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No. 50 1NTBR1D AT THB MAHANOT O1TY. PA

ISZ AMERIKOS
SALIUNAI UŽDARYTI PER 

VALDŽIA.
Philadelphia. — Isz deszimts 

salimu uždarytu per valdžia už 
pardavinėjimu uždrausto szto- 
po, randasi tarp tu ir sekanti 
musu tautioeziai: Paulina Paul 
ant 22 N. Maine ulvczios, Vin- 
Nzerksznis, 410 W. t'entre st., 
abudu isz Mahanoy City.

336
M inersville, 

Stasvs Czernecki ir Petras Mi- 
chlinsi isz Keadingo. Visi turė
jo pastatyti po $1,000 kaucijos, 
banoy avė., Mahanoy City, pa- 
hany avė.,o

bertas Mockapetris,
Castle nli.,

į ANTBRID AT THJTMAHANOY O1TY. PA.. \ 
Aron-ornoB am bboond ouabb mail MattbbJ

1, .................. . ... ■ L—

ASZTUONIU METU 
VAIKAS PASILIKO 

MILIJONIERIUM. 
Bountiful, Utah.

aszt iioni u
pasiliko 

savo 
ledos H.D. Brown isz Kalifor

nijos, kuris vijikui paliko dau
giau kaip milijoną doleriu.

Motinai paliko taipgi apie 
17,000 doleriu, kuri ana diena 
iszkeliavo su Pranuku in Kali
fornija atsiimti mirusio brolio 
turtą.

kas A. Silva, 
Mart

— Franu- 
metu

su nelis M a res Si I va, 
milijonierium po mirėžiai 
(

a

Ko-
Iew
Pa.

Mahanoy t’ity, pa
ti Jurgio Juraiczio 
ulvczios ir bartenderis 
Staniulis likos 
pasiprieszinima priesz valdžioj 
agentus ir partlavinejima 
ginaneziiu gorimu. Kaz. Radze- 
viczius isz Plymouth, Pa., likos 
nubaustas ant 400 tloleriu ir 
a p s i sa 11 go j o k a 11‘j i m o.

ant Main 
Jargi s 

areszta vot i už
)S 

svai-

BANDITAI PAĖMĖ 10,000 
DOLERIU.

(leneva, III. — Try 
siginklavo

gerai ap- 
handitai ineja

First National Banka, 
kasieriui iszkelti rankas in vir- 
szu o jojo du draugai sužėrė 
19 tukstaneziu doleriu in mai- 
sziuka, dingo automobiliuje. 
Policija ju da nesuseke.

..................- ■ ---------------------

NEBUVO JOSIOS VERTAS; 
GERAI PADARE, -r. j iltniRBir -

t'iiicinnati, Ohio. — T 
rodhaiizi

UŽ GROMATA NUŽUDĖ 
SAVO PACZIA.

Washington.. D. C. — Pasiu- 
i>an(; savo pa- 
lAiete

savo
1 svarbia

tiszkai užpykęs įin(
ežios kad toji p
gromata kuria, hesze indeli iii 
paežį i ne skrynute Oskaras 
Hibbard, 30 metu, perszove 
vo paezia per galva kuri tuoj 
mirė. Po tam pats paleido kul
ka in szona bet kaip rodos 
sveiks.

sa-

pa-

DAVE 6 METU VAIKUI 
MUNSZAINES NUO 

KURIOS MIRĖ.
Mount Vernon, 111. 

chard Arnett su savo i 
isz A kieno in

Būrelyje ra- 
■zmoniu kurie

I

— Ri- 
szeimv- 

t

nele iszvažiavo 
girraite žuvauti, 
dosi ir daugiau 
turėjo užtektinai namines. Visi
gere, o tėvas pripylęs gana' di
deli stikleli munszaines padavė 
6 metu šuneliui Orvillui paliep
ti amas
rijo visa 
apsirgo, ir ant ri^ * ““*, .fain , 1B11U ,| ,

Filiam 
likos surastas lavo

nas Ambrose Hickey, 40 metu, 
kuris save užsitrucino. Ranko
je laike paveikslu savo paezios 
ir ‘granuitele kurioje buvo pa- 
raszytrt: “Gud bai, mano myli
miausia pacziule. Asz no esmių 
vertas tavo pado. Munszaine 
paėmė ant manes virszu ir dau
giau man nieko nepasi lieka 
kai]) užbaigt mano varginga 
gyvenimą, nes per girtuoklyste 
negaliu su tavim gyventi ir es- 

Gal
saldesnis

nieko i
mano

mm nevertos tavęs 
gyvenimas bus 
rnanes. ”

tavo 
be

‘‘()s- 
iszplauke Lietuvon 400

VIENAS LIETUVIS ANT 
LAIVO MIRĖ, KITAS 
ISZEJO ISZ PROTO.

Sziomis dienomis laivu 
ear II”
Amerikiecziu Lietuviu ekskur
sija. Dabar South Bostone gau
ta žinių, kad plaukiant per jū
res vienas
lent .Jonas Dagilis isz Clevelan- 
do, mirė, o viena 
e-jo isz proto. Sakoma,
sirgusi proto liga jau ir seniau.

Laivas jau pasiekt* Klaipeda 
ir keleivius pasitiko tam tikras 
Klaipediecziu komitetas.

jam i zgerti. Vaikas im
ant syk, pavojingai 

IIII I ■y tojaus 
Levai likos aresztavoti.

mirė. .

VARGSZE PALIKO PUIKU 
TURTELI.

Philadclphia. — Kelios die
nos atgal mirė czionais staigai, 
62 metu Otila Barton, kuria vi
si laike už laibai varginga mo
terų, bet perkraezius jos senus 
skarmalus, 
mun andarokia dideles 
bumaszkos ant 
doleriu ir bankines knygutes 
ant sudėtu pinigu. Pagal suras
ta testamenta, tai visa savo sū

dei ’bažnv- 
mielaszi rdingu prieglau

dų ir ligonbueziu.

bet perkraezius jos 
surasta insiuta se- 

verties 
30 tukstaneziu 

ir bankines

czedyt turtą paliko 
czi u,

KANADOJ ŽUVO DU 
LIETUVIAI.

Sziomis 'dienomis netoli nuo 
Montrealo buvo rasti ant kelio 
iržmuszti du vyrai. Buvo pa- 
szaukta policija, kuri sužinojo, 

užmuszt uju

v vrai.

kati vienas 
Edvardas Kudirka.

buvo
Kas buvo

eksukursantu, bu- jo draugas, policija nesužinojo.

mergina isz- 
kad ji

skaitytojas isz

DAUGIAU NEISZLEIDINES 
VYRO UŽDIRBTUS 

PINIGUS. 
Sherrysville, Ky. Kada 

namo
49 metu, 

cziule tvikszt in miestą ir pra
leisdavo viską. Tokiu pasielgi
mu savo moterėles labai rūpi
nosi žmogelis, o ana diena ati
duodamas paežiai paskutini ni
keli kalbėjo: “Eliute, sztai ma
no paskutinis nikelis ir dau
giau nuo manos pinigu jau ne 
gausi idant galėtum iszduoti.” 
Su tais žodžiais intrauke ja in 
mieg-karribari, paleido szuvi in 
krutino užmuszdamas jaja ant 
smort, po tam norėjo niiszaut 
16 metu alinu,(bet tasai isztrau- 

ranku, 
ir pats

- -  >r p --  J — — -

* tik atneszdav6 pėdo
Erick Barkley, pa-

,;ii

ko revolveri tėvui isz 
bot tėvas vėla atomo 
sau paleido kiilka in galva.

Musu sKanyiojas raszo 
Montrealo, kad abudu užniusz-

Apie du 
atvažiavę 

M ont reala 
darbo jeszkoti; jo negavę, gry- 
žo pekszti atgal ir žuvo.

tieji buvo Lietuviai, 
menesiu atgal jiedu 
isz, Hamiltono in

Buvo 
spėjama, kad juos užmusze au
tomobilius; bet gali-Imt, kad ir 
ploszikai juos nužudė, nes abie
ju kiszeniai buvo 
tuszti.

isz.ver.s1 i ir
e

Rozalija

Kumszcziavo, 
spiaudydavo

KIRTO SAVO MOTINA 
į ‘ SU KRĖSLU.

Bėra, N. J. — Atėjus ant po
licijos apsiverkus,
Glinka, 72 metu senuke, apsako 
jam buk josios 46 metu suuus, 
pasielgė su jaja bejaustingai, 
kada tik sugryžtlavo namo isz 
miesto girtas, 
stunidvdavo ir
savo sena motinolo o ta diena 
sumuszo jaja su krėslu.

Slidžia baisiai užsirūstino to
kiu pasielgimu sūnaus su moti
na nubausdamas nedora sunu 
tiktai 30 dienu, bet labai grau
dinosi kad jam negalėjo pado- 
vanot 30 metu, (> 'x*.

/

Laiszkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

ISZEINA KAS ŲTARNJNKA IR PETNYCZTA

Prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant viso meto 13.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto
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BRUTAEISŽKAS PASIEL
GIMAS Patėvio su 

vaiku. 
Wilkes-Bnw, l’n.

NORĖJO SUVALGYT 
DINAMITĄ; MANE 

KAD ”
Scranton, Pa. —

KENDE.”
. Wilfred,

Isz Visit Szaliu
Ahl ♦

/

DU-KART SANVAITIN1S IjAIKRASZTIS*“SAULE”
1

Ml
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I
I
I
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MAHANOY CITY, PA. ;

1 W. ». BOCZ»OWS«I, fm.lll,.r. H. I1OCZKOWNII, I.lior, m 41 METAS

■
■
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ISZ LIETUVOSPRIPYLĖ MOTEREI 
36 KIAUSZINIUS 

IN GERKLE.
Potsdam, Vok. — Isz prie

žasties nepaprastos brangeny- 
ana

Juozas 
11- 

sudže Erne 
asztuonm menesiu kalėji

mo už baisu suplakime savo 1] 
metu posūnio Jonuko.

penkill melu šunelis Vniiw, kur, ],1ekns isz Dnpmil,
Jton surado szmota dinamito su!k()S IH1|)ans|as per

dinamitiniu patronu pritaisyta nni 
Km Ii kisant iszsprogimo. Kūdikis ne-1 

prijausdamas nelaimes inside- 
jo in biirni'lia ir pradėjo kram-' 

ityl. Slaigai užteinino ji vyres
nis broliukas, 
mot i nai

kuris | ■ 
broli ūkas 

szomta kokios (ai 
paregėjus

buk

T:isai 
rakalis surakino lenciugii vai- 

po tam su

BAISI NELAIME 
KASYKLOJE ROSIJOI

Moskva. —Ket nrosdoszimts 
anglekasiai likos už

dą ug sužeista eksplo-
g:izo kasyklose Artimovs- 

ke, praeita Sereda.
Nelaimingi likos pagauti po 

s'ziam
ISZ

szoszj 
muszt i o

bes, ana diena iszsidave juo
kingas atsitikimas. Ant vienom 
isz czionaitiniu ulycziu sėdėjo 

su kiausziueis

ko rankas,

valso?,., 
36 ukif 

skaudžiai 
nederlius.

perkupeze 
kuria hpspito didelis 
žmonių, kurie* norėjo 
kiausziniu, bet motore 
kalavo tiek, .kad žmoni
lejo pirkti. Tadn keli V.vrs,i sn* 
musze visus

perkupeze*

Ii p i e 
pulkas 
pirkti 
parei- 

s uoga-

Jie

VALDŽIA ATIMA ISZ ŪKI
NINKU GALVIJUS.

Sinaliecziai, Papili 
Knimas susideda isz 
ninku. Ūkininkus 
palitee 1928 m.
turėjo bristi in skolas, mokė
dami net (iO nuosz., per metus. 
Buvo kalbama, ka<l vyriausy
be, norėdama palengvinti sun
kia ūkininku bnkle, 
juos 
metus. Deja! 
t iiszcziomis

mok<*S4*ziai 
per policija. 
Žcs 
apraszi

gurnu 
cao 
am 
nc-

n

pi anc'sze į j Į>p) suplakė vaiko kuna k
I uri 

kendes. 
tai i 

isz bai-

4 4

Motina paregėjus kokia
”kende”, net suklvko r •
mes, pribėgo prie kūdikio ir isz

nesi rado
Kaimynai

sveikos daleles 
iszgi rd e

i žmoniszka staugimu vaiko lit- 
Ij* ..........................

trauke isz burneles numėtė toli.L.: 
Dinamitas e k plodavo jo, 
rvdamas didelia skvle ant kie
mo. Jaign kūdikis butu nukan
dės patronu, lai butu anl szmo- 
teliu sudrasvkvtas.

in stuha ir paliiiosavo nc- 
j laiminga veika isz ranku, pa-

'iror»

žeme kaip

pada

VISOS “KLEGUTES” 
TAIP PADARYT.

