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ISZ AMERIKOS
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CIGONKA
APGAVIKE

ISZVILIOJO NUO DARBI- 
NINKO $5,297 DOLERIUS 
IDANT SU JAIS GYDYT 
SERGANCZIA PACZIA.

—.Juozas Donne, 47Chicago.
metu, 9225 randon avė., isz So. 
Chicago, dirbo sunkiai per visa 
savo gyvastį. Kožna sanvaite 
padėdavo po kelis dolerius in 
Chicago Savings Banka ir ant 
galo suezedino 5,297 dolerius.

Neseniai apsirgo jam pati, 
motina szesziu vaiku. Donne 
turėjo keliolika daktaru del li
gones, 'bet nepagelbėjo jai nie
ko, motere vis sirgo ir ėjo blo
gyn.

Kelios dienos atgal susipaži
no jisai su cigonka, kuriai ap
sakė apie savo vargus. Cigonka 
šiltik(\ iszgydyt paezia,
jisai iszims visus pinigus isz 
bankus, kuriuos insius in diržą 
ir su kuriuom ketino ligoniu gy 
dvt ir užžadinet. *

Kasierius banko perserginc- 
jo Juozą kad pinigu neiszimtu 
bet cigonka prikalbino ji, kad 
pasakytu banke kad pinigus 
iszima del moteres operacijos.

Cigonka guvus pinigus in 
rankas, novos insinvo in diržą, 
kuriuom apjuosė ligone su isz- 
tartais užžadėjimais. Ant ryto-, 
jnąs Doąi;ofc persitikrino kad 
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jaigu

diržo radosi liktai sukarpytos 
popierog.
apie apgavyste.

Prnnesze policijai 
bet lyg sziam 

raszymui cigonkos nesurado.

MELDŽIASI UŽ 
BEDARBIUS.

3’olcdo, Ohio. — Kun. S. A. 
Striteh, Katalikiszkas vysku
pas czionais, iszsiunte paliepi
mus visiems kunigams savo di
ecezijoje, idant pabaigoje mi- 
sziu, melst usi idant greitai pra
eitu bedarbe, kuri vieszpatauja 
czionais. — Maldos nepagelbes 
jaigu fabrikai greitai nedirbs.

— Lai-

BALTA ROŽE ŽYDI 77 ' 
METUS.

Hudson Falls, N. Y.
kas ir visokis oras neingalejo
krūmo baltos rožes,kuri priguli 
prie panos Genavaitės Clark ir 
pn 77 metu kožna meta pražy
di. Pana Clark pasiėmė su sa
vim rožes krūmą kada persi
krausto isz Gala way, 
gos pavieto 185.3 mete.

Sarato-

kuri vadinasi 
mo žuvis”

RETA “NUKRYŽIAVOJIMO 
ŽUVIS“ ATVEŽTA IN 

AMERIKA.
Norwood, Ohio. — Fredas II. 

Dulkeli, turi nepaprasta žavi, 
“ Nukryžiavoji-

ir yra pirmutine to
jo sztamo atvežta in Amerika.

Tuja nepaprasta žavi sugavo 
Carribejiszkosia mariosia arti 
Trinidado, kapitonas Bernard, 
kuris randasi ant kariszko lai
vo California.

Žuvis del to taip praminta 
kad ant nugaro turi visus žen- 
klus ir ynagius kokius Žydai 
naudojo ant nukryžiavojimo 
K ris t ūso.

15 METU VAIKAS PABĖGO 
TRECZIU KARTU SU

26 METU MOTERE.
• Detroit, Mich, — Nenusiste- 

bejo visai kaimynai kada Hele
na Kloczekiene, 26 metu moti
na trijn mažu vaiku, pabėgo sn 
penkiolikos metu Marvinti 
Jackson, nes tai buvo juju tre- 
cziaa pabėgima* ir tiiom kartu
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SZTIS “SAULE”DU-KART SANVA1TTNIS LA IK.
ISZEINA KAS UTARNINKA 4b PETNYCZIĄ

Prenumerata Knsztuojn: Amcriko ant vIro meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lalstkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:

W. D. BOCZK AUSKAS - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, l’A.
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da nostigryžo namo.
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“DVASE” ANT
KAPINIU

I

10,000 ŽMONIŲ LAUKE ANT 
DVASIOS PASIRODYMO 

ANT KARINIU — VISI 
NUĖJO NUSIMINIME 

NAMO.

West Long Branch, N. ♦!. — 
sanva i te, Nedėlios va

karą, keli jauni žmonys važia
vo nakties laike pro Greenlawn 
kapines, paregėdami koki lai 
szeszeli lekianti virszuneje ką-1 . 
pu. Iszlipo ir pradėjo daugiau 
prisižiurineti nepaprastam re-i 
gejimui ir isztyrineti kas tai 
galėtu būti. Bet kada priisarti- 
no a rėžiau “

Praeita

lai

pradėjo

Paskalas apie 
kapiniu

” ant 
žaibiniu 

.aplinkine.

dvasia ’ ’ 
paskui žmonis vytis ir visi pa
bėgo perimti didele baime.

“dvasia
pasklydo 

givitunm po visa
Szimtai žmonių atvažiavo nak
ties laike ant kapiniu pamatyti 

bet kožnu kartu li-
ir

nuo kapiniu iszvertiuejo
s, ant galo in- 

sikiszo in tai policija ir uždare 
kapines.

Ana Nedelia vela

“dvasia 
kos iszbaidvtais begdami 

krv-
žius ir paminklu

susirinko 
minia žmoni u ir atėjo daugelis 
st ei t i nes ir vietines poli ei js — 

kad ant kapiniu tada 
deszimts tukstaneziu

sakoma 
radosi in
žiopliu. Visi lauke kas ežia al- 

Dradejo lytie, dangus 
buvo apsiniaukęs juodom mig
lom staigai keli szimtai žiopliu 

Mestai dvasia! jau at-

si tiks.

suszuko^ 
eina! ’ ’
Kada varpas artimoje bažny- 

czioje iszmuszedvylekta valan
da ant kapiniu pasiro<le szvie- 
sa, rodos nužaibavo. Žiopliai 
pradėjo bėgt kiek tik kas i agn
iojo ir tuojaus kapines iszsi- 
tusztino. Kada nieko nesirado 
ant kapiniu, iszlindo isz krumu 
fotografistas, kuris su pagelba 
parakines szviesos nutraukė pa 
veikslą susirinkusiu žiopliu. 
Juoku buvo 
ant rytojaus laikrasztis 
pino nutraukta paveikslu susi
rinkusiu žiopliu 
pamatyti dvasios.

susirinkusiu 
užtektinai kada 

patal-

ant kapiniu

A U-

ATNESZE LAVONA KŪDI
KIO IN LAVONYCZIA.

.Milwaukee, Wis. — Ana die
na Kasparas M ucio, ,3.39 Vau 
Burcn ui., atneszeant ranku la
vonu savo naujai gimusio kūdi
kio in miesto lavonvezia.
lindės tėvas nežinojo ka daryti 
su mirusiu kūdikiu, nes neturė
jo pinigu ant palaidojimo kūdi
kio. Iriejas in lavonyczia padė
jo lavonėli ant stalo, melsda
mas dažiuretojaus idant užsi
imtu lavonėliu pakol uždirbs 
pinigu ant jojo palaidojimo. 
Dažiuretojas susigraudinęs pa
sakė Muceio, kad kūdiki palai
dos miestas savo
tuom labai nudžiugo levas.

kasztu ir

— Tuja

PERSZOVE SAVO VYRA 
KURIS PRIVERTĖ JA 

VIRTI.
Kanstft f y, Kaus.

diena buvo 100 laipsniu szihi- 
mos pa vesi ja ir daugiau kilk- 
nioja, kada polioijantai rado 
sena motere Mrs. J. Madden 
ant gonkeliu laikanti ant keliu 
dideli revolveri. Kada josios 
policijaiitai užklausė del ko lai
ko revolveri motore malsziai 

“Czia nėra jokios slap
tybes, laukiu sngryžtant savo 
vyro kuris pa»bego su kulka 
rankoje o kada sugryž tai ji nu 
szausiu negyvai. Tasai rakalis 
mane prispyrė virti valgi to
kiam karsztyja <lel asztuoniu 
bu rd ingi ori u o tas buvo man už 
da ng.” -H-

atsake:

Isz Visu Szaliu
i * J ’ t . • f. I

IR POTEREI
NEPAQELBEJO.

Mexico City, Mex. — Kada 
gyventojai buvo susirinkę ant 

Į rinkaus, knimelije Coatepee ir 
Įkarsztai meldėsi idant Dievas 
sulaikytu smarku lietu, knr-s 
padare aplinkinėje daug 
des, kad sztni debesis
užlii'damas visa kaimu, kuri.4 
sunaikino jevus ir daug 
viju pražuvo. Kaimuocziai isz 
baimes nubėgo ant 
kalnu nusistebėja, kad Dievas
neiszklause juju maldų.

szv.
kle-

Ti'l

ble- 
t ruko

gai

artimųjų

pasikesinimas. 
at likusi 

isžpažinti uč

ISZ LIETUVOS
—♦-----

KERSZTAS KUNIGUI UŽ ’ 
NUODĖMIŲ NEISZ- 

RISZIMA.
X’arszuva. — Nesenai in ko

munistą iszkeistas Lenku ki(- 
nigasl’sns buvo paskirtas 
A1 ek sa n d ro ba ž n y cz i oje
bonauti. Szvenrziu metu priesz 
ji padarytas 
Religim* pamiszele, 
pas kunigą Csa
gavo jos iszpaskotu nuodėmių 
iszriszimo.

ankszto parengta 
kurioj buv 
miszinvs i 
ant klebono, 
t sas suspėjo pastumti jos 
ranka ir ruksztis iszsipyle ant 
sutono. l’ikintivji ežia pat baž- 
nyczioje norėjo pamiszele nu- 
lincziuot i.

I HZ
Tada ji isztrauke 

i bonka, 
rukszt ics 

ir pyle 
Tecziau kunigas 

• pastumti

o 
su

sieros 
raszalu

i1

KRUVINAS MUSZIS TERP 
DVIEJU KAIMU.

Mex. - 
gyventoju dvieju kaimu

Glasgove, Szkol landi joj, neužilgio iszbandys nauja geležinkeli kurio vagonai lekios ant 
Vagonas yra pa na sz u s 

nuo virszaus ant vienos sztan- 
in valanda, gales 

baigianti dirbti

vienos sztangos vadinamos
Ayntia, Guererro, 

1 erp g . . v.... ■.<<
(.'a h na ta c he ir Zojatlano. kilo 
kokis tai nesupratimas isz ku
rio kilo kruvinas muszis. Mu- 
szijc užmuszta aszt uoniolika 
kaimiecziu o in pusantro užim
to likos sužeista isz kuriu ke
liolika turės mirti.

Valdže nusiuntė 
k a m i s i ja iszt y r i n e t i 
muszio ir aresztavoli kaltinin
kus.

*«

Beimie.
> s

kuri iszrado George 
o vagonas kab<

“ rail plane 
in ei’oplana ir ant abieju galu rasis propelerei,

Kožnas vagonas bus varomas (‘leki ri k u ir ga les pada ryt i 1 oi) myliu 
bėgti be jokiu kliueziu, nes nereikės
gos.

1 1

(ill u ne skerskelių. Paveikslas parodo
nauja vagonu. Kokos pasekmes turės naujas geležinkelis lai d i nežinia.

