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ISZ AMERIKOS
ANGLEKASIAI SU KOMPA

NIJOMS DA VIS 
TAIKOSI.

New York. — Anglekasiu de
legatai buvo iszvažiave namo 
perleist Džiulaju ir vėlu suva
žiavo Panedelyje ant posėdžio, 
ant kurio atvažiavo ir prezi
dentas Lewisas. Lyg sziam lai
kui nieko svarbio nenutarta 
tiktai yra daromas kontraktas 
ant kokiu iszlygu anglekasiai 
su kompanijoms ketina susitai- 
kvt. Abi szalis ne nori straiko 
ir hadai jau ne bus ne suspen-

Manoma, kad abi szalys 
užga ndinaneziai. 

laikomas
slaptybėje ir nieko ueiszduoda- 
ina del laikraszcziu.

sijos.
susitainkins
Visas posėdis yra

PERSIMAINĖ SU SAVO 
VYRO DARBU; VYRAS 
DABAR GRAUDINASI.

Danville, Pa. — • Nubodo 
klausyti Mary kaip josios 
Louis Martinas iszmetinejo 
jiai kas diena, buk jisai 
dirbti ant 
valgydama jojo duona dykai ir 
ant galo pasako moterei, kad 
daugiau nedirbs ir turi pasi- 
jeszkoti sau darba. 
nusidavė pas bosą kur 
josios vyras, apsakė jam savo 
nelaime ir bosas davė jai ta 
pati darba koki dirbo ‘ josios 
vyras.

Dalia r Louisui nesiranda vie
tos st u boję, ba moterc neduo
da jam pinigu no * valgyt, o 
priek tam ka gauna szunc po
teriu kas diena, tai negalėda
mas nukenst, 
ant keliolikos dienu. Dabar 
graudinasi kad permaino dar
ba, o kito no gauna.

Pa.
i Marv
Martinas

turi
josios užlaikymo,

Moterc 
dirbo

valgyt,

bėga isz namo 
dienu.

ISZVAŽIAVO IN SVECZIUS; 
VISA FARMA SUDEGE.
Ashland, Pa. — Pasinaudo

damas isz szventes Džiulajaus, 
farmeris Pranas Žukas isz Bar
ry, įszvažiavo automobilium su 
savo szeimvna in sveezius 
lankyti savo pažystamus,
da sugryžo rado visa savo far
ina pelenuosią: visztinyezia su- 

visztoms, 
szieno ir

at-
Ka-

dege su daugeliu 
tvartas su daugeliu 
padarais, žodžiu, viskas nuėjo 
su durnais.Ugnis prasidėjo šlu
boje ir prasiplatino ant kitu 
birdinku. Nelaimingas žmogus 
apturėjo bledes ant 30 tukstan- 
cziu doleriu.

ŽUDINSTA UŽ SUKULTA 
LANGA.

Fredrichsburg 
bertas Lingle, 
ve ant smert savo paezia 
tam pats sau padare 
tai už labai maža priežaste — 
sumuszta stiklą. Liudintojuin 
tojo atsitikimo buvo juju 14 
metu dukrele.

Albertas atejas isz darbo, 
nerado savo paezios ne dukre
les namie, nes buvo nusidavė 
in miestą su pirki neis. Neturė
damas su savim rakto, iszmu- 
sze lange stiklą, per kuri ga
vosi in viduri. J\ada motere 
sugryžo namo, davė jam tiek 
žandinio barszkinimo už su- 
daužima stiklo, kad tasai ne
galėdamas tolinus josios klau
syti szove in krutinę užmusz- 
damas jaja ant vietos. Mergai
te matydama motina negyva, 
paszauke: “nuszovei mano mo
tina!” ant ko tėvas atsake: 

ir tave nuszausiu jeigu
po tam pats sau pn-

Pa.
52

— Al
mėtu nuszo-

P°
mirti ir

ne-4 4

tylėsi,”
leido kulka in krutinę.

Lingle apsipaeziavo su nasz- 
le tik praeita meta, bet terp 
juju nuolatos kildavo barnis 
isz mažiausios priežasties. t

SENOVISZKAS 
SKARBAS

LIKOS SURASTAS MALD- 
NAMI GUATAMALIJOJ;
JAU ISZIMTA BRANGE

NYBIŲ UŽ 5,000,000 
I DOLERIU.

Meksiko Miestas, 
Laikrasztis

Bažny-

Mex. — 
‘ ‘ Ijr Prensa ’ ’, skel

bia, buk aplaike žinia buk se- 
noviszkam maklnami “ 
ežia Tukstanczio boksztu”, ap
linkinėje Izabel, Guatamalijoj, 
likos atrastas milžiniszkas 
skarbas susidedantis isz aukso 
ir visokiu brangenybių.

Prie surasto maldnamio likos 
apstatytas vaiskas kuris nepri
leidžia jokio žmogaus 
diszko pav.eliniimo.
maldnamis isz laiku ciesoriaus 
Maya (apie 1430 metd), randa
si didelioje pustyneje ir (ik ma-

ai rastas

be val-
A trasias

ža dalele randasi virszuneje že- 
szimtu metu 

žeme
mes, nes per tiek 
likos užgriauta 
pieskas.

Lyg sziam laikui iszimta isz 
tojo seuoviszko maldnaniio vi- 

d ei man t u,

per ir

šokiu brangenybių 
aukso ir sidabro verties ant 
penkių milijonu doleriu. Jesz- 
kotojai tikisi surasti da dau
giau skarbu, paeinaneziu isz ne 
žinomu laiku.

vert ies

GIRTAS VYRAS SUDAUŽĖ 
PACZIULES PIANA, O JI 

JAM GALVA.
Philadelphia. — Jonas Fels- 

ki likos paszaūktas pas magis
tratu už sukėlimą namie* “vel
niavos”. Laike teismo Fclskie- 
ne pasakė, buk josios Jonukas 
tankiai užsitraukė munszaino’ 
o kada jau turi už daug, 
ginėja šluboje kaip pamiszelij 
Praeita Sukata atėjo namo 
puskvatierka namines 
jaus pradėjo daleidinet prie jos 
szturma. Laike jojo pasiutimo, 
Jonas sudaužo piana verties 
.900 doleriu, 'ka matydama jojo 
motere stengdamasi apsaugot 
ir kits naminius rakandus, pa
griebė elektrikine ilga tampa'ir 
taip smarkiai uždavė Jonukui 
per guogia kad Jonas krito ant 
grindų be žado. Slidžia jam pa
dovanojo prideczko szeszis me
nesius kalėjimo idant pasveik
tu ir atprastu nuo daužymo pa- 
cziules ir rakandu.

VELA MOTINOS KALTE 
KŪDIKIO MIRTIES.

Garfield, Pa. — Iszeidama su 
kokiu tai reikalu pas savo kai
miniai, Magdalena Bulanda, pa 
liko keturiolikos menesiu senu
mo sūneli kuknioje. Motina su- 
gryžus po-koKiam tai laikui, 
rado sundli prigėrusi ceberyje 
vandens, kuri pripylė del vyro 
ateinanezio isz darbo.

pas i ei

sit 
ir t uo

ana diena

DR. KUN. BUCZYS KONSE
KRUOTAS VYSKUPU.

Chicago. —Sekantis telegra
mas atėjo isz Rymo 
in czionais:

Roma (kabldgrama), July 2.
— Father General elected bi- 1-
shop Slavonic rites. Consecra
tion Julv 6. Pray.

t<un. Rėklaitis, 
prancszimas reiszkia,

“ D ra u 
redaktorius Jo Szventeny-

Szis
kad .J.M. didžiai gerb. kun. 
Prof. Pranciszkus Buczys, Ma
rijonu Kongregacijos Genero
las buvusia dienraszczio 
go”
bes Popiežiaus Pijaus XI yra 
paskirtas Kataliku Bažnyczios, 
Rytu Apeigų, vyskupu. Konse
kracija bus'Liepos' 6 diena. 
Kun. prof. Rėklaitis kablegra- 
moje Įiraszo visu kad J.M. kun. 
prof. Buczio konsekracijos die
noje pasimelstu, t

TURTAS ATNESZE MOTERE 
NELAIME BE SZIRDIES

NELAIMINGAS DŽIULAJUS

MELDE DIEVO TURTO, KU
RIS ATNESZE JAI DAU

GIAU NELAIMIU 
KAIP LAIMES.

BESZIRDE MOTERE, LAU
KE KAD TIK GREICZIAU 
MIRTŲ JOSIOS VYRAS

Texas. — Mi FJ-Nyestown, T
norą Kantz, melde Dievo idant 
susimylėtu ant juju ir duotu 

Matyt Dio- 
iszklause moterėlės 

bet dabar

gilinki gyvenime, 
va s
tu maldų

karsz- 
, .,v v v.motfere

li'lesi isz aplai'kyto turto
na Imti vaUgsze ne kaip turi i n-
C‘ 
n

vėli

ga ir negi liukui nga.
Praeita meta ant juju fanuos 

likos atrastas szulinis aliejaus 
bot nuo tosios dienos, 
uos giliukis persimaino;
ne (buvo užganadintas isz (o ka 
jam Dievas ir gamta davė — 
geide da daugiau pralobti. Pra
dėjo pardavinet apgavingus 
szerus ir už tai gavosi iii kalė
jimą.

Vyriausias sunus dirbdamas 
prie aliejaus szulinio pavojin- 

ir mirė.
szimts metu duktė 
kokiu tai agentu,

gai apsirgo

szeim v- 
tevas

N. Y. — Seržantas 
11. Dullard, kuris svietineje 

nu konto tikra pekla, 
serga džiova nuo (rucingnczlo 

. Gulėjo l'i- 
d vie j u savo 

draugu, jojo moterei nubodo 
ilga liga vyro, su kuriuom ap
sivedė priesz i.<zkeliavinia an: 
kares. Gulėdamas, lovoje, pati 

ji lankei, o du 
metai atgal lyg sziai dienai, 
kada ji atlankydavo vis kalbė
davo jam: 
ežia u 
lengviau gyventi.

Aryras pergyvenes lokes pek- 
nutare kovoti 

galo pra- 
, Kada pradėjo 
užvede

Albany, 
E. 
ka reje

muszio.
lerp i

gazo laike
gonbuteje

jojo mot v re i

atlan kvdavo

4 4 
mi Hum,

kad tu jau grot
tai man butu

li szkas kaukes, 
prieszais liga, ir ant 
dėjo, pasveikti.

(eisrna

I

Dvide- 
pabego su 

pasi imdama 
su savim kelis tukstanezius do
leriu. Dabar motina gailesį, 
kad nereikalingai lindo Dievui 
in akis, 
ris neatnesze jai giliukningo 
gyvenimo ti'ktai bėdos.

iszmelsdama turtą, ku
li ea t nesze jai

pagal pripažinimą 
, kuris su-

NĖR DYVO KAD VYRAS NE 
NORĖJO SU TOKIA 

MURZE GYVENTI.
.Mihvuukęc, Wise.—-Nuo die

nos savo apsivedimo, lyg josios 
apleidimo per vyra, tai yra iii 
szeszis metus, Rozalije Matusz 
niekad nesimaudvdavo ir nesi- 
pra usdavo,
josios vyro Zigmanto 
džiui kalbėjo:

“Buvo ji ji taip sumurzus, 
kad mano net szirpuliai paim
davo kada ant josios dirstelė
jau. St n ha panaszi in motore 
noriais nekarta meldžiau 
idant iszmazgolu 
mane keikdavo ir szokdavo in 
akis su nagais. Slidžia tai isz- 
girdus paszauke:

taip

rindis

, o 
jos 
tai

“Gana, jau 
gana su tokia motore vyras ne 
gali gyventi, todėl perskyriu 
tave nuo tosios nelaisvos ir pa- 
sijeszkok sau szvaresne gyve
nimo drauge, ba su jajal gal ir 
kiaule sarmatytųsi gyventi! , f

Baltimore, M d.

AUTOMOBILINES BANDI- 
TES APVOGĖ ŽMOGŲ.

Kada Earl 
Hennington važiavo isz Curtiss
Bay namo, sulaiko ji dvi jaunos 
moterėles ant kelio melsdamos 
idant joms duotu “lipt 
gyvena artimam miestelyje.

Hennington 'būdamas geras 
žmogus ir nesitikėdamas nieko 
blogo, nuo taip “fain leidžiu”, 
splaike automobiliu liepdamas 
joms inlipti. Nuvažiavęs kolos 
mylės pajuto prie szono laupa 
revolverio su paliepimu sustot, 
rankas isz kelt ir iszlipt isz au- 
tomobiliaus. Ka turėjo daryt? 
Iszkelc rankai o viena moterėle 
iszkrauste jojo kiszenius paim
dama 86 dolerius ir ziegoreli, o 
kita laike atkiszta 
Kada žmdgeli 
paliepė jam važiuot tolinus. 
Nuo sziadien Hennington pri* 
siege daugiau nepavežyt jokios 
moteres.