Ulster, W. V. — Pacziule W. 
S. Torresdale, 26 metu motere 
už ka toki supyko ant savo vy
ro, iszkoliojo ir iszvadino kiau
linis žodžiais. \"yras negalėda
mas ilgi aus klausyti 
t erių”
in cigarsztori. Pac-ziule apkvai
to, nes vyras ne buvo papratęs 
to daryti ir mane, kad josios 

pas jaja nešu
lį u pi o ve

TURI

‘ ‘ szunepo- 
trenke durimis ir išjojo

ir mane, 
vytas e langiau 
grysz ir isz baimess 
sau galuka liežuvio už'bausme*, 
kurruom savo vvra iszstume isz 
stubos. Ligonbuteje daktarai 
apreiszke buk motore* nuo žai- 
eluiio turės mirti. — Vvras da 
nesugryžo ir nežino apie nelai-
me savo pncziuTc

MOTERE ISZ SARMATOS 
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
UŽ TA PRILYGINIMĄ.

■(’hieago. -— Robertas Sadlik, 
lankiai kalbodav 
czi ule:
man esi kaip tikra

4 i

la atsiguli
V v ra s savo 

draugiszku 
zoboveliu i 

Ana diena Sadlik
su trimis

ne m 
: ’iene 

vai-

o m savo pa- 
Isztikruju Tekink, t u 

karve, — 
valgai, keli ir vėla valgai ir vo

tį d i Hb(i negali.” 
nepeši imdavo 

moteres ant jokiu 
susirinkimu, 
miestą.
pasiliko namie 
kais, kada josios vyras su links 
mais sveeziais svecziavosi 
mai pas kaimyne.
guldžius vaikus,

ze- 
Motere pa

pa raszo se- 
kanezia gromatole pas motina:

“Asz no esmių jokia karve, 
])adarysiu ta, ko karve nedaro. 
Užmokėk motinėlė insziurenc 
už vaikus ir rupiniks apie juos 
nes po smort su'grysziu ant 
szios aszaru pakalnėms pažiūrėti 
kaip su jais pasielgineji.

Žemai svecziai siautė ir kly
kė. Buvo jau po pusiąnnakt. 
Svecziai staigai iszgirdo ant 
virszaus,szuvi ir pasilinksmini
mas staigai. nustojo, 
iszbego laukan,

Sadlik’eis nubėgo 
, kur

paezia su szuviu krutinėjo ant 
gonkeliu. Nelaiminga motoro 
prisižiurinejo linksmai zobovo- 
liai svecziu ir vyro, na ir isz 
gailesįies, kad nekarta josios 
nepasiome su savim ir daugeli 
kartu pavadino jaja karve, at
ome sau gyvastį.

mate, 
virszaus

Svecziai 
bet nieko ne 

ant 
rado gulinczia

128
visam

N. H. Le

KINCZIKAS PACZTORIUM.
Blalack Station, Arizona. — 

Szis kaimelis susidedantis isz 
gyventoju,-gal turi vienati

ni Kiniszka pacztori 
Amerlke. Juonį yra 
oug, tikras Kinczikas, gyvento
jas czionais per 15metu, turi 
grosersztori kuriame laiko ir 
paczta. Gyventojai yra užgana- 
dytais isz jo pažonkinimo,
yra gera s. i r mokytai žmogus,

nos

vaiko isz 
siutilsio' palovio.

Sudže Pine pasakė jam, kad 
labai gili lesi kad ji negalėjo 
pri.r-akyt lenciūgais,pri(' stulpo 
i r jam duot i koki 
už toki pasielgimą

Badni patėvis vaiku nubau
dė teip už pavogimą keturhi 
doleriu ir pabėgima isz moks- 
lainos.

f»a i Irsi

szimla ypu 
su vaiku.

ŽĄSIS PADĖJO JUODA 
KIAUSZINI.

Sioux Uit v, Iowa. — b’armo- 
rinkda- 
užtiko 

, kiafi- 
in vaistini

ris P’rėdąs Eshelman,, 
mas kiauszinius tvarte, 
žąsies lizde tikrai juoda 
szini kuri nusiuntė 
muzeju. Žąsiuke kuri kiauszini 
padėjo yra 
smala.

taipgi juoda kaip

Paskutines Žinutes
4

St ('lair, |*a. — ' Automo
bilio nelaimėje? likos sužeisti 
Steponas Dudash, jojo pati ir 7 
medų sūnelis \’ilimas. 
kos nuvežti 
gonbut i.

11 T •

li

Visi- li- 
in Potts vi lies li

l'ehoran, Persia. — Tab- 
rize 10,000 Turkiszku kareiviu 
užklupo ant Kurdu, kurio insi- 
kaso prie Arrarat kalno. Smar
kus miisziai eina kasdien.

r 11

Ashland, Pa. — ihi nedė
liję pradėjo dirbti Bast, Bear 
Valley, Reliance ir Alaska ka- 
svklos prįgulinczios prie I tea
dingo kompanijos.

11 Philadelphia, P-n. M rs. 
Rose Pekorano likos užmuszta 
o penki kiti narei szeimvnos

žiurkes, 
rasziiiiui da ju neiszgavo 
kašyklu.

Valdže* 
kam isi je
nelaimes ir nubausti kaltinin
kus.

nusiuntė 
isz t vri net

I .y g

iii tonais 
priežaste

SMARKUS SZTURMAI IR 
POTVYNIAI ANGLIJOI.
London. — Anglijoj praeita 

sanvaite, viesulas, szturmai ir 
potvyniai, paėmė 37 gyvas!es, 
padaro bledes ant milijonu do
leriu. Daug kaimi'liu likos už
lietais.

Paryžius, Ura nei je. — Niev- 
re aplinkinėje du kaimai likos

<►
s<

užlietais 
jeszkoti

gyventojai t u rojo 
augesniu vietų.

APKRIKSZTINO KŪDIKI 
ALUM.

Angliję. .— Paszauk- 
Roberta 

Parlon idant apkriksztytu 
mirszlanti naujai gimusi kūdi
ki, persitikrino kad namie 
buvo ne laszolio vandens, 
kūdikis vos gyvas. Dvasiszkas 
paregėjo ant stalo bonka 
alaus, kuria atidaro ir su juojn 
pakriksztino kūdiki. ' I

PERKŪNAS trenke baž- 
NYCZIA; DEVYNI ŽMO

NES ŽUVO.
Rumanija

Leeds 
tas dvasiszkasis pas 

idant

\ Bukaresztas, 
Isz Szoarszo, 
pranesza, 

žmones,

nc-
o

f

Tra nsylvani jo i 
kad ten žuvo devv- 

m žmones, perkūnui trenkus 
in bažnvezios bokszta.• M

Įjraneszimo,
ir perkūnijo 

audrai, žmones subėgo in baz- 
nU'zia melstis, 
inlipo 
varpu 
skambino, 
bažnyczioje meldėsi 
t renke

I ’agal 
smarkiai lietaus

ti zej lis

Trvs vyrai tla • Ik'
in bažnvezios bokszta 
skambinti.

o žmones suklaupė
, perkūnas 

in boszta ir visus tris

Ir kai jie

sužeisti per apsivertima auto- skambintojus užmusze.
mboiliaus artimdjo- 
chor, N. J.

V Englewood, N. J. — Lind- 
burghas,

Blue An-

garsus lekiotojas li
kos apdovanotas per savo pa- 
cziule sumini ir tai dienoje po

vą rd u vi u.

Nuo žaibo bažnvezia užside- 
ge, Szeszi žmonis sudege, b 
daugelis kitu skaudžiai apdo- 
gt*.

Czaliukienesmos 
Puiki dovana.

1 New I Laven 1 (kimi.
Raymond Sprang, nuvedės sa

il* tris vaikus ant 
(ataus kalno, visus mist ūme 

in prapulti po tam pats szoko 
staezin galva. Visu suteszkin- 
tus lavonus surado ant vienos 
krūvos.

vo paežiu

NEBILIS.

Ubagas nuduodamas neby
liu idant daugiau turėtu nau
dos, užėjo už akiu vienam po
neliui ir atkiszes ranka mik- 
eziojo almužnos.

Ponelis iszsieme mnsznele ir 
žarstidamas su pirsztu, jeszko- 
jo keliu kapeikų ir kalba

— duoeze 15 kapeikų 
nabagėliui, bet neturiu 

smulkiu.
— Tai asz poneli iszmainy- 

siu! — Prakalbėjo nebilis.
— O artu senei nebiliu?-— 

pa klauso ponas.
— Nuo gimtos dienos 

atsake ubagas.

save: 
tam

kiauszinius, 
laike perkupeze* o 
jiai 36 kiauszinius in

Motore* po tam iszelalino li-
i kiauszinius, prižaeleebi- 
daugiau neparda vi net

kiauszinius teip brangei.
PAKART TORE MOCZEKA

Adelaida, Aust rali je*—. Mrs. 
Janina Sunelerlanel, likos nu
bausta kalėjimu nnt dvieju 
metu Už apeleginima pirsztu sn 
žvake* savo szesziu metu po
sūniui už pavogimu trijų 
t u.

Nelaba moezeka siuntė vaiku

keli 
kiti i lipyk* 

gerkle.

ūkininku bukit*
nuo mokoscziu už

Kalbos pasiliko
kalbomis.

atleis
1928

kasius
ma <

kalėjimu anl

<*< *n -

žomos
Dabar 

jeszkomi 
'Ibio tikslu G<*gn- 

1(1 ei. PaĮiilio policininkas
* pardavimui isz varžy

tinių puses kaimo ūkininku 
karves ir arklius. De*l to ūki
ninkams liko tik du keliai: ne
tekti per pati sojos laika ark- 
liių arba lysti dar in didesnes 

mokant 
auksztus nuoszimczius.

apįe liuke

skolas.

Kitu

negi n Ictus

SUGRIUVO NAUJAS TIL
TAS, 12 PRIGĖRĖ.

Bucharest, Kumanija— Ru
munijoje per J ii

iikininku 
O ino- 

kosezieii vis didinami. Sztar, 
atgijo buvusiu Lietuvos oku
pantu iszrasti szunu moke*- 
cziai, vietos savivaldybei mo 
keseziai padidinti KM) nuosz.. 
o seniūnams algos — net 
nuosz.

pilt be vakarienes, siausdavo bnkĮv taip pat sunki.
mokslą i ne bein moksle me be pusrycziu ir 

neepriszdeme žeididiu. Derek- 
tprke dežinojus nuo vai- 

mo- 
pranesze -apie te i in IB ekuri, aresztavojo mo-

dažinojus 
ko apie1 nelaba pasielgimą 
ezekos, pranosze* apie 
valdže, 
t ere.

Ill

13 PORU NUPIAUTU AUSU.
Varszava.

nomas asmuo t jazdn, Lenkijo
je, netoli Lodzės isz traukinio 
lango iszinete intartina dėžutė. 
Geležinkelio tarnautojas, ati
darė dėžutė, nustebo radęs t ry

Neseniai neži

didinami.

UŽPUOLĖ PERSIKRIKSZ - 
TIJUSE ŽYDU SZEIMYNA

Vi limn polesGegužes 25 <1., 
Slaltatlrtjė Kauno, DVaro g. nr. 
10 i n vyko skifndahis. Czia ne-
senei buvo apsigyvenusi Jof-

lika poru nupiautu žmonių au-IĮ,‘s s^einiyna: vynas su paezia
su. Apie tai tuoj buvo pranesz- ir <1 vieni vaikais, kurie peniai . 

' 1 
katalikus ir a ps i krik szt i jo. žy- 

juos užpuolė,

o žmogaus kol 
susekti.

ta policijai. Bet t
kas nepavyko susekti. Kyla 
klausymas, isz kur ir kokiu bil
du tas žmogus gavo tas trylika 
poru austi. Pasiusta telegramos 
iii Lublino, Krokuvos ir Lodzės 
universitetus su užklausvmu 
ar isz j u anatomijos 
nėra iszvogtos žmonių ausys.

ti i įkainy isz Žydu pere jo in

inst it ui u

dai juos užpuolė, ir ju buto 
langus iszkule. Jofiene szkap 
lierius nudraskė, if nuovado.* 
policija kelius isz triukszma- 
dariu suaresztavo ir nusivaro 
in nuovada.

f!

