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ISZ AMERIKOS szu° ““ MIRTIES SZOKIS
UŽ VYRA

NEGELBĖJO
PASNYKAS

“VELNIAI’’NEAPLEIDO JA 
NORINTS PASNINKAVO 

PER 18 VALANDŲ.

Ahh __ Estera
42 metu senumo

Ba lt i mero, 
Schlotsman, 
Žydelka, kuri turėjo savyje net 
60 “velniu”, negalėdama nuo 
juju atsikratyt, nusidavė pas 
rabinu Max Feddorson ant ro
dos kaip galima butu velnius 
iszgtdl isz. kūno. Rabinas užda
ro Estera su josios velniais iu 
klebonija ir pradėjo ja ja mary! 
bmlu, kad tokiu būdu priverst 
tuosius negeistinus 
idant apleistu josios 
kurni.

Po praėjimui 18 valandų vel
niai labai užsispyrė ir neaplei- 
dinojo Esteros, kuri per visa la 
laika nieko negero 
Riibinas volą užsispyrė 
kanoez iszgnit ir laikys 
kad ir visa sanvaite be valgio, 
pakol velniukai jaja neapleis.

Daug panaszin kvailiu pri- 
czereiiu turimo czionais Ameri- 
ke, kurie kvailina žmonis viso
kiais budais.

velniu”,

sveczins 
grieszna

ir nevalgo.
josios

Estera

si u b v- 
Love Stories, 
vakarienes o

NENORĖJO VALGYT 
MUILO.

Norristown, Pa.—Jerry Ral- 
aIou hiigryže- isz darbo .nerado 
ant stalo vakarienes, o pacziule 
sėdėjo sau malsziai ant 
nes skaitvdama 
Jerry pareikalavo
pacziule mete in ji szmota miu- 
ln paliepdama: 
esi alkanas.

I ž tai aplaike kelis žandinius 
nuo vtfro. Pacziule vyra ap
skundė, bet slidžia ji paleido 
ant Ii uosy bes, prisakydamas 
moterei savo vvra nematyti 
muilu, nes kita karta galėtu jai 

iszmuilyti” gerai veideli su 
knmszte.

k tai jaigu

< A

11

Pacziule 
bet slidžia 

Ii uosy bes, 
savo

pris 
v v ra

t 1 gerai veideli

ŽIURKES APGRIAUŽINEJO 
MIRSZTANTI.

Ridgeport, Pa. — Jim Blake, 
įdedamas ant mirsztanczio 

patalo nakties laike, 
k luptas per kėlės 
kos, kurios 
griauszti akis, 
Bodamas silpnu, 
szaukti pagelbos ir 
nuo žiurkių. Kada sūnūs mirsz- 
lanczio atėjo in kambarį, užti- 

iszbaidino. 
tiun neapleido tęva lyg 
ežiai.

(f ant

ko žiurkes ir

TURĖJO APLEIST PACZIA 
SUDŽIA LIEPE SZUNI 

NUSZAUTI.

>

MOTERE PRIVERSTA 
SZOkTI NUOGA ANT 

^APT.TTT I 'ŽARIJŲ.

r.«W/BOCZKVWNKI, t4ll«r.

Isz Visu SzaliU ^ogussuragais
I i i-

NORĖJO ISZNESZT JI IN S

ft 42 METAS

likos už- 
d i deles žiu te

pradėjo 
ir
negalėjo 
apsigint i

nosį
jam 

ausis.

Po 
mir-

Newark, N.J. — “Matai po
nas sūdžiau, szuo buvo priežas
tim musu szeinivuiszko liesuti- t'
kimo”, — taip kalbėjo Owen 
Bonard, laiko teismo, kuri už
vedė jo jo pati ant persiskyrimo 
nuo savo vyro. Tolinus Bonard 
aiszkino:

Mano pati turi ipndeli (szu-
ni) kuri nuolatos pasiimdavo 
su savim in lova. Jaigu pasiju
dindavau lovoje, tai mane tas 
padla kasdavo o turėjo taipgi 
pilna bhisu. Negalėdamas il- 
igaus nukensti tokio pasielgi
mo szunies ir.mano paezios, isz- 
meczian szuni isz lovos, o
man staeziai pasako, kad szuo 
gulės su jaja o asz galiu pasi- 
jeszkot sau kita vieta. Ant galo 
pasakiau paežiai, tegul iszsi- 
renka sau ar szuni ar mano. Pa
ti iszsirinko szuni. Na ir buvau 
priverstas apleisti savo ipasto-• II gia.

Slidžia 
siskvrimo

a i

pati

nedavė moteriai per- 
paliepdamas vyrui 

nuszauti szuni prie pirmutines 
progos.

NEPAPRASTAS ATKERSZI- 
NIMAS SUVEDŽIOTO 

JAUNIKIO.
Mexico City, Mex. 

gus ir jaunas 
tonio Aoroz<į<>j 
lojo Marija Matolia, bet kas isz 
to, kad Mare mylėjo kita jauni
ki Pablo Carmona ! Baisus už- 
vydejiinas užviro szirilyja An
tano kuris ant galo nutarė bai
siai atkerszyti savo prieszni.

Antanas pririszo dideli szuni 
ant lenciūgo, laikydamas ji per 
tris dienas be vandenio, o 
szuo pasiuto, užsiiydo. szuni ant 
savo prieszo, 
sukandžiojo ir nuo 
mirė

Likos aresztavotas, bet pabū
go nuo pAlicijos in narna savo 
mvlinios Mares, kuria sutikins ft J
darželyje, davė jai ilga peili in 
kratiniu, kuri vietoj mirė.
tam pabėgo in kalnus 
eilios, o
cijos ranku, tai turės žūti 
draskaneziu bestiju,

— Pato- 
Meksikonas An- 
pasiutiszkai .my-

kada

kuri szuo baisiai 
ko Pa bio 

baisi ošia kaukesiu.

Po
EI San- 

jaigu apsisaugos poli- 
nuo 

kuriu no.
mažai randasi ant tu kalnu.

APSKUNDĖLIETUVIAI 
ŽYDĄ ANT $60,000, UŽ 
PARDAVINEJIM A 
MUNSZAINES, NUO KU

RIOS APSIRGO.
North (ii'anbv. Conn. — 

I dėt aviai apskundė 
Bnrnszteina

Trys
W’indsoro

BAISIAI SUMUSZTA PER 
VYRA, NUO KO MIRĖ.

PADANGES SU DINAMITU 
BET DARBELIS NE 

PASISEKĖ.

SKARBAS PAS 
VAGILKAS

KINCZIKAS TURI RAGUS 
ANT GALVOS 12 COLIU 

ILGIO PANASZUS IN ’ 
KARVES RAGUS.

BAISYBES
KOMUNISTU

H 
I 
I

"i 

H

New York, 
t i u uoga aut 
lyg 
43

— Priversta szok- 
žariju kuknioje 

; smert, lavonas Mares Ryan 
melu motina keliu suaugii-suaugn-

Mrs
Slierley isz Movyton pavie-

BANDITAI PAVOGĖ 40 
BACZKU AREILKOS.

Chicngo. — Septyni banditai 
pasirodo iii overalsus, atvažia
vo in distilorija Libby ALcNall 
and Libbv, uždare vienam kam 
baryje 14 darbininku ir virszi- 
ninku i r sukriove ant didelio 
1 roki! 40 baezku arielkos nn- 
pyszkojo nežinia kur. Verte pa
vogtos arielkos buvo 80,000 do
leriu. Kompanija Tabby dirbo 
geni arielka del ligonbueziu ir 
ilaklarii.su valdžios pji\l(dF?d-: 
mu.

Kompanija Libby dirbo
. A ’ • * •» . «

NAUJOS TAFTO 
PACZTINES MARKES.

Washington, D. ( \ — Ketu
ri nes rentines paczt i nes markes 
su paveikslu mirusio preziden
to Ta f to bus invcfttos in vieta 
Mortos Washington’ienos.Nau
jos P/2 cento markes su pa- 

' veikUhr^pro^ifflcnto ' Hard ingo, 
1 “bus’taipgi'iszdii'o t ošUeužilgio.

Žydą aptiekorin «.,
reikabindami isz jo $60,000 at
lyginimo už tai, kad jis parda
vė jieips taip vadinamos 
kės”, kurios iszgere jie likos 

gyveni-

i < dže-
”, kurios iszgere 

suparalyžiuoti visam 
mui. Skundėjai yra Ignas Vasi
liauskas, jo žmona Elena Vasi-

Franafc Uankusliauskiene ir 
(gal Rimkus?)

Skundėjai sako, kad pereita 
Kovo ar Balandžio menesi jie 
nusipirko pas Bnrnszteina ke
lias bon k ules imbiero esencijos 
(extract (d’ ginger). Jie sakosi 
neihoH “-”3,1 ‘ ‘
A“ . ; f > * * 11 ei ntažvt

’ i f y * i ** A f v* n ..
heinokak A'tigl iszkalMei

lt* Vi A'/ I k 1/1

RAUDONIEJE DEGINA TIL
TUS, GELEŽINKELIUS 

IR APIPLESZINEJA 
MIESTUS

ii'w

l

PINIGU IR PAVOGTU DA- 
\lvi_ LYKU, PALICIJE SURADO 

UŽ 1,000,000 ZLOTU PAS 
DVI MOTERES.

nuoPekinas, Kinai. — Jau 
senei ėjo paskalai, kad kur tai 
ant svieto randasi žmonis ku
rie turi ragus ant galvos pa- 
naszus i n ‘karve? 
tižiu manoma 
.pasakos ir iszmislai, 
kurie t v irt i no kad mate 

pri rodyt 
lavadu kad tai teisvbe.

ana diena sugrvžo isz 
milži|iiszkii kalnp Kinuose vie
nas isz Rusiszku 

perstatė
Drauguvei ant 
grafije žmogaus 
linkinėje kalnuoto? 
js, atitolintos apie 
nuo artimiausio miestelio, 
vena .molinoje bakuželeji*, 
metinis Kinczikas F.u ‘ 
Wahoo, apie kuri daginio ta
sai mokslinczius. 
prie jojo gyvenimo ir 
pavelinimo kad isztyrineti jojo 

buvo tai

i

Hankow. Kinai. - Kari sa
kos tiesos likos apszauktos po 
visa 1 lankowa, o 
<l<‘jo reiikti’s aut 
su

Prescott, Ari z 
na 
to, kuri likos aresztavotii praei
ta menesi, likos pripažinta l<al- 

