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UŽKASĖ SAVO ANŪKĖLI 
ANT KIEMO.

Lewistown, Del. — James 
Borger ir jojo motoro, prisipa
žino, buk užkaso naujai gimusi 
kūdiki kuri pagimdo juju 
motu duktė. Diedukas iszsikal- 
binojo buk kūdikis mirė nuo 

Apie kūdikio mirti tik 
tada dažinota, kada daktaras 
atvažiavo atlankyti ligoniu ir 
užklausė ar kūdikis sveikas. 
Valdžia atkaso lavonėli kūdi
kio Mani isztvrinoti 
nuo ko tikrai mirė.

drugio.

Pol.

mi io

kūdikis

18

priožaste

APSIŽIOPLINUS MOTINA.

jeszkodama 
lingusio kūdikio. Motina 

pakeliu

siunti-

Springdale, Vt* — Ant ezio- 
naitinio paežio atbėgo tūla mo
tina apsiverkus, 
savo < 
buvo užimta siuntimu
per paczta, kurias inmete in 
gurbą, prie kurio sėdėjo kūdi
kis. Atvožia ves gromatneszis, 
pasienio visa gurbą su 
neis ir iszvažiavo ant paezto ir
1ik tada motina apsižiūrėjo 
kad kūdikis dingos.

Pacztoris supylė visus siun
tinius in maisza, nuvožė ant ge- 
Idžineklio ir jau ketino inmosti 
maisza ,in vagono, kad sztai 
iszgirdo verksnia kūdikio ir to
kiu bildu kūdiki surado, 
duodamas in rankas 
nusiai motinai.

a t i - 
susirnpi-

ŽMONYS BALSUOS 
VEIKALE PROHIDICIJOS.

pavietas
menesyje

(’Ook

kuriuos
ir

X ■hiengo.
ketina Novemborio 
atiduoti visa prohibicijos klau
symą iii rankas žmonių laike

(F

balsavimo. Ant balotu bus isz-
< Imk not i klausymai,
žmonys turės apsvarstyti 
balsuoti o tai vra:

L Ar prohibicija turi būti vi- 
siszkai praszalinta? 2. Ar Vol- 
stendo tiesos (prohibicija) turi 

os ar visiszkai pra
3. Ar praszalyt tie-

būti pataisyt
s zulintos!
sas kad nebūt u vale pas žmonis 
daryli krata jeszkojime svaigi
na nczi u genimi!

APSIPACZIAVO SU 
SESERE.

Detroit, Mich.
jone (Zui kis) k u iix randasi už
darytas kalėjimo Sandwich, 
kaltintas už apsipaeziavima su 
savo t i k ra sese ri a, y ra jeszk o- 
mas per polięija isz Ohajuus.

Apie tai dažinota, kada ser- 
žents policijos 
son aplaike žinia ir 
Zajonco, sutinka
Jono Paplyko, kuris pabėgo isz 
kalėjimo Ohio, 1925 mete, 
linine praleido penkis motus už 
apiplesziina banko.

Zajonc arba Paplyk bus teis
tas Windsore, 1 
valdžia stengėsi
Suv.Valstijas ant t iešmo. Tasai 
rakalis badai apsivedė su savo 
Jociia seseria praeita meta ir 
gyveno su ja ja kaip su paežiu. 
iVž tai bus taipgi nubaustas*

Juozas Ža

baloji rne

James Wilk i li
pa veikslą 

su paveikslu

k ii-

bet Kanadiszka 
i ji iszimisti in

ANGLEKASEI PASIRENGI- 
NEJA ANT KOVOS SU 

OPERATORIAIS.
Harrisbnrg, Pa. — Apkalbė

jimo posėdis apie anglokasiu 
mokestis atsibus už kokios de- 
szimts dienu Atlantic City, o 
gal New Yorke.Operatoriai jau 
iszrinko savo delogat us 
s va rba us h u va'ž i a v imo.
kasiai iszrinks po keturis dele
gatui* isz Distriktu 7 ir f). Ma
noma, kad suvažiavimas ketina 
būti karsztns i r abi szalis 
sipi ieszlns nemažai

ant (o 
Angle-

mokesti.

pa- 
irž nauja

BAŽ-ZENKAUSKAS
NYCZIA SUDEGE SUIMTAS

IR PATI SAVE ISZ 
GAILESCZIO.i

N(‘\v York
SZV. KAZIMIERO BAŽNY- 

CZIA SUDEGE, VIKARAS 
APIMTAS DUMAIS, 6 
UGNIAGESEI SUŽEIS

TI, BLEDES ANT 
100,000 DOLERIU.

DABAR SUIMTI JAU VISI 3 
LIETUVIAI BANDITAI, 
KURIE ISZPLESZE WA- 

TERBURIO BANKA.

Philadelphia, Pa- — Szeszi 
ugniagesiai likos sužeisti kada 
stogas s 
losi o

ugriuvo ant. kurio 
uosi o kunigas Viktoris M įkai
tis, Iikos apimtas durnais, kada 
stengėsi isznoszl Szveneziausm 
Sa k ra men t a • isz 
Liet u v iszkos Szv. 

ant

ra

deganezios 
Kazimiero 

bažnvežios ant 326 Wharton 
iilyczios 7 valanda praeita Ket
verge ryta.

Parapine mokslai ne, kleboni
ja ir sesoru namas likos iszgel- 
betais, bet aplaike nemažai ble- 
des per vandeni.

Kun. M įkaitis tame laike ėjo 
isz seserų namo in bažnyczia 
laikyti miszias 7 valanda, pare
gėdamas durnus iszeinanczius 
isz. klebonijos ir davę signola 
ugniagesiam. Inbogo in bažny
czia iszneszt Szvencziause Sak- 
ramenta kada viduris bažnv-• 
ežios ir altoriai buvo liepsnoja. 
Pakol priėjo prie 'altoriaus, li
kos .apimtas durnu, bet atsigai 
vines, vela stengėsi prieit prie 
altoriaus kas ir pasiseko, o ug
niagesiai laisto ant jojo dogan- 
eziu drapanų vendeni.

Tuom kart prabaszczius Kau- 
lakis su pagelba kunig. Arlaus
ko ir kito vikaro' prigolbinojo

Perdėti no mi-

r I ’

ugniagesiams.
niszku, motina Leona ir devy
nios miniszkos iszejo saugiai 
isz namo ir paėmė po savo glo
ba visus bažnytinius parėdus ir 
kielikus kuriuos sunesze in sa
vo narna.

K u n. M i kai t is, norint s apde
gęs ir visas szlapcs, kada daži- 
nojo buk pulkininkas ugniage
siu McCann, likos sužeistas, nu
važiavo in ligonbuti aprūpinti 
ji Sakramentais kada radosi 
ant operacijos stale

S u degu si '1 ia ž 11 yez i a 
atgal likos nupirkta per Lietu
vius nuo Metodistu ir su dide
liu kasztu likos pertaisytu ir 
buvo verta 100 tukstaneziu do
leriu. I gniagesiai kovojo lieps
na konia dvi valandas.

kada
).

20 metu

— Mrs. 
, mire ana 

nuo pert nikimo. Pagal

Ky. 
nigerka

MIRĖ JUODA MOTERE 
KURI SVĖRĖ 582 

SVARUS.
Keeney vi lie, 

Eliza Jenks, 
diena
nekuriu žinunu, tai ICliza gal 

sunkiause motore Ame
rika. J i ji svėrė 582 svarus. Ant 
nuvežimo lavono ant kapiniu 
turėjo panaudoti dideli t roką. 
Rodosi ji cirkfisuosia per dau
geli motu.

buvo

MARINIS ŽALTIS 
PRALENKĖ LAIVA.

I 1 1 ’

Boston, Mass. — Kapitonas 
Cieil Moulton, ir jojo 23 vyrai 
prisiegineja ant biblijos apie 
tiesinguma szitos istorijos:

”, lai
kinis iszplauke isz Glouees- 

prio 
viena

Kapitonas “ Pollyanna 
vo, 
torio ir radosi prio Highland 
Light, pamato viena isz di
džiausiu mariniu 'žalcziu koki 
kada laivoriai yra mat e,o kuris 
priplaukė gana arti laivo 
ji visi laivoriai aiszkiai mate. 
Pralenki' jisai lengvai juju lai
vu, iszrodo kaip arktis, liet bu-, 
vo apie 25 pėdu ilgio, — nes 
tik mate jojo ilgumu ant vir- 
szunos mariu o storas kaip 

Spėjamu kad marinis 
žilis, galėjo turėti nemažiau 
kaip 150 pėdu, ;

baczka.

kad

Windsor, Kanada. — Pereiti 
sanvaito buvo suganius 
Zenkuskas, 19 melu ; 
vaikezas, kuris kartu su dviem 
kitais lietuviais 28 diena Ko
vo apiploszo M’atcrburio prio- 

, banka. 
Placziau apie tai buvo raszyla 
16-tame ‘4 Kolei vio

Pleszime <lalvvavo 
I lietuviai: 

ICd vardas Posz-

miestyje Wat ori dwne

angį'

t t

i

; Kazvs 
amžiaus

numery,).
3 Ameri-

Kazvsk oje
Zeiikauskas, 
kus (Pliekus) ir Jonas Zmuidi- 
nas, kuris Angliszkai vadinasi

John Smodim.” «
Apipleszo 28 Kovo M ater

town 'Trust Co., banka, jie visi 
trys pabeg. Po lt) dienu Zmni- 
dinas buvo suimtas Detroite ir 
pargabentas atgal in 
towna.

Gegužes meiiesvje St. Lou iso
Ed-

l 4

Water-

mieste detektvvai sugavo 
vardu Poszku. ■

savai I e 
(hitario

Kanadoje, buvo sugautas ir 
treezias pleszikas—Kazys Zen- 
kauskas. Jis taip pat jau par
gabentas Connecticut valstijon 
Daliai’ visi trys sėdi kalėjimo.

Jie iszplesze isž Watertowno 
banko $22,000 gryąais pinigais 
ir pabodo’ pavogtu automobi- 
liiiin in New llavena. Tenai jie 
pasidalijo grobiu ir iszsiskirs- 
te. Vėliaus jie buvo

Pereita 
miesto,

W i adsorb 
provincijoj, 

sugautas

i i' pn I ie'fco pnvwgtu

ir iszsiskii
> visi trys 

susitikę vakaruose,'bet pajuto, 
kad policija juos seko, vėl iszsi- 
blaszke- Pinigus iszleido antPi nigus 
moterų i r gėrimu.

BAISUS DARBAS 
UŽVYDUSIOS MOTERES.

Oxford, Pa- — llcnrv Starr, 
su savo 

motus
Ana diena,

gyveno laimingai 
cziule per septynis 
mylėjosi karsztai.
kada Henry sugryžo namo ir jo 

jo kaklu 
suuodė mo- 

(pauderi)

pa
ir

paeziulo apkabino 
idant ji pabuezinot, 
teriszkos miltelius, 
ant jojo ir josios szirdis prijau
tė, kad kita (motore buvo jojo 
glėbyje. Ta vakaru, kada vyras 
miegojo, nuszove ji ant smert 
po tam pati paleido kulka in 
savo krūtiniu. Abudu surado 
negyvus juju burdingieris Al
bertas Brodskis, pas kuriuos 
dirbo. Henry turėjo 29 motus, o 
jojo pati 30 mot u. Motoro pali
ko gromatelo,
del ko tai padaro ir kad negalė
jo kentėti idant josios mylema 
vyra mylėtu kita motoro.

iszaiszkindama

VASZKEVICZIAI PABĖGO 
NUO SZLIUBO.