MOTERE GYVENA SU 
DVYNAIS IR NEŽINO 

KATRAS YRA TĖVU 
JOS KŪDIKIO.

rremoszvar, Vengrai. — Czio- 
naitiniam sūdo slidžios džiovi-

< • upe sziomisį.j 
dienomis baigta statyti naujas 
konkretinis (betoninis) tiltas. 
Po tilto szventinimo ir atida
rymo apeigų žmones užėjo ant 
tilto juo pasigėrėti, vėliau del 

priežaseziu tiltas 
\’isi buvę aut 

tilto žmones sukrito i u vande
ni. Dvylika prigėrė, visi kiti 
iszgelbet i.

nežinomu 
staiga griuvo.

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
SAVO ŽMONA.

Liubavo valscz., Mariampo- 
les apskr., gyventojas Pr. Ma- 
žauskas szove iii savo žmona 
Petronėle norėdamas ja nužu
dyti.

Be to jis

'remoszvar, Vengrai. — Uzio- 
naitiniam sude slidžios džiovi
na sau smegenis kaip nus- 
prensti sunkia užduotia, o 
kuri v ra sekanti:

Turting-a ■ Vera. Kaniza, 26 
metu moterėlė isztekejo už vy
ro. Viena eeremonije atsibuvo 
civiliszkai, o už keliu dienu 
szliubas atsibuvo bažnyczioje, 
nes tiesos tenais teip reikalau
ji*. Nuo kokio tai laiko Kani
za, da,siprato, kad josios vy
ras nevisados buna to paties 
budo, nes tankiai persimainy
davo. Dabar motere yra tosios 
nuomones, kad ji ji. antru kartu 
eme szliuba su vyro dvynu 
broliu, kuris iszrodo kaip pir
mas, kaip du laszai vandens. 
Motere mano l^id dvynai pa
dare sutarti apsivesti su jaja 
ir gyventi kaipo vienas vyras. 
Neužilgio ketina

smegenis kaip 
sunkia užduoda y

savo
bet nopataikc.

szove rr m 
brolio žmona,
Žmona Petronėlė snukiai su
žeista.- Priež<astvs žudimo — 
blogi szeimoj santikiai. Kalti
ninkas pasislėpė.

MIRE AUSZRININKAS 
ANDRIUS NARIJAUSKAS
Kaunas.

tuviu

<1.
•<n

Kuša ms

Gegužes 15
\raitu kilime, Iblviszkiu vai 
Vilkaviszkio apskr. mirė Lie- 

darbuotojas
spauda persekiojant Aneirius
Narijauskas. Gegužes 18 ei.; jo 
kūnas i szk i įminga i pa laidei! a s 

kilpinėse, daly vau- 
jaut skaitlingai miniai žmo
nių.

Paežerių
e

Tin- •

ŠVENTAS VANDUO SU
GRAŽINO KŪDIKIUI 

REGĖJIMĄ.
London, Angliję, —- Szvento 

Vinifordo szulnls, kuriame 
randasi stebuklingas vanduo, 
buvo prježaste sugrąžinimo re
gėjimo M agd ūkei Pearson; ku
ria tėvai panarino in taji van
deni.

Priesz tai, daktarai npveisz- 
ke tėvams, kad mergaite pasi
liks nerege ant viso gyvenimo.

• rl\*vai dagirde apie stebuklin
ga szulini, nuvažiavo in tennis 

—• su vilczia ir drutu tikėjimu 
lead suras .pagalba- ir sziadien 

visi

szulnts,

:n

Na ir vietoje almužnos, ga- mergaite mato kaip ir 
žmonis,vosi nebilis in koza* i /..i

• I I W < 4,

susi laukti 
kūdikio, tai dabar melelže su
do, idant liirsprenstu katras isz 
dvynu yra josios kūdikio tė
vas.

Sueito turės būti tikru Salo- 
monu idant taji veikalą užga- 
naelinancziai nusprensti, jeigu 
b role i patys 
klausimo. «

NAVATNAS KLAUSIMAS.
— Ar kaip asz motinėlė* už 

Jono isztekesiu, tai vadinsuo- 
su Vojevaikiene ?

— Ka tu tauziji, mano Ma
riute!

.— Na, kad visi sako, je>g 
mano jaunikis, tai veja vaikis.

•t

Iii I

neiszrisz tojo

IR ISZ SKRYNIŲ ISZVAGIA 
PINIGUS.

Juozo Krasausko, gyv., 
moniu kaime, Juodupės vai
samdinys, JuozaA Moszkaus* 
kas, 19 meiu pusbernis atple- 
szes užrakinta Krasausko 
skrynia pavogė* 1200 litu'ir ne
žinia kur paslėpė.

SUĖMĖ PINIGU PADIRBI- 
NETOJA.

Kriminaline policija Pasva
lio miestely sulaiko P. Trimo- 

kuris platino padirbtas 
dvieju litu net ikras inonetas. 
Jo namuose taip pat rasti in- 
ran'kiui pinigams dirbti,.. A

ka,

S
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visai nepaiso ant 
prohi-

Kanada 
kerszinimu veidmainiu 
bicijos ir varo sznnigleriavima 
ant kasdieninio 
Szmii'gloriauna in 
giizute 
kurie ant to gerai papęlnina.

paved ko. 
Suv, Valst. 

su pagel’ba butlegeriu

i m »»< ,«rrJiAo , 
J'.'

Masonai arba laisvimulioriai, 
snsidoda isz szviosin Ir mokytu 
žnioniu, dideliu mislinczįu, pi- 
lozopu, politikierių, pramonin
ku, karalių o ir dvasiszkuju. 
Istoriszki rnsztai parodo, I 
tarp tnjių kurie prigulėjo prie 
Masonu, buvo ir perdvtiniai

vi. 'k ’ ,■!/,»•« * r-ii . i • »**r <"' ii

Bot tame labtvi biustą »

o ir dvasiszkuju. ' 
kadi.

h v > • a k ’

f< a t a I i k i sz J< os I >a žn v cz i <>s.
Ji ita. * _ K lu..* i J» T

Neteisybe, kad Nfasonni rol-

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu 

r----- ■
patikRinancziu esybe 

DIEVVO. 
, ra Ą i T-i’*' ' ’

i N

Meto 1866 Prusai užpuolė ant 
Austrijos provincijos, vadina-

DIEVVO.
m Ą I >, <■ «rf '♦/T*

tarė mokinto,jas szvel-dury k f—t aro mok i n(o jas szvel- 
niai. — Dievas už tokius nedo
rus darbus baudžia; negali isz-

1 If' 11 t“ 1

jiiokinot paveikslo ir isznioki- 
nOt, jo, nes jis mums porstgtoĮ

Va, gali sau tamsta, laikytis
ta kuris už mus kentėjo.’
< <
savo doros ir tikybos, asz ant 
tokiu nieku nepaisau, — turo
iszdidus nedoras vaikinas.?,/ Ir

„<■ J

it'.h '< lėnos Ekskiifcijos ll'T OVienos 
16-Dienines Keliones ant <^j

■ I riiAOO

Reading;
,*‘r

knlnii.iliMnio ilistwjinicziii nnrhi
Kas diena tik- per viena' Kanai I;js‘«si»«i<tetu Diev
da persiunezia apie szimta tuks 
taneziu galonu visokiu gerymu 
o ypatingai 
randasi prie tojo “darbo 
35 tukstaneziai butlegeriu.

Europoje szmugleryste labai 
žydi ir dabar persikėlė in Ame
rika isz pridžasties kvailios 
pro Ii ibi oi jos. Valdžia jokiu bu- 

. du negali sulaikyti szmugloriu
— ba ir kam? Juk didžiausi 
viszininkai gmina didelius ky- 
szius i-r žiuri ant szmugleiTstes 
per pirsztus. Kam jiem apie tai 
rūpintis jaigu metiniu alga už
dirba in kolos valandas.

per Detroitą,
I >

kur 
net

_ .__________ | /o, 
Masonlsžkt ' dokumohtai 
1582 meto, paduoda nialda 
kokia Masonai pradedu

nes 
i sz
su 

savo
susirinkimus pradedant su žo- 

Pey galVIie Daugiszko 
ir (garbe Su

džiais: “
'Povo, iszminezin
naus, malonia ir Genulojyste* 
Dvasios Szventos
uam Dieve ir 1.1.”
Dvasios ypatus vie-

Triukszmiiigas S.L.A. seimas 
pasibaigė Chicago • malsziai. 
Nors buvo visokiu nesmagumu 
bet likos užbaigtas be jokio 
triukszmo ir'delegatai isz.važi- 

(Tiicagas priėmė

mos Austrijokiszkai Szlionskin atkim s^ftmlykja rdatit slivo
M i estei,V j,

Londone praliejo dirbti nau
jausio budo vagonus kurio ga
lės lekioti. Ant pavyzdžio: va
gonai pribuna sti pasažieriais 
ant goležkelio stoties ir užeina 
ant lekiojimo stoties, invažiuo- 
ja in vidų milžiniszko oroplano, 
ratus atkiėbina ir tiktai vago
nas pasilieka oroplano. Eropla- 
ua.s iszkyla su vagonu in pa
danges ir koliaunn szimtus my
liu tolinus. Tokis tai paveiks
las mitsu keliones netolimoje 
ateityje.

nėjo namo, t meagas pnome 
svotelius szi rd ingai ir visi bu
vo nžganadyti isz atsilankymo.

Dabar lauksimo antro seimo 
L.R.K.8.A., kuris prasidės 23 
ir tesis lyg 26 Juniaus, Niagara 
Falls, N.Y. ant kurio taipgi su
važiuos pusėtinas skaitlis dele
gatu. Kokia pasekme bus tojo 
susirinkimo tai negalima isz 
lai k spot i.

guli nez i a m <pcr 4 
mylias in pietų szali nuo (Tie- 
szino, pasisaftide kelias pad va
das nuo ūkininku ir prikrovė 
jas žmonimis, važiavo, kaip gu
lima k u osm a r k i aus i a i.

Vienas vežimas pasivertė ir 
visi Žalnieriai, žinoma, iszpuo
lė. Visi vionog pasikėlė sveiki 
nuo žemos, apart vieno kuriam 
vežimas netik nulaužo abi ko
jas, bet prislėgė taip, kad visai 
sutrynė kaulus. Likosi tuoj nu
gabentas in ligon'lmti, kur rei
kėjo abi sutrintas kojas 
pinuti beveik prie pat stuome- 
nio. l’asai 
sm a ri< i a u s i a m mu szi j 11 
su

I . r j ' • | f 1 ' f

nedora darba iszpifdinli, bot 
vamzdis, 

plyAžo o szuvis pažeidė bedievi 
in deszine ranka taip nelaimin
gai, kad del apsaugojimo viso 
kūno nuo gangrinos ir u'žsinliu
diji mo kraujo, reikėjo nupiaut 
ranka.

Praleiskite 4 diena Julajaus

PHILADELPHIA
VOS gaidį' nuleido,

♦

raszo

gan ilgas mnri- 
“ mil'ži-

kareivis

nu-

jau buvęs 
Priisu 

Austrijokais po Kooniggre- 
at ’zu, isz'kurio vieno'k sveikas 
iszejo ir net in. szeszias sanvai- 
tes vėliau tame nelaiimingame 
atsitikime pražudė abi kojas. 
Iszpažino jis pats jog tas atsi
tikimas tai yra baiismia, Dievo 
už jo‘bedieviszka 'darba.
jis priesz neseniai nukirtęs

Sziomis dienomis

notcirijnojo

Ne.braskoja tūla keturiolikos 
vaiku motina nužudė savo vv- 

v 

ra, kurio meile atszalo del jos 
ir tai taja diena, kada ketino 
apvaikszczioti savo 25 metines 

apsivedimo.sukaktuves savo :
Taja diena vargsze tikėjosi, 
kad po tiek metu vargo ir ru- 
pesezio josioę vyras jaja apdo
vanos nors maža dovaneliu ar
ba nusives aht paveikslu, 
biivo prieszingai. Vyras ateja 
num girtas, 

perkirto, lupas • /I J i • * * • •grirklu, 
kumszczia ir baisiai

Bet 
s 

trenka paezia ant 
[ sii 

suspaudė, 
pagriebėMoteto vos atsikėlė, 

revolveri ir vienu szuviu padė
jo negyva taji ‘žvori.

