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ISZ AMERIKOS
PINIGAI KEPUREJE
MYLIMA NEVOS INSIUVO 

JAM $1,000 IN KEPURE, 
BET JU NERADO.

APSKUNDĖ, BET VĖLIAUS 
APSIVEDĖ.

New York. — Antans Kali- 
niuk, duonkepis, sumanė atlan
kyti savo tevisTtke Rusija. An
tanas girdėjo, buk Soviatu val
džia atima puse atvežtu pinigu 
isz užrubežiaus jaiigu kas atsi
vožė pinigu isz kitu sklypu, to
dėl Antanas nuėjo in banka, 
permaino smulkesnius pinigus 
ant dvieju 500 doleriniu bu- 
maszku, kurias liepe savo my- 
lernai Verai Stasacziuk insiute 
po pamaszalu jojo kepures. Ti
kėjo savo mylemai visame, bet 
kada atplauko in Havra, reikė
jo jam pinigu ir atpleszes pa- 
muszala kepures pinigu nera
do. Nutirpo Antanas ir suprato 
trpgavysta savo mylemos

Sėdo ant kito laivo ir su- 
ryžo algal in New Yorka ir su 

pagelba policijos surado 
neteisinga Vera.

Vera prisipažino kad pinigus 
paėmė ir indojo in banka.su sa
vo 19 tukstaneziais kokius tu
rėjo suezedinns. Antanui atsi
leido piktumas ir dovanojo my
limai, nes seile rijo ant tokio

Ve-
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SHENANDOAH PA
RAPIJOS TEISMAS

SUDŽIA KOCH ISZDAVE IN 
DŽIUNKSZINA DEL KUN. 
KARALIAUS IDANT NE 

SIKISZTU IN PARA
PIJOS TURTĄ.

SekantisPottsvillc, Pa.
sūdo nusprendimas yra kopija 
kuri iszdave sudžia Koch, kas 
kiszasi teismo • užvesto prie- 
szais kun. Karalių per komite-

Frana Daugirda,
Ba ra n s k a, K a zi m i e ra
Frana Survilla ir Petra Mucki- 
la.

Sūdo nusprendimas yra 
kautis:

Po iszklausymui

ta: Jokūbą 
Leva,

se-

“Po iszklausymui advokato 
isz skundiku szalies, paliepta ir 
nusprensta iszduoti indžiunk- 
szina ant visados, uždraudžiant 
kunigą Juozą Karalių nuo insi- 
kiszimo ir uždraudžiant para
pija ir komitetą kaipo trustis- 
tus nuo laikymo mitingu baž
nytiniam skiepo ir naudojimo 
jojo ir tolinus uždraudžiant ant 
visados idant kun. Karulis ne- 
sikisztu in vedima parapijos 
reikalu ir turto.Toliaus yra pa
liepta ir nusprensta 
tistai ir kunigas turėtu 
nu bažnytinio skiepo ir kad tik 
bažnytines drauguves gali lai
kyti mitingus bažnytiniam skle 
pe, bet tokie mitingai gali būti 
laikomi tik tada, kada nebotu 
perszkadoje tikcjimiszku apei-

kad tros- 
rakta

t artelio, manydamas kad gales gu laikojups bažnyczioja.
puikiaipradėti gyvenimą puikiai su 

Vera. Teismą atszauke, nuėjo 
pas Vera pasibueziavo ir nuva
žiavo pas skvajera kur 
suriszti mazgu moterystes 
abudu dabar yra užganadytais.
BANKAS UŽDARYTAS;

LIETUVIAI NUKENTEJO.
Ežiomis 
Merri-

Banka,

likos
ir

iszdalins
Apie Kalėdas

Spėjama, kad 
gal apie 75

Manchester, N. II. — 
dienomis ežia uždare 
mack River Savings 
nes pasirodė, kad jis'jau neturi
užtektinai pinigu žmonėms at- 
simoket. Likos paskirtas agen
tas, kuris iszparduos visa ban
ko turtą, sukolektuos paskolas 
ir surinktus pinigus 
depozi toriams.
jis tikisi iszmoketi apie 25 cen
tus ant dolerio.
i hz vi so susidarvs 
centai ant dolerio,taip kad apie
•apie kctvirdali žmonių pinigu 
ketvirdali žmonių pinigu turės 
žūti. Daug ir Lietuviu buvo pa
sidėjo savo pinigus in ta banka 
taigi • ir musu žmones turės 
nuostoliu. Bank'a prakiszo apie 
$3,000,000 ant morgieziu. 

, — ■■ ■   — III ■ —  

SESUTE UŽKLIJAVO MA- 
’ ŽAM BROLIUKUI AKIS.
.Lorain, Ohio. — Penkių metu 
u I<

Ajiiele Worman, iszrado nauja 
būda kaip užmigdyti vaikus 
kurie nenori užmigti ir ta būda 
panaudojo ant savo 
menesiu broliuko.

Aniele rado bonkute klijų 
persitikrindama, 
pirsztus klijais sunku jai buvo 
iszskiest pirsztus. Tame gulėjo 
josios broliukas vygeje, kuris 
spardėsi ir reke nenorėdamas 
užmigti norints ji siubhvo gera 
valanda. iVniele buvo tosios 
nuomones, kad broliukas turi 
uždaryti akutes, po tam užmigs 
— na ir patope akutes su kli
jais. Po teisybei vaikuczio aku
tes uŽftimerke, bet burnele bu
vo atidaryta isz kurios iszeiti- 
nejo kliksmas. Kada motina su- 
gryžo ir pamato ka Aniele pa-

devynių

kad patepus

dare, nubėgo su kūdikiu in li- 
gonbuti kur su sziltu vandeniu 
ir žirklėms blakstienas atklija- 

, rz. vp ir^nikirpo. Aniele, gpvo;pe
maž^i1 ‘ klijų ąnt sėdynės nuo

i

LAVONAS PO 
GONKAIS

VYRAS GULĖJO SU LAVO
NU PACZIOS PER SAVAI
TE PO TAM PATS PER- 

PIOVE SAU GERKLE.

Pittsburgh. — Kim McNab- 
54 metu, gulėdamas ligoni) u to
je su periant a 
policijai, buk jisai pergulėjo su 
lavonu savo paezios po gonkais 
savo namo per visa savaite, 
kur buvo jaja paslėpęs. McNab 
susibarė su motere su kuria gy
veno “ant vieros”,,nustūmė ja 
nuo trepu o kada ja pakele mo- 

, nes nusilaužė 
4$ 

4 4
ja ant ranku

gerkle pasakė

ant vieros

Per penkias

bijoda-

Keturi Vyrai Vos Pakele
Szita Milžiiiiszka Knyga

isz gailesczio

tore buvo mirus 
sail sprandą.

McNab sake: 
valandas laikiau 
po tam paguldžiau in lova kur
pergulėjo dvi dienas, 
mas kad mano'darbas nciszsi- 
duotu, padėjau jaja po gonke- 
liais namo kur sergėjau josios 
lavona ir miegojau prie josios 
szono, ant galo
perpjoviau savo gerkle ir pil
vą. Per dvi dienas gulėjau be 
maisto ir vandens pakol mane 
ir nužudytos moteres nesurado 
kaimynai, kada atėjo persitik
rino t del ko niekas neiszeitinė
jo isz stubos.”

iMfTrriliT 'i ----------nnii^i m—

DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS ŲTABNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant viso meto $8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lalezkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
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ft 41 METAS

Tolinus paliepta ir nusprens
ta', idant kun. Karalius užmo
kėtu visus kasotus szio teismo. 
Svarstyta per suda per sudžia 
Koch.

Ant tojo nusprendimo ir bai
gėsi Szenadoriio parapinis er
gelis, nes pagal sudo nuspren
dimą, tai kun. Karalius'ar kiti 
kunigai, amžinai neturi kisztis 
in prapijos vedima ir valdymą 
josios.

CHICAGE RANDASI 1,192 
LIETUVISZKU BIZNIERIŲ

Chicago. — Sulyg statistikos 
žiniomis kurias surinko p. J.J. 
Ilertmanaviczi us, 
Lietuviszku instaigu

T

kuris yra 
mokslus.

Chicagoj 
ir Lietu

viu biznierių be profesionalu 
randasi sekamai:

81 profesionalas, 
baigė universiteto
Tai advokatais, daktarai, den- 
tistai, inžinieriai ir kitokie 
profesionalai.

profesionalai biznieriai 
kaip tai: aptiekoriai, oklistai ir 
graboriai.

29 finansines instaigos: ban
kai, spulkos ir morgieziu ban
kai.

44 real estate ofisai.
73 gamybos instaigos 

tai: fabrikai, spaustuves, duon
kepy k los, siuvyklos 
gaminiu instaigos.

25 kontraktoriai, kurie užsi
ima namu statymu.

54 krautuves.
298 grosernes ir buezernes.

“aiskrymi-

inžinieriai

45

kaip

ir kitokiu

45 valgyklos ir 
nes.”

175 minksztu 'geryinu
g°«-

52 gazolinu stotys ir anglių 
sandeliai.

65 garažai ir autoinobiliu 
taisymo dirbtuves.

161 'asmeniszkam patarna
vimui instaigu ir asmenų, kaip 
tai, taksikabu ir express firmų, 
beauty shops, barzdaskutyklu 
ir real estate pardavėju.

li žei-

PENKI ŽUVO EKSPLOZI
JOJ EROPLANO.

Arkansas Pass, Ark. — Pen
ki žmonys, kurie nulėkė in Gulf 
of Meksika žuvaut — visi žy
mus biznieriai, žuvo kada ero- 
planas eksplodavojo ore ir visi 
likos suteszkinti ant smert.

Eroplano sparnai sulūžo nuo 
eksplozijos ir nukrito tuo'jaus 
kaip akmuo su pasažieriais.

DIEVAS JAM PALIEPĖ 
NUŽUDINT PACZIA.

Salisbur, Va. — Nužudęs sa
vo paezia Harold Fauslow, 
metu, nigeriu priezeris, kuris 
taipgi buvo szoferu pas turtin
ga farmeri Walter Keller, už
baigos savo darba taja diena 
nuvažiavo in Media Parka, kur 
susitiko su darbdaviu. Kada 
tas jojo užklausė, ko in czion 
atvažiavo, pasako buk turi ma
tytis su szerifu, o kada užklau
sė del ko, tai atsake buk nužu
dė savo paezia, nes jo nemylėjo 
ir todėl Dievas jam pasako, 
kad geriau užrnuszt tokia mo
terių, kuri savo vyro nemyli. 
Kvailys likos uždarytas 'kalėji
mo.

nigeriu
.39

68,186 ARESZTAVOTI UŽ 
LAUŽYMĄ PROHIBICI- 

JOS TIESAS.
Washington, D. C. — Nuo 1 

Julajaus 1929 iki 1 Julajaus 
1930 — permet, likos areszta- 
vota 68,186 žmonys už laužymą 
prohi'bicijos tiesas arba 1,300 
daugiau ne kaip praeita meta. 
Tame laike valdžios agentai 
konfiskavo 24,373 katilėlius ar
ba bravorus ir bravorėlius ar
ba 7,000 daugiau ne kaip 1929 
mete. Agentai konfiskavo 8,773 
automobilius ir trokus kurio 
veže gerymus, paėmė 1,320,000 
galonu padirbto spirito ii’ mun- 
szaines ir 4,800,000 kitokiu ger 
rymu.

Didžiausia knyga Anglijoj vos pekele keturi vyrai,

&

kuri
buvo dovanota persveria daugiau kaip du szimtus svaru, 

Amerikonus del Teatrinio Knygyno miestui Stratford, Angli
joj. Knygoje talpinusi 2,000 pravardžių, kurie aukavo ant pa
statymo lojo teatro.

MOTERE NE
GYVULISI

TURI NORS KADA PASIL
SĖT NUO DARBO.

TAIP NUSPRENDĖ SUDAS.

Albany, N.Y.—Norints josios 
vyras dirba ant geležinkelio ir 
aplaiko dykai bilietus (pasus) 
kur tik nori važiuoti, bet jojo 
pati Mrs. Henry McGean, ne- 

geležinkelio per 
keturiolika metu, liktai 
naimie kaip nevalninke 
galo szeiminiszki nesupratimai 
turėjo but i sutaikinti per suda. 
Slidžia iszklauscs moteres už- 
metinejimu prieszais savo vyra 
davė jam szitoki prisakyma:
“Esi labai savmylis vyras 

nai gerai, kad tavo motere dir
bo sunkiai per tiek metu neap- 
lai'kydama ne jokios vakacijos. 
O kad josios 
Now Yorke,

važiavo ant

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 24 
METU DUKTERIA.

Walton, N. Y. — Andrius L. 
Beers, 78 metu senumo, lindė
damas, kad i)o jojo mirezei jo
jo serganti duktė Francisz- 
ka, 24 metu, bus paniekin
ta per svietą nutarė jai pada
ryti mirti po tam pats save nu
sižudyti.
miause bando jaja nutrucinti, 
bet ti ucizna nieko negelbėjo, 
po tani ka,da mergina miegojo, 
inkale jai smaila ledini piki in 

užmuszdamas jaja 
ant vietos. Ukos uždarytas ka
lėjimo.

serganti
24 metu

pakauszi, 
d i rbo 

ir ant

ži-

ir tegul 
o tu da-

gimines gyvena 
todėl pasirupyk 

jai paša ant geležinkelio, duok 
jai užtektinai pinigu 
keliauna ant atsilsio,
žiurekie vaikus kurie jau yra 
nemaži ir patys sau duos rodą, 
nes kitaip eisi ant trijų mene
siu vakacijos in kalėjimu.”

Henry sutiko ant paliepimo 
sūdo, atsisveikino su pacziule,o 
toji apsiverkus 
sėdo ant trūkio 
pa& gimines,
keturiolika metu. — Geras nu
sprendimas, 
del daugelio kitu moterių.

isz džiaugsmo, 
ir nupyszkcjo 

kuriu nemato per

kuris prisiduotu

GRŪDAS AVIŽŲ ISZAUGO 
MERGAITES AUSIJA.

N. Y.Hammondsport,
Frances MoOpe, 16 metu, visisz- 
kai pasveiko po pavojingai opo 
racijai kuria padare daktarai 
ant josios ausies kurioje iszau- 
go grūdas avižų, 
rojo iszpiaut dali kaulo idant 
grūda iszimt. Kokiu budu grū
das avižų gavosi in Francos 
ausi tai negali atsimint.

Daktarai tū

Tasai kvailys pir-

KETURIOS SESUTES
UŽMUSZTOS ANT KART.
Swedesboro, Ind. — Keturios 

seseres turinezios nuo 12 lyg 22 
metu, 
reta

Alice, Blanche, Marga- 
, va- 
namo

1 i kos trenktas 
visos

ŽĄSIS KURI TURĖJO 106 
METUS.

Erie, Ill. — Ana diena nuėjo 
in žasu pasilsi 106 metine'žąsis 
kuri prigulėjo prie Katrės Al- 

45 visuomeniszkos instaigos: len. Katre tvirtino buk žąsis li-
bažnyczios, mokyklos, svetai
nes, teatrai, klin'bai ir laikrasz- 
cziai.

Ipz viso: Chicagos Lietuviai
• • • • 1 • • - J t . .turi ,lfW2 invairiu bizniu, pro^ 

j fesioualu ir instaigiu d ’— N.

kos atvežta su koloniestais isz 
East in Rock Falls, Illinoju, po 
ifezvežimo in Nebraska. Mote 
1884 žąsis likos nupirkta per 
Williams Alien ir atvežta atgal 

i... "j..r dJ__in Ill i no j u.

Isz Visu Szaliu
—........ ♦ I ■

MOTERES 
ATRERSZINIMAS

GYVENIMAS
MOSKVOJE

t■I

■
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VYRAS NENORĖJO APSI- 
PACZIUOT SU MOTERE, 

TOJI JAM ISZDEGINO 
AKIS.