J1

n

nes

fain leidžiu

4 <
revolveri, 

apezystino”

vaikszcziot i, 
prieszais savo beszirdžia mote
rį ii, kuri sude atvirai pasako,

Iš
gyvens ir ji

Bet vyras nemano su 
tokia moteria gyvent, kuri jaris* 

, o dabar 
gyventu kad tik1 
gauti suszclpima

sude atvirai pasakė 
kad jeigu vyras visiszkai 
sveiks tai su juom 
m vies. B1*

liepė greieziau mirti 
nori idant j 
nuo valdžios 
už vyro liga.

MOTINA MIRĖ ISZ BAIMES 
PRIESZ SUNAUS OPE- 

RACIJA. 1
Tolučio, Olįio 

(a Itadcckiene^ 
1 i go n'b u te j e n e t i ke t i n a i.

mirties
liga isz baimes, 

kada josios penkių metu šune
lis ketino (‘iii po operacija ton- 
silitis. Motina papuolė in tokia 
baiminę, kad krito negyva. Sū
nelis pasveiko,

<>•. n.

žastis staigios 
staigi szirdies o

aukavo savo

— M rs. Elzbic- 
34 mėt u, mirė 

Prie 
buvo

bet motina pa* 
r v vast i.

“OŽIU”

PENKI BAISEI SUŽEISTI 
PER EKSPLOZIJA 

DINAMITO.
— Ketvergo va- 

kara,penki vyrukai nuėjo ant 
kalno Arnotts Addition, pa
sveikint Džiulaju.
angliuose laja diena 
niingai apvaiksztineja su pisz- 
kiniinu dinamito, kuri tankiau
sia pavage nuo anglokasiu isz 
kasyk lu.

'Taigi, niieja ant kalnelio 
Juozas McCluskey, Chas. Scan
lon, Petras Zuikis, Jonas Pin- 
karcyiczius ir Jonas Shirbakas 
nžprovino kėlės
narni t u, vėl iaus uždegė o 
trenksmas net sukratė visa ap
linkine. Viena isz skvliu neuž- 
sidege ir nuėjo pažiūrėt kas at
sitiko. Tame szuvis iszszove su 
baisioms pasekmėms, sudras- 
kvdamas visa szonh McCloskey 
kuriam reikėjo nupiaut ligon- 
buteje ranka ir koja o kili taip
gi bus paženklintais
gyvasezio nuo szuvio. Visi ran
dasi PotIšvilios ligonbuteje kur 
pagulės koki laika.

St. (’lair, Pa.

Arnotts Addition
Paprast imu 

t rinksz-

n neja

( 4 sk vies” 
nždege

di-

ant viso

PAŽENKLINO SAVO MYLE- 
MA ANT VISO GY- 

VASCZIO.
Lynport, Ohio. —Miller Mer- 

2 metu,

I

coli’, - metu, merginosi perdu 
metus su Pearl Joyce, 22 metu. 
Jaunikis buvo baisiai užvvdus 
savo mvle'inai ir už tai Pearl 
davė jam alstauka.
jaunikis karsztai .melde įnyle
mos idant nors
karta iszvažiiiotu su juomi i

kada važiavo 
apleistojo vietoje jauni

kis isztrauke Pearl isz 
bi’liaus kalbėdamas:

tomo bili u je ant 
Mergina sul i ko, o 
namo,

Ana diena

szi paskutini 
au

giui ba i.”

Su tais žodžiais nu-

Isz Visu Szaliu
EKSPLOZIJE KEMI- 
KALU DIRBTUVĖJE

11 UŽMUSZTI,30 SUŽEISTA.
600 PASILIKO BE 

PASTOGES.

— Bai-Ca s 11 e f o r< I, Angliję.
si eksplozije kokia kilo dirb- 
I u vėjo 
Parson Chemical Works

'komi kai u H i c Ii so n & 
ant 
,3°

6 U-pasiliko

i ai son V/iicniicai vvoiks, 
vietos užmusze 1J žmon i u 
sužeido baise i o
po pastogių, nes daę. .'■aplinki- 

s likosui u namu prie dirbtuve 
suardytais per drūti eksplozi
jos. Drūtis eksplozijos davėsi 
jaust net už deszimts 
Priežastis nelaimes da 
tyrinėta. ;

myliu, 
ne isz-

KINISZKI BANDITAI API- 
PLESZE MIESTĄ, NUŽU

DĖ DAUGELI, PO TAM 
PADEGE MIESTĄ, lt

Hankow, Kinai — Komunis- 
tiszki banditai užklupo ant 
miesto Yochow, provineijoi 
Hunan,

gyventoju, 
miestą po tam padege ji isz 
keturiu kampu. Keli protesto- 
niszki misijonioriai giluknin- 
gai pabėgo ant Japoniszku lai
vu ir apsaugojo savo gyvastys. 
Angliszki ir Amerikoniszki lai 
vai nuplaukė in lenais apsau
goti kitus gyventojus nuo bai
sios skerdynes.

Banditai paėmė in nelaisvo 
dvi misijonierakas Miss Natl- 
leton ir Harrison, kurias laiko 
ant iszpirkimo už 100 tukstan- 
cziu doleriu.

t us

Yochow, 
kuriame nužudė szim- 

apiplesze visa

Bn-

PRIKALĖ SUNU SU LEN
CIŪGAIS SKLEPE KUR 

JI LAIKE *ER DU 
MENESIUS.

Bulgorai, Lenk. — Gyvento
jas Chmielniko, Motiejus
czko, laike savo sunu, 20 mc- 

, pri ra kyla su 
du me- 

Isz netycziu pamate ji 
szaltyszius ir nelaiminga vai
ką isz ten paliuosavo, o iszga- 
ma tęva policija aresztavojo. 

teismo pasirodė, buk 
Motiejus Buczko turi broli ku
ris yra kunigu neprigulmln*. 
gos bažnyczios, kuris stengėsi 
sutveri parapije Chmielniko. 
Daugiause turėjo tėvas ergelio 
su savo sūnum, kuris nonorojo 
prigulei prie tokios parapijos 
o tėvas persekiodavo visokeis 
budais sunu ir privertinojo ji 
kad prigulėtu prie parapijos. 
Ant galo negalėdamas ji prie 
to priverst, apkaustė iii 
eiugus ir prirakino prie sienos 
tamsiam skiepo. Sudas nubau
dė Ieva ant meto 
netekimu ypatiszku tiesu.

Paskutines Žinutes

prirūkyta 
lenciūgais skiepe per 
nesiūs.

tini Vai tiekų

Laike

Įpil

kalėjime su

komunistai ir poli-

in

i
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PERDAUG PAĖMĖ 
IR UŽSPRINGO.

Pa. — Laike loszi- 
mo * ’ i m Doles ’ 
slieini, 26 metu 
burna tabaku idant laike loszi- 
mo, turėtu užtektinai 
Laike “loszi'ino, kada ji kili lo-' 
szikai perminėte ant žemes Ar
noldui inslydo “ežiu” in ger
kle, 
ligonbuteje.

PRIRAKINO DUKRELE 
PRIE LOVOS IDANT NE 

ZULINTU NAKTIMIS.
Lancaster, Pa. — Detekty

vas Waller su pagelbe mote
pa lici ja ntes, 

Gladys Keener, penkiolikoę me 
tu mergaite, prirakinta su len
ciūgu prie lovos name Strauds- 
burge, kur jaja levas laiko per 
tris sanvaites.

Amos Keener, levas mergai
tes, kuris parduoda lotus ir že
me, pasako policijai, buk buvo 
priverstas taiį) pasielgti 
dukteria idant sėdėtu namie 
vakarais, nes tankiai zulino po 
miestą lyg vėlybam- laikui.

Policija tėvui nieko negali 
užmetinet ant tokio pasielgimo 
su dukteria, bet vaiku dyaugu- 
ve paėmė jaja po savo‘globa.

Beading
4 4 tut boles 

2G
Arnold Sim-

prisikimszo

‘ ‘ ezi u 
nuo ko užspringo

riszkos

DAUG ŽMONIŲ UŽMUSZTA 
KANADOJE.

Toronto. — Viesuols ir sztur- 
mai aplinkinėje Toronto užmu- 
sze 50 žmonių ir padare daug 
bledžiu gyventojams, 
trisdeszimts žmonių likos už- 
musztii tik per perkūnus. Daug I 
gyvuliu taipgi, užmuszta. I

Apio

“ežiu”.

m ger- 
ir mirė

surado

su

POLICIJA UŽKLUPO ANT 
KOMUNISTU SUSIRIN

KIMU.
Scranton, Pa. — Stoitine po

licija užklupo ant Komunistu 
susirinkimo kur rado daugeli 
visokiu prieszinancziu rasztu 
ir aresztavojo Juozą Ptaszinski 
isz Harwick, Pa., laiko kada 
turėjo ugnine Komunistiszka 
kalba del 900 anglokasiu. Ko
munistą uždaro “Bolszovilcisz-

v

I kam rojuje” ant atvesimo

atomo- 
“Ne nori 

but i mano, neliūsi ir kito; pa
ženklinsiu tave taip, kad kitam 
neteksi. ’ ’
plosze nuo jos jakute, iszpiove 
ant josios pecziu savo pravarde 
ir užpylė ant žaidulio neišztri- 
nauno atramento. Dabar pra
varde savo ueapkeneziamojo 
mylemo noszios ant pecziu lyg 
smert. Merceri sūdąs nubaudė 
už lai ant penkių metu kalėji
mo.

savo

TIK PAMISZELE GALĖJO 
SZITEIP PADARYTI.

Phoenix, Ill. — Mrs. Amie- 
le Sandeli k, likos uždaryta už 
nužudinima savo penkių metu 
senumo Vincuko, kuris gulėjo 
lovoje. Nelaba motina aplaistė 
gazolinu ir visa lova
ir užrakinus duris iszejo 
miestą.

Vaikszcziodama

156 METU TURKAS ATKE- 
LIAUNA IN AMERIKA 

Stambul, dhirkije. — Se- 
niauses žmogus ant svieto, var
du Zaro Agha, aplaike prasz- 
parta, prislėgdamas kad jisai 

ir Ame r i ko
ja m iszdavc 

pavelinima atlankyti Amerika 
ant trijų menesiu.

Agha tvirtina, 
priesz Napoleono vaiska Egip
te ir Graikijoi mete 1825. Da
bar senukas priesz mirti gei- 
Jže atlankyti sklypą kuriame 
nesiranda svaiginaneziu

Turki je.

gimė 1774 mete 
niszkas konzulis

buk kovojo

uždegu
j n

po miestą 
su asztuoniu menesiu senumo 
kūdikiu ant ranku, sutiko po
licija nta, kuriam apsakė ka 
buvo padarius. Likos uždaryta 
kalėjimo, nes palicijc dasipra- 
to, kad motore turi būti 
sveiko proto.
nuvažiavo in narna,

nc- 
Kada palicijc

...........

buvo sudegęs ant smert, o kar
iny na i užgesino deganti narna.

? 4 , , , -r—i...............  * |

ARKLYS SURADO
PAVOGTUS PINIGUS.

Lorain, Ohio. ~ Trys 
kai, rinkdami bulves ant far- 
mos savo kaimyno Joho Schul- 
tzo; užtemino 'kaip arklys su
klupo, nes užėjo ant skyles. 
Vaikai buvo akyvi ir pradėjo

gėri
mu1 ( ?) nes Tkirkams teipgi yra 
uždrausta gerti gėrimus. Aglia 
tikisi, kad ji Amerikas įTriiim* 
svetingai žmogų, kuris per 156 
metus negero jokiu svaiginau- 
cziu gėrimu.

30,000 KINU SUKILĖLIU 
PAIMTA IN NELAISVE
Szanchajus, Kinija. — Kinu 

telegrafo praneszimai skelbia 
kad dideliame muszv su szian- 
riecziu sukilėliais in vakarus 

kūdikis nuo Kajfengo, Honano provin
cijoje, cent ra lines (tautines) 
Kinu valdžios kariuomene sn- 
musze prieszus ir 30,000 suki
lėliu paėmė in nelaisve.

Kova del Kaifengo tęsęsi be 
paliovos per keletą dienu. •vai-

Smarkus drebėjimas
ŽEMES INDIJOJ, DAUG

— Policije

Tra

lt Torrson, Mex. — Mieste 
Matemoras, Coahuila, likos už
muszta 32 
cijantai laike maiszaczio. Apie 
200 komunistu aresztavoia.