Jau tai ne pirmut ine motore 
ka panasziai pasielgi-, nuszau- 
dama savo gjwonimo dranga, 
kuris prie altoriaus prižadėjo 
jai meile, bet tojo prižadėjimo 
nedalaike. Jai'gu prohibicijos 
greitai velniai nepagriebs, tai 
da dangau panasziu atsitikimu 
galime tikėtis.

prižadėjo

Daugelis paeziuotu vyru už- 
vydi senberniams juju liuosy- 
bes, juju linksmumo, bet neap- 
svarsto, kad gyvenimas sen
bernio ne yra iszklotas rožėms.

Kas tokis pasako, kad kož- 
nas turi savo kirmėlių kuri ji 
grauže. Panasziai ir su senber
niais. Kožnfts gal pakabytu sa
vo jaunikysta ant kuolelio, jai- 
gu tame neturėtu visokiu kliu- 
oziu, 'bet kožno jaunikio mislis 
yra, kaip ežia iszinaityt paezia 
(o ypatingai sziandienine mer
gina) kada jaja gauna, kiek tai 
turėtu iszduoti pinigu kožna 
diena, jaigu butu vedes, o kiek 
tai kasztuotu užlaikymas vai
ku: reikia vyges, palukes, cze- 
verykucziu ir szimta kitokiu 
dalyku, o kur paezios naujausi 
parodai! Senjaunikis gerai ap- 
sfarsto, kad karta apsivedęs, 
bus priverstu sėdėti vakarais 
namie ir negales daugiau loszti 
pokeri su savo draugais.

• ’ .Jaigu senjaunikis turės
>tick drąsos apsipaeziubti, kaip 
kada pajeszko prtezios per laik- 
raszti idant 'butu mandagi, mo
kyta, gera gaspadino, mokėtu 
prisinti knyplius ir t.t.

(įmatomo, kad gyveni
mas senjaunikio yra nuolatine- 

zjo baimėje ir neprivalome jam 
užvydoti jojo laisvos.

ant

Daugelis Lietuviu o ir kitos 
tautos perstato sau, buk Ma
sonai, tai niekiausi žmonys ant 
svieto, didžiausi prasižengė
liai, žmonys be tikėjimo ir sav- 
žines, be meiles del savo arty- 
mo ir 1.1.

Washing- 
tono svocziaVosi Brazilijos pre
zidentas, kuris patiekė Kon
gresui 
apie imigracija.
per paskutinius keturis metus 
Brazilijon inva'žiavo 
ateiviai, sekancziu tautu žmo- 
nvs:

Portugalu 
Japonu 
Italu 
Ispanu 
Lietuviu 
Vokiėczin 
Lehku 
Rumunu 
Sirijonu 
Jugoslavu

kuris
kai kuri u smulkmenų

Jis sako, kad

405,622

142,788 
45,308 
35,245 
26,963 
24,251 
21,131.
21,112 
18,850 
11,275 
6,947

Konsulei Pajeszko 
Sekancziu Žmonių

Szie asmenys gyvena Ameri
koje y Fa jeszkomi:

Baneviezius, Stasys,g 7 • 7

Kilos isz
arba jo 

Vilniaus

Kilęs isz Almi

gimines, 
kraszto.
Kavaliauskaite, Veronika. Isz 

Kauno miesto.
Kiela, Juozą

ožiu kaimo, Raguvos vals., Uk
mergės aps. Priesz kara gyve
no Stooger ir St. Charles, Illin
ois. ■ ‘ ’

Laskauskieno, Kazimiera. Isz 
Gvveno Chica- 

t
Kauno miesto.
g°je.

Kuddius, Fritz Theodore. Ki
los isz Klaipėdos kraszto.

Szukiai Jonais, Petras ir Ur- 
szulo. Broliai mirusiojo Kazio 

Kilo isz ViTkaviszkio

Antanas.
Ežere n u aps.

4

Gvveno

Kilęs

Szukio. 
aps.

Vai tk imas, 
isz Sakalu vai., 
Tarnavo Amerikos kariuose
nėjo iki 1929 motu. 
Now Yorko mieste.

Vilczinskas, Dominikas. Isz 
Kauno miesto.

Aukszcziau iszvardvti asme
nys yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ka 
juos žinotu 
teikti žitiiu.
bus brangiai invertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
608 So. Dearborn St.

Room 1032,
Chicago, Ill.

nors apie 
yra praszomi 
Bent kokia žinia

I

SU-

SUDE.

Readingo Geležinkelio
. „A  ...», ■    Į—IIII ■ —- * ■— ■■ l-Į-Į ■ -Į ■ I.Į .11.1. ■! ■ ■ I ■< .pi. I — -r 11 ■- Į .I.U. —.

Per-naktine Ekskurcija in

ALBANY
Dubeltavas tikietas $t.OQ

1

M
1

■ III «

DABAR IN PAMARES

16-Dienine Ėkskurpija
‘ H! I . ' ' |

ARBA

ATLANTIC CITY
Specialiszka Ekskurcija 

PEtNYCZIOJ 4 Julajaus
Geru proga praleisto fa szvente 
Philadclphijoi prts gimines arba 
prie pomares.
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $3.75.
Isz Shenandoah in Philadel
phia $3.50. In Atlantic City 
$4.00.
Spccialiss terinas Ketvergo vakora 
Shenandoah ..........  2:00 .
Mahanoy City 
Tamaqua ...
GRĮŽTANT—-Specialis trionas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7 :45 valanda vakare.

1 *

IN

Saratoga Springs
Dubeltavas tikietas $8.00

LAKE GEORGE
Dubeltavas tikietas $9.75

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY 

STONE HARBOR 
WILDWOOD 
CAPE MAYLake George Ekskurcija teipgi 

priima 64 miles kelione laivu ant 
ežerio. *

NEDELIOJ 6 JULAJAUS
Speciali.*! treinttH Su bato j popiqt 
Shenandoah 5:05, Mahanoy City 
5:49, Tamaqua 6:20 valanda.
Grįžtant: Nedelioj 6 Julajaun ap
leis Philadelphia, Reading Termi
nai 11 valanda nakezia in virsz- 
minėtas vietas.

Pirkite tikietui isz anksto.

Ektkurci ja

SUBATOttlS
28 JUNIAUS, 12 ir 28 JU-

vadinamas
nuo kalno 

sieksnio 
Mano draugas, kai-

♦ ♦

111 i rijoj mete 1864, . , 
autorius —- važiavau su ūkinin
ku M. iii J. rytiniu pusią Grifcn 
kalno, kur yra 
nis tiltas,
niszku”. .Po szalia 
stovi kryžius 
augszczio.
mintis M., pravažiuojant mums 
pro kryžių atsiliepė in mane:

, ko 
prie to kry-

» jei

krvžius

. 2:49
. 3:1G

LAJAUS, 9 ir 23 AUGŪSTO 
6 ir 20 SEPTEMBERIO

i k 'bu-

o mano draugas prade-

Apsakysiu, tamstai 
vau liudintojomi 
žiaus. — Esmių žingeidus 
linki, teiksiesi papasakoti — 
tariau, 
j<>:

“Sztai asz
__ _______ _______ (‘iesoriszku koliadirbin ir su Ri

kardu kojas lszganytojaus,pri- tu darbininku, kaipo samdinin
kas, 
no apsivedima.
pribuvo asistentas keliamistro 
apžiūrėti kelio;
nuvažiavo sau vieszkeliu to
linus, net in \V., pasakęs mums 
vien tiktai,'kad kryžius jam ne 
patinka, ir pakol girdi, sugryž, 
kad mes ji prasza lint ūme 
kelio.

Kelia-di rbis pa‘ži n rojo 
stebojes in mane, asz taippat in 
ji. Asz pamislijau sau, kad pri
sakymas asistento daugiau tur

neseniai
Mat dirbau ežia su

kalto prie kryžiaus, stovinezio 
Nubaustasis Dievo,prie kelio.

kaip pats sakėsi, numirė netru-
7

dailbininkas da priesz ma- 
Dirbant mums

bet žmoneskus po operacijai 
ilgai pasakodavo apie ta atsi
tikima aplinkinei.

♦ ♦

Priesz trisdeszimts kelis me
tus kaime O... netoli Viedniaus, 

gyvenos 
asapados, 

nebuvo 
”. Vien

kart matyNlamas reikalą patai-

Žemutinei Austrijoj,- 
tūlas savininkas g 

nieks 
pinigo

savininkas 
žmogus guriam 
szventu apart l c

atvažiavo ir 
vieszkeliu

nuo

misi-

symo stogo, nusprendė pats pa- rūpėti jam, negu man prastam
s i t a i sy t i, ne b ii d a i n a s “ponu”. 
Užsilipęs ant au>gszto apžiūrėti 
stogą, pamate reikalu apkuopti 
augszta. Buvo ten sukrauti in- 
vairi seni nereikalingi gramoz- 
dai ir daigiai. Tarp kitko rado 
ežia sena paveiksiu kanezios. 
Iszganytojaus. Paėmė paveiks
lu ir iszmete laukan ant kiemo, 
kalbėdamas: “Pirmiausiai te
gul eina ant lauko nereikalin- 

Pofam pasie- 
dongimui stogo 

iszlipo pro skyle ant stogo, bet 
koja paslydo ir jis pats nu- 
czinože žemyn, 
tiesiog ant paveikslo nukryžia
vote Iszganytojaus.

Reikėjo pakelti bedievi 
žemos, nes buvo skaudžiai susi
žeidęs; nusilaužo deszine ranka 
ir krutinę labai sumusze, 
ilgai reikėjo sirgti jam pakol 

Tas vionog atsitiki-

gi a us i daigiai, 
mes modega

pats 
nupuldamas

nu o

ISZ SHENANDOAH $7.74
ISZ MAHAN0Y: CITYS7.20

ISZ TAMAQUA $6.78

Yra tai visos smagios ir linksmos ekskurcijos kurios jumis labai patiks. Ir pigios prekes.

Sudžia: ~ Jaigu, kaip sakai) 
radai ta ji ziegoreli 
jai mierio del saves pasilaikyti 
tai kam ne inteikei in rankas 
policijos, arba redakcijoje ko- 
kios grtzietos?

Apkaltintas: — Prisipažins- 
tu ponui Hiidžiui, jog su pajioi- 

ne mėgstu pasitikti, o apie
redakcijas nieko no užmanau.,, 
ir ne turiu jokio susineszimo.

ir ne ture

ja

samdininkui.
kiu algininku rando, 
lanjii klausyt tokiu nelabu pri
sakymu viršininko
dos jis'.manos neprivers to pa
daryti, kadanigi esmių pasam
dytas tik kelia taisyti. Bot ir 
keliadirbis arba drožninkas ne 
turėjo noro iszpildyti to bedie- 
viszko prisakymo ir taip kry
žius pasiliko iki vakaro. Gryž
damas asistentas, | 
kiyžius, kaip stovėjo, taip sto-

“Ar da tas

Ne •būdamas jo- 
nereika-

ir nieka-

Czia yra speciale viena 
dienine ekskurcija

PHILADELPHIA 
$3.25 dubeltavas tikietas in 
Philadelphia isz Mahanoy 
City ir Tamaqua. 

AR

ATLANTIC CITY 
$3.75 dubeltavas tikietas in 
Atlantic City isz Mahanoy 
City ir Tamaqua. 
NEDELIOJ 6 JULAJAUS 

Isz Shenandoah in Philadel
phia 3.50. In Atlantic City $4 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti 
Isz * ’ valanda
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City............... .. . . . 2:49
Tamaqua .............................. 3:16

Grįžtant— Apleis
Reading Terminal, 7:15 vakaro. 
Specialia treinas subatos nakti

SPECIALE EKSKURCIJA

NI

Riverview Beach
NEDELIOJ G JULAJAUS

In ten ir adgal tik $3.75 n,

1 Szita Parka vra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita eks- 

plauks laivu in ltxik u re i ja 
Parka.