.'Waterbury, Conn. — Perei
ta sanvaito ketino 
Onos 1 Jaudins kai les
su Antanu Vaszkeviczia, 
jis pakriko, nes priosz pat 
tuves jaunikis pabėgo. Iszgir- 

savo draugu,

atsibūti 
szliubas 

bet 
vcs-

dusi nuo
jos kavalierius žada nuo jos 
bėgti, Ona Liaudinskaite t ne
jaus pasiėmė advokatu ir lie
pė uždėti areszta ant Vaszko- 
viezius pinigu, kuriu jis turė
jo bnke $3,600. Bet pakol mer
ginos advokatas nuėjo in 
bunka. Vraszkoviczius pinigus 
jau iszsiemo ir iszdume.
jis dabar yra, niekas nežino. 
^Giminiu AVLlterburyje jis ne
turi. Jeigu jis sugrysz atgal in 
Waterburi. Liaudinskaite trau
ks ji teisman ir reikalaus 
$5,000 atlyginimo-už jos suvi
liojimą,

kad

Kur

ji teisman ir

• H »

- \riena moteris, 
vardu Margarola Macon, 
metu amžiaus naszle, be vaike, 
su atsidėjimu angino nemaža 
kalakutu (torkin) pulką.

Kada kalnkutai*gerai prižiu- 
svi vi n i n- 

juos

•)»)

Mass.
t

Miss
HetTner, kaip pasirodo, 

v • IIZSI-

Isz Visu Szaliu KINCZ,KA! «j®inaKATALIKUS

rimi greit iszaugo, ju 
kas pasiuntė insakyma 
parduoti turguje.

Vargsze Margarita, kuri bu-
<avo au-

?r
vo visiszkai atsidavus 
gi narni ems iniukszczianis 
juos labai mylėjo, negalėjo nei 
pu many t i apie persiskyrimą 
su jais.

Di(*na už.dienos ji dėjo pas- 
dare klintis ju par- 
sti rasdama visokea

ginamiems

apie

insak vma

Iangas ir 
daviniui 
priežastis-, bei vistiok kalaku
tu savininkas davė 
juos parduoti. .

Praslinko koletas dienu atė
jo pats savininkas isztirli ga
lui inai dalyko ir liepi* kalaku
tus iszvožti.

P to visko, Marga reta isz- 
nosze baisu nuosprendi.

Ji nekaip negalėjo 
kirti su sziais paukszcziais. 
Pasinaudodama momentu, ka
da namuose nieko nesirado, ji 
inlindo in visztininka, kur su
lupo kalakutai ir padego ji.

Margareth ir jos isza’uginti 
kalakutai su dogo

I >ersis-
sztais

iszaugintl 
ugnyje.

15 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
DRAUGA UŽ KAZIRAS.
Chicago. — Susipeszia už 

kaziras Vinctikas Adamczikas, 
15 metu viri kas, nuszove ant 
smert savo dranga Aleksa 
Karp, .13 metu. Vincas po szau- 
dimui pabėgo liet vėliaus likos 
suimtas

jarduose.
‘ ‘ pokeri 
Vincas

Susipeszia

per palicije geležiu- 
\’aikai loszc 

isz ko kilo 
nubėgo in

neszdanias levo revolveri ir 
atkiszdamas iii dranga paszau- 

L ,'_?” A lėk- 
baimes atsako, 

‘Tu manos nefuiyk, tas revol
veris yra, tuszczias.” 

vamzdi ir

kelio
ginczel 

šluba alsi- 
revol veri

j

ko: “kas turi teisybe?
s a
4

in' jokios

yra, 
pat rauko 
aplaikė kulka in

Madas 
draugas 

pati szirdi.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
UGNIJE.

AV i n n i peg, Manitoba, 
riu ugnes 
t rupuli 
siausti, 
kurioms

TI IDANT BROLIENE 
PASVEIKTU.

Eri'inont
(I race
tai mirė isz .priožasl ies 
meldimo ant smert, nes savo 
maldose melde Dievo idant ji
ji įnirtu o broliene (L A. Pear- 

pasveiktu. Daktarai
tosios nuomones,* kad tai 
pirmutinis toks atsitikimas 
sa v-siiggest i jos. I huirso’niene
sirgo pavojingai ant uždegimo 
plaucziu ir

BOLSZEVIKAI KAN
KINA ŽMONIS

SO 11 v ra
v ra

BOLSZEVIKAI JUOS MARI
NA BADU

BANDITAI APIPLESZINE- 
JE IR DEGINA NAMUS IR 

ŽUDINA KATALIKUS 
IR PROTESTONUS.

I

toks NEDUODA MEDICINOS PA- 
GELBOS, 3 SOCIALISTAI 

MIRĖ TRĖMIME.
daktarai pamėto 

visa vilti josios pasveikimo ir 
paliovė jaja gydyt, 
praleisdavo dienas ir 
pas broliene 
pasveiktu, 
vaikus, o 
•ant svieto 
mi rt u.

Graco 
naktis 
idant 

kel u ris 
ji ji tik viena gyvena 

ir goriau kad jiji 
Seredos vakaru karsz- 

; tai meldėsi prie lovs ligones o 
ant rytojaus apsirgo a.nl užde
gimo pin nežili o 
dėjo pasveikt. Grace ant ryto
jaus mirė, o 
dėjo vaikszeziot.

jaja

melsdama, 
nes turi

broliene pra-

broliene jau pra-

GALEJIMAS MOTERIŲ SU 
BRITVOMS.

Johnstown, Pa. — Mrs. Wil
liam Drain, 32 metu, likos bai
siai supiaiistyta ir kone visisz
kai likos jai atpiauta nosis per 
savo kai minką 
M oi ton, 
apla i ko

kuri taipgi
žaidu liūs

Mrs, William 
28 met u, 
skaudži us

laike susibūrimo už menknieki.
A lhdi i mot ores naudojo brit- 
vas su baisioms jiasokrnems. 
Drain’tono randasi mirtinam 
padėjimo* ligonbuteji*.

MUNSZAINE UŽMUSZE 
KŪDIKI.

Patterson, N. .1. M i kutls 
Larkin, 4 molu senumo, kada 

namo, 
mun-

tėvai iszleido kaimynus
padėt bonka

kuria paliko stovin
ant stalo. Mikutis priėjo 

prie stalo ir kone stiklą mun-
szaines iszgere. Kada ji nuve
žė in ligonbute 
iii puse valandos.

užmi rszo 
szainos 
ežia

Mikulis mirė

TRUMPOS ŽINUTES.

uos soviatu 
laiszka,

vi et os 
pranesza 

so-

Berlvnus. — Rusu socialistu 
laikrasztis Berlyne, Sweialisti- 
czesky Viestnik, gavo isz vie- 

t rėmimo
kuriami* 

apie baisia isztremtu ten 
•i a Ii st u padėti.

Soviatu valdžia -r- raszoma 
— visus isztremluo- 
pasmerkus lindo mir-

(

laiszke
sius v ra
ežiai. Jokiu duonos kortu jie 
negauna. Valdžios kooperaty- 

jokiu
neparduoda, 
nieko

jei ir turėtum pinigu 
turn mokėti.

Be to tremtiniai dar ir

vuose 
jiems 
rinkoj

- Gl- 
kurio buvo lietaus 

ome ve) 
pabėgėliu/

sulaikyti, 
sDaugeli

pavyko iszsigelbet I, 
pasigenda savo giminiu
draugu ir bijoma, kad jie

ir 
žil

ve.
Larsono kaimelis, apie 

(uonias mvlias nuo
I h tiro, bevik

asz-
Port Ar-

Žinios isz 
1 lupeli danesza apie skerdyno 
komunistu kurioje žuvo daug 
katalikiszku misijonieriu ir 
protestonu. Barnios raudonųjų 
komunistu apipleszi* ir sudegi
no katalikiszkas ir protosto- 

misijes Simą kove 
prie upės Han.

Peiping, Kinai.
H

katalikiszkas 
n isz k as 
I lanclinan 
Szimtai žmonių, terp kuriu 
radosi katalikiszki ir prote?- 
toniszki misijonieriai kaipo ir 
vietinei virszininkai likos isz 
žu<lintais be 
dvstes. 

va s

Upes 
žmonių, ierp

t r

!*t
R

jokios milaszir

Su v. Valstija kariszkas lal- 
aplaike paliepimu nu

plaukti in Kip King, provinei
maisto produktu įoj Kiaiigsi, kur arm i jo komu-

() 

negalima 
11

sziap 
gaut I, 
tralo-

kl
tokiais buliais baisei kankina
mi. Teip, pavyzdžiui, jiems ne
leista priklausyti ligoniu 
soms, 
kasai

o
jok ios 

nei mc-

ka- 
nepriklausant ligoniu 

negalima gauti 
daklariszkos pagelbos
likamentu. Del nuolatinio ba

davimo ir stokos medicinisz- 
kos pagelbos daugelis t remi i- 

apleisti lova, 
jau treczias

1 Aiškiausioji

(

niu vos begali 
Praeita menesi 
tremtinys mirė, 
bolszeviku teroro auka buvo 
])lacziai žinoma 
ma socialiste
riai ir mirsztant sovietu 

<r ............

nistu yra apgulus miestą, ku
riame randasi apie szimtas 
Amerikonu, idant juos isz- 
gelbet isz ranku (uju krauje- 
geriu.

Amerikoniszki ir Angliszki 
randasi

Yangtze upes, ant kuriu 
klupo ir szaude Kiniszki pasi- 

isz kuriu daugelis ll- 
užmuszta. Rapartai dane- 
buk pasikeleliai muszasi 

su valdiszku vaisku* ant ketu 
riu fruntu, turėdami apie pu
se milijono kareiviu.

.,.. -... - ir “

KULOKAI” 
DVI DIDELES UKES.

“Kulo- 
turtingi ūkininkai 

kad Šoviniai užėmė

apie 
idant juos

kariszki

keleliai 
kos 
sza,

laivai ant 
už

f

ii

SUDEGINO

ir visu myll- 
Mina Bauer, kn- 

cze- 
rauti daktarisz-kištai neleido 

kos pagelbos.

PERKUNAS UŽMUSZE 4 
JAUNUOLIUS; KELIS

KITUS SUŽALOJO.
Blatt ui t z, Czekoslovakija.—■ 

Trenkęs iii medi, po kuriuo bu- 
! vo nuo smarkaus leitaus aud
ros pKsislepe deszimt berniuku 
ir mergaicziu. perkūnasmergaicziu, du

Gomel, I krajina. —- 
kai ’’ arba 
užpy kia, 
mažesnes ukes ir suvienijo jais
in dvi di<h‘les ukes taip vadina
mas “ Į- i“i-< 
abidvi, 
giais ir kviecziais, 
darai ir namai.

t nrt i ilgesni 
kuriuos praminė

kolekt i viszkas , padega
Sudegė tvarku 

ukiszki pil
su ru

ūkininkai 
“k ulokai s”, 

kovoja prieszais valdžia, kuri 
stengėsi juos isztremti.

Mat

New York. — Szeszi lai-
Europa 

7,562 pa
ša n vaite, 

visas

vai apleido stoti iii 
ant kuriu iszplauke 

praeita 
keliauna in

dalis Nuropos.
\ o r k. •• 

szeimvnu buvo 
apleisti, savo

sazieria i.
I kisažieriai

It Now 
szimtai 
verstos

Penki 
pri- 

butes 
laike didelios ugnies ant West
27-tos ulvczios, kada kilo eks- 
plozije aliejaus Meridian Ku

giriu gals- ^il 0o. kt'ahiveje.

Birž. 4. — 
virszu-

visai 
ru sunaikintas.

Duluth, Minu., 
Žiemiu Minnesotoj ir
tiniamo Wisconsine, kaip pra
nesza, iszdege daugiau kaip 
30 tukstaneziu akru miszko.

VOKIECZIU KLIUBAS UŽ
KLUPTAS PER AGENTUS.

Williamsport,Pa. — Prohibi- 
neti ketinai už-

ant Vokiszko k Ii ubo 
J'urii Verein, kur užtiko 30 ga- 

ir 200 galonu

rijos Agentai 
klupo

lomi / ‘ sznapso”
naminio darbo alaus, septynes 
nikelines maszinas ir kitokiu 
loszimo piniginiu aparatu. Vi
sti valdyba likos aresztavota.

VISZTOS SKILVYJ RADO 
$54 VERTES AUKSO.

‘ • 'I *

Salina, Kan. — Viszta, kuria 
Įkerto 

pie- 
aukso

G.ove pavieto farmerio 
Phelpso szeimyna valgo 
turns, niekados nedejo 
kiausziniu, bet jos'skilvyj rasta 
gabalėliu aukso. Vienas auksa- 
kalnys, kuriam nepaprastas ra
dinys buvo atnoszlas patikrin
ti, nustato jo verte $54.

