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ISZ AMERIKOS
ŽUDINTOJA

20 VYRU SUIMTA
MOTERS KURI NUŽUDĖ 20 

VYRU, 22 METAI ATGAL, 
SUIMTA INDIANOJ.

TUR DABAR 70 METU.
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Gulfort, Miss. —Czionaitinis 
szerifas aplaike žinia nuo neži
nomo žmogaus, kuris jam pra- 
nesze buk La Porte gyvena 
Mi's. Belle Gunners, kurios po
licija jeszko per 22 
nužudinima 
fanuos.

Kada szerifas nuvažiavo ja 
suimti, motore prasiszalino iii 
Gulf|Mirta, kur jaja araesztavo- 
jo.

Belle Gunners, 1900 mete a psi 
garsino buk pajeszko vyro ant 
apsivedimo ir prigelbejimo ap- 
dirbinet fanna. Po kokiam lai
kui vyrai dingdavo
kur. Kada policija 1908 mete 
padare krata ant josios fanuos 
rado penkiolika lavonu užkas
ta ant lauko ant josios farmos. 
Po apsivedimui, toji szeton-bo- 
be visus nužudydavo pagyve
nus su jais trumpa laika.

Po tolimesniam tyrinėjimui 
persitikrino kad daugiau vyrit 
dingo pribuvę pas jaja. Norints 
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BAISIKE- 
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KAPAS SKLEPE.
A ra m ingo, La. — Jocbso 

Tambarilcro, kuris norėjo ūž
ti kuri 

užraszius del savo duk- 
l'ambarilcrio,
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Dvylekos j.mjį yįHa turtą noszves,
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Danville, Pu.
metu vaikas Cha s. Ambrose, • h u v 
aplaike nuo tėvo baisikoli (dvi- įers?
rali) isz kurio labai nudžiugo, nužudė nbidvi moteres, o idant 

užslėpti savo -darba, mane jais 
užeimentuoti kape, kuri padir-

• savo namo.

bet tėvams buvo didelis nuliu- 
dimas.t’balukas nudžiugęs dvi- 

va žinodamasniežiu
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ulyczia, |)O skiepe
neiižtemino praeinanczio auto-| Tąmharilero likos aresztnvo-
mobiliautf ant skerskelio, likos jp prisipažino prie 

ant tos, i szsi kalbi nedarnas bukpataikintas ir užmusztas 
Baisiai nulindo tėvai

i tas ir prisipažino prie

vietos.
kada atnesze siimankiota kūne
li savo mylomo sūnelio, užmeti- darbo, 
nedarni sau už pirkimą dvira- 

|<zio, kuris vaikui atnesze mir-
111.

GORSETAS IR
MUNSZAINE

VYRAS PARDAVĖ MOTE- 
RES GORSETA IDANT 

NUSIPIRKT SAU 
MUNSZAINES

LONDONAS
iszleke milžiniszkas Anglijos orlaivas R-100 ir da

bar jau lekia per Atlantikos mares ir ketina pribūti iri Ka
nada ketverge nakti ar anksti petnyezios ryta jeigu nepersz- 
kadys kelionėje blogas oras ar kokia nelaime.
709 pėdu ilgio ir 133 pedp ploezio.

Jokūbas Dudlev

Moten* pasi
ni lojo jauno žmogaus, prival- 

ir liepe jam pasilikti

1
1žudins- 

fie 
inojo ka daro tame laike, nes ji 
turėjo pagundvt velnius prie to 

. Nužudo abi mot eres su 
kūju, nuvilko savo aukas 
skiepą, 
iszeimentuota kapa. P<» tam pa
griebė savo trylekos motu dūk- 

priverkdamas jaja idaht 
paraszytu pas gimines.kad mo
tina ir bobute ji apleido iszva-

■ žinodamos in Florida. Po tam 
I tėvas suviliojo jaja in skiepą 
kur taipgi mane nužudyti idant 
neturėtu liudintoju, bet mer
gai t o iszsprifdo jam isz ranku 
ir pabėgo. Vėliaus sugryžo su 
policija, kuri rado tęva gulinti 
skiepo su dviems kulkoms gal
voje, nes žinojo kad ji iszduos 
dukrele ir todėl atėmė sau gy
vastį.

in
inmesdainas in nauja

rele,

I

ATSIMOKĖJO UŽ GERA 
SZIRDI.

Belmont; Muss. — Alkanas, 
epiplvszias ir bp namu, jeszko- 
dnma.s darbo,
alėjas pas ('elina Elkins mel 
damas pagalbos, 
ir 
gydino 
pas ja, rūpindamasi juom kaip
jojo motina. Jokūbas dirbo 
sunkiai idant galėtu atsimokėti 
moteriai už josios gera szirdi. 
Surinkęs kelis szimtus doleriu, 
losze ant stokmarketo ir pasto
jo turtingu. Kėlės sanvaites at
gal patiko ji nelaime a ui gele
žinkelio, o kada atidarė jojo 
testamentą, advokatas apreisz- 
kc Mrs. Elkins,
deszimts fukstanezius doleriu 
už priglaudiima joj laike vargo.

GILIUKIS
RASTINUKES

PASIAUKAVIMAS 
SIERATOS

I PELES ANT KINCZIKO 
STALO

Philadelphia.— Kad ne’toji 
prakeikta prohibicije, tai Pet
ras Vesolovskis butu ir szia- 
dien gyvenęs sutikime su sa
vo prisiegele kuria buvo nn- 

. szeszis 
metus atgal o dabar buvo per
skirtas nuo josios ana diena ir 
abudu nuėjo savo keleis.

•Priesz prohibicije Petras bu
vo sau fain vyrukas, po teisy
bei iszsigcrdavo sau, bet ne
girtuokliavo, o kada arielkele 
likos uždrausta o reike žinoti 
kad “ 
džiaugės,

MILIJONIERKA PRIĖMĖ 
JA ANT ISZAUGINIMO.

VOGĖ IDANT PIRKTI MI
RUSIAI ‘ MOTINAI 

STOVYLA.
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sekta josios gyvenimą.

PER META LAIKO ILLINO- 
JAUS STEITE UGNIS 

PRIDIRBO BLEDES 
ANT 24 MILIJONU 

DOLERIU.
Springfield, III. — IIlinojaus 

ateito departamentas

"K £ 'W

PALIKO JAI 35,000
dolerius:.K IK

Deszimts metuNew York.
atgal, kokia tai varginga moto
re eidama namo, užtiko ant tre
pu gurbą su imažiįdėliu kūdikiu 
kuri motina buvo apleidus 
buvo tai maža mergaite apie

l’ittsburgli. ’ 
iszsidave, > del ko 
Ilarrv Heffner

T’ik
18
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Pirmutiniu dalyku, kuris at- 
teminima pakole- 

vingo svetimtauezio Kinuosvr 
yra daugybe virvių su džiovė
tam |H‘h’in, o koks gaivina ma
tyt ten kone priesz kožna na
rna isztiastas po pasingom, ijc 
tik kaimuose bet ir miestuose. 
Kinu. Peleni yra aajt ilgos vir
ves sukabintos už uodegų, ne
lyginant kaip Lietuvoje suver
ti grybai ant virvucziu ir su-

kreipi nėjo

BEZDŽIONKA PARDAVI
NĖJO MUNSZAINE.

I

Dudley, N. Y. —Visi parduo
da mmunszaine ir tai naudoja 
visokius budus, o ana diena li
kos susekta beždžione kuri par
davinėjo namine.

i

SENUKAS UBAGAVO KAD 
PABĖGTI SU JAUNA 

MERGINA.
Neola, Nebr. — Bert Red

mond, 70 metu ir Mit,ry Swoyer 
30 metu kurie radosi prieglau-

dabar 
metu 

buvo aresztn- 
votas bet nenub'aristas kalėji
mu. Ant paliepimo savo darb
davio likos aresztavotas 
vagysta pinigu už kuriuos ga
lėtu fiastatyti nors maža ak- 

sa-
dienoje

v uz Policijantas
doje del vargszu, ana diena su-J nuemc paprasta maža bezdžio-mergaite 

trijų sanvaieziu sėmimu. Mote- menini stovyleli ant kapo 
re paszauke policijanta, kuris vo mirusios motinos, 

in Decoration Dav.

Sierai a stojas priesz
'su aszaromis pradėjo k'albeti: 

“Mylėjau savo motinėlė, ku
ri buvo man vienatiniu priete- 
liu ant szio svieto, norėdamas 
nors kuom atsilygyt jai po 
sinert; nutariau pirkti jai nors 
maža paminklėli. .Jau inmoke- 
jau 65 dolerius už akmeni 
da buvau k'altas 15, 

atidarytas mano pinigai ne dingtų, ture- 
testamentas Mrs. Ashmore, ku-| jau vogti nuo mano darbdavio. • • V • t 1 • I • 1 1 I .r M • . ■ * 1 1 *

ne, kuri buvo išmokėta per J’1’ ku1K-z;'k,H
...•.•o loenininku pardavinėti ta1 "’.■.Iz.oje ant pehu namIndam, 
uždrausta sztopn. Bezdžiftnka I “m,e ,nle, l 'e ' l»“ s,n" '"

gryžo isz savo szliubines kelio
nes isz Kimelton in kur buvo 
pabėgo ir apsivedė. Slidžia da- 
žinojas apie 
senuko, paliepė apleist prie
glauda ir pasijeszkoti sau dar
bo.

Redmondiene sako, buk ser
ga džiova ir negali dirbti, o jos 
vyras serga szi rd i es liga (o gal 
proto liga). Isz pradžių senu
kas svilino padus in akla mer
gina, bet kada pamate May, in- 
simylejo in jaja. Senukas netu- 

11 uejo peksz- 
m i estą, kur

ubagavo, o kada surinko užtek
tinai nikeliu ir deszimtuku, su- f r

prieglauda,
myleina ir iszpyszkino in 

Kimeltona, kur juos suriszo 
mazgu moterystes skvajeris.