U Boise, Idaho. — ValsfL 
josią, Idaho, Nevadojc ir Ore
gone sugauta 5,(MK) laukiniu 
arkliu, kuriuos nusiunsta
Portland, padirbti isz ju mais
tu del szimiu.
' ll. Lima, Peru, 
suėmė garsu banditą Ernesta 
Zapata, kuris prisipažino, buk 
savo gyvenime nužudė devy
niolika ypatų, terp kuriu buvo 
devyni vaikai.

1[ Bologna, Italijė. — Eks
presinis trūkis susidūrė su ta- 
voriniu artimoje Sasso. Nola’- 
meje žuvo 18 pasažieriu ir 22 
maž daugiau sužeisti.

1[ Madrid, Iszpanije.
na i padare daug bledes Ziemt- 
nioje daliję Iszpanijos, užlie
damos užsėtus laukus, daug 
gyvuliu prigėrė ir užseme don* 
geli namu.

H Trinidad, Colo. — Pro- 
hibicijos agentas 
ney, likos užmusztas ant uly- 
ezios per nežinoma žmogų, ku
ris szove in ji isz automobi- 
liaus po tam pabėgo.

11 Windber, Pa. — Keturi 
likos suardytais per 

eksplozija dinamito, po kuriais 
likos padėta dinamito per ne
žinomas ypatus.

1! Wilkes-Barre, Pa. — In-
John

35 metu burdingieris 
Teodora Smith, nužuue 

juju dukrele 16 metu Myrtle. 
Žadintojas suimtas.

Dale Kear
ney,

namai

siutęs nuo munszaines, 
Kubler, 
pas

APIE 300 YPATŲ SUŽEIS
TA, DAUG UGNIU IR ;

v .KITOKIU NELAIMIU

Washington, D. 0. — Isz vi
su daliu Suv. Valst. daeina ži- 

4-tonios apie nelaimes laike
Dži u lajaus
suskaityta, kad apie 300 y pa 
tu likos užmuszta 1_______

s. Lyg sziai dienai
ii knd nnio .‘l(MI vnn-

-

P

h

:,s

L

SUŽEISTA. ŽMONIŲ.
Ka'lkutii.* ’—l Sriuirkus diJebo- 

lobaus krapSztyt skylėj užtik- jimai žemes davėsi jaust Ben
galo, Arsane ir Burmoje, kurie 
padare milžiniszkas bledes, su
žeidė daugio žmonių ir kelio
lika užmuszta.Telegrafo ir tele 
fono komunikacija likos per
traukta daug namu sugriuvo o 
ir geležkeliai likos suaixiytais.

Kalkutoje daugiausia nuken-, 
tėjo dideli namai 
maldnamiu likos kone visi 
griaut i»

darni lenais blokine dėžutė su 
$15,500. Badai pinigai buvo 
pavogti isz banko per bandi
tus. Vaikai butu tuojaus su
gražino pinigus, bet lauke ar 
bankas neapgarsys dovanos už 
sugrąžinimą pinigu. Kaimynai 
prancūze apie radini policijai 
kuri pinigus atėmė nuo vaiku 
ir, sugražino bankai, o pž ra
dini vaikai apląiko.sppiga.

I

•*» —*

o boksztai

visokiosia 
nelaimėse, daug namu sudegė 
ir apie trys tukstaneziai žmo
nių
Eroplanu nelaimėse žuvo 11. 
žmonių. Paežiam Now Yorke 
apsidegino nuo 
500 žmonių,

sužeista ir apsidegino.

4‘krekiu” apie 
St. Louis 389 ir 

kitosia mieštose panaszei atsi
tiko.

Automobiliniu nelaimiu bu
vo labai daug, nes užmuszta 19 

o sužeista daugiau 
kaip tuk slant is. Buvo tai nr-
žmonių

laimingesnis Džiulaju^ tie Icalp
«■praeita meta. \’lb

Ijll

I
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Erancu’ziszka žymi inspetoja 
ateities poni de Thebes, tarp 
kitu inspejimu, 
buk neveliaus, 
metu, .1 ...
Bnlszrciku. ZmcR 
i:..   ..ui....;.'h..

tęs pasiolgineja ant ulyczios, 
todėl sziadion kalėjimai ir li- 
gortbutes pripildytos. Ana sap- 
vaite paežiam mieste New Yor
ke aresztavota arti 
girtu kuriems
kalejimuosia, devyni mirė nuo 
toj sztopo, o apie asztnoniolika 
likos uždarytais prieglaudosia 
del pamiszelin.

tukstantis 
nebuvo vietos

Jis: ;
Agota !

Ji:
. . , ,

TAI TEISYBE.
■■ .............. ............

— Su kuom ženysiesi

i Katras bus pirmutinis, 
t"----------- ■---- i------------
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pnmnszauja, 
kaip už dvieju 

Rosijdj dings baisybes 
*us, kuris pa- 

liuosiiOK tklypit b*z tosios Bol- 
szevikiszkos nelaisvės, vra di- * * « dėlių virszininku raudonoje ar
mijoje ir slaptai ivngvsi 
lojo niilžiniHzko darbo.

F’anasziai prnnqszauja inspe
toja s Fink, kuris taipgi sako, 
buk Bolszeviku pabaiga prisi
artina.

prie

kad Chicago 
t ukstancziai 

kur

Apskaitoma, 
randasi asztuoni 
slaptu vietų (spikyzes) 
pardavinėja svaiginanezius ge
nimus. Galimu spėti, kad taji 
skaitlį galima trigubai 
dyt. Gengsterei surenku nuo 
kažirnyežiu, kekszu urvu ir ki
tu vietų arti szeszis milijonus 
doleriu per meta iilant juos lai
kyti po globa policijos ir kad 
juju nepersekiotu.

GeiigstWei

Motore turi

padi-

wholesale kup- 
tukstan- 

czius tonu visokiu daržovių 
idant užlaikyti ju preke. Knp- 
cziai sako, kad daržovių randa
si už daug, o kad prekes ant-ju 

tai geriau jais su- 
naikyt ne kaip pardavinėti pi-

New Yorke, 
ežiai iiimete in upe 

tonu visokiu

nenupultu,

gini.
Taigi geras ta voras likos in- 

o bedarbiai ne 
turi ka valgyt. Tai vis Ameri
koniszkas biz.nis.

mestas in upe,

LaikraszcyJai raszo, buk Vo
kietijoj susiėmė dvi parti,jos 
žmonių su kitokioms pažiū
roms, kas kiszasi statymo nau
ju bažnycziu. Viena partija yni 
už statymu mažesniu ir piges
niu maldnamiu bet didesniam 
skaitlyja (tai yra daugiau) an
tra szalis vela kovoja užstaty- 

d i dėsni u
maldnamiu. O kad ginezai t uju 
partijų nenustojo, todėl virszi- 

po

ma ir 'brangesniu

ninkai draugavęs 
4 ‘ Bonifacinsverein 
pas popiežių su 

reikalu

I *
vardu 

kreipėsi 
praszymu 

nusprenstu
popiežių 

idant taji 
savi szka i.

Popiežius atsake, 
riuosia sunkiosiai laikuosia sta 
tymai dideliu bažnycziu yra ne 
reikalinga; bažnyežios privalo 
būti tinkamos bet 
ruimingos. Geriau 
dvi ar tris mažesnes bažnvezes

O

ne kaip dideles ir branges.
Su popiežiaus atsakymu 

nes pastatymas di- 
bažnveziu « 

valiai. Juk 
yra gyvenimu 

Dievo o bažnvezios vra tai tik- 
o o

tinka visi, 
dėlių ir brangiu 
prieszinasi Dievo 
žmonių szirdis

ir

buk tebv-

■prastos ir 
pastatyti

su-

tai* vietos susirinkimo žmonių 
ant maldų. liažnvežios privalo 
būti ]>astatonios ant tiek, idant 
hutu atsakanezios sav

N<» tik del t<
nuoti
bažnyczioje

verte

O

> galima 
maldos, 
kas meldžiasi,

t ikslui. 
apkai- 

kokioje 
ar

lai didelioje ar mažoje, bet pa
gal savo szirdi ir intencija

maldos prie Dievo.
Prie tosios progos, atsimena

me ant žodžiu Iszganytojaus, 
kuris kalbėjo
prie Jokubinio szulinio:

“Ateis laikas
dabar yra, kad tikrieji* garbin
tojai garbins Dievą ant kožnos 
vietos, dvasioje ir teisybėje.

>ios
to-

in Sainarilonka

ir valanda ir

11

Del ko silke pannszi in gra
bą f

Del to, jog kaipo grabe, ran
dasi pilna kanlu.

Kas Mziadien yru laikomas už 
vagi, o kas nž didvyri?

Vagiu yni tasai, kuris vage 
kas tik papuola in nagus ir 
duodasi suimt o didvyriu yra 

ir suimtitanai, ka moka 44 imt i” 
tuom visai nesislapMto.

neszioti žiedu 
anl pirszto idant parodyt svie
tui buk .jiji yra vedus motete, 
bet vyras to nedaro; juk ir taip, 
turi ženklus ant saves kurie pa
rodo, Imk jisai yra nevalninku 
luomo moterystes...

Tankiai primonam skaityto
jams, kad jaigu raszoti* koki 
užklausyma in redakcija ir gei- 
ilžiate apturėti atsakymu tai 
bukite ant tiek mandagus, in
deli pacztino marke ant atsa
kymo. Gaunami* tokiu groniatu 
daug kožna sanvaite* 
centu susirenka gana ženklyva 
sum per menesi ir tik nereika
lingas kasztas dvi redakcijos, o 
nepriskaitant prie to laika ant 
sujeszkojimo tokio atsukimo 
ant užklausvmo. •
tiek mandagus ir nonžmirszki- 
te apie tai ba ateityje, jaigu ne 
indesite markes ant atsakymo, 
tai gromata cis in gurbą ir ga
lėsite dasiprast, del ko atsaky
mo neaplaiketi*.

raszote

o po du

Bukite ant

1.1. s» j

l'ankiai ateina žmonvs in re
dakcija klausdami pas redak
torių visokiu patarimu, rodu ir 

uszindami jam valanda ar 
dvi brangaus laiko. Kada duo
da gera rodą, 
tai buvo pas 

” ir 44 
aržiu

pas “patarėjus”
sėkmingai savo reikalu nors ge 
rai žinojo, kad ir redaktorius 
galėjo taji dalyka padaryti 
maža atlyginimą, o tokis “ 
tarėjas”
heli apie ka redaktorius buvo 
jiems da rodi jas.

tas
i c
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Imkite laivo 
kelione Hudson 

- upeje
Specialiszka Ekskurcija

NEDELIOMIS
LIEPOS 13 ir AUGUSTO 10

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

. ARBA

, UP-THE-HUDSON
IKI BEAR MOUNTAIN

$5.00 IN TEN IR ADGAL
Plaukiant in Bear Mountdin maty- 
siite Rivefside Drive Apartment 
namus, Grant’s kapa, Sing Sing 
kalojima ir kitas akyvas vietas.
Specialia Treinac Subatoa Naktį

Isz
Shenandoah.......... ..
Mahanoy City ............
Tamaqua ....................

Smagi Viena Diena 
Ekskurcija su 
savo draugais
Specialiszka Ekskurcija

' NEDELIOMIS 
LIEPOS 20 ir AUGUSTO 3 

IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
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.

12:35
1:16
1:45

[»

nors 
kelis 

patarėjus 
ir iszeina. 

patarėjus
J *

1

; . S<*-

jau priesz 
advoka- 
pasako 

Eina vela
užbaigti pa-

4 4

! t

u z
o toKis ”pa- 

nulupa gerai už dar-
tokis
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LEHIGH UNIVERSITETO
NAUJAS TENISO 

LOSZIKAS.
Julius 'Seligson, studentas isz 

Lehigh universiteto, laimėjo 
laike

universiteto, 
kelis losziinus tenise laiko lo- 
szimo Crescent Athletic khuno, 
B rook lyne, aplankydamas kėlės 
puikus dovanas.

AUKSO MOKSLAS
* Tuszczias maiszas nešto- 

o ttiszczia galva proto ne-ves, 
turės.

*
tada ant vandenio neplūsta.

* Jaigu nori gyvent, turi 
laiko nepaisyt.

Ant szio svieto viskas 
iszdyla, tiktai pudotkai ir mir
tis nuo amžių yra.

Ka sziadien gali padary
ti, turi ant ryt noatideti.