' W ilmington, Del. — Pra
šilomehibicijos agentai

szimts’tukstaneziu kvortu
ros arielkos
gurbuose ant trūkio kuris e,jo 
isz Miami, 
York a.

II Centerville, Iowa. — Per
kūnas tronke in narna Mrs. 
Gerrard 17 metu,

de-
t go- 

terp tameiczJu

EloridOs in New

m narna
užmiiBzda- 

mas jauna mot oria kuri (ame 
laike gamino vakrieue del sa
vo vvro. Josios levas likos su
pa rali žavot as.

I New York 
nailiniu karszeziu praeita 'sa
vaite mire asztuonros yuiatos 
o szimtai susiugojr turėjo būti 
nuvežti in ligonbutes.

Paris.

— Laike ežio-

berniuku ir dvi mergaites už- 
Visi kiti buvo teip ap

deginti, kad irgi vargiai 
gvvi.

musze.

iszliks
be-

PARDUODA MOTERES 
IDANT PIRKTI 

MAISTA.
Brislave, Australija. — Sal- 

sat ion A rm v kaniisoriiis Mack
eye, aplaike žinia apie baisu 
bada. kokis grasina 
Kinuosia konia puse milijono 
vaiku jau mirė nuo bado žiemi
ni uosiu provincijuosia.

Taipgi daugiau kaip 90 tuks
taneziu moterių ir merginu li
kos parduotos nuo 2 lyg 3 dole
riu per vyrus ir tėvus idant isz- 
mailvt likusius narius szeimv- • «r
uos.

aplaike žinia apie
Kinuosia.

ii - ■ ■ .

ANT MEDŽIO.
Varszuva.

apeidamas gi r re 
patemino kabanti ant medžio 
kūneli mažo kūdikio kuris ga
lėjo turėti apie tris kan va i tos 
senumo ir kabojo ant medžio 
gal tris sanvaites. Tyrinėjimai 
da neiszrado kaltininkus.

RADO PAKARTA KŪDIKI

Czia staiga mire 
buvęs Lietuvos atstovas Ali
cijoje, (Iro va s Tiszkevjezius.

In laidotuves atvyko Lietuvos
Paryžiuje ' pa-1 žilis paskyrė

M

Pasiimt i n v bes* 
tarėjas, p. M ilaszius. M i rūsio 
žmonai Lietuvos užsienio rei
kalu ministeris Dr. Zaunius ir 
Lietuvos Atstovas Francijojo 
p. Klimas pasiuntu tižuėjautos 
telegramas. ___ _

' J;► r 0-— Girininkas
Falencijoi

POPIEŽIUS PAŽENKLINO 
5 KARDINOLUS.

Vitikano Miestas. ~ Popie- 
penkis naujus 

kardinolus: Silveria Cinsta isz 
Ri Janerio; Marchetti Selvag- 
gi imli, Giulio Serafin i ir 
faelo Rossi isz Rymo ir 
kupos Lionart isz. Lille, Fran- 
cijos.

Ra
ws-

|

VOKISZKAS MINSTERIS 
NUŽUDYTAS PORTU

GALIJOJ.
Lizbonas, Portugalija.

Franz Piechovski, 39 metu, pa
einantis isz Gniozaus, szove du 
kartus in Dr. Von Be Ii gan d, 
X’okiszka minister! ezionais, 
užmuszdamas ji ant vietos. Ža
dint ojas likos

in Dr.
ministm'i

t nujaus suim
tas ir nuvežtas in kalėjimą. Tas 
pats žudintojas badai ketino 
niižudvti ir Anierikmiiszka mi
nister! bet užmanymas nepasi
seko.

KARALAITIS KAROLIUS 
SUGRYŽO NAMO IR 

BUS APSZAUKTAS 
KARALIUM.

Rukar<‘sz.t, Rirnuinija. 
penki n i

n

. - Po
metu traukimosi po 

Franrija su savo 
kurios apleido
ir karalystn, kunigaiksztis Ka
rolius sugryžo in savo tovxnie 
apimti vadeles savo sklypo, su 
eroplanu slaptai, bot žniouys 
tuo jaus dažinojo'ir priėmė isz- 
kilmingai. .bijo suims Mikole- 
lis turės atiduoti karalvstn tė
vui. Bailni ir jojo motina kara
liene Mare taipgi ant to sutiko.

Nedėliojo Karolius likos ap- 
szauktas karalium per savo pa- 
donus ir garbintas su 
gyvuoja 
liūs!

meiluži' del 
savo szeimvna

“lai ilgai
musu karalius Karo-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lictuvisxku vaiku. 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Baisiai susirūpino peixlotinei 
Presberitijoniszkos -bažnyežios I 
ir kitu Protosoniszku tikėjimu 
pordetiniai, kad pamatai juju 
tikėjimo pradėjo sugriūti. Ant 

• laikyto susirinkimo perdetiuiu 
i t uju tikėjimu,, pasirodo buk 
? Presbiterijoniszka bažnyczin 

neteko praeita meta daug pnra- 
pijonu o aukos taipgi nupuolė 
ženklyvai arba daugiau kaip 
po puse milijono doleriu ant 
meto. ____ _

Praeita mota isz Suv. Valsti
jų iszkeliavo 
giau kaip

I i

Presbiterijoniszka

savo
• ant

in Europa dau- 
2001 tukstaneziu 

Amerikonu atlankyti 
gimtines szalis, gimines, 
biznio ir pasilinksminimo, ku
rie iszleido 525 milijonus dole
riu- Toji suma pinigu yra už
duota ant visokiu linksmybių o 
visai nesikisza kiek iszdavo ant 
keliones kasztu.

Daugiau kaip 4,500,000 pave- 
linimu likos iszdnota del auto
mobiliu kurie keliavo m Kana
da, kurie vožė daugiau kaip 
penkiolika milijonu žmonių o 
pusantro milijono keliavo trū
kinėsią. Ir ko tiek žmonių ke
liavo in Kanada.?Pavvlgyt ger
kles!

Daugiau kaip penki milijo
nai žmonių iszkeliavo in Meksi
ka tam paežiam tiksle.

prohFbicija iszvaro
Amerikonus in Europa jeszkoti 
pasilinksminimu, kurie palieka 
tonais milijonus doleriu o tuom 
nuskriaudžia savo sklypą.

Taigi,

ant

kur tik ke-

Europa paxirengineja 
naujos kares norints Europinei 
politikieriai tvirtina kitaip ir 
nenori baugint žmonių. Žymus 
rasztininkas Horace Liveiright 
kuris perkeliavo kone visa Eu
ropa ir kalbėjo su visokiais di
plomatais raszo:
liavau, persitikrinau kad kare 
yra noiszžvengiama. Praėjusi 
Svietine Kare likos greitai už- 
mirszta. Tautiszka dvasia vi
sur yra nerimastyje. Diploma
tai, darbininkai ir knpcziai kai 
baapie kare kur tik keliavau. 
Francije nekenezo visu tautu o 
labiausia Suv. Valstijos. Vo- 
kiecziai neprivalo turėti jokios 
kariumenes, bet kožnas sveikas 
žmogus yra pasirengęs neszti 
ginklą apginime savo tėvynės. 
Vokieczini nemiega ir lauke tik 
progos atkerszinimo svietui už 
padarytą skriauda. Italija ne 
apkenezia Prancūzus ir yra pa
sirengus iszdnoti jiems kare.
Žodžiu, visa Europa ’baisiai ne 
rimauja ir karis-zka dvasia ver
da kaip puode.”

I (r, ’
Popiežius Pijus XI praeita 

sanvaite priėmė /Amerikos Lie
tuviu maldininku būreli.

4‘Krikszczio- 
arba “Krikszty-

I

Nankingo vikarijate, Kinijoj, 
in metus pakriksztyta ‘25,000 
kūdikiu.

Kūdikiu kriksztijimui sziame 
vikarijate yra pasaulines mote
rys vadinamos 
nes Mergeles”
tojos”- Szios kilnios moterys 
savanoriai tarnauja Banycziai.

Kbžna yra (gerai iszlavinta 
tikėjimo ir supažindinta su ti
kėjimo tiesomis. Taip pat iszla- 
vinta, kaip naudoti vaistus.

Kai-knrios ju •gyvena bendrai 
būriais, dažniausia arti bažny- 
rziu. Jos rūpinasi'bažnycziose 
iszlaikyti szvaruma. Kai ku
rios užsiima mokinimu mokv- 
kloso.

Kada nėra namie kunigu mi
sionierių, jos'bažnycziose vado
vauja paprastoms pamaldoms. 
Kai-kuriose vietose sziu moto- 

triu intaką yra laibai plati.
Dar kitos ju gyvena su savo 

namiszkiais ir užsiima kasdien 
ntniais darbais. Kaip tos, taip 
kitos yra visados pasirengusios 
in patarnavimus, kada szaukia- 
mos. Tankiai net pagonys jas 
kvieczia kriksztyti kūdikius, 
jei sziems yra mirties pavojus,

Kituse vikarijatuoso taippat 
yra sziu tarnautoju. Visoj Ki
nijoj j u bus apie 10,000.

Sharkey (Žukauskas) Kumpszcziuosis 
Max Schmeling Ketvergo Vakara .
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NEW YORKAS 
ketvergą vakara 
dium daržo, atsibus kumpszti- 
nes tarpe lietuvio Jack Sharkey 
(Žukausko) su vokiecziu Max 
Scbmeling. Laimėtojas tosios

1— Ateinanti
Yankee Sta-

ISZ LIETUVOS

Juodupio kaimo gy-

KAIP LIETUVOS PLESZI- 
KAI KANKINA ŽMONES.
Kretingos apskr. A’ęvirženu 

valscz.,
ventojas J. Makrutas sugryžo 
isz turgaus namo, bot tik per
žengus slenksti du nepažins!a- 
mi vyrai isz kamaros su brau
ningais rankose ji užpuolė, 

su-
rankose

Prismaugė užriszo akis, 
narpliojo užpakaly rankas, pa
sikabino po balkiu ir pradėjo 
kankinti, reikalaudami pini
gu. Paskui nuogas kojas apvy
niojo linais ir uždege. 
iki keliu baisiai apdegi*. Ato
me 700 litu pinigais. 1500 litu 
vekseliais ir senas Vokiszkas 

Szuni
Galu gale pleszi-

Kojos

pakorėtūkstantines.
kad nelotu.
kai Makruta himoto in kama
ra, prigrasino tylėti ir, užkiszo 
duris, patys pabėgo.

Reikia pastebėti, Kad 
virženu valscz. per viena sa
vaite buvo padaryti net 4 ple- 

gryžtant isz turgaus 
miszke du vyrai Mot riki api-
plesze,
aukso laikrodi: Vevirženu 
miestely Žydo Szuklerio k ran

kiok pirmiau 
iszkrausto

szinrai:

Ve-

at imdami 400 litu ir 
laikrodi:
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t u ve iszpleszo;
Visztiszkiuose
Baužai visa kieti.

1

PASIKORĖ SENIS

J.

me, Biržų valseziuj 
muose pasikorė 51 metu 
kas Povilas Gužauskas 
gyveno nesantaikoj su 
žmona ir

Gegužes 1 d., Czepuku kai
navo na- 

senu- 
Jis 

savo
buvo silpno proto. 

Manoma, kad del to ir pasi
korė.

.. .1,11 .. ........... .................... .. ■ 1 "

815,000 LITU KALĖJIMUI
MARIAMPOLEJ PA-

„ STATYTI.
f > 4 i • Ji i f * • •

Mariahipoleit kalęjirno staty-
bos darbąbjatr prasidėjo. Ka
lojimas busiąs pastatytas mo- 
dennsžkesni^ negu Rasei niuo-

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELIU

Pittsburgh, Pa. , N odei i oje

! r

f

Birželio 1 diena 9 valanda ryte « • ... * • .,
i

- • . ’ ...r y f 1

Ona Krukliene.
Metai atgal

rovolvQi’ioi,, kulka nusimovė

jos vyras A. 
Krėklis mirė nuo didelio mun-

* J

szaino gerymo. Dabartiniu lai
ku Ona K. buk tai bnvus susi
vedės su kitu vyru, S. CirvinM- 
ku. Paskutiniomis dienomis Ji 
buvus labai nerami ir ner- 
vuota, 
mas privedė prie savžudystes. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime 3 
14 metu amž.