MAISTO PRODUKTU 
BOLSZEVIKIJOS SOSTI- 
NEJ-DIDŽIAUSIA ŠOKA.
KA DAR GALIMA GAUT 

BEGALO BRANGU.

w

Pasibai-Lo,džius, Lenk.
gent Svietinei karei, Vaclovas 
Radeckis neteko savo paezios 
per josios mirti, 
jam du sieratelius.

kuri paliko 
Tėvas lan

kei skundėsi ant savo vargo lai 
ko pirkiniu ant rinkaus, 
nėra kam dažiurėti vaiku 
gyvenimo.

Viena isz perkupeziu teip 
eme sau in szirdi vargu Radec- 
kio, kad pasiaukavo dažiurėti 
sierateliu ir apleiseta vyra. 
Moterėlė teip prikibo prie 
naszlio, kad nuo josios negalė
jo atsikratyt ir isz tos prie
žasties terp ju kilo nekarta di
deli barnei ir ant galo paliepė 
jai apleist narna ir daugiau ne- 
peržengt slenksti.

Ant rytojaus motoro paba- 
ladojo in duris Radeckio 
mo, o kada tasai atidaro duris 
motere, 
Balanda, mete in jojo veidą 
karbolines rukszties isz bonku- 
tes, 
gam žmogui abi akis.

perkupcziu

ir apleiseta 
prikibo

buk
ir

na-

kurios pravarde yra 
mete in

iszdegindama nelaimin- 
Po pa

pildiniui tojo baisaus darbo, 
nelaba motere dingo isz mies
to, bet in kėlės dienas, pdlicl- 
je surado jaja artimam kailne- 
lije pas sesere ir nuvežė in ka
lėjimą. — Ka tai inirszus 
užpykus motete
paniekinta per vyra.

NELABAS
NUBAUDIMAS

ir
nepadarys,

ir Edita Kretnierei 
žinodamos automobiliu 
isz bažnyczios, 
per ekspresini truki ir 
užmusztos an j: vietoS.Tevu gai
lestis buvo neiszpasakytas, nes 
buvo tai juju visi vaikai kiek 
turėjo. Sziadien randasi keturi 
grabai po viena pastoge. Szim- 
tai žmonių isz visos aplinkines 
atlanko nebaszninkes, sudeda
mi tėvams savo apgailestavimu 
juju nuliudimia.

NEŽINANT NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA.

Baltimore, Md. —Roy David
son, prižadėjo savo sunui 18 
metu žuvaut ir medžiot. Vaikas 
tuom labai nudžiugo ir su taja 
misle užmigo. Ant rytojaus su
rado tęva nuszauta ant smert, 
o pagal policijos nuamonia, tai 
vaikas turėjo atsikelti nakties 
laike, pasiėmė, karabinu kada 
miegojo ir nuszove tęva ne'ži: 
nant.

prižadėjo savo

MOTINA NUKIRTO SUNUI 
RANKA, KAD TASAI PA- 
PILDINEJO VAGYSTES

u Mielas 
meldžiu

• • • • 
JI JI 

y >

Dvinsk, Rosije. — 
tavorseziau sūdžiau, 
nenubausti mano motinos, pa- 
leiskie jaja ant luosybes, 
nekalta, tai buvo mano kalte.

Tokia tni gromata paraszc 
Mikolas Karuk, 
idnt iszgelbet nuo kalėjimo sa
vo motina, kuri buvo areszta- 
vota už nukapojima kaireses 
rankos savo sunui.

Mikolai turėjo papratima 
vogti kas jam papuldavo In 
rankas, o motina geisdama ji 
nuo to atpratyt, 
kirsti jam ranka. Po tam moti
na teip gailėjosi savo 
mintingo pasielgimo, kad no
rėjo pati sau užbaigti gyvastį.

Mikola jus pats paliepė mo
tinai nukirsti ranka, nes sake-

pas sudžia

sumanė nu-

jei kuriu dar galima

New York Times indejo ke
letą indomiu savo korespon
dento Maskvoj, Waltero Du
ranty, kablegrnmu apie daly
kus soviet i joje Rosijoi.

Vienoj tu kablegramu Du
ranty, kuris yra žinomas kaip 
sovietu draugas, pieszia padė
ti Maskvos rinkosi1. Jis sako, 
kad Maskvoj esanti dideli sto
ka reikalingiausiu maisto pro
duktu, o
gauti, tai tie begalo brangus. 
Mėsos negalima gauti, 
kur gausi, tai mokėsi dolen 
(2 rubliu) svarui. Pakiukas 
makorkos (praseziausias taba
kas), kur mokėdavo penkis 
centus, dabar 50 centu (1 rub
lis). Miltai parduodami stikli
nėmis, o jei kur gali gaut pirk
tis svarais, tai svarui reikia 
mokėt 50 centu. Kainos ki- 
times daiktams, kokiu dar ga
lima gauti, tolygia proporcija 
brangios. . į

Batu ir pusbacziu valdžios 
krautuvėse visai negalima gau
ti. Tik Sucharevkos rinkoj dar 
pas privatinius prekiautojus 
gali gaut pora batu. Sucharev
kos rinka yra beveik vieinte- 
le vieta, ,knr dar galima gauti 
ir mėsos gabalėli.

Norėdamas 
produktu,
ties valdžios krautuvėmis. Ei
les ilgiausios, ir del kiekvieno 
daiktelio turi stovėti valandų 
valandas.

Dažnai pasitaiko taip, ka<? 
iszstovejes kelias valandas ei
lėj ir pagaliau sulaukės savo 
“next,” gauni atsakymo, kad 
viskas iszparduota...

Tokios eiles yra ir duonai 
gauti, ir sviestui, ir kiauszi- 
niams, ir pienui ir papirosams, 
ir saldainiams, ir sznapsui, Ir 
— /visam kitam.

Del to, sako Duranty, tos 
eiles yra geriausios vietos, kur 
sužinomos visokios naujienos 
ir isz kuriu sklysta klaikiausi 
gandai ir girdai.
LATVIJOJ 26,000 LIETUVIU

Ryga. — Latviu statistikos 
paskelbia sziu metu suraszine- • • •• 4 • « •

o jei
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gauti kitokiu 
turi stovėti eilėj

next,”

sako Duranty,

jimo davinius. Gyventoju skai
ezius, palyginant su 1925 me
tais, isz 1,844,105 padidėjo iki 
1,900,045. Tautybių atžvilgiu 
Latvijos gyventojai skirstomi 

neisz- szitaip: Latviu 73.4, Rusu -j-
Latvijos gyventojai skirstomi

10.6, — Žydu 4.9, VokiecziuA
3.6, Lenku — 3.12, Gudu— 1.9, 
Estu — 1.3 ir kitu — 0.6.

Lietuviu skaiezius isz 23,192
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kada jos neturės tai vogti ne- gyventoju nuo 1925 metu pn-

MUNSZAINE PRIEŽASTE 
SAVŽUDINSTOS.

%

Phildelphia. — Munszaine 
buvo priožaste savžudinstes 
Jono Kida, tėvo penkių mažu 
vaiku, kuris mėtosi po ratais 

- trūkio. Nelaiminga motoro Ki- 
do pasakė policijai buk Jonas 
gere per visa savaite. Dirbo 
abudu sunkiai ant iszmaitini- 
mo vaiku, vyi;as buvo darb- 
sztus ir geras,, bet nuo užstoji- 

Įt mo prohibicijos mažai dirijo ir 
nuolatos gerdavo. .

1 1 1,
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GIRTUOKLE MOTINA AP- 
SIERATAVO PENKIS 

VAIKUS.
Gary, Ind . — Julija Bulan- 

dieno, 32 metu, ta ryta neatsi
kėlė isz lovos idant aplualszyt 
14 menesiu Vincuką, todėl vy
riausias sunūs atsikėlė isz. lo
vos pažiūrėti del ko motina ne 
atsikelia pažiūrėt ka^ jam kem 
kia, surado savo motina gulin- 
czia lovoja numirusia.

Kaip vyras veliones pripaži
no laiko slieetvos,
turėjo staigai mirti po keturiu 
dienu nuolatinio gėrimo, o ga
vus nuo munszaines kvaitulį, 
atsigulė ir daugiau neatsikele 
isz lovos. — Taigi munszaine 
apsioratino penkis rtiažus >vai-, 
kuczius ir teva;i. 11;; { x'

tai motere

tti

gales.
Motina likos nubausta 

meto kalėjimo, o Mikolai dir
ba sziadien fabrike ir užsidlr- 
bineja teisingu budu ant savo 
užlaikimo bet nepaliauna mels
ti sūdo idant paleistu jojo mo
tina isz kalėjimo, nes ji ji jam

ant

sziadien yra labai reikalinga.
BE JOKIOS MIELASZIR- r 

DYSTES ISZSKERDE
1,000 KURDU.

Istanbul, Turkije. — Tur- 
kiszki kareiviai, netikėtai už
klupo ant tukstanezio kurdisz- 
ku pasikeleliu pakalnėje prie 
Zeylono upes, kurios iszskerde 
be jokios milaszirdysfes ir su- 
simylejimo. Muszei tosesi per 
tris dienas artimoje Ararat
kalno, kur Kurdai buvo pasis-
lepo. , Terp nužudytu radosi 
daug moteriu ir vaiku. »-*►»

augo iki 25,885.
r

ŽEME PRARIJO VISA * 
MIESTELI.

Kalkuta, Indije. — Smarkus 
drebėjimas žeme® aplinkinėj© 
Bengalijoj padare milžinisz- 
kas bledes, o vienojo aplinki
nėj buvo taip smarkus, kad že
me plyszo taip placziai, kad vi
sas miestelis li'kps ‘ prarytas. 
Kiek gyventoju žuvd tai da

1

sas miestelin li'kps 1 prarytas.
T’JF’* 4 j • v I Į J • %

nedažihota.

162 ANGLEKASEI ŽUVO 
EKSPLOZIJOI KASYKLŲ.

Neurode, Szležinge, Vokietije.
— Eksplozijoi anglių kasyklo- 
sia Venceszlavo, pagal pasku
tini apskaitima, dingo 162 an- 
glekasiai praeita sanvaite. Ma
noma kad kasyklbšl tandasi 
da 70 ftnglekaslu tkriHė turėjo 
žūti nuo trucinanddu'gtfzu. 4

kad kasyklbšl tandasi
IM

*

žūti nuo trucinandd
’"I

banka.su


*
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Kas Girdėt
azaudosi su ginklais. Kada ko
kia mot ere pribuna pas ji, 
paima nuo 
tam iszvaro.
E. G.

Daugiau tokiu 
netalpysimi* in hpkraszti,

tai
josios viską... po

— Su Pagarba
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Ka ant to pasakytumėt, 
gu turėtai tokia jauna paeziule 
kokia turėjo

jai-

Vincas Ruscekis 
(isz kur, nesakysime, ir sau ta
slaptybe pasiliksime) kuri tan- 
kifti norėjo lakstyt ant pikeze- 
riti, 
4 4

važinėt 'hambiliais ir kitu 
geni czesu” o

turėtumei ant to laiko, o ji ji tu
rėjo užkuri, kuris neturėjo pi
nigu (kaip ir visi sporteliai) ir 
atėjo pas tave in sveezius.
tu sakytum ant to, kad Vincu
kas davė savo patogiai prisie- 
geliai penkis dolerius ant pir
kimo reikalingu dnigtu, 'liet 
nuomone Antano persimainė 
paskuiinioje valandoje ir norė
jo eiti drauge su savo prisie- 
gelia ant pikezeriu, IkM tavo pa
ežį ule nematant vyrui, inkisza 
in delną penkine idant jaja nu
vestu ant pikezeru. Ka saky
tum, . jaigu 
vietoje, nuejns ant 
stovėtum prie langelio, laukda- 
ms tavo kaleinos pirkti 
kieta ir matytumei, 
paežiu les 
kietus už taja penkine, 
tu doviai savo

tu žmogeli no

Ka 
būtumei

K a

Antano 
pi kežeriu

sau ti
kai p tavo 

užkuris pirko du ti
ku r i n

antpaeziuliai 
pirkimo naminiu daigiu.

K a t n sakytum ant to priete- 
lian ?

O bet asz ta viską žinau
maeziau ir jums apie tai para- 
szian.

ir

vasties.

va Įgyja nes
paramų gy- 

duodame 
valgio ir

Duona užima svarbiausia vie
ta kožno žmogaus 
jiji yra žmogaus

Paprastai 
duonos prie kožno
kartais vra vienatinis musu 
valgis. Duona turi beveik visus 
maisto svarbumus, kuriuos 
sveikata reikalauja. Duona yra 
pigi, sveikas ir skanus valgis 
ir visada galima gauti. Duona 
pristato kūnai sziluma ir ener
gija. Randasi mažai valgiu, ku
rie pristato tiek szihimos musu 
kūnui ir taip pigiai..

Sunkiai dirbantis 
kuris per diena vartoja 
muskulus, lengvai gali valgyti 
švara arba du duonos kas die
na su visais kitais valgiais, ku
riuos paprastai valgome.Duona 
naudinga ne tik del szihimos, 
yra muskulu budavojimo mais- 

Jaigu padarytu isz ciehi 
grūdu, priduoda kiniui reika
linga mincraliszka medžiaga.

Pienas turi panaszus geru
mui?. Todėl valgis isz duonos ir 
pieno, yra daug naudingesns 
valgis negu duona ar pienas at
skiria!. Mokslas nepamokino 
musu protėvius kad duona, pie
nas ir uogos padaro gera vaka
riene. Bet mokslas pertikrino, 
parodydamas, ka toji kombina
cija priduoda viską kas yra 
reikalinga sveikatai.

sva rbumus,

žmogus, 
savo

tas.

h

tokiuSaugokitės moterels 
velniu!

Tankiai aplaikome praszyma 
idant apgarsinti laikrasztyje 
kad koks naszlys pajeszko gas
padi nes arba moteres 
t i jojo narna ir vaikus,
apgarsinimus patalpiname 
vilczia kad tokis žmogus yra

SU tO- 
kll ri turės

gyvenimą.

prižiuro- 
Tokius 

su

varge, gerai pasielgi m 
kia motore pas 
Krikszczioniszka
Bet pasirodo kitaip. Sztai kaip 
pasielgė tokia iszgama su mo
tore, kuri perskaiezius apgarsi
nimą kad “

nuvažiavo pas ji ant tar- 
nystos in St. Paul, Minn, 
klausykite:

“Meldžiu 
adresą ir daugiau 
laikrarazezio ant tojo 
Asz nuvažiavau pas ji ir iszbu- 
vau vos tris menesius ir tai vos 
galėjau iszbnti. Jisai apgarsino 
kad pajeszko gaspadines, bet 
pas t a ji iszgama jokia motore 
negali ilgai pabūti. Juk randa
si gana moterių Minnesotoje už 
imti tokias vietas, bet bijo pas 
toki žmogų pribūti. Yra tai ne 
nepirmutinis kartas ka tasai 
iszgama apgavo motores. Pats 
velnias neiszbutu pas toki Žmo
gų. Namie randasi pilna vaiku, 
kirHo’muszasi

pajeszko gaspadi-
IIP*

I t

Pa-

permainyt mano 
nesiuntinet 

adreso.

su peiliais įr

apgarsinimu 
nes 

negalime žinoti kdkio'budo yra
žmogus, kuris pajeszko sau gas 
padines, geriau t6gul apsipa- 
eziuojti o turės gaspadin<*, 
gu ji gretai neapleis.

.im

ISZ LIETUVOS
, t. —

APVOGĖ PASZTO 
AGENTŪRA.