L* *i In ii m ll aid < ln- 
szimts metu už baisu dauba kn- 
i i papiIde ant savo

Ro

galvos
Isz pra

tiktai 
I iejel, 

toki

; ■■ I

4

kareiviai pra
šu s i rėminio 

komunistais..
aszankti in

*s ragus.
kad tai rook t i s

Kiniszkais
Studentai likos p 
kariuomene. Komunistai suaE-’ 

g, degina 
tiltus ir apipleszineja miestus, 

gyvento- 
nelaisve apie

Hnn- 
“l\i-

Vilnius. — Ptdieijo 
pavogtu daigiu isz na-

siu vaiku gyvenanti ant 514 E. nubausta Kalėjimu ant do

mit savo vyro, tai mo Valero Daugailo, užėjo a n: 
konia visi kaulai sulaužyti jo- ',n norėjo ji iszneszt in padan- 
sios kune,likos surasta paslėpta 1 sn l)n'

Iikos suplaki a76-tos ulvezios, 
ant .Milerį, perdurta su peiliu ir

po sol'ka. Padėjimas nelaimin
gos moteres buvo toks, kad nei 

žadetektyvai stebėjosi tokia 
ilinsla.
Szale motoras gulėjo koja nuo 

stalo su kuria motore likos su
daužyta. Motore buvo negyva 
apie dvi valandas kada jaja po- 
lieija surado. Josios vyras davė 
žinia graboriui Bolskini idant 
pribūtu pasiimt lavona jojo mo 
tores kuri likos nužudinta ir 
konia kožna.s szonkaulis josios 
kūne likos snlaužvtas.*

Policija nužiūrėjo vyra už 
žiidinsta ir ji a-rosztavojo. Ryan 
Inivo vedos 
motus, kuri buvo naszle. 
ji aresztavojo Ryan buvo 
t as. *

v v ra

su moterių septinis
Kada 

gir-r>

PRIEGLAUDA
KANKYTINIŲ

(.'onvpr.IJi.H G ube rną- 
toris Charles W. Tobel, isz val
stijos New Hampshire, prasža- 
lino nuo' dinsto (’baries S. 
Emerson, dažiuretoja State In
dustrial School isz Alancheste- 
rio del nepataisomu mergaieziu 
kurios tonais buvo 
už visokius prasižengimus.Pats 
gu'bernatorius nežinant niekam 
iszt yri nėjo baisyb(ks 
giaūdoje ir 
Sako jisai kad jaunos 
tos aplaikydavo nuo 100 lyg 250 
rimbu per peczius ir kitas dalis 
kimo su guminia paipa. Mer
gaites bu\’o priverstos atsistoti 
nuogos kurias dažiuretojai tais 
te su szaltii vandeniu ir buvo 
patalpytos tamsiam skiepe už 
mažinusius prasikaltimus, kur 

sanvaites praleistiturėjo kek 
ant sziaudu.

a«

pa t ai pytos

toje prie- 
aipgarsino svietui'.

merga i-

l)a žiu re t o ja i 
t a i sės

visokiais budais 
kajiki.no taisės nelaimingas 
mergaites už mažiausia prasi
žengimu, o norints gubernato
rius aplaikydavo skundus 'lai
kas nuo laiko, bet negalėjo tam 
intiketi, pakol ipats savo akimi 
jePsitikrino apie taisos 
>es, * at lankydamas 

kaipo prastas darbininkas.
Visus virszininkus praszali- 

no o in ju vietas paženklino ki- 
I us.

baisv- 
priežiura

NORI PABRANGINTI, 
LAISZKU SIUNTIMĄ.

f ( ' ' «

— l’asztiiWashington, D. ( 
departamentas turi 
putokliu. Tad iškeliamas su-

I 
dideli ne

dama
o

i

bei......... ' gelba 
josios nelabas 
seko o nelaimingam vyrui 
iszdegino akis.

Su laja vtdnia-boba, likos nu
baustas ir josios prielnidinis 
Austin I)e W’rners, szoferis, 
kuris tarnavo pas Sherley. Mo- 

ida n t 
indetii knata in dinamitą, o ka
da tai iiadare po prievarta su 

ir iszbego laukan, 
pati uždegus kpata. mete dina
mitą ant vvro.* 
kės baisiai sužeido 
degino jam abi akis ir tokiam 
padėjimo gulėjo ant lauko, pa- 
kol kaunyiiai ji nesurado ir nu
vožė in ligbnbute. Mrs. Sherley 
Imi 36 metus amžiaus , ir 
motina keliniu vaiku.
d i n i s 
mo i

dinamito, 
nepasi

tik
< la i'bas

ir josios 
De X’erners,

t ere priverto savo vyra

la tai padare 
revol veri u

Dinamitas tru- 
vvra ir isz-

yra 
Prielai-

: g a v o, po n k i s m e t u s k a 1 e j i - 
už prikaibinima motorus 

prie tojo darbo.
, ——    ,„.1 w

Paskutines‘Žinutes
#-W*MM***; *' ir •»»*. ■> -*>.«•■ j', > i>!| 4 ■

......... •"> 1,1 /
I

New York. — Tei'p juo-♦

T
duju ir baltųjų kalinin’ku ■ka
lėjimo ant Welfare salos kilo 
kruvinas miiszis laike beisbo- 
les loszimo;
sužeistais.

1[

18 kaliniu likos

Stamford, Cqnn. — Eks
plozijos dirbtuvėje Richards & 
Co., likos užmuszti ir sudegin-. 
t i ant smert trys darbininkai— 
bledes p;i< la ryt a ant $ M),(MI0.

11 \fntiira, (’a Ii f. — (jzio- 
nais davėsi jaust du smarkus 
drebėjimai žemes, bet bledes 
nepadarvta.

li
ko ne 
Ii, kuri padaro 
$806,000. Aszt uonioli k‘a 
sudegi*.

1f New York, 
lyse Suv. 
karszcziu

Gore, \'a. — Baisi ugnis 
nesunaikino visa mieste- 

bledes ant 
narnu

kuri

V įsose dn-
Valstiju mirė

38 y pa tos, daug su
krito nuo karszcziu ir randasi
ligOnbutese.

U Franklin, Pa.
Fin ne frock, 10

nuo

I lamiah 
$ metu, seniau

si* moterį* Penn'syIvanijoi, 
liko kelione su eroplnnu, kuri 
jai labai patiko.

GERA RODĄ.

ne

I )vi sOseres gyveno, po> vienu 
stogu ir turėjo abidvi po kūdi
ki labai panaszius in save, jog 
nebuvo ju galima atskirti, jai
gu vienokiai buvo parodyta.,f

.Viena- karta pasidarė didelis 
TeVas dukteriu in- 

ir klausia,

i skaityt, 
ir bežinojo, kas ant 

tu bon k nežili paraszyta, 
Bnrnszteinas juos 
kd tai geras gerirpas, nes turis 
gero “ 
buvo suparalyžiuoti, 
advokatai dabar kaltina Žvdčli 
prasižengimu priesz prohibici- 
jos instatyma, priesz gryno 
maisto instatymus ir priesz ki
tokius instaytmus Ir reikalauja 
ki4kiviomim/nukentėjusiam j i>o 
$20,000; atlyginimo.'t j , _

'bet 
užtikrinęs,

k i ko”. Jie jo atsigėrė ir
Taigi ju

manymas pa))i*an>ginti pirmo- 
sips k liases ipaczta — in pust re-

J *f • . . . ; „ . . .-------------------- ------
KITADOS 0 SZIADIE& . Y

• ■■■ .■

Kada senovės gadynėje,
Rado sveikata miduje ir vyne, 
’Kada, kada visi gerdavo, 
Laikydami cierka sakydavo:

Už tavo sveikata,
Ir mano živata!

Sziadien to negali sakyt, 
Tik susiraukiąs turi ryt, 
O priesz ryjant sakyt: 
i,h Antį ligoki talv-oljH t/u“

Deft untlpagylelip ta vol ■»'

ežio cento.
i • .. •

» II

i

i

_ armideris.
be go in stii'bn
pasidarė ?

Abidvi sosores žluinbdamos 
tarė:

kas

1
Ah! loveli brangus, di

dele nolaime! nesziot.es mudvie
jų.vai k ii sumainė, 

. . . iiomo katras katros.
-— Tvlokite 'dukreles 

varkite, tarė tėvas, ’fiktai man 
tikrai pasakykite, 
note, jog jioszjotes vaikus per
maino ?

v

—- Zinnne tikrai 
žlum'bdnm

— Na, 
asz duodu 

, voloh vai k 
turėsite savo tikrus kudikiusi

l

dabar’iiezi-

ir nė

ar judvi ži-

atsake
os soseres.
tai mano dukredes 
rodą, tegul nesziotos 
is atmaino, o tada

podsakio pas Aleksandra Gri
galiene ir josios molina Persz- 
veliene, kurios pavogė,isz Dau- 
;ailo namo 1600 sztukiu pini

gu, brangenvbiu verties už 10 
t li ksi a neziu zlot n.

Laike kratos pas moteres sn- 
užkasta pamali' namo, 

skarba visokiu pavogtu 
dalvku. Iszimta isz skvles dau- ♦ •
geli senoviszku auksiniu 15, 10 
ir 5 rubliniu, kelis szimtus ki
tokiu i>inigu ir daug visokiu 
brangenybiii. Verte tojo suras
to “skarbo” 
ant milijono zlotu.
vogtu dalyku surado ir pavog
tus pinigus ir brangenybes isz 
Daugailo namo.

Abi vagilkas aresztnvojo ir 
uždare kalėjimo o surasta skar
ba valdže konfiskavo. Moteres 
užsiimdavo 
geli. metu.

o

rasla 
t i k ra

apskaitė daugiau
J’crj) pa-

vagyste per dau-

PAGIMDĖ DVYNUKUS 
SUAUGUSIUS IN VIENA.

' LAdžfirs, Len'kije.
kine Kola,
Žaibininu bildu apu 
siamiszku seseru.
sziaus, Juozo Plaukovskio, pa-
O’ n

ft 'W 1 ' Aplin- 
pasklydo paskalas 

» užgimimą, 
Pati szaltv- *

buvorfmde dvynukes, kurios 
suaugia in viena prie kratines
ir pilvuku, 
dvi galvas, 
ranku, 
Atėjo ant
tina jauezesi

l ui ėjo

žmgu,
<

Szt ai

kuris

ga I va

liet negalėjo

moksli neziu, 
M oksliszkai 

davado foto- 
su ragais. A p- 

s

de geležinkeli Peipin

žadina turtingesnius 
jus ir paėmė in
2,000 turtingu žmonių. 
kow v ra 
nu

žinomas kaipo, 
(’zikagas. ”

Visi Europi szk i sklypai silin-
M<»ngoll- j į(1 jn pm-ds

2(Mi myliu ,an| apsaugojimo savo padonu.
kariszkus lai v us

Chm

susirle-
paeme

Kada atėjo 
prasze

mdk vtaiu 
kad nuo jaunumenes, 

gali painyt, t urejo
au-

Kinczikas 
tuom nusistebejes.