PARSIDUODA SAVE
PAAUKAUJA AKIS DEL 

MOKSLO UŽ PINIGUS 
IDANT PATI TURĖ

TU PINIGU.

RADO GRIUVĖSIUS SENO- 
VISZKO “AUKSINIO .

' MIESTO.”
Dhoenix, Arizona.

, valdiszkas
, apgarsino

griuvėsiu sęnoviszko mies-

— W . J. 
inspektoris 

apie suradi-

Bridgeport, Conn. — Be dar
bo ir be pinigu, Chester Taylor, 
.35 metu, sutinka del mokslisz- 
kn tikslu parsiduoti save idant 

Kutai,

skaitė
ezi uosiu,

iai k rasz- 
daktaras 

kuris 
ant moks-

akiu ligos 
trakoma (raudonos

T

užganadyt savo paežiai 
kad toji turėtu pinigu ant savo 
pareikalavimu.

Taylor’is
buk tulas 

gerai apdovanos žmogų 
paaukaus savo akis 
liszku tyrinėjimu 
vadinama
blakstienos).

Pristumtas prie to per bedar
be ir negalėdamas niekur su
rasti darbo per kelis 
nutarė paaukot akis, 
kaip norėjo padaryti Kinezikas 
Woo Dok San,kuris randasi ka
lėjime už žudinsta, o norinls 
jam daktarai prižadėjo laisve 
jaigu paaukaus akis ant moks- 
liszko tyrinėjimo, 
kas sake jaigu ineteks akiu tai 
kam jam gyventi ir veluk mirti 
ant kartuviu ne kaip nematyti 
saules szviesos. Bet TaVlor’is 
yra taip nusiminias gyvenimu 
kad paaukaus savo akis. Dorele 
vra vedus 11 metu bet vaiku ne • 
turi.
gus 
gali pasilikti neregiu 
gyvenimo.

niekur
menesius
panasziai

'bet Kinezi-

—- Kvailys ir gana, pini- 
o vvras 
ant viso

paeziule praleis,

35 MILIJONAI AUTOMOBI
LIU VISAM SVIETE.

Washington, D. C. — Depar
tamentas Vertelgystes apgar
sino, buk 1 diena Sausio 1930 
mete, radosi visa sviete .‘>5,127- 
.399 automobiliai, t rokai ir bo
sai, arba vienas pripuola ant 
kožno <35 ypatų. Suv. Valstijose 
buvo tame laike 26,65.3,465 an

troku ir bosu, arba
tris kartus tiek, 
kilosią dalysiu svieto( Czionais 
Suv. Vaisi., pripuola vienas 
automobilius ant kožno penkių 
ypatų.

tomobiliu,
kiek randasi

Hanna 
žcines 
m a 
to .Arizonoj'*, kuri Indijonai ti
ki,'kad tai, vienas isz auksiniu 
“Sejityniil Miestu Cibolojo.
liauna isz netycziu užtiko-ant 

griuvėsiu kada vaikszeziojo po 
puslyne Mohawk kainuosią, 50 
myliu nuo Dalomas,

> i

myliu nuo Dalomas, kur koja 
4»alto žmogaus da m'pastojo.

Dasakos eina kad liejo “SeĮ>- 
tvni Miestai Cibo los 
statyti isz aukso.
kunigas Nizi, sėdėdamas karta 
ant arlymo kalno/ mate kaip 
gyventojai lojo miesto karta su 
J’l I i II 1 I 4 << > Cl f
nu auksiniu torielku ir kitu in
du. Daug jeszkojo tojo miesto 
o tarp tujų ir ('oronado, bet jo 
nesurado.Dabar susitvėrė kom
panija tiksle atkasimo griuvė
sius ir jeszkoti auksinio miesto.

buvo pa-i <

Iszpaniszkas

PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 
PARASONA.

Washington, D.(1. — AValter 
Scott, G2 metu, aplaike telefoną 
nuo savo paezios idant jai at- 
nesztu prašomi, nes labai tada 
lijo ir negalėjo eiti namo isz 
kromo. Senukas pasiėmė para
šomi ir eidamas per ulyczia ne 
mate atbeganezio didelio troko 
kuris ir trenkė in ji sužeisda
mas taip kad mirė ii) valandanu v 17 meili U4 I

Vyras nesugj^^ e J laiko Jigonbųtej

PERPJOVĖ VYRUI GERK
LE IR PASLĖPĖ’ PO 
SKUDURAIS SKLEPE.

Milwaukee, \Vis. — Laike 
barniu su savo paežiu Roberta 
Vogei, .34 met u, 
avė., pagriebė

1011 Kilbourn 
szmota stiklo, 

szoko ant savo vyro kaip paliu
kus kate ir perpiove jam gerk
le. Kada vyras buvo aplapes 
nuo skausmo, nuvilko ji in skle 
pa ir uždengė skudurinis, kur 
pergulėjo konia valanda laiko. 
Kaimynai pranešto policijai 
kad pas Vogei i ūš kės (okiš ne 
paredke. Policija pribuvo ir 
padare krata, surasdami vyra 
pusgyvi ir tuoj nuvežė in ligon- 
buti kuri badai pasveiks.

Vogei nedirbo szeszis mene
sius o motere per taji laika pa-

sirinko ir valgo valgius iszgry- darė skolos ant 700 doleriu ir

— Pagal 
tai 1929

prohi bici jos

DIDELI KASZTAI UŽLAI
KYMO PROHIBICIJOS.
Washington, D.C. 

valdžios apskaityma 
mele užlaikymas
kasztavo valdžiai 45,900,000 (i° 
leriu, o valdžia neteko inoigos 
nuo visokiu padQtku ant gerv
inu 809,508,099 doleriu.

Argi negalėtu valdžia siieze- 
dyt t uosius pinigus ir paleng
vinti žmoniem padotku junga. 
Kokia nauda aplaiko 
isz tosios prakeiktos prohibici- 
jos, kuri tiek suėda musu pini
gu idant liktai užganadyt veid
mainius, kurie nenori pasiduot 
ir ant savo pastatyt.

valdžia

Pasuko

PIRKO PACZIA UŽ $15,000 
ANT ISZMOKESCZIU.
Detroit, MiuJi. —- Teodoras 

Moore, kuriam nubodo mokėti 
ant iszmolcesezio už paezia ku
ria pirko nuo josios Tėvu Gac- 
kiu. Mokestis po 1,0 doleriu aut 
sanvaites per deszimts metu. 
Jis pareikalavo sūdo idant jam 
duotu nuo josios perskyrimą.

jisai slidžiai, ’buk
Gackiai sutiko atiduoti jam sa
vo dukterį už paezia, jaigu ji-’ 
sai užmokės už jaja 15 tukstan- 
czijis doleriu, ant iszmokescziu, 
po 10 doleriu kas sanvaite. Nuo 
apsivedimo, 1919 mete, Moore 
iszmokejo mot eres levams 
5,200 doleriu.

Ana san vai t e kada Moore ne 
galėjo mokėti sutiktos sumos, 
uoszvini paėmė jam visus na
minius forniezius o paeziule ji 
apleido* N no tosios dienos dau
giau nemato savo pnczlos, ?k

mot eres

lenaism 
priožast e

SUDEGE SODYBA.
Isz Sziauliu pranesza, 

Sziauliu valscziuj, 
kaime sudegė 
ežio gyv. namas
toriam. Sudegęs turtas buvo 
neapdraustas. Gaisras kilo isz 
netikusio kamino.

kad 
Lieporiii 

Jono Gabrilai- 
su visu invpii-

M

I
4

tas buvo priežastis nuolat indi 
barniu tarp poros.

UŽ 10 CENTU GAVO 10 
DOLERIU.

Sunbury, Pa. — Pranukas 
Conrad, 15 metu, nuėjo ant U- 
eitacijos senu rakandu po rnir- 
cziai Miss May Burr, kuri gy
veno viena ir szalinosi nuo viso 
svieto.

Kada pastale' ant licitacijos 
siuvama maszina ir niekas jo
sios nenorėjo pirkti, Pranukas 
pasiūlo už jaja deszimts centu 
idant padaryti isz josios kojini 
pi ūkia. Nuvežęs maszina namo, 
pradėjo ežy st y t stalczins ir vi<*- 
name isz juju surado deszimli- 
ne dolerine bumaszka.

*

Paskutines'Žinutes
(’openhagen, Denmarkas.

- Karolius Jensen, .3.3 
svarus,

U

kuris svėrė 489
metu, 
žino

mas kaipo sunkiausias žmogus 
, mirė ana dienaant svieto, mire ana 

miestelyje 1 lolbalke.
t

11 New York. — Miesto po
licija susideda isz 19,262 poli- 
cijantu: peksztininku, raiteliu, 
moloreikliniu, baisikeliniu, au
tomobiliniu, tankiniu ir eropla- 
niu. ’ i >

1l Mexie(? ('iiy, Mex.*—1*0- 
licija aresžtavojo koki tai Ba- 

, buvo

If Mexico City, M ox.- —
!"• , . i . "I ii . ir1 I 4 , * _ — • -

siliu Pelencia, 
apsipaezinves su szeszioms mo
terims, bet kožna gyveno kitam 
mieste.

U AVashinglbn, D.C. — Dai
giau kaip už 100 milijąnu dole
riu L___ ____
uldszku padartf in 
hi laika penkiųmetlb isz >Shv.

likos numitinsią visokiu
Argentina

.. , m! f

ISZSIPILDE MUMIJOS 
PRAKEIKIMAS.

— Mumi- 
sudžiuvusia ranka

pasiskandinimo ' 
Dusia CoO- 

prudeli

buvo
Havant, Angliję, 

jos 
priežastim 
jaunos merginos 
per, kuri inszoko in
pi ie namo. Sakoma kad tai bu
vo prakeikimas mumijos nuo 
kurios ranka buvo atpjauta ir 
inmesta in taji prūdeli.

Merginos motina mirė
trumpa laika po mireziai savo 
vyro, nes motere buvo tosios 
nuomones, kad priežastis 

mirties buvo toji 
kuria Cooperis, A n

liszkas aficierius atsivežė 
savim isz Egipto.

In

____________________________ ♦

DEL MOTINOS NEKULTU- 
RISZKUMO BANDĖ PASI

KARTI SŪNŪS.
Riszkonys, 

rasų ap. Czia vienas gana tu 
tingas ūkininkaitis 

panele ir norėjo jn 
Tacziati tnin pasųM'iesziiio mo
tina. * Kadangi iikininkgitts 
kaip kalba žmones, del numy
lėtinės atsidūręs keblioj pade- 

gedos 
pasikarti. • Iszgelbejo

su fll

Dusetų vai., Za-
■. c 

susimylėjo)
vest i. I I1

jo-

tai nepakeldamas 
bandė 
kaimynai.

t y,

sios vyro 
ranka, < r. 

r>

su

4

NUŽUDĖ MOTINA;
SUŽEIDĖ POLICIJA 

IR SUDEGE.
Varszava, Lenk. — Juozas 

Granovskis, sirgdamas proto 
liga, nužudė savo motina, o ka
da kareiviai atėjo ji suimti ir 
isztraukti isz st ūbos, mete in 
juos granata sužeisdamas kelis. 
Nuo eksplozijos užsidegė na
mas kuriame pamiszelis sude
gė.