Kaunas*.— Ana diena neži
nomi piktadari’i insilauže pro 
Įauga iii Onuszkio Rbkiszkto 
ap. paszto agentūra ir iszple- 
sze 20 lt 
70 lt.

ir paszto ženklu už 
. d

Geriauses Japoniszkasi 
Bilardo Loszikas

Fuzhvara, vienas isz geriau
siu Japoniszku bilardo losziku 
isz Tokio, .Japonijos, keliaus po 
Ameri ka jeszkot i k i t o 
szaus sau losziko idant 
juom isz laižybii.

pa nu
eitu su

PER SAVO NEMANDAGU- 
MA LIGONBUTE NETEKO 

50,000 DOLERIU.
Sydney, Aust ra liję, 

tai,
Už 

kad sekretorka ligonhutes 
pasielgė nemandagei su sveti
mu žmogų, kuris atėjo atlan
kyti ligonbute, neteko 50 tuks- 
taneziu doleriu dovanu.

Charles McNess, Aus*tralisz- 
kas milijonierius ir geraduAzis 
žmogelis, inejo in ofisą ligon- 
bu tęs u ž k la u s d a m a s
kos kad nori pasimatyt 
supredentu ligonbutes 
tiszkam biznije.

“Jeigu negali pasakyti 
nori, tai negali su juom maty-

— atkirto sekretorka su 
pasisziauszimu.

Ar teip, mano miela? Na, 
jeigu jus pasielginejate su var
gingais žmoni mis sziteip,
geriau sudraskyt szita banki
ni czeki ne kaip dovanoti li- 
gonbutej kuri nemoka su žino- 
niniis apsieiti mandagei.“

Su tais žodžeis McNess
draskė czeki ant $50,000 kuri 
mane padovanoti ligonbutei. 
Gerai padare.

sekretor- 
su 

priva

ko

t is, ? !

4 4

tai
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DEL VESTUVIŲ DUKTĖ IR 
1 TĖVAS ISZEJO ISZ

PROTO.

%

su-

Naujas Prohibicijos
Virszininkas

A.W. Woodcock isz 
bury, Md., likos 
per valdžia kaipo naujas pro- 
lii biri jos direktoris per Depar
tamentu Teisingystes.

Salis- 
pa ženklintas

SUDE.
Sudžia in vaikina 

nutverto ant vagystes: —Ar tu 
ne ture jei jokios ba i mes, kada 
vogiai taja masznele?
— O, ponas sūdžiau! Bijojau 

labai, ar ne bus tuszczia.
J I

15 metu

SAULE
■ ■ —a^knhi^ia III , Į, I IĮ

LIETUVOJE KARVES 
j VARiO AUTOBUSUS.

< Kaunan, Birž. 7 d'.r
Rokiszkio stoties ojės mieste
lin autobusas susidūrė su kal
ve ir nuvirto griovin, 
važiavusiu keleiviu sužeista 7 
pulk, kaplemeisteris Domar
kas. kareivis Ruminas (pir-

Isz 12

main nulaužta ranka, antram 
• - koja), kiti lengviau.

MERGAITE PRIGĖRĖ 
BALOJE.

Birželio 11 diena Pa t rak le
mi kaimo Pakuonio vals. Ka- 
laszkos 2 metu duktė bežaiz-

Belcziai, Rokiszkio yals. 7— dama inkrito baloti ir prige-
Szio kaimo 30 ha
Soibutis rengė vestuves su to

savininkai' re.

PflCaio kaimo mergina Jesinc- 
Merginn vienturte, 'J

15- ha savininko duktė. Birže- '*
vįcziute.

/ • ■

MOTERIMS RIESTAI.
Rokiszkis.

liouis buvo iszvykes in Afrika
Vikaras Matū

lio 4 <1, padariusi veštuvon aln •oucll,nrii,tininl<u kongl.Pse. At-
ji iszejo. Jai nesugryžius buvo 
daryta pastangų ja surasti. 
Daryta žukliavimu po pelkes 
ir ežerus, nes manyta, kad Ji 
nusižudė.* r 
iszlindusi isz 
giu

del bu v suimta.

Sekminių diena ji 
Rokiszld?liu ru- 

ir panfhcziusi einanezias 
merginas in bažnyczia pradėjo 
szaukti. Vyru neprisileido. To

Pą si ro.de pa-
miszus profu. Tėvas iszsigando ' 
del dukters žuvimo irgi iszejo 
isz proto ir ji teko pririszti 
'Tragedija invyko (h‘l (o, kad 
tėvas nenorėjo leisti už Seibn- 
czio, o duktė veržėsi. Ėjo gin- 
czai.

m

mfaiiil 'l'i . > f ■ — i i ■ m ■ n ii į i i i. ■ ■ i ■ ■■■■■■>* ■ ■■

IVANO IVANAVICZIO
! Į ATSITIKIMAS

* r L V r-------

Isz “Riecz”.

— Ar ponas matei mano ka
binete skieleta? Tai ne papras
tas skiclctns. Tai ne isz tu skie- 
letu, kokius akadomikai-medi- 
kai pirkiuejasi Ant AleksiVn- 
(Irovskos rinkos. Tai skieletas 

| mano gerinusio prietolio Ivano 
Tavonviczio. Taip pono, pirm 
menesio asz su tuo paežiu skie- 
lotu

V

kai pirk i nejasi
L, _______ _______ ________

(jis dar buvo

1. ........................ ' ■ I' i..d

—- Ka! Neduosit? Bldor- 
cziuk, tempk ji kartu su koja 
in tamožne ir pagulldyk ant 
svarstyklių! ''

— Snsimylbk ponas — aisi- 
liepiau — ar-gi galima žmogų 
guldyti ant svarstyklių - po

„Į " ■■■■■■■— I I I IBB—I I I   —»

A-ŠE-CELA arha tr
raszynio, del Lietuviazku vaiku. 15c

W. D. BOCZKAUSKAS- CO
MAHANOY CITY, PA.

•r

ant svarstyklių po 
draug su tavom ? Juk tai ims 
s vert penkis pūdus, koksgi 
tūkstantis rubliu prisieis ųž-

penkis pu dus, koksąi
. .j mA : _ h .

mokėt i.
— Ąsz ne pinigu neturiu yii 

savim— tarė J ynu lyanovic?.

važiavęs, invede nauja iszmlg- 
la būtent: in bažnye.zia viena 
plaukines moterys negali eiti. 
Birželio 1 d., pamergėms insa- 
ike apsiriszti skarelėmis, nes 
kitaip jaunuju nevinczevosiaM. 
Mes girdime, kad vyru kelnes 
bus trumpos,
gu ir su daugeliu linktų. Mo
terims gi atėjo gadyne, kada 
visas ju “gricsznas” kutins

4

szvnrkiiM be

’’i atėjo
“griesznas 

tirres būti uždengtas nuo kojų 
‘j >iki, galvos.

/

MIRTIMI PASIBAIGUSIOS 
LAIŽYBOS.

.31 
po darbo 
užėjo in

Iszsigeres su draugais ėjo lai- 
zybu, kad jis vienas iszgersias 

Korsakas 
bet tuojau

Draugas
Korsaku tuoj nuvožė in namus.
Jo žmona 
ant pievos,

Gegužes 
Mykolas 
draugais

d., Korsa kas
«U savo 

traktierių.

PAPIOVE BERNIUKĄ. 
i

Birž. 16 d., Raseinių apsk, 
Kražių v., Kupszoliu km. lan
kuose rastas papjautas peiliu 
pil. Staradomskis Ildefonsas 
16 metu amž.
Žmogžudyst ėje i n ta riami 

kurie asmenys.
kai

li! ra degtines, 
lyges ir iszgores, 
netekąs samones.

sn-

kiemeji paguldė 
kur jis iszgulojes 

visa nakti ir neatgavęs sąmo
nes Birželio 1 d., buvo nuvez-

‘ I I lt * 4 » wA I » ■ L» • Tl _ * 1 I

tas miesto ligoninėn ir ten mi
rė. Gydytojas konstatavo, kart 
Korsakas mirė nusinuodijęs al
koholiu. Korsakas pajiko žmo
na ir du vaiku.

TELSZIU GELEŽINKELIO 
STOTY PAGAUTAS 

VAGIS.
Telsziai. 

karta tapo
Telsziu geležinkelio stoties bi- 
letu kasa. Vagies insibrauta 
per Įauga isz prieszkambario 
ir iszsineszta geležine pinigi
ne dože, kurioj buvo 249 litai 
90c. Pastebėjus piktadaryste 
imta ieszkoti-kalt ininko, bet be 
pasekmių. Tik terp sukrautu 
prie geležinkelio linijos (apie 
300 metru atstumo nuo sto- 

popiermalku rasta Įsi
vogtoji deže. Dože buvo sulau
žyta ir isz jos iszimta pinigai. 
Prie dėžės rasta storos vielos 
ir peilio geleželes nuolauža.

Birželio 2 d., pagiltas ir pats 
vagis. Pagautas prie szitokiu 
aplinkybių. Telsziu stoties vyr. 
policininkas Tumėnas pastebė
jo stoty bevaiksztinejant hi- 
tartinos iszvaizdos vyruką, ku
ris, matyt, be aiszkatis tikslo, 
pasisukinėjęs pd* stoty, norėjo 
jau pasiszalinti, bet policinin
kas ji sulaikė ir, nusivedęs ui 
policijos butą, apklausinejo, 
patikrino dokumentus. Pasiro
dė, kad tai esąs jaunas 18 metu 
amžiaus vaikinas, Bronislavas 
Petras Alijosz/nis, kilęs 
.Rietavo, dabartiniu laiku gy
venas czia Tclsziuose be jokio 
užsiėmimo. Kadangi Alijoszius

T__
antra

ties)

1 (1— Birželio 
iszpleszta

M

isz

in polio, klausimus davinėjo 
labai neaiszkius ir intartinus 
atsakymus, tai prie liudininku 
padaryta asmens krata, per 
kuria rasta pas ji 136 litai 40c. 
pinigu ir peilio kriaunos. Pei
lio goležolo, kuri buvo rasta 
prie iszlaužtos pinigipos dozes, 
visai tiko prie kriaunų. Da
bar jau Alijoszius prisipažino 
iszlauŽės bilietu kasa ir paro
do, ka,d ir 16 d. Gegužes pada: 
rytas iszlaužimas yra taip pat 
jo darbas.

PLESZIKAI NUŽUDĖ DVI 
MOTERES.

Birž. 15 Girkalnio v. Rasei
nių aps. Mituvos kaime gyve
namam namo rastos nužudytos 
dvi moterys: Ona Butkuviene 
67 mot. amž. ir jos sesuo Zo-

Karcziauskiene 65
amž. Jas nužudo plcszikai.
so met.

KAIP MERGAITE PAMOKĖ 
KAVALIERIŲ.

Knrkliccziai, Rokiszkio vai. 
— Czia vienas kavalierius daž
nai pradėjo lankytis pas viena 
panele.

Viena syki panele sako:
— Na, ka,* Jurgi 

ni'jies, tai ženykies, o jei ne, tai 
be reikalo duriu nevarstyki.

— Tikrai ženysiuos ir ga- 
jarantiju duosiu vekselius.(>•

kad ze-

•Ir ■

Kavalierius panelei iszdave 
vekselius 1300 litu. Szmakszt, 
velniukas ju kompanijon! My
limieji susipyksta. L___
veskselius protestuoja ir nuo 
kavalieriaus paskutines kel
nes mauna. Kavalibrius sako, 
esą ji jo panele su tėvu prie
varta priverto ant vekseliu pa- 
siraszyti, o panele sako, kad ji 
jam skolinusi. Kaip byla isz- 
spres, dar nežinoma.

aptemptas 
skurli ir tu viskuom kas reika
linga žmogui) su tuo paežiu 
skieletu —.sakau — sėdėjau 
“Akvariume.“ Argi galėjau 
asž tuokart 
porai nedeliu 
kabinete ir 
akiu •duobomis? Ar 
.pamislyt 'kad tai bus jam tas 
paskutinis koteletas. Nesibijok, 
ponas! Tvan Ivanovicz numirė 
ne nuo choleros ir<lžumos. Jis 
numirė nuo tamožnes (kama
ros). Taip nuo Bialoostrovo ta- . 
možnes. Nuo kitu tamožniu 
taipgi serga, bet nemirszta. Vir|, 

vra ♦

— ,sa kau
Akvariume.“

pamislyt, 
jis stoves 

antži 11 reti

kad po 
mano 

mus 
galėjo jis

savini— tarė lynu lyanovic^. 
Pagalios tegul Dievas bus su 
jumis, imkite koja.

Atka'bino koja, ir padavė vi(į-
i <

s a-
I JĮ I

na m sargui.
— Vasze visokorodie 

ko vienas sargas, atsisukdamas
in naczelninka — pas ji JcasJo

ni'■ nu

sveikatai 
bot niekados ji dar 

nebuvo srnerties priežastim. Ir ’

balio tamožne 
kenkianti,

viskas buvo taip prastai.
Viena karta nuvažiavome in 

Tlelsingforsa —pasivieszeti. In 
tenai nukeliavome mariomis. 
Atgal gryžtapt turėjau nepa
prasta atjautimu ir, kada ven- 
gemes gryžti, tariau jam:

— Tvan Ivanovicz, keliauki
me mariomis!

— Už nieką ant svieto! — 
Ne — sako — 
gus! Gana 
prisivemiau. 
žinkeliu.

— Ivan Ivanovicz—sakau 
jam vėl — nuo mariu ligos nie
kas dar nenumirė, bet nuo kiet- 
žemio pražuvo jau tiek asabu! 
Juk mums‘baisiausia tamožne!

Bet jis už niek. Už jokius pi
nigus. Kas buvo daryti? -Sėdo
me ir iszvažiavome, 'Privajiuo- 
jame prie Bialoostravo... ; 
mano kuna skruzdeles perejo. 
To priežastis, kad Ivan Ivano
vicz turėjo sau pritaisyta koja, 
įleisingforde jis ja truputi su
žeidė (tis pritaisytos kojos vi
sai netvirtos —arszesneš už pa
prastas) ir pirko nauja: supran 
tarnas dalykas, kad jo koja bu
vo, kaip ant parodos: 
modega.— pirmos ruszios.

nukeliavome

už jokius pini- 
— sako — jau asz 

Važiuosime gėlė

kio burnoje žvilga.
— Kas tokio žvilga?* 

riko naczelninkas.
— NiekasdU^’ilga — atsa

ke pyrsigandes Ivan Ivanovicz. 
Ar jus mislijate, ka-d pas mane 
burnoj jubileraus krautuve? 
Tik taip sau blizga.

Tio žodžiai 
Ivanovicziu. 

• — Auksas! — suszuko 
czelninkas — užrirbežinio auk
so nevalia gabenti in Rosi ja. Si- 
dorezuk, iszimk jam isz burnos 
auksu.

Sidorczuk, matyt, jau pir
miau tarnavo prie arkliu, ka
dangi tuojaus smagiai paszoko 
ir iszlupo isz burnos gomuri.

— Apžiūrėti ir apjeszkoti 
ji kogeriausiui! — suszuko czi- 
nauninkas. Jis visas kontra- 
barniu bus pilnas. Ranka jam 
pajudink, Sidorczuk, ar kartais 
nebus pridirbta? Tu 
pasiži n rėk, Sidorczuk, 
tais ndbus porcelanines! Imk ji 
už nosies, Sidorczuk. Misliju, 
kad ir nosis bus metaline. Pa
tampyk ji už plauku Sidorczuk 
Perukas gabena. Iszrengk ji 
dalimis, Sidorcziuk! Ant svars
tykles su juo, Sidorcziuk. Per
sk riosk jam Sidorcziuk pilvą 
nes pas tokius visako užrubeži- 
nio atrandama! In gerkle, in 
gerkle, jam inlysk, Sidorczuk! 
Toki sidabro prisikemsza. Isz-

prapuldė Tvan

, jau 
arkliu,

na-

Jis

akis jam 
ar kar-

per 1‘Origk ji X’isai SiJbrčziuk!
Neturėjau net laiko atsigauti 

kada Sidorcziuk, su kitu dvie
ju sargu pagelba iszrenge Iva
na Ivanovicziu.

