir Japonai daug 
nuostoliu turėjo ta mikĮi, kaip 
man pasakojo vienas Ibaikorius 
nfieieras: o tai ptitrolial neprie
teliu szauouoHe rado Japonu, 
kuris numirė isz juoko.'

.........     I II —"III I !■ WHIIll >—*

daug Veidus kvarbuoja.
Bambiliais visur važiuoja, 
Ant vyro ir namo nedboja, I

• Ik'
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Ka tu Mariute teip ilgai
Zina n ir jos pravarde, 
Ir #monims daug daodo.

ant. tu padvensku midigauji, 
arba kaip teip brangios kabu- 
kės?

Juk niekas juju niekas no-

damas ant kaklo paveikslo Mo- 
linos Dievo kopeczias.”

^Valiaus iszsirodo kad prie 
viiwninoto iszniekiniino kry
žiaus ir stovylu prisidėjo da du a * « * ■* m* m h misandraugai maluninko. [Visi 

dary to nukrvžiavoto Iszgany- trys jie .'buvo ProtoBtonais.An- 
* k . . * a a

prie paveikslo isz akmens pa-

tojaus. iras Isz ju buvęs mūri ninku ir'

■  ,■ ---------------- „i i'inieiA»> y■■ 7—■   m

A-BE-CELA airhp »k»itymo b'
1 1 - n-a ■ — — “ A. m. .. ■ A Ak ■ AltertiBzyniO, 1

I XV. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
iwliAMAV flaw l» A

Jaunas daktaras in jauna
r, mergina:— Ar no senei s'kau-%matys!

do| Lietuvisaku vaiku. 15c
J rt , hi ' j ’ " '* - ,A

MAHANOY CITY, PA.

da szirdi ?
— No to laiko, no 

* pažinau poną daktaru

— A-ha! nematys! u ai’ nia> 
kada žni yra tokiu nkyxm ant ayU-

. to!
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TAMSYBES AUKOS ANT PARDAVIMO.
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IN SKAITYTOJUS ~

— Ketverge 
Dangų Žengimas arba 
tines.

pripuola hi
Szcsz-

Potnycziojv

Ne vienas Chinietis pražuvo 
nuo heliografu. Didesne puse 
musu kareiviu neturėjo ma-

pripuola 
Diena Pnpuoszimu Kapu arba 
Decoration Day. Padabykite 
ir atlankykite kapus savo įny- 
lomuju kurie su jumis persis- 
kyre.

— Ana'diena lankėsi pas gi
mines ir pažystamus ponas An
tanas Norvidas isz Filadelfijos 
ir prie tos progos 
“Saules” redyste.
vidas apleido Mahanoju kelis 
metus atgal ir dabar Filadelfi
joj dirba. A. and P. duonkeptu- 
veje kur iszkepa. po deszimts 
tukstantziu kepeleliu kas die
na.

atlanko |
Ponas Nor-1

— Laikrasztininkai isz vi
sos aplinkines likos užpraszyti 
per Readingo kompanija atlan
kyti ir peržiureti nauja brekeri 
Locust Mountain Summit, Ne
dėliojo, kaip czystina langlis ir 
kaip brokeris iszrodo viduryje* 
New Yorko, Filadelfijos ir kitu 
miestu laikrasztininkai atlan- 
kvs brekeri ateinanezia Sereda. 
Visi susirinks Seredoje Mount 
Carmel ir at lank vs visas kasy
klas. .

SHENANDOAH, PA.

Estella Vis- 
Girardvilles*

— Praeita Sereda likos su- 
risžti mazgu moterystes Al
bertas Kalinauckas (daktaro 
brolis) su pana 
niauckiute isz
Szv. Vincento Lietuviszkoje 
bažnyczioje.
patarnavo brolis Dr. A. Kali
nauckas su pana Morta Dara- 
szauckiute, norse isz Shena- 
dorio. Jaunavedžiai iszkeliovo 
ant saldžiosios keliones in 
New Yorka.