Jaigu tarno neturi, 
pats del saves patarnauti gali.*

Trumpai brolau gyvensi, 
jaigu ant Velykų skolas atiduo-

Kada szulinvs iszdžiusta

gyvent,
*

*

♦

1

svieto

tai

ti negalėsi. Gavėno teip greitai 
begs, kaip rodos\ su sparnais 
lėks.

* Norint būti garsum be 
nuopelnu, tai iszrodo kad nori 
pirkt be pinigų.

Specialia Trcinaa Subatoa Nnkti 
valanda 

... 2:00 

... 2:49 

... 3:16

Isz
Shenandoah ........
Mahanoy City ...
Tamaqua ............

DABAR planuo
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskurcija 
1N

Atlantic City, Ocean City, 
Stone Harbor, Wildwood 

Cape May
LIEPOS 12 ir 28, ir 20 AUG.
ISZ SHENANDOAH $7.74 
ISZ MAHAN0Y CITY$7.20 

ISZ TAMAQUA $6.78

Un<:'

*

Szita ekskurcija 
jumis patiks 

Riverview Beach
Szita Parka yra 40 niiliu ant 
l)(*laware upes ir szita eks
kurcija plauks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS
20 LIEPOS ir 3 AUGUSTO
In ten ir adgal isz Mahanoy .City 
ir Tamaqua $3.75. Sehanadoah $4 

Teeinąs iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

Smagi ekskurcija 
ant laivo

Czia gera proga matyti ir atlankyt 
garsinga valdžios laivynus akade
mija Annapolije, Md. 
Szita ekskurcija susideda ir laivu 
kelione ant Chesapeake Bay.

Nedelioj 13 LIEPOS
IN

BALTIMORE
ARBA 1•

WASHINGTON
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

IN

Chesapeake Bay
$5*.00 IN TEN IR ADGAL
Specialia treinas subatoa nakti 

Isz J valanda.
Shenandoah ........................ 2:40
Mahanoy City.........................3:17
Tamaqua ............................. 3:40
., --------------- --------------
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KATALOGAS KNYGŲ

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga.

d*t» * i *iwr*** *'« f ’ < f * r > *r t cs-m

I

lrNaktų
27 Ara- 

Yra tai ketvirtabiazkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 

• kad žmonoms ji labai patinka. 704

raws swat ■ ■ 
----------------

1 No. 128 < Dvi istorijos apie Valdi- 
ttiieras ir apie Bedali. 44 pus....... 15c*

No. 129 Keturios istorijos apis' 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu...... 15c

Puiki istorija apie Jona-No. 131
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera «za Korczaka. 262 puslapiu... < 35< 
drūta popiera. Druczini ir puikei ap- 

audeklinnis iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias, Pui
kus apraszymas, didele .knyga, 404 

‘ ‘ "* L. i.

dnryta

.41.00puslapiu, popierinei apdarai
No. 102 Prakeikt!, meilingas kri- 

minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidolota, apisaka isz 

pirmutines puses Bzimtmeczio, isz- 
Imta isz Lietu'viszku užlicku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c
k No. 104 t Trys istorijos, nplo Nc-

vr» ♦ * in ««*«*• ■ waf*a»• ewsrw*»v»*<*•*■•

...25«

kaus, Du <4"
Iszreiksztas >4
muose, Nevidonas, 90 puslapiu

No. 165 Asztuonios istorijos apie
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal-

PREZIDENTO NAUJAS
szuo.

Ana diena prezidentas Hoovc- 
ris aplaiko nauja policiazka 
sznni in viela pastipusio szunio 
“King Tul ”. Prezidentas ji la
bai myli, nes szuo yra labai mo

liniais

King 'Put

kyląs ir supranta gerai 
savo naujo pono..

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

m

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožna*> dal
gias turi savo vieta, Ka pasakė ’ ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu.

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu.........................  15c

Dvi istorijos apie- Baisi *

20c

No. 134

traus, neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senelis, Dieno! kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu...................................

No. 166 Trys istorijos, Sanus 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargsse, 
Geras Medėjus. .. «18<

No. 168 Devynios istorijos su pa-

•122 
i26e

veikslais, apie Dasekįa nekąltybo, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikio kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Jonhzkel-------------------------------- — -------------, - ------------------- ------------ „---------- ------------------------------------------, ,-----------------7

žudinsta ir npie Urlika rnzbaininka 'pavogė naktini sargo. Atidengta žu-
43 puslapiu

No. 136 Keturios istorijosJapii 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie

. .ISe dinsta, žmogus be szirdies, Užkimo, 
Iszgelbeta per kai įninka, Kaip ponas 
Raukaztlis atsivertė, Stebuklingai ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.............,2S«tvoros. 121 "puslapiu , 28c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: No. 169 Septinis istorijos apievalioje paa Maurus, Vieszkolio Duo
bos, Karalntis žmogus. 121 pus.. .

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktore; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Sznltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevaliojo, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau*, 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio j kny
gelėje toipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabnkiorka, Kaip žydas moka geszof- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Sziupinis 
talpinasi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo

25c Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu- Dorybe if mielaszirdingumas, Pasku- 
____ i_____________ r ‘ .

mintingesnes už vyrus su paveikslais, k®i» Apleista naszlaite, Jeszkok aukso
mitelis ir velnias arba moteros isz- tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misx-

;2»eszirdyje, Lape ir vynuoges.25c
No. 170 Asztuonios istorijos'apie 

Barbele, Mokytoja, Velniezkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir sergancxio ku: 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias praoi- 
Žengelis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu..........................

No. 171* Vieniolika puiku isterijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Vidadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, \usimimas seno Jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu....... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu.................... 15c

No. 173 Penkios . istorijos epie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavincti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu........25c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu...................  <,.35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele: 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gndras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu ^.imanavy- 
mai, Eiles, Kokete budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu............. 15c

Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis moto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amorike praleidžia szvante Užgyml- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, suslrinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus, 
Sauk geriausia vedintoji ...... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios is tor y os apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitai 
61 puslapiu...................................18c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka a pis 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau
kime, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. . . .2Oc

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
bzo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu.... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaojusia žudins- 
U, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasxaukt tęva zokonlnka 
Bemadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele, Mocziutes Pasakojimas 15c

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka
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Pa. Si miežiu lamis- 
“ Saule” 
naudiu- 

A nieriko 
uos

\’eroi)i ka 
Reading, 
toms pri(*niimerata už 
kuris v ra. vienas 
ginusiu

ISZ 
ginusiu laikraszcziu 
ir invliii skaitvti • • a lydą, 
jame randasi puikiausiu pasi
ukai I v m u. — 7822.

P. Miliauckas, Akron, Ohio.
— Nepaliaukite leidineti
le pakol asz gyvas
szio svieto, nes

Saule

Sau- 
ant

i i

4 4

busiu
svieto, nes laikrasztis

yra lai tikrai dangisz-> y

ta
....15c

.dalis)
Iln isz

ka saule, o neperskaitos josios, savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur-
ne galiu ne dirbt, ne valgyt, nei 
piiegot, nes sei.uitvije tik jojo 
randu suraminimą ir pasilsi.

—8202

Jonas (’ziesuis, 
Uoliu.

Watevburv S4
Kaip paimu

i

— ixiup paimu “Saule 
slcaityti, lai visi mano vargai ir 
rupeseziai dingsta, rodos kad 
visi saldumai mane apima. 
“Saule” 
raszlis Amerika*. Skaieziau sa
vo gyvenime visokius laikrasz- 

“ 'Saule 
rrausia suramina 
mina visanu*.

gsta,
i mane

vra geriausias laik-

ežius bet ? 1 ge-žmogų 
ir pralinks-

— 6497

Balt i-Aniele Polya nski u t o, 
more, M d. — Dekavoju szirdiu- 
gai jum už jusu laikraszti. Tu
riu 14 metu ir iszmoknu skaitv- 

(iSaules” ir ra- 
gromata

ti ir raszvli isz “Saules“ irra- 
szau szita gramai a Lietuvisz- 
kai. T'ankiai raginu savo teveli 
idant neužmirszt u 
prienumerata už ' 
asz ji labai myliu

ai naujinti 
” ba

jaign kada, pasivėlinu ja ja per
skaityti, tai man labai 
nuobodu. —12,247

1 ‘iSatrle 
skaitvt i

lai man

(‘zerevicz

v ra

Jonas ('‘zerevicz, ’Millvale: 
N. Y. — Nuo kada pribuvau in 
Amerika 1901 mete, 
skaitau justi laikraszti

nuo tada 
u Sau

le” ir sziadie neiigaletau 'be jos 
apsieit. * — 7941

Sierata, 
....15c

181 
35c

Dvasiszkos ir kitokios knygos
No. 176 A-Be-Cela arba pradžia 

Nihilistu, Stebuklas kuczios n akt i. skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku..15c

No. 177
...............................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Kelinuninka Joną, Vaikinas ir 

Stebuklas. .74 puslapiu...............20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną

Pavojinga klaida. 45 
...... .....18c 

Asztuonioa istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu

61 puslapiu . ..
Moraliszka Kabala katra 

iszdeda žmogaus ateiti..................10c
No. 178 Tikriausias Kabalas ar- 

ba atidengimas paslapcziu ateites su 
pagialba kazirom.........  10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų

Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele • No< 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokėjimo pinigu ligo

niams . 25c
No. 181 Kvitu knygele draugy

stėms del kasieriaus nog sudėtu pini
gu ant susirinkmu.................... . ...25c

No. 183 Naujas Didelis Sapnorius 
arbaiszguldimas sapnu, 160 puslapiu 
su 283 naujaispaveikslais, drueziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 

..............t..... 81.60
Klausymai ir atsakimai 

Angelskoj ir Lietuviu kalboje, del tu 
kurie nori 
popieras ...................   25c

No. 185 Balsas Balandalia arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Myliotu. II 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szveneziauslos. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapp krautai.82.60 .

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virssuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais ........................  82.00

na,
• • • •

ir Alena, 
puslapiu .

No. 149
10a

teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Toipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu, f . .15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprena- 
tasis, Ant kjek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu..................... ..15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jon'ukas ka
ralium. 61 puslapiu.............. J .15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petyas, Nuogai is 
puslapiu.......... .................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ............ .’....

" t

62

Preke ..
No. 184

iszimti Amerikoniszkas

576

gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visoi 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasnkaitymai ir t., t. 52 pus..........16c

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Piiary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu..................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimus sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Kare z e m a nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu .......... ........................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. ... I

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuiio. 58 
puslapiu ......................  15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap
skalbto jas. 63 puslapiu.......... . .. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu............... .15c

No. 123 Septynioė Istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu........ u.....................   15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvarl- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................s...............15c

Nė. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ....................................15c

No. 120 Penkios isterijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
Užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu............................    .ISe

No. 127 Trys istorijos apie Dukt! 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu. <

15c 15c

62 
15c 

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus

No. 156 Puiki Istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 

4 >.

. .25c

46 
15cpuslapiu.

No. 158 Keturios istorijos npie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15«

No. 160 Keturiolika istorijų apia 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli.aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus..,................. 25«

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai, 105 puslapiu........... 25c

No. 162 Trys istorijoj apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu......................... 10c

No, 163. Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu.........................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor-

No. 187 Mažas Naujas ‘Aukso 
Altorius, didei naudinga meldu kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais eku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.......................... 81.60

m/ » f . *»i’ ■‘e ’■

No. 188 Aniolas Sargas; yra Ui 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
ežios aprobatu, 448 puslapiu, viaos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginU, au
ksuoti lapu krasztal...........50

No. 189 Vainikėlis, kaUHkisaka 
maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skuyini juo<i ntinkaiti

*

I

CAPITAL STOCK .$125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Pabaigos savaites
kelione

SPECIALE EKSKURCIJA 
NI

DETROIT, MICH.
$12 IN TEN IR ADGAL

CHICAGO, ILL.
$16 IN TEN IR ADGAL

Nedelioj 20 LIEPOS
Specialia treinaw su ba tos ryta 

Isz valanda
Shenandoah (40c vyrsziaua) 9:11 

Mahanoy City  ................9:41
Tamaqua

• •••••••••••••s

apdarai, auksuoti lapu krasztal, 802
puslapiu, didelis aiszkus dn>kai 01.00

No. 190 Visuomet, xpalda-kny- 
gele katalikams lietuviaitts Visokio

No. 190 Visuomet,
Mokame 3-czia procentą ant 

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

1 fi

J. FERGUSON, Vico-Pres.irKas. ;

7

amžiaus. Puiki maža'. knė*^. 
puslapiu, baltos celluloidea apdare-• Daugiausia; iszmoksi, jai- 

gu gyvenimo vargu daug turė
si. *

• Mirža skylele lai va 
skandina.