Kaip pasirodė, nelaimingasis 
visas pilnas buvo kontraban
dos. Viena akis buvo isz poroe- 
lano — ir isz kokio dar porcela- 

Gerkleje atrasta sidabrine 
o pilve cielas kamuo-

.no!•durims 
Už triulbole,

tokia koja Petersbnrge o priek lys szilkiniu operacijoms siulu 
tam ant Nevskio prospekto, rei- ir tai dar

Reading
IXTraVel

Bargains
Smagi Viena Diena

| m s

Ekskurcija su 
savo draugais 
Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOMIS
LIEPOS 20 ir AUGUSTO 3

IN

PHILADELPHIA
AR

Į 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.

Į Specialia Treinaa Sukatos Nakti 
Isz valanda
Shenandoah .......................... 2:00

I Mahanoy City ...
| Tamaqua ................

Szita ekskurcija 
jumis patiks

Riverview Beach
Szita Parka yra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita eks
kurcija plauks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS
20 LIEPOS ir 3 AUGUSTO
Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

savo draugais

... 2:49

... 3:16

*

geriausios
kia užmokėt du kartu daugiau. Iszrengta Tvaria Ivanoviczia 

nunesze in tamožne ir paguldo 
ant svarstyklių. Labai ilgai ba
rėsi, kokis muitas paskirti, ar 
kaipo užrubežine koja, ar kai
po už silkia, ar kaipo už auksa, 
bet kadangi Tvan Ivanovicz ati
davė Dievui duszia ant svars
tyklių būdamas nutarta jis su- 
konfiskuoti ir parduoti vieszai 
ant licitacijos.

Sargas, kuriam 
arbatos atnesze man in vagonu 
Ivano Ivanovicziaus skieleta ir 
tas pasirodo, kad jis yra isz 
Rusijos paėjimo ir nereikalau
ja muito.

Misliji, ponas, kad manos ne 
sulaikė Petersburgo tamožnej? 
Dar kokia buvo istorija! Pir
miausiai pareikalauta, idant 
asz užmokecziau, kaipo už slo- 
niaus kaulus, kadangi Ivano 
Ivanoviczio kaulAi buvo labai 
balti. Pasirokavau ir vienok 
užmokėjau labai mažai.

— Biednas Vania, t>u žiūrai 
in mano akiu duobutėmis ir, ro
dos man, kad verki.Sakiau tau, 
nevažiuok per Bialoostrovo ta- 
možnia!

Ir insidemek ponas mano pri- 
Pnnnin jautimas iszejo aikszten. Prisi- 
1 (II 1 \ l L # eartina prie mus muito sargai 

su 'žandurmu.
— Bombų neturite?
— Isz kur? kokiu bombų?

kadIr piniigu tokiu neturime, 
bombas pirkinėti.

— O dinamito neturite?
— Neturime parako.

no parako

ruszios.

NUSISZOVE VIRSZAITIS.
Savo bute nusiszovo Szilutes 

ap. Szakuneliu vai. virszaitis 
Gruzinas. Diena ankseziau ap- 
skr., virszininkas ji paszalino 
isz pareigu.

SZAUDYMAI TIES ADMI-
Ii NISTRACIJOS LINIJA.

Isz Ukmergės praneszama, 
kad netoli administracijos li
nijos Birželio 8 d., nuo 9:30 
vai. iki 12 vai. Lenkai szaude 
isz kukos-vydžiu ir szautuvu. 
Szandymo kryptis buvo Mu- 
seikiu kaimas: tokiu bildu kul
kos loke in musu puse.

Taip patx praneszama isz 
•Lazdijų,
sargybiniai meto granata per 
Igorkos upeli in sziapus ad
ministracijos linijos, netoli 

’ .1 <• ' . bu

kad Lenku pasienio

. netoli 
Kapczemiosczi plento. Grana
ta sprogo, tacziau jokiu nuos- 
tuoliu nepadaryta.

NE UŽGANADINTAS.
~ Na, na, vyruti, matau jog 

tavo mergina per gamta puikei 
apteikta!

— E, ka czia per gamta, kad 
butu per tęva apteikta, tai kas 
kitas. t '1

— Asz'klausiu 
bot dinamito.

No.
— Brauningu?
— Ne.
— Armotu?
— No.
— Kitokiu ginklu, kaip tai 

durklu, peiliu ir 1.1.?
— Nei nieko,
Tszverte viską isz mus vali

zų ir ja u rengėsi iszeiti, kad 
tuo tarpu vienas szvaptelejo ka 
tokio vyresniam. Tasai paszo
ko tarytum kepdamas; ir prie 
Ivano Ivanoviczio.

— Kokia pas poną koja ? 
Nauja? Del ko ponas mums to 
visko nepasako kad pas poną 
randasi nauji diktai ? Ar ponas 
nežinai, kad už naujus daiktus 
pridera mokėti muitas?

— $usimylek ponas — at
sake baimingai Ivan Ivanovicz 
—juk asz jos parduoti no gabe
nu. Tai mano locna 'koja. Kal
bant teisingai, yra tai neatida
lijamas sąnarys mano kūno.

— Sidorcziuk, atsuk jam 
koja ! Vesk ji in tamožne.

— Juk ji prasta:medine!
Jei prasta, medine, tai

Tai

daviau ant

Pabaigos savaites 
kelione

SPECIALE EKSKURCIJA I 
IN

DETROIT, MICH. 
$12 IN TEN IR ADGAL 

CHICAGO, ILL. 
$16 IN TEN IR ADGAL 

Nedelioj 20 LIEPOS 
Specialia treinas subatos ryt* 

Isz valanda
Shenandoah (40c vyrsziaus) 9:11
Mahanoy City........................... 9:41
Tamaqua ..................   10:09

Amerikos garsinga ir daili viata! 
Pabaigos savaites 

Ekskurcija,

NEDELIOJ, 20 LIEPOS

Albany $7.00 
Saratoga Springs $8 
Lake George $9.75 
(Priskaitant 64milu laivu kelione) 
Turėsite linksma laika Lake Geo
rge ies viena isz Amerikos gražiau 
siu vietų. Sutverkite speciale par
tija tarpe savo draugu ir važuokite 

Specialis Treinas Subatos Nakti
Apleis > Valanda
Shenandoah ............................ 5:05
Mahanoy City ....................... 5:49
Tamaqua........................... .. . 10:09

- —-------------------_----- -■ ------ ------------------------------ --
«

Neisspasakyta Gera Proga! 

Pabaigos-savaites 

Ekskurcijos in Pamatei

Amerikos Ferai 
bus laikomi per Liepos ir Piuczio, 
didele je $15,000.000 svetainėje 
Atlantic City. Inžanga dykai. Vi
si uiprassom. Ekskurcijos ini

ATLANTIC CITY 
SEREDOJ, 23 LIEPOS 
SUBATOJ, 9 PIUOZIO 

In ten ir adgal $3.75 
Isz Valanda
Mahanoy City........... isz ryto 5:10
Tamaqua 5:39

}

ponas ma’žiau užmokėsi, 
pono laime.

*
Asz neduosiu kojos!

.J '). ■ 1 I

Velniszkas
Jeszkojo tarnaites

! 12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo tarp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paežiu. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktero. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti- 

, na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

■  -----—i j m  ......rr“—---------
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DABAR planuo
kite savo vakacija. 

16-Dienine Ekskurcija . 
1N

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY 

STONE HARBOR 
WILDWOOD 

IR CAPE MAY 
SUBATOJ, JULY 25 

AUGUST 9 ir 23 
ISZ SHENANDOAH $?.74 
ISZ MAHANOY OITY$7.20 

. ISZ TAMAQUA »6.7S
ir’^ i|H V • ’ ’ k
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SAULE
• ♦

5

te."'11

Kas Girdėt
szaudosi su ginklais. Kada ko- 

, taikia motore pribuna pas ji 
josios viską... po

— Su Pagarba
paima nuo 
tam isz v aro. 
E. G.

K a a n t 16 pasak yf nmet, ja i -1'
turėtai tokia jauna paeziule netalpysime in ląikraszti,

9 ’

Daugiau tokiu
gu 
kokia turėjo Vincas Rusockis 
(isz kur, nesakysime, ir sau ta 
slaptybe pasiliksimo) kuri tan
kiai nurojo lakstyt ant pikeze
riu, 
4 4

važinet bambiliais ir kitu 
geru ezosu ” o

turėtumei ant to laiko, o jiji tu
rėjo užkuri, kuris neturėjo pi
nigu (kaip ir visi sporteliai) ir 
atėjo pns tave in sveczius. Ka 
tu sakytum ant to, kad Vincu
kas davė savo patogiai prisie- 
geliai penkis dolerius 
kimo 
nuomone 
paskutiniojo valandoje ir norė
jo eiti drauge su savo prisio- 
gelia ant pikezeriu, liet tavo pa- 
czinle nematant vyrui, inkisza 
in delną penkine idant ja ja nu
vestu ant pikezeru. 
tam,

tu žmogeli no

ant pir- 
reikalingu dnigtu, 'liet 

Antano persimainė

sakv- 
jaigu būtumei Antano 

vietoje, nuejns ant pikezeriu 
stovėtum prie langelio, laukda- 
ms tavo kaleimrs pirkti 
kieta ir matytumei, 
pacziulps užkiiris pirko 
kietus už taja penkine, 
tu davinį savo

K a 
būtumei 

nuėjus ant

sau ti
kai p tavo 

du ti
ku ria 

antpaežiu Ii a i 
pirkimo naminiu daigtu.

Ka tu sakytum ant to priete- 
lian f

O bet asz ta viską žinau ir 
maeziau ir jums apie tai para- 
sziau.

Duona užima svarbiausia vie- 
valgyja nesta kožno žmogaus 

jiji yra žmogaus paramų gy
vasties.
duonos prie kožno

vra

Paprastai duodame 
valgio ir 

kartais vra vienatinis musu 
valgis. Duona turi beveik visus 
maisto svarbumus, 
sveikata reikalauja. Duona yra 
pigi, sveikas ir skanus valgis 
ir visada galima gauti. Duona 
pristato kunui szilnma ir ener
gija. Randasi mažai valgiu, ku- 
rie pristato tiek szilumos musu 
kunui ir taip pigiai..

Šankiai dirbantis 
kuris per diena vartoja 
muskulus, lengvai gali valgyti 
švara arba du duonos kas die
na su visais kitais valgiais, ku
riuos paprastai valgome.Duona 
naudinga ne tik del szilumos, 
yra muskulu budavojimo mais
tas.
grudu, 
linga mincraliszka medžiaga.

Pienas turi panaszus geru
mui?. Todėl valgis isz duonos ir 
pieno, yra daug naudingesns 
valgis negu duona ar pienas at
skiria!. Mokslas nepamokino 
musu pratevius kad duona, pie
nas ir uogos padaro gera vaka
riene. Bet mokslas pertikrino, 
parodydamas, ka toji kombina
cija priduoda viską kas yra 
reikalinga sveikatai.

kuriuos

žmogus, 
savo

Jaigu padarytu isz vielų 
priduoda kunui reika-

Saugokitės 
velniu!

Tankiai aplaikome praszyma 
idant apgarsinti laikrasztyje 
kad koks naszlys pajeszko gas- 
padines arba moteres prižiure- 

Tokius 
su

moterels tokiu

ti jojo narna ir vaikus, 
apgarsinimus patalpiname 
vilczia kad tokis žmogus yra 
varge, gerai pasielgi m 
kia motore 
Krikszczioniszka
Bet pasirodo kitaip. Sztai kaip 
pasielgė tokis iszgama su mo
tore, kuri porskaiezius apgarsi
ni ma kad “ 
uos“
nystos in St. Paul, Minu. Pa
klausykite:

“Meldžiu permainyt 
adresą ir daugiau 
laiknmczio ant tojo 
Asz nuvažiavau pas ji ir iszbu- 
vau voą tris menesius ir tai vos 
galėjau iszbnti. Jisai apgarsino 
kad pajeszko gaspadines, bet 
pas taji iszgamiv jokia mote re 
negali ilgai pabūti. Juk randa
si gana moterių Minnesotoje už 
imti tokias vietas, bet bijo pas 
toki žmogų pribūti. Yra tai ne 
nepirmutinis kartas ka tasai 
iszgama apgavo moteres. Pats 
velnias neiszbntu pas toki Žmo
gų. Namie randasi pilna vaiku, 
kutfe’muszasi su peiliais jr

Js su to
turėspas kuri 

gyvenimą.

pajeszko gas pėdi
nu važiavo pas ji ant t ar-

mano 
nesiuntinet 

adreso.

apgarsinimu 
nes 

negalime žinoti kokio’budo yra

■ i I ■■■! *■■«* f I i. —- ■■■ ■—IMI., | Į 1

ISZ LIETUVOS
■ • ‘

APVOGĖ PASZTO 
AGENTŪRA.

LIETUVOJE KARVES.
1 *

iii/mhn' n‘ iiiLMAiir hWii

IVANO IVANAVICZIO
Rokiszkio stoties pjoh miešto-

I'
A VARTO AUTOBUSUS.

KnunttM. +—Birž. 7 • xl«•.■ j'HZ
£ *!

- 11 ---------------- ' i ’ ii

A-^E-CELA' arba fr
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

— Ka! Narinosi tl ’ Sidor- 
czink, tempk ji kartu su koja 
in tamožne irpagulldyk ant 
svarstyklių!

•f

■■ - , 1 /V''— Snsimylbk ponas 
liepiau 
gnlflyti

•.

i — aTsi- 
ar-gi galima žmogų 

guldyti ant svarstyklių ' po 
draug su tavom ? Juk tai ims 
sveri penkis pūdus, koksąi 
tūkstantis rubliu prisieis iš
mokėti.

ne pinigu neturiu yu 
savim — taro J vau lyanovicį:. 
Pagalios tegul Dievas bus^ su 
jumis, imkite koja, p

Atkabino koja ir padavė vie
nam sargui.

— Vasze visoflkorodie
. V V Jk ijl1 lt ii 

ko vienas sargas, atsisukdamas

* lin autobusas susidūrė sii kar
ve ir nuvirto griovin. Isz 12 
važiavusiu keleiviu sužeista 7, 
pulk, kaplemoisteris Domar
kas. kareivis Raminas (pir
mam nulaužta ranka, antrąjn

.svarstyklių - poKaunasi— Ana diena neži
nomi piktadarei insilaužo pro 
Įauga inžmogus, kuris pajeszko sau gas • 

geriau t^gul apsipa- t 4* j ap. paszto agentūra ir iszplč-
sže

pad i nes, 
eziuoju o turės gtfftpadine, 
gu ji gretai neapleis.

• • jai-

Gcriauses Japoniszkas i
Bilardo Loszikas

1»

()n usz k i o Koki sz k'o

20 H. ir paszto ženklu už 
70 11.

DEL VESTUVIŲ DUKTĖ IR 
1 TĖVAS ISZEJO ISZ

PROTO.

A

vicziute.

Bideziai, Kokiszkio vals.
Szio kaimo .30 ha savininkai 
Soibutis runge vestuves su to 
paežio kaimo mergina Jesinc- 

Mergina vienturtę,
15 ha savininko duktė. Birže
lio 4 d., padjiriusi vestuvon alų 
ji. iszejo. Jai nesugryžius buvo 
daryta pastangų ja surasti. 
Daryta žukliavimu po pelkes 
ir ežerus, nes manyta, 
nusižudė, 
iszlindusi isz 
gi u

pastangų ja

• - koja), kiti lengviau.

