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ISZ AMERIKOS ISZDAVE SAVO
MOTINA

MUNSZAINE
LOVOJE

MOTERE PASLĖPĖ MUN- 
SZAINE SU GULINCZIU 

KŪDIKIU LOVOJE.

Allentown, Pa.— Kur tai 
žmonys nepaslepineja munszai- 
nes idant paslėpti nuo sznipu, 
kurio su savo snapais, vis j<*sz- 
ko paslėptos munszaines, nes 
turi geras uostimo “triubas”.

Ant inskundimo kaimvnu. 
ana diena atėjo du valdiszki 
sznipai pas Mare Ohiviec, Sla- 
voke, kun gyvena užmiestyje 
ir pradėjo daryti krata. Nieko 
nerado, bet kada ėjo per duris 
}>atemino nepaprasta pasielgi
mo gulinezios lovoje mergaites, 

isz sznipu priėjus
pradėjo grabaliot po lova, su
rasdamas lUolinaite penkių ga
lonu pilna namines. Mergaite 
smuko per duris ir dingo nuo 
sznipu. Padare tolimesni* kratiy

Vienos

MERGAITE PRIPAŽINO SŪ
DĖ KAD JOSIOS MOTINA 

APGAUDINĖJA TĘVA.

Minneapolis, Minu. — Clare 
Cabel užvedė skunda prieszais 
savo motoria Miklroda, už per- 
laužima szeszto prisakymo Die 
vo. La iki* teismo moterį* užgin- 

užmet inejima, bet 
kitai}) ir tai isz

priožast ies juju mažos dukreles 
kuri prisiklausinejo motinos 
iszsikalbiuejiinu.

(’ab<*l ’iene at vede

czino vvro 
viskas virto

prisiklausinejo

su savim 
in snda asztuoniu metu dukre
le idant atkroipt ant saves di
desniu malonvbia sudžiaus, ku- 
ri laike motinos liudymo, mal- 
sziai sau sėdėjo i»r glamonėjo h* 
liuke, visai nesuprasdama kas 
ežia atsitiko ta'i’p motinos ir tė
vo ir del ko abudu randasi sli
di*.

stacziaiMolina stacziai uZginezino 
užmelidėjinius vyro, buk kokis 
tai vyras iszszoko per Įauga,

ir rado paslėpta malki nyczioje kaa josios vyras netikėtai atėjo
sainogonka, <lvi baczkas bro- 
gos ir deszimts galonu

Mot ere vra naszle ir liko?* 
paszaukta 
soda.

nami
nes.

ant a t sakom v bes in

VISI NORĖTU TURĖTI TO
KIA TETULIA KAIP SZI- 

TAS P ALICIJ ANT AS.
Los Angeles, Calif. — Pa Ii ei- 

,’hibIhm Jin* Daffiohl kuris bhyu 
palicijantu |>er szesziolika me
tu ir mylėtas nuo visu, ana die- 
mi atėjus in policijos stoti, me
te savo paika, revolveri ir blo
ke, sakydamas kad daugiau ne 
taranus kaipo policijantas.

Nusistebėjo virszininkas po
licijos ir jojo draugai, 
darni del kokios 
Ji m pameti} tarnysta, 
liasisziauszias

nereikalauja 
tarnystlis. Visi iszvorte aki 
jisai garsiai nusijuokęs 
jo: V Boys, 
man 125 tiiksianczius 
kuri mirė Bostone. Szi vakaru 
užprasznu visus ant bankieto, 
kuri iszkeliau ant atminties ge
ros tetos Ir del jus, mano drau
gai.”,

Visi nitoszirdžiai vėlino jam 
gi*ro pasivedimo ir 
nauju turtu ir priėmė 
szvma sakvdami: ” » •
ir-mes turėtum tokia teta, 
sziadien novaikszezioturnom po 

p ra s iže n-

Mamyte, juk

1 ureziu

nežino- 
priežast ies 

b(*t Jim 
apreiszke,

namo isz miesto. Slidžia primi
ne moteriai kad nemeluotu ir 
sakytu teisybių. Moterį* užgin- 
czino, kad jokio vyro nesirado 
josios kambaryje kada vyro ne 
buvo namie, bet sztai mergaite 
greitai paszoko nuo krėslo gar
siai szalikdama: ”
.tu žinai gerai, kaip tasai vyras 
iszszoko }>cr langu, kada atėjo 

, }>olieijanta!r»teveliu
taji vyra!”

Motina lai iszginlus nuleido 
akis isz sarmatos ir prisipažino 
prie visko. Tėvas aplaike persi
skyrimą, o mergaite tuom laik 
likos paimta po prieglauda Vai 
ku Draugu ves, kuri jau turi du 
kitus vaikus patalpytu.4 per tę
va, kad nematytu biauriu pasi
elgimą savo nedoros motinos.

paimti

kad 
tokios

s, o 
kaibe

mano teta paliko 
doleri u.

laimes su 
užpra- 

baigali kad 
tai

111 y r z i a s jesz k od a m i 
geliu.

- KŪDIKIS UŽGIMĖ 
AKIU

Kastan, Pa. — Vienas isz ne-
n

BE

paprastu atsitikimu gamtoje 
atsitiko czionais, kada Mrs. J. 
E.Borgmans, pagimdė kūdiki* 
be akip, ant giliuko mažulėlę 
gyveno tiktai dvi valandas pc 
užgimimui. Daktarai sako, 
hiik tai yra antras panaszus at į 
kitikimas daktariszkam moi<S| 
]e. • ’ I

Vaikas užKLUPb
J

KeturiolĮr

GIRTAS 
ANT DARAKTORKOS. 
. i I -• . • ' ’Ibi ’ I *I _ ' 1 į "

Arlington, Pa. -
kos metu ftobbie Lpuj.i,,iszgere
du stiklus vyno,.kuri rądo toli

i i-
HU

vo skiepe, atėjės girtas in va 
karine mokslaim*, užklupo 
peiliu ant savo daraktorkON 
ir dvieju kitu vaiku. Darak- 
torka apreiszke policijei, buk’ 
vaikas daugeli kartu ateidavo' 
in mėkstaine užsigėręs ir tu
rėjo ji sinnsti namo. — Tai tau 
prohjbi^d^s lojimai! Vaikai už
dare pataisos, u ’ ' ’’ *
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PRISPYRĖ PAOZIA
IDANT NUSIPRAUSTU. |

— Jokūbas C. 
Hemphill isz Hamtramcko, lai
ke teismo ant persiskyrimo 
nuo savo pncZios Rachel, apsa
kė sudžiui buk yra prispirtas 
atsikratyti nuo savo paezios 
vien tik d(*l to, kad jeigu josios 
nenupraiistn kas diena, 
vaikszeziotu per visa

Detroit, Midi.

42 METAS
n ii mii mm*

Isz Visu Szaliu
DVASIOS

TRANKOSI

I

1

pa- 
vai-

GERIAU MIEGOT SU KRO- 
KODILEIS NE KAIP SU 

PACZIA.
Tampa, Fla. — Koy Wagner, 

52 metu, likens uždarytas kalėji
me kad nedavė pinigines 
szalpos savo paežiai ir
kams kuriuos buvo apleidęs. 
Praeita meta Wagner dingo o 
motore nežinojo kur jisai pasi
dėjo. Sztai ana diena atėjo pas 
Wagneriene koke tai nepažys
tama motore, kalbėdama, kad 
jiji žino kur randasi josios vy
ras. Wagneris tame laike gy
veno St. Augustine su taja mo
terį* kuri iszdave jojo paežiai, 
kuri jam toip atsimokėjo kad 
ir jaja apleido kada jam jiji 
nubodo.

Laiko teismo Wagneris sta- 
ozei a|)roiszke sudžiui, kad ne
gyvens su savo paezia ir volu k 
‘miegot su 'krokodilois ne kaip 

iszgirdo
tai net isz

su jaja. Kada tai 
Wagneriene 
grlaudinimo apaljio.

O giįl turi arszesni 
už krokodiliu, jeigu vyras ne

gyvent. \Vagnu-

O gįl turi

su ši

būda

riorKjo su jaja g. _
ris likos uždarytas kalėjimo,

ISZGUJO MOTINA ISZ

Brpol^lyn, Y,
STUBOS.

Brpol^jyn, N. Y.^- Pętras Za 
tnojski/,38 metu, likos uždą ry
jąs kalėjime ant 90 dienu 
nelaba pasielgima su savo mo
lina ir iszgujima josios isz stu- 
bos. Tasai iszgama atejas namo 
pOrsemtas munszaine, suterio'jo 
snvo 69 metu motina, pagriebė 
kirvi 'ir prudejo daužyti rakan-

I

yu z

<1iih, pakol kaimynai nepaszau- 
k(ipoliciją kuri pakiu.teli ap- 
įjitdHij'ipp su palkmps ,ir>uždaro»
kef policija kuri pasiutėli ap-

V

tai 
diena 

’kai|> kiaule, ajiie vaikus visai 
nesirūpina ir paleisdavo 
ulyczios nuogus, fia'kol juo 
paome po savo globa 
dtauguve ir vėlino gyventi 
savo prirlaidiniu ne kaip 
juom. Rachel nuolatos turėda
vo po padiiszka britva, laukda
ma geros progos jierjjjauti Jo
kūbui gerkle, o 
sudauži* kelis puodu

DVASIOS ATLANKO SVIE
TĄ, KALBA VISKUPAS, 

SUGRYŽES ISZ 
ZANZIBARO.

■rl 
rPĮ

*11

am 
s no

vai k u 
su 
su

Ana <lie-
< lak ta ras

1 •ondon, Angliji*. 
na atlanki* Londoną, 
Schappio, vyskupas Zanzibara) 
kuris tvirtina ir tyra persitik- 
riijes, buk isztikruju dvasius 
atlanko szi svietą, kurios bau
gina žmonis ir daužo rakandus 
grineziose. Sztai paklausykite 
ka tasai vyskupas apsakinėja:

“Karta atėjau in viena griu- 
eze, kuri buvo mano diecezijų), 
maeziau kai}) ilideli szmotai 
molines sienos nnpiiolinejo, ro
dos kad kas jeises isz ten i>z- 
lupinėjo. Isz pradžia negalėjau 
in tai intiket kad dvasios tran
kytus! po grinezia, bet mano 

greitai |)ersimaine, 
szino-

I
kelis kartus 

s ant jojo 
galvos. Sudže perskyrė žmoge
li nuo tokios nelabos 
les.”

“ kiau- I

I
> Se-apa

1919 mete
, kuri VokieeziaiI lindenbur

Flow laike Svietines Kares. Isz 29 laivu kuriuos Vokieeziai tyczia 
idant laivai nesigautii iii Allijentu rankas po pasidavimo, laivas 
iszgautas isz mariu. r *

SUMAISZYTI
VAIKAI

I'WhHl il»l> .. ........

TĖVAS SUMAISZE VAIKUS 
DABAR NEŽINO KATRAS

YRA DEDE O KATRAS
SŪNŪS.

TEISINGAS SZUO
ISZDAVE NETEISINGA PA- 

CZIA SAVO PONO IR JOS 
MEILUŽI.

Nurinburg, Pa. — Szuo 
yra iszmint i ilgesniu 

ne k.iip sau kas mano. Yra ji
sai numylėtu savo pono Donal
do Perkinso ir ana diena atsi
mokėjo jam. tuom, ka<l jisai 
yra iszti'kemesnis už paezia sa- 4

4 l

i i ir rS
1 J

* i

paskandim 
paskandino

11 i n don burgąs ’’pirmutinis

PINIGAI GERESNI UŽ 
KŪDIKI.

Geriau eiti in. 'Peoria, III.
kalėjimą ne kaip sugrąžyti 300

Pa.

Kunigas at- 
vaikus

doleriu, kuriuos jnlsiome isz po 
paduszkos po fmireziai savo 
motinos, Mrs. Rozalija Winter
dale, paliko pas kaimynus.savo 
szesziu menesiu kūdiki kuris 
palengva mirszta isz bado, nes 
motina užsispyrė pinigu neati
duot ir kalejime,sėdėt. Slidžia 
pasiszauke Rozalija in stula, 
pi įmindamas mot i«nis^ka

po fmireziai

pri-

pas’ndgima Sporto, 
pas

vo'])ono.
Perkinas dirbo darželije prie 

savo namo. Patemino jisai ne
priprasta
kuris tankui begu namo 
savo poną lodamas garsei. Pe;_ 
kihas dasiprato, kad najniejo 
turi būti kas tpkio nepaprasto 
ir iniejo persi tikrint kas (enais 
galėtu būti. Ijieidamas in vidų, 
isztikruju jiersistati* 
mis nemalonus 
jpjo “mylema paežiu h 
si meilingam glebije ant sofkos 
su burdingierium Valey Maus- 
velj.

Apgavinga moterėlė su bur
dingierium stojo siūle už per- 
laužima 6 ir 9 prisukimo ir nu
bausti po 6 menesius kalėjimo. 
Perkinas užvede teismą ant 
|)ersiskyriino su savo moterių.

jojo aki- 
regejimas, nes 

ra< I o-

APSIVEDĖ SU DVIEM 
VYRAIS.