• Nereikalingas mažas už- 
davimas žmogų pragaiszinu. .

laiku nors“szlapiu” 
žmogus pasigerdavo, tai mažai 
kada ji policija uždarydavo ant 
atszaldimo, bet sau eidavo mal- 
sziai namo nieku ne užkabinę- 
llamas, liet sziadien jaigu prisi
pila munszaines tai kaip'pasiu-

Už geru

nu-

. 10:00
G. W. BARLOW, Pres,

15c• *»

Bais, su kolioruotu pavofttfoliu ant 
▼Iruiaus, auksuoti lapu kraaaOai bo 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.... K

W. D. BOCZKAU3&AS-00. 
MAHANOY CITY, PA.

t 81.80

K
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LIKIMAS
Ponas akamanas Krist i jomis 

Taube sėdėjo savo 'aptrintame, 
Renei jau j uodą skūra aptrauk
tame nrinksatasuolyj ir jesz- 
kojo ko tai priesz save isz- 
sklaidytouse pageltuose popie
riuose. Ant mėlyno# jo nosies 
kabojo platus akulioriai.

Buvo isz jo tikrai stebėtinas
A'kama-

gaiksztiene nežinojo kaip tieI 
Atokiai nuo jo stovėjo d va- qigonai rūpinasi apie Viesipn-I

žmogus tasai ponas 
iras.

butu sau labai noriai užgraji- 
nes ant savo numylėtos triube- 
les, bet to negalėjo tokioj 
draugijoj padaryti.

Kunigaiksztis regis nieko 
sau nedaro isz tos visos drau
gijos susirinkusios nes kitiems 
kalbant szvil|uwo ir žiūrėjosi 
sau in stones, paskendusias ru- 1 
denio miglose.

Pati knnigaiksztiene dalijo 
susirinkusioms arbata.

Kalbėjo taigi kunigas klebo-
I

O buk tai szviesi kuni-
nas.

I O
i

1

.

- I

!&ftX

1

ro pasiuntinys, baimingai lai
kais pažvairiuodamas per kro- 
teles senoviszkojo biurko. Sto
vėjo kaip Striūna nuleidus že
myn rankas ir laukdamas pono 
Akamano prisakymo.

Teip stovėjo jau gana ilgo
kai, o ponas Akamanas nei net 
galvos nenorėjo pakelti. Paga

ili pasiimtini pasižiurėjo
* a B fe a a

lios i
ir atsiliepė rimtu paliepian-i 
ežiu balsu:

— Tu čigonu man czionai 
neapkensi, supranti!

Pasiuntinys nei nesukrutejo, 
tylėjo.

— Ar tu Turkas 
czionais

ar kas! 
Tu čigonu czionais neturėsi 
laikyti, liepsi juos iszvaryti 
isz musu apylinkes. Ar girdi? 

Pasiuntines vėl nei 
j udino.

— Asz liepsiu tave iszmes- 
ti suriko ponas Akamanas isz- 
vestas isz kantrybes pasiunti
nio tylėjimu.

— Kaip szviesiausiam po
nui patinka — atsake pasiun
tinys, bet čigonai vistiek pasili
ko Aržuolvne.

Ka ! pasiliks! kad asz ne
supyko ponas Akama- 

— O tai butu istorija!— 
Tu žinai, su kuom tu kalbi!’.

Čigonai Aržuolvne pasi
liks — kartojo ramiai pasiun
tinys — kadangi szviesi kuni- 
gaiksztiene bus pati naujai gi- 

cigoniukui krikszto 
Todėl čigonai Aržuo-

nepasi-

t i Dieva. Vakar pats 
prie ju su visai kitokiai^ persi- 
tikrimais.

-L Kas su kunigu geradeju 
atsitiko?— klausė nusiszypso- 
jant kunigaiksztiene.

— Tai buvo per Visu Szven
tu diena. Atėjo pas mane či
gonas, nepasako nei a, nei* b, 
ir padėjo g 
Ko norite?
asztriai. Tai yra ant misziu go
dotinas kunige rytoj turime 
Užduszines. Tai tas mane per
ėmė. — Pasidėkite tai sau pa
sakiau— jums tas daugiau rei
kalingas negu man pasimelsiu 
ir už jusu numirusius per ryt 
dienos abelnas maldas. Eikite 
sau su Dievu!— O ne,’gynėsi 
čigonas godotinas kunigas vi
sai nepasimelstu 
idant atlaikytum

mirusius,

atėjau

uldena ant stalo, 
paklausiau gana

♦ 141) k
4

A I i j f
' f, nu ,į icowwwwy
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A*

T

4
4’,J į’: ■w

noriu! 
n as.

mūšiam 
motina, 
lyne pasiliks,.

— Ar isz proto iszejai, ar
kas! — sunko ponas Akama
nas.

o asz noriu 
miszias už 
o godotinas 

kunigas kitaip nelaikys. Pali
ko guldeną ant stalo ir nuėjo. 
Matote taigi ponai, kgd nepai
sant geriausiu noru negalėjau 
jam guldeno sirgražinti ir turė
jau atlaikyti miszias — pridū
rė kunigas klebonas, gerda
mas arbata.

— Man taip pat rodosi, kad 
tai ne. loki pikti žmones — 
kalbėjo mokytojas.

— Bet miszko jie, nežiūrint 
to, turbūt visai nereikalingi ir 
tenai anų nematome — kalbėjo 
miszko sargas — kur jie pra
važiuoja, 
randa daug 
retkareziais palieka ir 
irius atsiminimus.

— Praszau justi, kgs su jais 
padaryti f — klausė ponas už
veizdetojas. — Deszimts A klu 

de-
ger mū

šiai in tai visai netemyti, ar jie 
Kas ten man

musu

klebonas

tenai visados atsi- 
ugneviecziu, o 

arszes-
j->

juos pavarysi, iszguisi ir 
szimts sykiu sugrysz:

'<•* "r 
gigai
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in pili ir tenai

— Visai ne, bet tokia jos 
szviosybes valia — atsake Isz- 
didžiai pasiuntinys.

— Ar misliji, parasze, kad 
asz leisiu ka tokio panaszaus 
sau pasakyti? Asz! Tai tu la
bai daug apsirinki! Supranti 
Tuo jaus einu
kalbesiu su ponia kunigaiksz- 
cziute.

Dar ko czionai reikėtų! 
Szviesi ponia turėtu but tiems 
skurdžiams Krikszto motina?! 
Kur tu tai beproti girdėjai; 
Na, mislijau, kad tu esi protin
gesnis bet matau, kad kvailas, 
kaip stalo kojos.

Stalo kojos stovėjo ramiai 
ant savo vietos. Ponas Akama
nas negalėjo isz piktumo net 
atsigauti. Jeszkojo suramini
mo savo tabakerkoje, daužė 
knmszczia in stalu perverto vi
sas popieras ant biurko paga
lios atsistojo ir suriko ant su
akmenėjusio beveik nuo ilgo 
stąvejimo pasiuntinio.

— Juk asz pats apie tai per
sitikrinsiu, supranti! Juk asz 
apie tai persitikrinsiu,

czionai

kalbėjo k įm igai k-

yra ar ju nėra, 
apie juos galvoj?

— Ponas užveizdetojas tu
ri teisvbe
sztiene, besisupdama minksz- 
ta-suolyj ir gerdama arbata.— 
Visiszku teisybe, teip galiu pa
sakyti, kad jaueziu prisiriszi- 
ma prie tu biednioku, už tai-gi 

‘ ir nusprendžiau likties 
niuko krikszto motina.

— Ponas Akamanas Taube 
. pranesze tarnas.

Ponas Akamanas i nėjo 
mai besikloniodamas. 
ant jo neatkreipe at ydos, sus
tojo su nusižeminimu prie du- 

kunigaiksztiene tuotarpuriu,
toliau kalbėjo.

— Nusprendžiau
kriksztarnote tam

ei go-

ze-
Niekas

likties 
čigoniukui, 

kuris antai neseniai gimė Ar- 
žuolyne.

I

siausioji ponia — kalbėjo tuo
Tobulas darbas, szvie-

0 j°i 
tas nebus teisybe, tai tegul ta-* perimtas kunigas, 
ve Dievas laiko savo globoje. 
Girdi!! — O dabar: Marsz!

Ramiame elrimszakme salio- 
ne .turineziame gražiausia isz- 
veizda priesz dvaro stone# sė
dėjo viena Lapkriczio suniu
rusia popieti maža szeiiiiyna.

Pati kunigaiksztienc bovijo- 
si gaspadine. Kunigaiksztis so
de,jo prie lango rūkydamas 
cigare neatkreipdama# 
dos ant kalbu kilusiu prie sta
lo. Buvo tai draugija abai su- 
ipaiszjda; dvaro užveizdetojas 
Taush žemas riebus vyriszkis, 
paskui klebonas Razlas, links-, 
mas kaimietis su amžinai nu- 
siszypsojusiu veidu. Kregžde 
nuolatai nusižeminęs mokyto
jas visuomet besikloniojantls 
ir besit teisinant is nežinodamas 
pats kode! liesnykas (miszko 
sargas) Euchs, kuris, mato
mai, labai ko tai merymavo, ir

— Norint# bus bent kokia 
zobova — pridūrė ironiszkai 
miszko sargas.

Kunigaiksztis flegma t iszkai 
su pirsztu barabanijo
K«-

Akamanas

in lan-

atv-v

Taube stovėjo 
prie duriu kaip nesavas.

— O, musu ponas Akama
nas! — suszuko knnigaiksztie
ne.

Taush žemas riebus vvriszkls,
* k V
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Atsitikimai Iszniekinimo 
Szventu Abrozu.

Dievo <^syb(‘ žmogui \ isiime 
npsireiszkia, kiekvienoj vietoj 
ir visame, bet žmogus iszdidtis, 
o ypacz nei uris grynos sanžines 
nenor jos iszpažinli ir nemato. 
Atsitikimu, kuriuose Dievas 
žmogui apsirerszkia kaipo bau-' 
stojas, baudžiantis už nusidėji
mus ant szios pasaulės buvo ir 
du gal bus daug. Pridursimo 
ežia kelis isz ju, kaip dalipslejo 
bausme Dievo net tokius žnio-. 
nes, kurio isziuokia szventus]
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NORI GYVENT DAUGIAU ATSITOLINĘ NUO VISO SVIETO.• j ■ . , '•‘•"■i
Paveikslas parodo vargingas bakūžėlės gyventoju' ant salos1 Szventos Kildeofl, ant va

gy vena tiktai 35 gyventojai. Dabar tie jei gyventojai mel-karinio pamario Sžkotlamlijos, kur
džia. Angliszkos valdžios kad jiems suteiktu pajgelba ant apleidimo tosios nuliudu-rios salos ir 
kad juos nukrausytu in daugiau apgyventa szali. 'Ant tosios szalies atplaukdavo laivas tiktai 
du kartu ant metu su pacztn ir visokiais siuntiniais ir maistu.

Ii čigonu — praszneko užgau- 
naneziai kunigas klebonas.

-— Sutinku su ponu Taube 
— kalbėjo miszko 
mes ant to 
szeptiszkai.

— Nieko nekenkia, szviesi 
ponia, nekenkia —• kalbėjo už
veizdetojas — norint s 
pažiūros nesutinka.

— Sutaikinsime
kortomis, ne tiesa ? 
maisze juokdamos kunigaiksz- 
tiene.

sargas —- 
žiūrime kiek tai

musu

juos su
i nsi*

szviesi po- 
— džiaugėsi

— Parinktinai, 
nia, labai gerai!
miszko sargas. — Čigonai, tai 
taipgi žmbnes, o kaipgi...

— Tėip, bet jie nokortuoja 
— atsiliepė ironiszkai prie lan
go kunigai kszt is.

Kortuota.
— O kaip vadinasi laimin

gas tėvas! — paklausė po va
landėlei užveizdetojas.

Vadinasi Mieszka — ai
va i kas

■

ja ir iszvirk su makaronais sa* 
v o paežiai.

Misza ned r v so tai daryti.• •
Na, ko stovi ? — juokėsi 

knnigaikszt ietie. -—Juk asz tau 
galiu duoti viena viszta. Kok
sai I ir paikas! Na, susigauk ir 
neszkis sau!

Su neapsakomu mitrumu szo- 
ko M isza prij t voros, apaugu
sios szabalboijais ir nesuskaitė 
dar penkių, o jau viszta prany
ko jo pažastėje, nesugrąžina
mai. Kunigaiksztienc gardžiai 
sau juokėsi.