MERGAITE PRIGĖRĖ 
BALOJE.

^Birželio U diena Patrakle- 
nn kaimo Pakuonio vals. Ka- 
laszkos 2 metu dūkto bežaiz- 
dama inkrito balon ir prigė
rė.

i .

ATSITIKIMAS
■ •• —___ •
Isz “Riecz”.

J ' i' 4 ■ 4 \

Ar ponas matei mano ka
binete skieleta? Tai ne papras
tas skieletas. Tai ne isz tu skie- 
letu, kokius akademikai-medi- 
kai pirkinejasi 
drovskos rin'kos.
mano geriausio priotelio Ivano 

Taip pone, pirm 
menesio asz su tuo paežiu skie- 
letu (jis dar buvo

penkis purius, koksai ending
■ant Aleksa’n-

Ta'i skieletasi" h <

lavonviczio.
I

no

MOTERIMS RIESTAI.
Rokiszkis. -^ Vikaras Matu

lionis buvo iszvykes in Afrika 
.eucharistininku kongrese. At
važiavęs, invade nauja iszmlg-

* M A B.

aptemptas 
skurli ir tu viskuom kas reika- 

sn tuo paežiu
— sėdėjau 

galėjau

linga žmogui)
— .sakau

9 9
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Fuziwara, vienas isz geriau
siu Japoniszku bilardo losziku 
isz Tokio, Japonijos, keliaus po 
Amerika joszkoti kito pana- 
szaus sau losziko idant ' eitu su 
juom isz laižybu.

Už 
kad sekretorka ligonbutes 

sveti-

PER SAVO NEMANDAGU- 
MA LIGONBUTE NETEKO 

50,000 DOLERIU.
Sydney, Australije 

tai,
pasielgė nemandagei su 
mu žmogų, kuris atėjo atlan
kyti ligonbute, neteko 50 tuks- 
taneziu doleriu dovanu.

Charles MeNess, Australisz- 
kas milijonierius ir geradušzis 
žmogelis, inejo in ofisą ligon
butes užklausdamas

kad nori pasimatyt 
supredent u ligonbutes 
tiszkam biznije.

.Jeigu negali pasakyti

kos
sekretor- 

su 
priva-

i 4

t i s, > >

miela? Na,

ko 
nori, tai negali su juom maty-

— atkirto sekretorka su 
pasisziauszimu.

“Ar teip, mano
jeigu jus pasielginejate su var
gingais žinonimis sziteip, tai 

banki
ni czeki ne kaip dovanoti li- 
gonbutej kuri nemoka su žmo- 
nimis apsieiti mandagei.”

Su tais zodžeis MeNess su
draskė czeki ant $5(1,000 kuri 

padovanoti ligonbutei. 
Gerai padare.

sziteip
geriau sudraskyt szita

mane

Naujas Prohibicijos
Virszininkas

fa.

į u

' J

rWf,’ A

A.W. Woodcock isz 
bury, Md., likos paženklintas 
per valdžia kaipo naujas pro- 
liibicijos direktoris per Depar
tamentu Teisingystes.

Šalis-

kad ji 
Sekminių diena ji 

Rokiszlctdiu ru- 
>. u einanezias

merginas in bažnyczia pradėjo 
szaukti. Vyru neprisileido. To
dėl bu v suimta. Pasirodė pn- 
miszus protu. Tėvas iszsigando k 
did dukters žuvimo irgi iszejo | 
isz proto ir ji teko pririsztt. 
Tragediją invyko del to, kad 
tėvas nenorėjo leisti už Seibn- |i 1 
ežio, o duktė veržėsi. Ėjo gin- 
czai.

ir pnnfacziusi

ja būtent: in bažnyczia viena ] 
plaukines moterys negali eiti. 
Birželio 1 d., pamergėms insa- 

•ke apsiriszti skarelėmis, nes 
kitaip jaumiju nevinezevosia.^. 
Mes girdime, kad vyru kelnes 
bus trumpos,

|gu ir su daugeliu linktų. Mo- 
gi atėjo gadyne, kada 

“gricsznas“ kūnas
j.irr.es būti uždengtas nuo kojų 
-iki, galvos.

szvarkas be sa-‘

terims 
visas ju 9 9

PAPJOVĖ BERNIUKĄ.
Birž. 16 d., Raseinių apsk.

Kražių v., Kupszeliu km. lan-
MIRTIMI PASIBAIGUSIOS |ku,osp„rl,stl!s l>«pi:'u_tns peiliu

LAIŽYBOS. Staradomskis Ildefonsas

.31 d.
po darbo

^kieletu 
“Akvariume, 
asz tuokart 
porai n odei i u 
kabinete ir žiūrėti 
akiu duobomis? Ar 
pamislyt

Argi
pamislyt, kad po 

jis stoves 
ant

Travel - < 
►Bargains

Smagi Xfiena Diena 
Ekskurcija su 

į savo draugais j 
Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOMIS
i LIEPOS 20 ir AUGUSTO 3

IN

PHILADELPHIA
I AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Ma- 
hanoy City ir Tamaqua in

I Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $3.75.

I Isz Shenandoah in Philadel-
I phia $3.50. In Atlantic City 

$4.00.
į Speciali* Trema* Subato* Naktį
Į Isz valandaI Shenandoah ........................ 2:00I Mahnnoy City ................... 2:49
| Tamaqua ............................ 3:16

I Szita ekskurcija
I jumis patiks

Riverview Beach
I Szita Parka yra 40 miliu ant 

Delaware upes ir szita eks- 
kureija plauks laivu in ta

I Parka.
NEDELIOMIS

20 LIEPOS ir 3 AUGUSTO
Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

ir

in naczelninka — pas ji jcas to
kio burnoje žvilga.

— Kas tokio žvilga? 
riko naezelninkaH.

— Niokas»D(fevilga — atsa
ke persigandęs Ivan Tvanovicz. 
Ar jus mislijate, kad pas mane 
burnoj jubilerauH krautuve? 
Tik taip sau blizga.

Tie
jlvanovieziu.

— Auksas! — suszuko 
czelninkas — užrubežinio auk
so nevalia gabenti in Bosija. Si
dorczuk, iszimk jam isz burnos 
auksu.

Sidorczuk, matyt 
miau tarnavo prie 
(įaugi tuojaus smagiai paszoko 
ir iszlupo isz burnos gomurį.

— Apžiūrėti ir apjeszkofi 
ji kogeriausiui! — suszuko czi- 
nauninkas. Jis 
barniu bus pilnas.

Į pajudink, Sidorczuk, ar kartais 
akis jam 

ar kar
tais ndbus porcelanines! Imk ji 

Misliju, 
<Pa-

*
■■I/— su-

♦ " j Jmane 
mus 

galėjo jis
'kad tai bus jam tas 

paskutinis koteletas. Nesibijok, 
ponas! Ivan Tvanovicz numirei 
ne nuo choleros ir džumos. Jis 
numirė nuo tamožnes (kama
ros). Taip nuo Bialoostrovo ta-

Nuo kitu tamožniu 
bet nemirszta. Vir 

bąli o tamožne vra sveikatai *
kenkianti, bet niekados ji dar 
nebuvo smi'rties priežastim. Ir 
viskas buvo taip prastai.

Viena karta, nuvažiavome in 
įleisingforsa. —pasivieszeti. Tn 
tenai nukeliavome mariomis. 
Atgal gryžtapt turėjau nepa
prasta atjautimu ir, kada ven- 
gemes gryžti, tariau jam:

—■ Ivan Tvanovicz, keliauki
me mariomis!

— Už nieką ant svieto! — 
ifž jokius pini-

— sako — jau asz 
Važiuosimo gole-

moznes.
taipgi serga,

žodžiai prapuldė Ivan

na-

, jau pir- 
arkliu, ka

visas kontra-
Ranka jam

pil.
16 metu amž.
Žmogžudystėje intariami kai 

kurio asmenys.

nebus pridirbta? In
I) a s i ž i u re k, S i d o r c z u k,Korsa kas

savo
Gegužes

Mykolas po darho su 
draugais užėjo in traktierių. 
Iszsigėrės su draugais ėjo lai- 
zybu, kad jis vienas iszgersias 

Korsakas sn- 

sąmones.
Korsaką tuoj nuvežė in namus. 
Jo žmona 
ant pievos, 
visa nakti ir neatgavęs sąmo
nes Birželio 1 d., buvo nuvež
tas miesto ligoninėn ir ton mi-1 KAIP MERGAITE PAMOKĖ 
re. Gydytojas konstatavo, kad 
Korsakas mirė nusinuodijęs al
koholiu. Korsakas pajiko žmo-1— Czia vienas kavalierius daž
na ir du vaiku. Inai pradėjo lankytis pas viena

panele.
Viena syki panele sako:
— Na, ka, f Jurgi, kad 

ni'jies, tai ženykies, o jei ne, tai 
Į be reikalo duriu nevarstyki.

, ' — Tikrai ženvsiuos iriszpleszta 1 
Telsziu geležinkelio stoties bi- 
letu kasa.
per Įauga isz 
ir iszsiueszta 
ne dože, kurioj buvo 249 litai 

piktadaryste

litrą degtines, 
lyges ir iszgeres 
netekės

9

DVIPLESZIKAI NUŽUDĖ 
MOTERES.

15 Girkalnio v. Rasei-
bet tuojau |niu aps. Mituvos kaime gyvo-

Draugas

Birž

ji paguldė 
kur jis iszgu lojęs

namam namo rastos nužudvtos 
dvi moterys: Ona Butkuviene 

kiemo | 67 mot. antž. ir jos sesuo Zo- 
se Karcziauskiene 65 
amž. Jas nužudė plos

met. 
zikai.

KAVALIERIU.
Kurkliocziai, Rokiškio vai.

TELSZIU GELEŽINKELIO 
STOTY PAGAUTAS 

VAGIS.

Pelsziai.
karta tapo

v * 
ze-

T„ 
antra

— Birželio 1 d., ga-
pirantijn duosiu vekselius.

Kavalierius panelei iszdavc 
vekselius 1300 litu. Szmakszt, 
velniukas ju kompanijon! My
limieji susipyksta. Panele 

nuo 
kavalieriaus paskutines kel
nes mauna. Kavalibrius sako, 
esą ji jo panele su tėvu prie
varta priverto ant vekseliu pa- 

.. . . n . - siraszyti, o panele sako, kad jities) popiormalku rasta isz- . _ • i i' 11 ’jam skolinusi. Kaip byla isz-
spres, dar nežinoma.

<>•

Vagies i nsi brauta 
prieszkambario 

geležine pinigi-ir • •• • , ,-.L Įimtoji susipyksta.
, . . .. . , .1 veskselius protestuoja ir90c. Pastebėjus piktadaryste 

imta ieszkoti kaltininko, bet be 
pasekmių. Tik terp sukrautu 
prie geležinkelio linijos (apie 
300 metru atstumo nuo sto-

vogtoji deže. Dože buvo sulau
žyta ir isz jos iszimta pinigai. . 
Prie dėžės rasta storos vielos 
ir peilio geleželes nuolauža.

Birželio 2 d., pagiltas ir pats | 
vagis. Pagautas ] 
aplinkybių. Telsziu stoties vyr. I

NUSISZOVE VIRSZAITIS.
Savo bute nusiszove Szilutes 

ap. Szakuneliu vai. virszaitis
prie szitokiu Gruzinas. Diena ankseziau ap- 

- ’ skr., ’
policininkas Tumėnas pastebe- jsz pareigu.

virszininkas ji paszalino

111-

No — sako — 
gus! Gana 
Išrisi vemia u. 
ži ūkei i u.

— Ivan Ivanovicz— sakau 
jam vėl — nuo mariu ligos nie
kas dar nenumirė,'bet nuo kiet- 
žemio pražuvo jau tiek asabu! 
Juk mums'baisiausia tamožne!

Bet jis itž niek. Už jokius pi
nigus. Kas buvo daryti ? Sėdo
me ir iszvažiavome, Privajiuo- 

per 
perejo.

jame prie Bialoostravo... 
mano kana skruzdeles į 
To priežastis, kad Ivan Ivano
vicz turėjo sau pritaisyta koja, 
įleisingforde jis ja truputi su
žeidė (tis pritaisytos kojos vi
sai netvirtos —arszesneš už pa
prastas) ir pirko nauja: supran 
tarnas dalykas, kad jo koja bu
vo, kaip ant parodos: daiJbas 
medega — pirmos ruszios. Už 
tokia koja Petersburge o priek 
tam ant Nevskio prospekto, rei
kia užmokėt du kartu daugiau. 
Ir insidemek ponas mano pri
jautimas iszejo aikszten. Prisi
artina prie mus muito 
su 'žanduimu.

— Bombų neturite?
— Isz kur? kokiu bombų?

Ir piniigu tokiu neturime, 
bombas pirkinėti.

— O d i narni to notųri te ?
— Neturime parako.
— Asz'klausiu

bot dinamito.

t

No.
Brauningu?
■Ne.
Armotu?
Ne.

sargai

kad

ne parako 9

SUDE.
Sudžia in vaikina 15 metu 

nutverto ant vagystes: —Ar tu 
ne turejei jokios'baimes, karia 
vogiai taja masznele?
— O, ponas sūdžiau! Bijojau 

labai, ar ne bus tuszczia. jo darbas.
* I •'

jo stoty bevaiksztinejant 
tartinos iszvaizdos vyruką, ku
ris, matyt, be aiszkaus tikslo, 
pasisukinėjęs p(P stoty, norėjo 
jau pasiszalinti, bet policinin
kas ji sutaikė ir, nusivedęs in 
policijos butą, apklausinejo, 
patikrino dokumentus. Pasiro
dė, kad tai esąs jaunas 18 metu 
amžiaus vaikinas, Bronislavas 
Petras Alijoszius, kilęs 
Rietavo, dabartiniu laiku gy
venas czia Telsziuose be jokio 
užsiėmimo. Kadangi Alijoszius 
in polic. klausimus‘davinėjo 
labai neaiszkius ir intartinus 
atsakymus, tai prie liudininku 
padaryta asmens krata, per 
kuria rasta pas ji 136 litai 40c. 
pinigu ir peilio kriaunos. Pei
lio goleželo, kuri buvo rastn 
prie iszlaužtos pinigines dėžės, 
visai tiko prie kriaunų. Da
bar jau Alijoszius prisipažino 
iszlaužės bilietu kasa ir paro
de, ka,d ir 16 d. Gegužes pa<la: 
rytas iszlaužimas yra taip pat

isz

SZAUDYMAI TIES ADMI
NISTRACIJOS LINIJA.

Isz Ukmergės praneszama, 
kad netoli administracijos li
nijos Birželio. 8 d., 
vai. iki 12 vai. Lenkai szaude 
isz įkukos-vydžiu ir 'szautuvu. 
Szaudymo kryptis buvo Mu
sei k i u kaimas: tokiu bu d u kul
kos loką in musu puse.

Taip pat' praneszama isz 
Lazdijų, 
sargybiniai mete granata per 
Igorkos upeli in sziapus ad
ministracijos linijos, netoli

v nuo 9:3(1

kad Lenku, pasienio

Kapczemiosczi plento. Grana
ta sprogo, tacziau jokiu nuos- 
tuoliu nepadaryta.

’1

— Kitokiu ginklu, kaip tai 
durklu, peiliu ir 1.1.?

— Nei nieko,
Tszverte viską isz mus vali

zų ir jau rengėsi iszeiti, kad 
tuo tarpu vienas szvaptelejo ka 

Tasai paszo-tokio vyresniam.
ko tarytum kepdamas; ir prie 
Tvano Ivanoviczio.

— Kokia pas poną koja? 
Nauja ? -Delko ponas mums to 
•visko nepasako kad pas poną 
randasi nauji d i k ta i ? Ar ponas 
nežinai, kad už naujus daiktus 
pridera mokėti muitas?