Philadelphia,

4 »J >

Isz vnlandft
Shenandoah (25c brangiau) . 2:00
Mahanoy City................. J.. . 2:49
Tamaqua ..............    3:10

I I 
Grįžtant— Apleis Riverviw Beach 
3:00 popiet. Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 7:15 popiet.* ' •

Vakacijos Keliones
Ekskurcijos su palydovu.

Visi ekspensai planas
SEPTINIU DIENU KELIONE — 
Bonton ir White Mountains, July 
8 iki 12, July 27 iki Augusto 2, 
17 iki 28 Augusto.

SEPTINIU DIENU KELIONE — 
Thousand Islands, Montreal ir Que 
July 13 iki 19, Augusto 10 iki 16. 

ASZTONIU DIENU KELIONE — 
Niagara Falls ir Buffalo. Taipgi 
Great Lake Cruise, Cleveland, De
troit, Mackinac Island, July 19 iki 
28.

KETURIU DIENU KELIONE — 
Virginia Sea.Chesapeake Bay, 

shore, Historic Virginia, Augusto 
6 iki 9.

Apie dauginus informacijas apie 
virsz-minėtas ekskurcijas kreipkite 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

ir pasakodavo pakol buvo ^y- 
vas kožnain, jog dabar jau isz- 
pažysta esybe Dievo ir tvirtai 
tiki in tai in ka netikėjęs.

pamatęs, rimirc kaipo tikras Krikszczio-
Pa-

vi suriko piktais 
velnias ežia stovi ?” — ir da ka 
kito niurnėjo piktai, ko jau asz 
persigandęs ir nusistebėjos isz 
tokio iszsitarimo 'bedievio, Igir- 
det negalėjau.

Kontraktorius 
kad nepražudyt

n is met a vedamas 
ma.” .

už nusideji- 
rl\)liaus bus.

KARALIUS PIEMENIU.

s e

bijodamas 
uzdaFbio, ne 

ejus man, pasienio antra darbi
ninką ir iszverto' kryžių tada 
asistentas nuvažiavo. t Ant ry
tojaus gavome nuo jo prisaky
mą, idant kryžių vėl ant tos 
paezios vietos* pastatytumėm.

Nusistdbejome visi t rys da 
smarkiau, negu vakar, kadangi 
negalėjome suprasti kodėl jis 

noapkoneziantis 
pravažiuodamas f žiaus, sziandien liepia ji staty- 

Netrukus patyrom kokia 
yra priežastis to jo pasielgimo, 
kadangi pasiuntinis nuo jo pa
sakė mums, praaiszkines sziais 
žodžiais: Asistentas praVa'žiuo-

nž-

kad

pasitaiso.
mas pataiso paklydusi 'žmogų, 
nes suprato, jog Dievas ji nu
baudė už bedievyste.

♦ ♦ *

Szlionske vėl tūlas bernas 
pravarde M..., važiuodamas *in 
miszka medžiu viena szalta žie
mos diena,
pro kryžių, pažiūrėjo in pa
veikslu nukryžiavote Iszgany- 

tare iszjuoki'anoziai:
Tai ten nuogam turbūt szalta.

tojaus
c 1
Jei imtum asz paskolineziau
tau savo skrandos. ’’

Gryždamas su medžiais, jau

an-
net neprivažiavo pro kryžių 
nes Dievas nedaleido jam 
tru kartu pasijuokt isz Jo, ka
dangi atėjus jam vėl piktai 
misliai in galva, nupuolė nuo 
medžiu ir pateko po ratais, ku
rie sutrynė jam atbi kojas. Ant
jo riksmo atlbegb ‘žmones, o jis 
iszpa'ž.yHta aniems, kad tai lik- 
rai bausme Dievo, už jo iszjuo- 
kiima kryžiaus.

*

Austrijoj,

* *

jaunas g vo v ūkas 
drauge su savo guvernoriuin 
ėjo in artyma giraite medžioti; 
iPrie kelio stovėjo senas kry
žius tokiame pamirszime, kad 
paveikslas kanezios Kristuso, 
ka-tik kalbojo. Jaunas grovu- 
kas pažiūrėjęs tarė: “Reikia 
ta DioVa paliuosuoti nuo kentė
jimo ant kryžiaus. 'Kasztuos 

, d paveikslas 
Ne, ponaiti, tb ne

tik viens szuvis 
nupuls”. — (<

vakar kry

ti.

damas pro gaspada Biriiamo 
iszsedo isz karietos, idant 
ei t i in ja, bet iszoko'taip nelai-
mingai kad koja pusiau lūžo! 

O, asz nelaimingas, 
Inneszem in

Surikęs: “ 
griuvo aid žemes.

visupirmu ])A- 
szauktas gydintojas sutaisė lū
žusi 'blauzdikauli; likos nuga
bentas po tam namon ir prisa
kė idant nuneseziau nuo jo pa
liepimą, kad vol kryžių pasta- 
tytumet, nes tai yra bausme 
Dievo girdi, 
pasielgimu.

gaspada, kur

kadangi koja 
kad net ligonbutyje

o paveikslas

už jo bedievisz’ka 
Pastatome krvžiu t

ir stovi jis iki sziiai idiouai. Asu 
tentas vionog uoga lojo pildyt 
savo tarnysto^y 
nogijo,
chirurgai turėjo isznAujo laužt 
ir sustatyti, bet asistentas to ne 
daturejo, pasimirė.”

Taigi sakai buvo tai bausme 
Dievo už jo nedora pasielgimai 
užklausiau tycziom. . ■

Jis pats tai iszpa'žlno viosziai

Viena karta vaikszeziojo 
Maksimilionas karalius Bava
rijos, po lanka ant 'kurios ma
žas p i emend is 
žasu.

Karalius 
valandėlė ant suolelio 
paliko knyga, nenorėdamas 
gryžti

karta

ganė daugybe
v

sėdėdamas priesz 
sode,

knyga,
atgal, prisiartino prie 

piemeniuko tardamas:
— Hej! vaikinuk, ar neno

rėtum sau uždirbti sidabrini 
pinigai Užmirszau knyga so
de ant suolelio, atneszk tu man 
ja, o gausi pinigą.

Ir parodo vaikinui sidabrini 
guldeną.

— E j perprasta u pono, po
nas,isz manos nori pasijuokti, 
o asz; ne kvailas. lTž toki men
ka daigta nesimoką guldenais.

— Tai imk

r>

mokesti, lead manes no viotihi 
tare judkdamasis karalius lr 
paduodamas jam pinigą.

Vaikiu -akis praszvito norė
jo paimt bet ne driso.

— Kode! neeini ? —paklau- 
nusistebejos karalius.

Bet vaikinas nusiėmė kepu
re ir užsiergeleves tarė:

— Bet meldžiu pono ir ne
žinau ar ponas galėsi iszvak- 
tuoti tiek žasu.

— Kad valioju su tiek žmo
nių, tai misiiju kad iszvaktuo- 
siu ir tiek žasu, — atsako ka
ralius juokdamasis.

— Aha, tai ponas esate mo
kint ojum, nes perpraszau po
no, su žąsimis blogiau, kaip su 
vaikais, ba jos iszsiskirsto in 
visas szales, o kartais ir labai 
reikė su botagu piszkiti.

— Tai jau ir asz piszkisiu 
nesirūpink vaikino, tiktai at
neszk man knyga.

Vaikinas nubėgo in soda, o 
karalius pasiliko prie žasu, 
laikydamas botagu piemenuko.

Persitikrino, vienok trum
pame laiko, 'kad karalius kuris 
galėjo suvaldyti tiek žmonių, 
vienok žasu ne visada gudi su-

valdyti, ba trumpam laike kad 
ir poszkino su botagu, bet isz 
siskirste in visas szalis.

Kada vaikinas sugryžes pa
mate kas pasidarė, nusigandęs 
iszmcte knyga isz ranku.

— Matote ponas, ka jus 
padarėte, dabar ir asz pats «u- 
varinet ne galėsiu. Tai mel
džiu jus, padekite man jeises 
suvarinėti.

Ir teisingai, karalius bėgi
nėjo drauge su vaikinu varinė
damas žąsis ir rėkaudamas 
kaip piemenukas: Ahusz, huz!

Už geros valandos nusidavė 
jiem visas žąsis suvarinėti, 
bet karalius buvo labai palie
sės ir visas apsiliejes prakal
tu.

Kita karta kad ir pats ka
ralius ateitu, tai nepalikc’zia, 
jam žasu — reke vaikinas.

— Turi teisybe vaikinuk 
lx?t matai, jogei asz esmių ka
ralium, o bet no mokėjai! įsi
daboti tavo žasu.

— Ar ponas esate' kara
lium ar ne — atsake perpykęs 
vaikinas — to asz nežinojau, 
kad isz pono blogas piemuo.
vaikinas — to asz nežinojau,

isz augszto nŽ-
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— Lyg sziol viskas gerai it 
ramu — atsake Hen^f Lion.-— 
O pas jumis kaip!

— Turėjome keli^ susirė
mimus su tais raudonskuriais, 
bet mus didesnis būrys, taigi 
mus bijosi. Isz l^ur gryžtate?

— Isz Jeffersono —* tnrd 
Brisson — jau pardavėme sku* 

. ras.
Dar valandėlė pasikalbėjo 

ir persiskyrė. Kada Lion va
žiuodamas pradėjo dainuoti 
palengva viena ten kokia dai
nele,
Pe:

— Perstok dainuoti Henry, 
turiu koki tai bloga atjautimu. 
Perdaug laimingai mums se
kasi, o kur atsiranda daug lai
mes, tankiai apsiroiszkia ir ne
laimes.

— Prietarai!

Bristo n tuojau s atsilie-

aLsi liepė 
juokdamasis Lion. — Kas gali 
blogo atsitikti 1 Savo moteris 
palikome sveikas, jas laiko 
savo globoje Adrijonas ir Lo
la.

nu - 
son.

Nuolatos bijausi Indijo- 
kalbejo užsimislijes Bris-

taigi apie bu-

— Tas tiesa; tasai lauki
nis, kuris iszgelbejo Lola, pra
puolė nereikakiudamas sau už- 
mokesezio, tas taigi ir gali but 
nužiuroma. Bet buk geros mis- 
lies, jei kartais užpultu, mokė
sime ir galėsimo apsiginti. O 
dabat kalbėkime apie savo 
reikalus.

Kalbėdami,
sianezius uždarbius už skuras 
ir futras, 
Kada jau pakaktinai prisarti- 
no, Lion suriko:

— Ei, Adrijonai!
Ant to szauksmo isz namu 

pasirodė Liono sesuo.
— Kas naujo, Mare, pas ju

mis! Ar namie viskas laimin
gai t — paklausė brolis.

— Namie blogai ir liūdna
— atsake verkdama sesuo.

— Del Dievo! Sakyk, kas 
atsitiko f

—- A budo—<>- ve ži mo 
ir prisiartino prie verkenezioa, 
kuri verkdama atsako.;

— Adrijono nėra jau pora 
dienu, o Lološ nuo vakar.

— Kaipgi laikosi mano pa
ti? — paklausė Brisson.

— Guli silpnoka.
— Tai mano prijautimas!

— atsiliepe liūdnai ir inejo 
pirkion; paskui ji nusidavė ir 
Lion su sesere.

Lovoje gulėjo iszbalus ir su 
sirgus sunkiai Brissono pati, 
kuri pamaezius vyra, pradėjo 
tyliai verkti ir paklausė:

— Kaip misliji, 
Ixihi gyvu t

— Jei papuolė in Indijonu 
tai be abejones yra 

gyva; eisiu ir iszgelberiu ja, 
arba pats pražūsiu.

— Ir asz einu 
mano prieteliau - 
liūdnai Lion.

— Taigi
Henry', užkaskime 
in kelione.

Jiems bevalgant moterys 
papasakojo apie Indijonu, ku
ris užpuolė ant Brissono namn 
ir apie Lolos apsigynima.

Iszklausinejo visas (apylin
kes asz katros Indijonas turėjo 
ateiti ir katron pusėn Adrijo*, 
nas su Lola nuėjo,

privažiavo namus.

*— Lola pas Indijonus 
snszvapejo Brisson, kada ateini

* * i

jo ba i st kovu'.*»i ’r >* • ■f < i * * n i • i iv , 
Jrtu trys riiudoiiakuriai savo 

kritttjrtls mirktoo žeme, 
Brisson buvo sužeistas kirvu
ku in petį, kad tuo tarpu so
dyboj užgimė gaisras, ir rftė- 
džiotojai patnate isz visu pu
siu 'beganezius apsiginklavu
sius Indijonas.