•Jersey t ity» N. »J. —~ Apsau
gojimo Draugove Vaiku, aresz- 
tavojo Leona Calneia, už pri
kalbinėjimu savo penkiolikos 
metu dukreles idant 
už vvro antru kartu.

Kada tėvas 
nežinos kat 

ar 
tikra kūdiki ar szvogeri. 

stirna iszimas

Milford, M o.
sisako pakriksztyt du 
pakol nedažnuos juju tikru le
vu. Vienas isz vaiku vra dedi* 
kitam, beC'itiekas nežino kai- 
ras vra katruom. t
sugryž isz keliones,
ra prispaust prie krutinės 
savo 
Sztai kaip lasai 

, l atsitiko:
Motina ir duktė pagimdė kū

dikius ta paezia diena 
valanda. Tėvas jiasle- 

me savo kndiki ir anu'keli pas 
susirinkusius gimines, kurie 
atėjo atlankyt nauji*! gimusiu, 
kurio bueziavo ir liulavo 
norelius. ” 
katras vra katruom. 'Povas su- 
^imaisze ir nežinojo katras yra 
jojo sunūs, o katras jojo anū
kėlis. Daktarai ir negalėjo ju
ju atskirt. Vienas isz juju bu
vo kito dedo, bet katras,1 tai to 
niekas iszaiszkyt negalėjo. Mo„ 
finos iszrinko savo kndikius, 
katra mane buk (ai josios, pa- 

kunigą idant 
apkriksztyt, bot kunigas 
sake,’ pakol ant tikrųjų 
žinos ‘katras isz juju yra dedo 
o katras sunum.

pa ežia

sza.uk e

ir ta

vnluma del sa\^tkhdiki(g4..bi’t 
motina nenorėjo apie tai ne 
kiaušy t i. Tada slidžia jai pasa
kė: ”Ne tik, ka neturi, jokios 
jausies del savo kndikio, bet ne 
turi paguodones del savo seno 
tėvo kuriuos pasiėmė kada mo
lina vos sustingo. Sartnatinkis 
ir nemanyk, kad asz tave 
tai iszleisiu isz k a lojimo,'

Po tam
“gri- 

užklause

vaikus 
atsi- 

neda-

DEL MEILES ŽMOGAUS

iszteket u 
Jos duk

rele Betty pasakė sudžiui , Imk 
praeita menesi atgal apsivedę 
su kokiu tai Eroniu Rivefs, ku
ris po trijų dienu pagyvenimo 
su savq jauna paezia apleido 

Motina prikalbino Bettyją.
ldant iszteket u už .Jose Serbato

..... _ ji . t 4 J . _ _ _ . .
už kurio ir isztekcjo.> — Kokia 
tgi motinai jaigu paaukavo sa
vo kūdiki ant tokio gyvenimo?

PARASZE ANT POSTKAR- 
TES 3211 ŽODŽIUS.

Anderson, Md. ’— Franklin 
Mayers, 62 metu, buvnsis dii 
rektorius publikines inokslai-
nes ir kuris niekados nenaudo
jo a'kuloriu ir yra geru raszii- 
ninku, ana diena užbaigė ra
škyti ant paprastos post kartos 
3211 žodžius ir tai in viena 
diena. Žinoma, rasztas yra la
bai smulkus ir tik galima ma-‘ 
lyti po r padidinanti stiklą, be? 
Mayorsas tvirtina, buk laiko 
rasziipo upnaudojo jokio I pa- 
didinanezio gtikjo ne akuforiu.

J

(hdinancziq MikjlQ ne akidoriu.

grei- 
o ne. 

Sėdėsi jame, pakol 'pasensi ar
ba sugrąžysi tevui-pinigus, ku
riam tikrai priguli-o ne tau. y y

PERGALES VISAS 
SUNKENYBES. 

Teisiu, 
ir karszta meile neužgesinsi

Ir

MOTERE NORĖJO JI MU- 
SZT, PASISLĖPĖ PO LOVA.

Binghampton, N. Y. —- Mrs. 
Serafine Sacevti, nesuradus sa
vo vyro namie, labai persigan
do ir nubėgus prie telefono pa- 
szauke in palieije: “Susiniyie- 
dami suraskite mano tvra, ne:-

- ♦ ' 

manau kad jisai turėjo atimti 
sau gyva st i, nes nekarta 
kalbėjo kad nusižudys.

Kada policija pribūvi) in Jo
sios narna, Saeceti iszlindo isz 
po lovos juokdamasis:
lepiau po lova, ba mano szir- 
dele norėjo mane siimuszl. 
Duoda,

4 i

y i
man

“Pasis-

Port Art h u r, Tex.
ga 
lietum, nepergalesi ugnim 
|>erkunije kaip tai padare ana 
diena Arthuras Kingsford, ku
ris laja diena nuvedė prie* al
toriaus Mortha Voorkis ir li
kosi suriszli mazgu moterys
tes. Vos 'svodba prrtsidejo, 'kad 
sztai }x*rktinas trenki* in narna 
kuriame svodba atsibuvinejo. 
Arthuras iszneszo savo myle- 
ma apalpusiu in saugesniu vie
ta, o sveczei nusidavė in narna 
kuri buvo nesenei pi rikius
kuriame ketino jaunavedžiai 
apsigyveni.

Prasidėjo, isz naujo svodba 
bot vėla užėjo nauja kliūtis, 
nes perkūnas vela trenku in 
namu; jaunavedžiai su sveczeis 
iszbego ant ulyczios, nes ugnis 
sunaikino visa narna. Arthu
ras ir tuom nenusiminė ir gei
de užbaigti ka buvo prade,|ės,< 
nuve.de visus sveezius in hote- 
li kur viskas pasekmingai už
sibaigė.

li

I

AL.

nor(*jo
jiji man iii kaili kas 

diena, o ir sziadien norėjo pa- 
naszei man padaryt, bot 
nuo josios pasislėpiau

as.-.
1 ’• ’*

A. V V • | • * » i

Nežino ar Serai ina i’szpere 
jam kaili po iszejimiji policL
t .

jos ar ne, tai apie tai polieije 
ne mes nedegi rd ome.

UŽ PAPEROSA NUSŽOVE 
SAVO PACZIA.

New York. — Kaclp josios 
vyras užklausė josios isz kur 
alsi,rudo< pakelis ppperosti jo-

a 1 •*' 1‘ - a * h ” į ' | A

KaiĮą josios

PERSTATO SAU, KAD JIJI 
YRA ARKLIU.

Hightan, Pa.— Daktarai ne
gali atsistebėt ir nežino koktu 
budu gydyt 16 metu mergaite 
Tossie Hollinger, kuri serga 
ant nuomones bitfk jiji arkliu ir 
pasielgineja kai}) tokis. Szep 
mergaite yra sveiko proto, pa
sielgineja mandagiai, bet kada 

tai 
valgo szieiia,

nuomone
nes man paežiam gavosi

*• tas molio in galva, o tas pertik- 
P ......... .••!... .............

jaja apima toji nuomone
bėga in laukusi
prun'kszti ir spardo visus ku
rie nori jrie josios prisiartyt.

*

TINGINIS NUŽUDĖ SAVO
DARBSZE MOTERE. ■i " 1

A rt i tuo jo<u» 1LVntipdrl, Ky. —- 
czionais fermeris Bhrir Monro*.*, 
nužudė savo pac/Ja, })i*rpiaiida- 
mas jai gerkle. Blair buvo di
delis tinginys, nenorėjo dirbti 

o jojo }>ati dirbdavo ant 
fanuos nuo 4 isz ryto lyg 8 va
landos vakare, o ka jiji uždirb
davo, tai jisai pragCixlavo. Ana 
diena motore negalėdama il
giau iszkente, liepe vyra aresz- 
tavol.Prižadėjo pasitaisyt ir su 
gryžo namo, bet .jojo szi rdyje 
doge didele n<*a|)ykanta ir no
ras atkersziniino. Atejas namo, 
pagriebė paezia už julauku ir su 

|>erpiove nelaimingai

visai

darbszuma 
ka

britva 
gerkle.

Mot ere per savo 
suezedino 1,690 doleriu už 
jiirko farmukia ant kurios dir
bo diena ir nakti/Kada surink
davo vaisius, vynus ))a rd įloda
vo mieste, atiduodamas paežiai 
tikti 5 dolerius ano kožno 25 
doleriu, pragerdamas likusius. 
Monroe uždarytas kalėjime.

Paskutines Žinutes

■Ji

ii Tiltonville, Ohio.

mirtinai

— Inkasta

sios krep,szelije, asztuoniu me
nesiu jaunoji paeziule Robertu 
Keehan, pradėjo isž'jojo juok
tis ir ji erzinti. Vyras neiszkeft- 
tęs* tokiu pasielgimai paezin|ps, 
teip užsikarszcziavo kad in Ją
ją szove mirtinai sužeisdamas 
in krutinę. Vvras aisftkino ant 
policijos kad už tai jaja nu- 
szove, kad ji^rzindavo ir isz 
proto varydavo, ])asa'kodama, 
buk ji flirtavo su kitais vyrais. 
Moterį* turi 22 motus o jisai 32 
įlietus. Jis pasakė, kad jam 
galva silsimaisze kadh phmate* 
oi^’aretu'^dkelii . __ _

— Per 
eksplozija gazo Redbird kasy- 
klosia likos siižidsti 12 angleka- 
siai isz kuriu du yra 
ir kaip rodos mirs.

11 Butler, N. Y.
per bite Įnikę rinkimo uogu ir 
manydama kad jaja inkando 
kirmėle kuriu labai bijojo,Mrs. 
Prane Hari, mirė nuo jiersigan- 
dvmo.

1f l’iltsburgh. — Staigni ne 
tekus proįo.
rnet ii Ąiil.iudi* |įeiti 
nešiu

,u oV #,! «,iU i

ka žmogui 
I *a lie
grin- 
sar-

rino mane, kad 
mato, tai in tai intiki. 
piau visions 
ežios, apstaeziau a|»linkui 
gus ir vela i nejau iii vidu kal
bėdamas poterius. Dvasios tuo
jau s a|>sima?szino.

Nekarta gyventojai ateidavo 
pas mane melsdami idant isz-

Nbkilrios

. < *

y y

iszeiti isz
e

I

1
’ L '!

* i i t a u i &A ji t j u ‘pik t it jc ‘t I v a s ex. 
dvasios, ar tai 

szventi ar velnei, apima smui
ke i žmonis, kurie turi dvi kal
bas: viena savo, o kita nežino
ma; panaszu in staugimą kun 
negali apmalszyt. Sukalbėda
vau ant ju poterius ir |dktos 
dvasios apleisdavo nelaimin
gus.

a] delsdavo

GAIDYS UŽMUSZE GARSU 
KUMSZTININKA.

Manilla. — Fili|)inu kumsz- 
tįninkąs buvo garsus. Niekas 
jo negalėjo inveikti. Jis kunv 
szcziliedavosi su 
vyrais — ir visus nugalėdavo. 
Karta nuėjo pažiūrėti iszlavin
tu gaidžiu |n*sztyniu. 
rint 1 
vienas ju buvo sužeistas ir jlA- 
szoko oran. Krisdamas pali
ke kumsztininkui in veidą ir 
perdreske savo }>entinias krau
jo gysla kaklu. Po keliu minii- 
ąziu garsus kumsztininkas mi
rė. 4

ift 
stipriausias

Božjh-
kai}) gaidžiai kapojas!.

“PUSTININIU:
9 I

SUĖMIMAS 
VELNIU.

Ekaterypodar, Rosije — Ann 
diena prasidėjo teismas telp 
va.dinaneziu 
niu,

I
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“pnstininu veT- 
” kurie nuo 1920 lyg 1928 

metui pnpildinojo visokes bai
sos žudinstas ir'iipiplvszineji" 
m n s.

Narei fosios volniszkos ban
dos insigave in nainn, isz- 
smaugdavo visa szeimyna, ne- 
tųredįimi, mibjszirdystes ne ant

5 me- Hrrtndpsi paslėpti |>inig*i 
nan- 
ant

insigave
t

IIV’i a * j " p i*r ' JĮI

25. Wtefluw yaik n. idant dažirję-Prvntiee 
» I

iu kM^lki/pb tam norėjo pa-Įjr kitokius brangenybes
Ii atimti sau gS va^fi’. ,

11 ManltoVoe, Wis.

įieinu savo
1'k

dodavo visokius ynugius 
~ Tru- kankinimo savo atiku. In taji 

iszlauie 
tris kjas ir rankas del 174 ypatų, o 

ketu- nužudo konia szimta ypatu. 
rios motores iszsisaitgojo mir
ties.

kis Northwestern trenkė in au- laika sužeido baisei.
tomobiliu užmuszdamas 
vaikus ir d vi motoras, o

I

i

Kokis tai Kervnczyk prauv- 
sze policijai apie juju urva jr

■ 
I 

■i 

r I ‘ I

11 Philadelphia. — Didelis likos visi suimtais, bet likusle-
darbi-j draugai nužudo iszdav?ka. Ikjb 

įlinkai namo isz darbo susidūrė viso aresztavojo 82 banditus o
bosas kuriame važiavo i . •*:.... ? t; ;....