18 UMUSZTI, 290 SUŽEISTI 
SUMISZIMUOSE EGIPTE.
A1 e k sau < 1 r i j a, Eg i p t a s.—Ma

žiausia 18 žmonių likos už- 
musztais.o in .300 sužeisti sumi- 
sziiiiuosia kurie kilo Mansou- 
rah ir Bilber.se, laike genera- 
liszko st raiko. rParp užmusztu- 
ju randasi ir deszimts Euro- 
piszku padonu. Straikieriai isz- 
szankc straika politikiszkam 
pasipriešzinimui prieszais pre-

Pusha.
maisztinin'ku ftrosztavolą. 
H

mieri Na h as Daug

—... . . —
DVI KŪMUTES.

Ar girdėjo i Meilcvicziaus
pats insisziurino!

TT-* Ar szitaip ? nugi kas jum 
>U galva inlindo?

— Ugi ta*s, kad po smart bo
ba galėtu kita vyra pirkti.

HOTELIJĘ

Pakelevingas sėdi ant lovos 
su ziegoreliu rankoje 
ba:

ir kai-

— Jau szeszta valanda 
tarnas ne hleina mane pabn-

■ Iszt ikruju pasivėlinsiu
-*«K **■

dy t. ■. ' 

ant trūkio, Kad ji vcliiek

o

Gaisras
namu.

------------------------------------------------------------------------------------------------ M

GAISRAS JONISZKY. '
Birželio 14 d., priesz pietus 

apie 11 vai. Joniszky kilo gais
ras. Gaisras prasidėjo isz Upy
tes Olszausko namu, 
sunaikino sepjyncta
Kadangi ugniagesiu maszinos 
buvo užrūdiję, tai buvo pavo
jaus sudegti visam 
N uost uoli u pada ryt a 
daug, bet jie dar neapskaity
ti. Be to, Joniszky sudegė ži
balo ir aliejaus sandelis, kurio 
nuostuoliai siekia 15,000 litu.

miestui.
labai

*į ir

Kažkas padegė

Nuo miszku
o- r*----------------------ririninkl-

buvt>

'į

ill J*

' • ii.■
ij|l»
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DEGA VALDISZKI 
MISZK AI. 

H I

Kaunas. — 
Alytaus apsk. Mockumi misfc-
ka, kurio iszdege 10 ha. Nuos- 
t uoli u — 5000 lit.

Birželio 24, Juros miszkiv 
urėdijoj, Ra j iii vi u girininkijoj 
užsidegė jaunas miszkas ir isz- 
dege jo 100 ha.
užsidegė Szaliszki u 
jos sandelis, kuriame 
1000 metru popiermalkių daug 
pagamintu telefonu stulpu, pa
bėgiu ir pirkliu neatsiimtu Dz 
sandelio malkų.

Nuostuoliu 
apie
ioszkomi.

Ai

apskaieziuotn 
100,000 lt. Kaltininkai

------------------ .1
PASIKORĖ MOTERIS. ,

Kokiszkis. — Birželio 19 d\, 
sav bute rasta pasikorusį vle- 

Pn- 
nerVu 

liga. Priesz saužudyste ji apie 
tai pranesze žmonėms.

I na moteris Jaksztdniene. 
sikorimo priežastis

PASIKORĖ AUKSZTINY
Ariogalos nt.Birelio 21 d., 

Kėdainių apskr. savo tėvo na
muose ant aukszto pasikorė
pil. Jankelis Melandoviczius
26 m., am£. Spėjama, kad pu- 
sikdrimo1 priežastim ' nesutiki* 
jnae ėu tevuJ 1
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Kas Girdėt
“KARALIENE” ISZ 

OREGANO
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Pagal apskaitymu ateiviu ka- 
misoriaus tai suvirszuin 175 

1 iikstaneziai szmugleruotu atei
viu prihuna in Suv. Valstijas 
kas metas. Nuo 1921 meto slap
tai insigavo in Suv. Valst., apie 
du milijonai ateiviu.

Franvnziszkas 
“(’itreon

automobiliu 
karalius “(’itreon“, ana diena 

• bankieta, kuriame da- 
2,000 ypatų, (’itreon vi- 

vadintas
užpraszi* ant tojo bau- 

kieto visus savo agentus isz vi
su daliu Europos idant su jais 
pasikalbėt apie pardavinejiUia 
ir autmobilini bizni.

Laike bau kieto kalbėjosi žmo- 
nvs visokiu tautu,

1 vvavo 
sur 
Fordu « «

Franeuziniu

nvs visokiu tautu, visokioms 
kalboms. Ant galo automhilinis 
karalius atsistojo, pasakė pra
kalba 30 kad bosią, kurias gerai 
variojo.

’Tūlas žmogelis rasze pas mus 
klausdamas 
“szimt 
nas.

Sztai ka tai ženklina:
Pirkti už 100 doleriu skalbi

mo maszina, idant 10 procentą 
s u maži n t moteriai darba, 0° 
tam dirbti 90 procentą daugiau 
idant uždirbti ant iszmokejimo 
skalbimo maszina. 
naši szimtprocentinis 
komis.

ka tai ženklina 
procentinis A meri ko-

New Yorkas kas

Sztai vadi-
Ameri-

<
ant meto ant užlaikymo 
žmonių, kuriems jau suėjo 
metu.

metus isz- 
iuoda apie 12,.500,000 doleriu 

senu 
70

Apie trecziaa procentas 
gyventoju New A’orko, tai yra 
apie 3,50 tukstaneziai aplaiki- 
nes suszelpinui vaLstijo.Tik pa
ežiam New Yorko mieste tokiu 
randasi 150,000.

Fra arijoj,Miestelyje Linz 
gyventojai tūlam name iszgir- 
do nakties laike szuvius pas 
kaimvna Maverhofero.

Apimti bnimo, kaimynai mė
gino gautis in vidų, bet norints 
baladojo in duris ir melde kad 
'"h-j inteistu in vidii, niekas du
riu neatidaro. Ant galo paszau- 
ke policija, kiwi duris iszmusze 
o ant grindų kambaryje 
Teresa Maverhoferiene 
va, szalia josios sėdėjo 
su revolveriu rankoje.

Pasakė jisai, Imk
motina, nes kentėjo ant 
ligos, nuo ko konto baisias kau
kes. Negalexlamas ilgiau žiūrė
ti ant josios kankiu palengvino 
jai per nuszovima josios. Simus 
likos aresztavotas, liet kaip ta
sai viskas pasibaigs tai neži
nia. Jau tai nepirmutims pana
šaus atsitikimas.

rado 
negy- 
sunus

nuszove 
vėžio

AToti- 
jnju

taji darba

Sziandienines pierginos dau
giau isz/dykanna ne kaip vyrai, 
o kas svarbiausio, tai merginos 
iszvinla vyrus isz kelio, ir
uos mažai rūpinasi apie
iszauklojima, neturi laiko tuom 
užsiiminėt, kaip tai kitados da
rydavo, tik paveda 
svetimiems.

Szinndienines mergaites skai
to visokias “karsztas“ meilin
gas knygas, kuriu senoviszkos 
motinos paraustu isz sarmatos 
jaigu paimtu tokia knyga in 
ranka. Bet sziandienines .Ievos 
• luktels nesisarrnatina skaitvti 

ir žiūrėti ant
ir

karsztesnes“
- Taip,

paveikslu
$4

szhnnstu knygų 
nrmoraliszkiK 
kuom josios yra 
hmm akvviau skaito,
sziamlirnines merginos iszvedn 
vai kinus isz kelio ir tai teisvbo.

Apierikonai per diena sunau
doja dtuigiau kaip septynis 
szimtiis milijonu zapalku, ka 
ricszkia, kad kožna minute su
degina po puse milijono zapai
ku. — Kiek tai pinigu einu su 
<luinais kožna diena, o
zapalkos padaro bk*des ant mi
lijonu doleriu kas menesis.

1 r1 ......... ..... .

Mrs. Henrietta Devan, 50 me
tu, gyvenanti ant fanuos aplin- 
kipeje Danville, Pa., apsakė li- 
gonbuteje, buk už iszgęlbejima

tosios

I

Lobis McIntyre, studen-

l

L 
i /
I

N
■

Miss 
te isz Oregon 
universiteto ant 
“kauboisu “
raliene ant 1!>30 undo.

ir WashingtQUo 
suvalziavimo 

likos iszrinkta ka-

josios gyvasties yra 
dviems szunimns.
vo automobiliujr, 
verte ant josios su

Birželio 12 d M

V7,

DAR APIE DIDELI GAISRA 
ROZALIME.

Kaunas. —r
iseztiko pirmas gaisras 9 
ryto. Kozalįjno gaisrininku ko-

J * *> 
< 4

SU-

- ;
DAUG SKĖSTA ŽMONIŲ.f ■ f L ,
Sziomet nepaprasln' <hiug 

auku ima. maudykles. Antai, 
ties Kamendulinis 
skendo net szeszi žmones, bet 
laimingai pavyko visus iszgol- 
boti. Tecziau no visur skėstam | 
ežius t oi p gerai sekasi gelbėti.

H

Antai 
Nemuno

lt

mauda atsidėjusi dirbo. Jai pr. 
sise(fv didžiausi pavoju 
stahuyti ir iszgolbeti artimiau 
si prie ugnies stovinti narna, 

užsidegus ugnis ples- 
įtus ir butu apėmusi bent puse, 
miestelio.

Apie 11 vai. atvyko Pakruo- 
jaus ugniagesiai, netrukus at- 

komanda. 
sudegi* 9 gyvenamieji na

mai ir 15 negyvenamųjų. Nuei
si uolia i skaieziuojami apie 200 
tiikstancziu litu. Kiek teko 811- 

treji namai buvo

kuriniu

sirfido ir Szeduvos 
Vi.-

-t H h 4 * 14 i

BOLIVIJOS NAUJAS
MINISTERS

# M • i'

dėkinga 
Kada važia- 
tasai apsi
eis u savo 

sunkumu, ktid m-galejo kvė
puot. Szunes kurie'bego pas
kui, atkasė josios veida isz pur
vu ir tokiu bildu galėjo 
puot . Po automobiliu radosi 
per dvideszimts minutu pakol 
p ra važi uojant i s a nt omobi list as 
josios neiszgelbėjo.

kve-

Kad “senam pecziuje velnias 
kuria“, kaip priežodis skelbia, 
tai to niekas neužginezys, bet 
jaigu 82 metu bobutei užsinorė
jo meilingo pasiutimo, tai sun
ku in tai intiket, o 
teisvbo.

Steponas Keinį, 84 metu isz 
Kansas City, likos aresztavotas 
už pabėgima su 82 metu senute, 
kuri turi vyra ir kelis suaugu
sius vaikus. Su-džia 
Keed’ni, kad turi apleist mies
tą t nujaus arba bus uždarytas 
kalėjimo, ka ir tuojaus padare.

bet tai vra

84 metu

pasakė

STEBETINAS ORO 1NSPETOJAS
Žinosite kokis oras bus priesz laika
jeigu turėsite szi stebėtina buro- 
nietera kuris inspėja permaina oro 
24 valandas priesz laika, ir padirb
tas lig maža stubele. Kartais norit 
žinot kokis oras bus tas jumis pa
rodic. Priesz lietu pasirodo durise 
ragana o priesz pagaila pasirodo 
vaikas ir 'mergaite. Kada oras ne
pastovus visi tps pasirodo durise. 
Drucziai padirbtas ir iszmargintas 
teipgi turi geru Thermetera. Regu- 
lariszka preke $2.25 bet ant trum
po laiko parduosime tik už $1.35. 
Prisiuskite 30c del paczto leisziu 

<> kada gausit tai užmokekit $1.25. 
Užganėdinimas gvurantyta ar su
gražiname pinigus. Adresavokite 
PRACTICAL SALES CO. Dep 26 
1210 N. Irving A ve. Chicago, Ill.