Apsakė jisai tam 
Rusui,
nuo kada 
už ausų ant galvos mažus 
galus kaip kokie guzai. Kada 

guzai užaugo

In dvidesy.imts metus 
ragai auga spareziai

M ergai tęs
dvi poras kojų ir 

bot tik
svieto negyvos. \lo-

v urna szirdi.

sveika.
Daktaras pavietes Ii go n bū

tos Kole, nusiuntė suaugusos 
jdvvniites in Varszavos Alinto- 
mijos Instil uta ant tyrinėjimu.

BUVUSIS PREZIDENTAS 
PACZIUOJES SU 24 

METU MERGAITE.
Mexico City, Mex.

volas Plutaino Elias Calles
Gene- 

. 52 
metu, huvusis Meksikoniszkas 
prezidentas, paeziuojesi su 24 
metu pana Leonora Llorente. 
Svodba atsibus generolo na
muose pagal civiliszkas apei- 
gas.

KRUVINOS MUSZTYNES 
PER RELIGINE SZVENTE 
ISPANUOSE; 5 UŽMUSZTI
Madridas, Ispanija. — Fsz 

Santiago ilo (’astaneda prane- 
Sza, kad per religines celebra
cijas ten invyko miniose kru
vinos musztynes ir szaudymai. 
I{iaųs^esipp(‘li.iki asmenys buvo 

ir dvideszimts sn-užmuszti 
žeista.

VIESULĄ UŽMUSZE 48, 600 
SUŽEIDO, DAUG NAMU 

SUGRIOVĖ.
Adrianopolius, 

s nuėstas likos kone • visas
Turkija, —

Komunistu annije, 
danti isz 50,000 vyru, 
Czangszos miestą, kuri upiple- 
sze ir sudegino. Visi Ameiikle-
ežiai a] leido miestu. Keli katu
li k i szk i kunigai p iti .'co in ko
munistu rankas. Kinijoi prasi
dėjo tikri komunistisz ki skei- 
dimai žmoni u ir apipleszimai 
miest u.

■

i

I

ė

•h:,

t urejo 20 mot n, 
ant geru ragucziu apie keturi 
coli us.
po tfim,*
lyg dvideszimts coliu, po tam
in trisdeszimts metus užaugo 
tiktai du colius daugiau ir da
bar iszrodo kaip karves ragai.

Isz pradžių kada W ahoo isz- 
eidavo terp žmonių, buvo jam 
labai nesmagu kad žmonis ant 
jojo daug žiurėjo su nusistebė
jimu, bet priprato prie 
laika. Kada paseno, paliovė 
draugauti su žmonimis, apsi
gyveno terp kalnu ir neiszeida- 
vo visai isz savo darželio o ka
da jam pasakyta, kad jojo mo
kyti žmonis jeszko, nusistebėjo 
tuom. Pasiūlyta jam daug pi
nigu idant rodyt ilsi terp žmo- 

bet tojo pasiulinimo ne
priėmė ir geidže mirti ten kur 
sziadiengyvena, atitolintas nuo 
viso svieto.

55,000 TUKSTANCZEI PA
BĖGO ISZ UŽLIETO

MIESTO.
Karachi^ Lulrje. 

t iikstancziu
Sh i karpui*, tik pasiliko <lu 
tukstaneziai, nes ikiti pailgo 
in saugesnes vietas nes tvamd. 

visa apiolinkine. 
t vi p Sli ik upur ir 

Jacobad likos paplautas ir vi
sa komunikacije sustojo.

Isz 56 
gyventoju miesto 
tik pasilik 

nes t

užėmė konia 
Geležinkelis

f

to m

n i u,

Kada paseno, 
su žmoni m is,

NUTRUCZINO SAVO 
MOTINA isz gailesties.

Vilnius. — Kaimo Viežtu, 
sūnus nutrueino savo 82 metu 
motina’ Marijona Osipoviczie- 
ne, kaip apreiszke palicijai, 
ant josios locno praszymo, ku
ri melde sumins idant jai pa
lengvintu josios ‘kentėjimus, 
nes sirgo nuo keliolikos metu 
vožiu. Simus likos paleistas ant 
liuosvbes.

kaip apreiszke

BULIUS PENKIS SUBADĖ.
Seville, Iszpanije —r Czia bu- 

vo filmuojamas (litografuoja
mas) kovos su bulium reginvs.

Staiga bulius perszoko auk-- 
szta tvora ir puolė in žinomu 
mii|ia. Penki asmenys pavojin
gai subadyti. . . ,

Seville, Iszpanije

V

kai-

SUSIREMIMAI KAIMU- 
CZIU SU RAUDONĄJA 

ARMIJE SIBIRE.
Ryga. — Smarkus susikirti

mai ėjo kaimiecziu su raudo
nąja armija Amur ir V’ladivir
tuko apii'linkese.

I *a t i k r i t om i s žini< imi s
miecziai sukilėlius vadovauja 
buvę opozicijos priesz Stalįno 
diktatūra, kurie už tūlus pYa- 
sižengimus diktatoriaus insa- 
kymii tapo isztremti in Sibirą.

Dabar tie žmones vada va u- 
jn kaimiecziu būrius ir gelbs
ti kaimiecziams apginti juju 
turtą nuo raudonosios armijos, 
kuri be pasigailėjimo pradėjo 
bauginti visa Sibiroj<‘ apiolin- 
ke. Kaimieeziai yra pasirengė 
iki žūt buliuos kovos gelbėji
mui savo turto nuo jileszikisz- 

ramloniausios arnu-kiausios 
jos.

TRYS MASKVOS AGENTAI 
SUIMTI LATVIJOJE.

> Ryga.—r Latviu policija su
ome tris rusus slapta perėju
sius siena isz Sovietijos. Pas 
suimtuosius rado Maskvos Ko
munistu internacionalo in
strukcija viso pasaulio koniu- 
idstams, kaip jie
rengti Rug|>iuczio 1 diena <lc- 

•priosz kara.” 
instrukcijose

visur turi

«c

.1!

I

Szi> 
siig-rihid'ilš( įjį 
kuri prapute per miestą, kaipo 
užmusze 48 žmonis ir sužeido 
iii 600 žmonių. Po viesulą nu- 
puolė di.deli ledtii didumo 
kiausziniu, kurie iszmtiszo tint 
lauku jovus o medžiai išyran
ti. Devyni Turkiszki boksztai 
nukrito ant žemes kaipo ir ke
turi boksztai nuo Tuėkiszko 
inaldnamįo Sultono Sebino. 
JUedos padaiiytu ant keliuuni-.

įdyojHiudoleriu.'D ».

i’1 baisia viesulą

F '

DAUG ŽMONIŲ IR

(,'hivn, l'zhekistaiuis, SSSR. 
— Fzbokistanes kilo katastro

pey kuriuos 
ir gyvuliu

GYVULIU PRIGĖRĖ.

tingi potvyniai, 
jau daug žmonių
prigėrė. Daug kaimu potvynio 
apsemti ir daugiau kaip
namu iszsiliejusios Amudaros 

t 

srit v

300

upes nuneszti.
Kipne^ko

monst racijas
Kominteriio

Amerikos komunistams jialire- 
žiama, kad per demonstracijas 
jie agituotu už iszlaikyma pra
kybos tarp Amerikiis ir atiihi- 
rymo Amerikos rinku visokios 
ruszies Sovietu produktams.

t

Instrukcijose Europos Komu
nistams insakoma ypaeziai 
kaip mobilizuoti darbininkuf, 
jei Rusija insiveltu in kara sli 
Kumpa. Jiems insakoma dairy
ti demons! racijas ir provokuotiisznesztos ti demonst racijas ir provokudti 

tvankos ir apie 1,000 akru Inu- susikirtimus su policija, kdd 
k u su; jii va i s vandeil s 
Da >g^vuliiv ŽtiVč. -

užlletL
‘ / A \ L ‘J

II

tiiot Ijųcįu - .spžadiutU' stipi-esfie 
Rln.Iiiw siunęĮųeiprąletaruoBC, w ,

ilaklarii.su
kajiki.no
nesziot.es
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In ligonbuti Bukareszte, Ru

munijoj, atvnžiftvo motere, tu
rinti 28 motus, kuri sziadion tu
ri szeszias pėdas ir devynis co
lius augszczio ir da. vis auga. 
Meldžia daktaru idnnt darytu 
kokia, norints rodą kad sulai
kyti josios augimu. Likos užlai
kyta ligonhuteje ant tolimesnio 
tyrinėjimo.

Kokia Įiasekme
iazeiti, tai net baisu pamislyt!..

Tada mergina Tietenka jauiu- 
kio ir mfrile «a»t to užsibaigė. 
Tada isz jo visi juokęsi, o ma
žai katras prisipažyš, kad per 
merga tokiu (pasiliko. Tokia
žai katras nrisipažys

Isz Lietuvos
' ......... ------ -s

KUNIGU PERMAINOS

4

i RADO B ANGĮĄS
* \ - 4^. * Ll. 4 , i,

isz to gali

Daug kartu skaitome apie 
juokingus ir nepaprastus testa
mentus, 
mirti

kokius žmones pviesz 
padaro, bot galime 

džiaugtis, kad senoviszkuosia 
laikuosia, buvo da juokingesnį 
testamentai. Ir taip: Edvardas 
L karalius Anglijos, kuris mirė 
13.30 metė, paliepė priesz smer- 
ti savo sunui Edvardui II., vir
ti taip ilgai jojo kurni, pakol 
kūnas atsiskirs nuo kaulu. Po 
thm paliepė kuna palaidot, o 
kaulus pasilaikyt, ant atmin
ties prieszais Szkotiszkus pasi
kėlė! i us.

Jonas Žyszka,

sas
sus

Czekiszkas 
vadas, reikalavo, idant po jojo 
mirezia, jojo skūra iszxlinbtu 
ant bu'bnines skinxis ir uždėtu 
ant bubno.Tikejo jisai, kad bal- 

tokio bubno iszgnzdys vi
jojo nevidonus, panasziai

kaip jisai iszgazdino juos ant 
kariszku lauku už savo gyvas- 
czio.

Grafas Mirandale, kuris mirė 
1825, paliepė savo kuna maity- 
ti žuvį, kuria augino per dvi- 
deszimts metu.

Tūlas Amerikon i szkas tur
tingas farmeris paženklino sa
vo sukcosorium mylema czere- 
poka, o tarnaite, kuri jam buvo 
isztikima per daugeli metu, 
paženklino kaipo globėja jojo 
szunies ir viso likusio turto.