I

su kitu‘bosu ant Elm ui regios. liūdintoji! radosi 162. Teismas

. k u
I

Nelaimėj' sužeik'ttV^t dirfbiid'll- tFaiiksik daugiaVt1 ickuyqu me
lt u isz kuriu vien^tork.'' -- -neaius.-- ; 7 L

*
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sza.uk
nuve.de
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Kas Girdei
Amorike kas metas vis dau

giau ir daugiau būna persisky
rimu vedusiu porelių, ypatin
gai jaunesniu, nes vyrui greitai 
nubosta paežiui© o toji sujesz- 
ko sau kita dranga. Priežascziu 
ant persiskyrimu atsiranda la
ba i daug, 
mes patys galime dasiprast. 
Sziamlienines jaunos moterėles 
žiuri ant kukninio dai<bo kaipo 
ant menulio. Kada vyras isz 
darbo pareina iszalkes ir pail
sės, geisdamas kuom norints su 
sidrutinti, bet nieko neranda, 
ha pacziide neturėjo laiko pa- 
gamint szilto valgio o ir nemo
ka iszvirti kaip reikia. Bėga in 
sztoni, atncsza dinerke kokios 
zupes, szalto amso, suszildo ir 
pastato vyrui po nosia. Isz to 
kyla nesupratimai ir kasdieni
nei baimei tarp poros, ant galo 
snsimusza rr bėga in stula: jesz- 
koti persiskyrimo. Jaigu szian- 
djonines moterėles mokėtu vir
ti, tai turėtu geresni vyra ir ne
reikėtų persiskyrinet.

Sziaitdienines merginos ne 
jeszko vyro del to, kad prisėst 
padurkus, tiktai kad turėtu ge
rus laikus ir zulvt automobi
liais po visas pa bu Ikes, o ka<la 
ir iszteka, tai ta pati daro ir 
ant galo pastoja valkata ir kas 
kart tolyn pina ant pragariszko 
kelio.

■ . * 1

liniu telegrapu! Juk viaokios 
nelaimes gali visus patikti* ar 
sziadien nr rytoj, sziadien ap- 
jmMlinam savo artynia, o rytoj 
mus apjuodina. Paskalai ir lie
žuviai nežiūri kuom tu esi, vis 
tave pasieks.

Kupinamos reikalais savo ar- 
tymu o patys apie save nesi ru
pi na m.
atneszu riipcsfi

■įf į>‘

v
* m aimiMftA Tllir in'A ■tflIifc.A.i..■■8.^1 a,.;.i.^Uili‘. .t f jh i ..r wfiniTi -•-' U -•■Į 11 ■ f i' r.'.^r a.niiiifiii

bet taisės priežastes

Artinasi laikas, kada dakta- 
riszka žinysta ir mokslas taip 
pasigerins, kad galėsime sau 
duoti prisiūti naujas galvas, 
jaigu mum senos nepatinka. 
Jau daktarams pasiseko indeli 
naujas akis isz žuviu, žiurkių, 
varliu ir kitokiu gyvuliu. — 
Kokia tai gera<lyste bus, jaigu 
kokis kvailys-beprotis neturin
tis užtektinai smegenų savo 
guogeje, gales nusipirkti ver- 
szio galva ir duoti sau prisiūti!

Yra tokiu žmonių ka perka 
knygute vien tik del to, kad tu
ri puikius apdarus. Yra tai ap- 
gavingas manymas, nes tankiai 
tokioje knygoje nieko gero ne
siranda. Panasziai buna ir su 
žmogum kuris apsipaeziuoja su 
mergina turinezia patogu vei
deli. Tokia žmogus labai bius
tą. Kas isz tokio patogumo, jai- 
gu mergina su patogiu veideliu 
neturi iszminties, gero pasiel
gimo, be jokios cnatos arba su 
puvusių kunu irduszia, o kada 
iszsi žioja, tai rodos 
velniu iszeina 
burneles.

Taip, nevisados 
ant knygos ap<laru ir merginos 
veido, nes tuom labai apsiriksi
te ir po tam gailesites.

szimtas
isz jos puikios

ži u rėk i te

patys apie save nesiru- 
^ĄpjucKlinrtnt!

'i ir‘nelaimes ant
C i i " ti p

žmoniių p tokie kn tuosius pas
kalas arrin liežuvius praplatina 
užsi ta niauja ant didžiausio pa
niekinimo.

Didesnė meile del savo arty- 
mo, atnesz didesni suraminima| 
tlel tavos. Jaigu tau kaila liežu
vis noszti ant platinimo kokio 
neteisingo paskalo arba apjuo- 
dinima savo artymo, sustok ir 
apmastyk, ar negeriau butu tą
ją žinia sulaikyt ir ka gero pa
sakyt apie savo artyma no kaip 
blogai. Juk tai ne sunku, o tu
rėsi ramid savžinia ir žinpsif 
kad padarini nors maža gera- 
dejyste szia diena ir busi užga- 
nadvtas.

KAUNAS KALBĖSIS TELE
FONU SU AMERIKA.

Nuo Liepos men. 14 d., inve-. 
damas susisiekimas telefonu 
su Amerikos Valstybėmis, Ka
nada, Kuba ir Meksika ir nuo 
sz. m. Liepos 15 d., su Laisva 
Irlandija. •

Pasikalbejmai su vinomis

STEBUKLINGA 
PAGELBA ’ . J j ■ . . -

.V'
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su
i paskalai minėtomis valstybėmis leidžia-

A 
•nn

mi visomis dienomis be laiko 
aprėžimo tik paprastai priva
tus ir valstybiniai.

Su Amerikos Vaisiybemie,1 
Kanada, Kuba ir Meksika mo
kestis už t riju min. pasikalbe- 
jima nustatytas pagal zonas.

Pasikalbėjimai turi būti už
sakomi viena Hiena arba bent 

ankszėzian
t a ■ * •

kelias valandas 
priesz pasikalbėjimu. •

MIRĖ. PASKUTINIS 
, . KINIETIS. ’

U žva ka r A lytuje m i re v:e-
’ miltelis Lietuvos 'kariuomenėj

savanoris Kinietis, karo inva
lidas, Petras Czinsza. Jis per

Biaurus paskalai paleisti isz didiji kfcra tarnavo Husu ka-
burnos, lai kaip plunksnos pa
leistos ant vėjo, kuriu jau nie
kados nesurinksi.

ISZ LIETUVOS

rinomeneje prie apkasu. Pas
kiau pateko Voikiecziu nelais
vėn, isz kur gryždami stojo m 
IJotuvos kariuomene savano
riu.
nelaisvo, ir padaręs 
sensacija,
Lenkams apie, didelius būrius 
Kiniecziu Lietuvos kariuome
nėje. Pabėgės isz Lenku vėl sn- 
irryžo Lietuvos kariuomenėn. 
Pgskutiniu laiku buvo vędes 
Lietuvaite ir vertėsi 
Szancziuoso.

Buvo patekės in
pasauline

pripasakodamas

Lenku

prekyba

mas 
rankos smiliu.

VIENA PIRSZTA NUSIMO
VĖ IN KITA GYVATE 

INK AND O
Auksztuoliai (Kokiszkio v.) 

Birželio 23 d., to kaimo p. Ja- 
sinevieziaus Juozo piemuo Sto
kai inkas apie .14 m. amž. be
pjaudamas dobilus pustyda- 

dalge nupjovė deszinee 
Kita diena su

apriszta ranka beganydamas 
to ūkininko karves pasiszalino 
ir nuėjo krumuosna uogauti ir 
kairosios rankos smiliu pirsz- 
ta inkirto gyvate. Jisai norė
damas sumažinti skausmu ome 
cziulpti žaizda ir del to isztino 
visa burna ir kaklas. Vaikina 
ūkininkas atrado lauke 
gyvi,
mirties pavojuje.

UŽMIGUSIAM KARININKU 
PAVOGĖ LAIKRODĖLI
Tsz iVd. Keik. min. pranesza, 

kad VII 9. 5-to pešt, pulko 
vyr. Įeit. Grigaliūnas važiuo
damas isz Kamenduliu Kau
nan autobuse užmigo ir pabu
dęs nerado kiszeneje laikrodu
ko 150 lt vertes.

pus-*
Jo gyvybe dabar .yra

Tikras Atsitikimas.
T ’ ■

Tarnas slidžios Valentas (pra
varde apleidžiamo) buvo tai 
<loras ir apszviestas žmogus; 
mylėjo Dievą ir artima tai ir 
ne karta jo gera szlrdis turėjo
sunkia kova su blogais privalu
mais jojo pnszaiikipio.

Viena karta turėjo nusiduot 
in ne tolima kaima, kur ketino 
fantavot biedna, bet dora mo
tore, naszle ir motina keliu vai
ku, ketino jai paimt paskutine 

♦ o 
užmo-

Szalti Gėrimai del
j. . ,'J- 'i 1 *4 iSifc /A Mr

Karsztu Dienu
J

W..
■Itį

m

f ‘ — •-
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Ir visi ta žinol Kada užeina karsztos ,dineos tai 
visi reikalauja szaltu gėrimu, tada NEHI sode užga
nėdina troszkuma.

J

I

i

karve už nuganima dirvos 
kuri pinigais no galėjo 
ket, ,

Buvo tai. in pabaiga Liepos 
menesio,dienai buvę graži o 
karsztis neiszpasakytas, kada 
Valentas su sunkia szirdžia isz- 
ojo isz miesto. t ,

Puse mylios už miesto stovė
jo paveikslas akmeninis Moti
nos Dievo. Czion austojo ir nu
šluostė prakaitu, nuo kaktos. 
Kepure ir lazda padojo ant že
mes paskui atsiklaupė, sudėjo 
rankas ir pažiurėjas ant dan-. 
giszko paveikslo Nekalto Pra
sidėjimo, paszaukc:

— Szvencziausia Panele! Da 
niekada nebuvo man taip sun
ku iszpildint, privalumu savo, 
kaip sziadien. O kad turcczia 
tiek pinigu, su a kva t a užmoko- 
czia už tuos biednus žmonis. 
Bet Tau lengvai galima prigel- 
bet nelaimingai naszlci ir mane 
atliuosot to liūdno privalumo, 
kuri turiu iszpildint!

Aszaros stojo jam 
nudavė jam jog rodos akmeni
nis paveikslas su juokeneziu 
veidu žiurėjo ant Jo. Pastiprin-

menesio, dienai buvę graži o

akyse ir

mili..
Ne dyvas kad visi geria NEHI. Jie ta sode 

Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis. 
t i ’

r < • •■ į

gavo reputacije visuose szalise.NElfl sode
Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.

* ■ ; i- ■
NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutesc

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

I

J. J. Twardzik’s (I t . • \

Bottling Works
312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

tas dvaseje atsikėlė ir patykai 
atkalbinėdamas karnnka, 
tolinus.

Kada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva naszles ir maža 
sutbele, ant naujo baime inžen- 
ge i^i jo szirdi ir kaip tik galėjo 
eit.

Vienok labai nuilsės atėjo ant 
vietos, negalėdamas jau tolinus 
eit.

W ■' L '

Vyriausia duktė naszles gin
davo karvuko žinoma ant pie
vos, laike kada jaunesne jop se
sele ir du maži vaikinelei links
mai bovydamiesi jei draugavo; 
motina stovėjo duryse. — Ta-

ėjo
*

'i I
ir nuo laiko beszmota dirvos

galėjo užlaikyt gy-
Kada jau kiek apsimalszino 

apsakinėjo biednai szeimynai, 
jog kada žaibas apszvietinejo 
aprukinta paveikslu ant sienos, 
pamate ant jo gražu veidą Mo
tinos Dievo, kuris 
juokianeziausiu. 
persitikrinęs,

r*

jog
n ūda vi nėjo 
Ir drueziai 

jog tame pa
veiksle dangtis atsiuntė' pagal
ba. Vakar szitame laike kalbė
jo su kunigu prabaszczium ir 
dasižinojo, jog patronas bažny- 
czios pajeszko paveikslo Moti
nos Dievo in altorių, nes norėtu 
turėt gražiai numalavota kaipo 
seno maloriaus.

— Duotau galva! — dada- 
ve nszsidegime, — jog tas pa
veikslas atnesz jum laime! 
Galite man tikėt; ketinau bū
tie malonum ir jau pradėjau 
mokintis malorystos, vienok 
iszmanau biskuti ant paveiks
lu ir ant ju czystumo. Paimsiu 
ta paveiksią su savim, iszczye- 
tinsiu ji ir parodysiu kunigui 
prabaszczini, kuris geriau ant 
to iszmano. Žinoma pats per 
save, jog ne fantavosiu jus; 
paimsiu tai ant mano atsky- 
mo, norint ir tArnysta patro- 
tintau. — O dabar ciela szirdže 
padėkavokim 
sz i rd y stos!

Suklaupė antru kartu ir mel
dėsi, pripildinti jaustom džiau
gsmo ir vilties.