, ........... ...................................y ......................................... ... P..................

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pre».lrKft8.

žinoti 
drausti.

Birželio 14 d., miestelis užsi
degė antra karta, vakaro po 9 
v. Ugnis nepaprastai iszgasdi- 
no ju sunervintus pirmu gais
ru miestieczius: klyksmas vai
ku ir moterių buvo neapsako
mas. Reikia žinoti, kad Roza
limo smėlynai bent dvi savai
tes lietaus neregejo ir 
saules nepakeneziamai 
tinti. Seni apkerpėjo
.dauguma sziaudais dengti,

a p-

buvo 
inkai- 

s togai, 
ne

truko virsti ugnies jura. Gais
rininkai turėjo dideli 
daug 
gijos nenustodami, dirbo iszsi-
juos(‘. Jiems in talka paskubo 
Maldžiunu dvaro (p. Roppo) 1 1 • 1 • • 1 1 r* 4

kas susižeidė, bet
varga, 

cner-

darbininkai su szvirkszle.
dege vienas didelis namas ir 
dvi negyvenamos trobos, pri
krautos linu, javu ir invairiu 
padargu.

TRUKINYS NUPIOVE
MOTERISZKEI KOJAS.

Birželio 22 d., ryta prava
žiuodamas su savo vvru Iran- 
kiniu Kadviliszkio stot. Ona 
Girsztautienv 31 m., paeinanti 
isz Raseinių apsk., Kelmės v., 
Paeigaliu dv., pasiszalino isz 
vagono ir traukiniui iszeinanti 
mėgino inlipti in prieszpasku- 
tini vagona bet nukrito ir pa
puolė po traukiniu, (lirszlau- 
tienei nuplautos virszum keliu 
abi kojos. Suteikus Kadvilisz- 
kio gydytojui pirmąją pagel- 
ba, Girsztautiem*,
lydėjimą, buvo nugabenta Pa
nevėžio ligoninėn,, kurioje mL 
re.

savo vvro

APVIRTĘS AUTOMOBILIS 
SUŽEIDĖ AMERI - 

KIECZIUS.

Birželio 7 d., 20 kilometru 
nuo Sziauliu Joniszkio plente 
apvirto automobilis ir sužeidė 
jame važiavusius 4 Amerikos 
Lietuvius: Aukszeli Vlada, jo 
žmona;, jo broli ir Odini na Ka-. 
roli. Katastrofa invyko norint 
prasilenkti nuo bėgiojusio 
plente vaiko.

Sztai Birželio 14 d., aviacijos 
karininkas J’adas , Anpczaus- 
kas 
besi maudydamas ■?— 
Lavonas isztrauktas, 
gaivinti nepavyko.

Ta paežiu diena 
Eiguliu tiltu puskarininkas J. 
Butkus bomaudydamas arklius 
ii’ toje paežioje vietoje gusa- 
ru pulko treczio eskadrono ka
reivis J. Gedminas — prigėrė. 
Lavonai dar nesurasti.

Birželio 15 .diena, isz Alek
soto puses ties Linksmadva
rio laiptais Dapseviezins Ka
zys girtas maudėsi ir besimau
dydamas prig<*re. Lavonas ne
surastas.

Paupio vai., 
kaimo Prakelio 2 metu sūnūs 
inkrito in szulini ir prigėrė.

Szvontosios upeje Les Len
kimu kaimu, Darbėmį valse z., 

70 met n

Jvarmelitu maudyklėse 
prigėrė, 
bet at-

Nėr v t ies

7 ♦

L i uksiniu l'va-

i

I

i

Valdžia tvna diena paskyrė 
Kdwardn Francis Feidev isz V

kaipo mi-

vai. Praneliszkiu

prigėrė J. Stankus 
amžiaus.

Tndroika Vincas 
įamžinus
Skapiszkio vai. 
roj.

Ta

50 met n 
?is4 Czypeliii kaime, 

]>rig(‘ri‘ k U d- 
r

paezia diena 
n isz k i o 
kaime

vakaro Jo- 
Pudžiunif 

prigėrė
valscziuj.

bežaisdamas
•pusantrn. metu amž. Jonas Va
liukas.

■•r............................................. ;...........—

3574 BŪVANTIEJI ŽMONES
Szinuliii mieste ir apylinkėj 

bepaleist uvaudami 
krėtė Veneromis ligomis net 
3,574 asmens. Szitos ligos yra 
labai baisios ir užkrecziamos. 
Sergantieji tiesiog puvft lyg 
kokios atmatos.
veikti, reikia gana ilgai ir la
bai rūpestingai gydytis. Liūd
niausia, kad sziomis ligomis 
serganeziuju sk'aiczius kaskart

Tai

serga užsi- 
ligomis

puvA ly 
Norint pas-

daugėja. Ka lai i’oiszkia? 
reiszkia, kad žmonos nustojo 
doros, sugyvulejo. Tai vaisius 
bedievystes, 
vra susisukusi sau szilta 
da.

kuri Sziauliuoso

Birželio 
Vai tako-

NUSZOVE LENKU SZNIPA.
Gauta žinių, )<ad 

men. 20 in 21 nakti 
niu km., Lenku puseje, rastas
nukautas isz Vokiszko szautu- 
vo Lenku sznipas 
kas. Del minėtos 
Lenkai buvo uždari* net admi-.
nistr. linija, bet Birželio men. 
23 d., jau pradėjo leisti žino-

)

Gureliaus- 
priežasties

nes lauku darbams.

NE SUPRATO.

Namo sargas.
— Na, nuszlaviau ponui la

bai puikei* tropus.
Dabar p ra szau ant alaus!
— Dokui, dėkui prietollnuo

asz alaus negeriu, v. ’

t

& <
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ABIDVI APLAIKE PIRMAS DOVANAS UŽ SAVO 
PATOGUMĄ.

Morta Curran Gray isz Minneapolis, Minn.,laimėjo $1,500 
“Patogiausia Motina*'Su
kuri turėjo Suvienyti Fo-

dovana konteste l’otograt’istu kaipo 
vienytosia Valstijosia ir Kanadoja, 
togratistai Am<‘rike. Poni /iray turi 78 metus, motina szesziu 
vaiku, 20 antikų ir 7 pra-anuku. Vaiko paveikslas yra John 
Raymond Le Huquet isz Viktoria, B. ('., kuris laimėjo dovana 
<1*1 *3 iii L .i t » i.. i r a i lr h f A «/ i 1* j k i t •$1,500 kaipo .“Patogiausias vaikas Ainorike ir Kanadoje.

Washington,, D. C., 
nisteri in Bolivija, Pietini Ame 
rika.

*41’ 4k 4*

karte sziamliona yra PdB 
ęzios vakaras asz mėsos 
ežiomis nevalgau, asz tik vai 
gan žuvi!

“Uj tik tamsta Szviesus 
klebone — turėk kantrybe, 
asz jam pataisysiu,“ kalbėjo

v-;
»RJ

turėk kantrybe 
pataisysiu,

Žydas. Ir nieko i 
pa<*m<* vandenio ir krapidamas 
kurkiną kalbėjo, “(u turi liu
li žuvis! tu turi būti žuvis!“

Kildamas žiurėjo inislinda- 
mas, kad tas žmogus papaiko 
ir po tam užklausė:

kurkiną kalbėjo,

* r ♦

A-dĖ-CE^A’aibalIjradžia skaitymo ir
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c

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

" T

kalbėjo 
nelaukdamas j

“Ka jus 
<rzia dnrot ponas Mikarte, asz 
nesuprantu f“

“Asz isz tam kurkiną pada
riau žuvis ir dabar tamista 
Szviesus klebone gali valgyti 
be baimes 
Žydas.

‘“Tai

f J

I

Deciding 
jX jTdVgl " 
n^Bor^ditis
Smagi Viena Diena 

Ekskurcija su 
savo draugais
Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOMIS
LIEPOS 20 ir AUGUSTO 3 

IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $3.75.
Isz Shenandoah in Philadel
phia $3.50. In Atlantic City 
$4.00.
Speciali* Treinaa Subatos Nakti
Isz valanda
Shenandoah ....................... 2:00
Mahnnoy City .................. 2:49
Tamaqua .......................... 3:16

kalbėjo pasipūtės
« 

negalimas daiktas, oze 
buvo kurkinas ir vra kurkinas
o m* žuvis?“

Kaip tai negalima, Tamista 
isz 
pak rapines 
Jack M i kart e, 
iszkepto kurkino padariau žu
vį.

Kunigas supratęs Žydo klas
tė eme savo kepure ir apleido 
Žydo gHnczia. —

knlbejo klebonas.
i i

manes seno Žydo Tekaus 
vandeniu padarei 

o asz isz tam
"r>

PERKYTRAS ŽYDAS
T

PERSIKRISZTINO ANT
KATALIKO, PADARE --- ----- Z—. . . 
klasta; ba gimęs žy- I Logiškas Susisiekimas

DU, ŽYDU IR PASILIKO r* Amerika-Lietuva
— Airiu

regėdamas

Dublin, Irlandije. 
sostapyleje, gyveno Žydas Te
kus, kuris laike valgomu daik
tu krautuve. Reikia žinoti kati 
Dublino miestas yra apgyven
tas daugiausiai vieniais Airt- 
sziais, kurie kaip yra žinoma 
myli labai.savo tauta; todėl ir 
su pirkimu visi eina pas savo 
tautieezins, o pas Žydą ne no
di rstelcja. Žydas
kad biznis prastai eina ir ne- 
poilgo turės uždari i savo krau
tuves duris, viena gražia die
na. nuėjo jis pas Airiu klebo
ną Maloney iiasiklausti rodos.

Klebonas Maloney, buvo 
žmogus nepuikus 
pricipo gražiai ir paklausi* ko 
rei kulnu ja ?

Žvdas f 
pa klausė: 
no, 
tos žmones neeina pas 
pirkti?“ '

Klebonas pamislines valan
dėlė tarė: Matai Tamista musu 
žmones vra visi katalikai vien- 
taueziai, todėl jie einu pas sa
vo tautieezins, kas link tamis- 
tos jus esate

------ PER ------

KLAIPEDA
Skandinavu Amerikos Linija

Tai natūralūs ryszys tarp abiejų 
Rospubliku Lietuvos ir Amerikos 
su jos dailiais ir populiarais lai
vais. Nes yra parankiausia ir pa
togiausia Linija Lietuviams ‘ Ke
leiviams—

Skandinavu
Amerikos Linija

iszteise patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams atsi
imti savo gimines in Amerika.

Maloney, 
todėl Zvda

P H d i M » į ' . n *

žemai pasikloniojes 
“ Szviesus K lėlio- 

jiasakyk man del ko t ams
imi ne

Laivu Iszplaukimai isz 
New York o:

“Oscar II
Frederik VIII

Rugpiuczio 2
RUgli.'9 ' “
Rugp. 23 “United States

> y *
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Szita ekskurcija 
jumis patiks

Riverview Beach
Szita Parka vra 40 miliu aut 
Delaware upes ir szita*eks- 
kuįvija plauks laivu in ta 
Pa rka.