J

labai nerami 
matomai nervu su iri-

vaiknczius nuo 8 iki

»" vr.—TT-.1 iiHMT11.■ fi.-iAį,---

Maža Kuprota
Mergaite

—I-----
Karta gYvOno moterį szke, k u-

&...W1

iiiii -;'4---i--....
guje taip viskas gražu

~8ST~.. .i i"1m»

guje taip viskas gražu.”
Tada angelas atsaįięĮl »|*’,Tu 

mielas geras vaiko, dabar 
jau nekuprota!”

tn 
ir nubraukė 

jos kiipYa su savo balta ranka.

r*><

t-G'-itf le 
szokti, per ciela savo gyvastį 
szoktau!

— O kuom tu esi ir ka girČzia, kaip didele žieve, sena* 
biauri kupra nupuolė. Jos vie
toj iszaugo du nuostobiai gra
žus sparnai. Jie sukosi kai ji 
drauge su angelu skrido. Auk- 

vietoje dangų,;© 
motina /ll

bi?
ri turėjo viena mergaite, bet vi
gai skirtinga nuo kitu vaiku. Ji 
buvo Įflbai iszhlyszkirsi ir ku
prota. Taigi, kai tik moteriszke 
iszeidavo miestan, 'žmones su
stodavo ir žiūrėdavo iii mergai
te. Mergaitei savo motinos pa
klausus, kodėl žmones taip 
nuostabiai in ja'žiuri, motina 

[kiekviena karta atsakydavo:
Del to kad tu turi Tabhi gra- 

” Mergaite likdavo 
ja’bni patenkinta.
Karta isz miesto parojus, mo

tina pasiėmė mergaite in ran
kas, daug kartu pabueziavo, ir 

Įsako “'Pu mielas, geras angele,

t 4

žia suknele-

szczi ausi oje 
Hedejo jos geroji' 
lauke savo vargszes.

. . ' W— W '■ ' ' -........— ■ I ■■

NULIUDUS.

• < ir

Mergina’vedant saito karve 
dainuoja o kokis

— Leberiu...
— Kad butam dreivėriu 

arba klarka tai szoktum visa
dos.

SVEIKESNIS.
f 1 l i ,

— Mano gaspadiąo dnoda 
labas dienas ir kiaune kaip Jus 
pats ar kiek sveikesnis ir ar 
goriau? ...

— Oj Mariute, ne, ne I santa
kas mano pats ir jnu lauke ga
lo. 4L l!

* * *.

ir linksmai
lai ponas patikės užkalbino:

— Gnl kas tave pabueziavo 
kad taip jau linksminiesi! •

—- Artai paberži avimas pri
duoda linksmumn ? — 
merga.

f / •

nt

— Tai gnl turiu palaukt 
valandėlė. Gal numirs tai turės 
k a pasakyt.— Stato gatvėje 

adresu 6002 So. Stato street
H' 
laiko groserne ir buezerne tuo 
paežiu adresu. Lietuviu pavar
de yra. pp. Strikaieziai.

Teip apie 1 valanda nakties I

Chicago. pakirtuse
Ifį

Žinoma! —atsako poną i-
Mm
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kumpsztinos bus

Kfl

> V.’ Kn

i

i

v

pripažintas
kaipo ezampijonas visos pasau
lės. Paveikslas parodo Shar
key, kurio rankos buna aprisz- 
tos priesz užsimovima pirati
niu. Pasekme kumpsztinos ’bus 
teipgi apskelbta per Radio.

SAKO LIETUVOJ KILĘ 
DIDELI POTVYNIAI

Lietuvoj kilo dideli potvy
niai, kurie, ypaeziai Kauno 
apielinkej ir Kauno priemies- 

pa d a re m i 1 ž i n i sz k a s

y paežiai

y veną Lietuviai biznieriai ir

ežiuose, 
bledes.

Aleksote vanduo užliejo tris 
su-gatves ir daugelis namu 

griuvo arba buvo stipriai ga
bi’dinti. Daug szeiipu likos 

mantos ir be pastoges.

NEPAPRASTA NEREGE.
Vabalninko vai., yra nerege 

E. P., kuri dar jaunoSę dieno
se neteko szvi<‘svbes. Bet nuo 
to laiko jai labai pajautrejo 
klausa ir jutimas. Vaikszto ji 
be vadovo, vienintelis jos va
dovas yra lazda. Kasdien pati 
viena vaikszto bažnyczioit, 
lengvai atranda savo namus. 
O eina labai greitai. Nerege 
per diena suvaikszto 8 — 10 
kilometru. Pirma karta maty
dami einanezia mano, 
mato,nes neatrodo nerege esan-

vaikszto

kad ji

ti. Žmones ji pažinsta isz kaL 
bos, o pinigus labai puikiai at
skiria pirsztais..

Paklausta kaip ji susiran
da nematydama, atsako, kad 
ja vedžiojos angelas. O kai an
gelu užpykdanti, tai jis instu- 
mias ja in griovi.

h; tL T" i1' •

se. ir Utenčjr su Cent raliu iu ap-.
szildymu, vandentiekiu, kuns 
tieks kiekvienai kamorai at
skirai vandeni, kiekvienoj ka
moroj Įdaužėtai ir t.t. Kalėji
mo statyba rūpinasi tam tikra 
komisija, kuriom ineina gene
ralinis sekretorius p. Brazai
tis, kalėjimu inspekt. p. Gar- 
baliauskas ir kalėjimo v-kas p. 
Vocuitoelis. Darbus prižiūri ir 
plana paruosze inž. Landsber
gis.

I kas isz t:aveslbus, kai asz na
šlei vienas žmogus ne

žino koks isz tavęs geras ange
las yra; net tavo tėvas.”

Po kiek laiko motina staiga 
l nu

mirė. Tada tėvas, songanozia 
mergaite palikes mirties pata

šau kita 
. Ji buvo gražesne, 
ir turtingesne, kaip 

pirmoji, bet ji nebuvo tokia ge
ra.

Ir mažoji mergaite 'dabar tu
rėjo; visa laika,

I vrtkaro, sėdėt prie lango,

mirsiu ?
t is.

, — tarė mergina, 1ai 
malonus pabiicziuot

staiga pasigirdo lyg kas butu ’.n (^v’n^a (^ienn
iszszoves pora kartu. Strikai
lis pribėgo prie lango pažiūrė
ti, kas atsitiko kieme.

Pakele lango kurtina, 
kambarys nuszvito. Kaimyno 
namas, adresu 6004 So. State, 
buvo užsidegęs.

Ūmiai liepsna jiersimete In 
namus, kuriuose gyveno pp 

gonkos užsi- 
P-nas Strikaitis ir 

‘ ‘ * ■- O jn

Strikaieziai ir 
liepsnojo. 7 
žmonua spėjo iszbegti.

, le, po gedulos paėmė
• iriotcriszko.
■ 1 I • ♦

jaunesne

iki 
nes 

niekas nenorėjo su ja iszoiti. Ji 
dar labiau iszblvszko ir nei

nuo n* to

iszblvszko ir
duktė, mergaite 14 ar 15 metu, : *£? I1(MU’R0-
buvo iszneszta isz namo 
apalpiLs nuo durnu.

* ■■ . Į. J

jau

P-nas Strikaitis, begelbėda

Kai pamote namo pareidavo, 
mergaite visados galvodavo: 
‘ ’Dabai- tn vėl gryžai isz ste-

mas pinigus, nusidegino ran- Į)nĮriingo pasaulio, isz linksmu-
kas. Sudegė jo koletas czekiu 

Ugnis persimetė in kamp
j u. žmoni u, kur auga ’gražus me
džiai ir gėlės.”

Jie gyveno viename mažame
KJ I V All 41 111 į f * * I

ni narna, adresu 6000 So. Sta- [ 
to street. Liepsna teip greitai skergatvyje, in kuri saule visai 
iszsiplete todėl, kad visi trys mažai szviosdavo;

N.namai yra mediniai. -

— Kelly Junior 
School (‘beftiijb.M laboratorijos 
kambary likos sužeisti du Lie
tuviai vaikai*’ Vikrias j u — 
Stanley Baliekj, 13 metu, gy
venos 2460AV5st 46 street.. KL 
tas — John Bagdonas, 12 me
tu, gyvenos 4440 So. Whipple 
st. Bernaicziai skubiai nuga
benta in szv. Kryžiaus ligoni
ne. ,

Nelaime pasitaiko szitaiį). 
Bagdonas dirbos fejerverką. 
Bnliokis paknybinejas mede- 
ga, kuria Bagdonas buvo su
dėjęs fejerverkui dirbti. Kilu
si eksplozija. — N.

McKingaburg, Pa. —
■ponstva Jonus Bartaszns, mu- 

p rog re v i sz k u s f a r mer i u s

High ■

ant lango 
lentos sėdėdama matydavo tik
tai ma'ža. mėlynojo dangaus 
szipotcli, nosines didumo.

Pamote iszeidavo kiekviena 
diena priesz pietus ir po pietų. 
Kiekviena karta apsivilkdavo 
gražiomis suknelėmis, daug 
gražosnęnps., negu t ikroji mo-

suknelėmis

— a a 
buk taip 
mano karve ba ji labai nuliū
dus...

ŽIOVAUT.
— Vienas pradėjo žiovaut o 

kitas szale jo stovėdamas tarė, 
kada tas iszsižiojo:

— Ne praryki©*manes!
—- Nebijok, asz vasara 

valgau kiaulių.
no

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes. •
516 W. Sprue. Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street i

e TAMAQUA.
M Bell Telefonas 441-J

, - PA.

♦

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R

•»

t

tina. Bet niekados mergaites ' f
ji

PRAKEIKTAS.
Pati in girta parėjusi pa- 
l’-gi tu prakeiktas, eielasti

purvinas!
Inpuoliaii' duszele in di-

ezia!
—'I’ai-gi Dievulėliau, su nau

ju overkoeziu!
Kad ne turėjau laiko nu

sivilkt...

ANT BARGO.
Czion Amcrike, ineina 

viena Lietuviszka misis in kre
mą ir praszo ceikio ant szlebes, 
<> knpczius klausė:

Kokio ceikio misis nori 
ar ant szlebes ar ant jokės?

— Asz noriu ant bargo...
— Asz ant bargo neturiu•lokio t a voro.

t

su savim neimdavo.
Viena karta mergaite nebe- 

r | turėjo kantrybes ir papraszc, 
ja su savim pasiimti. Pamote, 
viena būdama pradėjo mergai
te muszti ir sako: “Ku gali 

kai asz.su
Tu ės*’ 

Kuproti vaikai nle-
I kados neina pasivaikszcziot*, ; 

Pas r*C visados pasilieka namie.

daro visai tyli. Pamote isz na- 
nu |n uu tu v ku uivmiS. I • « • . . - -j .... .. » . . mu iszeius, pasistato kode i)rielankosi juju marti p. Autame- ., Z. ’'v... .. LM V I | $rAi/KiArlr/i -t. • 1 .

rejo — ir isztikruju

ir sako: 
žmones pamanyti, 
tavim pasirodysiu? 
kuprota.

y y

Kuo to laiko mergaite pasi-

o

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabuš pa
ruošia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del 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.

su

ne Ejnikiene net isz Coloraclos. 
Yra tai josios pirmutinis atsi
lankymas in Pennsylvania ir 
labai patinka musu kalnuotalabai patinka musu kalnuota 

• aplinkine. . , ...

SUVAŽINEJO VAIKA.
apie 17 vai. 

Alytaus autobusas 9 nr. 
žiuojant szoferiui Bagdonavi- 
cziui Vytui, Alytaus m. Tilto 
g-ve atstume tilto apie 200 
mtr. mirtinai suvažinėjo vai
ką Bielski Viktorą 6 metu am
žiaus.