Szturmas nustojo
apv in io ja s pa vei ksla

czysta paklode, nuėjo namon. 
Kelionėje vėla atsiklaupė 
priesz akmenini paveiksiu ir 
karsztai meldėsi. Tada jam 
nudavė, jog veidas tyotinos 
Dievo trecziu kartu nusijuokė. 
Su linksma szirdžia atliko ker 
Kpne.

No aplenk© viltis doraus 
žmogaus; prabaszczius nuaidi- 
vijo, kada pamate paveikslu Ir 
pripažino, jog puikei padirb
tas. Tos paezios nuomonės biv

SUVAŽINĖJO MOTERĮ.
VII. 9 Ant . Tgnata vi ožius isz 

Airogalos, važiuodamas 
szio g., ties Liaudies 
automobiliu užkliudo Jagmi- 
niene ir sunkiai sužeidė.

Jngminiene paguldyta Kau
no Žydu ligoninėn, o Ignatavi- 
czius traukiamas tleson."

i Luk- 
namais

rupesezio 
venima.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimos,, 
galėjo nueiti in miestu in baž-
nyczia ir ten prięsz ta paveiks
lą, isz kuripH( t°kia . stebuklui- 
ga atėjo jiems pagelba, siunsf 
in dangų maldas dekingystes.

Kožnas padekavojo už savo 
dinsta ir turi naudinga uszsl- 
emima dirbtuvėje maloriaus ir 
zalatiniko,. kuris kada altorius 
bažnyczįoje, atnaujinejo, rado 
jame labai tinkama pagelbinin-

kurias'.tokia stebuklui-
a

I • < • •*!>.* f H**

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

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

— ■ i. ■ ■iuį 'i'

VAIKAS DEGDAMAS 
LAUŽA PATS SUDEGE.

Kaunas. — Sziomis
du “Vaikelio Jėzaus“ 

draugijos auklėtiniai -Antanas 
Remeris, 
Antanas Milinskas, 
amžiaus, 
Slabadoj, samane sukurti lau
žą. Didesniam inspudžiui vai-» 
kai pasirinko Neries pakran
te. Nesisekant uždegti sukruih 
ta laužu, vienas ju — Anta
nas Milinskas atsinesze buteli 
dinoturuoto spirito,’kuri bepil
ant ant laužo apsiszla'kste An
tanas Kemeris ir eme degti jo 
rūbai. -

Deganti vaika sziap taip su
bėgo apylinkes gyventojai isz- 
gelbejo, bet jau smarkiai apde- 

. Kemeris buvo nuvežtas 
in ligonine, kur nuo žaizdų ml. 
re.

mis i i Vaikelio
dieno-j 

Jėzaus

10 metu amžiaus ir
12 metu

gyvena Viliampoles

• • DŪMOJIMAI • • 

• •

Motore teip ilgai yra jap- 
kol da yra kūdikiu, o kada

Ana diena Leningrado Šovin
iu Moksliszka akademija isz- 
siunte savo inžinierius ir žinu- 
nus in Žieminiu Kosi ja ant ty- gusi, 
rinejimo ir suradimo aukso, 
platina ir deimantu ir tokiu 
bodu stoti ant kojų ir pasilikti 
turtingu sklypu, nes jau baigė 
praszvilpt užgriebtus carisz- 
kns skarbus 
nėra ka pleszt.

Žinoma, kad gryna auksa te
nnis nesuras ir nerinks auksa 
.saujomis, tik turės ji iszkast 
isz žemes, o ant galo Bolszevi- 
kai su auksu nenupirks sau gai* 
bes ir gero vardo pas kitus akly 
pus, nes j uju Vardas likos ap- 
tersztas visokioms žudystems 
ir prasižengimais kokiu už ca- 
riszku laiku nepildydavo. Bok, 
szevikai tik tada aplaikys pa- 
guodone nuo viso svieto, kada 
permainyti savo valdžia ir duos 
Žmoniems didesnius palengvi
nimus, bet iszrodo, tai yra toli 
nuo to.

na, ii
pasensta, teipgi bnna kūdikiu.

* Kas nemato svetimu klai
du, tasai labai gerai savo klai
das pažysta.

* Novatlykie kita 
lys,”

* Juokingiausia Amorike 
iszrodo tas, katras uosi uugsz-. 
tyn kelo. Tik nepilno proto

ukvai- 
ba ir pats esi tok i s. 
Juokingiausia

teip darys ir pažinsi kad tai 
yra kvailys.

* Kožna motore mažiausia 
turi rūpesti didžiausia.

girta

užgriebtus
o nuo žmonių jau

PRIGĖRĖ.
Nevežyje ties 

Surviliszklo 
apskr., pil.

17 m.

žiidystems

Liepos G d., . 
Kalnaberžės k., 
vai s., Kėdainių 
Juszkeviczius Bronius 
amž., mauidydamasis ir nemo
kėdamas plaukti prigėrė.

Liepos 3 d., Gervenu k., Sei
riju valscz., . _ 
Žvirbelio Miko 
esamam prie 
jo duktė.

gyventojo pil.
_,j tvenkinyje, 

namu, prigėrė

Blogos žinios apibėga tarp 
žmonių greieziau ne kaip ge
ros.

Lai žmogus padaro ka gero, 
tai nesu judins kaimynus visai, 
liet tegul padaro ka blogo, tai 
žinia prasiplatys žaibiniu stai
gumu nuo įbrunos lyg burnai.

(Kįęk t$ų kaįmynu nu- 
kenezia nekarta nuo, .tokiu ter-

(Kjek t^i (musu kaimynu nu

GAISRAS PADARE DAUG 
NUOSTUOLIU.

VII 9. Butniunu k., Jurb. v., 
J. Jo va raus k o sudegė malūnas 
ir lentpiuve, su lo'komobiliu ir 
kitomis murzinomis.

Nuostuoliu —r 40,000 lt. Ap
drausta buvo 20,000 lt. 
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NUSISZOVE PANELE/
Birželio 30 d., vakare Uk

mergės plente 38 nr. III aitk- 
sztc rasta nusiszovusi Celina 
Naruszevieziute, 25 m., mergi
na. Nusiszove užsirakinusi 
kambaryje ta paezia diena 17 
v. Nusižudymo priežastis nežiA 

. l r 111 'T**noma.

Greicziausia girta ant 
kojų pastatysi negu varginga 
turtingu padarysi.

* Trys daigiai be 
auga: Palukai, 
gina.

* Meile buna tada saldi, ka
da duonele valgyti gali.

* Vargszas valgo viszta ta
da, kada jisai serga ar jojo, 
viszta.

Neužmirszkite

motina stovėjo duryse, 
mc atėjo vožnas ir drebaneziu 
balsu pasako, jog sūdąs no tin
ka ant jokiu paluku, ir kad turi 
pavelijimą vesti su savim kar
ve.

Noiszpasa ky i as užstojo 
dojimas.

Motina prasze, kad taip,ilgai 
lauktu, lyg iszbaltys. szmota 
audeklo, kuris gulėjo ant pie
vos, vaikai verk© ir narakavo- 
jo kad jau ne Jūres karvnkes, 
kuri jiems davinėjo pieną. — 
Valentas nežinojo jokios rodos: 
verkė lygiai su biednais ir tvir
tino, jog jam labai sunku isz- 
piklyt paliepima sūdo.

- tarė ant 
kart vyriausia mergaite in Va
lentą, — eikit szian,<kad taip a • m ■ •

Eikit szian,

ka.

ra u-

Motinai milą-

lietaus 
randa ir mer-

Neužmirszkite prisiunst 
in redakcija jusu senas knygas
ant apdarymo o ypatingai si
ntis maldaknyges. —J®nas maldaknyges.

KYTRAS VAIKINAS.
.. 5 'I* ■ ■ . < '

Vienas isz kancelistu, kada 
geri arbata cukcrneje, inside- 
jo sau jn kiszeni kelis szmote- 
lius cukoriaue, vaikinas maty
damas tai, nieko ne sako, nes 
kada kancelistas ėjo isz cukeis 
nes inpylo jam in kiszeniu van
denio. /

— Ka tu(dirbi! — paszau- 
ke kancclistas.

— Asz gerai dirbu, ba ži
nau jog ponas ne turi namien 
pats virio (siamavoro), tai jei- 
gu omei cukoriii, daviau ir 
vandenio. ’ į

i

esate'gerus, ir pasimelskite su 
mumis: Motina Dievo jau ne 
karta mums pagelbėjo.

Visi 'nusidavė in st ubą. Už 
biednos stubos buvo ailį^zta ir 

. tamsi kamara, su vienu mažu 
langeliu, per kuri szviepa die
nos kaip tik persispaudinęjo. 
Amt aprukintos sienos kabojo 
paveikslas didelio formato, peš 
figūros ant to paveikslo per 
tamsybe negalima (buvo matyt.

— Visi suklaupė, Valentas 
pradėjo garsiai utkalbinet lita
nija Paneles 8zvcnzciausios, o 
motina su vaikais jam atsaki
nėdavo.

Tame davėsi girdėt griaus; 
mas, o nuo laiko lyg laiko szyie 
sa žaibo apszvietinejo kamarė
lė. ;Pp karsztai <1 iena i užstojo 
szt urmas.

Kamaroje kas kartas karsz- 
tosno buvo malda, lauke kas 
kartas davėsi girdėt didesnis 
szt urmas.

Ant kart baisus griausmas 
draugavo žaibui, kuris savo 
szviesa apszvietinejo kamara,

lo Szvencziausia mus iszklauso,

B

tas
o Valen- 

m

vela

• *

Turiu jau turiu! — panor
v

vo patronas; nusidžiaugęs, jog 
toki atrado skarba, davė už 
paveiksią 120 markiu. f

Prabaszczius iszpasakojo 
viską, kokiu budu paveikslu 
ten surado, o 
szlovindnmas Apvaizda Dievo, 
isz locno kiszeniaus užmokėjo 
suma, už kuri naszle buvo fau- 
tavota.

Naszle 
markiu kuriuąs patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nupirko pusėtina

n h “ ; 'i'*'1

iszpa šakojo

praba szcziur

aplaike visa 1,200

u

TEISYBE
Melagyste su žmogum drau

ge auga. Mažas vaikas maža: 
meluoje, užauga didesniu ir 
didesniu melagius.

Peikesi vaika, jeigu yra szi- 
nes kaip užauga ant

I

ksztus;
vyro o yra sziksztum, giro visi 
jog yra paezedus žmogus.

Jeigu žmogus yra kam kal
tas 30 dol. tai goriaus padarys, 
kaip sau insitaisys naujo apre- 
dala, kaip kad skole atiduotu, 
ba žinoto jog szia gadyne aprė
dyta žmogn paguodoje. — Bu
le ie tamsifs kaip aklas ark lis Ir 
turekie skolos iki ausu, o bu
ki© pasirodęs tai jau razumas. 
Tai musu Lietuvoj tosios no- 
jnonos.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkąs 

Dontistas Mahanojuje, e 
Ant Antro Floro Kline Sttoro 
ID W. Centre St., Mahanoy City
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Dontistas Mahanojuje’
Ant Antro Floro Kline Sttoro

• '.I .11
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Prasxalina galvos skuusma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persaa- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose., j

666 Teipgi Tabletuose

W.TRA.SKAISKAS
UĘTUV1SZKAS GRABORIUS r 

^GS3S&IEC9D9RES3SCl!i^i!  ̂’ I

,, r .
i- »F3_ kunus numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztin|u, veseliju, paeivalinėji- 
mo ir 1.1.
6O3 W, Mahanoy Avė. Mat City

Laidoja
„f. ill' . III. » J

t II*

e

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pre», j 
| J. FERGUSON, Vice-Pre«.IrKat. <

ST. GLAIR, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.,
II1 I '

ant visokiu kapiniu. Pafrabua pa-
Iszbalsamuoja ir laidoja mirtaias^ 
ant visokiu kapiniu. Pafrabua pa- 
ruoazia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliui 
del laidotuvių, veseliu, krikaity- 
niu ir kitiems paiivafcinftjimami. 
laz Frackvillefi, Port Carbon ar iaa 
kitu artimiausiu miestu jaifu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
ln trumpa laika.

ll

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE "SAULS”
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Paslaptis
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A^dt^^l'se-ibiais prisiekiu' tihf 
’Dievo Ko po kurio globa' vis? 
ezionai esame, kad mano pas
laptis turi taigi ta šyla apie
< B te \ te tekuria kalbėjau.

In žvmius nno Tonkino, to- 
Ii nuo imperijos vidurio pla- 
cziai iszsikleidė provincija 
Kuan-Si. Krasztits Įnirtingas ir 
vaisingas.

Dėkui atkakliam monzu fa
natizmui, seni padavimai ir 
prietari laikėsi Knun-Si daug 
giliau ir iszlaikancziau, nei 
kurioj kitoj provincijoj guliu- 
ežioj areziau Pei-Tsinu (Peki
no.)