Po padariniui, sutaikęs tarp 
anglekasiu ir operatorių, 
nioji pradėjo paeziuotis dau
giau, mat, dviems ir vargeli ge
riau konst lyg smert.

Bet ar tiejei jauni žmonys ap
svarsto gerai iszlygas gyveni
mo! Ar vyras imdamas mergi
na jauna, patogia, papuoszta 
kaip povą, apsvarsto apie jos 
dorybia ir glamonuma!

Ar volei, mergina tekedama 
už vyro, apsvarstė kada, kad 
tasai gudrus jaunikaitis, kuris 
moka gerai suktis szokyje, ran
ka spaudo, vaikszczioja ant 
ulyezioH be skrybėlės ant gal
vos bus paveizdingu ir geru vy
ru! Ar nors viena mergina ap
svarsto, kad malszus vaiki nelis 
gali Imti geresniu vyru negu 
iszlaižytas szpicukas? Bet mer
ginos kimba prie tokiu iszlaižy- 
tu sporteliu ir nieko sau isz to 
nedaro, jaigu tokis szpicukas 
paspyria taja merginai kaip su
puvusia įbulvia — apie mulszu 
i r dora vaikineli nenori visai ne 
nepamislyti. Merginom musu 
tokis sportelis geriau (patinka, 
kuris turi szioki toki bambilįu 
ir parodo gerus laikus. O ar to
kis bus paezedus ir darbsztus, 
tai merginai . ne ant mislies tas 
neateina, o tankiausia su tokiu 
sueina iii pora ir velka vargeli 
lyg smert arba greitai pasime
ta. *

Tankiausia tokiam sporteliui 
dakanka mergina su piniginėm 
iszgalem, ipameta ir dairosi ant 
kitos. Konia kdžna norėtu 
idant vedžiotu jaja ant pikcze- 
rią, balių, pikniku o tankiausia

jau

tokis iszlaižytas katinėlis cen- 
tųko kiszeniuje neturi ir mer
gele nekalusia: ar jisai turi už 
ką f Mano kad taip bus visados, 
ir ne bus. pėr’mažai, bu jiji ne- 
iszjaidi. .Neilgai džiaugsis isz

m i 4 ~ jr v. . _ /

tokio, jaunikio, ba tokie syje^z- 
ko sau kita ir gerai daro.

Ne taip einasi su mergina. Ji 
niekad nepameta tojo vaikino, 
kuris .prie josios tupinėja ir 
barsto pinigus. Jiji nesirūpina

ko sau kitu ir gerai daro.

isz kur jisai ima pinigus, bile 
tiktai turi. O tas nevisada juos 
turi ir tankiai skolina arba va- 

Juk tas tankei atsitinka.- gin.

mergina, niekados gera motere
ir motina nebus, nes isztekejas, 
turės pritraukimu prie pinigu 
ir goru laiku, o jaigu pinigu no 
turės ,tai sau užsidirbs....

Katras,geidžiu apsipaeziuot, 
privalo genii temyt ant to, kad
jhju iszrihktoi  ̂Whig fieiszgali-
netu.Moi^ghioS (į>rivalo gerai at

• » • a i i f • e • t • • • •simint, knd jujmjhunikiai pini
gu uemetytu. Geriausia paimti 
už paezia varginga mergina, 
paezedžia ir iszmintinga, 
kaip turtinga ir paleidusia.

'O 
ne

toksA mari kas tai ne toks rojus 
kaip sau nekurie mano....

Izabele McAlister, 26 metu 
tarnaite pas ponia Ella McKel
vey, ant Penktos ulyczios New 
Yorke, atėmė sau gyvastį per 
pasikorimą. Izabele pribuvo isz 
Irlandijos tris metai atgal ir 
persitikrino, kad Amerika, tai 
ne tokis rojus, kaip sau nekurie 
ji perstatų ir sumano sugryžti 
atgal in savo toviszkia, bet isz 
visokiu priežaseziu ir kliucziu 
negalėjo suezedyt užtektinai 
pinigu ant keliones, per ka bai
siai nusiminė ir ant galo atome 
sau gyvastį.

Taip, Amerikos,
“medų ir pienu’ 

keneziu, no apmalszys nuliūdi
ma paskui savo tevynįa.

Žmogau, jaigu esi neužgana- 
, tai ki- 

nesmagumo,

pas...

J

tasai sklv-
plau-, >

dytas isz paties savos 
tam nedarykie 
kaltindamas ji už. savo bodas.

Pacztas ana diena apgarsino 
buk praeita meta 23,562,442 vi
sokiu siuntiniu likos nusiunsta 
in “ 
ta arba in “pacztines kapines“, 
kurio neturėjo gero adreso ar
ba adreso ant koperto ant 
gražinimo gromatos ar 
siuntinio kuris nodaejo in ran
kas žmoniems kuriems groma- 
ta arba siuntinis buvo siunslas. 
Tokiosia gromatosia kurios ga
vosi ant “kapiniu“ 
penkism ilijonus doleriu.* Pa
ežiu gromatu gaunasi ant t uju 
“kapiniu“ e kas metas po 
100,000, kad nebuvo gerai ar 
tinkamai užadresavotos. Dodei 
Šamui kasztuoja kožna meta 
du milijonai doleriu idant su- 
jeszkoti ir pataisyti adresus 
ant gromatu ir kitu siuntiniu.

Taigi, žmonis rugoje kad ju 
gromatos dingo ar likos pavog
tos per darbininkus, bet užmir- 
szta kad tai gal j u paežiu kalte 
kad gerai neužadresnvojo isz- 
siunstos gromatos ar pakelio. 
Todėl su atvda peržiurekite ad
resus ant kopelių pakol inme- 
tat gromata in pacztinia dežu- 
kia.

Dead Letter” departamon- 
pacztines kapines

su
kilo

nutes i in

gerai

RIAUSZES TARP KATALI
KU IR PROTESTONU 

ANGLIJOJ.
’ ■■n ’ • Tj

Liverpool, Anglija. — Nese
nai Liverpool mieste prasidėjo 
riauszcs tarp vietos Kataliku 
ir Protestonu. Isz karto pradė
ta musztis ties bažnycziomis, o 
vėliau mokyklose ir kitur. Da- 

, bet irlykž/s atsidu-re teismo, 
ežia sueje juos iszvaikius, Pro- 
tėstonai nueje ties Kataliku 
bažnyezia, iszdauže langus ir 
sziaip padare daug nuostoliu 
Katalikams. Prasidėjus to
kioms tikybinėms riauszems 
vienoje vietoje, tuojau paskly-
do i r (po visa miestą. Kad juos 
numalszinti buvo net iszszauk- 
tas visas policijos rezervas.

S

j?

Lietuviszki Bonai
■ •-.■■-4, ‘ 1—' _____________ *

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 in I ' Į -- I. .... .............. i I win

TELSZIU VYSKUPIJOJE.
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ISZKASAS.
į < U - j

Klaipėdos kraszfo Kopusiu
* *» ■ • f A I

kaimo ūkininkas Jagutis a«H
kalnVlio, netoli Dragužiu,
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Kun. Jonas Aleksiejus, nau
jai inszvontintas, paskirtas in 
plūge vikaru. Kun. Antanas 
Mikalauskas, Nemalkszcziu vi
karas — Szilales vikaru. Kun, 
Juozas Paulauskas, Plungės 
vikaras-r-Nemakszcziu vikaru.

■ i ,i.i .i... ■ ■ 1

NUKRITO NUO TILTO.
Liepos 8 d., padienis darbi- 

, 23 me- 
Ra šeiniu 

valscziuj, 
dažydamas 

tilta,

ninkas Juozas Sevelis 
tu vyras, gyvenas 
apskrity, 
Kadaikiu 

‘Lyda venų 
nukrito 20 metru žemyn ir už- 
simuszo.

Szi lavos 
kaime, 
gelo/Jiikelio

UŽPUOLIMAS.
Eržvilkas. — Liepos menesio 

8 diena vieszkelio Vadžgirys— 
Eržvilkas trys nežinomi 'bandi
tai iszžagino viena moterį irmoteri 
atėmė 23 litus pinigu. Pleszikai 

greit njeszkomi ir tikimės kad 
laiku bus surasti.

SUDEGE KLOJIMAS.
Liepos 9-10 na k t i Kavolių 

kaime, Panemunio valscz., Ro- 
kiszkio apskr., sudege įpil. Gal
vanausko Jono klojimas. Nuo
stoliu padaryta 1,000 litu 
moję. Klojimas apdraustas.

su-

NUSIŽUDĖ.
—'I’irmo'mis 'dienomis 

Liepos menesio ant tvarto ras
ta negyvas Juoz. Stankeviezius. 
Skrodžiant gydytojas nustatė, 
kad nusinuodijęs karbolio ruk- 
sztimi. Rastas laiszkutis, ku
riame jis praszo uužudime nie
ko nekaltinti.

Papile.

f

J

do daug brangiu senovės isz- 
kasonu: ranku žiedu, saguczm,' 
papuqszalu. Žinovai mano, kad 
tie daiktai bus iszkile nuo 800
metu po Kristaus.
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Karsztu Dienu
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PASIKORE.
1 # • « ■ •

Alfonsas Rakauskas gyv
Val'kiszkiu k., Papilio vai. nu
sipirko nauja dvirati. Tėvai ir

r>» M

namiszkiai tokiu pirkiniu bu
vo* nepatenkini i, ir bare už be
reikalingai padarytas iszlai- 
das. Nepakęsdamas 1u barniu 

A. Rakutis-ir priltaisziojimu 
pasikorė.kas

♦

PADĖKOS ŽODIS.

Szirdingai tariam aeziu Geri). 
Kun. klebonuiV. Na n ortu i,
Szv. Petro ir'Povilo (parapijos, 
Hazleton, Pa., ir Gorb. Kun. C. 
Klevinckui, klebonui Szv. Pet
ro ir Povilo parajiijos, 
qua,

Tama-
Pa., už leidimą Sesutėms 

rinkti aukas virszminetose pa
rapijose. ^Taipgi Sesutes Prau- 
ciszkiotes nuoszirdžiai dėkoja 
parūpi jonams už suteiktas au
kas. Atsilyginti už jas mes ne
galime, taigi lai Viėszpats Die
vas visiems atlygina gausingai 
ir lai iszliojn Savo malones ir 
palaimina visus Jusi! žings
nius. Užtikriname 
kasdien i nesp -maklose 
mas visuomet Ibus.

■ Hazletoii, Pa.
Tamanua, Pa.