Gegužes 5 d •1

Pittston', Pa. — Pataikintas 
per automobiliu, kuri varo El
mer Morgan isz West Pittston,

veidrodžio, užsilipo’ir pasižiu- 
l ji buvo 

kuprota, labai kuprota! Tada 
atsisėdo ant savo suolo ir žiu
rėjo laul<an in gatve, ir masto 
apie savo tikrąją motina. Po 

savo
* r

4 Rpadintf 
. lines >

va- Į “

Henri kis Žielinski, 40 motu,- 
locnininkas Independant, Beef 
Co-, mesiriyczioS, likos mirti
nai sužeistas nuo ko mirė ' vė
liaus 
Morganas pasidavė 
policijos ir likos paleistas po 
kaucija.

P i t ts ton o 1 igonbut e je. 
iri rankas

to ji ome galvoti apie

Kas nors czionai, yra.
4 į r

kupra1.

ji pati sau tarė.
roję, kas nors turi būti.

Vasara praėjo, ir atėjo žie
ma. ^lažoji mergaite dar la
biau iszblyszko ir teip silpna 
pasidarė, kad daugiau nebega-

’ ? 4,

Tokioje k u p- 
y y

t

Įėjo ant palanges atsisėsti, ir 
‘Ivisuomet turėdavo lovoje gu

lėti.
I Ir kai pirmosios pavasario

• savo žalias vir- 
i szuneles isz žemes, viena nak-

PROPOSALS
Scaled proposals will be received 

by the undersigned, the Controller 
of Schulykill county, at his office in 
Pottsville, Pa. until 10 o’clock A.M. 
Thursday, June 19, 1930, for furnish
ing the Almshouse, Insane Hospital 
and County Prison with supplies, in
cluding knitting and weaving mate
rial, for the three months ending 
September 30, 1930.

Samples required for the Alms
house and Insane Hospital must be 
delivered at these institutions prior to 
date for opening bids; those for the 
Prison at the County Commissioners 
office.

Schedules of supplies and other in
formation may be had upon applica
tion at the Controller’s office.

Mark envelopes plainly “Proposals 
for Almshouse”, “Proposals for In
sane Hospital” or “Proposals for Pri
son”, adressed to the County Con
troller.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction of County Commis
sioners, Directors of the Poor and 
Trustees for Insane Hospital.

W. R. ADAMSON 
County Controller 

Pottsville, Pa. June 5, 1930.
■

Vienos Dienines Ekskurcijos—Diena
praleista linksmai važiuojant ant tu 

^ekskurciju.
Parengiant savo vakacijas rasite ežia 
kelt*ta smagiu 16-dieniniu ekskurcija 
suregti per Reading© Geležinkeli

EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 15 JUNIAUS ‘ 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
Arba $5.00 Up Long Island 
Sound in Rotan Point Park 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Isz
Shenandoah .... 
Mahanoy City . 
Tamaqua ........
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 

nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo
Liberty St. 7:00, isz Elizabeth, 
N. J. 7:32 vakare.,

Viena Dienine Ekskurcija in

ATLANTIC CITY
SUBATOI 1. JUN1AOS

Dubeltavas tikietas isz fia- 
hanoy City $4.00, isz Tama
qua $3.75.

Regulariszkas treians Subatos ryta 
Isz Mahanoy City 5:10 valanda o 
isz Tamaqua 5:35 valanda ryte. 
Grįžtant— Apleis Philadelphia isz 
Reading Terminal 5:55 po piet 
pagal Easter Standard Time ta 
paezia diena. 1

12:35 
1:16 
1:45SKAITYKITE SAULE

ti pasirodo gera tikra motina 
d’ir papasakojo jai, kaip grpžu 

ir viskas 'auksu žiba danguj©.
‘ Sekanti ryta mažoji mętgaite 

mirė.
“Neverk, 

Tmoto; “
d vaikui! ” Ir vyras neatsako n©

r 1 i " ' • F

? ■... , J : ■ . : r - •
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MADAM QUEEN ISZBARA ANDY
Jiji sako jog Amos indeda dali savo pinigu kožna Su- 

. .butą vakaru in Merchants Banka, Mahanoy City ir dar
turi pasidėjus $141.11 tame banke.
JĮ ji sako jog Andy klauso tu vyru kurie parduodu jam 
szorius ir parodo jam kaip greit jisai gal pralobti.
Andy ne turi skatiko o Amos t uri pinigu banke kurio už- ; 
dirba pinigu Anduj.
Jiji žino jog kada, A™08 duoda c’zeki tai tas czekis buna

I 1 • • • • ’•teip geras kaip ir pinigai*
Andys czekis negeras sako Madam Queen.
Jiji sako jo Andy turi pradėt dėti pinigus in Merchants 
Bunka ir sustot kalbant apie dideliu,8 biznius.

i 'I
et dėti pinig

Bunka ir sustot kalbant apie dideliuą fe

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER of the FEDERAL RESERVE system ,

t

sa ko pa-vyro!’* 
tas geriause vargszni’

i žedžio, bet jaute sąžines isz* 
ii metinejima. ‘ į

* Morgait© palaidojus, isz dan
gaus atojb su dideliais baltais* 

Uparnais angelas, atsisėdo szn- 
d? 1 r- ”

in kokias dnris. Maža1 morgai! 
’to pakilo ir angelas papasako
jo jai apie motina danguje, r're v 1 ■ * «

&«
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PRALEISKITE TIKRA 
VAKA0IJA

, 16-Dienine Ekskurcija
1 NI

ATLANTIC CITY
n y "~ t n

Ir kitus Pamarus miestus

r

SUBATOJ 14 JUNIAUS 
Tikietai geri ant visu 
regulariszku tretau 

ISZ SHENANDOAH $7.74 
ISZ MAHANOY OITY$7.20 

ISZ TAMAQUA $6.78
ly karsto ir pabarszkirio; kaip 
lillllljM
[to pakilo ir angelas papasako 
jo jai apie motina danguje. 
Tada maža mergaite nustobn^ 
si paklausė: 4‘Ar ii* kli]5i,oti 
vaidai gali ineiti in dangų ? Jie

Ar ir kuproti

negali ten pasirodyt i, nes danu'-

Apie dauginus Informacijos apie 
virsz-min&ta ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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Karalaite
Nukirsta Galva

i

\r iszsi rinka i sau pini-

su •I ‘I

'4'

I
»

‘I
k |H,1

' ’ ’ .teigti ‘volei tu Irt h pati
ka pernai, tai’

Senovės gadynėje 
vienas turtingas ūkininkas su 
savo paeziule ir juodu turėjo 
viena sunu, kuri labai mylėjo.

Bet no ilgai toji linksmybe 
traukosi, ba tuojaus tojo ūki
ninko pati numirė, o jis apsi
vedė su kita, sn kuria susilan
ko du sunu. Kada tas ūkinin
kas paseno, tai norėjo savo 
ūkia 
sunaus pirmutines paezios, 

pati norėjo ka- 
necz užraszyt ant savo locno 
katro sunans. Tada tas ūkinin
kas, matydamas,

gyveno,
ga?

Jauni kailis atsake:
— No ėmiau 

n i go, ba visi supelija.
Tada toji galva velei tare !n

• •
Ji:

no vieno pt-

darbu dirbsi, 
gausi labai puikia merga.

Tada jis apsiėmė ta. pa^žia 
tarnysta ir velei jis ja ja kas 
dien prausė szukavo po tris 
kartus, bet jiji velei per visus 
metus nieko su juom ne kalbe- 
j<>. r

Kada suėjo jau metai ir nup
rausė paskutini karta ja, tada 
prakalbėjo:

Tai jau szedien melas

tai norėjo 
užraszyt ant vyriausio 

o
toji antra jo

jog ne gales 
užraszyt savo ūkia ant vyriau
sio sunaus, tare in visus tris 
sūnūs:

— Mano sunelei eikite jus 
visi trys in svietą ant visu mc- •f

jus atsinesz 
tam užra-

Tai dabar nueik in d v v- 
likta pakaju ir teip padaryk 
kaip ir vienuoliktam.

Jaunikaitis velei nuėjus ra
do tokius supelėjusius pinigus 
kaip ir pirmoj kamodoi, tada 
jis neeme tu pinigu, bet sugry- 
Žo pas ta galva, 
jaus pakalose: 
atidalyk kamoda, kuri tam 
paežiam pakajuje randasi, ten 
rasi daug pinigu, tai iszsirink 
sau gražiausia pinigą ir galė
si keliaut namon.

•Tada jaunikaitis nuėjo »n
— Dabar ar emei pinigą ? 
Jaunikaitis velei atsake 

ja:

o kuri

kamoda,

nuėjo

tuo-

hi

tau T
— Teip atsake jaunikadis.
— Kn tai dabar nueik in 

vienuolikta pakaju, tėn tu įki
ši tris mergas, tai isz tu trijų 
iszsirink sau viena. į

Tadu jis nuėjo in ta pakaju 
ir rado tris morgas stovinezias 
bet kad visos buvo labai pato
gios, jog jis negalėjo iszsirinkt 
ir sugryžo pas ta galva, o jiji 
tarė:

rn nuėjo in ta pakaju . I

Ar iszsi rinka i sau mar

nuo

tu tai katras isz 
gražiausia pinigu, 
szysiu ūkia.

Kada iszklause visi trys su
nns tėvo kalbos, apsirengė ir 
iszejo in svietu. Teip jiems be 
einant, daejo karezema,
kurios ėjo du kolei, tada tieji 
tikri brolei nuėjo abudu vieni: 
keliu, tam vyriasiam liepe eit 
vienam kitu keliu ir už metu 
velei ateit in ta karezema.

Tada tie du brolei ėjo per 
kėlės dienas ir daejo dideli 

kuriamo pristojo pas

vvriauses

miesta, 
labai turtingus kupezius ant 
tarnystes nuo kuriu tikėjosi 
gaut po gražiausia pinigą už 
metu.

O tas vienas,
sūnūs beidamas, daejo dideli 
d va ra, apaugusiu žole, 
ant dvaro ir ėjo tiesiog in pa 
loci, kada jis prisiartino prk 
duriu 
baisa:

— Ko jieszkai jaunikaiti?
Tada jis apsidairė ir pamate 

ant lango gulinczirt patogios 
mergos galva ir atsiliepe in ja.

— Jeszkau kokios nors tar
nystes.

Ir apsako apie viską tai gal
vai.

Tada toji galva tare in jau
nikaiti :

— Asz tau duoeze tarnys
ta, bet ar tu apsiimi iszpildint 
ja?

Jaunikaitis
— Apsiimu.
Tada toji galva kalbėjo lo

baus:

uzejo
<!•

i

iszgirdo nepažiustama

atsake:

noTu daugiau nieko 
kaip tik turėsi mano 

ant dienos
veiksi,
tris kartus ant dienos nu- 
praust ir supint per visus me
tus, tada gausi kanogražiausi 
pinigą.

Jaunikaitis
davė:

— O kur man reiks gyvenj?
Tada toji galva atsiliepe in • « 

J>*

apsieme ir da-

— Kaip • ineisi in paloci, 
tai eik in treczia pakaju, tai 
ten rasi lova staluka ir viena 
k rosią, tame tai pakajuje ga
lėsi gyvent, o tau bus gert ir 
valgyt.

Ir teip tas jaunikaitis tarna
vo per visus metus, bet nieko 
nemato, no kaip valgė jam at- 
neszdavo ne mate,
laikas pusrycziu, pietų ir va
karienes, tai ne matoma ranka 
pastato, o kada pavalgydavo, 
tai volei viskas dingsta. O ir 
toji galva nuo to laiko nieko ir 
daugiau no kalbėjo.

Kada jau suėjo metai ir jau 
paskutini* karta prausė taja 
galva, tada jiji prakalbėjo jn 
ji:

-

tik kada

Tai tavo szedion pasi
baigė metai?

— Teip, — atsiliepc jauni
kaitis.

. •1 " •> A •
'"Tadu toji galva kalbėjo lo
baus:

— Kad ir ten visi pinigai 
supeliję.

O toji galva
ji:

gina?
O jis atsake:
— Kad visos labai patogios 

jog asz ne žinau katra isz ju 
imt.

Tada toji galva, volei tarė »n • • 
ji:

volei tare in

— Na tai 
trylikta pakaju.