Moki t u taip labai gerai 
darvti! — szauko in Misza, nu- 
mesdama gala surūkyto popie- 
roso.

Misza jau negirdėjo, buvo per 
.toli.

♦ * ♦

Surinkimas Tikru 
ft « * |-,f : j, « V o . 7 |t ’Tft P 

Atsitikimu
PATIKRINANCZIU ESYBE 

DIEVVO.

Szvaicarijoj, kalnuotoj aplin
kinėj, po kryžių praeit i nėjo ke
li jauikaieziai, ' (tinuntiejie jiuo 
linksmoms zobovos. Vienas isz 
ju pažiūrėjęs in paveikslu, nu
kryžiavote Iszganytojaus, tarė 

Nuleiskgi 
rankas, juk

bet

iszjuokia
- abroziis, tai yra paveikslus per-C 
statanOzius Jezu Krislu, .Jo Mo
tina, Szvenczinusia Panele, ar
ba ka isz Hzventujn Dievo. 
Kristus pasakos in savo npasz- 
taJus ir mokintinius: “ 
kiną jumis, niekina manim, 
kas manim niekina, niekina Ta 
kuris mane pasiuntė, 
ninias 
Marijos Panos, 
turi ’but nuodmnia, negu isznie- 
kininias paveikslu kitu szven- 
tuju irapasztalu Dievo, kadan
gi Marija Pana tikrai yra Mo
tina Dievo, nes nors j i ji pagim
dė Krislu, kaipo žmogų, tikrai 
turi but vadinamu Motina Die
vo, nes tame žmoguje buvo dvi

t a rj > 
sujungta su 

todėl Iszganytojus

.Teisybe, sunku rasti gera vyra

Kas nie- 
o
I

” Isznieki- 
abrozo Motinos Dievo, 

daug didesniu

prigimti suvis skirtingos 
saves; žmogyste 
Dievysta,
priemes žmogiszka kana buvo
podraug žmogumi ir tikru Die
vu.

Ir sziaip: Tol. Bus.
'UI

rp

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

ftp*
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Ba nedaug czionai# juju yra, 

O tasai ka iszminti turi, 
Tas ant merginu nežiūri, 
Bijosi martele užkabinti, 
Ir ant ženybu kalbinti, 

Ba rziona i tinę mergina, 
Del josios niekad nobunaftgaiia, 
Nuolatos bambiliais lakstytu,Nuolatos bambiliais lakstytu 

V v ra kramtvtu. 
• • 

Nežiūrėtu, .■ *

I r apie ji nepaisetu. 
♦ ♦ •

Netoli Vilkesberiu kokia tai
jSlavoke

Mot e rele nekokc,
Kaip merga buvo, 

Norago negavo. " 
Tada koki lai Lietuvi pri

viliojo,
Ir apsiporuot su jaja turėjo.

Tas taip paežiu mylėjo, 
Kasdien ant ranku turėjo 

Bet ilgai taip ne ėjo, 
Bdbele siųst pradėjo, 

l’radejo labai gert, 
Nuolatos sav’o vyra‘bart, 

Zyliojo per dienas,
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sake klebonas — vaikas va
dinsis kaip szviesi ponia. Mari
ja, Kugenija..-

Kalba isznyko bekortuojant.
— Ka ten veikia mano krik

szt adų k te !
gaiksztiene saules apsvilusio, 
stovinezio po balkonu vyrisz- 
kio, kuris nųžgydamas rankom 
kepure, žiurėjo auksztyn su-ne 
paprastu savo dėkingumu.

Dekavoju szviesiausiai 
poniai — atsake Miszka — lai
kosi gerai, kaipgi turėtu but ki
taip! tokia* laime.

Knnigaiksztiene stovėjo ant 
balkonu pasirėmus ir rūke po- 
p i erosą i 
dienomis po kriksztui. Kriksz- 
tas atlikta iszkilmingai, niekas 
kaime niekados neinate ko pa- 
naszaus. Cigonaite isztikro per 
krikszta apturėjo vardus Mari
ja Eugenija, visas čigonu būrys 
buvo gausiai apdovanotas, o 
maža cigonkaite rdgis gavo at- 
mineziai kelis desetkus dukatu.

Turime but teisingi. Misza 
visiszkai nejeszkojo malones 
pas knnigaiksztiene. Tiktai ne 
tikėtai knnigaiksztiene ji pa
mate prie szabalbonines tvoros 
stovinti ir pati ji pasiszauke. 
Stovėjo čigonas, tarytum, ji 
kas butu karsztu vandeniu ap- 
liejes. Buvo tai iszteisybes pa
togus vyras, suaugės, 
dais ūsais.

Knnigaiksztiene pute nuo sa
ves melvnus durnu debesėlius 
ir su pasigrožėjimu žiurėjo tai

'Tas taigi ir buvo jo nelaimes 
priežast is.

Norėdamas isz pilies

— klausė kuni-

Tai Ibuvo penkiomis

— Szvie#iausioji — siimui- 
mojo ponas Taube.

— O, tegul ponas sėdasi— 
ar žinai ponas, rytoj apvaiksz- 
cziojame iszkilmybe cigonisz- 
ka krikszta — kunigas klebo
nu# apkriksztys, asz busiu 
krikszto motina — ponas ži
nai, kaii) asz isz to linksma!

— Žinai ir tikiu, bet tai la
bai stebėtinas atsitikimas, 
szvi<‘si fjoiiia, bet praszau...

Zinai ir tikiu, bet tai la
st cholinas

Neapieisdavo ne vienos, 
Gere alų, 

Ir ant galu, 
Visai bobele pasileido.

Visokiu ‘biaurvbiu daaileido.►

Nežiūri ne savo mažu dukrelių. 
Vargingu mergeliu 

O tas josios asilei is, 
Isztikruju kaip gyvulėlis, 

Pasigerins karezemoje staugia, 
O kaip verszis naminiu riaukia, 

Bara su alkūnėms trina. 
Apie namus neatsimena;

Tai vis Dievo daleidimas, 
daigu katro protas silpnas.

t

t

pasijuokdamas: 
ben karta žemvn 
gana jau prisilaikiai iszkeltas 
ugsztyn.” Girdėdami ta bedie- 
viszka kalba, savo draugo kiti, 
gal katras ir paniislijo,
nieks jaunikaiezio nesu ha re už 
toki iszjuokima paveikslo Isz
ganytojaus. Net po dvideszimt 
metu, kada jaunikaitis likos su- 
puraližuotas, kad ne ranku ne 
kojų pavaldyt negalėjo, atkrei
pė ntyyda ant jo bedieviszko 
iszsitarinio, kuri primine drau
gams jo tas atsitikimas. Dabar 
visi pradėjo kal'beti, kad tai 
Dievas tikrai ji nubaudęs už nu 
si dėjimą.

d aši
gali! i in miszka, turėjo neatbū
tinai praeiti pr6 Akamano na
mus. Buvo tai žemas, vynuogė
mis apaugės namelis. Valstie- 
cziai ta naudi paprastai vadin
davo “kvaterft”. Misza neatbu-, 
tinai turėjo praeiti pvo ta kva- 
tera kitokios rodos nebuvo.

Bet kas tas, kaip norints pra
slinks, o jei ne, tai pasakys 
lead jam viszta dovanojo pati 
kunigaiksztienc, o szita, jei busi (antie Motina Iszganytojaus ir 
reikalas, sudės davadus. Marija Magdolena. Tula ryt- 

Miszu taigi ėjo sau <be jokios meti patčminta uždėtas ant ka- 
bainies. A kamanas Taube sto-1 klo stovylos Marijos,

o, kopeczias, 
paveikslo nukryžiavoto Iszga
nytojaus pantis isz szieno nu- 
. . „.j ir da kiti iszniekinimai 
padaryti per koki tai piktada
rį bedievi. Gyventojai mieste
lio datyre isz los priežasties di
deles kartybes ir susikrįmtimo, 
matydami taip dideli isznieki- 
nima ir iszjuokima szventu pa
veikslu, per nelaba 'žmogų. Nu

puolė ant vieno 
bet anas nebuvo

visi pradėjo kal'beti

kvatera

reikalas, sudės davadus.

* ♦ ♦

Pa-Kenij,‘Polatinate, sode tū
lo ukeso stovi senas kryžius, po 
kuriuo stovi dvi akmenines sto
vy los arba paveikslai, persta*

K. RĖKLAITIS
Lietųviszkas Graboriu* —

Laidoja numirėlius pa- O 
pal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- j 
jinke moterems. Priei- U 
narnos prekes. n
516 W. Spruce Str., | .
Bell Telefonas 149 11

MAHANOY CITY, PA. ll 
306 Market Street į 

Bell Telefonas 441-J J
TAMAQUA. - b PA.

Kur ten netoli <Szenadorio, 
Badai Viliampono uŽkabaro,

vėjo namelio tnrpduryj ir leido | Diev 
durnu kamuolius isz ilgos po
li isz k os pypkes.

Kur eini, valkate1? — suriko Įvytas 
ant Miszos.

— Namo, maloningas pone, 
iii Aižuolyna paš pltczia.

— O ka ten po szvadcu turi
i1

Greieziau nei Miszn suspėjo 
■ ■ ■

gis isz dideles. meiles perdaug
“ • 1 • 11*

niszkos pypkes.

a ;)

atsakyti, iszdave ji viszta; 
įs --
ja prispaudė prie savo 
nes. *

I

kruti-

visados sakyda-— a r m* visados saicyua- 
van — suriko Akamanas —kad 
čigonas, tai vagis! Duok ežia 
man viszta!

— Gavau ja nuo ponioj ku
nigai ksztienes — nedrąsiai su- 
szvapejo Misza.

— rl\ii kiekvienas vagis ga
lėtu pasakvti —czionai su visz
ta!

Bet Misza del savo nelaimes 
ant čigono, tai vėl ant geltuo- pradėjo bėgti ir tuo badu puolė ■ • ■ J • • * • A ■ w • • •

sua uges su juo-

nuojaneziu medžiu virszuniu.
•— O motina taippat laikosi 

gerai, Misza!
— Taip, Visai gerai

sake rainiai užklaustas.
— Turi visko, ko tik sau 

reikalauja!
-— Visko, szviesiausioji po-

✓

Bet matai, Misza, juk ko 
norints neturi.

— Nežinau,
— Visztos su makaronais—

juokėsi knnigaiksztiene.
— Taip, to neturi, bet isz 

kur jii vargdiene tai ims.
— Pasiimk tad viszta pats.*pasakei, asz bueze tau antau- 

Žiurok tenai po tvora purtosi sius atpliekiąs su dideliu no-

— at-

ant jo dar Didesnis nužiūrėji
mas, kad viszta pavogt*.

— Vagis! Saugokite vagi! 
pradėjo isz vi- ltSaga u k i te ji! 

su šylu szaukti Akamanas.
Tolinus Bus.

PRIESZ SUDŽE.
n ui. k

Asz tikrai sakau ponui

Ponas Akamanas neiny-

szv ilsiausioji
sudžei, jog tasai mane prie vi
su akiu teip koliojo, da vehfk 
butu man per snuki pora ypn 
uždavęs!

Vai ko man
no

Apsktmstasis: rr
tu žioply apie’- tni pirmai

Žiurok tenai po tvora purtori pins atpliekiąs su dideliu 
yra gana riebi, sugnuk ru.viena f

1

♦

k.'1-.'

1 % 
■A;?2

Motinos 
o ant galvos

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigUskas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 

i fonųoti o pribusiu in deszimts* 
minutu. Bell Telefonas 872

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

6 6 6
PrMtzalin* galvos skausmą *r neural*

irimu ir iszjuokima szventu pa-
• • * • ’i <■ t. <r

žiūrėjimas 
sziaueziaus 
kaltas.

Laike'iszkilmingo paszventi- 
nimo bažnyczios, visi dalyvavo 
toj apeigoj, apart vieno jauno 
melninko, kuris 
dirbdamas lapo ... • i • 1 ]• rrasx«nna gaivu* •auusm* ar naurai*I misdamas apie krumplius ma .. . . .. ...1 • gija in 30 minutu, sustabdo perssa*limo rato, pagavo anie jam ran- j 
ka ir sutrynė taip kad reikėjo ; 
gabenti iii ligonbuti. Ten visu- 
piinnu gydytojai turėjo nu- “ 
piaut jam delną, [lotam vėl iki 
alkuniai, o ant galo ir visa ran
ka atpjauti, idant gelbėt gyvas- 

< .n a « a « a * a

I

ta diena be- 
sužeistas.

Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose
II ,■! I , 1 ■— I    ■■■■■■*

m
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ti’. Kęsdamas dideliai nelaimin
gas malu ninkas sza ūkdavęs: 
ulsztikro tni bausme Dievo 
ant kurios užsipelniau, kalbin- 
įlamas ant kaklo paveikslo Mo
tinos Dievo kopeczias.”

Vėliaus iszsirode kad prie 
Vi rsz m i net (r i sz n i ek i n i m o k ry- 
žiaus.ir stovylu prisidėjo da du 
sandraugai malu įlinko, 
trys jie ibuvo Portestonais. An
tras isz ju buvęs mūrininku ir Į 
taipgi tapo Dievo nubaustas už 
ta nedora darini, HeS nupuolęs 
nuo lipinies, iszsisuko sau ran
ka ir nevaldo jau jos lyg mir- 
cziai. Trečiasis laukia da Die-, 
viszko nusprendimo* 1

u

Visi

' i ■
l ‘' Y '■ f n m M -J* J 1

'•'Hi! *

Yra daug smarkiu, 
Tr su ilgu liežuviu. 

Neseniai kokia tai sueiga buvo, 
Ir Jei t u in ten pribuvo, 

Jau ka tie jei vyrai nukentėjo, 
Kad dalai k vii negalėjo. 

Sziadien apie tai da nutylėsiu, 
O kitu kartu pakoeziosu. 

Geriau moterėlės pasitaisykite, 
Su bonkutgms nelakstykite, 

Savo žiotis uždaryk i to, 
Ba kn asz prižadu, 

Tai ir isztiesu.
* * e

M a hanoj u j jau priviso už daug 
mergų 

Tarp kuriu yra daug visokiu 
valkatų. 

Po parijus ir kitas vietas 
reizuoja, • 

Ant vietos neapsistoja.
Atsiranda toki vyrgamulos. 
Ka prisiplaka prie merginos, 
Flirtuoja ir duoda pinigus,

Mano kad jam jojo ‘bus. 
Kaip tik nuo katro kiek nu

griebė, 
Tai ir'biesas pagriebė.

Girdėjau kad ten kur apie 
Spruce ulyczia; ’ 

Neduoda ramybes savo kaimin- 
kai, ajbecze, 

Visaip ja ja apkalbinėja. 
Ir da gromatas raszineja. 
Žinau apie jaises gerai,

A. RAMANAUSKAS | Badai joms kaili ketinaistper- 
1 tivyl^i,,

Už tokius apkalbinejįmtia.

&f

LIETUVISZKAS GRABOR1US 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R Y

i

Nekaltos nioterelos apjuodi-
■ , niulu*-

GERAS AFIOIERIB

I

1

žjlll

- b

<1 ilgi oĮMŪ^Ii
^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius i 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesaliu, 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.

r| t| ............., jrJkf f- -
Kalėjimo dažiuretojui dingo 

nuo geležines szepos l*akUs. 
Sliesoriaus tuom laik ne buX’o 
mieste, kuris galėtu atidaryt, 
nes tarp kalininku buvo vienas
senas vagis — ta paawulHV o 
jisai sulenkės vi ui ne ilgai du
ra vo atidarė szepa.

Tai vyreli isz tave geras 
risi oris * I* *meisteris ?
— Taip, taip ponuli! Mktid 

ponas, kaip tai gerai, jaijgu£kio 
'gus kokio amato gerai isr.simo- 
kina... I !•»

."'jt

>
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VISZCZIUKAS SU TRIMIS 
KOJOMIS.

Kaunas. —- Ties VIII fortu, 
Maironiu kaime pil. A. Grons- 
kio viszta iKzperejusi viszcziu-

V*

• | V ' ■ '"T *
7 Ii •''!W •'*' R .A • " J

s II

j* »*<'

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame. I

„     _____________ _—  : .      ----————  —- —I

i z_.
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU ISZ LIETUVOSf-r T t f—" ---------------e— "TT •7T----- ---

— Džiulajus praėjo, vaikau 
apsidegino pirsztus, automobi
liniu nelaimiu buvo užtektinai, 
o nekuriems buvo per karszta 
pakausziosia nuo 'dinamitines 
namines.

KAIMELIU

Praeita Petnyczia lanke* 
H szioj apielinkeje p. Jonas 
Valaitis * ‘Vienybes” laik.rasz- 
czio redaktoris isz Brooklyno, 
ir p. Vladas Miszkunas ir jo pa
ti isz Scranton. • *

Vienybes” laik.rasz-

f Jonas Valeviczius, gyven
tojas miesto per 34 motus, 816 
E. Railroad uli., mirė praėjusia 
Petnyczia nuo uždegimo plau- 
cziu. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Juozapo .parapijos. Jojo 
pati m i it 
Petnvczia.
Juozą ir‘broli Kazimiera mies
te. Laidotuves atsibuvo Pane- 
del i rvta.

Velionis
Juozapo parapijos.

praėjusia Didžiąją
Paliko viena sunu

Vladas t’zeponis, Vikto
ras Volinas, Ona ir Leona Ju
ka vonis visi isz Brook lyno lan
kėsi Mahanojuje pas gimines ir 
pažinstamus.

SHENANDOAH, PA.
Povylas Kazunas, 

in Citizens Military
iszva-

žiavo in Citizens
(’amp in Marylanda, kur lavin
sis kariszkam moksle per vasa
ra.

pas motina.
mentus yra sūnus
nes

Klementas Kazunas, ka
detas ant laivo Annapolis, pra
leido kėlės dienas per Džiulaju 

Povylas ir Kle- 
aptickorie-

L.M. Kaziunienes.
Vincas Valiukoviczius, 

20 metu isz Connerton likos su
žeistas in koja nupnhlamas nuo 
motorciklaus arti Zion Grove. 
Randasi ligonbuteje.

— Jonas Buszkeviczius, tim- 
bermonas,likos užmusztas Tur
key Run kasyklosia per sugriu
vimą anglies.

Szv. P. Marijos Ibažny- 
ezioje Ilingtowne, likos suriszti 
mazgu moterystes Izabele Ma- 
ciejauckiene, duktė Vinco Dun- 
dzilaus, W. Centre uli., su Ar
tini ru Brown.

Pagal paskutini snrasza 
tai miesto gyventojai sumažėjo 
indeszimts metu ant 3,000 gai
vu.

— Aleksa Padai t i s, kuris li
kos pasiautas garadžiuje 
prohibicijos agentu 
Malloy, mire Petnyezioje Ash
land ligoifbuteje.

per 
Edward

SZMUILA IR LEIBA.

Szmuila: — Kas girdei Lei
la*!

Ix’iba: — Negerai! gaspado- 
rei, uždėjo k romą su visokiais 
tavorais ir visi pas juos eina.

Nebijok, ne ilgai tie go- 
jei laikys, bu jie apie tai nieko 
iiciszmano.

L: — Tai vis nieko, nes iuso- 
dino in ta kronui du vyrus isz 
Ameriko sugryžusius, tai tieje 
visam puredkuvos.

S: — Jaigu tai j tai Žydelems 
kapores!

Elk’s Paroda 
Matykite didele 

, ELK’S GRAND LODGE 
CONVENTION ^PARODA
Milžiniszka graži paroda kurioje 
szimtai 
dalyvaus,
tos parodos.

ATLANTIC CITY

kuopu Elk’s Draugyjos 
Niekad nepamirszyte< • . '

KETVERGE 10 LIEPOS

Readingo geležinkelis parengė spe- 
cialiszka pigi ekskureija in tonais

IN TEN IR ADGAL $3.75 
I

Specialia treinas ketvergo ryta
Isz valanda
Mahanoy City.......................... 5:10
Tamaqua ............  5:39• ••••••e

Mahanoy Plane, Pa. —Ugnis 
vėla kilo czionais praeita Šu

nis
Kat-1 

Andriuj. 
Brt za ir Vladas l^ilock. Ugnia- 

isz AlaJianojaus taipgi 
pribuvo in pagalba;

.bates ryta sunaikindama tris 
namus, kūrinėsią ’gyveno 
ro Gobiene, naszle,Gobiene,

gesini

Girardville,’ l?a.
Vinkeviczius' isz

....—

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
SENELI.

Skapiszlcis, Rokiszkio apsk., 
Birželio 5 d., popiecziu važia-

POLICININKO TRAGEDIJA 
ZARASUOSE.

Birželio men. 3 d.,

r"1**

IN SKAITYTOJUS
—

— Szimas 
Shoiiadorio 

nuėjo medžioti in Connertona 
ant... naszliu. Pasiomos ka
rabiną nuėjo pas misiukia Be
niušiene ir pradėjo in ja ja 
sziuidyti, bet policija pribuvo 
isz’ Girardvilles paėmė naszliu 

Ashlando koza 
kur pyrbuvoa

padare u gaida s su 
kad daugiau ant jo

sios nemedžios ir duos jai atei
ti je ramybe.

medžiotoju in 
ant atvesimo, 
per nukti 
naszlete

Mahanoy Plane, Pa. — Rua
ną kas EI ko Romacznk, kuris 
padega savo narna kėlės ssin- 
vaites ’atgal likos pastatytas 
po $3,000 belos lyg teismui. 
Ta ja diena sudegė trys kiti na
mai.

teismui.

Mount Carmel, Pa. — Kada 
Klementas Mikulskis uždari
nėjo karabinu, ‘kokiu tai neži
nomu bildu iszszove ir szuvis 
pataikė in stovinti dranga Al
freda Ford, 15 moju in kakla. 
Sužeistasis kovoje su mirczla 
Shamokin ligonbuteje.

Cumbola, Pa. — Stanislovas 
Juszkeviczius likos surisztas 
mazgu moteiystes su pana Ma
rijona Karpi n Skinte. Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Po vineze- 
vonai jaunavedžiai su sveczels 
likos priimti per nuotakos tė
vus, 
k a.

kur atsibuvo puiki vesel-

Chicago. — John F. Stašai
tis, 1607 So. 49th court, Cicero, 
ėjo namo isz cigaru krautuves, 
kuria laiko netoliese.

Stašaitis neszesi su savim: 
$100. Apsaugai pinigu jis nc- 
szesi ir revolveri. Alėjoje prie 
namu, kuriuoe Stašaitis gyvę- 
na, jam pastojo kelia jaunas, 
kokou 20 motu, banditas.

Banditas paliepė Stasaicziui: 
‘‘Rankas auksiztin!” Stašaitis, 
ažuot iszkelti rankas, paleido 
penkias kulkas isz revolverio. 
Trvs iu pataikė banditui. Oju pataiko banditui, 
banditas, savo keliu, suspėjo 
iszszauti tik karia ir susmuko. 
Bandito kulka nekliudo Sta- 
saiezio.

Trokas užgavo ir del to 
užgavimo mirė trijų metu vai
kutis Richard Zaremba, ties 
namais, kuriuose
ręsti 3001 Union avė. 
draiveris buvo Rocco Boffner 
2907 So. Union avė. — N.

gvveno, ad-
Troko
------------------Ą ,

PROPOSALS
Sealed proposals will bo received 

by the undersigned, the Controller 
of Schuylkill County, at his office at 
Pottsville, Pa., untill 12 o’clock noon 
on Tuesday, July 29, 1930, for fur
nishing to the County of Schųlykill 
not less than fifty and not more than 
one hundred Voting Machines, at 
which time bids will be publicly o- 
pened.

Specifications for voting machines 
may be obtained at the office of the 
County Commissioners, 
Pa.

All proposals must be accompaincd 
by a certified check from a respon
sible bank or trust company, "made 
payable to* the Commissioners of 
Schulykill county in the sum of three 
thousand (3,000) dollars.

The County Comhnlssioners reserve 
the right to reject any or all bids and 
make such award as m&y be deemed 
best for the interests of the County

‘ f

By direction of the County Commi
ssioners.

Pottsville,

of Schuylkill.

W. R. ADAMSON 
t. County Controller
Pottsville, Pa. July 2, 1980.

TEISYBE.
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vo isz Kūpi,szkio turgaus 
uoduviu kaimo gyre
.nelis J. Levonas. Netoli Ska*į 
piszkio stoties jam reikėjo per
važiuoti skersai* 
Bevažiuojant 
traukinys ir užkliudo jo ratus. 
Arklys kaž kokiu bildu iszlikd 
gyvas. Vežimėlis sudaužytas 
in szpulius, o važiuotojas skan
džiai nukentėjo. Jam nutrauk
ta viena koja, sulaužyti kaulai, 
isznarstyti sąnariai. Neilgai 
vainojęs nelaimingasis pušimi-1 
re katastrofos vietoje.

geležinkeli, 
užėjo groitnsis

DVIRATININKAS 
SUVAŽINĖJO MOTERĮ.