Negalėdamas surasti tinka
mo sau darbo Redmond, pradė
jo volu ubagaut ir surenka tiek, 
kad ūbiems užtenka ant pragy
venimo.

loenininka pardavinėti (aLm‘2,ži"<‘J?!'.‘;,,’eli!1 n!‘"l.,:O,larai
< 

i lu, kureis papjauna gerkle p<- 
lutei. Teip užmuszta pele kabi
na už uodegutes ant vines ir 
palieka su kaileliu, pakol krau
jas visas nubėga, po tam nui
ma kaili ir vidurius, o visa 
mesa to gyvulio džiovina. Pri
taisytos teip peles stannviiia- 
puiku valgi ant stalo Kiniszko 
Kitu puikiausiu valgiu Kinisz- 
ku vra szunio juodos lopus. Per 
tai lupos juodo szunio vra le
nais labai brangios, baltu su
vis ne valgo, nes tos Ih» jokio 
smoko, 'raukai szunio pritaisy
ti specialiszku snasabu, naudo
tas vra valgis tikrai karaiisz- 
kas.'

savouždraustas vaisius gai- 
” todėl Petras prade-, 

raportą kuris parodo jog perei- jo gert munszaine ant prapa} 
kaip verszis pieną. Nete’kes pi
nigu, pardavė fonografa, po 
tam kitus dalykus o ant galo 
nauja gorseta savo pacziules 
Aniolutes, kuri sau buvo nusi
pirkus dvi dienas už suezeoy- 
tus pinigus. rPo buvo uždaug 
Anielei kuri turėjo aniolo kan- 
trvbe ir nutarė nuo tokio vvro.

iszdave

nuotais metais sziame -steite 
ugnies nukentėjo 417 namu o 
bledps padaryta ant 24 milijo
nu doleriu.

nunesze gurbą su kūdikiu 
apleistu vaiku prieglauda.

'Pida diena milijonierka Mrs. 
Ashmore eidama per prieglau
da, palemino maža rasti n n ko, 
tuojaiis karszjai ja pamylėjo ir 
paėmė ant iszauginimo kaipo 
savo kūdiki. Patalpino mergai
te in mokslainia kur lyg sziai 
dienai randasi 
szimts metu.

Ana diena likos

sutižę
toki pasielgimu 

paliepė apleist

užsiiminėtu ir vidurius,

SKAITLIS GYVENTOJU 
. NEW YORKO MIESTE. 
Washington, D. C. — Pagal

paskutinio raporto parodo jogjti?-- -- -------- . -

ant ma kad ir jaja neparduotu ko
kiam Italijonui už kvorta mun- 
sZaines.

Porele turi keturis
Aniele dabar persi- taniente paliko rastmukei, ku- 

krauste pas mamyte o Petras 
jeszko kitu gorsetu už kuriuos 
galėtu aplaikyt pinigu 
pirkti munszaines.
ko davcd’a gera vyra toji palai- 
mintoja prohibicije.

> I

skaitlis gyventoju New Yorke'ant visados atsikratyt i bijoda- 
. .s \ • . • . ' 1 1 • • • .111per 10 metu pasidaugino 

1,339448. Sziame laike New 
Yorke randasi 0,959,195 gyven
toju.

pa

VIOTOR-RADIO
Kompanija priims 

DIDELI SKAITLĮ 
DARBININKU.

Camden, N. J. — Victor-Ra
dio kompanija iszdirbejai
dios ir fonografu, trumpam lai
ke suteiks darbo apie 14,000 
darbininkams. Kompanija pra
dės iszdirbti naujus pagerintus 
radini ir fonografus ir ketina 
ju padirbti 9,000 per diena.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS NELABOS MO- 

OZEKOS.
Harrisburgh, III. — Magda

lena Gates, likos .pastatyta po 
1,000 doleriu kaucijos, už nedo
ra pasielgimu su savo asztuo- 
niu metu po-suniu Edvi4ni,'kii- 
ris pirko dvi bahenes ant kny
gutes už ka moezeka inkiszo 
vaiko ranka in verdanti vande
ni, laikydama teip ilgai, pakol 
kūnas nenusmuko nuo kalniu.

' Nofints daiktarai stengėsi vL 
som pajėgom iszgelbet vaikui 
ranka, liet kaip rodfta nepasi
seks ir turės nuplauti. — Gerai 
Imtu, idant moezekai padarytu 
punajaidLwŽ lraU*me. __ x .

I

I

keturis
vaikus.

mažus 
persi-

nusi-
Sztai prie

— Neužilgio

STATYS AUKSZTA NAMA 
BOSTONE.

Boston, Mass.
szitam mieste pralies statyti
milžiniszka aukszta biznava 
narna prie Park Square gatves. 
Namas bus 40 lobu auksztps ir 
kasztuds apie 40 milijonu dole
riu.

! \ NUŽUPĘ UŽ NELABA 
TASIELGIMA.

Bonfield, N. Y. - Milton 
(■rawshaw, 28-metu, prisipaži
no policijai, buk jisai nužudė 
savo nelaba moezeka, Paulina 
Kressler. Crawshaw sake, buk 
per 20 metu jojo moezeka ji 
poradkiodavo visokiais • budais 
arsziau kaip su szunim ir da pa 
dare skolos aid 1,200 doleriu 
ant jojo vardo kuria negalėjo 
iszmoket. Policija ji surado au
tomobiliu jtvgiHa ir tokiam pa
dėjimo nuveže ji in kalėjimą.

I

at si lyg vi jai

turėdama de ir 
o idant

ri mirė nuo /.aiduliu aplaikytu Gailinusiu labai
Tęs- jam skriauda, liet ateitije ke

tinu sugražvti visus pavogtum 
pinigus.”

Klausytojai slide ttiorn pri
sipažinimu sieratos teip susi
graudino, kad sudėjo penkio
lika doleriu ir inteike skandi-

automobiliaus nelaimėje.
už padaryta

rp

riai davė varda Jane Ashmore, 
35 tukstanezius doleriu, daug 
visokiu brangenybių, o po hiir- 
cziai josios vyro visa ineiga isz 
dvieju milijonu doleriu.

.J»aigu motina'mergaites, kuri kui, kuris atleido vaikui kalte 
kūdikio, da 

gal sziadieu džiauge- 
lukrelėp, 

1 varg- 
kad sziadien negali pri- 

savo mvlemo kūdikio 
prie motiniszkos szirdies. O gal 
ir dukrele to labai troksztu ir 
suszelptu savo gimdytoja.

iszsižadėjo savo 
yra gyva, g 
si isz giliukio savo <i 
bet gal ir sziiulis skauda 
sziai, 
spaust

savo

nes nežinojo kokis buvo jojo 
tikslas vogimo pinigu. Stidže 
paleido vaiku ant Ii uosy bes.

rodama pinigu, 
ežias in artimui

gryžo in 
I sii vo

pasiėmė

NENORI SAVO MOTINOS.
Keturiolikos

mergaite Ann Stockton,
Gary, Ind. 

met u

iszneszinejo bonkutes munszai- 
nio po visas dalis miesto, o pi
nigus atneszdavo -del savo loc- 
ninko kokio tai Rafallo Nicollo 
Italijono. Niekas nedasiprato 
kad bezdžionka
butlegeriavimu ir tik likos su
sekta isz net vėžiu. Bezdžionka 
likos uždaryta kalėjime isz ko 
yra labai iszgazdinta, nes gati

ldą vo tankiai muszti, jaigu ne
at neszdvo savo ponui pinigu.

SUDEGINO NAMA IDANT 
ISZGUIT VELNIUS.

Lenox, AVis. — Namas kuria
me gyveno keliolika i szeimynu

kuria išaugino kaipo savo tik- «t>‘lcxe a>.»i vakaru.lyg pamatu,

i

KŪDIKIS NURIJO 
DEIMANTĄ.

— A u k šori usPhiladelphia.
A. M. Moniteau, ka tik buvo su- 
grvžes isz Bostono atsivežda- 
mas puiku deimantą kuri rode 
savo asztuoniu metu dukreliai 
ir buvo vertas apie penkis 
tukstanezius doleriu. Talne li
kos pašauktas prie telefono, o 
kada sugryžo, pateihino mer
gaite spi’ingstant. Tuojaus per- 
sitkrino kas atsitiko,
gaite deimantą nurijo. Pakol 
daktaras atvažiavo mergaite 
jau buvo negyva. Turėjo dary
ti

I ’IV

KLAUSYKIT,
JAUNI VAIKINAI

NUSZOVE TRIS BANKO 
VAGIS.

G Ienoms, S. Dakota. — ’Trys 
vagiai kurie bandė apvogti 
ezionaitine banka likos niiszau- 
ti. Szerifas Johnson aplaike 
priesz laika apsergejima jog 
banka ketina but apvogta, 
pasislėpė banke laukdamas va
giu. Vagia] Inejo in banka su 
ištrauktais revolveriais ir lai
vo jiems paduota apie $1,300 pi 
nigais ir kada begu per duris 
szerifas su kasierium banka pa

ir

leido’ in juos szuvius ir visus
t ris padėjo antvietps. I

ra dukteria Mrs. Irene Confield 
nes mergaite buvo apleista per 
savo tikra motina, kuri susilan
ko jaja be szliubo. Vėliaus mo
tina apsiveklo ir pradėjo jesz- 
koti pamestos dukreles, o kada 
surado, užvede teismą prieszais 
Mrs. Confield idant jai .atiduo
tu mergaite.

/Mergaite taipgi radosi sūdo 
ir tik tonais dažino'jo istorija 
savo gyvenimo. Kada josios už
klausta ar nori sugryžt pas sa
vo tikra motina, mergaite at- 

“Asz tik pažystu Mi*s. 
Confield kaipo įmano gera moti
na ir su jaja pasiliksiu lyg 
sinert^ Tosios kitos ne noriu/’ 

’ > r » 1 ,^4į« ' ■ •

bet visi žmonis giliukingai isz- 
si’gelliejo. Priežastis ugnies bu
vo mote re, kuri sirgo ant su-
maiszyto proto, vaikszcziodi^ 
ma po kambarius su Ugne. Ka-* 
da tūla diena užklauso josios 

, del kodel ko* L, t

sake:

* Daug yra tokiu daigiu 
kuriu jauni vaikinai neprivalo 
užmiršt, o kada ta viską insi
des gerai in galyit, tai visiems 
patiks.

Nn klausykiiėV
* Nešipriszykitc vaikinams

ir merginoms mažesniems už 
savo. *

* Nesedekio ant smagiau
sios vietos, tikt>ai.ta vieta turi-

Mažas tavorinis te pavest savu motinai arba se-

nes mer-

antoperacija ant mergaites, 
idant iszgauti deimantą isz vi
duriu.