Jaunavedžiams

— Ugnis padare bledes 
ant keliu tukstancziu doleriu 
kada ugnis sunaikino magazi
ną (verhauze) Frano Vailio
nio William Penn. Ugnis kilo 
isz nežinomos priežasties.

kio ant S. Middle ulv 
dinamitini patronu, 
akmeniu.

Frackville, Pa. — Era nu kas, 
5 metu sūnelis Mikolo Nastinc- 

rades 
sudaužė

Eksplozije isznesze 
vaikiukiu aki, perkirto galva 

Likos nuvežtas
Ash lando ligonbuti ant gydi
mo. Badai pasveiks.

ir ranka. in

Brooklyn, N. Y. — Pas Lie
tuvius Sobeikus, ! 

buvo baliukas, 
kilo nesusipratimu; namo sa
vininke Czižauskiene susipy- 
kus su Sobcikieno mete in ja 
potasziumo skardine, bet pa
taiko Sobeiku 7 metu amžiaus 
vaikui, kuri labai apdegino. 
Vaikas dabar ligoninėj. Polici
ja buvo Czižauskiene areszta- 
vusi, bet pleido po $1,500 kau
cija. Teismas invyks Geg., 29 
d., Policija byla nagrinėja.-V.

st.,
216 Moorc 

, kuriame

Boston, Mass. — Pereita ne- 
deldeni Medforde skendo Lie
tuvis, kuris Angliszkai vadina 
save Rogers. Žmones važiuo
dami automobiliais pro
lio duobo” pastebėjo, kad te
nai inpuoles murdosi žmogus.

< l mo-

Duobe labai gili. Žmones no
rėjo ji gelbet, bet jis neprisiė
mė. Tuo tarpu atbėgo su vir
ve jo giminaitis, Jonas Pap
lauskas, 
žmonių ir Rogers buvo isz- 
t rauk t as. Jis buvo jau be žado, 
bet buvo atgaivintas.

Rogerso žmona yra iszvažia
vus in Lietuva ir policija ma
no, kad jis isz to džiaugsmo 
gerokai gere. Tas gal ir prive
dė ji prie skandinimo.

susirinko daugiau

I

PADEKAVONE.

J. Artdruszkeviczius, Spring
field, Ill. -r- Siuncziii tamistai 
$3,00 už “Saule” ir nenoriu 
kad man sustotu szviesti4‘Sau
le” mano stuboja koliai asz gy
vas busiu. 17,428

*• ir

kareiviu neturėjo ma
žiausio supratimo apie ta apa
ratu ir kaip jis yra vartojamas 
ir pritaikomas Rosijos armijo
je. Toli, kur tęsiasi mėlyni, už- 
daraiiteji horizontą, 
.urnai ant mažo kalnelio subliz
ga szviesi paslaptinga ugnele. 
Blizga dvi-tris minutas ir po 
tam užgesta. Tada isz artymo 
kaimo tarp stogu ir medžiu pa
sirodo urnai balta, drebanti 
szviesa ir vėl žiba kaipo atsa
kymas. Visus apima tuojaus 
kiime, hos nežino kas tai gali 
būti, ar tai kokia paslaptis, ar 
iszdavvsto ir kožnas norėtu ka 
nors pradėti, ka nors padaryti.

Viena diena su pažynstamu 
aficieru pasirengome pajodinc. 
ti. Ant China tauzos stogo dar
bavosi du sapiorai prie helio
grafo. Sustojome ir žiurejo- 
mes. Ūmai nuo artymo medžio 
nukrito sulaužytos szakos, kul
kos oru praszvilpe, o sapiorai 
nusirito nuo’stogo. In kaima 
su visu smarkumu inpuole ka
zokai.

— Vos tik dabar du Chinu 
davinėjo ženklus zelkoriu.Vie- 
ria nuszoveme, antras-gi nuszo- 
ko ir pasprūdo. Ar, ponai, neži
note, katron pusėn jisai pabe- 
g°«

— O, laidokai! o sukinsinai! 
ar gal akli buvot, kad ir in mus 
taipgi szaudeto! roke sapio
rai in sustingusius kazokus.