Mreriju žaltys, atbėgės 
paskiau žaizda lutojo Imt per-j kovos vieta, suriko trenksmin- 
riszta, nos daugiau kraujo nc-t gu balsu:

— Gyvus juos paimti! te-

atvangion vieton.. (
— Adrijonas taippAt — at

sake Lion — matomai gynės:j
nes radau kraujb Ženklus, be*

% '•

in

simate. Kaip juos paliilOsuotT
— Palaukime nakties, bdt^gul gyvi prie stulpo pražus!

’ i tnriir • A’1 T j 1 1tunupirmiausiai 
apylinke.

— Tave pamatysiu.
— Ne teip lengvai;

aiit kraszto mikzko ir užsilip
siu in m<‘di, o tu pm'lauk czio
nai.

Apžiūrėti I Indijonai atsakyčiam i suszn-
ko:

'■ST***

* •

LINCOLN PLENTAS UŽBAIGTAS.
Pžbd i girnas paskutinio rysrioeisiu

Eisime kartu — 
tu observuosi isz 

szaus, o asz stovėsiu ant sar
gybos. j .

— Tegu) ir teip bus.
Brisson

Lion
tarė 
vlr-

nuo augsztos pu- 
szies pamate dvi szotrns (pia^ 
laikas,) priesz kurias stovėjo 

Priėjimas prie tusargyba.
szetru buvo lengvas, kadangi 
stovėjo ant pat sodybos kra-sž- 
t0- . . K

Peržiurejes taigi kuogeriail- 
siai vieta, nulipo nuo medžio 
ir apsako Lionui visits tas bui
ty tas smulkmenas.

—: Kiek Indijonu stovi ant 
sargybos?

— Po viena 
nos szetros.

Du laukinius lengvai 
apeisime, tik reikalas tame, ar 
galėsimo prisiartinti.

— Palaukime nakties — 
patarė Brisson. — Dangus ap
siniaukęs, matyt bus tamsu. 
Palengva prislinksime ir be 
jokio tmkszmo turėsimo sar
gyba paguldyti.

— Meile del
duos šylu — taro Henry Lion, 
apaugdamas aviliai medžioto
jo peili.

— Mažiausias

prie kiek v to-

sūnaus pn-

neatsargu
mas gali prapuldyti netik mus 
bet ir paimtus nevaliom

— Be reikalo tai man pa- 
Brissone, žinau,sakoji, Brissone, žinau, visi 

susijudintu* —jei^tik
sargyba surėktu.

Pasitraukė abudu szilo gl- 
lumon, o kada užstojo viei-sz- 
ka naktis, prisiartino prie so
dybos. Ant pažiūros sodyboje 
visi miegojo, vadas isz vaka
ro netikėtai padvigubino prie 
szetros sargyba, bet apart to 
prisako dvideszimts žmonėms 
but pasirengusiems ant vais- 

i ko. Daleidę kadangi, jog bal
tieji uores gelbet nevalninkus 
ir mėgins ant sodybos užpul
ti.

iibudu medžiotojai paleng
va szlauždami, netrukus pa
suko in szetros, turėdami prl- 
ryosztus ginklus, idant nelai
mėje butu galima atsispirti.

Taigi 
slinko pirmyn, 
aplinkui: buvo matomas tik
tai menulis, kaip slėpėsi už 
debesiu; pagalios priszliauže 
arti, gal kokios dvideszimts 
žingsniu nuo kaliniu szetru. 
Prigulė prie žemes, kadangi 
tuo tarpu menulis iszlindo isz 
po debesiu ir apszviete apylin
kes.

Ant piuczios lygumos tie du 
medžiotojai tuokart perstoto 
pilkus gulinezius akmenis, bet 
smarkios sargo Indijono akys 

Į to i“nužvelgė ir jau nehuleido 
džiotojai pasileido savo vaiku nuo akiu. Nekantrus Lion su- 
jcBzkot'i.

• Net nikus suseko Lolos pė
da*, o po tom Adrijono: lasai 
buvo nuėjės kiton pusėn. Abu
du tėvai atsisveikino ir kiek
vienas hnejo savo vaikė pė
domis.

Jtau pradėjo temti, kada 
Brisson nuolatos dabodamas 
įjotos ir Indijono pėdu pedsa-.

Jonai ar

rankas,

su tavim, 
atsiHepe

pasiskubinkime, 
ir t no jaus

abu me-

pradėjo temti,
—■ - — — f + • B t

kius, iszejo isz m i sako ir toliK 
moj pamate Indi jonu sodyba.
dreifai pasislėpė tankumyne 
it atsigulė ant Žemes. Po va
landėlei iszgirdo kokius tai
ilngsiniM, atsargiai iszkiszo 
galva: per krumus ir pamate
savo prieteliu Lioną. Susikal
bėjo ženklais, idant pnsitnirt- 
kUs in mis^ko giluma ir tenai 
pasikalbėjus.

tokiame padėjimo 
dairydamies

si judino, kol menulis dar ne
pasislėpė. Indijonas kaipo pe
lėda suriko, ant ženklo/ kaa 
ten kas toksfrt iartiriasi ir tuo- 
jaus prie jo atbėgo, deszlmts 
Mfii Indijond,- laukdami alsz- 
kesnio ženklo. .
'Brisson ir Lion, nesuprazda- 

rhl tok ios galybes, o pasinau-

♦ 9 * ’ •

jaus prie jo atbėgo, deszlmts

— 1 high I
Ant besiginaiicziu užmesta 

parmesta ant žemos, 
ir tuojaus in vilkta

virves, 
suriszta 
abudu szetron.

Asztuonis užmusztus Indi- 
jonus nutarta palaidoti, bet ne 
pirmiau, kol ti<‘ balti žmones 
ant plociaus bus nukankinti.

Vlf.
, Auka.

Kaip tik praszvito Indijonu 
sddyboj prasidėjo nepaprastas 
judėjimas. Vieni vilko rastus 
ir mędžius su malkais prie ug- 
imvietes, kiti tempo stulpus, o 
nekurie kasė duobes. Moterys 
kdpe mesa ir ruoszo gėry mus, 
kadangi turėjo atsibūti puiki 
iszkilmybe. Trys balti žmones 
pražus ant pleciaus prie kan
kinimo stulpu, 
paszlakstys nakties kovoj už
musztus Indijonus, o vakaro 
vadas, Prerijų žaltys, parengs 
svodbos puota su Balta Lelija. 
Tai-gi Indi jonams linksmybe 
buvo neapsakoma.

Kada stulpai buvo inkasti ir 
sudrutinti, pirmiausia iszves- 
tas Adrijonas. Iszbales su su
draskytais rūbais ženge drą
siai, o net szypsojosi, idant 
tuo budu apsisaugo jus neprie
teliu pajuokimo ir piktumo. 
Pririszfa jis prie stulpo, taip 
kad nei pasijudinti negalėjo ir 
tik paskiau atvesta antrasis 
kalinys, Jonas Brisson.

— Kaip drūtas ir sudiev!- 
at^iliepė Brisson.

— Nesibijau 
afetliepe-Adrijonns

j u kraujais

o net szypsojosi,

smerties — 
•— bet ma-‘ 

ne labai kankina biednos Lo
tos likimas.

— Matei ja? — paklausė
tėvas.

— Macziau. Gyva ir 'svei
ka, bet laukia jos paniekini
mas — atsako sopulingai jau
nikaitis.

.m - - - .— "Tegul nubalusieji vei
dai tyli! — suszuko Indijonai 
— jei nenori, kad jiems butu 
liežuviai nukapoti.

Pririszta prie stulpo Bris- 
netrukus atvesta i 

ežias kalinys, Henry Lion.
— Mano sunau! — atsilie

pė Lion ir nežiūrint sargybos, 
puolėsi prie Adrijono. ‘

Nutverė ji Indijonai ir 
tempe prie stjdpo, 
vidury kitu.

Henry Lion, žiūrėdamas in 
sunu, iapsiverke. Laukiniai 
matydami aszaras, o mislyda- 
mi, 'kad jos bėga isz smerties 
baimes, 
szaukti:

— Szeszkai! 
turi zuikio szirdis.

— Mano teve! 
manes, juk mirsime kartu in 
pasimatysime aname sviete.

— O, mano sunau!

son ir trc-

nu
stovi nezio

apsiverke.

pradėjo juoktios ir

Baltveidžiai

neverk

Lincoln plento, kuris tęsęsi 
konia per tris tukstanezius myliu isz Now Yorko in8an Fran
cisco, Kalifornia, skersai visas Suv. A^dstijas, likos užbaig
tas rtitostelyje Kly, Nev», kur apvaikszcziojimas tęsęsi per tris 
dienas su parodoms, kurioje dalybavo senoviszki vežimai, ku
rie seninus važiavo tuo keliu kada, da 
plento ne geležinkeliu.

pririszkite plaukus prie stul
po. * •

Kada prisakymas
ta. Prerijų

ne buvo konkretinio

rili tok ios galybes, o pasinau- 
dėdami tamsybe, tuojau pas
kubti paskirton vieton. Jau 
Brisson pagriebė savo glėbin 
viena sarga, o Lion rtntia, kad 
hio tarpu aplinkui isžsigirdo 
Indi jonu kariszkns riksmas:

— Hugh I
— • Esame pražuvę! — atsi

liepė Lotos tėvas.
Ginkimės!

Lion. .
Ir nakties tamsoja prasidės

** w

atsake

'i

iszpildy; 
atsistojo 

priesz Adrijono stulpą, užsi
mojo ir mote teip lavini, kad 
nukirto plaukus prie pat gal
vos. Linksmas 
klydo aplinkui,
didžiai szypsodainAsis nuėjo ir 
atsisėdo ant savo senosios vie
tos.

Tuo paežiu laiku 
gilumoj

žalt v s

“Hpgh! ” ptts- 
o vadas isz-

vsodybos 
baisuspasigirdo 

trenksmas ir riksmas. Tai Lo
la bego prie stulpu, ja vijos! 
kelios Indijonkos.

Indijonai puolėsi ir*nutverc 
mergaite, o po tam atvedę prie 
vado. Ant jo ženklo, ja palėi- 
do, o ji atsiklaupė ir paketus

«

augsztyn rankas suszuko:
— Visagalis Dieve, 

mylėk ant manosi
— Ko Balta Lelija czionai

nori ?
Didysis 

tavo

susi-

vade! atėjau 
praszyti tavo susimy lojimo. 

’Paleisk tuos nevalninkus! leisk 
juos liuosus.

— Balta Lelija nenori but

— O, mano sunaul mano 
sunau! — pradėjo sievaidauti 
Henry Lion.

— Mirkime drąsiai! — at
siliepė Brisson.

— Tylėt! Tylėt dabar!,— 
suszuko Indijonai, matydami
prisiartinanti Prerijų žalti.

Ant duoto per vada ženklo
prasidėjo zobova. Pirmiausia 
iszejo saidokiniai ii’ strelomls 
skylėjo kaliniu rubus, 
liezdami kūno. Po tam iszejo 
Indijonai su kirvukais ir mete

nepa-

tuos kirvukus teip puikiai, 
kad kiekvienas kirvukas pa-
• M * ’ Ad. < . « A. . m

Prerijų Žaltys szyp*

tarpe daug užmuszta ir sužeis
ta ir kad negales ilgai priesz 

, iszbegio-baltuosius atsispirti 
jo po visa sodyba.

Brisson ir Adrijonas neda-1 
lyviivo toj kovoj, taigi pasis
kubino in vado szetra, kur bu
vo kalinama Lola. 

9

Kaip tik jie inbego in szot- 
m paskui juos vidun inszoko 

buvo 
durtuvas

Prerijų Žaltys, 
trumpa.
porvere vadu i szi rd i.

Neteko Indijonai vado, pa
sidavė gražumu ir maldavo 
susitaikymo. Baltieji iszrukc 
su jeis.“kahuneta,” sandaros 
pypkėj sugryžo in medžiotoju 
sodyba.

Keliomis dienomis vėliau 
laiko puotas, pataisytos Lolos

Kova 
Adrijono

kalu meta,

dienomis

apgynėjimas, senis Lion pakilo 
ir tarė:

— Prieteliau Brissone! Tos 
puotos pagerbimui leisk tave?- 
papraszyfi tavo dukteries Lo
los rankos del mano siimtm I 
Adrijono.