?s

15 VYRU . IR MOTERE NU
SKENDO ERIE EŽERE.

't ♦

Erie, Pa/—r :
laivas vardu George J. Whalen.duži u re t o ja s namo, 

vaikszezioji* su uždegta pople- nuskendo anksti Ūtarninko ry
ta moteto atsake, 
randasi daug velniu,
ra motore atsake kad name ta Erie ežere, 18 mliu nuo mies- 

Peukiolikakuriuos t() Dunkirk, N. Y.
galima iszguiti tiktai su pagel- hiivoriu ir vięna motore nusken 

do drauge su laivu o tik szeszi 
likos iszgelbeti. Laivas prigulė
jo prie Kelley Island Line ir 
Transport. Kompanijos isz Cle- 
vel'dano ir plauke prikrautas 
akmenų i s isz Sandusky, O.
Ijaekawanna.iNj Y,;

ba durnu ir liepsna.
Na, ir iszgujo, 

velniu, tai paežius gyventojus 
namo, kurie neteko visko o ir ji 
pati smarkiai apdegė ir mirė 
ligonbutej, ba pradėjo ugni sa
vo kambarėlyje,

nesniomsj ypabomk:
• Neužmirsjkitv, kad moti

na per visa savo gyvenimą del 
vaiku paszvente savo gyveni
mą, ir del to turite motina guo- 
doti.

I

i

bet vietoje

M 1 —*■ -**-« ’

in
i

Brolis turi savo sesutėms 
visame prigelbet.

* 'Privalo kitus vaikus kal
bint ant gero, o ne ant pikto.

• Privalo kožnas pasirupyH 
būtie dwitelmonais namie.

*

’|.i
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Jaigu ant ko užpykstate, tai 
justi smegenysia pereina min
is atkerszinimo už papildyta 
skriauda, rodos butum užgann- 
dytu, jaigu matytum savo pric- 
sza ant keliu. Ar gal neteisybe,

7

kad taip alsitirtkAtA';-e
Duodi savo neupykantni pil

na vale, kad net' szirdyje savo 
jauti žudinsta ant tiek, bet ne- 
papildai josios idant pats nebū
tum nubaustu. Jaigu tik trum
pai suvaldytam savo misli at
kerszinimo, kiek lai atnesztu 
ta naudos, o tavo nevidonui vi
sai nieko nekenstu. Argi nepa
ima tave sarmata, kad augi
nai savo sziixlyje tuja biauria 
kirmėlių atkerszinimo Muk tau 
gero neatnesza, tiktai tave kan
kina ant duszios ir kūno, o ir 
daugiau raukszleliu atsiranda 
ant veido tavo ir naktimis ne 
gali užmmiggt. Argi no taip?

SAULE) 4
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KA CHICAGOS MIESTO GYVENTOJAI DARO LAIKE DIDELIU KARSZCZIU

UNM Hm>0u 
UNOI HW<

Laike dideliu karszcziu gyventojai Chicagos miesto nusiduoda in pakrantes ežerio kur 
szimtai tiikstaneziu žmonių ineina in vandeni atvesti. Paveikslas parodo dideli skaitlį 
inaudytoju ežerije prie Oak gatves.
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Karsztu Dienu4 V< /♦ » I
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turincziu suvirszum 
metu v ra

■I , ' v .
Ir visi ta žino! Kada užeina karsztos dineos tai 

visi reikalauja szaltu gėrimu, tada NEHI sode užga
nėdina trcjzkuma.

1f
Ne dyvas kad visi geria NEHI.

mili.. * Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.
Jie ta sode

NEHI sode gavo reputocije visuose szalise. 
Seniems ir jauniems ji labai patiko

Tula motorėli* isz Rochester, 
N. Y. isztyriuejus, buk josios 
vyras jaja apgaudinėja, užsi- 
dedams su kitoms moterimis 
ir piszk i ridamas su bambiliu po 
visokius rodhauzius, nutarė 
nedaryti jam jokiu iszmetineji- 
mu ir nesi bart su juom, tiktai 
nuėjo pas protestoniszka dva- 
siszkaji, kuriam apsakė apie 
viską, melsdama jojo, idant at- 
einanezia Nedelia pasakytu ge
ra pamokinanti pamokslą apie 
neteisingysta vedusiu vvyru.

Kunigėlis sutiko ant josios 
praszymo, pasakė puiku pamo
kslu kaip tik i n mane, buk tarp 
susirinkusiu randasi tas, kuris 
svetim-motoriauna ir kad pa
liautu taji biauru pasielgimu o 
ant ženklo pataisos ir pakiltos, 
kad inmestu in gurbeli auksini 
pinigu kaipo auka del vargszu. 
Kada kunigėlis užbaigė rinkti 
pinigus, nemažai nusistebėjo, 
kada gurbelyje rado net 29 auk 
ainius pinigus...

Matyt daugiau tonais radosi 
sveti m-moteriaujaneziu vyru
ku ne kaip tasai, ant kurio pa- 
cziule innesze skunda. — Taigi

— “Pabarszkyk in stala, tai 
žirkles atsilieps.”

13 lyg 55 
bažnveziu. ■ *•'

Miest uosiu 58 procentas žmo
nių priguli prie bažnyczin o ant 
farmu 52 procentas. Didesne 
dalis

na riais

52 procentas.
Protestoniszku dvasisz- 

kuju ne turi augsztesnio moks
lo.
Suv. Va 1st i juosia randasi 212 

szakos visokiu iszpažinimu, tu
ri 232,000 maldnainiu namus su 
44,380,000 nariais, kuriu verte 
iszncsza ant 3,800,000,000 dole
riu o kasztai juju užlaikymu 
buvo 817 milijonai doleriu.
Didžiausia tikejimiszka drau

gu ve yra Rymo Katalikai. Ant 
kožno deszimts suaugusiu žmo
nių Suv. Valst., 
likai o

trvs vra Kata- 
suaugusiu Kataliku yra 

15 milijoni ypatų.
Melodistu-Episkopblu yra 37, 

000,000. Žydiszkos szkalos turi 
2,930,000 nariu.

sena t ori a u s

Amerikos gyventoju skaitlis 
kas metas pasididina konia ant 
milijonu gaivu kas metas, pa
gal apskaityma
Johnsono. Pagal jojo surinktas
žinias, tai Suv. A7alstijuosia 
vienas žmogus gimsta ir vienas 
mirszta ’ kas 23 sekundos, kas 
pusantros minutes atvažiuoja 
vienas imigrantas kas pen
kios minutes vienas isžvažiuo-

O

Isz Visu Szaliu
—

GODUMAS KUNIGO

PAKARS KINIETE
MOTERE PO PA
KUI KŪDIKIO, 

KAIPO IR JOS BROLI.

PAKARS 
GIMDYMUI KŪDIKIO

ir jie ji perka.
•

NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodes 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.

fe :

. Twardzik’s
Bottling Works

K'f
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suSUSITARĖ SU NOTARU 
PRISISAVYT MIRUSIO 

TURTĄ.

ABUDU ARESZTAVOTI.

Pekin, Kinai. — Vos turinti 
szesziolika motu, jauna Kinisz- 
ka mergaite \ring;\ro-Cbung, 
randa s i kalėj i me__ Mi lA'a n g,

S
312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428

*
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laiiikdaina pagimdimo savo nc- 
legaliszko kūdikio, kurio tėvu 

kokis tai Vokietis, lnv ra tai Vokietis. k

••i

l

n’szfmta. dienu po pagimdimui 
vietines bažny-turės užkibti ant

varg-

Praeita sanvaįte Chicage du 
vyrai — turtingas ir vargszas 
— likos aresztavoti. Juju pra
sižengimai buvo vienoki: tur
tingas važiavo puikiam Pearce 
Arrow antomohilinje o
szas sulnžusiam forduke in 
darba. 'Kurtiilgas prisipažino 
prie kaltes, užsimokėjo busmia 
ir slidžia paleido ji namo. Taja 
diena turezius sėdėjo savo ofise 
rūkydamas gera eiga ra ir apie 
nieką daugiau nesirūpino.

Vargszas irgi stojo priesz sū
dą, aiszkindamas sodžiui, buk 
nenorineziai peržengė tiesas, o 
kada iszgirdo apie užlieta baus
me, nuleido galva ir labai nu
lindo, ba bausmes negalėjo už-' 
mokėt. Juk ilga laika nedirbo, 
sutaupyti pinigai banke iszsi- 

o tik pradėjo ana diena
dirbti, paskolyt pinigu negalė
jo, nes niekas jam paskolyt ne 
norėjo.

“Jeigu negali užmokėti, tai 
atsėdėsi 30 dienu kalėjime,” — 
kalliejo slidžia. Vargszas pa
kratė galva, kad negali užmo
kėt. Policijautas uždare ji už 
groteliu. Taja nakti jojo szirdis 
graudžiai verke ant svietiszkos 
įieteisihgystes, kiek tai jojo 
szeimynele'nukens perjojo bu
vimą kalėjimo.

f’anaszu atsitikimu
daug kas diena. Tas parodo ne 
lygias tiesas, — ba del turezio 

tiesos o del 
vargszu kitokios, kuriu kisze- 
niai yra pripildyti auksu.

MONTVYDAS ANTABAS 
ĮGALIOTINIS SKANDI

NAVU AMERIKOS 
LINIJOS KAUNE.

- - -*•

Antanas MontvydUs perstaty
tas Vidaus Reikalu Ministei- 
jai, kaipo Skandinavu Ameri
kos Linijos Kaune atsakomln- 
gas vertėjas, tapo p. Vidaus 
Reikalu Monisterio, patvirtin
tas Birželio men.

t

tapo p.

Taigi 
Linijos

baigė,

ti! rime

yra lengvesnes

Drauguve visuonieniszko ty
rinėjimo tikėjimo insteigta per 
John l>. Rockofelleri, J r., savo 
raporte paduoda, buk skaitlis 
ypatų prigulincziu prie kokios 

tikėjimo, padidėjo Suv. 
pagal pasidauginimu

gyventoju o verte bažnyczin ir 
kitu parapiniu turtu taipgi pa
didėjo.

Ant kožuo szimto gyventoju

nors 
Valst.,

28 d.
Seandinavu Amerikos
Kontora tapo atidaryta oficia
liai Kainu* ant Laisves A lieja 
Nr. 18.
PIRMIEJI LIETUVEI LML 

GRANTAI ATVYKO SKAN
DINAVU AMERIKOS LLVI- 
JA.

Tik Skandinavu 
Linijos Kontora

kuri 
kuris vožė

laivu 
oficiale 
pa sieke

iusteigus 
Amerikos 
Kaune, Laisves Alėjoj, N r. 18, 
tuoj susidarė pirma grupe Lie
tuviu imigrantu, 
Oscar II,
Vy t auto E k s k u r s i j a, 
Hobokena Sekmadieny, Liepos 
27 diena.