Prieszpaskntinis tos galingos 
ir turtingos provincijos 
karalius gubernatorius 
Tang,

iszsijtklcide

vice- 
Taze- 

paliko paskiu savo at
minti žiauraus ir laukinio žmo
gaus. Ir tiktai žemiau paminė
tas apsakymas gali iszaiszkinti 
kokiu bu.du tasai despotas ga
lėjo iszvengti tukstanezius pa
sikėsinimu ir gyventi visiszkoj 
ramybėj terp savo liaudies pik
tumo ir neprisotintos 
da pagiežos.

♦

nieką •

♦ ♦

Viena įkarta — o tas veikesi 
pirm deszimts metu priesz 
Tsze-Tango smerti — kurszta- 

duszname pusiaudienyj
vice-karalius sėdėjo vienoj isz 
szalcziauwiu savo 
palociaus saliu. S 

isz juodo

me,

milžiniszko 
kūlėjo jis ant 

sosto isz juodo aržuolo pa- 
puoszto žemeziugais ir rausvu 
auksu su nuleista galva, sun
kiai atsirėmęs ant sosto rams- 
cziu.

Czia tuojaus jo užpakalyj 
matėsi didele stovyla dievo Fo- 
galingo kraszto globėjo. Ant 
laipsniu stovėjo apsiginklavusi 
sargyba. Po deszinoi nuo sosto 
stovėjo numylėtas Tsze-Tango 
budelis Tung-Li.

Tsze-Tang vedžiojo 
per minias savo mandarinu, 
kraujo kunigaikszcziu ir karei
viu. Visi veidai buvo neperma
tomi. Karalius jauzdamasis vi
su neapkeneziamns, apsiaustas 
kvtrais žmogžudžiais pilnas 

atkakliai prižiu- 
dvaroką 

terp

t nejaus jo

akimis

Ant to stebėtino aproiszkimo 
baimes sziurpulys perejo per 
visus d va rok uė ir užvieszpata- 
vo gili kankinanti tyla. Baisu 
neramybe atsitnusze ant szaltn 
paprastai nokrutaneziu veidu. 
Visi isztempe akis žiurėjo in ta 

kuris be susl- 
maiszymo, o net ir be baimes
nepa žinstama,
L------— - , - - ~ —

/pasidavė locninku negirdėtos 
Idieviszkos paslapties. Dykai 
ndkurie stengėsi nusiszypsoji- 
mu uždengti savo prapultinga 
susijudinimu — užpulti netikė
tai nedryso net pasižiūrėti in 
save 
mas tik 
veidus.

i Pagalios vienas isz kuni- 
gaikszcziu trokszdamas kieku 
galint paslėpti, 
ko:

o iszdavystes nublunki- 
ir slankiojo per

vienas isz

JU

baime suszu-

Ne kitaip kaip prie sa- 
matome beproti arba gir

tuokli!
— Tas mandarinus kiek tai 

suramino, kurie atsiliepe paei
liui:

ves

mandarinu-gi

žmogžudžiais 
nužinrejimu, 
r i nėjo 
kurie 
kalbėjosi.

Nežinodamas katra sziandie 
reikėtų atiduoti smerties na
gams ir nuolatos besistebėda
mas kad lyg sziol vis dar gy
vena paniuro ir užsimislijo.

mūras 
atsivėrė ir praleido oficiera 
kuris tempo paskui save 
kasos, jauna 
Chinieti su didėlėmis 
ir gražiu atviru veidu. Nepa- 
žinstamas buvo aprengtas szil. 
kiniais rubais ugninio dažo ir 
ant strėnų turėjo sidabrine 
juosta. Priėjus prie sosto laips
niu puolė ant veido.

Ant klausianczio karaliais 
pažiūrėjimo oficieras atsake:

Tasai

in kiekviena 
pusbalsiai

Staiga siena sujudo 
ir praleido

saves

už- 
nepažinstama 

akimis

Dangaus sunau! 
paeina isz gmino

Nesibijoda-
jaunikaitis
vadinasi Tse-i-la.
mas smerties, tvirtina kad at
ėjo pas tave liepiant nemirsz- 
tūmiems Pusiaujams.

i — Kalbėk! — praszneko 
trumpai Tsze-Tang.

Tse-i-la iszsitempe.
♦ ♦ ♦

— Valdytojau! — tarė ra- 
žinau kas laukia
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•'.b/l ’ HHU-H’K ....... J|lqi A

4

•x<
wa>i Aflmo

IHM—y
AUKSINIAI MEDALIAI DEL ŽYMIU LEKIOTOJU.
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Kada Orville Wright, ir Chas, bindbebrgh atlankys orines 
Chicago, Augusto 23 lyg Sept. 1, bus apdovanotais 

del praplatinimo 
visiems yra žinoma, tai Wright yra 

b ir lekiojo 
o Lindberglias pirmutinis perioke per At 1-antiko mares in

lenktynes Chicago, Augusto 2!
auksiniais medalais už juju pasidarbavimu
mokslo lekiojime. Kaip
vienas isz broliu kurie pirmiause padirbo oropjarta 
ore, 
Europa.

m

t

mas. Nuo szio Jaiko buk«m«“; 
loningas ir dovanojantis! Sau
gokis toliau nežinoti, kas tai

i yra milaszirdyste! Liepk pa-
te m tei taisyti iszkilmingas puotas ant 

' Dievo B^o garbes, musu to Die
vo globėju, kad palinksminti 
.liaudis. Asz-gi rytoj isznyksin 
isz tavo akiu. Pasitrauksiu su 
savo szirdies iszrin’ktaja in to->

4

, r
I 1
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Kur jo kapas
Pažiurėjus pro langeli su

pranti, kad tai Sekmadienio 
ankstus rytas, nes gatvėse nei 
gyvos dvasios nematyti.
Atsisėdau prie lango ir žiuri u

0

i

1 
ii
M

in kada no kada praoinauezius 
gatve-karius. Bos ed in t k«ž kas 
pabaldę in duria,. Priėjus prie 
duru nustebau, nes iszhlysztiisi 
apžėlusi ir apsiskarmaiavaši 
žmogų pamaeziau, Pažiurej|is 
in ji jo baimingos akys skraidė 
in visas puse«. Norėjau tuojau 
uždaryti duris, nos maniau ne 
pilno proto, bet jis prabilo silp
no balsu:

— Gal tamsta turi ka val-

Įima, ramiu, laiiftinjpi provin
cija. Nenoriu gauti mandarino 
paangsztinimo: labiau prekiuo 
ju kitas vietas ir kitokius pa- 
augsztinimus. Kaip seniau, asz 
insigilinsiu in apmislijimus 
kurie pragyvens visas vieszpa- 
tystes ir visus vieszpataujan- 
czins! Asz, monarkas nemir
tingos vieszpa,tystes, ka-gi 
veiksiu czia, ant ju žemes? Ga
li persitikrinti, kad dievai ma
ne apdovanojo gera szirdžia :r 
didele iszmintybe, galima sa
kyti, didesne už tavo dvaro- 
kus. Bet vereziau tarnauti ma
no numylėtinei, negu tau. Pa
klausk savo dukteries: žinau, 
kad padiacziiis mano akis, pa
sakys, kad turiu teisybe. Tu- 
gi, pasipuoszes mano paslap
ties galybe, vieszpatausi, kaljf 
seniau, liet atidarysi savo pro
tą p r i e sz i szm i 11 tybe ir teisin
gumą ir peimainysi baime ant 
meiles aplinkui sudrutinta sa
vo sostą. Tai matai, ant ko ra
mias! mano paslaptis.
vok, pamislyk ir nuspręsk. Pa
sakiau.

Tse-i-la nutilo.
Tylėdamas

ei,jo. Nenoriu gauti mandarino

vieszpajystes,

kyti, didesne už

I»
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Vienas vaikinas per nakti 
kazvriavo,

ir apsiskarmalavuši

1 
• »

%1'kazyriavo,
Na ir priesz dienu in kaili gavo, 

Tai vaikine kiszenius i«z- 
tusztino,, 

Ir da gerui pasztrutino, 
Da'bar plusta ir iszsižada, 

Kud nekazyriuos niekada, 
O mat no in darbu eiti negalėjo 

Per koletu dienu gulėjo, 
Ir biauriai stenėjo.

O tegul toki vaikina j 
Kulokai pamokinu, 

Kaip pokeri traukt i, 
Kaip savo procia pratraukti..
Kaip in Amerika keliavo, 
Nuo tėvu pamokslo gavo, 

K a nekazyruotu, 
Uždarbi czedytu, 

Naktimi ncsivalkiotu, 
Ir nuo Dievo neatstotu.

Asz mislinu kaip in metus 
paeina, 

Kiloki protą gauna, 
Ne vienas sziiulien gailOsi, 

Kad szuniszkai gyveno ir dabar 
graudinasi, 
♦

gyti ?
Pa žiu rojus su piktumu atsa

kiau :

i

i
f

toki ankstu 
Sekmadienio ryta tamsta pra- 
szai prieduru valgyti!

Tada jo akyse pasirodė asza- 
ros ir boviltiszkai pasakė:

— Treczia diena vaikszczio- 
ju ir tuos paežius-žodžius gir
džiu.

Ir apsisukęs norėjo eiti to
liau. Tai matydama susigrau
dinau ir paprasziau sėstis. Jam 
atsisėdus atnesziau valgyt. Jis 
pamatęs valgi atrodo labai 
linksmas. Matydama ji ramu 
užklausiau:

— Kur tamsta gyveni ?
Jis užklaustas vėl nusiminė, 

jo veidas apsiniaukė ir grau
džiai atsake:

—: Mano namai visur, kar
tais užpakalinėse 'gatvėse, kar- 

I tais už miesto prie upes, o kar
tais koks žmogus in kiemą lei
džia, taip ir gyvenu. O valgyti, 
jeigu niekas neduoda, tai isz 
iszmatu pasirenku.

— Ar tamsta neturi szeimv-
•

Stebėtina, ■iJW 
nu 

I 'Jn
1

v

■
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Isz Tze-i-la akiu krito žai

bai.

Tse-i-la veidą.
Tsze-Tango 'žali rūbai mele 

aplinkui nublankusia 
luomines juostos 
sklaidėsi nuo brangios iszso- 
dintos brilijantais apykakles 
ir tiktai galva kartu su akimis 
pasiliko szeszelyj.

ITž skliautu ir storu sienų 
niekas negalėjo iszgirsti ju kal
bos. Į,

szviesa 
blizgesiai

— Lygsziolei Pussajai ap
sireikšdavo vientik seniems 
bonzams, žinomiems isz dievo
baimingumo.

Vienas 
pridūrė:

— Teip... Ir mes pirmiau 
turime apsūdyti argi paslaptis, 
kuria trokszta tasai žmogus 
atidengti, užsitarnauja, 
karalius jo iszklausytu ?

įnirtę oficierai szauke:
— Kas jis toksai yra ? Gal 

tai bus pasiustas koks žmogžu
dė kuris norėtu pasinaudoti 
aplinkybėmis ir vienu durtuvo 
mostelėjimu...

— Aresztuoti jis!
Tsze-Tang pakele ant Tse-i- 

la galvos savo beria su dievo
tais paraszais. 
. O Tse-i-la kalbėjo toliau.

— Ant nemirtinu Pussaju 
kurio nematomai ezionai ran
dasi priesiekiu jums, kad jokia 
tortura neprivers manes iszpa- 
žinti priesz nei viena to ka tu
riu pasakyti tik vienam kara
liui. O mano Dieve! Nepasiegc- Į liko ant szalies szvontas kiiy- 
riau apiumo, mano veide nesi-|gas ir rankraszczius, kadangi

te, teip

Nuvar- 
paleng- 
pasiry- 

virszpri- 
prie

kad

Tang.
Klausau! — tarė Tsze-

— Valdytojau! — prašne
ko Tse-i-la.— Esu mokintimu 
ir pasekėju poeto Li-tai-czc. 
Dievai mane apdovanojo isz- 
rnintimi tame paeziame laips- 
nyj, kaip tave —galingumu. 
Pridėjo dar ptie to neturto do
vana, idant jame vystytųsi ir 
žvdetu mano mislvs
dievams siuneziau maldas 
tokias brangigas dovanas ir gy 
venau sau ramiai, be jokio ru- 
pesezio, kad sztai viena diena 
ausztant, ant tavo paloviu sto
go pamaeziau tavo du’kteri. Ir 
nuo tos dienos mano ranka pa-

Kasdiena te u z

riau opiumo, mano veide nesi-L
mato beprotystes ir neturiu sn | pajutau, kad tavo dukt

kaip ir asz svajoja ir mislija 
apie tu pati rytmetį, 
ges

smertis? i

'{I
f 1 j

J: o
F

—- Mano smertis? Ar-gi 
nepamislijai, kad apie tai sva
joja tiktai tie, kurie su tokiu 
dideliu susijudinimu, su tokiu 
persigandimu laukia tavo sn- 
gryžimo ?
darodymu, ka.d mano paslaptis 
neturi jokios vertes? Kaip tai 
jie džiaugsis isz tavo lengvai L 
kybinio pasitikėjimo: Ir ar-gl 
mano smertis
greitesnes tau pražūties? Už-> 
tikrinti apie savo atvanga ir 
baimes visi jie sujudinti, pras
kiesti, matydami tave apgau
tu ir nupuolusiu ant dvasios, 
ar-gi jie nepaskubins iszpildy- 
ti savo piktadarisz’kus užma
nymus? Paszauk budeli! Tegul 
man bus atkorszyta! Bet pasa
kau: nužudęs manė, tuojaus 
po'keliu imlandu jiats busi nn- 
žudytas/o hrvo Attikai1 laik'flaJ,- 
maugti, pagal paproezio, ke
liaus paskui tavo; ir tavo duk
tė, Utense, tavo duktė, lebos 
ir meilus kvietkas, kris žmog
žudžiu auka... Pranaszauju,..4

- ■“ — —■ ' ’ - 1 ' ' ■ L. - *

i >■ r bet ir iszmintingas val-

Ar-gi tai tas nebus

nebus obalsiu

Litcnso, tavo duktė, Jebos

Tszc-mislijo
Tang. Jo milžiniszko kūno sze- 
šdis visiszkai užklojo dideios 
geležines duris.