— ^usimylo'k ponas — at
sake baimingai Ivan Tvanovicz 
•—juk asz jos parduoti ne gabe-

už nosies, Sidorczuk. 
kad ir nosis bus metaline, 
tampyk ji už plauku Sidorczuk 
Perukas gabena. Iszrengk ji 
dalimis, Sidorcziuk! Ant svars
tykles su juo, Sidorcziuk. Per
sk riosk jam Sidorcziuk pilvą 
nes pas tokius visako užrubeži
nio atrandama! In 
gerkle, 
T 
rongk ji irisai Sidorcziuk!

Neturėjau net laiko atsigauti 
kada Sidorcziuk, su kitu dvie- 

Iju sargu pagolba iszrcnge Iva
na Ivanovicziu.

Kai p pa s i ro d e,- n e 1 a i m i nga sis 
visas pilnas buvo kontraban- 

I dos. Viena akis buvo isz poroe- 
ĮJano — ir isz kokio dar porcela- 
tio! Gerkleje atrasta sidabrine 
triuibele, o pilve cielas kamuo
lys szilkiniu operacijoms siulu 
irtai dar geriausios 
Iszrengta Ivana Ivanov iezia 
nunesze in tamožne ir paguldė 
ant svarstyklių. Labai ilgai ba
rėsi, kokis muitas paskirti 
kaipo užrubežine koja, 
po už silkia, ar kaipo už aiiksa, 
bot kadangi Ivan Ivanovicz ati
davė Dievui duszia ant svars
tyklių būdamas nutarta jis su- 
konfiskuoti ir parduoti vieszai 
ant licitacijos.

i Sargas, kuriam 
arbatos atnesze man in vagonu 
Ivano Ivanovicziaus skieleta ir 
tas pasirodo, kad jis yra isz 
Rusijos paėjimo ir nereikalau
ja muito.

Misliji, ponas, kad manos ne 
sulaiko Petersburgo tamožnej? 
Dar kokia buvo istorija! Pir- 

I miausiai pareikalauta, 
asz užmokecziau, kaipo už slo- 
niaus kaulus, kadangi Ivano 
Ivanoviczio kaulhi buvo labai 
balti. Pasirokavau ir vienok 
užmokėjau labai mažai.

— Biednas Vania, bu žiūrai 
in mano akiu duobutėmis ir, ro
dos man, kad vcrki.Sakiau tau, 
nevažiuok per Bialoostrovo ta- 
niožnia!

gerkle, iii 
jam inlysk, Sidorczuk! 

Poki sidabro prisikemsza. Isz-

ruszies.

, ar 
ar kai-

daviau ant

Pa s i rok a vau

idant

•le AL

... 10:09

Pabaigos savaites 
kelione

SPECIALE EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH.
$12 IN TEN IR

CHICAGO, ILL. 
$16 IN TEN IR ADGAL 

Nedelioj 20 LIEPOS 
Specialia treinas subatos ryta 

Isz valanda
Shenandoah (40c vyrstiaus) 9:11 
Mahanoy City..........................9:41
Tamaqua .. .

Ameriko* garainga ir daili vietai 
Pabaigos savaite* 
Ekskurcija, 

NEDELIOJ, 20 LIEPOS
Albany $7.00 
Saratoga Springs $8 
Lake George $9.75 
(Priskaitant 64milu laivu kelione) 
Turėsite linksma laika Lake Geo
rge ies viena isz Amerikos gražiau 
siu vietų. Sutverkite speciale par
tija tarpe savo draugu ir važuokite 

Speciali* Treina* Subatos Nakti 
Apleis < Valanda
Shenandoah .......................... 5:05
Mahanoy City . . . ... 5:49
Tamaqua.............................. 10:09

Neiaspasakyta Gera Prof a!
Pabaif o*-*avaitea
Ekskurcijo* in Pamares

Amerikos Ferai
bus laikomi per Liepos ir Piucxio, 
didele je $15,000,000 svetainėje 
Atlantic City. Inžanga dykai. Vi
si užpraszom. Ekskurcijo* ini

ATLANTIC CITY
SEREDOJ, 23 LIEPOS 
SUBATOJ, 9 PIUOZIO

In ten ir adgal $3.75
Isz Valanda
Mahanoy City...........isz ryto 5:10
Tamaqua 6:39

NE UŽGANADINTAS.
— Na, na, vyruti, matau jog 

tavo mergina per gamta puikei 
apteikta! *

— E, ka ežia per gamta, kad 
(butu per tęva apteikta, tai kas 

! kitas.

Na, na, vyruti, matau jog

apteikta !

kitas.
i > r i1

nu. Tai mano locna 'koja. Kal
bant teisingai, yra tai neatida
lijamas sąnarys mano kūno.

— Sidorcziuk, atsuk jam 
koja ! Vesk ji in tamožne.

— Juk ji prasta: medine!
— Jei prasta, medine, tai 

ponas ma'žiau užmokėsi, 
pono laime.

— Asz neduosiu kojos!

Velniszkas
Jeszkojo tarnaites

Tai

f 12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai, 
kazlrlavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir ji«> 
vienturte duktero. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c. <

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

------ ------------ ..

— ... ■ ■ m. - * ..UI .......................................... ...

DABAR planuo
kite savo vakacija. 

16-Dienine Ekskurcija 
IN 

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY

STONE HARBOR 
WILDWOOD 

IR CAPE MAY 
SUBATOJ, JULY 26 

AUGUST 9 ir 23 
ISZ SHENANDOAH $7.74 
ISZ MAHANOY CITY$7,20 

' ISZ TAMAQUA >6.TO 
l> 1

t

f

M

j.irr.es
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BAŽNYCZ105 LAIKRODIS

SUPRATO.
Už viuaka Haugokitea ne

t

TARADAIKA
* 1 'I l/ I *
« ' 1 e t i« M, 
,i i ■ — ■....-....—■ ■ ■

gerti alkoholiniu gerymu, ba
tai didžiausia trucyzna!...

— Gerai, ponuleli, ne genu 
niekados! Ir kam gert f... juk 
turime arielka, alų tai kam 
gert alkoholiu!

O
-

" Dora ir Diirata roy, juodo
J

■eoi 
155 5?

dvynukes, kurios randasi mo- 
ana. diena paragavo pirmuti

ni karta arbuza, kurioms labai patiko.

A
>!♦

I
■ ■ /V'i'

— Galite ta savo laikrodi 
pakabinti kur tvarte ant slė
nus, bet nemunyti žmonėms

v* >

Asiluose bažnyczios tarnas 
buvo punktnaliszkas kaip laik
rodis bažnyczios bokszte. 
Niekados nei ant minutes vie
nos nesusi vėlavo savo tame 
placziame užsiėmimo ir kada 
laikrodis ręngesi iszmuszti 
paskirta valanda jis jau laiko
si už varpu virves užsikabi
nės. aigi nėra nieko stebėtina, 
kad jo mylimiausiais žodžiais 
buvo nuolatos pasigirti: 
bažnvezios laikrodžiu. B

Vienok syki atsitiko kad 
geležinis laikrodis bažnyczios 
bokszte žiemos laike sugedo ir 
sustojo. Vietinis laikrodinin
kas nieko negalėjo jam pada
ryti kad kaip nors pataisius, 
taigi nutarta per žiema jam 
duoti atsilsi o 
kviesti laikrodinika isz mies
to. Dabar taigi isz teisybes bu
vo Pranas toksai buvo bažny
czios tarno vardas bažnyczios 
laikrodžiu ir su savimi nuola
tos brusloto kiszeniuj neszlo- 
josi maža nikelini laikrodžiu- 
ka. Tasai laikrodėlis vaiksz- 
eziodavo,taip tikrai taip kaip 
saule menulis ir žvaigždes ir 
Pranas visados jam galėjo už- 
sitiketi. Nežiūrint bažnvezios 
laikrodžio sustojimo. Asiluose 
laikas vistiek saugiai buvo da
bojamas o syki jau net ir per 
daug.

Tas 
kaip:

Užgavėnių laike viena nede- 
lia klebonas t niežiu sykiu už
sakė isz sakyklos jauna pora 
o ant rytojaus tuojaus po 6 ry
te per Miszes turėjo atsibūti 
szliubas kadangi 
džiams tas ankstyvas 
delko tai buvo labai rekalin- 
gas.

bokszte.

deli szposininkai, kurie jau tie 
vienam juoku ir piktumo pra
dare o karezemninkas mielai 
jiems tuose szposuose padeda- akiu — atszove Pranas ir pra- 
.... i:.. ...... ..... . ........................... .............. ..i i. . .

bot nemonvti

Jie visi trys taigi- tuojaus Jdpjo žiuretii
* 1 ‘ i szposa

i

ręngesi

dalykas

Esu

pavasari par-

atsitiko ve

jauna vė
lai kas

11
' •.

r
i

•s ant klebonijos.
— Sakau, kad szeszta valan
da ir szliubas tuojaus turės at-

vo. < 
ir sum i si i jo padaryti 
mieganezinm bažnyczios tar- 
tiui. Pastūmėjo jie ant sienl- į7bufj7~7’

Nuotakos tėvas nusiskubini? 
namo, o bažnyczios tarnas ir 
akiu nenuleido nuo klebonijos. 
Aplinkui namuose ir kleboni
joj nesimato nei vieno žiburio! 
Ar ir kunigas klebonas galėjo 
pramigti ? Juk visados atsike
lia sykiu su gaidžiais, o girdė
jimą turi lapes, 
Pranas priszoko prie kleboni
jos duriu, patraukė smarkiai 
varpeli, ir tuojaus lango pasi
rodė klebono galva.

— Kas atsitiko?
— Kunigas klebonas pami

go — tarė Pranas. — Tuojaus 
bus szeszios ir szliubas. Jauna 

kitaip jie nesuspės savo rei
kalus atlikti.

Klebonas pasislėpė už/ lan
go, o Pranas nuėjo san in baž- 
nyczia. Nei gyvos dvasios baž- 

o laikrodėlis jo

nio laikrodžio rodykles o po 
tam atsargiai iszeme isz kisze- 
niaus Prano laikrodėli ir nu
statė ant penkių valandų pir
miau. Tikrai pasakius ant tn 
abieju laikrodžiu buvo penkio- 
liko minucziu ant szesztos ry
te. Dabar iszbudinta Pranas.

— Pranai ar-gi jau nebus 
laikas tau zvanyti! paklausė 
Motiejus.

Pranas isz syk nieko nega
lėjo suprasti ir tik kraipė ap
linkui galva. Bet jau ant tiek 
buvo isziniegojes ta savo In- 
gerta alų, kad netrukus atga
vo visa savo paprasta protą. 
Dabar taigi kuogreicziausiai 
iszsitrauke savo laikrodėli Isz 
kiszeniaus. <•

— Del Dievo meiles!— su
szuko, juk tai jau laikas zva- 

jutrinos, 
nei 

aplink

o asz dar 
ant Aniolas 

szeszta-gi

nvti ant v

nezvanijau 
Dievo... 
szliubas!

Tai pasakęs greitai iszbego 
isz karezemos. Likusieji kar
ezemoje ko neplyszo isz juoko.

raktusPranas turėjo savimi 
nuo bažnyczios taigi nereikia 

namo kas jam buvo 
kiek tai smagiau kadangi jo 

rytmecziais visados
turėdavo asztru balsu ir nepa
lenkiama valia.

atsiliepe
Aniolas Dievo ir

lovo eiti

Barbora

Netrukus 
balsas ant 
po tam iszsigirdo džiaugsmin
gas visu varpu balsas apreik-

varpo

' Nedėlios taigi "vakare l’ra- kl‘<į pusvalandžio

in
sau

nas ant 6 suzvanijo ant Anio
las Dievo po tam uždaręs visas 
bažnj'czios duris insidejo rak
tus sau in kjszeniu. Ant szven- 
toriaus būdamas atsiminė dar 
sau kad tai dar butu gana 
anksti eiti namo taigi pasuko 
kairėn pusėn ir užėjo vienon 
karezemon.

Karezemoje kaži ritinta Pra
us žiūrėjosi ilgas laikas 
kazirninkus, plaudamas
gerkle alueziu. Tas jam labai 
retai atsitikdavo, 
prie baro ir traukti aiu nes 
tas nepritiko jo budui ir kai
po bažnyczios tarnui o labiau
siai jam to daryti neduodavo 
jo pati Barbora. Tiktai pora 
sykiu Pranas papuolė in alko- 
holiaus nagus bet kaip tai jau 
sakosi buvo girtas kaip prigu
li. Ir sziandie piktos dvasios 
ji sugavo ir sa^o lopas. Penki 
dideli stiklai juodo alaus jau 
perplauko jam per gerkle ir 
pajuto savo galvoj visa varpi- 
nyczia. Taigi tuojaus ir paju
to savo storu balsu sekti var
pu baisa atkartodamas: Bim- 
bam! bim-bam!

Bet kad balso stygos neisz- 
džiutu palejo anas dar ketu
riais alaus stiklais ir tada sa
vo glvoje turėjo netik varpi- 
nyczia bet visa bažnyczios 
bokszta. Kiek sykiu Pranas 
perdaug savo bokszto virszu- 
no užasztrindavo, turėjo pagir
tina paproti ant vietos atsi- 

‘remti ir prasnausti laimingu 
miegu. Ta pati padare ir szia- 
dien. Padėjo abidvi alkūnes 
ant karezemos stalo nuleido 
ant ranku sunkia savo galva 

»ir pradėjo knarkti, kaip mesz-

kad sėdėti 
traukti alų

bažnycziojo porosatsibus 
szliubas.

Bažnytkiemyj isz pradžios 
imta kalbėties, 
but bet po tam viskas 
vėl aprimo, 
priesz save jau visai iszsipa- 
giriojes bet galvoje dar jaute 
stuksėjimu ir nuolatos mislijo 
apie altoriaus papuoszima 
priesz’szliuba. Nieko isz žmo
nių nesulaukdamas nuėjo sau 
pas szulini ant szventoriau? 
iszkasta idant tenai nors su 
szaltu vandeniu atsigaivinti. 
Bot tuo tarpu atbėgo vienas 
isz kaimo gyventoju szaukda- 
masi , .

— Kas atsitiko ar czia nez- 
vanvta f

— Kas czia turėjo atsitikti? 
Tuojaus po szesziu atsibus 
szliubas!— atkirto bažnvezios 
tarnas — dabar zvanijau ant

kas, tai gali 
visur 

Pranas žiūrėjosi

altoriaus

jutrinos.

juk dabar 
naktis.

Kibą isz proto iszejai
yra puse pirmos

— Ka tu czia man niekus 
pasakoji atsake pilotai Pranas, 

esu bažnycziosAsiluose asz 
tarnu, taigi ir turiu geriausiai 
žinoti katra dabar valanda!

— Mano laikrodėlis eina 
kaip viena minuta tikrai tikri
no atėjūnas o ant jo parodoma 
puse pirmos lygiai.

— Ka ten tavo ta bulve ro
do tai tas man visai ne galvo
je. Bažnyczios laikrodžiu asz 
esu bet ne kas kitas!

Czia vėl tuojaus atbėgo nuo 
takos tėvas ir tas suszuko:

— Kas czia dabar nakti
mis pradėta veikti L*. . Prado-

ka priesz Grabnycziu szvente. ta zvanyti didžiuliais varpais!
Apie 10 valanda daugumas 
svecziu iszvaiksztineju in na
mus paliko ten tik Motiejus 
Laikrodėlis ir Baltrus Užgul- 
kelis. Jie nieko nesirūpindami 
apie mieganti Prana kazyrla- 
vo su paežiu karezemininkn 
ant alaus. Per pusiaunakti tn 
snvo kazyriavimo pamėtė.