Kiek vienas isz atvvkusiu 
naujon žemen Lietuviu atrodo 
sveiki ir linksmi, — pasitenki
nę bei dėkingi Skandinavu 
Amerikos (Linijos Agentūrai 
Kaune ir visai kelionei laivu 
Oscar 11. Po szio tikimasi kiek
vienu sekaneziu Skandinavu 
Amerikos Linijos laivu sulauk
ti Lietuviu keleiviu in Jungti
nes Amerikos Valstybes bei 
Kanada. Sziani tikslui Linijos 
yra prirengta visa galima pa
geliai ir patarnavimas 
viams keleiviams.

6“66
Praacalina galvos akuuama ar nouraL 
gija ln 30 minutu, sustabdo parsaa- 
įima pirma dionn, Ir sustabdo malaria 
In tris dianaa. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuosę

Lietu-

Barcelonia. — ' Miestelijo 
Quebranto, likos aresztavotas 
vietinis notaras Abogar 
prabaszczius
ežios padre Re fa jo už susikal
bėjimą su juom perdirbti pas
kutini testamenta nesenei mi
rusio turtingo ūkininko 
roso.

Ūkininkas Saleroso 
mirti Ii epe paszaukti i 
idant suraszytu paskutini tes
tamentą kaipo irkpniga idant 
iszklausytu spaviednes ir pa
rengtu ji ant amžinos keliones 
ir paliudytu savo ranka testa
menta. Visa savo dideli turt'a 
buv<£jižraszes savo seserei. 
Sesuo 
turtu nes Jau turėjo apie 85 
metus ir in trumpa laika mirė. 
Notaras su kunigu 
perdirbti Saleroso testamenta 
ant savo naudos, kad turtą pa<- 
liko jam idant kalbėtu amžinas 
miszes už duszia velionio. No
taras £avo už tai gerai užmo
kėt.

Likusioje gimines

priesz 
notaru

savo 
nepasinaudojo paliktu 

Jau turėjo apie

susitarė

pradėjo 
nužiurinet notaru už neteisin- 
gysta, prispyrė ji ant prisipa
žinimo, kerszindami jojo gy-kerszindami jojo 
vast i, na ir tasai ant galo pri
sipažino prie visko lazduoda
mas kunigą, kad jisai ji prikal
bino prie to. Dabar notaras su 
kunigu stojo ant teismo, o kaip 
lasai pasibaigs, tai da nežino.

Ka-

INLUŽO TILTAS SU 100 
ŽMONIŲ.

Coblenz, Vokietija. — Laiko 
Ehrenbreitstein forto iliumina
cijos, staiga sugriuvo medinis 
tiltas per Moselle upeli,
tastrofos metu ant tilto buvo 
virsz szimto žmonių, terp jn 
motoru ir mažu vaiku. Daugu
ma žmonių sukrito in vandeni 
ir apie 40 prigėrė. Terp ju bu
vo ir keletas Amerikonu.

ATKERSZIMAS ŽUDINTO- 
JAUS ISZŽUDE VISA 

SZEIMYNA.
RyniAs. — Kada likos isz-* 

leistas isz kalėjimo žudintojas 
Ramascci, ir radosi ant liuosy- 
bes vos ketures dienas, papil
de baisia žudinsta, manyda
mas, buk per tėvo priožaMe 
gavosi in kalėjimą, 
isz kalėjimo,

o kada tėvas

pradėjo 
isz revolverio;

r M

virvutes už 
savo mvlemo tnužudinima savo mviemo uz 

josios suvadžiojima ir apleidi
mą.

f
b

Keli me nešei atgal, likos su
rastas baisei subadytas lavo- t.”
nas josios mylemo. Palicije isz- 
tyrinejo buk taji darbu papil
de josios du brolei ant josios 
praszymo kaipo atkerszinima. 
Vienas isz broliu teipgi likos 
nusprenstas ant 
draugi* su sesute.
.Kada mergaites teismas 

traukosi sūdo, advokatai mel
de sodo idant mirties bausme 
permainytu ant kalėjimo, 
neužilgio ketina pagimdyti kū
diki, bet ant to sūdąs nesutiko, 
tiktai prailgino v i rok a ant 
isz i m to dienu po pagimdymui.

t

pakorimo

mergaites

ha

MOTERYS ARSZESNI
BANDITAI UŽ VYRUS

Moterys pra-Hongkong. — 
deda nustumti vyrus in užpa
kali Kinu bauditierijos amate. 
Skaitlingos moterų 
bandos pleszia Kvantini

banditu 
g pro

vincijos kaimus; vyrai padeda 
joms tik kaip pagelbininkai. 
Viena banda isz 200 moterų ir 
.100 vyru apipleszo miesteli, 
pądegc ir visus turtingesnius 
gyventojus iszsivede in kalnus 
iukaitams. Vadovavo moteris. 
Kitur moterų banda insiverže 
in milicijos sztaba, nuszove 
szefa ir miliciantus pastate

milicijos sztaba, 
ir miliciantus 

prie sienos, apiplesze.
Admirolas Chan Chak 

szauke jurininkus 
toms amazonėms gaudyti.

s ,----------- ---- ------1----- -------------- -

RADO DU VAGONUS 
SENOVISZKO AUKSO.

Catalina, Italije. — Ami-die- 
na kada vargingas nebyli s An
tonio For ra n dirbo | 
mo namo, kuris likos užpiltas 
per lava, atkaso jisai du vago
nus, pripildytus senoviszkals 
pinigais. Apie radini davė ži
nia savo draugui, kuris dirbo 
artimoje. Draugas suprato 
brangti radini ir paliepė neby
liui a<tneszti vandenio, o kada 
tasai -sugryžo, draugas pasle-

isz- 
kareiviim

1

PRAKEIKIMAS
UOSZVES

< 4 KAD TAVE KIRMĖLĖS 
SUĖSTU IN META 

LAIKO.”

TEIP IR ISZSIPILDE.

—' Mažam

—|I Ifcw Mill I IMU I sUlįiii ilnIl»* w ,■ » ■*. . - • , ... Cl

4

Lietuviszki Bonai
i

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

Kurt H, Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK

I

4*4

vo

su vargsze,

O Ikad tave kirme- 
9 9

\ arszava, Lenk.
kaimčlije Sadikuosia, praeita 
sau vaite atsitiko baisus atsiti
kimas kurio anka bitvo jauna 
vedusi porele. Turtingas kai
mietis Antanas Mirgel, sugry- 
žes namo po karei apsipaezia- 

su vargingo kaimyno duk
teria, bot tame tėvai Antano 
buvo labai prieszingi, ’kad juju 
sūnelis apsivedė 
nes vėlino kad sūnelis sau isz- 
sirinktu turtingesne paezia su 
geru pasogu.

Uoszvc baisei pyko ir dieno
jo, kada jaunavedžiai apleidi- 
nejo bažnyczin, uoszve pribė
gus prie jaunamartes piktai 
suszūko: “
les suostu in mota laiko!

Metas pasibaigė laimingos 
poreles. M irgoliene pasinau
dojus isz puikios dienos nuėjo

* grybaut. Tvai
ke rinkimo grybu, kirnieb* in- 
kando jai in koja, o 
daktarai naudojo visokius bu
dus iszgelboti jai gyvasti, bet 
nelaiinjnga. įniro. Iii kėlės die
nas po laidotuvių, nulindęs vy
ras nuyjo in girraiti* in laja 
vieta kur atsitiko nelaime, kur

M .irgoliene

iii artima gi raiti

r>.

horinls

prie atkasiiugUpvj0 užmuszta pūvanti kir
mele. Vos prisiartino prie pad- 
linos, atsitūpė ant jojo veido' 
muse, i n kasdama jam in lupai. 
Nuo to užsitrueino kraujas ii‘ 
iii pelikes dienas /Milanas likos 
palaidotas szale savo įnylemos 
paezios. Kaime kilo baisi nea-

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

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

Busite pilnai užga-. ir gražiai.
nedinti.

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

v

k

a

Sugryžes 
po keliu dienu 

atėjo mimo, pirmiausia pade
gė tėvo namus, 
sli szeimyna stengėsi iszbegti
isz doganezio namo, 
szaudyt isz revolverio; už- 
musztlamas tęva, broli, dvi se
seris ir szvogorka. Norėjo už
degti ir brolio narna, bot bro
lis susekęs ji ant tojo darbo 
nuszove ant vietos.

mes radini nuėjo namo.
Nebylia pranesze apie tai po 

llcijei, kuri aresztavojo dran
ga ir radini (konfiskavo. Va- 
zonuosia radosi 450 auksinei 
pinigai isz penkto szirntmec'žio 
du priesz užgimimu Krist ūso. 
Vazonai ir pinigai turi didele 
verte. Valdže gausei apdova
noję nebyli už suradimą to se- 

o draugusnoviszko skarbo 
dejuoju kalėjime.

e

a;

pykanta prieszais uoszvia, nos 
kaip visi waiko, tai per josios 
prakeikimu jauna mylinti po-
rele neteko įjyvnsties.
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Mokslaineje kaimo profeso
rius:

Jaigu bernas nueina pu
se mylios per adyna tai kaip to
li nueis penki bernai per puse 
dienos i

Nueis in karėžoma — at
sake užklaustas vaikas.
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Logiškas Susisiekimas 
Amerika - Lietuva

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

KLAIPEpA
Skandinavu Amerikos Linija 
’ Tai naturalujrTyszyF tarp abieju* 
Respublikų Lietuvos ir Amerikos 
su jos dailiais ir populiarais lai
vais. Nes yra parankiausia ir pa
togiausia Linija Lietuviams Ke
leiviams—

Skandinavu
Amerikos Linija

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

Laivu Iszplaukimai isz 
New Yorko:

Rugp. 23 “United States
Rugp. 23 “United Staets

“Hellig OlavRugp. 30
f 9

9 9

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

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

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

248 Washington St. Boston, Mass.
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Dr. T.J.Tacielauškas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dontistaą Mahanojuje. v 
Ant Ahtro Floro KHne Sitoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA., -

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

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

G. W. BARLOW, Tros, *
J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKas.

T

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon br iss 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo,, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu 
ln truthpa laika.
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SENA LAIVA JAU BAIGĖ PERDIRBINET.
(^institution

I )arbininkai uždeda
Senas kariszkas Suv. Valst. laivas 

gosi sutaisinet South Boston pristovoje. 
stiebtus ir bus visiszkai užbaigtas. e

Mažas
Palukis

Motieji Na tik tu kinki 
ba kaip pradėsi 

tai ateis ir vaka-

tu t i lėk

už-
in-

kie arklius 
cziupinptis 
ras. Atvažuosinu* in miestą po 
jonui r k u i.