Jusli

jogei savo 
a t mini

$150, 
$100.

surinkta auku 
surinktat
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Ir visi ta žino! Kada užeina karsztos dineos tai 
visi reikalauja szaitu gėrimu, tada NEHI sode užga
nėdina troszkuma.
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Ne dyvas kad visi geria NEHI. Jie ta* sode 
. Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.

v
NEHI sode ga^o reputacije visuose szalise. » *

Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.
> I . T i " ■ »■ ' v, ,> ' L u
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NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodes 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.

J. J. Twardzjk’s
Bottling Works

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
f # k i! . ,i ,
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In. All Popular Flavors
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SKAITYKITE ( 4 SAULE M

KELIANDAMI IN LIETUVA
‘ ' • - M

4* IR AMERIKA VAŽIUOKIT
. ................ ......... ...... ~ . _____ 1........ ... ..................... ..

, ■ 4 ■ '

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Logiškas Susisiekimas 
Amerika- Lietu va

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

KLAIPEDA
Skandinavu Amerikos Linija

Tai natūralūs ryszys tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Amerikos

I

/‘H A. I • f ■ ..-‘.'.r -A Z) i

• “ SWEDISH AMERICAN LINE -U ' ■' i .. { , ■ •
4

Trumpas, Parankus ir Patogus Kelias per Szvedija, Dideliais, Greitais ir Moderniszkais 
MOTORINIAIS LAIVAIS

Gripsholm” ir S.S. “Drottningholm”“Kungsholm” ir ii

Au jos dailiai Ir jiepullarftis lai-" 
vais. Nes yra parankiausia ir pa
togiausia Linija Lietuviams Ke
leiviams—

Skandinavu
*. I

Amerikos Linija
iszteise ’patarnavima
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gelbėti Amerikos Lietuviams atsi
imti savo gimines in Amerika.
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Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS CRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam ‘gerirtusT patarnavhna. 'Pa^ ’ 
laidojima atliekam rūpestingai* 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 
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imti savo gimines in Amerika.
... y ..  p

Laivu Iszplaukimai isz
te

United Staets” 
Hellig Olav 

“Oscar II

New Yorko:
Rugp. 23
Rugp. 30
Rugsėjo 6 ...
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Kreipkitės prie artimiausio jpms 
laivakorcziu agento su visąis ke
liones reikalais arba:

SCANDINAVIAN

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
y

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

AMERICAN LINE
27 Whitehall St. New York, N. Y.

130 N. LaSalle St. Chicago, Ill.
248 Washington St. Boston, Mass.

yBURG
. I

4X
Žvilgterejes in žemlapi, tuoj matysit keliones nauda važiuodami in Lietuva per

^BERLIN
f *

Szvedija. Szvedu Amerikos Linija kelione tai tikrai suteikimas malonumo — taip
lengva, be kliucziu, trukdymu ar ekstra iszlaidu. Kelione prasideda ir baigiasi pa- 
czios Linijos laivais.

'V , • . 7 ■' '' ' ’ '«

Keliauja Szvedu Amerikos Linijos laivais isz New Yorko, keleiviai plaukia per At-
«■* • M • . et • a t ta MM « V • ■lantika ir North Sea tuo paežiu laivu tiesog in Gothenburg, Szvedijcs didžiausia uos-
ta. isz Gothenburgo geležinkeliu keliaują, be jokiu priediniu iszlaidu valgiui ar per- 
'rrOrUwiiii i vi TTnlwvtnM Cf v* m! A six* Ijf **\ /e T i vi *1 4 « IniTrOo U zxv» rvVi /vi 1 i? lx? nvežimui, in Kalmar, kur Szvedu Amerikos Linijos laivas “Borgholm“ laukia juos

V . . • • • • « « • « t a’ ' ta* w ar i • v ta • ii « o * *nuvežt tiesiog in Klaipeda, kur iszlipa in įranta. Moderniszkas laivas “Borgholm“ 
c_______ JI _ •  J • JL •„<_ • 1     J 'J* ‘ - *1__________J ’TX’l _ • *1   • 1 •__________A «

keleiviu kelione isztisus metus.

Nereik Szvedu vizos, nėra muito peržiūrėjimu, nėrė ekstra iszlaidu, nėra ' • - l — — \ a I M . * * * . a. -

naudojamas iszimtinai komunikacijai*tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greita 1 ta • • f « / • i • 1 " ♦ • 1 ‘

trukdymu, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu pel?* Szvedija.

Kainos isz New Yorko (ar Bostoną) in Klaipeda
Treczia Klase $107.00. In abi nusi $181.00Treczia Klase $107.00. In abi pusi $181.00

Turistu trecziu kabin $124.50. Įn abi pusi $205.00
- - - _ . . i * a «■ .Ji m a. ka a a-k M —Kabin ar Antra klase $152.50. In abi pusi $268.50 
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Dr. T.J.Tacielauskas
. Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vke-Pres.irKa«.

t6 6 6
I' ' I

Pruaxalina galvos akuusma ar neuraL 
fcija in 30 minutu, auatabdo paraaa- 
lima pirma diena, ir auatabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekoae. x 

666 Teipgi Tabletuose

MB

Bell Telefonas 1430-R

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
t

. I įj

^iBzbalsamuoja ir laidoja mirusius^
" * ..  —■■■■■■.

Laivas
Rugpiuczio 23 diena ......... DROTTNINGHOLM...
Rugsėjo 6 diena .?..••..........  GRIPSHOLM .

• Rugsėjo 13 diena . ..................• •.. KUNGSHOLM .
Rugsėjo 30 diena ........ . .DROTTNINGHOLM -.
Spalio 4 diena....................    GRIPSHOLM A ‘.
Spalįo 11 diena................................. KUNGSHOLM

”’T'- • ' '.■>< v .• • 'T’ . i

Jei rengiatės keliaut in Lietuva ar manot atsiimt gimines ąr draugus, neužmirszkite 
gaut visu informacijų isz centro rapztines, arĮtą areziausio vietinio

Szvedu Amerikos Line Agento
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Iszplaukimai isz New Yorko:
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Iszplaukimai isz Gothenburgo
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. Rugsėjo 6 diena
. .Rugsėjo 20 diena 1

* Rugsėjo 27 diena ’ 
. . Spalio 4 difena M ’ 
.. Spalio 18 diena 
.. Spalio 25 diena

k Ji ' u .

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS r ?■ ■* < I , .h • 1 •' ‘ 't ' ...

t
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ant visokiu kapiniu: Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
.del laidotuvlu, veseliu, krikazty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 

kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

laz Frackvilles, Port Carbon ar lax

gaut visu informacijų isz centro raktines, 'ariju areziausio vietini

SWEDISHL
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Szvedu Amerikos bine Agento

AMERICAN LINE, 21 State Street, New York City
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Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvlu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t. (
603 W. Mahanoy Avė. M.h. Ci|y,(=SK
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IVl eiles Nevalninkai
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UiU> M,i’ ,hmr Klause, 
boti apie tuos kviętkus.

i.'tA Ji

Tai mano paraszyta. Asz tai 
rasziau, kad palengvinti savo 
szirdžiai. Netekau vietos kavi
nėj ir savo senu dienu, dienu 
be rupeseziu. Prastojau viską. 
Kavine-gi “ Maksimi Ii jonas.”

Vienas jaunas žmogus pil
kuose rūbuose atsilankvdavo 
kas vakaras in kavine drauge 
su dviem savo prieteliais ir at- 
sisezdavo prie vieno isz mano 
staleliu. Kavinėj būdavo labai 
daug vyru, o kiekvienas turė
davo prie manos nuolanku žo
di, tiktai tasai niekados, 
buvo auksztas, laibas, turėjo 
juodus, minksztus plaukus ir 
žydra i nes akis, kuriom laikas 
nuo Luko in mane žiūrėdavo.

Maksimi Ii jonas.

Jis

Luko in mane žiūrėdavo. 
Ant virszutines jo lupos pra
dėjo želti maži usukai.

Na, gerai. Isz pradžios tasai 
žmogus turėjo ka tai priesz 
mane.

Ateidavo kavinėn beveik 
kais diena per isztisa nedelia. 
Pripratau prie jo ir, kada jo 
nematydavau, man ko tai truk
davo. Viena vakaru neatėjo 
Varksztinejau po kavine kam
pas isz kampo jeszkodamas; 
radau ji pagalios palei dideli 
pilioru, prie paszalinio iszeji- 

sedejo su moteriszke isz 
Moteriszke buvo pasi- 

geltona suknia, ant 
ilgas pirsztinaitos 

aukszcziau alkuniu turėjo. Bu
vo jauna ir turėjo puikias tam
sias akis, mano — gi buvo mė
lynos.

Sustojau ant valandėlės sza- 
le ju ir klausiausi, ka jie kalbė
jo. Dare jam kokius tai iszkal- 
liejimus, pasakė, kada jis jei 
prasibodejes ir prasze, idant 
sau eitu. Pamylėjau tada, Mo
tina Szvencziausia, delko jis 
neateina pas mane!

Ant rytojaus atėjo po draug 
su savo dviem prieteliais ir at
sisėdo vėl prie vieno isz mano 
staleliu, — tarnavau prie pen
kių staleliu. Neprisiartinau jo 
priėmimui, kaip tai visados 
darydavau, tiktai paraudona
vau ir nudaviau, kad jo visai 
nematau. Tik tada kada man 
davė ženklą, prisiartinau prie 
stalelio.

Pasakiau:
— Vakar pono nebuvo.
— Kokia ji mandagi ir sma

gi ta musu mergina — atsiliepė 
in savo prietelius.

— Alaus? — paklausiau.
— Teip — atsake.
Asz-gi nejau žingsniu,

tris

rao; 
cirko, 
rėdžius 
ranku-gi

kavinen

began atneszti 
alaus.

bet 
stiklus

II.
Praslinko dvi dienos.
Kurtu man davė bilietą ir 

tarė:
— Praszau tai atiduoti... 
Paėmiau bilietą ir, 

dąbaige savo žodžius, 
sziau ji geltonai moteriszkei. 
Eidama suspėjau perskaityti! 
pravarde: Valdimaras T.

Kada pas ji sugryžau, pasi
žiurėjo in mane, 
sakiau.

— Bilietą atidaviau — pa-
— O atsakymo nėra!