Urnai prisiartino prie jauni- 
kaiezio ir pa dejos savo rankas 
ant jo pecziu, tarytum/ apim^ 
tas tukstaneziu inspudžiu, pa
sižiurėjo su dideliu nusistebė
jimu in jo akis.

Pagalios, iszsitrankęs kala
viju, perkirto diržus, • * • r • n • wvija, perkirto diržus, apjuo- 
siahczius Tse-i-la ir uždėjo jam 
ant kaklo savo karaliszka len
ciūgą.

— Eikime! — tarė.
Tse-i-la 

laimikiu, 
žiurėjo in karaliszka dovana.

— Tasai lenciūgas!— pra-

pa zonų

it

* ♦ *

Jaigu burdingbosis nori kad 
jauni vyrai gerkle pripiltu, 

Tai jau burdingierius negali 
būti tvirtu, 

Kaip ne fundina tai prieziniu 
jeszko,

Nekaltai užpuola ant vaikinu,
l’ž mažiausia daigta sudu 

gazdina, 
Ir laukiai pas vai ta baratina, 

Kur sztriopa užmoka, 
Tai gaspadorius net szoka.
Pas gerus žmonis eikite, 

Pas tokius aht bardo nebūkite,

• a *nos nei giminiu?
Turiu daug giminiu, dauge

lis gyvena Europoje, taip pat ir 
asz isz ten atvažiavęs. Dirbąu, « į • tekol galėjau, o dabar senatvėj© 

«1 •! • "* j V • ‘

•fikt

I

^Ij

1

''Ij

■

.IHWVM/1**;., Kur burdingieriu nuskriaudžia,Oi h H v t J r* « t« »S •«• < '

su drebėjimu pasi-

vaikai kaip szuni iszvare, turiu 
gyventi ant meszlyno.... . .

Ir, rodos,’kvapo pritrukęs,, 
nutilo. r AX*- *

— Tamsta miestas gali už
laikyti! ' ' ' C ;

— Neužlaiko, nos e^u Atei
vis, o antra, sakd, mano vaikai 
turtingai gyvena gali mane už- 
• a « .ai

nei matyti.Jie iszsižadpjo

gyventi ant meszlyno....

Ka gerkle pripiltu ne geidžia. 
Žmonių yra, galite pasirinkti, 
Kvatiera gera ir malsziai būti, 

0 kaip tokis vyru neturės, 
Tada su galva in siena anuszti 

gales.

*

laikyti! ’
bilo". — Ir tam, kuris tave teip 

jno? Bet-gi tai daugiau 
ne kaip reikalavau! Ka, ponas 
nori atsiekti su laja dovana, 
už kuju duodi ?

i

I" i » • mi , . ’ ♦ 11 i i
Ak, kad tu butum ne tik ga 
liūgas, r"'* * ’ ‘
donas. . , Daleiskime atbulai; 
ineini sosto salen, kaipo loc- 
nininkas didžiausios pęslapr 
ties eini apsuptas savo sargy- nvieTo. 
ba, atsirėmęs ant mano peties. 
O tenai aprengi mano karalisz- 
kais rubais ir visiems matant, 
pavedi man gražia Li-ton-sc, 
savo (lukteri, mano akiu szvle- 
sa!— ir po szliubui paliepė 
duot man tuojaus penkias dc- 
szirnts tukstaneziu auksiniu 
Ijanu. l^žtikrinu tave, 
kad ant tokio ’ matymo, 
džiausi ir arsziausi tavo 
prieteliai kurie jau rankose 
turėjo kalavijus, parkris per
sigando, įnirtimu nublankimu 

[apdengti prie tavo kojų ir nie
kados jau daugiah nedrįs blo
gai mislyti apie tave ir daryti 
suokalbius ant tavo gyvasties! 
PamisljHc:'' tave laiko už isz- 
mintingiausia valdonu ir vis
ką žinanti’— kaip-gi gali in- 
teikti, kad, nieko nuo manes 
nepaemes, davei tman viską, 
ko reikalavau ? Kaip tai, tu, 
žiaurus tyromis, mane palieki 

......... .  , Į'gyvu? Tu, pasalinge, ir tiko- 
me1 prie7^e<^^..................................... laužiaritis, iszpildai visus
lis

.Tsze-Tang atsistojo ant sos-|L 
to. 

—
Eiksz su manim!

♦

savim jokio ginklo. Bet smer
ties akivaizdoj kuri man žiuri 
in akis apreis'/ikiu, kad paslap
tis kuria troksztu praneszti, 
užsitarnauja dovanas. O gc-1 žiau 
riausiai isz visu gali ja a pi p re- Į gimttu darbu 
kiuoti tu, pone, 
mano žodžiu suprasi taippat, 
kad dievai, apsireiszke man, 
padare man vertu tavo dukte- 

kun*- 
teip- 

pat penkių deszimtu tulkstan- 
cziu auksiniu Ijiinu.

Tardamas žodžius: 
deszimts tukstaneziu Jjanu. 
Tse-i-la

liūgas
♦

Ar žinote koki< Lietuviai butu 
Jaigu ilgai nejauni kautu, 

O kožiKis apsipaeziuotu, 
Juom pamotu daugiau bus, 

Tai ir dorybes pribus.
Sziadįen priviso beiboku.

Ir pijoku, t 
Czia vaikinai metai (bėga, 
0 senam jaunikiui goda, 

Nosis kaip vaszastfltkisztu, 
Ba lupu kaip viszta.nupleszta, 
Nepaslėpsi vaikine savo metu, 

’ Ba kožnas ant tavęs mato.
Ifigd ir nosi nupjautum, 

Tai sęuatves tavo nepaslėptum.
• V . • • • • a

laikyti. Bet mano vaikai nenori 
mane nei maty t i. Jie iszsižadejo 
i r savo tautos, jie nenori girdė
ti savo kalbos ir tik del jos ma
ne nenori tėvu vadinti. Dabar 
man baisu gyventi, man g&iki 
ju ir asz pats nežinau, kur nu- 
mirsi u ir kas mane palaidos. 
Kad turecziau nors kiek pinigu 
t i gryžeziau atgal in Europa ir 
ton prie savu-numirėžiau. >

— Gal tamstos vaikai duo
tu del keliones pinigu?

— Asz to nemanau, nes jie 
nenori, kad asz pro ju duris

♦ ’

Man tamstos gaila, bot

I
I

— Dž savo 
atsako paniekinaneziai 
Tang, atidarydamas duris ant

Galas.

pažeminimai—
Tszc-ir nubustas ant 

vos baisios smerties, 
su bent kokiu

pasikelti
Jei isz pirmu Įjos, karaliaus dukteries.

Tsze-Tang, turbūt labai ne- 
kantriaudamas, riebiu savo 
pirsztu paspaude smako aki. 
Ir tuojaus atsidarė be mažiau
sio ūžimo abidvi duriu puses, 
per kurias matėsi vidurys kito 
tamsaus skliauto.

Trys žmones su variniais 
ginklais stovėjo prie krosnies, 
ant kurios dege angliai.
skliautu kabojo storas, sziljci- 
nes szniuras, praskirtas galo,

• • / n V 1 •

taippat 
apsireiszke man

ries rankos skaisezios 
gaikszeziutes La-ten-Se

4 4

riebiu

pono, 
di
ne-

Po
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Taip, taip .v.yrueziai, pinigus 
'... czedjnkite, 
Mergina sau iszsirinkite

asz daugiau nieku * negaliu 
I tamstai pagelbėti, tik kaip ka-n

k
Is■■

Tada veidas skaistus pasidarys|da pavalgydinti. Ir prasaau už-
'r* ’ tl

Jis linksmas man padėkojo 
ir nuėjo in užpakaline gatve.

Visa priešpiet i maniau. <ik 
apie vargszLis žmones. . v

Po/to kelias dienas senelio no 
nuvežiau. Tik Sekmadienio lyta,

■ Ifc: 
S®

Geltumas nuo veido prasi- Įriti, kada, busi alkanas, 
dangys, 

Riaukszliu nę bus, 
Iszrodys skaistus.

po juo-gi buvo maža plieno 
kletka su atvaro apaezioje.

Szitai kas lauke Tse-i-la. 
Po baisiu viso kūno deginimu, 
auka buvo pakabinama ąpt 
szilkinio szniuro teip, idant 

| rankos didysis pirsztas palyte-
ant dievo Fk), baisia kerszi- 
janezio, tiems kurie neužlaiiko 
prisiegos, užkeikiu tave idant

rus-

penkios

paraudo ir stengėsi 
paslėpti savo susimaiszyma.

Negirdėtas tasai reikalavi
mas pagimdė juokus terp dva- 
roku karalius gi szirdyj
tybe. Žiaurus juokus susiraito 
_ i -kada žvilgterėjo 
ant jaimikaiczio kuris suval
dęs save kaip toliaus kalbėjo:

— Laukiu valdytojau, isz- 
kilmingo tavo prižadėjimo ir 

dievo Fo,

ant jo lupu •s

H

- ,1

Ji

'Ji

O kad tu vaike ir galva nusi
skusi, 

Tai vis Anglikn nebusi, 
Ba kaip ftik iszsi^iosi, 

Kitom esi, tuoj iszsiduosi.

.'CHOLERA, t

1IL
■&

'$y.;

a
J 'irt

■
I
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SEKRETORKA PONIOS

m fflm

H

radau laikraszti, kad kas at si- 
szauktu isz giminiu arba pavys
ta npi seno senelio, kuri policija 

I . 'CHOLERA. I va^° ant moszlyno negyva. Bet 
I * . .Į Szit^me laike oholerimam, 
sėdėjo vienas Liotuvys Najor- 
ke» Lietuvįszkain suliuię. ant

*Vtu kojos didžiulio pirsztu, pas
kiau buvo inleidžiama klotkon 

žiurkes, toji, 
kletka užmaunama ant galvos 
ir pririszama tokiame pade ji-

1 
^3 
h

IIW M
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U n i »• JO

idvi iszalkusios
nežiūrint to ar priimsi mano |:
pasiulijima ar ne-nubaustum 
mane smerezia arba-gi pripa
žintum man ta dovana.

m i u balsu 
manes atsitikime jei mano žo
džiai negalėtu iszsipildyti. Pe
reita nakti mane sunkiame 
miege pasirodė Pussajai ap- 
reikszdami man paslaptį, kuri 
paprastam žmogui gali sumai- 
szyti protą. Jei teiksies manės 
iszklausyti imsi tikėti tuojaus 
kad toji paslaptis isz tikro yra 
virsprigimta. Kadangi — die-

• —

■ I

s

HOOVEĘIENES.
* ’ 1 ! 11 * 11 * ’ *nelaiminga insupdavo ir Į mano, reikalavimus? Tu, szyk- 

iszeidavo, kad tik ant 
jaus sugryžus.
sziurpuliais net drąsinusius ir H"™0- dukterį f Ir kokios ver rnnes <He)10j( mil.c ir VM
tvirčiausius žmones, Tsze-i-la czm gali but abejones? Vt- Suv. Valst. 1 ana Oieone yia.1 u;. k; _ _
tarė szaltai: s! aphnk'n tnvę yn persdik-1 bžlniigus brolau man stikleli rūmo!

„ r. T , _ , _ , — Pamirszfi, pone,, kąci |l,ne> .* ir v i *. • t> ūy/j
po aitksztais iamsybes skliau- apart mus dvieju niekas ežio-|ant to taigi pasiremia 2??^?I 1C" 01 * .1

į pažinti, vardus tu visu kuno|tdi4; kur szviete maža lempute, nai neturi but ir klausyt musu 
Tsę-į-la, priraišiotas diržais I kalbos! >. . , . ,

. > . I ta----  |ro-n]<smn mano paslaptis! Kitas priguli
nuo tavęs, Asz-gi i Užlaikysiu 

su- 8avo prižadėjimus. ?