Sapioru aficierai pasakoja 
man, kad Chinai kaimuose, ku
riuose buvo naudojamas heli
ografas, ne syki labai daug nu
kentėjo nuo kazoku ir soldatu.

Naminiai fomieziai paraiduos 
pigiai. Locniniukas važiuoja in 
Lietuva, todėl turi greit par
duoti. 1.43
II. Butkus, 639 W. South St., 

’Mahanoy City, Pa.

I Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.
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kalnai,
ATLAIKYKITE ATSAKANTI GY. 
DIMA ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo pervir- 
Bzys arba Bloginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokns pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizmn, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir bo 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedeli vakarais 5 
iki 0. Utarninke ir Sercdoj 9 ryto iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liacliowitz

Jisai suteik* jumis atsakanti ro
dą ir agxamina. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakaneziuspritaikinsime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

Memorial Day Ekskurcijos
ir 16 Dienines Iszvažiavimai

J' iReading 
lines x
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Rcudingo geležinkelis suteikia 
jumis smagias ir linksmas progos 
surengti keliones su juso szeimy- 

Ekskurcijas per Memorial 
, Todėl

ųas.
U)ay1 žcrrtiau.H patalpytas.
geru proga praleisti linksma diena 
arba atlankyti gimines ar draugus.
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J. HEISER & CO.
I •

PARDAVĖJAI
M

h*

44A. B. C.” Skalbiamu Maszinu“Easy” ir
R. C. A.” ir “Majestic” Radios

1 >' 
u

“Bengal” ir “Columbia” Peczei 
“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers 

(Maszinos del Szlavimo)

27 E. Centre St ., ^ahahoy city.
-b- --------------------- ---------------------------------------- ---------------------- ----- ---------------- --- --------------------------------------------------------------

DEM AS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phon. 211) MAHANOY CITY(Phono 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

J Iszpiosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 
M? Telcfonokite mumis o pribusime priimti darba

MRS. MOCKAITIS 
FLOWER SHOP 

—o—
Kvietkos Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams Vainikai.
Pristatom in visas miesto dalis

-O—-
224 S, .Main St. Shenandoah

GULICK FLORAL SHOP
Kvietko* Vestuvėm*,. Bankietam* 

*•* ir Pagrabams Vainikams 
Pristatome in visas miesto dalis! 

311 West Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East'Centre Street 
Phone 14 77 SHENANDOAH

HENRY FOX 
Pardavėjai 

i
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu

I

i

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o— •

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAl

*■■—110 ... ■ĮSI II

Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fremus. Atneszkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

16-Dienine Ekskurcija 
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS

Atlantic City
Ocean City

Stone Harbor
Wildwood

Cape May
ISZ SHENANDOAH $7.74

ISZ MAHANOY CITY $7.20
ISZ TAMAQUA $6.78

Tikietai geri ant 16 dienu.
Galime sustot Philadelphijoje va
žiuojant ir grižtrnt.

Memorial Day Ekskurcija
IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

- AR
Long Island Sound
RYE BEACH, N. Y.

PETNYCZIOJ 30 MOJAUS
$5.00 In ten ir Atgal

Isz 
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua ........................... 1:45
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 

nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00, nuo Jersey City 
7:12 vakare.

• ••••••••

Viena Dienine Ekskurcija in

PHILADELPHIA
NEDELIOJ 1 JUNIAUS

Ibz Mahanoy City $3.25.
Ihz Tamaqua $3.25

Mahanoy City 
Tamaqua, ...
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Tormi
na! 7:30 vakaro o isz North Phila
delphia Station 7:37 vakare.

2:49
3:16

/

Specialiszka Ekskurcija 
Pėr Memorial Day

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

IN

PHILADELPHIA
ARBA

ATLANTIC CITY
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS

'•te
Apleis Shenandoah 12:35 valanda 
Dubeltavas tikietas- in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $4.00
Apleis Mahanoy City 1:16 valanda 
Dubeltavas tikietas in Philadcd- 
phia $3.25, in Atlantic City $3.75 
Apleis Tamaqua 1:45 valanda. 
Dubeltavas tikietas in Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.75.