Subaczius,
Birželio 1 d., Palaukiu kaime
Žalodkas .Julijonas, bevažino- 

, suvažinėjo 
Korsak i szkio

Panevėžio apsk.

damas dviraeziu
gryžtanezia isz
bažnyczios Urszule Breivieno.
Nugabenus nukentejuse in Pa
nevėžio ligonine, gydytojai ra
do, kad jai nulaužtas ir sutru
pintas deszines kojos szlaunies 
kaulas.

ŽVERISZKAS KERSZTAS 
SAVO TĖVAMS. 

RaseiniųRetygala, Raseinių apskr. 
Birželio 1 d., Budraicziu kai
me pas viena ūkininką buvo 
vaakruszkos. 
ninko sūnūs, 
res, pradėjo laužti isz tvoros 
mietą, pareikszdamas, kad jis 
turis vienam žmogui atkerszy-

Tevas,

uki-To paties 
būdamas insige-

ti.

ka su trimis kojomis. Viszcžhi- 
kas gyvas ir sveikas.

Po trijų dięnu, būtent Birže
lio. 8 d., 
tuves su to pat kaimo gyven
toju, ;M«tu Seibucziu. Ugi tol 
juodu gerai Sugyveno. Tacziau 
del ko sužadėtinė pabėgo —

t u rojo būti jos jung-

nežinia. Manoma, kad ji nusi
žudo arba dar ir dabar kur 
kląidžioja.

1 u ""f: .. . *''
PASITARIMAS TAUTINIO

LAIVYNO REIKALU.
Birželio man;4 d., Kaune in- 

vyko prtsitkl’hnas tautinio lai
vyno steigimo reikalu.

Pasitarimė dalyvavo koope
racijos bendrovių
Maisto,“Lietūkio

, f

4 4

nocentro
kimo ministerijos,
sąjungos, žemes ūkio
bos ir pramones rumu ir Llo-

sąjungos, 
,” VPic- 

finansu ir susisic- 
juri ninku 

preky-

tavos banko atstovai.
'■J ' 1 L ■■ • u ’• .,4': *

PAVOGTA KUMELE PO 10 
METU ATSIRADO,

Isz Mažeikiu pranesza, kad 
nuo Ylakių valsczfau's, Kal- 
cziu k., 
1920 motu pradžioj buvo pa
vogta 8 metu kumelė?. Apie 
ja savininkas puvo, jau pa-

valscziau's, 
gyventojo G i rd žilino

ja savininkių^ puvo 
mirszes, tik dabar viena diena 
isz ryto atsikėlęs žiuri — kie
me bestovinti senoji kumele. 
Iszejusi szeijnininka ji pasvo?-
kino linksmu žvengimu. 

4 , j

GAISRAS LAZDIJUOS.
didelis

Zarasu 
turgavietėje policija sulaiko 
nežinoma asmenį, apie 16 me
tu amžiaus, bo asmens doku
mentu, parduodant arkli. Su-^7 4 ~ ii

Jiiikytas pasivadino Balcziumi 
Jonu isz Rokisžkio apskrities, 
Obeliu valscz., bet kaimo tiks
liai nurodyti negalėjo, taip 
pht negalėjo pasiaiszkinti, kur 
gavės arkli. Intams, kad ark
lys yra vogtas, sulaikytasis pi
lietis buvo siuneziamas Ro
kiszkio apkrities policijos IV 
nuovados v-kiu.

Aresztuotaji varyti buvo pa
vestas I nuovados oil. polici
ninkui Jasinavicziui Stasiui. 
Kelyje, apie 6 klm. nuo Zara
su, Miliuncu miszke, aresztuo- 
tasis pabėgo. Policininkas Ja- 
si na vieži us, jo miszke paiesz- 
kojes ir neradęs, revolverio 
szuviu in galva nuszovo.. Ve
žamas iii ligonine jis mirė.

nurodyti negalėjo, taip

ir neradęs,

KATASTROFA DEL VAIKO
vakare netoli■ Birželio 7 d., 

Sziauliu, Joniszkio plente in- 
vyko automobilio katastrofa. 
Apvirtus automobiliu buvo su
žeisti jame važiavę keleiviai: 
Amerikonas Vladas Aukszelis, 
kuris neseniai parvyko isz 
Amerikos, jo žmona, brolisrir 
Karolis ()dminas, visi isz Po- 
vylaicziu kaimo.

Mat, bevažiuojant ant plen
to pasipainiojo vaikas. Neno
rėdami jo suvažinėti, • pasuko 
in szali, bet nuo per staigaus 
pasukimo automobilis nudar-

j
PRAPUOLĖ SUŽADĖTINĖ.

Birželio 5 d., Rokiszkio vals
cziaus Meldueiu kaim 
loja Anele Jasinevicziute,
metu mergina, slaptai pasisza- 
lino isz namu.

dejo in griovį.
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H. J. HEISER & CO.
1; ----- — PARDAVĖJAII

“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)

27 E. Ceptre St., a\ahanoy city.

M ", I* f1

r

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinta su naujausiais 
intaisais. Traukiam paveikslus diena ir nukti. Specialiszka 
atyda atkreipiame szeimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.

205 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

. D E M A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. <ph»"<> 21D MAHANOY CITY(Phone 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

j Iszprosiname Siutus už 35c ' ^£S
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 
tV" Telefonokite mumis o pribusime priimti darbe

Me* perkame PIENĄ nog,

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

-------------- Pristatyta* Ant Laiko 
Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET

Lazdijuos į i n vyko
gaisras. Pil. Rapkausko sude
gė staktai su gyvuliais ir gy
venamasis nhnlaš. Nuostoliu 
padarytą,.apie 40,000 litu.

PIRMAS LIETUVIS IN 
PERU.

Kaunas.
pinna syki nuvažiavo isz Lie
tuvos emigrahtas in Peni — 
senovės inkų sizali. Isz viso isz 
Lietuvos emigravo per praeita 
Įnępesi 485 aHm. — daugiause 
ją Argentina"— 200 žm., Ka- 

Brazilija — 79, 
as-

su
su- 
te-

id pyle kraujais.

prie
noredamas ji 

drnust i, p r i šia rt i n o 
naus. Toumet szis smoge 
vui mietu in galva. Tėvas ap- 

Paskui pasi
griebęs armonika ja dar kele
tą kartu sudavė tėvui in galva. 
Motina norėjo sudrausti sunu, 
bet ir tai jis kirto mietu in gal
va, sakydamas, ’kad kcrszija 
tėvams, kam neleido jam apsj- 
vesti su mergina, kuri jam pa
tinka.

Susirinkusieji in vaĮcarusz- 
ka vyrai i 
sunu numalszinti

norėjo szciniininku 
, bet jis nu

bėgo pas kaimyną, tenai dar 
viena savo giminaiti smarkiai 
primusze ir leidosi bėgti In 
Budraicziu palivarke, kur nu
bėgės iszdauže Įauga; bet ežia 
pavyko ji sugauti ir suriszti.

Kuriam laikui praslinkus, 
kai surisztasis apsiramino, at
važiavo jo brolis ir norėjo par
sivežti ji namon, bet szis atsi
sakė in namus vykti ir pareisz- 
ke, kad nesiliausiąs tėvams 
kerszinti ir sudeginsiąs ju ūkį. 
Tokiu budu tat yra 
liu.’’

4 l sunc-

NORĖJO ŽUVIS SPROGDIN
TI, O SAVE SUŽEIDĖ; 

VIENAS MIRĖ.
Kretingos valscziaus Bobu

lių kaimo du vyrukai, P. Rui-
kis ir Ign. Žiubrys, nuėjo in tė
vo kalve, mėginovo kalve, mėgino “bertosole 
druska užtaisyti sproginti žu- 

Bet betaisant 
sprogo ir abu sn- 

viena in szona, o ki
tam vos nenuneszo abieju ran-

vims muszti. 
sprogi ny s 
žeidė •

ku. Po septynių valandų Ziub- 
rys mirė, o antras sunkiai ser
ga.

KATE.ATVĘDE
S Z U NIŪKŪS. r

Daugailiai, Utenos apskr. 
Birželio 4 d., vieno Daugailin 
miesto gyventojo kate atvedė 
4 ezuniukus. Viena' kai augina. 
Visiems indomu patirti, kat* 
iszaugs: sztio ar kate L ’;
‘ n-. , • —............... '<*........... . -i■,

AUTOBUSAS SUVAŽINĖJO 
VAIKA.

Kaunas. — Sekminių piriąa 
diena A. Panemunėj autobusas 
Nr. 15 suvažinėjo 12 motu pil. 
Antanoiezio vaika. Vaikui už
leisti viduriai. Vaikas vietoj 
mirė, šoferis aresztuotas. Pa-

/ ‘1

‘ Gegužes menesi
J1-*1'

nada -— 82, 
Jungtines Valstijas — 76 
ntienys.

NUSISZOVE 
POLICININKAS.

Kaunas. — Administracijos 
linijoj nusiszove policininkas 
Vikuczka. Nusiszoves isz mei
les, esą anapus demarkacijos 
linijos turėjos mylimąja.

J.

♦♦♦

gyven-
25

Preke Maži
K.

Lehigh y alley 
EKSKURCIJA 

in New Y orka

$4.00
NEDELIOJ 13 LIEPOS

Dubeltava* 
Tiki.t**

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 
Giants su 

New Yorke 13 Liepos
Cincinnati

i

i

i

MAHANOY CITY, PA.

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per

FRANK P. HARLEY
Ofisas Alahanoy ir Lindon St. Dirbtuve 139 AV. South St.

MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefonas 326-J

• t ■"
Geriausios

ruszies 
del visokiu paroikalavimu už 
* * * žemiausias prekes * ♦ ♦

Visada galima gauti pas

*KVIETKU*

LUKE—THE FLORIST 
W Dabar Naujam Sztore 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

A. —Del ko kur gilus vanduo 
tai vis yra tykas?

B. — Del to, jog tenai mote-
res nesimaudo, - tvaikas,-

žymėtino, kad tb put pilie- 
ežio pavasari buvo nuszautas

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

E.T.EVERETT
• t , ’ ,

Didžiausi Iszdirbejai
, .... ... —■,*■■■ ■ ...................... —o.

Pomninku ir Kryžių
Kreiplcites pas mus ypatiszkai

• ♦

> I
I
I
I

I

Garadžius. Visokį pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

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

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

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

Antras Floras, MAHANOY CITY

ataakanezius

arba per laiszka, o prisiusime I
musu agenta in jusu namus.

' 1 ' I Ifį

MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts.

Telefonai

Turime Du Ofisus:
SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Telefonai 625-R

4;
■T

It

i?©.:]

5MADAM QUEEN APLAIKE BLOGA CZEKI |
Amos<— “ 
negeras’f

Madam Queen sako; Andy, jog tavo czekis
i

Andy— Czekis geras bet jijl nori per greit ji sunaudoti.

Jdji sako jog nori gatavus pinigus vieton 
į y . ’ ' ’ f j. t' i - :. | i i G .1

' ' Ą ( v ( ■’ I

j Teip seku toliąuą ta pasaka;; ’ ’

Kodėl jo nepalaiko V’ 
• Amos— 
i czekioM

L,

■ Amos be paliovos deda pinigus in banka kns savaite 
ir jo ezokiai yra geri.
Andy via U k kalba apie, didelius biznius

Gaukite tą paproti nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas
pinigus.

subatos vakaru in Merchants Banka.
1 ■'. ■ PT ’ I (1 ■ > . Jh.

t

ir noezedina

MERCHANTS BACKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDER AL RESERVE SYSTEM
MAHANOY 01TY, PA.

i ■>■ ■■- i ;. • ■ < j • ’ * 1
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HENR
Pardavėjai

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

127 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

FOX

T

MICHAEL KURRINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
* ❖

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY .CITY, PA.

♦

aplaikykite atsakanti gy- 
D1MA ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

g 
i 4,

1

I 7

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 

<*dykai. Kraujo pervir- 
n. szys arba sloginimas 

y^ - pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi-

v

mas kraujo, nervu, stokas 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: Panedell vakarais 5 
Iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro florp.

J7

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geria uai Apaiavima Del Viaoa 
Szeimynoa, ui Pigia* Preilai

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

.. ■>.. 1 1
LIACHOWITZ

JEWELRY STORE
❖

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu
Naujausios mados szliubinip jiiedu 

Laikrodėliu it laikrodžiu.

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

1 T

THE CENTRAL STUDIO
IFOTOGRAFISTAI 

—o— | , 
Padidina Fotografija* ir indada 
in Framus. Atne*zkit«^Fi)m*u*

w \ • pa* mumi*.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
tg W. Centre St., Mahano> City

*