Miss Helena Greene, isz Bo- 
Iszdidus ir mandruolU, Į Chester, Minn., aplaike dinsta

ll
Viszkasis — suteiks ji tau tuo- 
jaus galėjimu neatidarant akiu

daro suokalbius priesz tavo 
valdžia arba gyvasti ir teip 
viską žinosi, kaip tik jie sus
pės apie piktadaryste pamis- 
lyti. Ir nuo szio laiko busi w 
siszkai apdraustas priesz- vi
sokius baisius pavojus ir ra
miai ir laimingai vieszpatausi 
savo i

Nusprendžiau! tarė.—

♦ ♦ ♦ 
« 4»

j Keliomis minutėmis paskiau

niekas neataiszudke.Taip we- 
‘j tas ji ir palaidojo, niekas neži

no kur.

• •

rvto- b^tuolis, pavedi man tiek auk-
* so? " ’

PamatX tai, kas perimdavo leidi manės, pž sau nepažln- Į sekrotorkos del ponios IIoo-
... ............

Tsze-i-lal^* cz*n abejones? Vi- |Suv. Valst. Pana Greene yra

Pamirszfi kaa

Grand ulyežios ir skapte “Sau
le”. Pradėjo skaityt apie cho- 

uvx puiuoft “"'VI ieva jog Hamburgo tiek ir tiek 
pačios pieuKlcntal ......!r

skaitės pora eiliukiu tarei: 
vrtldat paslapttoli — ir Į varaiteta ir Urdjo iliiistn

le”. Pradėjo skaityt apie oho-
• ■ ~W■ W • . • X

iRANKA. 
fa

“ y

Vienas girtuoklis parėjus ga
na volai namon užsybranke ge
gute ir vietoje užžibint

mano paslapties galybe! Taigi 
prie ko priėjau ir ka roiszkia

prie stulpo pamato augalota Durys tuojaus su
lenraliu Tsze-Tang. ‘ | užsidarė.

— Tavo paslaptis? —
geležines duris; deszine jo ran-|szuko žiauriai Tze-Tang.
ka buvo paguldyta ant kaktom
varinio smako iszeinanczio isz Į Mano paslaptis remiasi ant to, I mos szirdies pasielgk teip. 

r laimingai vieszpatausi ; muro ir kaipo atkakliai žiu-Į kad mano smertis patrauks Ineik in salę su szviesiu savo 
galingoj vieszpatystej. Į rinezio vienatine savo akia in ! paskui savo tuojaus tavo [ vęidu, augsztai galva laikyda-

' i Į ■

kataliu Tsze-Tang. ‘
Karalius buvo atsirėmęs in _ savo prižadėjimus.

Karaliau Tsze-Tang! Asz, 
— Mano paslaptis, tyronel Tze-i-la, patariau tau isz gihi-

tersliurge numirė tiek ir tiek. 
Volą pa*zau,ke: — Duokie du

KETINATEKĘT. stiklelius rūmo. —Skaito to-
....... . liaus Berlype numirė ir t.t.

— Morkeli, giwlojau jog ta- Duokio da stikleli, ha jaueziu

gule ir vietoje užzibmt grabe
li nuo gazo tai prikiszo prie iti- 
tokelo, per 'kuri vanduo bpga> o 
pati pamaezius p as za ūke:pati pamaezius paazauko:

— Jonai, tai kranelis nno 
vandenio o ne nuo gazo.

— O, dabar asz žinau, tave 
vo duktė ketina teketi Ar tai | jog man arosi apie szirdi nego- del to, ba mano ranka dreba la

bai nuo darbo, tai vietoje pri- 
_ ___ ___  _____________ (kišt prie gazinio kranelio ran- 

gerk, vaikine Im gali apsirgt ka nusprudo ant vandeninio

teisybe ir ar gera gauna vyra?
— U j! jam kupezius!

,c— <) kuom handlavoje?
— Su skudurinis, pakojais) ant choleros, bn jau .asz matau Į----

ir serais. b- r

I

ii

rai. bai nuo darbo, tai vietoje pri-
Saliuninkas atsake: — Ne kiszt prie gazinio kranelio ran-

J jog pradedi seilot
• l 'fl' .

C ' nuo davbo.
Yes, yes, matyt, 

, Į . i ♦ '
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— Serodos vakaru automo
bilius B. Valiuko, 510 \\ . Cent
re ulyczios siisi<lure su automo
biliu kuri vare McDowell isz 
l^uunore. Valiuko maszina li
kęs smarkiai aplaužyta trenk
dama in sfplpa. ’

'— Kunigus Uuraitis aplei
džia Sz. Juozapo parapija nes 
likos perkeltas iii kita parapija 
Massach uset tęs stei t e. 
vieta yra paskirtas Kun. Konst.

kos smarkiai apdaužyta t renk-
' W A

In jo

Zaikauskas isz Now Philadel
phia.

kasvklos li
kos uždarytos ant noiųirubežio- 
to laiko isz nežinomos priežas
ties, bot kaip rodos ne ant ilgo 
laiko. Bndai ir kitos kasyklos 
tosios kompanijos sustojo dir- 
bia.

Park Place

Pana Margarieta Pasiu- 
perdet ine nors i u 

Detroit,
l(pvicziute, 
iterman ilgonbuteje, 
Atich., lankosi ant vakaciju pas 
siivo tėvelius ant 335 F. Pino 
ulyczios. -

— Subatos ryta, nakties lai
ko užsidegė No. 5 szliopa kasy- 
klosia North .Mahanoy.

ant

Bosai 
liepia darbininkams eiti namo, 
pakol agni užgesins.

— Aplaikom atvirute 
knn. Czesno isz

nuo 
ku

rioje pranesza, kad yra sveikas 
ir jaisieke teviszkia laimingai. 
Sugryžins, turės daug akyviu

Lietuvos,

apsakymu papasakot isz Lietu
vos.

laika

nuo

Menesis Džiulajaus buvo 
vienas isz sausiausiu in 
daugeli melu. Fiirmerci aplai- 
ke daug bledes ant lanku 
saules karszczio.

— Apsisaugokite nuo net ik
ru bumaszku kurias praplati- 
neja visoki Židikai po visa pa
vietą. Jau daugelis žmonių li
kos prigautais.

— “Lenkiszka Diena 
apvaikszcziota ateinant i 
vergą Ixikewood Parke.

bus
Ket- 

Daug 
Lenku ketina suvažiuoti taja
diena isz viso pavieto.

— .Ateinanti Ketverga mic 
to barberini turės savo metini 
iszvažiavima ant Buteli Kai- 
zer’s fanuos netoli Lakeside.

Reilaktoris “Saules” 
W. Boezkauskas su paežiui© 

Bostono ir kitu 
Naujos Anglijos miestu. Kelio
ne buvo labai smagi ir naudin
ga isz mnksliszko atžvilgio.

— Gromatneszis John Jen
kins, kuris per 46 melu 
gromatnestis mieste likos 
ženklintas ant ]>ensijos per val
džia ir daugiau neneszios pacz- 
16?

BĖGEDISZKAS darbas 
BEPROTISZKO KO

MUNISTO

si»gryzo isz

ant

F.
su

buvo
pa-

Fry berg, Szvaiearije. — Įtai
sei persiemt* ezionait invs 
linkines gyventojai isz 
raus pasielgimo kokio tai fab
rikinio dnrbininko, kuris priė
jės prie komunijos, iszeme Sz\. 
Host i j© isz burnos, i n vyniojo in 
akepetaite ir alnesze in fabri
ką, pradėjo rodinet savo drau
gams ir daryti isz to juokus. 
Policijo aresztavojo besmegeni 
komunistą už toki pasielgimo, 
bet gyventojai spyrėsi didesnes 

už toki pasielgimu.
Ne tik protestonai ta ji pasiei- 
gima paniekino,
eziausi komunistai savo d ra ri

jo jo

ap- 
bj An-

bausmes

gili nepritari* 
darbelio. <

bet ir kie

bjauraus

yam ----- ■ . . . "’jag

Lehigh Valley
1 , ■* , ' i * • , i

EKSKURCIJA 
in New Yorka

I

NEDELIOJ 10 AUGUSTO 
r$4.00

Specialiszka* Treinas apleis Maha- 
n4y City 4:80 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pi. Sta. 
7:30 vai. vakare Standard Time.

I ■ ......... -

Dubeltava*
Tlkiata*

BASEBALL 
Yankee* *u St. Loui* 

New York, 10 Augusto

I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

—< Aleksand- 
isz

Frackville, Pa.
ras Ytirczukonie isz Frack- 
villes 'likos skaudžei sužeistas 
iu galva (nike (larbo Gilberto- 
no kasyklose ana diena. Aelk- 
sandras likos nuvežtas in Ash- 
Įando ligonbuto ant gydymo.

uz pro-

Su degt ūkais

Boston, Mass. — Urszule ir 
I?etras Galinauckienv, 167 Sil
ver ulyczios isz South dalies ir 
kiti likos aresztavoli 
hibieijos tiesas.

Brighton© apdege Bag
donu 7 metu vaikutis Prancisz- 
kus. Nelaime iuvyko teip: mo
tina trusesi virtuvėje ir mat© 
kaip vaikas ©me degtuku, bet 
jei užklausus, ka jis daro, jis 
atsake, kad ten padejes kok‘< 
tai “liuksą,
vaikas iszbeges ir emes kurti 
kiemo popierius. Czia užside
gė jo drabužėliai, jis emo spieg
ti ir kol pagelha pribuvo, vai
kutis smarkiai apd(*ge. Nuvę- 
žus ligoninėn, vaikas po K va
landų mirė.

Szi nelaime 
moka visiems
degtukai nuo vaiku turi 
slepiami ir žaisti jais vaikam.’; 
negalima duoti.

turėtu but, pa
le itd 
but

tėvams,

Wilkes-Barre, Pa. — Susidū
ręs su automobiliu ant Ashlos 
bulvardo, 
metu isz 
I renktas 
k liaus

Benas Bruzgulis, 18 
Tu linelio, 
nuo savo

ir pavojingai sužeistas.
Brazgalis randasi

likos 
motorei-

nu-

ezionaitine- 
je ligonbuteje. Automobiliu va- 

Anslrins Gemak isz 
wardsvile.
re (tema k Ed-

PACZEDUMAS.

visi akva-— Laikraszezei 
tina ant paezedumo. O brolei! 
jeigu mes klausytume tojo bal
so ant nelaimes Lietuvei teip 
negyvens, ba misi i na jog am
žinai bus jaunais, jog nuolatos • 
bus veikais ir gidės dirbti. 
Atsiminkite apie ateiti ir bu
kime paczedžei$.

Garsingas anglikoninis kal
bėtojas Spurgeyn teip del sa
vo klausytoju kalbėjo davinė
damas rodą, idant galėtu ’da- 
sigriebt gerbuvo.

— Dideliu slaptybe 
pasisekimo yra proec.

— Prakaitas no kaktos yra 
vienatinia medega isz 
gali padaryti© auksa.

— Kas nori turėti©'kiauszi- 
ni paukszczio, turi lipt in me
di.

gero

kurios

ne-— Kas* nesisai mat ina 
sziot darbines kelnes ir sujuo
dusias drabužius, tas netrukus 
apsieis bo juju.

— Tikekite man.; pirmian- 
žingsnis po

t*
%

se

vežlot

einasi tiktai 
žingsniui; nes nuszokus viena 
szuoli nesistosi turtingu.

— Mažos žuveles vra y 
džios, ir maža nauda yra (el- 
pos-gi nauda.

— Jeigu kas diena galuka 
siūlo pririszinesime prie kito, 
gahrko, tai per meta pasidaris 
labai ilgas siūlas. »

— Pirmiaus© reik©
kol pradedi eitie, pirmiaus© ei
ti©, kol pradedi bėgt, 
miause, bėgt kol važiuojesi.

—’ Kupcziaut b© pinigu tai 
būdavot nairnv be inOtlžiu, kurti 
ugni be degueziu, degt žvake 
b© (knato. ,

— Reik© kept duonele isz 
tu miltu kokius turi, o jeigu ne 
turi miltu taLne kepk.

O p ir-

— Geriauso būtie ilgiau gi- 
zejum, negu stengtis būtie mei
steriu. ” \

—• Geriau salima randavot 
negu iihtie ant locnastiės 
mažais pinigais.

— Genaus turėti© prastus 
rubus su pilnais kiszcnois auk
so negu szilkinius, su tnsz- 
czeis kiszcnois.

SU

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 16c 

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

•i
> 

e < 1

i , re

KJREKLAIT1S BALSAI MUSU
' ' i. * ' ■ 'V11 ' i

Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
jinke moteroms. Priei- « 
namon prekes.

516 W. Sprue® Str.,.
Bell Telefonas 149

Mahanoy city, pa. 1
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
‘ TAMAQUA, - PA. Ml

1N

NEWYORKA 
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UPTHE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGAL 

NEDELIOJ 10 AUGUSTO 
IKI BEAR MOUNTAIN 

Specialia Treinas Subatos Naktį 
12:35 

... 1:16 
1:45

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

ATLANKYKITE 
MILŽINISZKA 

Amerikos Ferai
bus laikomi per Liepos ir Piuczio, 
didele je $15,000,000 
Atlantic City, 
si užpraszom.