Grįžtant: Spccialiszkas treinas 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 8:40 vakare.

Geriausios 
ruszics 

del visokiu pareikalavimu 
* * * žemiausias prekes * * * 

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

KVIETKU*
V 

UZ

Turiu visokiu AKULOR1U kurie 
tik* del juao akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisas valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na. 
me, Market ir Independent Sts.
.......................  - ....... . ................. .. '"'T—'"      "

'O

16-Dieninc Ekskurcija in

Washington, D. C.

JUNIAUS 2, 9

$12 in ten ir adgal
Tikietai geri ant visu regu- 
lariszku treinu 
Williamsport

apleidžiant 
Newberry,

Montoursville, Muncy.

Apie dauginus Informacijos apie 
virsE-minėta ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba raškykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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MOKINA MOTERES KAIP APSISAUGOTI NUO 
PLESZIKU.

Berlyne prasidėjo kologije, kurioje mokina gyventojus 
kaip apsisaugoti prieszais ple^zikus. Inspektoris policijos pa
rodo moteriai kaip pleszikai atidarinėja spinas namu ir kaip 
turi priesz tai apsisaugoti.

DA GERIAU.

in kai-Pribuvo isz miesto 
ma pas pažinstama ir jau net 
menesi perbuvo, 
jojo atsikratyti, 
do ris:

— Tamistos paeziule h 
valkelei gal labai namieje isz- 
siilgo tamistos.

— O, žinoma — atsake d» 
kaduonis 
juostis kad iii czion atvažuotu.

Norėdamas 
sako gaspa

pacziule
I-.*

asz paraszysiu pas

PASENO
llei, kelneri! Toji antis

jau ne szviežia.
— Buvo szviežia praszau 

pono bet ponas labai vilkini 
su valgiu — tai jau paseno.'

MUSU VAIKAI
Jonukas in Onute:— 

vo Onute tete bagetas;
Onute:— O, labai!

buvo pede tai del mamos pir
ko baczknte alaus!

- Ar ta-

Vakar

Mes perkame PIENĄ nog,

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

Preke Maži ---------------- Pristatyta* Ant Laiko
i Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
❖ 

Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN 
POPIERNINKAS IR MALOR1US 

❖ 
Geras Materijolas, Darbas ir 
Užganedinima*. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriausi Apsiavima Del Viso* 
Szei/nynos, už Pigia* Preke*!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Du pilni karai
Supamu Krėslu

Szitie, dideli supami krėslai del 
’ poreziu, labai drueziai padirbti. J u 

regulariszka preke yra $7.50 „bot 
per visa szia savaite parduosime pol

I

v*

Jeigu patis negalite pribut tai tele- 
fonokite o pristaysime in, namus.

ED. J JENNINGS
TAMAQUA, PA.
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
•arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts,

Telefonai 2^J

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Ttlefonai 625-R
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| AMOS ISZAISKINA PROCENTĄ

| Andy-*Tu Amos sakai jog Merchants Bunka <lavc tau 
$4.11 už palaikima savo pinigus tame’banke. Mano tė
vas man sake jog procentas jin vargina ir kad banka ne
davė jam procentą.
Amos—Tu negauni procentą isz banko kolei jame neturi 
pinigu, Tavo tėvas paskolino pinigu isz banko todėl turi 
mokėti procentu in Imnka.
Andy Teip, bet- procentas yra
viskaBii^u*’ * *'HK^H^KHKBH
Amos—.Jis mane ne vargina,už tai kad neėsniiu skolingas 
bankuj pinigu. Bapka man duoda procentą isz pinigu 
ka gmina nuo tavo tėvo. Pasakyk savo tevuj kati padė
tu sziek-tiek pinigu kas menesi o tada ne bus skoloje, ir 
tik tada aplaikys procentą vieton mokėti procentą už 
skola.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

viską suėda.
tai baisus dalykas ir