Motiejus ir Baltrus buvo di-

— Tas tiosa-atsiliepe Pra
nas o jei tuojau s nesugryszl 
namo ir neatveši in czionai sa
vo duktes, tai jaunikis tuojaus 
gales imti szliuba pas altorių 
su szluota! Už deszimts minn-

t

♦

toki kiaura.

pora negales ilgai laukti nes

nyrzioje nėra, 
rodo jau szeszias.

— Koki parszai tie vaikai 
— murmėjo Pranas pats sau 
vienas kaip kada terp saves 
peszasi, kas turi prie Miszrn 
tarnauti, o dabar ju niekur 
nei matyti n (‘gal ima.

Ant laikrodėlio buvo miliu
tą po szesziu, o niekas neatėjo 
bažnyczion, 'taip pat

,dar nepasirodo.
nekantriai

Dabar pribėgo prie

o dabar

ir pats
klebonas vis *
Pranas t repse jo. 

varpiny- 
czios ir tuojaus suzvanijo vi
sais varpais, kad net visas 
bažnytkiemis stenėjo. Ant to 
balso greitai atėjo klebonas ir 
dar būdamas prie bažnyczios 
duriu atsiliepe:

— Ka czia dabar iszdan- 
nejate, Pranai! Juk tai dabar 
pirma valanda nakties!

Bet praszau jegamaszczlo 
geradejo, esu bažnyczios tar
nu ir gana gerai žinau, koks 
kada laikius?!

— Matai, kad bažnycziojo 
nėra nieko!

— Auikar pas nuotaka bu
vo atsisveikinimas, visi gerai 
užsitraukė ir dabar negali at
sikelti, pamigo! — atsake tuo- 
jans Pranas.

Tuo tai’pu iszsigirdo koksai 
tai liūdnas, bet gana smarkus 
varpelio balsas ir dundėjimai. 
Tai ugnegesiai važiavo prie 
bažnyczios su gesinama maszl- 
na; iszbauginti gyventojai visi 
iszbegiojo isz namu ir sustojo 
ant ulyczitL Nuotaka taip pat 
iszbudo ir greitai atbėgo pas 
bažnyczia su sutersztais plau
kais ir sunko ant Prano.

— O tai kur bezmenas! Czc 
dabar pirma valanda, o jis var
pais skambina.

— Tu man tokiu niekiu 
nekalbėk ir manės nemokink, 
paika žąsie! — bambėjo už
gautas Pranas. — Esu bažny
czios tarnas, tai geriausiai ir 
žinau, kuri dabar valanda!

Isz visu pusiu žmones pra
dėjo plaukti prie bažnyczios 
ir visur pakilo riksmas.

— Kad tai yra? Kur gals* 
ras! Kas atsitiko?— klausinė
jo subėgo žmones.

Pranas užsilipo ant szvento- 
riaus muro ir suriko in susi
rinkusius garsiai:

I

ežiu szeszta!
Ant musu laikrodžio namie.) 

dabar tik bus po pusėj.pirmos 
bot no daugiau. j

Szliubas! Szeszta valan
da! Miszios szventos, o ju lai
ke szliu-u-ubas!

Netrukus atbėgo ir Barbo
ra, Prano pati ir peri indus 
per žmonių, minia, atsisuko in 
kleboną:

— Kunige klebone, 
czionai veisiasi T

— Nagi tavo vyras suzva-

kas

s
teriszkojo ligonlmteje (Jhicagoje

: J f

NE UŽMIRSZTA.
i

Raidas: — Jau tir kūmai 'km* 
diena plieki kaili savo bobai ne 
Nedėlioja ne susilaikai...

— Tai matai, kūmai, szia- 
dien turiu duoti du kartus in 
kaili ba rytoj ne busiu namieje. 
Važiuoju ant jomarko ne bus 
kada pliekt.

i
■

' '"'M
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Ar žinote vyrai, 
Paklauskite manos, o bus jum 

gerai,
Y pat ingai kairio rumatizma 

turite,.
O iszsigydyt negalite: 

Gerkite namines kanuodau- 
daugiausia,

O bus jum sveikiausia, 
Kiek tik asz pažinojau, 

Ir kur tik 'girdėjau,
Tai namine tai padare, 

Kad ant amžių žlybes uždare, 
Ir isz svieto iszvare. 
Rumatiksas nustoja, 

Tr ligonis daugiau nedejuoja, 
Kas tik skauda, reikia gert, 
O kaip gorimas nemaezina 

tai pasikart;
Brolyeziai su gazolinu ugnies 

neužgesinsi, 
Su munszaine rumatikso m* 

iszgydysi.
* ♦ * 

Filamadclfijoj no yra gero, 
Ba moterėles prie gorimo pri

prato, 
.Juk szirdoles ant pagalios, 
Nesveika gert ant tokios

sziluinos. •
Jau ne viena baisiai iszsi- 

purtus, 
Toriu szirdžiukes iszpuqms, 

Bainiu Žiūrėti, 
Turi net drebėti.

Juk vyrai uždirba, kam 
czedyti, 

Kam czia ant senatvės pavesti!
O jaigu numirs vyrtfs, 

Tai atsiras kvaijys kitas 
Jaunesnis, 

Ir gudresnis.
♦ * *

Vienas džentelmenas sportelis 
Iszlepintas tėvu sūnelis,

In skiepą i rd indo, 
'Prepais augsztyn nulindo. 

Fruntineje stuboje rado pinigu.
Ant komados pora doleriu,

I

I-

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

neatmainortiai,ir sako 
kad jau szeszta valanda.

— O tu, girtuoklio szluota!
— suriko dabar ant vyro-puse 
nakties
pametei

nijo,

iszbuvai karezemoje, 
laikrodėli

nakezia visam kaimui 
d i miegoti! 
jaus nuo muro!

Pranas vienok stovėjo 
dar ant muro, bet- paskui 
lankiai, praszneko:

Bn rbute,

ir dabar 
n(‘duo- 

Nulipk man luo-

VIS
nuo

— .Ne, nnrnme, laikrodėli 
turiu. Szlai ve, tik pasižiūrėk, 
jau penkiolika minucziu ant 
septynių — ir-gi dar gerai už
suktas... Devinta ji užsukau, 
tai labai gerai žinau.

Gėriai kaip jaunas teliu- 
o po tam nežinai ka dlr-

4 . ..

pbnkiolika minucziu

kas, 
bi! barėsi pati.;

—r Bet manę hukrodolis ei
na labai gerai — teisinosi Pra
nas.

•— Turbut ji užsukdamas 
turėjai jau makaulė pilna 
su rakeziuka pasakei rodykles 
vieton užsikti.

Dabar inojd 
riaus ugnegesiai ir paszalines 
fabrikus. -r»r/ -

— Kur yra‘gaisras?— pa
klausė keli isz ju.

— Bažnyczios tarnui 
supykuskaulo

k I 4.

Turbut ji
ir

ant szveido-

dega-suriko
nia-

*

tiek daug

jai nutiltu
J

Barbora-tiktai gerai patiekite 
ta jo raudona stogą, o gal tuo
kart jam uorei kės 
gerti! '

Klebonas liepe 
pats-gi atsiliepe:

— Mieli žmones, nieko blo
go neatsitiko.
sau ramiai in namus!
Pranas pasimilijo kas link va
landų skaitymo! 

IK

— Ne, ne, nopasimilinau— 
atsiliepe dar Pranas, stovėda
mas ant muro, 
valanda!

iszsisk irstvki t e , 
Musu

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

H

!

v ra szeszta 
Tuojaus bus szves! 

dienele! Esu bažn. ..
Tuo tarpu Barbora nutrau

kė vyra nuo muro ir su ranka 
uždengė jam burna. Daugu
mas žmonių ant jo labai rūsti
nusi, bet kiti tik juokėsi. Ug
negesiai, neturėdami ka veikti, 
davė garsu atgal važiuoti, o 
paskui eme ir žmones skirsty- 
ties. Ant pat visu galo Bar
bora vedė savo vyra, kaip ko
ki kalini polieijantas.

Penkiomis valandomis
liau atsibuvo szliubas, o Pra
nas po keliu dienu isz kaimo 
isznvko.

Bet nuo tos jam nelaimin
gos n a Irt ies tapo jis visais pra- 

pa teptas- ba žny czi os
> >
— GALAS —

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

-L-" _.t. _1   L.J 

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

VC-
Mah. City

• i 

laikrodis.• *

mintas

Juokai
į t

■r

! . K. RĖKLAITIS
Lietuvi takas Graborias

:įi

■

I
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
jinke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

į
te h Įi‘l

1i •i 
4,

Negana to, 
Priėjo prie’bakso, 
BuVo užrakytas, 
Tiktai atrakytas.

Gaspadine iszgirdo, 
Kad kūdikis *žemai pravirko, 

Ba yirszuje lovas klojo, 
0 kūdikis žemai miegojo. 
Paskulbino žemyn nulipt, 

Ir pasisekė sportuka užtikt, 
Kaip po baksa grabalojo, 
Daugiau pinigu jeszkojo. 
Moterėle riksmą padare, 

Sportelis per fruntines duris 
isznere, 

Ba isz laik sau atkabino
Tai greitai iszrunijo.

♦ * * 
Blogi laikai vyrueziai užėjo, 

Kad darbininkai jau pradėjo, 
Bosams pinigus davinėti, 
Kad tik gera dai’ba gauti.

Net ir keli susideda, . 
Ir kelis szimtelius padeda, 
Kad tik gera ploisa gaut, 

Daugiau galėtu uždarbiaut. 
Nedyvai pradėjo lankavoti. 

Kyszius bosams davinėti,
Pasturgali laižyti, 

Tr rankas ’bueziuoti.
* * *

Raszo pas mane vienas 
vaikinas,

Buk jisai nežinąs,

PA.

Ant J. Sakalauskas
NE ŽINO KUR.

Vienam nedideliam mieste- 
Lietuvis, Jonas 

ėjo namon isz kareze- 
girtas, jogmos 

ne

ponas
lije, insigers
Riauba,

, nes buvo t ei p
galėjo rast savo grinezios 

ir pasitikins su kaimynu duk-
tere Agota, klausė josios:

— Ar girdi, panaite, ar tu 
ne žinai kur gyvena Jonas 
Riauba.

— U-gi
Riauba!

— Asz žinau, tik no žinau 
kur jis buna. '■

kur gyvena

kad tu pats esi

isz AmoVi-Vienas sugryžias 
ko, nusipirko sau 80 margu 
apie Kalvarija, kuris visa pa- 
redka užvede kaip Amerike ir 
karta važiuodamas ant jomar- 
ko, tare in savo berną:

J

nusipirko

— Ar girdi Jonai 
v adysi u Džiauti!

—■> 11 w 

turiu vadyt ?

asz tavo

O kaip asz jus gaspador

- Kvailas esi!
- Gerai gaspador.

■ u ■ I IR

TEISINGA MERGINA.
Agotėlė,Jpnas in Agota?

tu man no meluok jau tu tnre- 
joi kelis jaunikiu's, ’asz ant ta
vo kalbos numanau...

Agota:— U-gi ka tu Jonuti 
kalbi! Dievaži, tu esi pirmuti
nis.

Jonas:

jei kelis jaunikiu'

GERAI’ PASAKĖ.
Daraktoris in mokini:— Jo

nuk!— du kart du, kiek bus?
Jonukas:— Nežinau 

dalaktoliau!
I):— Kaip tai: Jeigu tau mo

tina duos du obelius ir antru 
du, tai kiek ir ka gausi?

J:— Tai tūlosiu kotulis 
obuolius, o kaip suvalgysiu ta: 
tūlosiu tlizna (pilvo skaudeji- 
ma).

Del ko kurnate ne valgai 
taip gardžiai isz-liežuvio, asz 

viriau.
— Kad man kumuželo ku

nigas liepę ant spaviedes 
getis liežuviu...

ser-

TAI ROTS KLAUSYMAS.
Mamyte, Antanas rado kny

goje paraszyta, jog kregždes^ 
gandrai ir t.t. iszleke in szil- 

, jogtas szales. Asz pūslinu 
gandrai ne lėkė niekur, ant 
žiemos, ba 'lend butu iszlekia, 
tai ne butu musu Juozuko žie
mos laiko atneszias...

Kaip ezio’n veselk» atlieka,
Mane kad puikiai atsilieka. 

Sako jiaai: Kas per armideris, 
Kaip atidariau duris!

L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 
(Bell Phone 872) 

331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. w

Isz Mahanojaus ir Girardvilles
• jeigu kas pareikalaus mano pa

tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

6 6 6
**'' II I 11 ik I i t , J

Prsszalina galvos skausme ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo pereaa- 
Hma pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose

T

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUt 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R
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GERA RODĄ NO SMERTIES
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tisT
t— Mano vaikeli, da tu esi , O kiek tai torielku sumusze. 

jaunas, tai ne žinai ir ne su
pranti. Asz tau pasakysiu: Szi- 
tai žmogus 'buna sveikas vallgo, 
gere, linksminasi — ant kart 
pradeda kas viduriuose gesti 
apserga, szaukia daktara tas 
duoda liekarstas ir numirszta...

— Tai kabi ima nuo dakta- mano dukters.
... . ... - r... .

J ■ll.l—■»

ii-ytoj.

Tide, kas tai yra smer* Tame laike dovanas davinėjo,
i
“ ; * / s ė

Mano vaikeli,
Kiek kas isagalejo,

Badai net tris ceberius szukiu 
isznesze.

f
J I 

te 

^Iszbalsamuoja ir laidoje mirusiu* £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa*, 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipn 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, krikastp 
niu ir kitiems pasivėžini jimame 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iat 
kitu artimiausiu miestu jeigu kai 
pareikalaus mano patarnavimo 
meldžiu man duot žinia o pribuaio

mu 

■ute ė J? Jll ■»

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa*
kalbeleTai,, tai 

sveika, asz netikiu, 
i Agota inpykus:— 
vyrai tai visi nužiurus! Ana 
Baltruj dreiveris andauta pa
ti kalbėjo ir kraucziu'kas už
vakar inlindės irt akos ta pa
ti zaunijo, o szc,dien volei tu!...

>

Jau liejo

io liekarstas? Kad ne imtu tai 
ne mirtų.

1 i>

TINKA IR ANT TO.

— Asz nieko priesz tai no 
turiu, tiktai esi per jaunas del

Tikiu tui, tai asz ateisiu in trumpa laika.
(I "i *

i*1, te
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Paskutines Žinutes

szvc-

Pottsville, Pa. — Ponstva 
Albertai Skjimarocziai su szei- 
myna, motoravo isz Filadelfi
jos, atlankydami savo motina
ponia Marijona Skamaroczlc-

William

Seredoje pripuola baž
nytine szvente Szv. P. Marijos 
Szkapliernos.

— Poni Maro Vitkauskiene 
isz Brooklyno, N. ¥.,
cziavosi pas savo broli Juozu 
Dumku ir kitas gimines ir pa
žystamus szioje aplinkinėje ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcije.

— Jurgis Lastauokas, 409 
jW. Mahanoy avė., kuri prohi- 
bicijos agentai suome už par
davinėjimu gėrimu, likos pas
tatytas po 1,000 doleriu kau
cijos lyg teismui.

— Naujas kėlės isz miesto, 
per Szumekeri in Park Place 
ir Trentona likos atidarytas 
praeita Petnyczia.