O kada Brissonai sutiko ir 
jaunieji szalia vienas kito su
sėdo, visi 'svecziai suszuko pa-

Prerijų Žalczio paezia, o dar 
reikalauja baltiems liuosybes.

— Paleisk juos! paleisk!— 
praszo Lola.

— () tuokart'Balta Lelija 
paliks tavo szetrojo.

— Nesakyk teip! Nesakyk!
pajeszkau

o j u s tris isz- n • 0 s n e jį'i iio kur.

keldami laugsztyn stiklus: v
— Lai jauna poruto gyvuo- 

Galas.
■ ■ - i1

PAJESZKOJIMAI.

— atsiliepė Adrijonas.
— Asz tik viena tegul bu 

siu nelaiminga, < 
gelbėsiu! — atsake Lola 
aszaras.

taikydavo in stulpus, hely tint 
kaliniu.
sojosi, džiaugdamasis mm savo 
žmonių tokio parinkto lavii- 
mo, ' . r : v .

Dave ženklą, Indijonai ap-
<

pro

— Prerijų Žaltys nevelija 
suszn-kalbėti su kaliniais! — 

ko raudonskuris. — Ka Balta 
Lelija pastanavijo?

— Busiu tavo pati —atsa
ke mergaite su judinanezin 
balsu — tiktai leisk juos lais
vai !

— Prerijų Žaltys yra geras 
ir galingas, tai padarys 
Baltos Lelijos 
veidžius.

Lola nusiszypsojo linksmai.

del
ir paleis balt-

Prerijų Žaltys liepe nuka
poti virves, o kada imta pil
dyti jo prisakymais Indijonu 
minioj prasidėjo sznabzdesis; 
rugojimai lapsnięiękai augo, 
kadangi laukiniams buvo gai
la baltuosius paleisti, 
susiraukė ir suriko:

— Prerijų Žaltys, galingu 
kariauninku vadas paleidžia

Vadas

juos laisvai. Kas tam prieszi- 
nasi yra smerties sunumi!

Sznabždėsis pranyko. Preri
jų Žaltis neleido Lolai atsis
veikinti su kaliniais, bet pn- 
efnes ja už rankos ženge in sa
vo szetra.

Kaip tik tietrys paleisti 
medžiotojai iszejo isz Indijonu 
sodybos, kad staiga isz rinsz’-; 
ko iszlindo.skyrius baltu raite
liu.

Buvo tai tie jauni sodibinin- 
kai, kurie atkeliavo isz Jef- 
forsono.

Dasižinojo nuo Brissono pa
ūžtos, jog Indijonu sodyboj 
randasi’ jos duktė pasileido vi-

jog Indijon u sodyboj

i

Asz, Marijona Gurczuvieno, 
Jurgio Gurcziaus. 

Penki . menesiai kaip iszejo 
. 50 metu se- 

3 coliu

r- «rr mf

Gitl kas pasakys kad tai juokas 
Kiti pripažins kad smertelnas 

griekas, 
Kad Dievo muzikantu ap

girdyti, 
Suvisai apkvaityti.

Kas taip padare? ugi bobos du- 
doriu taip pavieszino, 

Kad nuo vietos uepasijudino, 
Nesakysiu kur tas atsitiko, 

Kad vargszas taip ant juoko 
pasi liko.

Tai tau kilbukui bobeles, 
(J ne nuo d u du dumples, 

Dtidorelis valdžios neturėjo. 
Ir isz vietos nepaejo.

Jojo bosas labai pyko, 
Kad savo szhižbns neatliko.

r

j

* ♦ ♦

Dvi sesutes susirupeziavo, 
Nuo munszaines svaiguli gavo 
Puodai ir szluotofi -darbe tbuvo, 

Abidvi smarkiai per guoges 
gavo.

Kada jau apsimalszino, 
Klyksmai visi nutilo, 
Vyrai ugadas padare, 
Iszsigerti gerai davė;

Susitvėrė namon parguglino, 
Velei buvo gerai kaip iszsi- 

mi ego jo.

Kokis tai szpicukas Nantike su 
fa rmera i te a psipacz ia v o, 
* Sunku kryžių gavo ant 

sprando savo,
Tiek to, kiek gavo tiek gavo, 

Gero gyvenimo neturėjo, 
Vyrelis dalaikyt! negalėjo, 
Sziadie” atsiskyria gyvena, 
Apie ji szįadipn 'bus gana.

* ♦ ♦

Susivaidykite Aszles moteriu- 
i kės, 

Uždarykite savo burnutes 
Ba kaip pribusiu, 

Tai gerai pa kryžiuosi u.
f1 

* ♦ ♦

Isz, M i lutes tiligrama gavau 
Apie kėlės mamules žinia 

. aplaikiau, 
Praszo manes kad pribuezia, 

Szonus bobelėm apkoezioezia, 
O ir merginoms in kaili duoeze, 

Gerai, apie tai neužmirsziu, 
 ’ - I Netrukus i» ten atgurglysiu.

Asz Ona: Uubanavicziuke, po I * ♦ ♦
vyrii Makauckiene | 
savo dvieju pusbroliu Motie
jaus- ir

]>enkiu pėdu
, szuvio sumurki uotą 

burna, žilu plauku. Apsirengęs 
pilkais marszkiniais, pilka ke
pure, rudos kelnes ir rudi cze- 
verykai,Jeketas raudonas ir 

Jaigu kas žinotu

n ūmo, 
uugszczio rr

Geras Pamokinimas
turtinga*

nbudu anūkai geide 
dedei kaip ji

keliolikos doleriu, *

Kitados gyveno 
dede turėdamas du vargingus 
giminaiezins.

Kada prisartinejo Kalėdė 
szvėnto
parodyt savo 
mvli.

Pirmutinis anūkas pa misi i- 
no, jog bus geriausia nupirkti 
kokia dovana del dėdės ir tėlp 
padare. Iszeme isz bankos už- 
czedintus
pirko puiku auksini ziegoreh, 
su lenciugeliu davė iszpjtiiili 
varda ir pravardė ant luksztu 
ir nusiuntė puikioje skrynutė
je pas dede.

Antras anūkas neturėdamas 
pinigu ir budamria tosios nno: 
mones, jog turtingas dede ne 
reikalaus nuo jo jokios dova
nos, nusiuntė postelkarte su 
gerais velinimais ant Kalėdų.

Dede a pini kės dovanas tclp 
pamislino apie pirmutini anti
ka :

— Hm! Žmogus, kuris isz- 
duoda tiek pinigu ant nnplr- 
kimo teip puikaus ziegorelio 
ne gali niekad užezedyt pini
gu ir žinojo jog man jo nerei
kė nes turiu ir teip kelis žio
go relius. Paliksiu jam savo 
pala įminima ir gerą rodą.

Kada dirstelėjo ant postel- 
kartes ka prisiuntė antras 
anūkas, buvo užgaivadintas 
kalbėdamas:

— Szitas tai bus žmogum 
pagal mano iszmanima. žino
jo, jog man nereikalingos 
brangios dovanos nes jojo ge
ri velinimai man daugiau 
ženkli imu kaip brangios dova
nos. Duodasi isz to matyt, jog 
tai yra paezedus vyras ir žiitos 
kaip ant svieto gyvent be ma
no paszialpos.

Ant rytojaus, dede padare 
nauja testamenta^kuriame pa
liko visa savo turto ant uMe* 
jimo instituto del “Ištyrinė
jimo Prekistoriszkos Manifas- 
tacijos Mikrobiszku Ligų Sll- 
kietejusiu Animalculacduosla.
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Reketas 
juoda k lepu.
ar jis gyvas ar negyvas mel
džiu duot žinot ant adreso:

Mrs. ‘Marijona Gurczuviene,
15 K lew land St., 1

Miners Mills, Pa.

‘ • Prano Urbanaviczius. 
Paeina isz Prienų parapijos, 
Mariampoles apskriezio, Kla- 
biszkio valscziaus, Szikucu kai 
mo. Malonėkite atsiszauktieĮ 
szino adresu arba kas ka apie 
juos‘žinantis praneszkįto že-| \ 
miau paduotu adresu. Gii’dejo- 
me kad 'huną kur apie Brook
lyn, N. Y.

Mrs. Anna Makackas, 
1010 Clearview; St. ' 'll

Scranton, Pa.
' V 1 C.| «•?•.> ik r ' I ’*į* M-

' H ........ .............. ................... ................... .
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Pai(iitz^?ul Girdėjau kad Mikisporte yra 
* i laibai nedoru 
Raganių bobelių, 

Kad ne tik ka su liežuviu 
aploja, 

Bet ir su nagais vajavoja, 
In plaukaus insikabina, 

Kaip ledo kės gera duszia 
kankina, < 

O ir pro votis moka,
Ba už maža daikteli pas vaita

?' v
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

t PROFITS $623,358.02

t ' f i

1

si ton pusėn kuogroicziausiai.

simalszino, o jisai taro:
—i Paduokite man mano 

kirvuką, o tam jaunikaieziui I
' ‘ >. ' ■

Bet ir Indijonai pamatė už
puolikus ir piasirenge ginties.

Prasidėjo kruvinti kova, ku
rioje baltieji,, turėdami ptij-
kius ginklus, netrukus paėmė 
viražu.

Indijonai matydami, jog j u

*

< Lt:

f
ji',

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudfitu pinigu. Procentą prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt roikala su musu bhnka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

; ' 1 ;'V' i

G. W. BARLOW, Pres,
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

H

t

begu.
Tegulu tegul ^bujoja.

. Kiek nori loja,
, Gala gaus, 

'Skrodžia žemes nukeliaus.
* ♦

MAŽAS ATKIRTO 
DIDELBM.

Viename slide terp daugelio 
advokatu buvo du advokatai 
vienas didelis o kitas suvr-s 
mažas. Laike provos buvo abu
du apgintojoj prieszininku #au 
szaliu ir kaip tai yra teip ad- 
vokatau jog kožna karta pasp 
keline je terp j uju ginezai ir 
didesnis tare in mažesni;

— Tu lapsimalszink, ba 
asz tave in kiszeniu insiktoziu,

— Tokiam karte, tamibta 
turėsi savo kiszenije daugiau 
proto, negu galvoje, — atsa
ke mažasis. / .

.1' Ii.

... —

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABO&IUS

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St. Sbenandealų Fa.

L* *' %

Nuliudimo ' valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime..jH- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. ,

Isz Mahanojaus ir Girardrilita <_ 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tėU- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell 

h l|. I Ip "SHf. O 1 * ' į

* *

Clovolande yra^pahienka,
Į| Smarki mergioka, 
į jsz pradžiosQmvo ne szio ne to, 
d Bet dribai* suvis iszdyko.
J Valriiukui pateko,

I Ne godos net eko, 
i lįsi isz josios juokėsi, 
J Kad nedorai vedasi.

'Mergink pasitaisyk!
v Dabar apie tave nutylėsiu

I ' • tuom syk,
Bet jaigu da žylosi, 

į Tai pipirus aplaikysi.

6“66
| PrassaBna •Aivos Jkuutma ar neural* 
I lija in 30 minutu, sustabdo pa r s va- 
Į įima pirma diena, Ir sustabdo malaria 
r in tris dienas. Gausite aptiekose.
( 666 Teipgi Tabletuose \

4
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TelefoWri?2

A. R AM A N AUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORlUS 

MILL 4 PATTERSON Sf£» 
ST. OLAIR, PA, 

Bell Telefonas 1480-R

v

ilszbaisamuoja ir laidoja mirusiai* 
ant visokiu kapiniu. Patrakta £a- 
ruoszia nuo papraszcziausiu ikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliai 
del laidotuvių, veselln, krikasly- 
niu ir kitiems pasivažinftjimama. 
Isz Frackvilies, Port Carbon ar Ui 
kitu artimiausiu miestu jeigu tat 
pareikalaus mano patarnafltho 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

■ ■■■ ■ 'i a

J



-<

I

1

J- %
I

'lt

Iv
/“ *■■4* M f. ! |! f

5

1

• A ■> *• 4«w»V. , * »*.<W .***-<*« *

ŽINIOS VIETINES
— I’tarninke 

Jono Kriksztytojaus.

nuo

■r

pripuola Sz.

t Vakacijos. Vaikai turės 
pasilsi per kelis menesius 
mokslo.
'—*4 Vasara prasidėjo^’ Sftba- 

toje p ilgiausios dienos bns’o 
N?eaelioje ir Pnnedelyjo kožmi 
po 15 valandų ir 9 munutas il
gio.