Kada jaunikaiti

dabar nueik ln

nuėjo in 
ta pakaju ir atidarę kamoda, 

gra
žus pinigus jog niekui* tokiu 
pinigu, ne galėjo rastis, iszsi- 
rinko isz tu visu pinigu viena 
ir sugryžo pas ta galva, o jiji 
velei prakalbėjo in ji.

— Na, 
rinkai?

Jaunikaitis su džiaugsmu at
sake:

kad szitai, pamato labai

ar dabar jau iszsi-

Dabar tai jau radau la
bai gražu pinigą.

Tada toji

— Tai dabar sugryžk ir pa
imk viena pinigu isz tu negra
žu, tai kaip sueisi su savo bro
leis, kad turėtum ta negražu 
pinigą jiems parodyt, ba jeigu 
tu |>aro(lytųm“ta~gražu pini
gą, tai jieje da galėtu tave uz- 
muszt, o kada busit visi namie 
tada iszsiemes ta gražu pini
gą ir parodyk visiems ir kad 
tavo moezeka pamatytu ji.

Tada tas jaunikaitis pade- 
kavojo tai galvai, paėmė viena 
negražu pinigą ir iszejo na
mon.

Kada jie suėjo visi trys in 
ta karezema, tuojaus pradėjo 
tie du brolei, ka tarnavo pas 
kupezius rodyt savo pinigus, 
o ir tas vyriauses parode savo 
pinigą, bet kada tio'du pamate 
apipelijusi pinigą, pradėjo isz 
jo visaip juoktis. Bet kada jie 

tuo-
ro-

— Tai dabar eik in vienuo
likta pakaju, ten rasi sprenži- 
na pritaisyta prie padlagos, 
tai tu ja paspausk žemin o jiji 
isztrauks rakta, tuom raktn 
ta pakaju, ir kada atidarė ka
moda, kad szitai, visi pinigai 
supelija, tada jis sugryžo pas 
ta galva, o jiji tarė:

tmlva volei tare in

ir iszejo

visi trys parojo namon, 
jaus pradėjo tiedu brolei 
dyt savo pinigus, o ir vyriau- 
ses iszsiemo savo ta gražu pi
nigą, tai kaip toji moezoka ji 
pamato, net apalpo isz piktu- 
mo» j°g jo pinigas dau 
žesnis už josios sunu.
jau tėvas vyriausio sunaus, bet 
toji jo pati velei ne daleidžia 
ir liepia užraszyt ūkia josios 
katro sunaus senis negalėda
mas atsikratyt nuo. * savo pa- 
czios, kuri nuolatos liepe už- 

katro 
visus

Tada

raszyt ūkia ant josios
, ^uszauke velei

imtis ir tarė:
Na da turit eit in svietą 

ant visu metu ir už metu jei
gu katras atsivesit gražiausia 
merga su savim, tai jau tada 
tam teks visa ūke.

Tada velei jie visi trys isze
jo in svietą. Ir kada priėjo ta 
paezia karezema, volei jie per
siskyrė: tiedu jaunesni volei 
nuėjo in ta pati miestą, o tas 
norėjo užraszyt savo ūkia ant 
vyriauses nuėjo in ta pati dva
rą.

Kada pribuvo jis pas ta gal
va, tai jiji velei tare in ji:

— Ko reikalauji jaunikal-

Annans 
tris s

ti?
O jis atsako:
— Jieszkau velei tarnys- 

tos ant motu.
Ir apsako apie viską, ka te 

va s sa ke. •
Tadu toji galva iszklausius1 važiuos pas mane.

1 4 >
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^ivjiįk Užgirdei 
bau t, pradėjo’ w 
bet jis jibmK aęt. to niek

I 
ji teip kal-
jo juoktis, 

ko ne
sako, tikt M hhojo' su jei s na
mon.

Kada pribuvo viri trys pus 
tuojaus tiedu parodotėvus 

savo 
matydamas, jog
sūnūs ne turi nė jokios mergos, 
tnte in ji:

I II»| m«Į II 

s k

O jis atsake:
— Mano mylima rytoj at

važiuos.
Ant rytojaus apie 

valanda pamate i 
ežia karieta, 
szidijant isz jo tarė:

—- Tai jau tato mylima at- 
važuoja!

—• 0 jis atsake:
— Dabar tik 

josios tarnai.
Paskui apie dvylikta adynrt 

pamate atvažuojont karieta o 
brolei volei szidijent isz jo ta
rė:

Senismergas tėvams.
jo vyrinhsOfi

Knr tavo sulieti mergina ?

tada, jo

i devinta 
atvažuojont 

broleP
- i. •

gaudamas su bedieviais ir.skai-
tydnmas‘bėdiriViėžkus * 
kurie daugiausiai savo 
bes isžlieja ant kunigu n6Vs 
anie nieko jienis nepraši kaista- 
Sztai irariinejimas vyras taip 
persiėmė ibedieviszka dvasia,

pi kty-

• ♦

kad'pasiliko subarki ausi n prie-
; Iii iszu kunigijos.

Mirsztant vioiiog pareikala
vo “kuhirigo“, 
sumiszima proto

bot ūmai gavo 
ir hoi’s kunD 

gas, atėjo, jau negaliiha buvo, 
papeikusio žmogaus aprūpinti 
Jkramentais. 'Kunigas turėjo

Dabar 
tarnai.

at važiuoja

tavo

Tai dabar nueik in dvy
likta pakaju, ton ir rasi tris 
merginas, tai isz tu iszsirink 
sau viena.

Bet kada jis nuėjo in ta pa
kaju, tai ir isz tu noiszsirinko 
sau, ba tos try 
gesnes už

buvo da pato- 
pirmutinias, ir vė

lei sugryžo pas ta galva ir ap
sako jog ir isz tu negalėjo isz
sirinkt.

Tada toji galva volei tarė iri • • >
m

—• Na tai daugiau asz tau 
merginu del iszrinkimo ne tu
riu, da viena yra, bet jeigu tn 
teip padarysi, kaip asz tau sa
kysiu, lai gausi t n ja, o jeign 
ne tai pražūsi.

Jaunikaitis prižadėjo viską 
iszpildint, o toji galva kalbėjo 
tolinus:

Nueik in kukne, užkurk di
dele ugnia, prikaisk pilnu ka
tilu smalos ir v iri k ta smala, 
kol pradės szokt smalų in vii*-, 
szu, tada paimk mane už plau
ku ir mesk in ta katilu, o tu* 
žiūrėk, kad spėtum iszeit ir 
užrakini duris, Ba jeigu ne 
spėsi to padaryt, tai pražūsi, o 
užrakinęs duris nueik in savo 
pakaju ir lauk pakol kas pas 
tave ateis.

Tada jis viską teip padaro 
kaip ji toji galva inmokino, 
o kaip inmete jis ta galva in 
katilo, tai tok is pasidarė cipi- 

jog baisu buvo klausyt, 
bet tuojaus užrakino#jis duris 
ir nuėjo in savo pakaju. Ka
da perejo tas cipiinas, ir sztai, 
atsidarė jo pakajaus duros ir 
inejo labai patogi pana, 
kitos niekur nesirado, 
priėjo prie jo pabuezevo ir ta
rė:

— Na tai jau dabar 
mylemn atvažuoja.

— Teip, dabar, tai jau ma
no mylema atvažuoja, kurios 
sn džiaugsmu laukiu!

Ir sztai, jam be kalbant, už
važiavo karieta, isz kurios isz- 
sedo patogi karalaite ir tuo
jaus apsikabind savo mylema 
pabueziavo. Kada- tiejėi visi 
pamato labai persigando ir 
puolė jiem abiem po kojų, pra- 
szydanii atlaidos ir norėjo jau 
jiems užraszyt ūkia, bet jiems 
tos nkos jhn neroikojo ba ka
ralaite davė jiems daug aukso 
ir teip visokiu brangiu daigiu, 
kurio’s atsivožė su savim. Po 
tam atsisveikino juodu visus 
ir iszvažiavo abudu in josios 

Kada pribuvo inkaralyste.
pa loci, tuojaus ome szliuba ir 
da sziadien juodu laimingai 
gyvena.

0

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

< *

PATIKRINANCZIU ESYBE
DIEVVO.

mas

Ba jeigu

jog 
kuri

Dokui tau mano mvli- 
mas, jog tu mane iszgelbejei! 
Ir apsako jam apie save.

Toji pana, tai buvo užkeik
ta karalaite, jei kitados nukir
to galva ir teip užkeikė, 
kas josios galva paims
to lango, (kur jiji gulėjo) ir in 
verdanezia smala indės tai tas 
ja iszgelbos.

Po ilgai ir meilingai kalbai 
tarė karalaite in ji:

— Szedien asz ne galiu su

jog 
nuo

tavim eit pas tavo tėvus, tu eik 
vienas, o <
O kada sueisiu su savo broleis 
tai sakyk, jog tavo pati 
atvažiuos.

Kiekvienas kunigas yra per
statytojo mokslo Vieszpatios 
Kristaus, arba Jo apasztalu. O 
Vieszpats /Krkstusas pasakęs in 
.savo apasztalns ir mokintinius 
“Kas niekis jumis, niekys ma
nim, o kas niekina manim, nie
kina Tėvu mano, 
pasiuntė ant žemes.

•kuris manė 
“ Žmogus 

nekenežiantis tikėjimo, o per 
tai ir Dievo, nekenezia labiau- 

, kuriešiai ir dvasiszku'ju 
porstatytojais musu szvento ti
kėjimo, kurio augsz:ziausiu

popiežius, 
szvento Petro. 

Taigi kiekvienas žmogus 'gpo- 
dojantis tikėjimą, privalo*guo- 
dot ir visusdailbus 'kunigo po 
tikejimiszku atžvilgiu.

27. Bavarijoj, 'kur ’>žnnones be
veik (ik Vien Katakalikiszka 
religija 
priesz 
žmogus, kuri is visu 
ne'apkentes ' kunigu 
keikdavos biauriai, 
dži uodu ves 
garbe. Kiek kartu jam kas da
re pasargas, matant, kad tas 
laisvamanis neteisingai apsmei 
ži ir pleszia gulbe, atsakinėda
vęs ‘ ‘

kurio 
persta tytojnu yra 
kaipo inpedinis

vra

Katakalikiszka
i szpa žy st a, gyveno 

neseniai tūlas jaunas 
iabiaufsiai 

kuriuos 
p ra va r- 

ir ploszdaves anų

matant

Jęi asz kalbu neteisybe

Kunigas turėjo 
iszeiti, ibel, po iszejimui kunigo 
ligonis nusiramino’ ir vėl szau- 
kesi “kunigo”. Asztuonis kar
tus atlankė ji kunigas, bet vis 
prieit nugalėjo', nes ligonis isz- 
vydos kunigą tiesiog — pasiun
ta. M i rsztant jam jau be spa- 
viedes, kada žmones pagal te- 

atskaityti maklas u$ irtnrsztaij- 
susižidbl žva- 

jokiiv įbildu itž- 
isz neŽi-[

naitini paprotį suklaupė*, idant
Į ( 
ožius, ir norėjo 
k i as, negaldjo 
žiebti, nes visos geso 
nemos priežasties ir 
lajine‘žvakute'žibėjo.

Buvo lai pasibaisėtina regyk
la, mirtis to ižmogaus, kuri tė- 
sesei per kelias adynas, kad 
baisu buvė 'žiūrėti, 'bet tie, kuri 
gerai pa žinojo'i r, žinojo jo visa 
gyvenimą turėjo gražu pamo
kinimą, kurio nieks, ri|^i nepa
ini rszo per visa savo gyvenimą.

Žinoma, kad kiekvienam be
dieviui mirtis būna baisi neap
sakomai ir kankinanti, 
etur ramios san’žines...

24. jVpyga’rdoj Badeno, įnlas 
žmogus, bedievis 1868 metė isz- 
sitaro priesz savo kleboną apie 
sakramentu metavones ir auka 
misziu szventu, ka girdėjo da il
ki tas vyras, vietinisvyras,

.11*

,a liejai^paskutiniy ones ir,. pasKUUnio ,u liejau 
4zVėntriik i patepirtHi, 1 Hiot be, 
szv en tos k omui) i jos.