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

Žvdas svetim
tautis, todėl jie ir ne eina prie 
jusu.

asz tad turiu daryti 
geleves užklausė Žydas.

Klebonas linksmai pažiūrė
jęs iii Žydą tarė: “ar žinai ka 
ponas Ickau asz jumis duodu 
rodą, jus persikriksztykit ant 
kataliku vieros, priimkit Ai- 

tuomet visi 
jumis mylės ir noriai 

y y

pakauszl 
ir tarė: 

Gerai szviesus klebone pada- 
y y

Kreipkitės prie artimiausio jums 
laivakorcziu agento su visais ke
liones reikalais arba:

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York, N. Y. 
130 N. LaSalle St. Chicago, Ill.

248 Washington St. Boston, Mass.

Pabaigos savaites
kelione

SPECIALE EKSKURCIJA 
IN .

DETROIT, MICH.
$12 IN TEN JR ADGAL ,,

CHICAGO, ILL.
$1G IN TEN IR ADGAL

Nedelioj 20 LIEPOS
Specialia treinas subatos ryta 

Ihz valanda
Shenandoah (40c vyrsziaus) 9:11 
Mahanoy City........................ 9:41
Tamaqua

* f X

10:09

Amerikos garsinga ir daili vieta!
Pabaigos aavaitea 
Ekakurcija,

Nu Szviesus Klebone
“ susier-

k a W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

. h
£ "4WW..4 » M

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

K. RĖKLAITIS

Į
I
*

riszka pravarde, 
žmonos
eis in jusu krautuvo pirkti.

Žydas pasikasęs 
painislino valandėle 
4 4
ry k mano Airisziu.

KI e bo n a s ] ia mo k i n es 
nekuriu tikejiiniszku dalyku 
porkriksztijo Žydą ir praminė 
Jack Mikarty.

Žydas nieko nelaukdamas 
tuojaus nuome nuo krautuves 
sena lenta su paraszu Tekus, o 
in vieta uždėjo nauja paraszy- 
tn-dideliomis litaromis “Jack 
M i karty;“ Nuo tos dienos žmo- 

vanduo pradėjo 
plaukti in jo krautuve, ir ne 
po ii go Žydas 
turezium.

Karta Žydus pnmislino pa
sikviesti ir pamylėti kleboną 
už jo gera rodą. Buvo ta>i Pet- 
nyczios diena, Žydas prisakė 
savo sorei iszkepti dideli kui- 
kina — (kalakutu), o pats nuė
jės užkvietė klebonu ant va
karienes.

Apie septinta vnlanda vaka
re atėjo klebonas, 
mai pnsiklonijes pasodino kle
boną už 
szmnpnno, osore alnesze kur
kiną.

Klebonas pnszaukos Žydą 
ture: “Ka jus darot ponas ML

Lietuviszka* Graboriua

nes kaip

f

T

" Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
,^nko moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. . PA.

.............................................................................v « ■ . .. ..  1-wiie.i ■

UMM 
r *

pastojo dideliu

Žydus >.<■-

stalo padėjo buteli

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

R

1 * *

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa- 

. laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Ibz Mahanojhus ir Girardvillos 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribuHiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

M

J

NEDELIOJ, 20 LIEPOS 

Albany $7.00 
Saratoga Springs $8 
Lake George $9.75 
(Priskuitant 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 

Specialia Treinas Subatoa Nakti
Apleis
Shenandoah .
Mahanoy City
Tamaqua . . . .

Valanda 
.. 5:05 
.. 5:49 
. 10:09

Neiazpaaakyta Gera Progai 
Pabaigoa-aavaitea 

Ekakurcijoa in Pamarea 
I

Amerikos Ferai
. bus laikomi per Liepos ir Piucsio, 

didėlėje $15,000,000 svetainėje 
Atlantic City, inianga dykai. Vi
si užpraazom. Ekakurcijoa ini

ATLANTIC CITY . " 11 I
SEREDOJ, 23 LIEPOS
SUBATOJ, 9 PIUOZIO

In ten ir adgal $3.75
Valanda 

isz ryto 5:10 
......... 5:39

Isz
Mahanoy City
Tamaqua . ..

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 $6.78

»
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PERGALĖTOJAS
Andrea atkartojo:

Papasakok ponas apie 
tai!

valtyj 
eiles;

veidai jam pa raudo -

pertrauke. Atsisuka 
nrpatemytos gražybes, sc

ant irkli-

Būrelis jaunu žmonių plau
ke prie salos. Vienas isz ju — 
jaunas ir patogus, atsistojo 

ir pradėjo deklamuoti 
girdėta jis net nuo

kraszto. \ isos ponios klausėsi 
jo, tiktai jauniausioji, verdan
ti gyvenimu mergaite, su 
szviesiais plaukais, žiurėjo ant 
patogaus studento, prie styro; 
labiau jai tas patiko; juokėsi 
isz j<> patemijimu ir kalbino ji 
prie tolesniu.

Jaunas-gi žmogus paniuro. 
Sake >avo eiles kas kartas vis 
garsiau, o 
na vo.

Staiga 
prir
dinezios užpakalyj, 
ninku suolelio, ir sako:— Po
nia turi tiesa, mano eiles blo
gos. Bet asz galiu ka nors pa- 
pasakoti ar gal tas bus geriau. 
Ant kranto poniu turi manes 
paklausyt i.

Ponios suplojo rankomis, 
džiaugėsi, yra ko pasiklausyti, 
prietikiu turėjo tukstanezius, 
Tik toji kuri neklause ir da
bar buvo abejojime. O jis vis 
labiau rustinosi.

Ko poniai reikia? — pa
klauso su nusiminimu.

— Ko man

suplojo

reikia !— Ne
suprantu pono! — atsake nn- 

\ adinuosi An- 
esli

lizdu, 
atneszdavo

dstebejus.
droa, nereikalauju nieko, 
laiminga tiktai, kad imu daly- 
vuma sziame pasivažinėjime— 
Ir isztikro turėjo tokia iszveiz- 
da, tarytum tai, ka sake — bu
vo tiesa: tingine!

Priplaukė prie kranto, isz- 
>(‘do, atkorkavo butelius, pri
sipylė in stiklus ir gere. Tik
tai isztolo, terp dideliu pa- 
kraszczio krūmu vaiksztinejo 
Andrea su styrininku, jeszko- 
jo mariu paukszcziu 
Laikas nuo laiko 
vejas ju juokus.

Dabar ponas turi pasa- 
» kalbėta aplinkui. 
Susirinkite visi, tegul 

taip pat ateina ir Andrea — 
atsake. Atsistojo ant akmenio.

.Ir Andrea atėjo. Sustojo ir 
žiūrėjosi in ji, tarytum, ko 
klausdama.

— Kreken, del ponios vie
nas pasakoju — tarė taip, kad 
visi girdėjo. — Ponia esi, kaip 
sidabrinis kryžius saules spin
duliuose; ne tik todėl, kad esi 
graži, bet kad turi jaunyste, 
stebuklinga jaunyste. Ant po
nios ranku, |>o oda, plaukia 
kraujas. Brangiausioji, troksz- 
tu priesz tave atidaryki savo 
szirdi gražiausiais žodžiais.

Bet Andrea apsidairė in vi
sus liūdnai ir atsisėdo.

Jis-gi pradėjo pasakoti.
Pasakojo ciela valanda; bai

sa# jo skambėjo kaip krikszto- 
las. Apnynko ji — rodėsi — 
laukinis, iszk i įmingąs pasipuo 
stirnas, keliones draugai atjau
tė negirdėtus inspudžius.

— Ar nedaeidžiau ponioms?
— paklausė.

— Ne, ne! 
}>onios ir ponai.

Tiktai Andrea tylėjo.
Paklausė:
— Kodėl ponia neatsakai? 

Del ponios vienos pasakoju. 
Gerai, papasakosiu dar ponia, 
žmogus, nuo kurios ponia tu 

girdi, nebuvo 
tiek laimingas.

slinko gerai, iszloszdavo mažas 
kovas pergalėdavo 
karžygius; bet syki apėmė ji 
didele, amžina meile — ir pra
žuvo.

kol i » a

viską
mis

t a nduin,

— atsiliepe visi

nei thdi-
Viskas

žvmius

papasakok— Bravo!
ponas apie tai.

— Bet pergalėtoja apgavo 
atszalimas

desperacijos,
toji ramybe; jps 
| ra ūke ji prie 
karžygiszkai tad kariavo idant 
nusimesti jos junga. Kitos po
nios nekenki* nieku jam, ka
dangi nei vienu nepažinojo\jo 
szii’dies. Sziandie likimas puo

li rytoj
gal, kada saule apszvies 
jo duszios puse — pulsis ant 
kitos.

le ant vienos isz ju,
kita

t

Tikras kojoms patogumas
, 4* 4 M, 

f

i
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—» Dovanok man, ponia —■ 
pasakė ir pertrauke.

Ji žiurėjo iu szona, in au- 
ganezias kvietkas, nusisuko in 
ji peėziais. Norėjo jis dar tei
sintis, bet pasinaudojo isz prp* 
gos ir praszneko:

-- Taip, pamislyk ponia 
kiekviena isz tu rožių,

1 a r,V -
.I’t-

mui, mano vienatine meile.
UI.

prisiartino laikas, 
kaip tai visa-

laikas

nuo

pa m i si y k

Klausau 
ir kalbasi terp sa- 

susikrut iniinas,

tiktai, 
ant kuriu ponia žiūrai, 
turn tik kužda.
Stovi ten 
ves — tasai
lai ju kalba! Paklausyk ponia 
taip gi ar-gi poniai tos 
ko nors nepasakys?

Pasitraukė ji pora žingsniu.
— Tai viskas, ka pasakiau, 

ar ir tas dar poniai netinka ?— 
paklausė liūdnai.

— Bet tai ežia visai ne, re
liktai aguonos — atsibo

rože?

zes, 
pe.

Kol

Tegul bus aguonos; jei 
tasai kvietku galvelių krutėji
mas ir szlamejimas negali but 
kalba, tai kaip ponia ta viską 
supranti ?— Pasitraukė,
jis vienok užbaigė savo ta sa
kini, ji isz daržo iszejo' sau. 
Gerai. Geriausiame padėjime 
atsisėdo ant suolelio, 
prastas nepažinstamas gražu
mas padare ant jo neapsakoma 
inspudi. Kada suskambinta 
ant pietų, atsikėlė ir labai su
judintas, inejo valgomojon. O, 

atsisetu ten! O
kad jai dabar pasiklonioti! In 
ėjo, ryksztaite taip-pat rankoj 
turėjo. Jai draugavo jos tėvas, 
gražus senelis, 
pastovą.

Dabar apėjo tas, kad pasi- 
proga,

Dabar 
trumpas bet 
dos būdavo kad dege isz mei
les ir apart jos dauginu nieko 
neinate, negirdėjo, kas valanda 

telegramas siuntinėjo 
raszinejo laiszkus paskui 

laiszkus ant puikiausios kve- 
panezios popieros. Skaitydavo 
tuos žodžius su karsztu džiau
gsmu, viskas jo duszioje žyde- • *JO. r .