— Praeitos Serodos vakara 
likos suriszti mazgu moterys
tes naszle A. Alanskiene su Pe
tru Lavaliaukiu. Veselka atsi
buvo pas nuotaka. Svotais bu
vo brolis Juozas su ponia Ona 
Shrželiene isz McA-doo.

— Gvindolina Arthur, 
metu isz Lansfordo ir Juozas 
Fisher, 2G motu, likos užmuszti 
Nodelioj po piet kada juju ero- 
planas apleidinejo Hometown 
stoti, lėkdami in Lohightona. 
Eroplanas jau 'buvo iszkiles in 
virsznne, kada nelaime juos 
patiko.

— Road i ngo kasyklos 
su aplinkinėje mokos Soredoje, 
o Morejoj ateinanti Panedely- 
jp-

kada nelaime

niu-

SHENANDOAH, PA.
Praeita Subata pavojin- 

, J. Žemaitis,gai susirgo Prof
Szv. .Jurgio 

bažnyczios ir likos nuvežtas In 
Locust Mountain ligonbute 
ant gydimo.

vargonininkas

Monntnin
Visoki paskalai 

apibėginėjo apie sveikata po
no Žemaiczio, bet „gave žino 
per telefonu isz ligonbutes sa
ko buk po truputi sveiksta ir 
pavojus dingo.

— Važiuojant ant mot or
ei klaus isz Lakewood, F ra n a.* 
Dilis, 41 S. Jardin uli., ir Vin
cas Duszinskas 215 Mt. Vernon 
uli., apsiverto ir abudu likos 
sužeisti.

— Praeita Kvtvergą publi- 
kinejo High School pasibaigė 
mokslas ir apdovanojimas dip
lomu del ^studentu. Tcrp kitu 
laimingu studentu kurie 
baigė mokslus randasi sekan- 
tieje musu tautiecziu dukteres 
ir sūnūs: B. A. Preparatory 
kurso: Monika Barauckiute, 
Alicije Birsztoniute, 
Damarackas, Elenor Grabauc- 
kiute, Izabele Grygas, 
Gviardauekiutc, Mildreda Na
re jauckiute. B. S. priparotori 
kurso: Elenora Alesi iki ute, 
Leonardas Alita, Elenora Blu- 
džis, Leonardas Uzaikanekas, 
Feliksą Czebatoris, Ant. Dirz- 
keviežius, L. Karas, A. Karo
sas, J. Kataliunas, A. Kurilo- 
viezius, V. Mikalaucka.s, S. 
Alika, M. Navickas, F. Kuke- 
viez, Ona Kastauckiute, E. Sa- 
roka, J.
Tragj s, J. Zcnino, 
kas, .___ ____ _ _
Inžinieriszko kurso: Ant. Ko- 
sclskis, P. Kavalauckas. 
morcialiszko kurso:

' Boczys, Viktoria 
Izabele Nurijimas, Adele Rau- 
linaitjs, Maro Szalinski

suims:
Monika

E leno ra

t

*

v uz-

Helena

Irena

L.Stankeviczius, 
, L. Zglins- 

Elzbieta Adoma icziute.

Ko-
Helena t

KoczinskI,

iinaitjs, Mare Szalinski, Al
bertas Szimonaitis, F. Szerel- 
ka, V.vVisoekis, Vanda Juodis. 
Stonografiszko kurso: Helena 
Barenas, Gertruda Galkauc- 
kas, Anastazijo Krenicki, Juli- 
je Mikalaszaitis. Knygvedžiu 
kuršę: Jurgis Bernotaitis.

Kas parodo, kad musu tau- 
tiocziu vaikai ir mergaites 
perauksztina skaitli kitu tau
tu vaikus.

vaikai

►

Lehigh Valley
4

EKSKURCIJA 
in New Y orka

NEDELIOJ 29 JUNIAITS

$4.00
Speciallazkas Trelnas apleis Maha- 
poy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sts. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

* " J

BASEBALL
Yankees su Cleveland 

New Yorke 29 Juniaus

Dubaltavaa t T » 
iTiklatatf
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Tamaqua, Pa. — S.S. Petru 
ir Povylo bažnyczioje likos su- 
riszti mazgu moterystes Kazi
mieras Karalius su pana Ai no
lo Venckiuto. Veselka atsibu
vo pas nuotakos tėvus.

r_L B 1

- Eidamas
su-

Minersvile, Pa.
namo isz miesto, Htaigai 

ant ulyczios Vladas
Likovskis, 40 metu, ir mirė 
tuo jaus.
viu Svietinioje Karoję ir likos 
gazuotu laike muszio. Paliko 
tik viena broli.

griuvo
40 metu, 

Velionis buvo karei-

Kulpmont, Pa. — Gal dides
nes bėdos niekas neturi kaip 
szeimvna Adomo Brozozewskio 
kuriu devyni vaikai sbrgn ant 
dipterijos — asztuonios mer
gaites ir vienas vaikas. Viki 
randasi namie.

vaikas.

Besisve-

Lawrence, Mass. — ’Uolas Jo
nas Matukonis isz Connecticut 
valstijos atvyko in Lawrenca 
atlankyti savo broli, 
rziuodamas keletą dienu tie7<
insismagino tusztindainas bu
telius “rojaus skystimėlio/' 
kad važiuojant namon jam ke
lias buvo per siauras. Susidū
rė su kita maszina, sužeisda
mas jojo važiavusi žmogų. Su
žeistasis tuoj nugabentas In 
ligonbuti, o Jonas Matukonis 
in szaltaja, del prasiblaivynio. 
Uždėjus $400 kaucijos, paleis
tas. Teismas i n vyko 12 d., Bir- 
želio Matheun, Mass., bet kal
tininkas kaltu

rojaus

neprisipažino.

/Mahanoy Plane, Pa. 
deli.o ryta apie antra 
ugnis kilo 
“Tillie Billie” 
landa sudegė keturi namai lyg K ft *

— Pany- 
va landa 

namo vadinamam 
iriu trumpa va-Į

pamatu. Zmotiys panesze dide-j 
les bledes nes sukilia nakties 
laike neturėjo laiko iszgelbcti 
savo locnaseziu.
(Jrnikai. Ugniagesiai pribuvo 
in fiagelba isz visu aplinkiniu, 
Bledes padaryta ant 25 tuks- 
(aneziu doleriu.Į ...

ISZ WILKBS-B
APLINKINES

Visi

ant

K ’ <;*v1p7 ■,?.1 i Hl**! *«•.««*«« •>*. < f -hmi

Jn__
■■■■■■

ffH* . I

-----------M.

' • 1 » .* ’ ‘ II , I ♦ , t I

■n.LU.
*.* H KM

’buvo

RE IR
• <
f l 

. f

—> Franas Tauza, 45 metu 
isz Luzernes, kuris nužudė pa- 
licijanta, bus elektrikiuotas 
30 diena Juniaus.
žadintojai bus pakarti tam pa
ežiam kalėjime.

—’/Pittstono parapjonai Szv. 
Kazimicrio bažnyczios, diena 
30 szio menesio, surengė, jub’i- 
lejini bankiota del savo pra- 
baszcziaus Kasa'kaiczio 25 mo
tu kunigystes. Daug ženklyvn 
ypatų dalibaus bankiete.

bus

II

I

Penki kiti

K. RĖKLAITIS
Lietuviaxlcaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- . 
jinke moterems. Priei-
nnmos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.

O

am

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinta su 
intaisais. Trankiam paveikslus diena ir nakti. Specialiszka 
atyda atkreipiame szeimynu, 
\ 205 E. CENTRE ST.

i
.1 

J

naujausiais

vestuvių ir kitu paveikslu.
MAHANOY CITY, PA.

Vien tik 
szituose 

bonkutėse
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312-314
W. Penn 

Street
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KADA DUODATE VALGYT
■ i " t 1 r""

FRANKFURTERS DESZRUKES
z-------------------------------------------- . . .

Tai pirkite des^ruReg padirbtus per Shenandoah
Abbator Kompanija. Tuoj aus suprasite ju skirtumą

Priežastis tame yra, jog gaunate szviežius — ir 
padirbti vien tik isz gerinsiu mėsų.. ,

Gardus skonis kuris jus užganėdins visame — ta 
suprasite isz pirmo syk kaip tik pradėsite vartuoti 
tuos deszrukes padirbtus per

SHENANDAH ABBATOR CO.
t SHENANDOAH. PA.

nuo kitu deszrukiu.
■ J'
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T ,
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r j

SHENANDOAH, PA.
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai czla 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame.

•?

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per 
t * FRANK P. HARLEY

Ofisas Mnlmnoy ir Lindon SI. Dirbtuvę 139 W. South St.
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 32G-J

D EMA S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. <Pho„. 211) MAHANOY CITY(Phone 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

Iszprosiname 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 nąuji 

o pribusime priimti darba
..........   „, .......„X. .. ..... . iii,,.
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W Telcfonolcite mumis
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

'' ’hi

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

*•; Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITY.
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonas 2^ ■ Telefonas 625-R

SHENANDOAH
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XXX
X

«

Mes 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.
4

KVIETKU*
pareikalavimu

Geriausios 
ruszies 

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

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 
i5** Dabar Naujam Sztore 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

______—.—      ............ ..., ,,,

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius. Visokį pateisimai1 ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31-39 E. Vine St. Mahanoy City
Telefonas 465

HENRY F0X 
Pardavėjai 

❖ 
Fornicziu, Karpetu#ir

Pecziu

i
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DRIN1C

Itv AU Popular Flavors
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-1Gyventojai szioj apelinkeje ; 
labai pamėgo NEHI sodo — ■I
szitas faktas buvo jau darody-

JJ

tas per tukstaneziu bonkucziu 
kurie buvo suvartuoti per pas

i- 1 ' :«;i

r

•% 
f

kutinę savaite. Yra tai pirma, 
karta, kad tikros ruszies sode ■
butu parduodama szioj ape- 
linkėje, 9 uncijos bonkuto už 
5 centus.

į Į '
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*
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Užkvieskite savo draugais 
prie tikro fundo. Iszbandykite

( į M
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bonkute NEHI juso milimo
• ■

skonije. Klauskite NEHI juso 
apelinkes parduotojo, ir visada■ ■
žiūrėkite kad ant bonkutes
butu vardas NEHI 
parsiduoda vięn tik patentuo-

• i

TA sode
/

>

f-ii

toj 9 unciju bonkutėje.
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127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

APLAIKYKITE ATSAKANTI GY- 
DIMA ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

per specialistu kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo pervir- 
szys arba sloginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi- 
nervu, stokas pajėgu,

7 ■

mas kraujo, 
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, 
prekes. Slaptingas gydimas 
Ofiso valandos: Panedoli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryto iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

Ant antro floVo.

Nebrangios
• •

'JĮV"*? U___ ■»■■■------------

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lio.tuviszkas*

Dontistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Klfne Sztoro
19 W. Centre St„ Mahanoy City
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A A Bottling Works? •? 
SHENANDOAH, PA. •' ■ —------ -----------------------
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BOTTLING WORKS
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Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
ru Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakancaiuspritaikinsime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

LIACH0WITZ 
JEWELRY STORE 

•>
yisokiu auksinu ir sidabrinu daigtu
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

—o—
Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremus. Atnesxkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY. PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loe. 

i -r - r*

Geriausi Apsiavima Del Visos
Szeimynos, ui Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

■t

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

MADAM QUĘEN AP LAIKE BLOGA CZEKI* "" i
A mos—
negeras
Andy——
Kodėl -jo nepalajk^ J
Amos-r- “.Jiji sako jog noili gatrtvus 
ezokio” ■■■
Toip Neką tolinus tA'pnsnkn.-
ezokio’ 
r

Andy, jog tavo czekis‘ ‘ Madatn 9u6ėh sak o;

Czėkis gerfts liet jiji nori per greit ji sunaudoti.-

pinigus
I**

I 
vieton < 

i
ft I t 

»

Amos be paliovos deda pinigus in banka kas savaite 
ir jo czekiai yra gori. .

g 1 • J • 1 t 11

I 
i «

ir jo czekiai yra gori.^
Andy vis tik kalha a į) te didelius biznius ir neezedina 
pinigus. '.•>-*
Gaukite (a paprotį nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas 
subatos vakara in Mordhnnts Banka.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM —

hA*idb»« 

. *

*■<«

KM

N