— Na tiktai jau
Katre; nuolatos ant manos ro
ki, ir rėki, kaip ant kokio gy
vulio, arba berno. Bus da tik
tai kokia adyna po pusrycziu.

Motiejus patepi* vežimą, 
dėjo trumpas drobinelcs.
dėjo naszta sziaudu, pakinkė 
tuos du sartnkus, kuriuos pe
reita meta Pilviszkiuose. Geri 
buvo arkliukai, drūti ir sma-l 
gus ba ne menki buvo. Vienok 
kas teisybe, biskuti reikalavo 
rimko, nes tiktai tada, kaiia 
reikėjo važiuoti priesz kaina.

1*1*1' ta laika Katro apsirodė 
in szventadienines drapanas, 
insirabantino in vežimą ir at
sisėdo ant nasztos sziaudu gi
lei ingrimzdiis.

Motiejus užsismaukė drn- 
czei aut galvos skrybėle*, pa si 
taisė Sennegu, persijuosę dir
žu, i n Ii‘po iu .vežimu, pavmc in 
rankas kanapines vadeles, bo
tagu ir persižegnojo abudu.

— Szkesz!—

užsismaukė

paszauke ant 
arkliu ir vežimas judino*! i*/. 
kiemo in kelione.

Arklei bego smagei.
Motiejus, tai geras 

žmogut i
buvotai 

o ir ciela burna ga*- 
<7^ 

padorius, nes tiktai viena 
gera papratiina turėjo,

ne-
papratiina turėjo, ba 

kaip kada tiktai nuvažiuoda
vo in miestą, tai niekados, 
blaivas ne sugryždavo namon, 
o tai oho!...

I - .
I barsTTir,”'' bn-H<?jt' kaltūnas,

i pagelium,iuuiJiosūiraudoaiaukiripi 
, jau 

nog keliu metu kankino, o tei- 
posgi paregėjo Marėžiu, gera 
ūkininką, isz kito artimo kai
mo, kuris buvo kokis giminai
tis Motiejaus.

Pasisveikino 
k rikszczioniszkais

visi
o

ži aižei s 
po tam

, pradojp klausinėli \’ienas kilo, 
ka loki nori nusipirkti ar par 
duoti, tai su kokiu reikalu at
važiavo ant jomarko.

Vienas sake kad nori skran-
o-

t recze*

I
I. da nusipirkti, kitas kad atv 
do kumele parduoti, 
norėjo czebatus pirkti.

(H kožnas su
— Ateisite

paminėsi ant ilgo:
Nesi rupyk jau teip 1a- 

Ar-gi asz girtuoklis kft! 
kada kaime gir-

bai!
Matei mane, 
ta? .

Kaime, tai teisybe ne 
macz.iaii, bet mieste, da no vė

jau tau tiekžimo ne nulipu o 
tines stiklelis kvėpė. •

Katre, jau tu ma tik jo
kio supratimo galvojo ne turi. 
Ba žinai kad asz da varszane
ką kviecziu užsikelti galiu ant 

o kad 
ant

savo reikalu! 
Motiejau pas 

Josz.ku ?— paklausė susiedas.
Asz (ai ir a t vi ežia, vie- r

na kad da ne žinau kaip mano 
namisTlko....

— Ne prikalbinėkite szalti- 
sziaus Motiejaus — tarė kai
mynas, — ba po tam bobn jojo 
kerszins.

Kerszins... —, paantri
no Jonas.

— O tegul kvrszina, ar tai 
ne vvras kad bile bobos klau
sytu ir bijotu.

— Jau tas niekai, kad bo
bos reike bijoti — tarė Jonas.

kad jus 
savo

paczios, nes boba taievis boba 
ne reike apie tai ne kalbėti:

— Boba, tai vis boba ir ne
sinori jos kirkinti —. dadave 
smek u s Jonas.

— Bausme Dievo - 
duso Motiejus.

— Na tai su Dievu.
— Kaip su motere pasikal

bėsite, tai ateja rasite mus pa^ 
Joszku. Žinoma, reike biskuto 
liūdnumą no saves nustumti, 
žmogus stikleli iszsigere, 
tuojaus 
duszios.

— Tuojaus linksmesnis žmo
gus, — pritarė Jonas.

Eikite sau su Ponu Die
vu pažiūrėsiu.

Kur-gi dabar Katre, — 
rnislino Motiejus — gal meite- 
luka deri. Ha! tegul žinosi, 
nupirks ir pati ne reike jos ta-.

— Ne kalbame, 
Motiejau turite bijotis

pecziu su viena ranka, 
ne turetau pasigailėjimo 
tavęs!...

— Pamegyk, pamogyk! Pa
kelk ant manes ranka, tai tuo- 
jaus tau nudžius, netikėli.

Ne pi u škic ir no pravar
džiuoki* dovanai, szendien ne
gersiu! Ni 
kad ir tu pati man lįeptum, 

zedien teip 
O ant galo ir 

labai nusipirkti sau naujo ke
pure. t

ja nežinosi u 
smogei.

nors

ne
noriu

nusiTeisybe. Kepure 
pirk. Važiuosime in Lankefisz- 
kiu ant atpusko, o gal tave 
Szvencziause Panele Atmainis, 
ba asz ne duosiu jau rodos.

— Ehe, abejoju. No gadnas 
esmių grieszninkas. Nevat ir 
nedrystu pjaszyt. Tu, tai gal 
ka ir isznaudotuni greieziau, o 
ne asz.

—Ne plovok! Kožnas griesz
ninkas gali iszmelsti kad tik
tai szeziarai melstumei. Bet ka 
ten su tavim kalbėti! Vyras 
kaip kupeta szieno, o 
kaip verszis.

— Kvailas kaip verszis..

kvailas

gal kaip mažas!
Invažiavo in miestą.
'Pnojans kaip t iktai m va

žiuoji in miestą ant kampo, 
kaip slenkstis, stovėjo kareze
ma atidaryta, už kurio kožno 
turėjo užkluti koja, ypatingai 

mvli biskuti susisziltl

kaip pasigėrės
Nieko negelbėjo, jok i ai kai- 

binimaj ir joki draudimai.
Katrina isz pradžių praszy- 

davo, ba tai buvo moterį* szir- 
dinga, kada tas ne gelbėjo, isz- 
pludo iki paskucziausem, o 
kada ir to da buvo per mažai, 
nžskuto ne karta smagei, kur 
papuolė, o kad teip elgėsi su 
savo vyru, tai suvis ne dyvai, 
ba to vertas buvo ir elgesį v.- 
sados teisingai.

Kada buvo blaivam Motie
jus, bijojo bobos kaip’ugnies 
ir jos klausė, nes būdamas už
sitraukęs, nesibijojo ir ne mig
lino klausyti savo paczios.

Del to-gi ir dabar važiuoda
mi tylėjo ir nieko in vienas ki
ta ne kalbėjo. Galvas

mislemis, 
bus del ju m*

> ir
, kad pat':

perszkadylu, jiji v.elei mig
lino, kaip Motiejų nog stiklelio 
atitraukti ir kokiu spasnbu su. 
laikyti no ėjimo iii karezema 
ir kaij> priversti prie paklus
numo, kad padėtu jei iszrinkti 
ir kanopigiause nuderėti rfiei- 
teliuka,\ kurio važiavo in jo- luko, o Motiejui nulipęs prade-

suvirszum

kad teip elgesį

visiszkai
t arėjo

užimtas
nes mislis tos 
linksmos. Jis rnislino kaif 
kur galėtu isz?

• ne
>r

marka nupirkti:
Pervažiavo 

m vi o kelio.• J

O kad kožnas žino, tai, jog 
mot eres

jau

žvilgterėja s ant

kurie
ten.

Augszcziau duriu buvo pa
kalta toblvcze ant kurios buvo 
iszmalevota didelis stiklas 
alaus ant ko pažiurėjus turėjo 
seiles nurvtj.

Motiejus
karezemos, ypatingai ant tob- 
lyczios, net apsilaižo, nes po 
valandėlei spjovė už kirto ark
liam po rimbą ir greitai nuva
žiavo tolvn in miestą.

Katre niisidvvino o
ir nudžiugo jog Mdtiejus kar
ezema pralenkė, bet užsispyrė 
ir m* prakalbėjo in ji no žod
žio.

Miešti* kaip avi i i ja. Žmonių 
Iftiigyoe, *kožnas su savo rei-

drauge

<
kalu skubinosi, o visur jau gir* 
dėti (lėrejimai, plojimai ranku 
kaip prie sztuku.

susilaiko
arkliu, ir galviju

• Motiejus ta rpe
kurrinkoj, 

jau buvo pilna prisigrūdę ir, 
Motiejus vos rudo vieta pasta
tyti stive vežimą. Katarina nu
lipus luojaus nusidavė žiūrėti 
ar ne ras sau tinkamo moite-

isado.s paprastinai 
yra sznekcsiK's už vyrus, pra
dėjo kalba tardama:

Tiktai ve, tu man jttdo- 
pasigerkiv szedien, tai

Minkei apraudosi szediena ir-
sziati

huną linksmiau

a t si -

tai 
ant

me mokinti. Man reike nusi
pirkti kepure... turiu lygei 
du auksinius.

Boba turi visus pinigus prie 
saves kuriu bus apie 5 rublei. 
"Loji mano Katre tai loke sku- 
pnole, kad ne skatiko ne pa
leis ir man ne duos, sako kad 
pasigersiu. Isztikro gal mane 
kirmėlės kankina, 
czion da inislvsiu! 
antis, su jos skupumu!

Teip mislydamas, susilaikė 
Motiejus net priesz karezema 
.loszkaus.

Įliejo.
Tegul bus pagarbintas!

— Ant amžių amžinųjų l

Tpfu! Ka 
Tegul jisr n

amžių
Sveikas Motiejau.

—• Sveiki jus visi kaimv-
;»na r.

jo raivytis kad net kaulai 
hraszkejo, po tam iszt rauke isz 
po sziaųtht kr<*psziiis su abra
ku ir užkabino arkleni ant 
snukiu Ir pradėjo dairytis po 
atliktam darbui, ar ko isz pa
žystamu ne pamatys.

• Ne ilgai lauke. v
Paregėjo Joną žirnieniu isz 

savo kaimo, koris turėjo veidu
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LINDY PASVEIKINA ADMIROLĄ BYRD. .
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VALDEMARAS BANDĖ 
PABĖGTI.

Kaunas. — Associated Press 
pranesza kad Augustinas Vol
demaras bandė automobiliu
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pabėgti isz Plateliu dvaro. Asz-111

:

i -

r

B i
jį.; |

»!