Buv(*s jis jaunystei savo dO- 
ru ir pa veizdi ngu Kataliku, bet 
vėliaus skaitydamas rasztus 
Volterio, garsingo mokinto ate
isto, niszalo tikyboj

1 * i I I 
: I ' 'fl

'1lt JI
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'i
ir pastojo 

bot 
kaipo pa
skui t liaus 

prie s kai t

pasekėju mokslo bedievio 
pasimirė suigryžes, 
įlindęs sunūs, 
isztikiniiijn Dievo

prie
* ji.

liaus sunu Katulikiszkris baž- 
n vežiok.

25. Kelios szeimynos Katali- 
kiszkos gyveno 
Viemllsz tu szeiimynu 
darnu ibodieviszkus rasžtus

'7
H

I

Sept i npi lyj. 
skaitė-

vi
sai pnVirte in bedievius, moti
na* visai savo vaiku 
KrikszcZioniszko 
kada kunigas viensyk 
ja, atsake “ 
Dievu ir mokslą bažnyczios, to
dėl ir mano vaikam to 
kia.

Motuose 1871, 6 diena Sausio 
asistentas prabaszcziaiis, be ži- 

tik viena’ Tios pnvbaszcziaus, nusidavė in 
namus tos szeimynos, idant pa- 
szventyti naujai inkurta cukri- 

Bet likosi už tai 
nu7> ■daugelio 

ypnez P roti 
I I if '^'4

Bet ir Dievui pririnko 
t r ribos ir jiatedė,? kad 
juoku daryt nieks neprivalo. 
Tai 'bedio visžkaf szoimynai
tuoj pradėjo nesisekti, ir fi d., 
Sausio, 1872 mot u palaidot tu
rėjo (> isz eilios kūdikiu pasili
ko lik vienas, bet vos sngiyžo 
nuo kapiniu palaidojo dukriu- 
ko ir paskutinis sūnelis pasimi
rė, kuri bedieve — motina liepe 
pa'kriksztinti Luteriszkoj kir
kėj, idant, kaip,sake, gyventu, 
nes Katalikiszkai^ kriksztinti 
iszmiro visi. Da’bar net Protcs- 
tonai jau kalbėjo, jog tai tikrai 
Dievas baudžia tn nelaiminga 
motina.

Apart tu nelaimiu, da ir pro
le u rat ori ja a psk unde 
motoriszkes 

laikraszti
a 11 i k i nejamo Kat aii- 

kiszkoj bažnyczioj, už ka buvo 
t ei si nga i nubaustas.

Toliam bus.

nemoki no
tikėjimo,

pabaro
Asz netikiu visai in

o

neberei-

r

nes jis

^Tszpri- 
žinti ir miszias iszmislijo patys 
popai, o negyvas yra negyvu. 
Ga 1 ima s j i nets u*l ui dy t i, arka 
nori padaryti, 
matys jokios 
kas už gyva yra palaikomas.

visliek nieks no 
gyvasties tame, 

M
Prahaszeziiis suprato apie ka 
tas žmogus kalba, o kad mate 
jo netikėjimą nepaaiszkinejo, 

, kad 
vadina

kaip klaidžiai jis mano, 
pati paveiksią duonos 
Dievu, ka ir užmetinoja Kata- 
likisžkai bužnycziai, kuri visai 
kitaip iszpa'žinsta esybe Dievo 
šzvenezia usiame Sakramente,' 
■bet davė kelias pasargas, idant 
paliautu taip iszjuokinejos re- 
liigija, in’ft'baszraius aprciszke 
jog jam szventu sakramentu no 
duos lyg tol, pakol savo piktžo
džiavimo viesziai ncatszauks. 
Mat ir jis nors netikėjo ir kal
bėjo kad sakramentas metavo
nes, kaipo ir kiti, paežiu kauni- 
gti pramanyti, kasinėtas atliki-

Pra- 
jam, 

kad Dievas kada parodys pikt- 
žožd i a u t oj* u i, jog daryti j nokus 
isz Dievo esybes (žmogus nepri
valo, nes per tai nusideda la'bai 
priesz Dievą, už ka Dievas 
baudžia; kad trokszes kada at
likti iszpažinti ir priimti 
szveneziausi įSakramenta, ka 
iszniekineja, 'bet no galeses.

Ir da tapati mota kunigo 
pranaszavimas iszsipilde. Szi- 
tas Riugpiuczio menesyje beku- 
liant* javus, maszina kūlimui 
javu, pagavo anam žmogui ko
ja ir taip sutrynė, 
tuojaus koja nuplauti.

Nubaustasis Dievo 
visai netikėjo in,

szvenczi a ilsiame

paliautu taip iszjnokinejos

nėjo Velykine iszpažinti. 
baszczius da pranaszavo

kad reikėjo

•asz ryt atvažiuosiu. Jegul mano perkūnas užmusza

rvto
nuo giedro dangaus,“

Laike pintos iszejo jis drau
go su kitais dirbti’ iii laukus,

vienog 
tai, kad tai 

Dievo daleidimas ir da sau 
szposavo kalbėdamas: 
bueziau pasiskubinęs numirti

Ir apsako jam, kaip ji ji pas Jiems bedirbant ant giedro dari
ji atvažiuos. Tada atsisveiki
no juodu sn džiaugsmu ir jau
nikaitis iszejo.

Kada visi trys brolei suėjo 
in t a paezia karezema, tuojaus 
pasisveikino ir tie du parodo 
savo mergas, o vyriauses tarė:

— Tai kas oze jus do mer
gos, bet kad jus mano pamaty
tumėt, tai patogi!

Tada tiri du brolei tare in
■

Tai kur tavo toji mor-
gn?

O jis atsake:
— Mano mylemn

Jaigu motoro savo vyra 
prižiūri,

Ir visame ūki ant jo tūri,
Tai no kas szpielis, 

Ba yra didelis nabagėlis.
Nevalo nuolatos turi 

Jai'gu ant kožno žingsnio ji

H
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ne krautuve, 
iszjuoktas 
kviestu svoeziu, 
tonu.

bėdieviszkaf

[MM’ 
szvento,

su-
s-

kan- 
isz Jo

ir (i d.

vyra tos 
U'ž iszniekinima 

akto Krikszto

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.
Ihz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. tur Bell Telefonas 872

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

‘i Kad
T 

tai da biicziau suspėjąs ant 
rugpintes aname svieto.

Po asztuonin dienu
, J 

vėliaus,
gaus pasirodo manytis debase- mjsinorojo jam daruti szpo-
lis, nopatemdantis net saules ir 
trenki^ perkūnas in ta u'žsi'kei- 
kiriejanti, del patikrinihio savo 
sznektu nnelagingu, kaip buvo 
tikros tiosybes, ir užmusze ant 
vietos. Ddbcselis vėl iszsi 
sklaistė ir net ne laszas lietaus 
nenu puolė.

23.Apie antra atsitikima kai
po pasekme iszniekijimo dva- 

apsakinejasiszkuįu
džiakonas. Sztai tas 'žmogus sa
vo kūdikystėj it* jaunystėj kąi-

* , h. . . *1 . ITJF _ t.4j i 1 j,

vu buyes tokiu jau Kataliku1 ir 
— - .-a . <■ a a.

I •« •

sus.

n u žitiri.
Kaip tai Vaterbnrije ym 

moterole pasmelus,
Tai ir szirdele netikus.

Jaigu žmogus in katra st ubą .
i neina,

Žinoma su reikalu ateina,
Visaip tuojaus iszmislioja,

f

Fp

Nebuvusius dai'gtus loja 
O ir girtis mėgsta, 

Kad jai pinigu niekad ne 
t rūksta.

Kur tik pribūva, juoku 
padaro,

Ba visur kvailybių daro. 
O gal kad nėbirtu isadžiuvus, 
Tai nėgiltu josios liežuvis, 
Gal in senatve susvaldys, ’ 
Norints priesz mirti apsi- 

malszys.

(

i

♦ ♦ •
Jau tik szirdeles gana, 

Viena mergina, 
Dovaneliu 'gavo, 
Taip kaip savo, 
Bet nenoreĮjo, 
Ir paskandino.

Oj tas Konektikas, 
Tai ne kas, 

Pasigeria mot eres guli 
St ulbos neprižiūri,
Ba laiko neturi. 5

Ne nori niekei prižiūrėti, 
O ka nuo tamsunos ir girtuo- 

kleš^noreti.
Kaip papratino vyras, 

Tai neklauso kad ir baras.
’ Kad kaili ir pliektu, 

Tai nieko nebutu, 
Ba kaip papranta in gėrimą, 

Tai jau gyduolių ant to ne yra*

Tula moterėlė Meri landė apie 
vaikina bėginėja,

Insipusžilius in visur bambOiu
* važinėja.

Vaikai namie alkani,^ 
Nuskuria hr basi.

Toji bobele turi jau 35 motu, 
O geltonos blekes ant dantų, 

Czeverykai nebilo kedrr, .
Maitele balti. » . a 

Apie puse tuzino vaiku turi, 
Ant tu sierateliu visai nežiūri,

Tėvelio neturi, 
Ba da neseniai nr1HI

*

■
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O motina? Kad ji prasmegtu, 
Kad kur sprandu nusisuktu, 

Meto pinigus nobaszninkO, 
Jeszkosi sau vyro kitbį .

Ir jau po sndu buvo,'t * 
Nubaust gavo!, m* 

Bujok, bujok bobelė, 
Tn kvaila avies galvele, 

Netrukus prinigeliUs prasz- 
pieuosį, 

Ir didelio vargo sulauksi*. 
Pataisykie savo gyvenimą, 
Tegul buna tam valkiojisriui 

gataa, 
Nedarykio sarmatos deFsa^o 

' 'i<r vaiku, 
Ne del riisu Lietuviu, j

J
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CAPITAL STOCK $125,000.00 

į« SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,358.62

Tu mislini kaip vyra palajd'o5m 
Tai kaip ant szimto arkliu 

iržsėdni T ••;.
O neiszmande, visi juokai, 
Ir isz tavo pasielgimu pik

tinusi*
Jau ženkla i senai Vos ant veido 

yriu’, 
Jau kaip •žimonys sako “ttaii- 

dai bym. ° 
Arda tokia kvaila ilgai*būsi, 
Ir ar juokus daryti nenustosi?

, Tykybejo sėdėk, 
Vaikelius pri<žiurek, 
0 Dievuli mylėk, 

Tadu :žmonys tylos, 
Ir nieko blogo nekalbos,

(f I
t

iįJauto tikrai prisiartinanti 
gala gyvėniimo-

Dabar jau1 troszko atjikti isz
pažinti, idant npkubpt ^avo dli- 
fizia, kuriai reikės stoti priesz 

. augszcziausi Tiesdari. Atliko 
iszpažinti bet komunijos szvon- 
tos kunigas jam duot i negalėjo 
kaddngi ligonis net ir szlakolio 
vandens negalėjos praryti. Kal- 

, “ Rodos man, kad 
esmių pragare, taip mane degi- 
nn troszki'mas.,’

J

pri imt ne bėga lojo, pa simi re ap-

kadringi ligonis net ir szlakolio
• A ”

senelis M* taila

■ pb suntH doru Katelikiszku to 
ryt at- I*

labai doru, ( bot vėliaus drau-
>

I išpintas sakramentais, mota-

1
I ♦

■

I!**

I
 Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BAltLdW, Pres, 
J. tfErtGUSON, Vice-Pres.irKaa.
*4 į* 'Ji > ' kA.i Ir tave mylėk*
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ŽINIOS VIETINES

pripuola— Szia savaite 
czvertis meto, su pasninku se
redoj, petynezioj ir subatoj.