• — Nėra.
Davė man marke ir 

szypsodamas:
— Na, ka tylėjimas, 

taippat atsakymas.
— Prasėdėjo isztisa vakaru, 

nenuleizdamas akiu nuo gelto
nos moteriszkes ir jos jaunikio. 
Apie vienuolikta atsikėlė ir 
prisiartino prie jos stalelio. 
Priėmė ji szaltai, bet jos drau
gai pradėjo su juo kalbėti, už
davė jam piktus klausimus ir 
juokėsi isz jo. Su jais prasto- 
v'ęjo kaip tik pora minueziu,

kol jis
liūne*

tarė

tai

kada-gi sugryžo ant savo vie
tos, jam patemijau, kad jo 
pavasarinio palto viename k:- 
sZeniuje buvo prilieta alaus. 
Nusiėmė paltu, greitai nusisu
ko ir smarkiai pasižiurėjo in 
cirko moteriszkc. Apvaliau 
pulta, jis-gi man tarė szypso- 
damas:

K

4

mano

dasilytėjimo mano 
nenoromis nusileido:

— Dėkui, nevalninke!
Paduodama jam paltu iszno- 

tyęziu pagloszcziau peczius.
• Sėdėjo, paskendus giliose 

dtimuose. Vienas isz jo prieto- 
liu pareikalavo dar alaus, o 
tuokart paeimiau tuippat ir jo 
stiklu, idant dapilti sviežesnio.

— Nė nereikia — pasakė ir 
padėjo savo ranka ant 
rankos.

Nuo to 
ranka
patemijo tai, kadangi tuojaus 
atome savo ranka.

Vakar du sakius meldžiausi 
už ji, klūpodama priesz lovn. 
Ir isz meiles bueziavau savo 
deszine ranka, ant kurios jo 
ranka buvo gulėjus.

III.
Karta man davė kvietku 

daug kvietku. Pirko juos pas 
kvietku pardavėja prie kavi
nes duriu. Kvictkai buvo szvle- 
ži ir raudoni, o nupirko beveik 
ciela kaszika. Ilgai jie gulėjo 
priesz ji ant stalelio. Nedran- 
gavo jam niekas. Su kiekvie
nu kartu, kada man tirpyda
vusi proga atsistodavau už pi
lioriaus žiūrėdavau in ji ir kar-t 
todavau sau; vadinasi Vladi
miras T.

Teip praslinko gal ciela va-

— Kokius kvietkus! 
klausė. — 
beti apie tuos kvietkus.

— Norėjau tik padekavoti4 
ponui už juos — tariau.

Bukrutino peczinis ir atsa
ko:

• ——• 
ninke.
•J Ne mane mylėjo —tai ir ka? 
Žinojau tai ir visai noliudau. 
Už taigi asz ji maeziau kas va
karas. Sczdavosi visados prie 
vieno isz mano staleliu, nie
kados prie kito, ir asz pėda- 
vinejau jhm alų. Dokui Vladu ' 
mirė.

Sekanczia diena vakare atė
jo vėlai. Pasako;

— Ar daug turi pinigu ne- 
valninket

— At nelaimes ne — atsa
kiau — esu biedria mergaite.

Tada pasižiurėjo in mane 
su nusiszypsojimu ir atsake:

— Regis manos nesupratai. 
Reikia man truputis pinigu ikj 
rytojui.

pa-
Perstok-gi nors kal-

Ne tave myliu, neval-

'•

landa. Kas minuta žiurėjo ant 
laikrodėlio. Paklausiau jo:

— Ar ponas kO'laukia 1
Pasižiurėjo in mane neaisz- 

kiu matymu, po tam tarė:
— Ne, nelaukiu nieko. Ko

gi pagalios turecziau laukti?
— Man tiktai taip pasirodo, 

kad ponas ko laukia atkarto
jau.

— Praszau a rėžiau prisiar
tinti pasakė. — Tai del tavos.

Ir atidavė man* visus kviet- 
kus.

Padėkavojau jam, bet bal
sas nuklimpo man gerklėj ir 
kaip tik galėjau isztarti pora 
žodžiu. Apemo mane visa lai
mes pažaras ir beveik be dva
sios atsidūriau prie bufeto, isz 
kur turėjau ka tai atneszti.

Ko ponai reikia!— paklauso 
prie bufeto stovinti gaspadi- 
ne.
• — O kaip ponai rodosi ?— 
paklausiau isz eiles. <

— Kaip man rodosi!-— pa
antrino gaspadine. — Ar po
nia isz proto iszejai?

— Praszau dasimislyti nuo 
ko aplaikiau tuos kvietkus?— 
pasakiau.

Pro szali praėjo prižiūrėto
jas.

— Turiu truputi pinigu.— 
atsakiau. ■ \
daug pinigu namie skrynelėj 

szimtas triseje- 
szimts markiu.

— Namie ? ne czionai ?
Ant to tariau:
— Tegul ponas palauki s 

bert i ninka, 
vine. Iszeisi ponas drauge su 
manim ir tuokart atnesziu po
nui pinigu. >

Palauke bert a in i 
drauge su manim. —■ Kaip tik/ 
užimto markiu — pasakė. Vi
sas laikas ėjo sykiu su manim 
ir neleido man eiti nei paskui, 
nei pirmiau kaip (ai daro tur
tingi ponai.

— Turiu labai maža kam
barėli — pasakiau, kada atsis
tojome prie namu.

— Neisiu su tavim ant vir- 
szaus — atsako. — Palauksiu 
czionai.

Ir paliko apaezioj.
Kada nulipau tropais pas ji 

suskaite pinigus ir tarė:
-r w Czia. M yru-daugiau - noli 

szimtas mariu. Duodu tau de- 
szimts malki u ant szpilku. 
Teip, teip, girdi, asz teip no
riu: duodu tau deszimts mar
kiu ant szpilku.

Ir paliko man pinigus, pa
sako laba naktis ir nuėjo sau

— Turiu net gana
i - i « « ..

padėta yra

kaip uždarys k a-

ir iszejo

>

kaip susilaiko

ii ..................... .... ..

I I

mankęs1 isz1 los dešimties,’ kn-1 riszkęs n^j 
‘ — tarė. ' ' '

Bot asz jam padaviau visas
..„„Lo jis pasiėmė anas,

rias vftkėr tau daviau

deszimt
bot Sugražino ponkes ir pasa
ge, kad tai ant szpilku. li\ 
sziuom žygiu taippat nenorėjo 
nei klausyti, kada asz nenorė
jau priimti. , 

ma — atsiliepė. .
— O kąd teip (Irysczįau po

ną papraszyti užeiti pas mane 
ant aukszto? Bet turiu maža 
kambarėli. i

— Neisiu pas tave — atsa
ke. — Labanalktis.

Nuėjo sau. Apsilenkė vėl su 
’sena ubage,

jis pasiėmė anas,
• b

kad tai ant szpilku. 11
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mis i r negalėjau saves suvaldy-.
ti. Nedejųii - praėjus netekau 
vietos ir pradėjau jeszkoti ki
tos. Dienomis landžiojau po ka
vines ir vieszbuczius ir auka
vau savo patarnavimus; pra-
szausi net in privatiszkus na-

Teip man sziadien links- mus. Bet niekur nieko negale- 
* 1 ■ * i • v t n • i v "tjau gauti. Vėlai vakare gryžda- ■ > w w w V v Vk- • m v WW MM ww M. w M y

•F , ’ t ’ o

ma namo pirkdavau už puse 
prekes visus dienraszczius, r 
pothm atsidėjus skaieziau ap-

bet pamirszo jai 
jamduoti almužnos, norints v 

pašilki i on o jo. Nubėgau prie jos 
daviau jai kiek tai smalkiųjų 
ir pasakiau:

— Tai nuo to pono pilkuose 
drabužiuose, kuris tik ka czlo- 
nai praėjo.

— Su pilkais drabužeis j-1- 
paklauso ubage. ? .

— Teip, su juodais plan-

— Ponia yra jo pati ?
O asZ atsakiau: , .
— No/ esu jo neyalninke.

VI.
'' F

Po tam per kelis vakarus 
kasdiena skundėsi man kad 
negali man pinigu sugražinti. 
Praszau jo idant man taja sa-

M % • . # : ! i 4 > 'i

ir pasakiau:

kais, nuo Vladimiro.
< I t A h

> 'i

f

vo kalba nedarytu nesmagu
mo; jis kalbėjo tai teip gar-, 
šiai, kad visi ji galėjo girdėti, 
o daug ypatų isz mus juokėsi.

— Esu latras apgavikas -— 
pasakė. — Paskolinau pas ta
ve pinigus ir negaliu ju ati
duoti. Duocziaif sati nukirsti 
ranka už pęnkesdeszimts mar
kiu.

Buvo man labai nesmagu to 
visko klausytivisko klausyti ir pradėjau 
m i šlyti, kaip CZią gąvus pinigu 

a 'A e W ! • >« -■uorints fcerai pinojau, 
niekur negalima gauti.

i ♦ . A ’ 4

kad* ju

Po tain dar man pasakė.
— O kad pas mane pa

klaustom kaip abelnai stovi 
tai turiu paša-mano reikalai/ tai turiu pasa

kyti * kad geltona moteriszko
išzkoliavor cirku/ Už-
inirszau jau ja.
. —- Q nežiūrint to dar;szlo- 
dien iszsiuntei jai laisžka — 
insimaisze vienas isz jo prieto- 
liu. •. ..

— Tai buvo paskutinis 
atsake Vladimiras.

— Nepaduodi ponia alaus 
svecziui su medine koja — pa- 
temijo man.

— Aplaikiau juos nuo Vla- 
dimiraus — pasakiau ir greitai
nunesziau stiklą alaus.

T: sėdėjo dar jSrie stalelio. 
Kada atsikėlė isz vietos norė
damas iszeiti, antru sykiu pa- 

už kievtkue.dekavojau jam
Susimaisze ir tarė:

— Teisingai pasakius tai 
pirkau del kitos.

Na teip naturaliszkai,
pirko juos del kitos. Bet asz 
juos aplaikiau. Asz aplaikiau 

kurios ‘buvo

nu-

vojau. — Žalia. Yra beveik dar
M Buvo

Maeziau, 'kaip susilaiko ant 
kertes, idant paduoti szilinga 
szlubuojancziai ubagei.

V.
Sekanczia diena vakare, pa

matęs mane, tuojaus iszreiszkė 
pas i gailoj ima, 
gražinti man pinigu. Padeka- 
vojau jam už tai, kad. negalėjo 
to padalyti. Prisipažino, atvy- 
rei kad juos praulevo. '

— Ka padalysi, nevalnin
ke? — pasako' nusiszypsoda- 
mas. — Julk pažinsti 
moteriszke?

• — Kam vadini musu' tar
naite nevalninke? — paklausę 
vienas isz jo prieteliu. — Tu 
pats toli labiau esi nevalninku 
negu ji.

— Alaus? pertraukiau jam.
Netrukus po tam inejo gel

tona moteriszke. T. atsistojo 
ir pasikloniojo. Pasi'kloniojo 
teip žemai,' kad net plaukai 
jam nudribo ant veidu. Praęju 
pro szali ir atsisėdo prie vieno 
tuszczio stalelio, 'bet prie jo 
pastate dar dvi kėdės. T. tuo
jaus prie jos prisiartino, ir at
sisėdo ant vienos kėdės. Dviety 
minutom paskiau apleido savo 
vieta sakydamas visu balsu;— 
Gerai pasitraukiu, bot nieka
dos jau dugiau nesugrysziil!