Jr j 
ii i )h
f

asmenys kurie borėjo pa- ' 
gelbėti jam pabėgti buvo 
aresztavoti. - , •

|t.uoni?
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By rd

Kada Admirolas Byrd sugryžo isz tolimos keliones 
Pietini Poli, lekiotojas Lindy pasveikino ji szirdingai, o 
sugražino jam pasveikinimus kad susilauki* puikaus sūnaus. 
Paveikslas likos prisi'unstas per telegrafa telephoto.

* f

Motiejus pripylęs stikleli pa
kele tardamas: >

— Sveikas kūmai!
— Ant sveikatos gerkite.
Motiejus luojaus stojosi 

linksmesniu ir sznekesnulu, 
nes už tai du auksinukai gyle- 
jo žydo stalcziui.

— Tas mane labiause ėda

jam pabėgti

KIAULIŲ MARAS.?
\’ilniaus kraszte jau kelin

tas menesi s kai šia iiczia .kiau
lių maras, kuris daugely so
džių isznailkino visas kiaules. 
Del to kiaulių iszvožima in uz- 
sienius valdžia uždraudė.

jau kehn
4'1I

TUBELIENE 
KRIKSZTYTOJA.

Klaipėdoj buvo in kurt u ves 
na u jei. pastatyto laivo žiemos 
metu ledams laužyti. Inkurtu- 
veso dalyvavo visa Klaipėdos 

>, Ponia Tulx-lienc,

II
Hi g i

s 

: - 

JtllMHlHXIHlIlllltMHHHHMHaHltHteiinHHMMIHtHlMMIMtlf

Beda del tavęs užkuri, 
Jaigu tau pirti užkuri, 
O kam ra kali latrauji, 

Per dienas po bobeles bomauji.
Gerai jus moterėlės darote, • 
Jaigu girtuoklius užkurius 

v pavarote,
Kurios da už gyvasezio savo 

vyra mylėjote, 
Su jei sės dienas girksz- 

noJote,

J ?
■
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ponybe.” 
ministerio pirmininko žmona; 
atliko laivo kriksztytojo cere
monijas, sumuszdama iii laivo 
pirmagalį sekto (szampano) 
buteli ir pasakydama 
krikszto žodžius: “ 
tiju tavo, Perkūnas, 
ilgo bei laimingo gyvenimo. 
Po to laivas nuplaukė, o krik- 
sztytojai nuėjo sekto gerti.

Vyras numirszta, Dievulis 
geros, 

Paimate už vyra, tai girtuoklis 
žaras, 

Bobele rodos ant szimto arkliu 
užsėdo, 

Nepaiso isz pradžios, jaigu del 
josios kaili oda, 

Ir turi būti taip gerai, 
Kol Bepaauga pirmutinio vyro 

vaikai, 
Tada motinėlė nuo užkurio 

gyna, 
Per lazda kaip meszka szokina.

Sztai viena tokia boba 
Kaip vyras gyveno, buvo ne 

laba, 
Na i r žmogeli mainosia užbelde. 
Ir mylemas užkuris atsibeldė, 
Kuris ilgai pas ja ja buvo ant 

bardo,
O kaip vyra josios užbekle tuo- 

jaus pribuvo.
Ant galo su girtuokliam apsi- 

poravo, 
Laiminga? Ka norėjo ta gavo, 
Per kelis metus varga kentėjo, 
Kol josios dukriukes in metus 

parėjo. ‘ 
Na ir motina muszti pradėjo, 
Mergaites szoko, parmnsze 

užkuri, 
Ir gerai kaili iszpere.

Ir da ant galo pas vai ta nura- 
bantūio, 

Motina nuo to girtuoklio isz- 
gelbeja.

Sziadien motere kitaip iszžiuri, 
Ir lengvesni gyvenimą turi, 

Kailio užkuris ne musz, 
Ir pakajus namie dabar bus, 

♦ ♦ ♦
Sziaudienines moterėlės nieko 

nežiūri, 
Jfligu katra ir du vyru turi, 

Žinoma kad taip daro tik 
girtuokles, 

O ne d a vaduos moterėles, t 
Kokis tai kvailys szitaip 

padare, 
Ka i p s u Ai risze apsivedė, 

Asz sakiau ir sakysiu, 
Kad nesiporuotu Lietuvys, 

Į $u Airisze, ba dings suvis,
4 •

iduosiu dutave vilkai, suėda 
rublius.

— Iszgerkite da viena Mo-

j

liejau.
Duok!
Klaus y k i t.e- g i M o t i e j a n 

Ka kalbate, nes jus esate nuo 
manos t hrezvenis.

Ha, ha, ba! Matai jog es- 
reke Motiejus jog tokis šutve- miu vyras kaip priguli. Ko no-
rimas kaip boba ir 
gum randija. Paimsi pinigus. 
Gerai už tai pamokinsiu, kaip 
tai goda, 
kati!

tai žmo-i

vvrui dan’ti! Josz-

gas-

— Ka ?
— Paskolink rubli ?
— Tokiam davadnus 

podoris, tai asz novel yra du
duotau... ant mažus palukus.

Duok rubli ir kvorta 
arielkos!

— Tuoj bus! ‘
— Dorais žmogus isz tave, 

Joszkau. Tokis Zvdas tokis ne- •*
daverka. . . ka musu Vieszpati 
vienatini... ir tai yra geresnis 

Tegul jei 
,iųano aszaroiS žaidulius iszde- 
gina tokis .Joszkus pelikei i s, 
kuris ne kūmas ne brolis. . . O! 
kada asz isz tave džiaugsmu 

pagu

rubli

nuo tikros paczios!

Joszkus netikėli

ta ve 
sulauksiu kada?... tu 
niszka dūkti*. . .

— Klausylko Motiejau!
— Ko nori Joszkau?
— Daviau jum-s rubliu? ,
— Davei Joszkau!
— Kada mpn aęloszi ?
— Palauk kaip iszsikulsju!
— Ny?
— Po kalėdų. *Ai vai, a j vai!

Ka?
Ilgai laukt. Už palukus 

man tris rublius..*atiduosi 
Jau?!

tris

n:
sunku

SZ1UOS
Asz kriksz-

ir linkiu
r

I 
"1

— Jum Motie bus 
atiduoti ant kart du rhublei, 
teisybe? Kam jus pati turhy 
apie tas žinoti, po 'szventu lei- 
svbiu Motie? Duokite man da- I
bar viena rubli, o
adnoszi kitus, teisybe f

Isz kur asz tau rubli da
ne turiu ne ska-

po Kalėdų

bar paimsiu 
•tiko.

PO PARODOS.
Apskaitliuota, kad didžiąją 

Lietuvos prekybos, pramones 
ir ūkio paroda Kaune aplan
ke 102,000 žmonių. Parodoje 
prdkes buvo iszstate 242 fir
mos, isz kuriu 145 Lietuvisz- 
kos, 13 isz Klaipėdos kraszto 
ir 97 isz užsieniu. — Kita, isz 
eiles ketvirtoji tokia paroda 
bebus tik po 3
rodu apskrieziuose sziemet dar 
bus, apie 18,

metu. Mažu pa-

f

4
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Kaip tai ba turite rhnb- 
li, tiktai pasijeszkokito.

U-gi teisybe! Na tai te 
tau rubli, bet pamink sau ge
rai jog tau tiktai viena kal
tas f

tiktai viena

Arh jus -mono 
■tato Motie mielasz 
man dabar rubli,

nepazys-
Duokite-i

o kitus ati
duosi po Kalėdų. Asz jum sa
vo visu karezemu atiduotai!, 
tok is

atiduota n
davadnas ga.spadorkys!

Geras ledelis... doras... 
ne v ra ka! Matai boba! Du 
rublius pragėriau, du auksi
nius ir ne esmių girt a s-gy resit 
Motiejus važiuodamas namon. 
Muszi mane 
pasakysiu, 
Žydas daug geresnis už 
locna paezia.

SOVIETU UŽSAKYMAI.
Kauno geležies iszdirbiniu 

fabrikas, dabai* kunigo Vailo
ku iezio, 
Smith, gi 
mus isz Sovietu Rusijos, 
sakymai padaryti tuojau po 
parodos.

pirmiau buvęs ,Br. 
ivo stambius užsaky- 

Uz-

*

ledelis. .I

o asz tau in akis 
jog tokis Joszkus 

savo

GERAI ATSAKE
I

I
I

1 w M

I

MIRCZIU PASLAPTYS.
Kauno, Ukmergės plento vie

no namo trecziame aukszte 
rasta nusiszovusi 25 metu riier- 
gaite, Celina Naruszeviczaite. 
Lukszio gatvėj viename kieme 
kasant žeme darbininkai rado 
žmogaus (kaulus. Abu invykiai 
aiszkinamL

(> kur jusu motere?
Jei da yra reikalas pa

būti ant turgaus.
O tutklei?

Oho Katre arkliu ne pa
liks vienu. Serges juos kaip -rr 
mane sergsti. Joszkau! Del 
kaimynu ir del manes po mlo- 
ra, ba kažin kas yra, kad teip 
ne smagu man szedien! Josz- 
kus pastate bonka (lėktinos ant 
stalo priesz ūkininkus.

Kikie po velniu ba kaip 
tau duosiu karte in snuki. No
ri nuo manės ir skūra nulup
ti?

Kaip tai skūra? Ny ne
sibijok. Motie. Ąsz tave myliu, 
asz no tave paimsiu mažu pa
lūki. Ar duosi du rublius. Kas 
kitas, ant mano žodis, turėtu 
tris mokėti, bet asz žinai kad 
t rugys su savo moterhu turba- 
ciju, tai jau asz m*! norhu 
daryti del jus rbupestis. Imk 
maža palūki. Jau?

—: Na tai jau gerai.
♦ . . ' j*

Tegul

Lul<- 
sziu in Viszakio — Ruda ant 
atpusko, o kad ne žinojo ge

ne važnycze, 
paklausė merginos kuri pake
lėj bulves kaso:

Klausyk, Petronėle! Katras 
isz tu. dvieju keliu eina in Vi- 
sz^ikio — Ruda ?

:— Kaip jėga mast is 
žinot, jog mano vardas Petro
nėlė ?

— Atminiau.
— Jeigu jegamast i teip ge

rai gali atmint, tai atmink kat
ras kėlės isz tu dvieju eina in 
Viszakio — Ruda. 

------------------------— —........      . JI. —

Važiavo kunigas 'isz

<
ra i kelione jis,

dabar -apgyventas jaunu

Į r
I

*

*

g’alito

SUDEGE PAŽAISLIO 
MISZKAS.