Valandos slinko. Delko ne
iszvažiavo? Isz džiaugsmo di
delio negalėjo iszvažiuoti. Dvi | 
dienas paskiau 
žiavo, 
persiskirti 
gaiš laiszkais,

beveik 
ir

— Del ko ir kam? — atsa
ke. — Ponia esi tokia szaltn, 
kad man szalla prie jos, Malo
nios ponios ir malonus poną?, 
jau va kuras.

Gryžo. Keliu atgal plaukiant 
sudavė garsiai styrininkui hi 
veidu ir pasiėmė irklus in rau
kas. Nieko nežinojo, nieko ne
girdėjo, irklavo tik, kaip be
protis.

— Kada iszlipo ant kranto, 
Andrea staiga prisiartino pr-e 
jo. Nutverė ja už rankos ir ta
re, iszbales, kaip lavonas, dre
ba neziom lupom:

— Nekankink manės, po
nia nes to ilgiau kentėti nega
liu. Pasakyk ponia, paskutini 
žodi — jokios moteriszkes ne
mylėjau taip kaip ponia ka da
bar turiu pradėti — gyvent:, 
ar numirti ?

— Gvventi — atsake links
mai. — Pamylėjau tave
pirmo pamatymo. Kaip misliji 
kam, asz tave sziandie taip 
daug kankinau? Ak niekados 
dar tiek daug nekentejau!-— 
Ir žiurėjo ant jo didelėm nus
tebintam akim, vadino ji sa
vo ponu, karalium.

Per pora dienu buvo visi- 
szkai laimingas; pergalėjimas; 
ji svaigino; džiaugėsi ir lėba
vo kaip paprastai. Po tam ap- 
sireiszke vėl senoviszki kentė
jimai, prisiartino persisotini
mas, pasibjaurejimaą. Prany
ko, pražuvo, iszkeliavo in kai- 
myniszka miestą ir nerasze 
nieko apie save, nesugrvžo.

H.
Turistu vieszbutyj, in km 

priesz pora dienu atkeliavo, 
gyveno labai mažai ypatų. Di
deli nesmagumai vieszpatavo 
miestelyj, jokiu atsitikimu, 
szirdi turėjo ramia ir nuvar
gusia.

Aden a syki po pietų ant trrj 
pu suliko moteriszke; ji lipo 
žemyn, jis auksztyn; ir kada 
ji ant jo pasižiurėjo, jis pake
le skrybėlė ir pasikloniojo. Ji 
nuėjo in darža. Gaspadorius 
jam papasakojo, kad ji susto
jus tame pat vieszbutyj; 
liaujant su tėvu.

Ilga, žalia korto suknia, di
dele, juoda skrybėlė ir ryksz
taite jojant arkliui pakirsti— 
tas viskas sulaikė ji ant trepu. 
Ji kaip tik spėjo ant jo pasi
žiūrėti, susiėmė suknias ir su 
juo apsilenkc. Nuėjo paskui 
ja in darža. Buvo valanda sep
tinta, nukritus rasa.

— Rasa — praszneko ma
loniai, prisiartino prie jos n 
parode su ranka in jos kojas 
ir atkartojo kad rasa. Pasižiu
rėjo ant jo su nuosteba ir pra
dėjo apžiurinėti savo czevery- sipratimais, turiu ponui pasa
kų galus.

— Atleisk, ponia, — kalbė
jo vėl — kas tiesa ėjau pas
kui ponia ne todėl, kad padėti 
kalba bet nukrito rasa, o ant 
tako ir žolėj yra daug szlapu- 
mo. Tai poniai norėjau pasa
kyti. Ponia regis 
szio musu kraszto.

—- Nesuprantu pono — at-

jokiu 
ramia

ke-

nepažinsta

sa ke.
Pasikloniojau poniai ant

— Tai 
asz, asz ten stovėjau, 
reitu pasižiūrėjimu, ko

f

trepu — trauke toliau, 
buvau asz, asz ten 
Savo g 
kiu mane ponia apdovanojai 
mane užgavai.

'Kada ji jau paklausė:— Ko 
ponas sau reikateiuji ?

Szirdis jam pradėjo plakti 
pamirszo apie yiska ir 
ko:

SllSZll-

Pasižiūrėk ponia 
na i —imk ka nori, 
ponia viską, kas randasi ma- 

jei ponia misi iii,

CZiO- 
a t Td uodu

N epa-

kad ateitu,

su aficieriaus

naudoti 
atsisėsti prieszai.
taip, — pamislijo. Ir taip pa
dare.

Grožybe greitai paraudona-
Tevas ir duktė kalbėjosi

pasiklonioti, 
Padarysiu t

ke-

vo.
apie ryt dienos kelione. Tėvas 
per st ai a pradėjo jo klausinė
ti apie vieszbuczius, apie 
liūs. O nelaimingas pergalėto
jas, kuriam nerūpėjo joki ke
liai, greitai sau turėdavo atsi
minti ir viską pasakoti teisin
gai. Pasibaigus pietums, per
sistatė jiems. Labai gražu ir 
stebuklingai *— abudh žinojo 
jo pravarde.

Karidoriuj 
raus (lukteri ir 
“vienas ukiui zoens, ireaen, i 
neiszvažiuok ponia rytoj! Pa
silik! Parodysiu poniai puikias 
apylinkes, kalnuose upe, ant 
ežero dokus, rytoj vakare pul
siu poniai prie kojų ir bustu, 
taip daug dėkingas.“

Gražybe nepasitraukia, klau
so jo kantriai:

Tuokart 
gyvenimas ponios

N usiszypsojo.
— Kad apsilenkti su nesu-

sulaikė aficlc- 
greitai pasakė: 

Vienas tiktai žodis, freken,

4 ( Manopridūrė:
rankose.

kyti — esu beveik jau suzie*» 
duota ir rytoj iszvažiuoju.

— Ne!— suriko ir trepte
lėjo su koja. Pagavo jos ran
ka, suspaudė ir pabueziavo.

Iszsisuko isz jo, pakele ryk- 
sztaite ir sudavė jam in vei
dą. Ant syk susiramino, inga- 
vo vilties; kruvinai — raudo
nas randas pasirodė ant kai- 

Toses pažaunes. Pasižiurėjo ant 
jo, nuleido žemyn ryksztaite ir 
praszneko drebaneziom lupom:

— Užgavau poną ?
— Tas. niekis — atsake 

Užgauk ponia antru syk, 
del manės laime.

Bet- ji nuleido akis ir nubė
go tropais* in savo kambari, 
kur jos niekas negalėjo pama
tyti.

Neiszvažiavo

taF

nyje, jei poniu misliji, kuo 
nuo jos ko reikalauju. Ne, no 
todėl czionai ėjau.T
tiktai atsistoti priesz
matyli ja kadangi ponia esi la
bai graži.

Nieko tokio panaszaus neatsi
tiko mibn iszgirsti 
szaltai ir ruseziai.

Uroszkau 
ponia,

da r neiszva- 
kadangi neturėjo kaip 

su tais stebuklin- 
kokius nuola

tos nuo jos gaudavo. Delko ju
buvo tiek daug? Pirmiausia 
buvo gražiausi. Kiekvienas isz 
ju buvo prie jo szirdios — 
kaip maža rožyte.; bet paskui 
pradėjo ateidinėti per tankiui.

Viena vakaru paliko viena 
laiszka neatpleszta net iki ry
tui. Ir labai ypatinga, kad jo 
neatidaro tuojaus dreban
eziom rankom

tuo ja u s 

miau darydavo!
Nulipęs in valgoma, 

susitiko jauna moteriszke pa- 
keleiviszkame kostiume. Ji Ir 

drauge priesz valandėlė 
tik ka atvažiavo; buvo ihale- 
votoja, keliauja, patogi mer
ginu, gaszli, szirdinga, atmai
noma ir sujaudinanti. Saugo
jo ja motina.

Pasikloniojo.
Nusiszypsojo ir 

pasikJoniojima; 
paraudo.

Kas tai 
dojo isz progos, kad paaukau
ti jauni artistei savo draugisz- 
kuma, geide jai būti pagelbi- 
ninku. Susikalbėjo ir paskyrė 
valanda, kurioj turėjo eiti ap
žiūrėti apylinkes.

kai p (ai plr-

tenai

jos

X

sugražino 
nusijuokus

i

likimas- Pašinai!

X X

K 
I 
i

s
x

žiūrėti apylinke
Atėjo visa valanda

Lijo lietus, begu kaip 
karžygis. Tai niekis-kalbojo

anksz
ežia u.

Tai 
sau esu laimingas kaip kara
lius, jei del pasikankysiu ir. 
net perszlapsiu, ka tas reisz- 
ke! Lauke dvi valandas; nea
tėjo. Pagalios atsiuntė motina 
savo vieton; nesinorėjo jai su 
juo vaikszezioti. jai norėjosi 
aplankyti savo pažinstainul. 
O sena motina nepaklausė ar 
ilgai' lauke, nesigailėjo jo kad 
jis perszlapo. Kas jai apie tai 
galvoje. !

Sngryžo namo. Nesmagiame 
vieszbutyj valkiojosi isz kam
bario in kambari buyo piktas, 
nekantrybe ji smaugė.

Delko ji negryžta nuo savo 
pažinstamu. Jau vėlu naktis 
Reikia eit gult nesulaukus jos. 
Negalėjo užmigti užgesino ži
burį rūke cigaretus ir negalėjo 
savos suvaldyti. Kaip tai sun-

ant rytojaus.
Apžiurėjo apylinkes, 
upelius; dokus. Kaip persimai-1 
ne svietas, kaip smarkiai plu-į 
ke jos szii’idis toje laimėjo. No, 
už nieku nevažiuocziau in pie
tus pas ta žmogų — nemyli 
jau jo jei ne senelio levo valia. 
Bet tuoju ris sugryž. • * « •

kalnu

Ir pada
vė ranka pergalėtojui.

— Asz važiuoju taip-pąt — 
- pasakė ' pasako jis. — Rytoj važiuosiu 

1 paskui tavo.
i " y • _ i

Lyg pašinui ty-

I 3 
i :

S

5 :
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kia apkvaitusi turėjo galva!
Pagalios paszoko, apsirengė. 

Žinojo, kur yra mtdiores kam
barys pasižiurėjo,priesz duris

> • a . L. —

stovejo jos czovęfykuczei. Pn- 

klausyti.
Nieko jokio bildesio a * J h ; I *. . i.

siartino prie dbriu ir pradėjo 
klausyti. . 1

Nieko jokio bildesio jokio 
susikrutinimo nei ’dūsavimo.. 
Tada nutvėrė ir pabueziavo 
abudu mažus czeverykuezius, 
kaip koksai kvailas kaip be-

nutvėrė ir pabueziav

prbtis. Po tam šugryžo in savo 
kambari. \ ......

1 ’ . * ~ *L
kambarį. Ir nusprendė rytoj! 
pabaigti su viskuom-iszpažin- 
ti jai savo meile;ti jai savo meili

4

numirti arba
■ .■ I
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Himincr Lopac
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kas daugiau patogumo ir Jūs
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kaip ir guminiai batai.
■

kojines viduj, Jūsų kojos turės kur 
kas daugiau patogumo ir Jūs 
avčsit pačius batelius ilgiau. Ko
jines sulaikys kojų prakaitavimą 
ir apsaugos batų pamušalą.

k

i i « <•

BALTRUVIENE
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VII
Jei Jūs tikrai norit kojoms pato
gumo ir taupot tuopat laiku pini
gus, mčginkit šiuos Ball-Band 
guminius batelius.