ATLANTIC CITY
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

In ten ir adgal $3.75

svetainėje 
Inžanga dykai. Vi* 
Ektkurcijos in:

Irz

4

Valanda
Mahanoy City...........isz ryto 5:10
Tamaqua 5‘39

DABAR planuo- 
kite savo vakaeija 

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 Tamaqua $6.78

Pabaigos savaites
kelione

THOUSAND ISLANDS
Smagi kelione laivu" per Thousand 
Islands.
NEDELIOJ 17 AUGUSTO

In ten ir adgal $11.50
Specialia treinas subatos ryta 

Augusto 16 iszeis isz 
Shenandoah (40c extra) . . 11:49 
Mahanoy City ................... 12:18'
Tamaqua ................... .. 12:51

/

y-"" 
« ‘i

Szita ekskurcija
- jumis patiks

Atlankykite draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.

'Specialiszka Ekskurcija
■ NEDELIOMIS 

AUGUSTO 17 ir 31 
IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy^ 
City ir Tamaqua ir 
$3.25, in Atlantic City $3.50. 
Isz Shenandoah 
$3.50, in Atlantic City $3.75. 
Speciali* Treinas Subatos Nakti 
Isz 
Shenandoah ................
Mahanoy City ...........
Tamaqua ....................

Smagi ekskurcija

Philadelphia •
t
in Philadelphia

t

valanda 
... 2:00 
... 2:49 
.. 8:1GV 

........... *»

Mant laivo\ į
Riverview Beach

Szita Parka yra 40 mi Ii u ant

♦ y H

Delaware upes ir szita eks- 
kureija plauks laivu in ta

■Parka.
NEDELIOMIS 

AUGUSTO 17 ir 31 
Isz Shenandoah in River- 

iview $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75. 4 *
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City,.' 
. .................... . < - .

Apie dauginus informacijų apie 
szftas ekskurcijas kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
spoil, Pa.

f
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• < • i H 4 v s ■ 1

I

*

SKAITYTOJU
i. 1 'h..'. I* , <• i1 '

Al......, ' "l ) 11

.Juozus rr<’iH‘l>cizH, Brooklyn, 
PPišiiincziu jum už- 
nnl visu molu nes 
yra i’nan smagiausias

N. Y. -■ 
mokėsi i 
“'Saule 
Jnikrasztis isz visli Ititiį ir |fasi-j

> ♦

kiksiu jusli skaitytojom 
gyvas Imsiu. — 13423.

pakol *

Mrs. A. Viommo, (llovelnnd. 
Ohio. —Siuneziu jum ezeki už į 
prienumerata už ‘‘Saule” ūži 
ta ji mylemn.miisu laikraszli už 
kuri tariu aeziu ir kad palau
kėto su užmokoseziu. 
los dienos su nekantrumu kada 

ateis. .Vėlinu visos klo
ties latnistnms. — 

.. .
Vincas* tPaskunas, Detroit, 

Siuneziu $3 už prenu- 
“Saulc” kuri rodo 

mums gorus ir teisingus kelius 
Kas klauso 

Saules” patarimu ir mokslu 
(ai kiloki gyvępinia. vesim©, a • ’ * . S i + . ‘ ’ •

I
I < I I II < m

“ Saule ai<

Mieli, 
me ra t a už

— w r > ■ ’ ’V 1 

musu gyvenime. 
< t

‘Saule

Laukiu

9105.
4

Detroit

(ai kitokį gyvenimą. vėsimo, o 
jaigu no, tai patys sau pasida
rysimo pavoju, ne tik ant. szio 
svieto bel jr ant kito. Su gilia 
pagarba pAsilieku su gerais ve
li n ima is.

svieto bet ir ant kito.

11,224.) J t

A. Jasiiiniene, Cliicago. —Ne 
surandu jum žodžiu padėkavo- 
nes, kad man nesulaikete “Sau 
le“, kuri atlanko mane du kar-1 - . ,1 r .

T

tu ant sa n va i tęs per 27 metUH ir 
nenoretau idant ji del manes už 
lemtu. Turiu jau G7 metus, jo
kio darbo dirbti negaliu, 
turiu vienatine'duklere ir žen
tą. as kuriuos bu n u ir 
vaikuczius, 
ezodyt kelis dolerius tai 
siuneziu jum už “ 
rios mano gyvenimas butu la
bai nuobbrlus. — 6482.

bel

daboju
o kada galiu susi-, 

pri-
Saulc” be k u

Maminškas,

Phone 280

; iii.......... .. ......-... —...... . ....................................

MAHANOY CITY RELINER & 
PATCH COMPANY 

❖
NUMAŽINTOS PREKES ANT* 

SEKANCZIU TAJERIU
Heavy Duty Goodyear, Goodrich, 
Firestone, U.S., Kelly ir t.t. Gvar. 
PREKES BALLOON TAJERIU 

30x5.25 $7.00 
31x5.25 $7.25 
33jc6.00 $9.00

ADA RA, N F.DELIUMĮS, mį PI ET 
North 8th S t j už Dick’s Baking Co.

29x4.40 $4.00
29.x4.75 $5.75
30x4.50 $4.50 . , 33jc6.00
ADARA.NF.DĘLKJMIS IKI 
£ a a! ■_ ' ■ ’ •» * * • e®d a11

i n i !■■■■ ■■■— ■ i !■ I..IH

J4*

PI ET

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geria tįsi Apsiavima Del Visos
Sieimynot. už Pigia* Prekes! 

» ■

121 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITYį PA.

I ?

Dr. J. J. Nicdžinskas

HM

ji t
U4

♦ 
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r
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f. į ! 1, '* W•'* ♦***•-S...
■o r< LJ4tl.tCjt’ *,

IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia

I h I
* S * •• lėliui —a m*.i a> J fc>

--IzUIHI/. L.IAZ. bV -
-"(H*

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

' 10 * .0 . g| Hu F6i4iwmBu|i *4 t*

' i

11
♦>
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LIETUVISZKAS 
DENTISTAS 

•>MM* * ft ’
FRACKVILLE, PA.

Telefonas 482>MZetausko Name

LOMAS AUTO ELECTRIC 
n SERVICE :: •

Pataiso. Batteres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrlkop ir 

Motoru Pateisimas.
Telefonas 31G-įL.

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA. 1

LIACHOWITZ.
JEWELRY STORE

•>
gisokiu nuksinu ir sidabrinu daigtu
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
—o—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City
.... - • - -

..................   " ' ,' ........... .............................■ I ...........— .......  ■■ '■
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E. T. EVERETT |
Didžiausilszdirbejai £(

Pomninku ir Kryžių
■ ■ —7---------------------------- 7*'

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

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

Ttltfonat 2-^

t
»

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

T t U fonat 625• R

/♦***t************«********»***************<^**************^*******
M ••

Pasirinkite savo banka teip kaip pasirenkat savo priete- 
lius — kurie gali jumis geriausia padaryt. Prie kuriu 
galite kreiptis naudos arba pageltos.
Žmonis Mahanoy City sako - Merchants Banking Trust 
Co. banka žino kaip būti prietelium del savo depozitoriu.
Duoda gera pagelba del perkaneziu stuba ir del vyru 
vedanti bizni. Bet turite but depozitorium.
Merchants Banka del taupinima savo pinigu ir padary
site sau prieteli. • : ,

Pasirinkite

$

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY. PA. 

• MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
•hhhhi»»hii«hhuh»hhh»huhh»w»m»h«» 

------------------- ----------------------- -. - *u ■ ... . ......-...........  ■■ i ,

D E M A S Cleaners and Dyers
MAHANOY CITY

1
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M. Maminfckas, CIcvelaiul, 
Ohio. — Prisiuncziu užmokešti 
už “Saule“
Lietuviai Amerike jaja skaity
tu, nes tai yyra.įiinagiuusias ir 
naiidingiauses laikrasztlš už vi

ir vėlinu idant visi
CITY GARAGE

Pardavėjai BUICK Automobiliu

sus kilus.'Vėlinu jum viso labo 

t «.

1 '-’-A

sziam gyyenime.
1 į ■ '■ < »

K. „

' I

Agota PiiHzkiutje, Flizabeth-

a

"'J

— PrisiunCzui užmo- 
Saulc

■ k J 4

port, N. J;
kęsti už “Saule” i
tau, pakol: visa neperskaitau 
pakol suvalgau vakariene. Yra 
tai
laiHrasz^iK dty niiisu 
ezion Amerike, — 3'

• f
Sakoczi u

X II. s -Hf.-l "•*(►

ir pa tol skai-

I > ra ngus*. d r nand i gi a u s i a s 
Lietuviu 

3716.

M. 
Conn, 
teip puiku* kalendorių kuriame

M - -

Waterbury, 
Tariu jums aeziu už

S

talpinami teip puikiu skaitymu
• I, v V1 • * • l 4 j

ti. Siuneziu (ris dolerius už ta- 
“ Saulute” kurt 

teip linksmai svieczia ir myli
me jaja lajini skaityti kurioje 
randasi visokiu,,istorijų ir pa
mokinimu. “Saule” skaitome, 
jau 15 motu, tpdel be josios ne-, 
galėtumam ‘’ 1 ’ : .

tuksti|ji.t,i-piętu. Ącziu kad 
nilaiketje ' “Saule” nes ne

dirbau per szeszis menesius o

ir 'kožnajn tinkami pasiskaity-

ja įnylema

na i 
nesulaik(^e

tfpsibti ir lai gyvo-

aplaikes pirma pėdo, skubinu
iv", ’ » IV '

jum užmokesti, dusu viso labo
volijentis. 12511.

— ..... T
......... . ■ ............

KOU R Y BROS.i . . V . ■ ■. ’ •; < 
Porkrnusto naminius daigtus ir 
t.t. in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas’patarnavimas už že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazolinu. ■< 1 . Telefonas 145$.
8 OAK ST,, FRACKVILLE, PA.

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOG RAFI ŠTAI

—o—
L. r w v ..w ”” — ” .. - ” — M —— —— —, — y — — — — --  — y j

in Fremus. Atnesckite Filmsus ' 
pas mu(nls.

321 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

' 4" t ~ f . ' * J ,1 A «
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FOTOGKĄFISTAl 
—O— 

Padidina Fotografija* ir indedą

Garadžius. Visokį pateisimai ir 
višoki daiktai del automobiliu.

31-39 E. Vin® St. Mahanoy City*
Telefonas 465

~OMPLETh’ 
OPTICAL

SERVICE
*

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzanrnavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
* » A. •

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

Antra* Floras. MAHANOY CITY
*—>—-------------------

*KVIETKU*

atsakanezius

Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu < ui 
* * * žemiausias prekes4* * * 

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 
W Dabar Naujam Sztore 

226 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

:_______________ ________
———— 1 ■ ■ ■■—1

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RAD1O$, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

. Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

*1

/1

HENRY FOX
.... . Pardavėjai ...... ,

,,Fornicziu, Karpetu ir
\ i Pecziu

J

Pecziu į

❖ 
127 WEST CENTRE STREET 

’ MAHANOY CITY, PA.

4
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Mo» perkamo flENA nog,

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

Pr.k. M.ii ---------

523 EAST FINE STREET
' ■ .......................... ...

it

T

f

MB

Pristatytas Ant Laiko 
Tolafonas 216-W

•RS•

0.

MAHANOY CITY, PA.

*

314 E. CENTRE ST/ rt (Phone 211) 
Teipgi 117 E. Centre St.

i JT ”

Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overko|ai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

yyru Siutas pasiutas pagal mįęra už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 

o pribusime* priimti darba*** Telefonokite mumis

d

— —...........   L .. I-,.-   .. ........ . ....... . Į

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVISZKAS DENTISTAS..,

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X-—RAY GAS

*

4

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

Blue Ribbon Duona”
Geriausi miltai, dideli kepalai. 

Padirbta per:

Patarama Jumis Iszbandyti ll 
Yra iszkepta teip kaip muso žmonis 
duona mill. < 
gas gali pirkti.

HARTENSTINE’S 
Telefonas, 376-J *C*.

Geriausia Duona ka pini-

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

■

CRESTMONT DAIRY 
GEORGE G. FISHER, Loc. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

FRACKVILLE, PA. I

H. J. HEISER 6- CO
----- — PARDAVĖJAI --------

•u

H
>TI

' Ml0

I

Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios

• “Bengal” ir “Columbia” Peczei
Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers

. ■ (Maskihos del Szlavimo) .

27 E. Ceptr^ St., mahanoy city.
■ • ?s < ■ r .■

' .............— ■ - ■ . —.

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per 

FRANK P. HARLEY 
i> taw* St. Dirlitiivo 13}

H

ti

ji*

(Maskihos del Szlavimo).
1

*

V

r
Ofisas Malmhoy

* '■ ■■ jį "• I I <1. .

Bell Telefonas 326-J
MAHANOY CITY, PA.

t.* 
* I !* 1 lj •

T*
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-------------------- ............................................................................. ..............................

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz naujo .perdirbta ir pagerinta su naujausiais

4

f

intaisais. Traukiam paveikslus diena ir nakti. Specialiszkft
' s. 1 » i t M. O*. a * *

atydn ntkreipiumo szeimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.
205 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.205 E. CENTRE ST. 
4~ V T I <
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