Netoli Kauno yra Pažaislio 
giria įr toje girioje vienuoly
nas,
davatkų, pas kurias važinėja 
Kauno bažnytine ponybe, 
4 ‘ week end,ams’, praleisti. Da
bar tas miszkas, 11 hektaru 
plote sudege. Ugnis grėsė ir 
vienuolynui, bet Kauno ugnia
gesiai iszgelbejo.

bažnytine

UŽSIDEGĖ AUTOBUSAS.
Kauno stoty užsidegė nuo 

motorinio benzino (geso) pil-, 
nas keleiviu autobusas,
minga būdu visi keleiviai spė
jo iszbegti. Autobusas užgestu:
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Lal-

iii

■•Ii

i»

t i
tas.

-w t'f IV- *• 4*1’•* f 'U ** * K3
.11.
w,^:****> -

ifei
—— - -----‘

įįBfr ******* HHBMI

# j"*-11**
...

K...> j >•<

■»»»i n 
* I —r_ d

I

•,fc

&

z!

4|:

J
7 n|

L I ■

■

I

<
M

<1
IJ t

■ •* Mbs au

'l

■

>>!
T?

> v
•>

) ”,

■B'

A

X i

/ *

itf

i

$■

4

k V ■■
J -į l

M

f

jį1

P.

•:

•i t1’ '

b”

M®

t? H'
l

•< 8SB 
lO

Gino niekad neturės, 
Lyg -smert stenes. 

Lietuviai mislina, kad Anglisz- 
ka kalba, 

Tai jau poniszka, 
O bile Airiszaite, . 
Tai jau ponaite.
O ne mergaite.

Jau Lietuva isz tokio pertnain- 
kailio naudos neturi, 

Katras ant žaliablokucziu žiuri, 
Ba kaip Airiszaites raugalo 

pritraukia, 
Tai nuo Lietuviu ant visados* 

atsitraukia. -
Turimo daug tokiu, 

Ka yra po nolaisvia Airiszih, - 
Neprisipažysta kad jis yra 

- - Lietuvys,

I

I

MODERNlSZfcA LIGONINE 
Kauno Karo Ligonine Dr. 

Jono Balana vieži aus vardo ta-
io 

dalyvavo Latvijos 
karininkei sako, kad ta ligo
nine yra pavyzdi ugi ause visa
me Pabaltijy.

po atremontuota. Atidarym

I
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KINAI PASTATE DIDŽIAUSIA DIRBTUVE PINIGU ANT SVIETO.
Sztai kaip iszrodo Kiniszkos valdžios nauja dirbtuve pinigu, kuria 

Shaiigh'ajui o kuri kasztavo tris milijonus doleriu. Yra tai didžiausia dirbtuve pinigu ant 
e

neseniai užbaigė

svieto kuria snjenge Clifford Hewitt Suv. Valstija inžinierius, kuris taipgi pastate dirbtnv 
pinigu EilipinUosia.pinigu Eilipinuosia.

*

hJ i e

if

SUDEGE LENTPIUVE IR 
MALŪNAS.

Baisogalos stotyje sudegė
V t Komaro lentpjūve ir malu-
nas su visomis maszinomis Ir 
inventoriumi. Nuostuoliu pa
daryta per 30,00Q litu,

*». - ■1 * t ‘

Skaitykite “Saulen
* *

t

II

if
■

DAKARO JAM.
Kalininkas apleisdamas ka

lėjimą, kuriame sėdėjo kelte 
Uienosius tare in dažnirėtoju.

Jau nmnes <«i<m dau
giau neivgesite.

— Dieve duok! —- atsake 
dažiuivtojus. . i

Tai ne Dieve duok> ase to 
ne atsižadu, yea sėdėjau ne su
skaitytuose kalėjimuose, be! 
taip i)rastp da ne macziaU.
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Rugpiuczio menuo.
Szios apylinkes Lenkai 

> >
7 Augusto,

apvaikszczios “Lenku Diena 
kita Ketverga, 
Lakewood parke.

f
*— 'Seredos ryta Szv. Juoza

po bažnyczioje ome szliuba Jo
nas Kaspara sūnūs Jono Kas
paro nuo North 8-th St., su 
Elzbieta SzaVakojis dūkto 
Frano Szarakojo 405 AV. Aift- 
hanoy St.

North 8-th St., 
SzaVakojis

Coal St.
Paliko paczia,

m i re

ISZ SHENANDOAH, PA.
k • - ------------------- ------------

t Praeita Utarninka 
Jonas Bonkeviezia nuo 967 W.

Sirgo szirdies liga.
3 dukteres ir 

viena sunu. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta.

J* Mare pati Miko Stiklai- 
czio nuo 1931 W. Centro St., 

• mire Serodoj 9:30 
priesz piet. Buvo 5 
numo ir gimus Lietuvoje. Pa
liko vyra, <lvi dukteres ir vie
na sunu. Bus palaidota 
Panedelio ryta.

1031 W. Centre St 
Serodoj 9:30 valanda 

metu sv-r O

kita

Frackville, Pa. — Praeita 
Subatos nakti ugnis visiszkai 
sunaikino du tvartus prigulin
ti prie Onos Tamoszunienes 
ir Fra no Kublausko. Sakoma 
kad vaikai kurie bovinosi su 
degtukais padege tvartus.

St. Clair, Pa. f Anksti Nedė
lios ryta miro Baltrus Banonis, 
senas Amerikos gyventojas. 
Jisai iszgyveno Gilbertone per 
45 metus 
kraustė iii
paczia, 4 dukteres ir 
Buvo palaidotas Seredos ryta 
ant Szv. Jurgio kapiniu She
nandoah.

ir nepersenei iszsl- 
Pąliko 
sūnūs.

St. Clair.
O o

Penn, Pa. f Praeita Nedelia
Jurgis Prines 24 metumirė

senumo jauniausias sūnūs Vin
co Prines. Jisai paliko tęva ir 
motinai, teipgi 4 seseres ir 
brolius.

3

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo broliu Alek

sa, Daminika ir Vinca Cizius. 
Asz esi u Mare Kazakevicziene. 

atsiszaukti rasztuMalonėkite 
už ka busiu dėkinga. Mano ant
rasza s:

Mrs. F. Brosky, 
Box 28 M ary,d, |ya.

rike

Asz Veronika Petraviczicne 
po levais Jenkcvicziute pajrsz- 
kau savo pusbroli Vlada Ka- 
inanaiiska. Jis isz Lietuvos pa
eina isz Vilniaus Bcdybos, 'fra
ku apskriezio, Kruoniaus vals., 
Gahrieliavos vienkiemio. Ame- 

ginlejau kad apsigyvenęs
buvo Chicago, UI. Jaigu kas ži- 
D'otu jo antrasza arba kur jis 
yru malonėkit .man tuoj duot 

, žinot arba tegul pats atsiszau- 
kia.Praszau atsiliept ir kitu gi
miniu ir pažystamu 
esate. Mano adresas
Mrs. Veronica Petraviczicne 

141 W. Ogden St.,
Girardville, Pa.

kur kas

e T

UFBERG AUTO SHOP
• ❖ 

e

Jazkvarbuoja Automobilius

• . ... ■
Apdaužyti ir inlangstyti automo* 

bilai sutaisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virszius ir 
kitokias automobiliams dalis.

229-31 SOUTH MAIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

JL

‘Matykite Coogan’a’ 
22 SO. JARDIN STREET 

Telefonas 824 - SHENANDOAH
Atlankys jus bile kur, pagal reika- 
lavima. Reprezentuoja Schuylkill 
paviete “RICHMOND” Drabužius 

Visokiuose saizuosc, visada tik 
$22.80

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
jurfo orderi. Pasiūti pagal juso 
miera. *Užganedinimas Užtikrintu*

Reiszkiamo nuoszirdžia pa
dėka už auka $350.1 kuria 
Sesutes surinko Szvento Jur
gio Parapijoje, Shenandoah,7 
Pa. Už tokia didele auka Sesu
tes esti labai dėkingos Gerb. 
Kun. J. Karaliui' ir geraszii’- 
džiams parapijonams. Gerb. 
Kun. J. Karalius netik ka pa
ragina savo parapijomis at
jausti Sesucziu ireikalus, bet. 
ir pats savo gausiomis 
mis prisideda.

Szis Jusu gailestingas 
jautimas nebus Visagalio Die
vo pamirsztas; mes ir-gi kas
dien praszysimo Gerojo Dievo 

atlygintu

au’ko-

at-*

Geri).
A.

G.
W.
Gi-

idant szimteriopai 
ežia. ant. žemes o ypacz DiUi- 
gaus Karalystėje.

Sekant i oje aukavo: 
Kun. J. Karalius $50.00;
Milauskas $5.00; W. Staselfca 
$3.00; E. Salų piene $3.00; 0. 
Kvalkackiute $3.00; M. Stepu
li tęs $2.00; M. Pacenta $2.00; 
J. Sanders $2.00; Galkauskas 
$2.00; U. Kursertiene $2.00.

Po $1.00 aukavo: M. Pinką*- 
vngo, J. Bartkcviczius, A. Ro- 
pie, A. Andrulonis, P. Bielaus- 
kas, A. Romaka, P. Micziulavi
ržius, A. Vaszczinla, A. Szuke- 
viezia, A. Labasky, P. Aidiko- 
nis, M. Paulosky, A. Ac'kell, P. 
Jencaviczius, A. Matuleviczius, 
A. August a nev irius, F. Valen
tą, A. Nork, K. Urbanavičius 
S. Wynavicia, T. Utaras, 
Sakalosky, J. Snbaiczius, 
Ycnalavage, S. Kusalaitis,
ba, Rutkauskas, A. Szukevicze 
J. Gateneckiene, A. Nojunas, 
A. AVoznick, M. Talariene, J. 
Metkus, A. Szunsikiene, T. Sa
kalosky, M. Siluta, A. Matako- 
nis, P. Czeglinskas, O. Matule-* 
vieziene, A. Tunillie, B. Bene
dict, E. Macejunas, A. Norke- 
viezia, P. Ropiene, A. AValai- 
tis, J. Razeavage, O. Andrulio- 
niene, AL Tacelosku, A. Szmi- 
tiene, AI. Scripko, V. Katali- 
na-s, R. Mizeriene, A. Alilosh, 
J. Kozluskas, J. Sepauloy,.K. 
Jcnkevicziene, A. Lasusky, T. 
Krutulis, C. AValukonis, S. 
Dargiene, J. Kacergis, A. Ta-

AL Aukszinienc, V.
AI. Stankevi- 

eziene, K. Sundukas, A. Sava- 
kiene, J. Horan, 
L. Szernauskiene, 
hart, M. AValukonis, S. Auksz- 
tiene, AI. Lutkauskas, (J. Na- 
vaikiene, AL Donalevicziene, 
A. Augustanaviczia,

E
AL Lawson,

na-s, R. Mizeriene

C. Walukonis,

cclosky, 
Mnskeleviczia,

A. Ac'kell,
K. Swear-

P. Ka«- 
Gotavienienrkauskiene, uum.viv.uv.h.,

M. Domilin, M. Lawson, V. 
Utarniene, 0. Krukszienc, O. 
Sankauskiene, J. Užkaliene, 
M. Ruskiene, O. Martineikevi- 
cziene, J. KesJtenie.ne, EL Cip- 
riene, E. Giratiene. U. Bradzlc- 
ne, Miszakiene, 
eziene, V. Kazlauskas, A. Poa- 
ziene, M. Navickiene, IT. Šau
liene, O. Karaliene, A. Kuszie- 
ne, E. Tutszkiniene, O. Kav- 
laukiene, Tomasziene, J. Gau- 
biene, M. Kvetkauskiene, J. 
Valnkiene, M. Grigutiene, M. 
Nojunas, M. Ambrose, M.Macc-

M. Katalinas, 
V. ^Metscavage,

P. Metskevi-

dulekiene,
Azukas,
Gaihiskas, A. Metscavage, M.