— Dažiuretojas
Ault, kuris dažiuri Lakewood 
parka likos skaudžei sumusz- 
tas per nežinomus banditus 
pinna valanda po pusiaunakti 
Petynczios ryta, norėdami ji 
priverst idant atiduotu pinb 
gine ineiga nuo parko tuja 
diena sumoje apie tūkstanti 
doleriu. Ant riksmo szeimynos 
banditai prasiszalino.

f Vincas Matuleviczius, 50 
metu, naszlys, mirė Subatos 
ryta pas savo sesere Adomie
ne Szumanskiene, 120 S. Cat- 
tawissa uli., sirgdamas dauge
li metu ant anglekasiu dusu
lio. Velionis paliko keturis sū
nūs ir viena dukteria Kasavl- 
cziene isz Scranton, Pa. Lai- 
d'otuves atsibus Utarninkoryta 
su apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Rėklaitis laidoja.

— Dreiveris Brobst Bak
ing Co., Kazimieras Urboną 
isz Tamakves, parmusze ir su- 
žeido Mrs. John Kurczinskie- 
ne, 1334 E. Pine ulyczios ir 
nuvežta in ligonbuti ant gydi
mo.

nia ipit Mill Creek avė., pas 
kuria lankėsi visa sanvaite Ir 
prie tos progos atlanko kitas 
gimines ir pažystamus. Ponas 
Skainaroczius turi puiku už
siėmimą Filadefijoi prie kurni 
dirba jau keliolika metu.

— Andrius 
saliuninkas ant Coal ir 
chols uli., likos uždarytas ka
lėjimo Mercer paviete ant szc- 
sziu menesiu už pasiprieszini- 
ma priesz sūdo nusprendimą, 
ka kiszasi laužimo prohibici- 
jos tiesas. Kluczinskieno teip
gi buvo apkaltinta, bet paleis
ta namo.
Kluczinskas
500 doleriu už pardavinėjimu 
gėrimu ir sūdąs paliepė užpe- 
czetyt. salima, bet Kluczinskas 
neiszpilde sūdo paliepimo ir 
vela pradėjo pardavinet gery- 
mus.

Kluczinskas,
Ni-

Praeita Septemberi
buvo nubaustas

t Jurgis 
kuris turėjo viena

vikaras— Kun. Juraitis,
Szv. Juozapo Lietuviszkos baž- 
nyeyzios iszkeliavo ant keliu 
dienu in New Yorka. Jojo vieta 
tuomla i kiniai užėmė kun. Tisz- 
kus isz Maizevillos.

— Loszimas be is boles tarp 
Lietuviu ir Slavoku, losztos 
Nedelioje po piet West End 
parke, laimėjo musu kliubas su
pliekdamas Slavokus 
szais 3.

— Albinas Neverauckas at
liko pasekmingai egzaminimus 
ir likos priimtas in Szv. CJhar- 
les Barromeo, Overbrook, dva- 
siszka seminarija in kuria įlį
stojo lavintis ant dvasiszko 
luomo. Devvni kiti kandidatai v
isz musu pavieto taipgi instojo 
in seminarija.

5 prie

Nedėlioję buvo paszven-
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U London, Angliję. — Pa
gal valdžios ajkskaitima, 
Anglijoj randasi : , 
žmonių be darbo. Skaitlius be
darbiu auga kas inehcBis.

1 . ■ ' :
U A tena i ,<» Graik i je. fRb 

jturesdeszimts žhlpnių. Ijkos su
žeistais laiko viesulęs, kuri 
prapute pro Pęlopnezo. T-amo

Anglijoj
V 1 1

tai
1,992,650

l '
•<

’ ■*

laike viesulęs, 'kuri

laike nupuolė ledai didumo 
obuoliu. ‘ <

» * • a , * i

II Chicago, -r- Praeitaisaji- 
,vai to nuo karszczlo WestuOso 
mire 23 žmonis nub karszezio, 
daug apsirgo, laukai iszdegin- 
ti ir faremerei panesze dideles 
blcdes.

Čilieti gb

V Washington, D. C. —Pra
eita meta automobilei užmuszc 
arba mire isz juju priežasties' 
33,060 žmonių. In laika 13 me
tu isz tosios priežasties mirė 
arba likos užmusztais 218,373 
ypatų.
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stovi c^ion prieHZ mane!
Sudžia
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Jau penktu kartu
stovi czion prioHZ manei 

Kaltininkai: — No mano ta
me kalte, jog stoviu.

—• Kaip tai?
K. — Na taip, ba ponas au

džia no viena karta ne praszo 
.a lt s . i, 11 'ii". t

s.

manes sesti;
h;t

'(Ii r i H‘J 1 *

■ 4
SUbE. V

A

Sudže:—Epi apskunstns už 
vogimą medžiu gi rr i oje. Ar tu 
jau buvai iiž kiutoki nubauh-

* praaznn
tas slide?

< Apskiinštaii— Ne* 
pono sudžio, Uci sziol ant gilp

*

ko, niekas da manės nenustve 
re.

A

M

i
BUDE.

Slidžia:— Likaisi luošu, 
per tai, turiu vilti, jog tave* 
daugiau no pamatysiu...

o

, > ' y 5 • I

Vagilus:— O galybe! ar po
ną slidžiai jau pavaris no dins- 
to?

i-, irti
jai rukyti ?

I

*

NEPAGELBEJO.
Kaip taiHtamista per^|or ..., F

— Daktaras užgynė man rū
kyti cigarus įf cigarętus.

'I ' '■» j F ...-H 1 *1 1

Po menesiui: ' ,
— Ir vėl tamista rukai? juk 

sak ei, b u lę d ak taras u žgyųe ?
— Bet daktaras numirė dvi 

nedėlios atgal.

Daktaras užgynė man r u-

Bet daktaras numirė dvi

f*

m rie***e»
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*- IN SKAITYTOJUS •HB“ 1 i

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

I H. J. HEISER & CO.
* ■ « ' ’ ■ 1 i r ’ I . 9 L I • i I I 1 » » t I A “ !»
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“Easy” ir “AB. C.” Skalbiamu Maszinu
. i u tat f . •

E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai 
Pomninku ir Kryžių

s

IX 
t

♦>

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

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

27 E. Ceptre St ., nAHAMOY c ITY. 
----------------;------------ '

’ *
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Worcester, Mass.
Zableckas, 
isz didžiausiu ukiu Leicester 
rio apielinkeje mirė antradie
ni. Jisai buvo vienas isz se
niausiu apsigyvenusiu Lietu
viu Worcesterio apielinkeje. 
Per paskutiniuosius metus jis 
buvo suparalyžiuotas, bet jojo 
sūnūs, valde ūke pasekmingai. 
Jisai palieka tris sunūs Kaz’L 
miera, Vincenta, ir Joną; ir 
ketures dukteris, Elena, Mar
cele, Ona ir Marijona, kurios 
visos isztekejusios.

Vincenta, ir Joną;

James 
Labrello, 44 metu, likos nu- 
szautas per savo posūni Rody 
AVilliams, 14 metu, 
szima jojo motinos.

11 Somerset, Pa.
likos

už siunti-

YourShoes£gnev/ž d-
/vr')

ll

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime

A . 1

11.

i
hmusu agenta in jusu namus.
Turime Du O Tisus: 

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas G25-R

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sls.

Telefonas
i

I

i

v

Mes perkam* PIENĄ nog,

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

....... . —...— Pristatytas Ant Laiko 
Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET

Preke Maži

• f

MAHANOY CITY, PA. i

D EM A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Ph»„. 211) MAHANOY CITY(Phone 211) 

Teipgi 117 E. Centre St.

O" ’Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczyatyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

Telefonokite mumis o pribusime priimti darba
— -- ------------- -  . . -  . # . 7 _...

I*

i
t

t

f Aniele (Zatavoskiute) Mi
tri kiene, 45 metu, mire Szv. 
Vincento ligoninėje, ketvirta
dieni po pietų Liepos treczia 
diena. In ligonine buvo nuvež
ta tik isz ryto. Ji mirė nuo 
kraujo užnuo,dijimo per iszsl- 
piovima pinszto. Jau ji ilga 
laika kentėjo nuo sužeisto pir- 
szto kurs nėjo geryn, bet blo
gyn, pef daugiau negu puse 
metu. Apart savo vyro Jono, 
ji palieka dukteri Jule Mitri- 
kaite, žyme dainininke; sunu 
Alberta; viena broli Prana Za- s 
taveska; tris seseris V. Szas- 

Teofile Stulgaitienc
Lietuvoje ir Rože Zatavecklu- • 
te ir Bridgeport, Conn.

— Antans J. Stoczkus, 52 
metu žuvo Quinsigamond eže
re, vakare su vienu draugu, 
Edvardu Stegu. Kadangi Sto
czkus buvo girtas ir negalima 
buvo su juo 'susitaikyt. Stega

nuliene,

Bukite Atsargus!
Duokite savo npsiavimus pa

taisyti 
ežius.
in muso szapa. :: ::

Suczedinsime jumis puse pini
gu. Viena gera pora padu ilgiaus 
nesziosis negu tris poros blogu. 
Mes gvarantiname darba. Graži
name pinigus jeigu 
nepatiks.

New York
7 T1

Shoe Repair Shop
SHENANDOAH, PA.

Corner Lloyd and West Sts.

SAVO 
per stinkanczius aziau- 
Todėl atncszkite darba

darbas

i 
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JUSO PINIGAI GALI PA DARYT DAUGIAU PINIGU 
IR PRIETELIU; KADA PADEDAT PINIGUS IN

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
’ . t •, MAHANOY CITY, PA.

I fl

MEMBER OF THĖ FEDERAL RESERVE SYSTEM 
---------$---------- 
DIREKTORIAI 
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J< MORAN' 
GEORGĘ OLIVER 

» ‘

WALTER HINCH, Kasijeriua 
HARRY McKERNS, Kasi. Pag. 
GEO. BASTIAN, Klerkas

>.^1

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

MISS. KELLAR, Klerką
MISS. PASZTNIK, Klerką
MISS. NORKEVICZ, Klerką
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CRESTMONT DAIRY 
GEORGE,G. FISHER, Loc. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS,

Tai Ordcruokite Nuo Mus. Telefonas 89-J
— — —  - ".....................-              ■-      -- *  

FRACKVILLE, PA.

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

205 E. CENTRE ST.
vestuvių ir kitu paveikslu.

—i
MAHANOY CITY, PA.

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per
FRANK P. HARLEY

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

Bell Telefonas 326-J - *
t

Jlil

T
Geriausios ♦ 

russies kVietku*
del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes ♦ ♦ ♦ 

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 
ter Dabar Naujam Setore 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA*

tinimas sieratu prieglauda Szv. apie deszimta valanda vakare
Franciszkaus, <
Kardinolas Daugherty

Orwigsburge. paliko ji ties Lietuviu Ukesu 
su pa-

gelba daugelio kunigu atlaike namon. Stoczkus sake, kad jis 
čeremonijas.Tukstancziai žmo
nių isz viso pavieto suvažiavo 
pažiūrėti naujos prieglaudos.

♦

Apie deszimta valanda szono.
Subatos ryta, ant kampo W. žiu, bonka degtines ir mesz- 
Mahanoy ir Catawissa ulycziu, 
kur nesiranda signolinio žibu
rio t rokas trenke in automobi
liu kuriame važiavo vaikinai. 
Susidūrimas buvo taip smar
kus, kad automobilius apsiver
tė auksztienikas.Daugelis žmo
nių mate atsitikima, o moteres 
net sukliko isz susijudimo. Tas 
kampas yra labai pavojingas ir nusiskandino, 
kitados kabojo signolas, bet ji 
miestas nuėmė ir automobilis
tai paszeliszkai važiuoja nete- 
mindami ant pavojaus. Del ko 
musu konsuhnonai Pirmam 
Varde neprispyrė Street Com
mittee ant užkabinimo signo- 
lof Nelaikąs tada^kada gali ąt- 
sitikti didesne nelaime. Yra tai 
niurni konsuhnonu privalumas 
ir del to buvo iszrinktais per 
žmonis idant rūpintasi apsau
gojimo juju gyvenimo. Imkitės 
prie darbo tuojaus idant mies
tas užkabintu signola, kuris 
hnt szio kampo yra labai reika
lingas.

Troka vare Slavo k a.h kuris 
trenke in du Žiobus brolius, bet 
ant gili ūkio nieką pavojingai 
pesužeide.

Kliubo vasarnamiu ir nuėjo

į

žuvaus per visa nakti ir isz- 
plauke laiveliu. Puse po pir
mai isz ryto žmones pamate 
vaiteli plaukianti ant vieno 

Vaitelyje rado drabu-
y

keres. Žmones tuojau praneszo 
policijai, kuri 'sugražino vaite
li savininkui A. T. Bateliui. 
Stoczkus per ilga laika buvo 
be darbo. Jo du vaikai gyve
no Lietuvoje ir jiems laiks 
nuo laiko siųsdavo pinigus. 
Manoma, kad jis pasigėrės, in- 
puole in despercija pats save

— A.L.

60 PASAŽIERIU NUSKEN
DO KADA KARUKAS 

INKRITO IN UPE.
1 - --

Buenos Aires. — Motormo- 
nūs nematydamas laike miglu, 
kad viena dalis tilto buvo aii-
daiytas per upę Riacho^ pglei-
do elektrikini karuka per tilta 
kuris inkrito in upe su visais 
pasažieriais. Karukije buvo 
apie 65 pasažieriai isz kurni 
tik penki • iszsigelbejo kurie 
stovėjo lauke ant platformos, 
o tiejei ka radosi vidurije nu-

« <• ra • W • * « • « • a.

Jeigu esate ISZTROSZKE 
tai gerkite

skendo kaip žiurkes slaistije. 
Terp žuvusiu buvo penkios 
moteres. Kone visi buvo darbi
ninkai važiuodami ta diena in i 
darba. ’i
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Yra patarama duoti Savo 
Akis egzanunavoti rėgula- 

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

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

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriausi Apaiavima Del Visos 
Szeimynos, už Pigias Prakoši

1

In All Popular Flavors
YRA tai minksztas gerymas, visur 

parduodamas, žinomas ir perkomas 
Greit pasigar-per jaunus ir senus.

sėjo ir užganėdino visus.
NEHI yra tai maloni ir skoninga 

sode del apmalszinimo troszkuma.
NEHI reputacija yra tvirta. 9

unciju bonkutese parsiduoda po 5c.
Klauskite ir pirkite NEHI sodes f 

sztoruose ir kituose vietuose kur
parduodama sode.

» ' > r U J..K J
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T t m m • i •J. J. Twardzik s
Bottling Works

' ■ • 1

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
■ ■ # v %. .į., I, ■ , ... ...

f
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r
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1

pritaikinsime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras. MAHANOY CITY

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

*

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

gisokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

CITY GARAGE
Pardavėjai BŲICK Automobiliu

Garadžius. Visokį pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

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

‘Matykite Coogan’a’
22 SO. JARDIN STREET, 

Telefonas 824 - SHENANDOAH
J, ■ ig J 11 v

Atlankys jus bile kur, pagal reika- 
lavlma. Reprezentuoja Schuylkill 
paviete “RICHMOND” Drabužius 

Visokiuose saizuose, visada tik 
$22.60

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
juso orderi. Pasiūti pagal juso 
miera. ‘Užganodinimas Užtikrinta'

♦ ♦
SKAITYKITE “SAULĘ*1

❖ ❖ ❖

HENRY FOX
Pardavėjai

Fornicziu, Karpetu ir
Pecziu

* *

♦
127 WEST CENTRĘ STREET

MAHANOY CITY, PA.

i T “■
MICHAEL KURDINSKY

■
Parduoda RADIOS,' kaip 

/

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographa ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY C1JY, PA.
ii

Dr. J. J. Niedžinskas
»'

LIETUVISZKAS |
DENTISTAS

FRACKVILLEĮ^A.
Zetausko Name

1 
į

Telefonas 462-R 
» ' * • • 
———

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI 

—o—
Padidina Fotografijas ir indoda 
in Fromus. Atnesakito Filmsnt

i
n

MAHANOY CITY, PA.

pat mumis.
3*1 EASTCENTRETJT J .1 ’