— Ddkui ponui atsake.
Isz džiaugsmo nejuucziu ko

jų įm) savim, nubėgau prie bu
feto ir ku toki pasakiau, kad

kad negali su-

Y • geltona

kad net plaukai

jos vietoj tos,
nupirkta. Ir daleido sail pade- 
kavoti už nieką. Ramios nak
ties, Vladimire.

IV.
Antra diena ryte lyjo.
“Kokia sziandie suknia už- 

sideti, juoda, ar žalia!— gaL

nauja, tai apsivilksiu, 
man labai linksma szirdyj.

Priėjus prie tramvajaus sto
ties, pamaeziau tenai pdnla, 
stovinezia ant lietaus be liet
sargio. Užkalbinau ja idant ji 
atsistotu po mano lietsargiu, 
bet ji pasako:— de dėkui. — jis niekados jau prie jos nc-

vieta sakydamas visu balsu ;-

Tada suglaudžiau savo lietsur^ ateis. Kaip sykis pro szali ęjo 
užveizdetojas ir asztriai man 
patemijo, bet asz ant to neat
kreipiau jokios atydos.

Kada apie dvyldkta uždaro 
kavine, 1 
mano namus.

— Paskolink man ponkea

gi. Norints ta ponia ne viena
perszlaps — pamielijau.

Vakare Vladimiras satejo in 
kavine.

— Dokavoju ponui už kvieti 
kus kokius man ponas vakar 
davei — pasakiau iszdidžiai.

■ ' i >
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T. palydėjo mano in<
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Nupirkau pas kvietku par
davėja rože ir prisegiau jam 

Jauczia’u ant ša
šu

prie surdoto.
vo rankos jo dūsavimą ir 
sunkenybe tai padariau.

— Dėkui pasakė.
Buvau laiminga per visa va-

kara net iki tam laikui, kada
pats Vladimiras man tarė:

Iszvažiuosiu ant nedėlios 
laiko. 'Sugryžes tau tavo pini
gus sugražinsiu.

Pamatęs mano susijudinimą
A a . x • '' . .M-

°HI
garsinimus. Mislijau. Gal man 
pasiseks kas surast ir iszgol'be- 
ti Vladimirą ir save....
*■ .h L L ii. » Jr ♦ I > i* ■ " • • ♦

Vakar vakare, kada peržiūri
nėjau viena laikraszti, puolė iii 
kis man jo pravarde: tai buvo 
tik apie ji paminėjimas. Tuo- 
jaus iszejau isz namu ir pradė
jau klaidžioti po miestą: sugry- 
žaii tiktai ant rytojaus. Gal kur 
miegojau ar gal kur taip sau

" .J’

prasėdėjau visa nakti kur ant 
tropu, neturėdama sylos eiti to
linu : nieko neatsimenu.

Sziandio vėl pbrskaicziau tai 
kas, tenai apie ji buvo paraižy
ta. Isž nusiminimo užlaužiau 
rankas ir išztiesiau ant kėdės.

1 I (t

Potam atsisėdau, ant grindų i:

» ^zianajo vei persKaicziau tai 
kas, tenai apie ji buvo paraszy
ta. Isž nusiminimo užlaužiau 
rankas ir išztiesiau ant kėdės.1 I (t
Rotam atsisėdau, ant grindų i r 
atsiremia u in kode. Sėdėjau ir 
mislijau ir su rankom nuolatos 
mnsziau in grindis. O gal ir vi
sai nieko nemislijau... Atsime
nu tiktai kad kuomet nulipau 
žemyn ir atsiradau ant gatves 
pamaeziau ant kertes sena uba
ge; daviau jai szilinga ir pasa
kiau:
’ .— Tai nud (o pono su pil
kais rūbais žinote!

jo sužiedotine! 
mite.

O asz tariau,: 
' V "'"

Ir klaidžiojau gatvėmis iki

Ar kartais panaite nebus 
’ — pak)ause se-

Ne, esu naszle po jam...
I • “1 V • • a ■ “ • « •

1 
pat rytui. 0 dabar y ei perskai- 
cziau. Vadinosi Vladimiras T.

GALAS —
1
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TIESIOGINIS LAIVU PA- 
TARNAVIMAS IN SZVĖ- 

DIJA—LIETUVA i 
■> 4, '.L* 4 \ ‘ *
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!^Žiprh|t,vk«d keleiviu*'' škai■4'

ežius isž Amerikos in Lietuva 
per Szvedu Amerikos Linija 
vis didėja kompiųiija dabar in- 
vede nuolatini ir reguliaru tie
siogini laivu patarnavima tarp 
Kalmar,Užvedi jo j ir Klaipėdos. 
ModernWzkas laivas “Borg-M od e r n isz k as 1 a i vas 
holm” bus'iszimtinai naudoja
mas transportuoti keleivius in 
sziuos du uostu, kas užtikrins 
persiuntimą Lietuviu keleiviu 
iszl i sus metus. Galima' paminc- 
t i, jog laivas ‘ * Borgholm ” bu
vo pirmiau naudojamas pervež 
t i szios komipanijos keleivius
isz btoekholm,Užvedi joji in Šuo 
mija, bet judėjimas taip žymiai 
padidėjo, kad reikėjo naujo lai
vo tam tikslui. <
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ANTRAS KVAILYS;* ABUDU KALWEME.
• v! ’ * t

Tauragės apskr. — Naumie*- 
ezio valscz. Beiliu kaimo gy
ventojas Valutis turėjo kersz- 
ta savo kaimynui Petrui Ben- 
dikul. Valutis buvo bailus, ir 
todėl pats kerszyti nenorėjo. 
Visaip Ik ai p prikalbinėjo ir 
girde savo berną Juozu Iš

. . ........ 9 ■■ Į V

VIENAS NIEKSZAŠ;
y a. v

ABUDU KALBJEME.
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pinska, kad tik szis sutiktu 
kersztft invykdyti. PirmiauI* Ir/UU JHVYAUyll. JL

tiaafaaaaa9aa9iaaiaiaaia9a«aiaaaaaaaaaaaiaaiaaaaaaiitaaaaaaHaaaaaaiaaaaa * buvo manoma Bendika nnszau-
*

Turcdnini Įniko Musacziužin, «. ®,,P“*"i nutarta ji nudegln-
Tai szirdelcs jau gana, 

Konia visuosia miestuosia, 
Kaip tai sako didesniuosia, 

Daug kolieku merginu maeziau 
Kada ant stryto stovėjau.

Tai gana prisižiūrėjau, 
Merginos vos pavežluoja, 

Rodos kad susirgę net dejuoja. 
Tuojaus priežasto daejau, 
Ir nuo kitu dažinojau:

li. Ir isz tikro bernas Lapins
kas padegė Bendiko trobesius.
Sudege tvartai, paszaras, likto 
padargai. Laikui bėgant viskas 
paaiszkejo ir kersztįninkąs Va
lutis su bernu Lapinsku atsisė
do ant kaltinamųjų suolo. 
Sziauliu apygardos ' teismą** I 1
Valuti nubaudė 3 metais* sun
kiųjų darbu kalėjimo,

apygardos teismą*

o La
Czeverykus auksztbs perkasi, pinska pusantrų metu sunkiu-
Ir užsimovė ant kojų puszinasi. ju darbu kalėjimo ir priteisė 

O jus pusgalvęs, 
0 jus avingalves,

A r tuom koja siimhžiiisite ?
Neviena paeiti negali,

Ant pirsztu tuzinas užspaudu
.. įbaigali, 

Na ir szluba, pasiliko,
Rodos kad kelis atpuskus 

atliko.
O ka reikia naktimi lakstyti 

Geru laiku pusijeszkoti, 
Tai ir kojos pa’silsio neturi. 
4nt‘to pusgalvęs nežiūri. 
» Arbadaka:/ 

Pažinau tūla mergina 
Tikru nagina, 

Kuri gorseto neneszioja 
niekados, 

Keli metai jau isz Lietuvos, 
JA.. ’

abiem atlyginti Bendikui už 
padarytus nnosfuolius JO,000
litu.

<

Nibragaliu kaime

’»

J

I

m

Si?KETURI GAISRAI.
Panevėžio apskrity, Raguvos 

valscziuj, 
perkūnas trenkė in Justino Bi-
kino kluoną ir ji sudegino. Su 
kluonu sudege tik szienaA ir 
kai kurio nikio padargai.

Kėdainių valscziuj, OleliavoR 
kaime sudege ukininko*Sl. Ln- 
kaszeviczians trobos. Nuosto
liu 6,000 litu. *

Per Baisogalos stoty kilusi 
gaisra sudege Vlado Komaru

•1
i

.. i
ji

f

0 mat, buvo ne plona, 
Norėjo paplonyti stuoma, 

Daryti neturėjo ka, 
Nusipirko sau sziunranka,

Lavai vyru prasžyti, • 
Vyrai merginos pasigailėjo, 
Na ir kcleis insireme varžyti 

pradėjo.
Isz pradžių raivesi'ir dejavo,

lentpjūve ir malūnas su visais 
intaisymais. Ugnis nuostoli ii 
padare už 35,200 litu. Turtas 
buvo apdraustas tik 6,000 litu 
suma. ■ ■ ■ • ’

Krakių miestely del nežino
mos priežasties sudege Vlado 
Naruszio tvartas. •*; ,*

i'i
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NAUJA BAŽNYOZIA ; 

LIETUVOJ
' *1* J1 " _ • **

Mariampole. —- ?
riampoles 11 klmtr, plentu iti 
Kauno puse yra Sasnavos baž
nytkaimis. Czia senos medines 
su prakiurusiu stogu bažny
czios vietoje, dabar baigiama

' Ml .U. i, *

rLIETUVOJ
'|L 'J *•' ■ , - -

Netoli f Mn-
O net abiem galais kvėpavo. 
Suveržė, veidas pamelinavo, 
Ba kraujas bėgio negavo, 
Pilve pradėjo gurguliuoti, 
O mergica davai dejuoti.

Pradėjo draskytis, 
Ba ir kūnas pradėjo mainytis, 

Ir butu szlektai pareja, 
Kad ne’butu moteres sue ja, 
O kada priežasto dažinojo, 

Mergina iszkoliojo, 
Szniurus perpiove, 

Ir mergicai gyvaste atidavė. 
Jau jaigu suaugusi mėrgica 
' nori save permainyt, 

Tai turi protą praganyt 
Sarmatos neyra, 

Jaigu mergina stora, 
Tegul ant to nežiūri, 

Bile tik sveikata turi,.

nori save permainyt,
J

f

statyti nauja bažnyęzia. Szt

.. ■

I
■

’1■H

I. I h:ll

bus didele, murine ir graži. J’ 
su visu inrengimu kasz t įlosian
ti apie 300,000 litu. Dabar Jau 
statomi boksztai: iki žiemai, 
gal, bus visiszkai užbaigta.