Jie, kaip paprasti bateliai, ka
dangi jie priešais suvarstomi, bet 
jie taip pat vandens .nepraleidžia,

Ir jeigu tik Jūs avėsit Ball-Band

jines sulaikys kojų prakaitavimą 
ir apsaugos batų pamušalą.

Šių guminių batelių galite gauti 
dvi rūšis: pastiprintais padais ir 
apgaubtais kraštais. Abi rūšys 
Jums daug pinigo vertes atstos. 
Metai iš metų jie tūkstančių an
gliakasiu pasirenkami tinkamiau
siais.

Jus bet kuris Ball-Band parda
vėjas gali aprūpinti. Būk tikras 
ieškot Raudono kamuolio ženklu. 
Tada žinosi, kad Tamsta gavai 
Ball-Band.

MISHAWAKA
R T HR ER & WOOLEN MFC. CO. 
460 Water Street, Mibhawaku, Indiana
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pergalėti.’
, Bet ant rytojaus anksti 
iszvnžinvo su motina. Stengusi 
dasižinoti, in kur važiuoja ir 
patyrė, kad iii vakarus in arti
ma miestri. '

Ta rytmetį oficieriauš duk
tė rasze jam;

4 •
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KOKIU LAIVU IR LAIKU?
Atkeliavote in Amerika

Surandu vardus laivu ir diena atkeliavinio in Amerika. S u Vaisom 
vizas ir leidimus sugrižimo. Parduodam laivakortes ant visu 

linijų. Aprūpinant keleivius iki laivo iszplaukimo. Partraukiam 
szeimynas, ūkio darbininkus, atliekame invairius valdžios darbus. 
Siuncz.iame pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite 
mano ilgu metu pataryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus.

G. KUNASZAUSKAS
Žinomas per 20 metu 179 East 3-rd Street
tuo paežiu antraszu. NEW YORK, N. Y.

pasus,
iszplaukimo.
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JUSO PINIGAI GALI PADARYT DAUGIAU PINIGU 
IR PRIETELIU; KADA PADEDAT PINIGUS IN 

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF JHE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
----------- $-----------  

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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WALTER IIINCH, Kasijeriua 
HARRY McKERNS, Kasi. Pag. 
GEO. BASTIAN, Klerkas

MISS. KELLAR, Klerką
MISS. PASZTN1K, Klerką
MISS. NORKEVICZ, Klerką
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Kur ten Olmjuje, 
Vienoje nedidelioje apygardoje 

Kelios merginos randasi, 
Bet nepadoriai vedasi. 
Yra kelios Lietuvaites, 

Ir paliokaitvs, 
Apie paliokai tęs neturiu ka 

sakyt, 
Bet apie Lietuvaites, negaliu 

užtylet.- t 
Priesz keletą meteliu, 

Juokėsi isz Lietuviszkii 
berneliu

Kada dabar jau sensta 
Puikumą, pameta, 

Bet vietiniai vaikinai 
Atszalo suvisai, 

Dabar nebageles visokius 
budus naudoja, 

Po visa gubernija važinėja 
Visur pasirodinėja.

O gal koki paiksza ir užtiks, 
Del katro mergeli' patiks, 
Taigi gilink i o neranda, 

Norihts visaip bando.
i * * * ,

Sej, jus rūteles,
Mahanojaus szirdeles, 

Argi nepaliausite, 
Ąnt kitu užsipuldinėti, 

Ar lai Krikszczioniszkai, 
| Ar žmoniszkai,

Savo artyma paniekinėti, 
Biaurini apszueketi.

Prisiimsiu ant jus savo detek- 
1

Vyruką jau senyva,i
(y va,

-I

',Į'į .!1(4
■

lįO tas man viską apsals.
visu suraszys. IJ

“Atvažiuok in* 
pietų kraszta, ežia dabar vis
kas kvietkose.”

Jis-gi iszkoliavo ih vakarus.

♦ ❖ ♦ I I

SKAITYKITE “SAULE”
❖ ❖ ❖
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Pl’avardes *
O tada gndbai, 

Bus vajai!
* * H*

Vienai inoi’giuai Dievas davė 
dovanele,

Nežinau ar sūneli ar dukrele, 
Bet kaip pati t iesiuosi,

Buk kokis vaikinas užninsze, 
Kur ten užkaso, #

Ir lai padaręs po veTmii dingo,
• 1 ■

Į

4

i ii
4 j

In platu svietą nulindo. 
Mergina kad ir gana, 
Buvo dideliai mandra, 

Bet ir mandra szarku uodega 
pasvyla,

O visados isz maiszo iszlenda 
yla.’

Butu goriausia, 
Ir s pakai niausią, 

Dievo dovana nenaikinti
Jaigu duoda, pasilikti.

* * *
.Jaigu kur yra daug dukteriu
Ten szirdeles gerai del tėvu, 
Nuolatos atsilanko vaikinai, 
r’undina visko, argi tai ne 

gerai?
.1 bisigeria szumavoja, 
Klykauja ir dainuoja, 

Tėveliai už tai dekūvoja, 
Kad ženteliai tritnvoja.

J

Ateina ir tokiu, 
Davadnu vaikinu, 

Kairio ne nori t ryt uoli

I

n < u 111 11 v < i w < 11 • 111

Ne namines gerti,
Tada vandenio paszapuoja, 

Kaip ineina tai aplieja.
Mat, tai 1a ant kerszto daro, 

Noriais laukan iszvaro, 
St ubą ir 1 repus aplieja, 

Ant rytojaus szluosto ir ka- 
szierija.

Kokie jus sporteliai kvaili, 
'Tai apsakyti negali,

Juk visi ženteliais nebusite,’ 
Norints namine tėvams pirksit, 

Veluk kuinas namieje isz- 
s i gerk i t e, ■ > 

Po dienos darbui pasilsėkite.

6 6 6 »* 'd

Praazalina galvot tkuuttna ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo penaa- 
įima pirma diena, ir tuetabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekaee.

666 Teipgi Tabletuose, « .J 
r~— »«

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., J
n

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

^Isrbalsamuoja ir laidoja mirusius*

*

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa* 
ruoszia nuo papraszcziaualuikį 
kilniausiu. Parsaindo automo tu
dol Įaidotuvid, veseliu/ kriknty-

Isz Frackvilles, Port Carbon ar bz 
kitu artimiausiu miestu jeigu ka

niu ir kitiems pasivažinėjimam*.

pareikalaus mano patart
meldžiu man dupt žinia o
in trumpa laikė, 
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ŽINIOS VIETINESi

— Suimtojo pripuola Szven- 
to Vincento. . •

— Algortas Sltobor —’Sza- 
brinskas, 25 metu dreiveris del 
Thomas Wholesale Grocery, li
kos sukeistas in 'galva nelaimė
jo automobili u po pUsiaunakt 
Nedėliojo. Szabrinskas važiavo 
su Black well u, kad sztai gumi
nis ratas truko ir klinikas nu
sviro in kita. Trenksmas iszme- 
te-Szabrinska per stiklą. Kiti 
automobiliai sustojo ir paauka
vo pagalba nuveždami Szabrin- 
ska in Ashlando ligonbuti kur 
jam padare operacija.

Kulpmont, Pa. — Juozas 
Borkoskis, 35 metu, kuris laiko 
sztorcli ir buvo paliegęs per 16 
metu, staigai apslobo ir persi
vertė per parama ant gonke- 
liu, puldamas nusilaužo spran
dą nuo ko mirė ant vietos. Szo- 
sziolika metu atgal Borkoskis 
su ketureis draugais likos už
griautais kasyklosiu; jo dran- 

užnuiszti 
gyvas su i

S A U L -
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39 me-— Juozas Juozaitis, 
tu, isz miesto randasi Coaldale 
ligonbutyje būdamas sužeistu 
per automdbiliu Nedėliojo, ka
da ėjo artimoje 
džnkszeno. Badai Juozaitis 
buvo užsigėręs ir staigai nusvi- 
riavo ant antomobiliaus kuri 
vare Walter May isz Lehigh
ton. Steitinis važiavo paskui 
Mav automobiliu ir mate visa v

atsitikima
May nuo visos atsakomybes, 
nes Juozaitis pats tame buvo 
kaltas.

East M altanoj 
Badai

paliuosuodamas 
visos

— Jonas Sukockis isz Tren- 
tono, likos skaudžiai apszutin
tas per-gara Park Place kada 
garine paipa truko 
ir Sukockis stengdamasis 
sukt g

bolcrhauzi v uz- 
ara likos apszutintas.

Poni Link’iene sudukte- 
Norwich, 

Conn, ir pana Marijona Brazin- 
Kkiute isz Elizabeth, N.J., lan
kosi kelias dienas pas savo die- 
<liene p.
ant 433 W. Mahanov avė. e

re Fiorentina isz

Morta Bružinskiene

Molinszis,— Juozas Aloliuszis, 539 
W. Mahanoy avė., likos sužeis
tas in koja laike darbo H'unnel 
Ridge kasyklosią. Po apžinre- 
jimni per kompaniezna dakta
rą likos nuvežtas in Ashlando 
ligollbuti, kur Seredoje buvo 
daryta jam operaeije.

.Jonas Valiui isz Miners- 
ir L. Novak isz Marvd 

25 dole
riu ir kasztus už greita važia-
vima su airtonn/liilium arti 
Mahanojaus.

vii les 
likos nubaustais ant

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Mickelevirzius, 45

• I
metu, mirė Ashlando ligonbn- 
tije nuo žaiduliu kokius 
ko n u puldamas nuo 
ant kurio skvne
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gai likos 
iszliko 
pecziais, 
sukta peti.

o Juozas 
sulaužytais 

isžsukta koja; ir isz- 
Tryx motai Mi t gal

A i?—-------- .... ..... .........
Warehouse Point, Conn. — 

Mus miesto yra Lietuvis siu
vėjas Jonas Buivydas. Darbo 
jis terp vietos miestelenu
apylinkes ūkininku turi užtek- 
tinai, is per keletą metu su- c 
sirinko pinigu ir nusipirko na- 
ma. Tnmokejo $9,000 ir dar S 
buvo pasiliko iszmoketi $3,000,4<!l
Jįf, sztai,■ ^abaigtyje .Birželiuį f* 
rtien.* pas ‘ji atsilanko koks tamS
nepažystamas žmogus ir isz.* 
Aikalbinejus jįutįnkh nu
pirkti Buivydo namai’ Bet t c’p 

nupjovė jam sveika koja kuri sutinka nupirkti, kad neliktu 
likos užtrucinta nuo seno žai- 
dulio. Puse valanda priosz ne
laime pribuvo in sveczius jojo 
sesuo Tcrkeskiene ir sūnūs isz 
Bayonne, N. J.

—- Nepapratus 
dvi pedes,

aplaikineti 
pati Vinco Katolio, 

iszcmus pinigus isz koperto sa- , 
vo vyro, inmete tnszczia k o per
ta drauge su kopertu brolio, 

in pe-
ta <1 ra uge kopertu 
kuris jai padavė pede, 
ežiu. Mot ere sudegino isz ncty- 
cziu 55 dolerius ir 45 centus.