— Girdot ka<l Filadelfijos 
kapitalistai ketina pirkti Buk- 
mauto, Park Place, Centralia, 
Packard No. 5 ir Sayre kasy
klas; bet Lehigh Valles kompa
nija. geidžia parduoti
Packard kasyklas ir tame užė
jo kliūtis. Kokia kompanija 
manb pirkti kasyklas4ai da ne 
dniinota-

— Diena 13 szio menesio isz- 
važiuoja ant seimo 

V • V « • 4 A ' V ’

visas

važiuoja ant šoiiju) in Czikaga 
dideliu bosu Susiv. Liet. Amer. 
kuopas No. 211 sekahtiejo de
legatai Antanas Bamanauekas, 

Anastazija Gegužieno, 
Pranas Sliužis, Juozas Aleksy
nas, poni Ona Nevuliene, pana 
Violeta Mockaicziute, Juozas 
Vizbaru ir Vincas Alcsziunas. 
Pana Mockaicziute yra gabi 
smuikininko ir smuiko muzikos 
mokytoja, jiji dalyvaus S.L.A. 
seimiuia koncerto programų 
pildyme. Musu manymu, pana 
^Mockaicziute sau lygaus ar ly
gios smuikininku Lietuviu tar
po neturi. Kartu su szita dele
gacija važiuos ir p. S. Gegužis, 
S.KA. prezidentas.
apsistos La Salle hotelyje- 
czionais bosas važiuos 
nadori kur paims 
delegatus.

. — Garbe geriausio studen
to High School szimot aplaike 
Jonas, sunūs Szumnnienes, 228 
W. Railroad ulyczios, kuris bus 
savo klases taip vadinamas Sa- 
lutatorian. Szumanis mokinosi 
geriausia ir turėjo jam pripa
žint garbe, 
anotuosią mokslą i nes 
nepripažindavo tosios 
del ateiviu.

— Ponstva Juozai Bendins- 
kai apvaiksztinejo savo 50- 
metines sukaktuves savo lai
mingos vinezevones kuriuosla 
dalybavo vaikai, anūkai 
daug giminiu ir pažystamu, 
kurio linkėjo ponstvai 
dinskams sulaukti pasekmin
gai auksiniu su kak t u vi u.

— Kazimieras Stanaitis isz 
Detroito, MįcK., lankosi pas 
savo motina ir seseria poni V. 
Traskauckiene 603 \V. Maha
noy avė. Ponas Stanaitis vra 
motormanu 18 metu, varyda
mas ekspresinius elektrikiuius 
karus (Detroit interburban li
nes). Svccziuosis pas gimines 
keliolika dienu. Kazimieras ki
tados gyveno Shenadorije.

— Grdboritis Traskauekas 
turėjo laidotuves mirusio Ba- 
hyoek isz Makanov Plane Pa- 
nedelio ryta.

— Musu Schuylkill pavie
to kasoje randasi 
doleriu.

.me.
— Ne senei pas viena sztor- 

, ninku užėjo vyras kuris nu
pirkęs tuziną kiausziniu, pa
davė sztominkui bankava czc- 
ki už $48.75. Sztorninkas paė
mė. ta ezeki ir atidavė nepa- 
žinstamui vyru $47.95 pini
gais. Tas czekis buvo negeras 

. todėl -sztorninkas patrotino 
tuziną kiausziniu ir $47.95 pi
nigais. Kitas sztorninkas teip- 
pat likos apgautas ant $36.10. 
Vėl kitas sztorninkas parda
vė nepažindamu vyru marsz- 
kines įr pijome bloga ezeki 
ant $20, tas patrotino marsz- 
kinius ir pinigus. Todėl sztor- 
ninkai privalo apsisaugoti ir 

i nepriimti bankavus czekius 
nuo nepažystamu žmonių.

Jei kas norite pasiusti 
'Lietuvon savo mirusiu giminiu 
?kapo atžymejima — paminklo 

i paveikslu, užsakykite, 
' nueje ant kapu nutrauksime, 
k Kainos: <50c vienas. Jei imsite 

daugiau — bus tik po 25c vie
nas. (2t.

poni

Delegatai 
Isz 

in Sze- 
t (muitinius

norints praeituosin 
valdžia 
garbes

Detroito, Mįcli

ir

Ben-

370,807.44
Da nesubankrulinsi-

kines įr priėmė bloga
J ZX X * 4 i a •

o mes

The Central Studio, 
__________ 321 E. Centre St-,

6 6 6
Praasalina galvos skuuama ar naural- 
glja< In 30 miautu, sustabdo porssa- 
liosa pirma diena. Ir sustabdo malaria 
ia tris dlonas. Gausite aptiekoso.

666 Teipgi Tabletuose
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LINKSMAS PIKNIKAS.
1*

— Diena 13 szio menesio 
sekanti delegatai isz 23-czios 
kuopos važiuos in Chicnga ant 
S. L. A. ant seimo. Jokūbas 
Bara nekas, A. Vantianckas, T’. 
W. Birsztonas, A- Bauža, A.

, po-
. T<’.

Isz

Bengia S.L.A. 13 kuopa isz 
Minersville, Pit, Nedėliojo 15

Žilinskas, A. Szaukevicze, 
nl Helena Czeikauskiene, 
Tamulonis, M. I 
303 kuopos važiuoje: 
mas 
kis,

Pa kotka.
: A. K1I-

, V. Vaikszuosh, y. Visoc- 
poni Ona Petuszkjenr, 

Visi
poni Ona

Juozas Pavlaviczo. visi va
žiuos dideliu bosu drauge su 
Mahanojaus delegatais.
mas prasidės 16 diena Jtine, 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj 
3133 So. Halstead Sip

f Nedėlios ryta apie 8 va
landa mirė senas gyventojas 
Antanas Kisielius, 2(1 Oak uli. 
po trumpai ligai. Velionis pa
liko nuliudimo
dukteres ir du sūnus. Laidotil

su

pa czia,

Sei-

dvi

vos atsiims Sc redos ryla 
bažnytinėms apeigomis Sere- 
doje ant kuriu užprasžo gimi
nes ir pažystamus.

t Ona, mylema pati Juozo 
Kupczinsko isz Upper William 
Penu, mire 9:30 valanda Suim
tos ryta namie po trumpai li
gai. Velione paliko vyra Juo
zą, tris (lukterės: Ona namie, 
Aranskienc, Detroite ir Edwar- 
diene, Dearborn, Mieli., kaipo 
du sūnūs Juozu Wilmington, 
Del. ir Franciszka Detroito, ir 
tris brolius Motiejų, Vinca 
Jusaiczius Detroite 
Now Yorke.

t Praeita Potnyczia mirė- 
gerai žinomas Juozas Milauc-

31 S. Bowers ui L Paliko 
dideliam nuliūdime paezia, du 
sunūs ir tris dūki ores. Laido
tuves atsibuvo Panedelio Tvta 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

ir Pet i a

kas

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro •
19 W. Centre St., Mahanoy City
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Minersville, Pii.
Juniaus, girioje už Lietuviszkii 
kapiniu. Kviecziaine visus atsi
lankyti in musu pikniku, 
grosz puikiausia orkestrą , () 
programas susidės isz geriau
siu daipinku, visokiu žaislu ir 
t,t. kas bus nialonu visiems 
linksinytis tyrame ore. Iužauga

nes

dykai. Kvieezia
Komitetas.

Jaunikis in savo merginos tęva 
—• Tiek to.

už manos savo dukters, tai asz
I £

/'r/jeigu ne leisi

tavo duktero iszvogsiu palie- 
vale.

—i tAu tai sziloip! Tai no
rint pasakykie man kada vog
si, lada isz namu iszvažiuoslu.

i

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 15 JUNIAUS

Dubeltavas
Tikietaa$4.00

• *'

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

£
BASEBALL 

Giants su Chicago 
New Yorke 15 Juniaus
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SKOLINA.

Žiūrėk Baltrau, 
storulis ka.eina anoje puse uly-

( • 
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anas

ežios yra turtingas ir nevidonu 
ne turi. ■>i:77

— () kokiu lai gal but spa-
•šabu 1 > -

r|\)kiu
niekam jiinigu lai

j'>s 
ir no

mi ne- turi. , ;
. ,»• _____ _ —. i

PARSIDUODA.

skolina 
vįįAo- 

-

a

it

I

I

I

Kas vi-!
ant syk nupirks galės ’pa-

Yi . L , •Visi namini daigiai.
sus
randiivoti šluba ūž pigia randa.
Arba, iszPardnosin

daigiapo viena 
Kreipki les ant adreso:

atskiriem' 
labai pigini.!

(t.46

Yra patarama duoti Šavo 
Akis egzammavoti regula-’ 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Di. A. T. Liachowitz

r . t

Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakanezius

I
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i
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I

I
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APLAIKYK1TE ATSAKANTI GY- 
DIMA ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

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

mas kraujo, nervu, stokus pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panodclt vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE SY POTTSVILLE,’ PA 

Ant antro floro.
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Ig. Turauskas,
1 1308 E. Market St.

. Mahanoy City, Pn.
„ I Wiyi n p I M,,, ,     n,
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pritaikinsime 
AKULORIUS. , 
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY
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E.T. EVERETT
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Didžiausi Iszdirbejai
Poniu inkų ir Kryžiu

P „v ■' ' "

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agęnta in jusu namus

i, ' j 1
■' .t

t ■A

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. f Shenandoah Heights

Telefonai 2 J , . Telefonas 625-Ii

SHENANDOAH

TeMona* 2-J
,'Wir"

ii f 
\ >1 
i iiĄ

^(ost complete and. Largest
Tumiture Store, in this section
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Summit hill

kVADOO

MAUCHCHUN*V

MA MO HOT C»TY lAK^fOAD
COAlOAkt

1 #
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HfW Riboto'

PT CLINTON

IIAM6UR0

SUOlMAKtAtVHK
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r ’ QIADINO

---------- - IN SKAITYTOJUS -=——
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai czia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdihima visame.

H. J. HEISER & CO.
----------  PARDAVĖJAI «I

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers 
(Maszinos del Szlavimo) " ' g..

27 E. Ceptrc St O MAHANOY CITY
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Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per
FRANK P. HARLEY

Ofisas Mahanoy ir Linden Si. Dirbtuve 139 W. South St.
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 326-J

I

D E M A S Cleaners and Dyers
: 314 E. CENTRE ST. (Phone 211) MAHANOY CITY(Phone 211) 

Teipgi 117 E. Centre St.

Iszpr ošina me 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 

Telefonokite mumis o pribusime priimti darba
«

)

r

Mci perkame PIENĄ nog,

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

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

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.

MRS. MOCKAITIS 
FLOWER SHOP

Kvictkos Vestuvėms, Bankietams
ir Pagiabams Vainikai.

Pristatom in visas miesto dalis
—o--

224 S. Main St. Shenandoah

LIACHOWITZ 
JEWELRY STORE 

❖
Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu
Naujausios mados szliubiniu žiedu* 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius. Visoki pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31-39 E. Vine St.
Telefonas 465

Mahanoy City
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THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAl 

—o— ’
Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremua. Atncazkite Filmaua 

pat mumis.
321 EAST CENTRE STREET

igaMAHANOY CITY, PA.

HENRY FOX 
Pardavėjai

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia
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Czia Proga Pirkti 
I I

J . „ , \ . Ą K

Visokiu For niežiu, Karpetu

\ I
d

1
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127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Taipgi Fonographt ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

» 11 
■ 

Rogsu, už Pigai Preke, laikė
i

szio Didelio
• •

■ 3
«1
H
I
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Metinio Pardavimo i
♦" ■ 4'

Turime szimtu Rdgsu ir Na-

I

miniu Daigtu, isz kuriu galima 
viską pasirinkti. Galite pirkti 
ant Mėnesiniu Mokescziu.

, •'< ■ , • • -f ' -

300 Porczinu Supomu Krėslu 
parsiduos per szita menesi po 
$3.95. Drucziai Padirbti.
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urniturL
V 2O5-2II WEST BROAD STREJET>\.

A1

*

KVIETKU*
pareikalavimu

Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes * * * 

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

. t4T Dabar Naujam Sztore TU 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriami Apaiavima Del Vitos 
Szeimynot, už Pigias Prakasi

✓
Exčl^ive/A<rtistiei-^lF^

Skaitykite “Saule”

Jfifc

!
i

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Ii

I II
I
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PIGUS PARDAVIMAS
1 - ' 1 

k

Prasideda Seredoj H J u niaus

Nužemintos prekes ant visokiu uaminu 
idaigtu,1 karpetu, rogsu, kūdikiams veži
mėliai, paveikslu, ladaunes, valizos ir 
t.t. Gera proga pirkti už maža preke.Victory Furniture Co.
36 E. Centre St. Mahanoy City
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