J. Zebra i t is, M.
P. Uttaras, N.

A.
Fi

Kat’anos'ky,
Vasszcziuliute, 
Uttaras, M. Raibeck, A. Szan-

E. Krims, M.

ne, M’.
M. Alinavi-

li s, C. Lavas, 
Stankevicziene, A. Sereikieno, 
Z. Adomaitiene, M. Karsvojle-

V. Kadlabauskieno, 
Dambrauskiene,
ežius, A. Matinaviezia, E. Posz- 
ka, E. Mažeika, .1. Zabalius, 11. 
Kignis, A. Plitis, Gubeliute, T, 
Povilaitis, S. Bauser, Wallace, 
M. Monkeviczia, V. Staszins- 
kas, K. Kilinskas, J. Kaupas,
J. Karalius, II. Sabin, L. Ądu-
navicziute, A. Ūsas, J. Sajtfęį-
kas, A. Riszkeviczius,, A^ Va
lentu, A. Wallace, F. Žemaitis, 
M. Kratulas, E. Czipiene, V. 
Szneideris, 
Vastila, M. Tamalinas, F. Be- 
neckas, S. Romonaitis, S. Ro- 
monaitiene.

Viso surinkta $350.15. .
Dėkingos

Seserys Praneiszkietest.w

*J. Czikaitis, A.

-
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
•■'L' iv' ' ' 'k.
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f’-/1 HAMA’S DANDEE BREADr

I

in Philadelphia

< Ridini -
V.n*'

Atlankikito draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.

Specialiszka Ekskurcija
„ NEDELIOMIS

AUGUSTO 3, 17 ir 31 
1N

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY 
Duboltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua ir Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.50. 
Isz Shenandoah
$3.50, in Atlantic City $3.75. 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti
Isz Valanda
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy, City .................... 2:49
Tamaqua. . .. ...................... 3:16

Szita ekskurcija 
jumis patiks

Riverview Beach
It

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

NEDELIOMIS
AUGUSTO 3, 17 ir 31

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

Imkite laivo 
kelione Hudson 

upeje
NEDELIOJ 10 AUGUSTO 

IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON
IKI BEAR MOUNTAIN 

$5.00 IN TEN IR ADGAL 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti 
Shenandoah..........................12:35
Mahanoy City ...................  1:16
Tamaqua ............................ 1:45

Neiazpasakyta Gera Progai* J

ATLANKYKITE 
MILŽINISZKA 

Amerikos Perai
bus laikomi per Liepos ir Piuczip, 
dideleje $15,OOQ,000 
Atlantic City, 
si užpraszom.

svotąinojc 
Inžang* dykai. Vi- 
Ekskurcijos in:

ATLANTIC CITY
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

In ten ir adgal $3.75 ,
Valanda 

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

Isz
Mahanoy City 
Tamaqua . . .

I Raidini ' 
. lino

, DABAR planuo-
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
SUbatomis 9 ir 23 Augusto

6 Septemberio
Isz Shenandoah .$7.74. Isz Maha- 
noy. City $7.20. Isz Tumaqua $6.78

Apie daugiaua informacijų apie 
szitas ekskureijas kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua ,

Laidoja numirėlius pa- (ų( 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
yinke moterema. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

L Bell Telefonas 441-J
PA.-*. 6

It

M
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4 » Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.

TAMAQUA. . .

■
U.
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J. Georgę Hahn
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauju laidotuvėse kuopiglau-' 
siu. Reikalo meldžiu reikalo o ma
no darbu busito užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa

Telefonas 481 - 4
4
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nes labai gardi.
ANTHRACITE BAKING CO.

Iszbandykite■ i g 1

Iszkepta per
i

H A

■ A. I I J I 1,1 1

Jeigu manote statyti' ar padaryti
kokiu* pertaiaimua, tai tvatykite

. J. GALE WENDLE
I'

Muno prekes žeminusios; darbas 
gvarantytas.* , Parduoda visokį, 
Lumberi, Plastcri, Chncnta, Ply
tas ir Picskas, ’ '
19 E. Lloyd St.,
' ....................T

------------—r

‘I*
Kontraktorius Ir Statytojas

"rita.  no.. * *■»■■■>■ taym.m■■■■■»■ — ......... ...
š , ./?.... .....J;. ,_i. ..JL k........... .. ..... įl

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotu arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suezedint jumis pinigu. .
FASHION TAILOR—FURRIER
20 E. Oak St., SHENANDOAH

Pertaisoin ir indedam nauja lainin- 
gi in kailinius kotus. Taipgi pasiu
vant vyru siutus, $22 ir virsziaus.

SHENAND0AH, PA. ' ’
*■ <. _*> j ’*■ •-<'»> ■* -e

I d

* k' 
ta I
J JL ta —T

■flo

4

*t I
!l« Į

J1 J

i*1 tv\: f* * K * k t J I

< I

■ «

’ * *

IN SKAITYTOJUS

. i
» ‘

r!

r

I
I

r •» "r |.i«#|iiIW* 1

*

TelcfOnaH, 228-M.
SHENANDOAH
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia
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DEWEY SHOE REPAIRING SHOPj " <

Mr. Dewey kuris yra savininkas dvieju sziaucziszku szapu
-M. 1 h 4. .. ta ' Uta A ta ta ta ta. ta

I '' lUr’i

*

Shenandoah,įj/ra tai beabejones vieans isz geriausiu sziau- 
cziu apelinkeje, tas |)arodo faktas kad laike Slide Repairei 

jisai palaike
s

Iįx poz,įc i jos 1 a ik yla Ph i 1 ml e 1 ph įj( >i 
> geriausias

ir Dealers I 
garbes certifikata kaipo geriausias sziauczius Shenandoah 
aplinkoje. Virsz patalpytas paveikslas parodo certifikata.

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOPik *- L

12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA. i .' * •
1| . i . ' * A Y * " ir

Gcriaiisięt intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas GvarantytasVisas Darbas Gvarantytas

Tcipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.
t.... '......

/

/

*

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. : -r
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E. T. EVERETT I

Juso Kiekvieno Dovanu Problema
ALIMA lengvai atlikti Muso Sztore.

• « 44 JA f W"l K * * j A .JI —3 . *1 • Ata A* 2 Ata'* tata 1 »• < M ta • « ta* 1 f«« «» 

daigtu Dovanams.
ISZ tukstaneziu visokiu daigtu, ka 

rasite muso sztore, busite tikri isz- 
rinkti tinkam dovana, kuri bus 
apiprekavota per ypata, kuri ja 
aplaikys. Muso prekes rasite
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Turime dideli pasirinkimą visokiu
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. prienamas. ::

. ĮJŽKVIECZIAME juso

SOL L.EV1T
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Schuylkill County’s Leading Jeweler
Headquarters for Engagement ant Wedding Rings j ‘> li

SHENANDOAH, PA.

atsilankima.
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Pataroma Jumi. Pirkti PIENĄ, SMETONĄ IR PASUKA nuo

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

<*Mu»o Pienaa Visada Goriausias. Telefonas 318
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<* Muio Pienas Visada Geriausias.
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t Jennings Pus-Metinis
A. 1 1 'Pardavimas Rogsu
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P ersian Rūgštis t
9x12 didumo už ,

Žemiau už j u regulariszka preke.

ED.
TAMAQUA, PA.

Atlankykite muso sztora.
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& Matykite muso langus.
Y* Persitikrinkite save isz tos dideles vertes. ♦♦♦
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių
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Kreipkitės pas mus ypatiszkai *t* 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus:
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MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sis.

Telefonai 2-^, t l

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonai 625-R
?
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Dabar yra laikai kada lojaiiszkumas prieteliu ir pasi
tikėjimas kostumeriu yra reikalingi biznije
MERCHANTS BANKING TRUST CO. I

MAHAN0Y city, pa.
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. MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
bando palaikyti pasitikėjimą kostumeriu su tikra ir man
dagu, vertelgavima. Bando padaryti prietelius per bu-
vima prietelium. Užkvieczia jus pastoti vienas isz ju lo- 
jaliszku prieteliu. ” *
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JUOZAS MACIEJUNAS
ANTANAS DANISEVICZIA
JOHN J. MORAN
GEORGE OLIVER

---------- $----------
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos 
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.
f

Visokiu Keksu ir Pajų.—„„O,,.. ..- .U...t
Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!

1 * i

Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES

—

Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah*1 
Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

Priežastis tame yra, jog gaunate szviežins — ir 
padirbti vien tik isz geriusiu mėsų. »■

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

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.
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Kada Reikalausite Geriausiu minksztu Gėrimu 
Vlaoklųoaa Skonuosa, Užsakykite Nuo 

JOHN HAVR1LLA 
217 NORTH STREET <Pho„.7;e> MINERSVILLE, PA.
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VINCAS' MINKEVICZIUS
JI I ’cRABtMUUS 1R BALSAMUOTOJAS 

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

Namo telefonas—799 
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’grab6r|us IR BALSAMUOTOJAS
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Ofiso telefonas—116

MALLOYS DAIRY
' ’Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos
I W " * .. j

“Bonka pieno yra tai bonka sveikątos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,
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Iszbandykite muso Pasukos
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