Hartford, Conn. — Pas mus 
buvo du broliai, barzdaskuczei, 
Raižini, (leg. men. jie pardavė 
savo skutykla ir vienas broliu 
Birž. H d., laivu “Leviathan” 
iszvažiavo in Lietuva, o kitas, 

pasiliko Hartforde.Mykolas, pasiliko Hartforde. 
Birželio 23 d., Mykolas isz ban
ko iszsima $800 ir rengėsi no
va kur tai iszvažinoti. Bet už
eina pas kokius tai žmones, 
pradeda gerti, loszti ir lieka 
be cento. Birž. 26 d., dar isz- 
siima $300 i r tuos viena diena 
praleidžia. Birž. 28 d., nogale-
damas isz banko iszsiimti pas

uos isz girty- 
pasis-

kutiniu pinigu,
bes negali pasiraszyti,
kolina isz draugu ir vėl “ulia- 
voja.
h <

Pabaigoj Birž.Pabaigoj Birž. kiek 
pasveiksta” ir iszsiima pas

kutinius pinigus, kuriuos, be 
abejo, vėl praleis. Žmones kal
ba, kad pirm Birz. 23 d., kada 
jis iszeme $800, jis turėjos dar 
nemažiai laisvta pinigu kuriuos 
praleidęs, t ei p, kad su keletą 
dienu jis praleidęs suvirsz 15- 
16 szimtu doleriu. v.

Milwaukee, Wis. —Baisi ne
laime atsibuvo tuojaus po vin- 
czevoniai jaunos poros Jono 
Sodemano, 729 Madison avė., 
kuris vede pana Kalikstą Ku
hn. Jaunavedžiai iszvažiavo 
automobilium in Mammoth Ca
ve, Kev., bet ant kelio trenka 
in ju maszina didelis t rokas ir 
abudu mirtinai likos sužeis
tais, mirdami in trumpa laika 
ligonbuteįe.

Kuopa 
turės savo

ji

^utjnka

Nueina jie“morgieziu.” i\neina jie m 
banka, Buivydas iszima $3,000 
apniokoti savo *‘morgieziu1 ’ 
ir jau važiuoja in Hartfordu, 
padaryti pardavimo aktu. Pa
kelėj susitinka dar 
žystamu vyru ir “pirkėjas” 
inszueka, kad tai jo draugai ir 
juos reikia paimti ir nuvežti 
in Hartforda. Buivydas t ei p ir 
padaro. Bet važiuodami visi 
.trys nepažystami . žmonis už
puolė Buivydą, atima $3,000 
ir pasiszaline — pasislepia. 
Nors Buivydas tuoj pranosze 
policijai, 
pleszikus sugauti, nes Buivy
das negali net ju pavidalo ge
rai iszpasakoti. — V.

savo
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du nepa
pirko ja s

bet vavgei pasiseks

Shamokin, Pa. — Jonukas, 
9 motu sūnelis Liscvicziu, fer
merio ant Cattawissa, perskal- 
do sau pakauszi puldamas nuo 
szieno tvarte ir likos nuvežtas 
in ligonbute ant egzamino Ir 
gydymo.

Frackville, Pa. — Leonas 
Gadliauckas, 42 S. Second uli., 
iszvažiavo in New York’a, kur 
lavinsis ant croplaninio lekio- 
tojaus Curtis AircraftCurtis 
mokslaineje.

Co.

kasz-
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Jus norite geriausia iszkepta duona. Todėl pirkite savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD

’ Szitn (lihHia jumis
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patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.
— tu's labai gardi. Iszkepta per

Vrnr-ww W W—a‘ A? • 1» ■ 1 AANTHRACITE BAKING CO.
SHK.-S ANOOAI I. - ' I
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia
I

iis4 siSk<n< ’
4 c '■ . *

Gename Orange blossom Kings
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarsima >ir 14Ž- 
rrnnnAinfmn. visame. ‘ < *v

»t

4.T

A02

ganėdinfma visame. •
• — ' - -•• ~~- - - -1

E. T. EVERETT t
Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

' ■' ....................

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
o prisiusimearba per laiszka 

musu agenta in jusu namus.
k

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-.
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‘s Turime Du O finus:
SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefoną* (J25-II

i.
t

t

i

MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

Bonka pienę yru, tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,

. f. l-.1'; ' ; . ............... ...................  .
T-l T-rr—T-irr—r -1M  I----------------------------- -- --------r  ------------------------ ------T- r---. , -I-■ --Trr-..................................-.......... --71-- - r - ---------------------- ------ -------

<< Iszbandykitė muso Pasukos

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA.
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PUIKUS ŽIEDAI

t

Visiems Reikalams.
Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios 
mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

SOI. 1.12VIT
o ‘ L . į

Schuylkill County’s Lęading Jeweler
Headquarters for Engagement ant Wedding Rings

26 - 28 NORTH MAIN ST.

t

SHENANDOAH, PA.

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES
Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah 

Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

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

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

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

Kada Reikalausite Geriausiu MINKSZTU GĖRIMU *nr ■ 
| Visokiuose Skonuosc, Užsakykite Nuo

JOHN HAVRILLA
217 NORTH STREET <Phon.7i6) MINERSVILLE, PA.

M I W " f ' -I f

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

. Tc/pgi'turime sznpu po adresu 12 N. WEST ST.
■

:: U

NE ŽINO. ‘ •
— Kadai tu man atiduosi 

skola ka inernei isz sztoro7
— Misliti asz nuolatos apie 

tai mislinu,. > nes pasakyti no 
galiu. _________

Kavalierius: — Kiek 
tuoju tas paltas?

Kriauczius: — Jaigu tamista 
užmokėsi tuojaus tai 50 rubliu, 
o jaigu ant kreclito tai 100 rub
liu, bet tokiu budy turi puse 
t uojaits'užmokėti.
APLAIKYKITE ATSĄKĄNH GY- 
DIMA ir suezedinkito įniko |r pinigą, 

per specialistu kuris su- 
■ Ji pranta puso liga. Rodą

v . X | dykai. Kraujo pervir-
Lzszys avbą sloginimas 

yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

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

Ant antro floro.

1
X

VINCAS MINKEVICZ1US
GRABORIUS Ir balsamuotojas

Seniausias ir Isztikimiaųsias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116
■ 11

•'/

/

Namo telefonas—799

Pataroma Jumis Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE AVE., - MINERSVILLE, PA.

^Muio Pienas Visada Geriausias. Telefonas 318

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

Telefonas 824 - SHENANDOAH
Atlankys jus bile kur, pagal reika
lavimu. Reprezentuoja Schuylkill

Jeigu esate ISZTROSZKEPittsburgh, Pa. 
No. 87 S.L.R.K.A. 
metini iszvažiavimn ant Ado
mo Krukliaus fanuos, Seviek- 
loy, Pa., 12 myliu nuo Pitt.sbur- 
go. Teipgi atsibus kumsztynes 
terp Lietuvio Povylo Jovoltos 
su Vokiecziu Howard Blom- 
mer isz Cleveland, Ohio. Ko
mitetas užpraszo visu Lietuviu 
atsilankyti ant szio iszvažia- 
vimo ir praleist dienele ant 
szviežio oro. Iszvažiavimas at
sibus Nedelioje, 20 diena Lie
pos. *

t

tai gerkite«
WByi iiip*pavieto “RICHMbND” Drabužius

Visokiuose saizuose, visada tik 
, $22.50

Maži rankpinigiai iszpildo tuo jaus 
Pasiūti pagal j ūso

.».) mo
li kos

pas

aplai- 
medžlo

visznes.
— Vincentas l lisi,

tu. South Catherine uli 
surastas
Louis (’outi, badai nuo szirdios

negyvu namo

ligos.
j- Henrikas

56 metu, gerai žinomas del dau
geliu mirė namie ant 8 S. 
White uli.,.sirgdamas kelis me
nesius. Velionis paliko broli ir 
dvi seseris.

t Marijona, pati Vinco Ro- 
niakos, 835 W. Coal uli., mirė 
Panedelyje po piet, sirgdama 
koki tai laika. Velione buvo ge
rai žinoma, paliko dideliam nu- 
liii-dimia vyra, sunu Alberta, 
broli Vinca Turaucka, Skran- 
tone ir arnika K. Jakimoiii.Lai-

Ut a minko
1

gio Liotnviszkoje bažnyežioje.
— Vienuolikos metu Stella 

Ardžijaliekinto, likos sužeista 
per automobiliu ir likos nuvež
ta in Ashlando ligonbuti ant 
gydymo. ’

— Seredoje,

Rynkeviczius,

dot n ves atsibuvo 
ryta su pamaldomis J s’ Jar

3 valanda po 
jnet Szv. Jurgio bažnyczioje li
kos surikti mazgu moterystes 
įimta Jeva Kercviczinte, norse 
su B. J. Alszeskiu. Veselka at
sibuvo pas nuotakos motina 
ant 436 W. Coal uli. Nuotaka 
yra užbaigus dažiuretojos ligo
niu mokslą Szv. Agnieszkos li- 
gonbuteje o dabar radosi Lo
cust N| ou p t a i n Ii g< m I > u te je. J a u- 
nikis tftri užsfeminin su Cleve- 

., (lev’elamle, 
Ohio, kur jaunavedžiai apsigy

vens. ____ ---------------------

Moipitain I
1 tlin užtat 

land Electric Co

J

>1

t♦>X %

X£

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas , 

Dontistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

I , ■ I—- - ... . .      ..........................-    

Jennings Pus-Metinis 
Pardavimas Rogsu 

_ - - - » : .

Nuo 7 Liepos iki 12 Rugpiuczio 
Parduosime ■

i
tAnglo Persian Rogsus £

9x12 didumo už $51.oo
Žemiau už ju regularis?ka preke.

ED. J. JENNINGS 
TAMAQUA, PA.

Matykite muso langus. Atlankykite muso sztora. *t* 
Persitikrinkite save isz tos* didėles vertes.

A

/

juso orderi.
miera, ‘Užganedinhnhs Užtikrinta’
--------------------—-----------------

UFBERG AUTO SHOP
A. V, t ■ hi i* ■

£ ' į
Iszkvarbuoja Automobilius

Apdaužyti ir inlangatyti automo- 
bilai sutaisomi kaip nauji 

; a F ■ f
Parduodame fenderius, virszius ir 

kitokias automobiliais dalis.
4 Y. I

229-31 SOOTH MAIN STREET 
SHENANDOAH. PĄ.

,k><

.1

i

V į

kitokiai automobiliams dalis,

■U

■ ■■ II ■ ................................................................................................................................................ .......... ....

J. George Hahn
BalsamotOjas ir Graborjus
Patarnauju laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale Q ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481 . -

i i
f

^^1II ..I m .11 .1        III..II ■»'111 i—um. 4 ui—    ibih i.^hiiiiMi>irti<»-. »i.<-i«ri».. V’

lietuviszld .Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
. 50 BROADWAY

i * Yi1, ' :
NEW YORK
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In. All Popular Flavors

YRA tai minksztas gerymas, visur 
parduodamas, žinomas ir perkomas 
per jaunus ir senus. Greit pasigar- 
sejo ir užganėdino visus.

N E HI yra tai maloni ir skoninga 
sode del apmalszinimo troszkuma. <

9
, -ir r I

UQciju bonkutese parsiduoda po 5c.
f * L * 'i , • ■ 7 >

N E HI reputaciją yra * tvirta.
’ į v

Klauskite .ir pirkite N E HI sodes 
sztoruose ir kituose vietuose kur 

. parduodama 4 sode.
Of J . -''i 1 r 1 A', ’L,

w—
JT

t
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J. J ; Twardzik’
Bottling Works

312-314 W< Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
■ *

s

*4.

▼

'fc
'I