Szios bažnyczios statyba eL 
na prie kun. St. Czesnos, kuris 
ežia klebonauja jau 26 metai. 
Jis buvo sumanęs statyti nauja 
bažnyęzia jau priesz kara, bet 
Rusai nedave leidimo, o po di
džiojo karo daug medžiagos 
iszveže Vokiecziai. ♦

"■ "     HKIII—J

f

r
vo tam tikslui

Populiariszka iSzvedu Ame
rikos Linija, su jos greitais ir 
patogiais laivais, siūlo trumpa 
a • 1 w « a a .

Ir kojų nevaržykite, 
Ba ant kriukiu vaik$zjeziosite.

Jau szitpkis piknikas,
> Tai jau ne kas, 

Atsibuvo tai ana diena,

rikos Linija, su jos greitais irpridūrė: 4‘Myliu tave!” Ir pa-

Buvau j apimta tiesiog ap
svaiginta ir susirupinus tuo Keleiviai, insedo in laivu New 
kad liszvažiuoja >ir nenori net 
pasakyti in kur, nežiūrint to 
kad asz jo apie tai klausinejauj

eme mano už rankos.

Viskas' — sale, veidrodžėi lem
pos ir svecziai pradėjo sukties 
man priesz akis.’ Negalėjau jau

i i 1 JJrlJli.f •

vau jam už rankos.
ant savos vieszpatauti ir paga, 
yan jam už Rankos.

— Už/ pedelios sugrysziu 
pas tave — pasako, atsistoda
mas neatmainomai nuo koęles.
pas tave — pasako, atsistoda-

1 •* ' A * ,

* 
Iszgirdau užvej^detojo baisa 

’
Ponia netoks^ .yietos. 

pamisli- 
Ar tai ne vis-viena ! Už

kuris šake pan:
i4r**i»*

— Na, lai ir kas? 
jau. — -____
nedėlios VladiiAmis hus su ma
nim! 1 ’ ’• »

Norėjau jam padekavoti 
tai ir nusisukau — :
bllVO ' vt/.'-' ''f

pamisli

. yuz 
jau jo netai ir nusisukau

: VL
. Nedelia' veliami, sugryžus na
mo, atradau nuo jo laiszka. 
Laiszkas buyo pilnas nusimini
mo ; raszo kad iszvažiavo 'pas
kui geltona moteriszke kad nie
kad užkankinęs ji skurdas. Q
s ' A '■ < ■ a

• < 7

i \ •

ino; raszo kad Užvažiavo pas

kado# neatiduos man pinlguj

*

ir patogia kol tone in Lietuva.

Yorke, gali perplaukt Atlanti- 
ka ir North Sea.tuo paežiu di
džiuliu laivu tiesiog in Gothen- 
burga, Szvedijoj. Isz to miesto' 
jie pasiusti traukiniu, be pi’ie- 
diniu isz laid u, pėr gražia Szve- 
dijos szaljes ctyli . in Kalmaro, 
kur uBorgholmM ju laukia ir 
perveža per Baltijos juras, tie
siog in Klaipėdos pakrauti. To
kiu budu kelione pradėta isz 
Szvedu Amerikos Linijos laivu 
baigiasi Szvędu 'Amerikos Li
nijos modernis^ku laivu. Klai-

i i1 A - ' . 't 1 *

kur “ Borgholm j u laukia ir
4j

kiu budu kelione pradėta

Ulinojaus drauguve, viena, 
Iszvažiavima dideli iszkele, 
Ant kurio nemažai gerymu.

iszgore.
Ant galo buyo daug staugimo, 

Ir visokio nesupratimo, 
Moteres klykė, j 
/Vaikai cypė,• 

Turiu ir ta primyti: 
Kada vyrai iszeinujn darba

iszgere.

Tai bobelest tik virbfl, 
Paš kūmutes tik bėgioja, 

Vjena ant kitos nuo ja,
pėdos uostas nėra užtektinai

i « ~ ' » M afla * ▲ . A A *giilus leįst |aivui tiesiog in uos
ta ipriyažiuot, bet kuomet jis 
bus tiek gilus, 'linija ma?no leist
taipriyažiuot, bet kuomet jis

H '

laivus tiesiog iivKlaipėdos uos-
ta, kada skaiczuus Lietuviu ke-

O kaitąs bjaurias dainas dai
nuoja,. u

AMERIKIECZIAI 
SKUNDŽIASI.

I

Daugelis Amerikos Lietuviu
1

; - • * - 4 - - - - - 1 - • 1 ‘ '
vykdami in Lietuva, isz savo 
konsulu Amerikoj iszsieme va
dinamąsias parodos vizas, ter
minuotas ligi Liepos 5 d. Ten 
jiems buvo pažadėta, kad jei
aplankys paroda ip ant vizos

1 • * • A A « * T’ *

i
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•r 11

i4 i

* "J
*

H

*, » ii1 1 H

gaus parodos komiteto, o blotK 
gesniu atveju — Vytautę JX- 
džiojo komiteto sztampas, tai 
no tik nereikes už jas nieko 
molketi, bet jos turęs tokia ga
lia, kaip ir kitos vizos. J

Tacziau dabar policija isz 
daugelio Amerikieczįu, net ga
vusiu tokias sztampas, reika- p ■■ • * • • . JI ’ . W 1 Ik

v r — '' ’ *2» * " i’

ginimą, nes kitaip esą kaip 
svetimszalius Sszgabensia isz 
Lietuvos. Apie isztampas jai ne

1
kai kurie Amcrikiecziu vaftai

gesniu atveju

tik nereikės už jas nieko

,'i’

ilk 'JI?1
■
I 
;1

• - '<HBePI
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Hi 
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■■ fH |Hlanja, kad iszsimtu vizų prtil- 
*<a’__ . i.

Svetimszalius iszgabensia, isz
Lietuvos. Apie sztampaa jai ne 
ne galvoj. Tuo ąiepatonlęlptl .

f̂ lJĮ .kreipėsi in atatinkamas in- 
staigas, kad ta reikalu sutvar
kytu, bet kol“kas reikalas Uc-

4 r . V * * * nUVjHji U '
Nuo mažu vaiku nesisaugoje, 
Vyrai neradiu, jeszkoti eina, 
Ne vienos parvesti nevaloju, 

Tai aut įpccziu tuvoiuja.;?
Vakarais ant stepsu sėdi.

Vlšrtip prasivardzmojasi, 
. • • • w w a • “1 •

leiyiu bus tinkąmas. Naujas pa-
S

BiaupiOis^ Žodžiais vadinosi. 
’ r Geriau jus susivaidykite,

Jaigu da ka dažinosiu,

Ii

n ./in, 
I

ufl
I if
i

11
in Klaipeda^ turitarnavimas in Klaipeda^ turi 

auksztu Lietuvos ofieialu szioj
'Ll 4 . j . . ’ ’ .

szalyj pagyrimo ir taip pat in
VZ A -W • . ’ , Ažymiu Lietuviu.
• ' , z i' X ' /

Jei manot apie kelione in te- 
vyyne, skaitykit Szvedu Ame
rikos Linijos skelbimu ssįos -i • • <1 • •

potam pats save raszo. kad yra •.
niekszas, ant galo-gi lais'Akq jir it.
stovėjo: 44Esu geltonos mote-

4
h

u
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I

Geriau jus susivaidykite,

<T<i kaip pribusiu gerai iązkų* 
' ' koeziosiu.

* • '■ ■ J ................. ..... ' - ”"um T JI ■<lr“
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dienos numery j, platesniu in
formacijų dpi iszpla ūkimo, kai-
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—Apgarsinimas
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koeziosiu.
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Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

. *•

r‘T < ■

Į? wi ; -Jr-ir ■ ■■ £■ > , ■ \

■s. M

a
i

f

IV A ■ kikili VS"*. 'M

staigas, kad ta reikalą sutvar- 

iszprestas. Vieni valdininkai
siunezia pas kitus, o . kai Pei
kia — nieko nepadaro. Todėl

pasiilgtoji tovjme dęl toklb no

Todėl
**'*■’■' i* d į.,
no vienam užjūrio broliui >ta

vietoj biurokratizmo pasidaro 

vojo.
no tokia apie kokia jisai' gal- 
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ŽINIOS VIETINES
■—h ■ ..i < * . *

— Per keletą pankuiinu die
nu ugnis iszdegino dideli plota 
girios apelinkinese kalnuose.

—- Sausuma po visa aplin
kine, krūmai ir girrios dega ir 
vVHjUnio didelis stokas. Dau-
gblifiOsin vietuosiu rngei ir jo- 

’ iL \
kslaines 

nisiduris 3 diona Septemberio. 
Vaiku vakiieije baigėsi.

:• — Zigniunt)i>>

vlię^ndegp.
IPnblikiuęs

0

moL

Suszkbvi-
ežius, 1615 K. Center rt)yczio>, 
bnn<h**Ht|hiti sart gyvasti -qier 
1 irts’rkori ma a i t t St i I s< ► k a .<?y k t 
Iii, bet ant giliuko virve* truko 
ir 5flgmas nukrito ant akmens 
})crskeldamas sau pakauszt. 
Praeita meta teipgi norėjo at
imti sau gyvasti. Likos nuvež- 
tAk Ih ligonbuti.

Vargonininku 
susivažiavimas arba seimas szi 
met atsibus Mahanojuje ir bus 
laikomas bažnytinėj svetainėje.

Sąjungos

SHENANDOAH, PA. 
e -----

Bartuseviiczius, 
ligonbuteje 

buvoVelionis
po

— Ignotą
38 metu mirė 
trumpai ligai, 
kareiviu Svirtinėje Karojo ir
paliko viena seseria.

— Ant miestiszko moszlyno 
vaikai sūrinio dežukeje negyva 
kūdiki, kuris labai buvo su- 
mankiotas. 
labos motinos 
nuo kūdikio.

— Antanas Balkeviczius isz 
Heights likos sužeistas

kasvklo-
Likos nuvežtas in Locust 

Mountain ligonbutia.
— Jonas Zamelanckas 

metu apslobo nuo karszczio lai
ke darbo St. Nicholas kasyklo
sia. Likos nuvežtas in ligonbu- 
1e.

— Ona Navickiene, 
Llnvd ulvczios likos nuvežta in 
Goisingerio ligonbuti ant gydy
mo.

buvo
Policija jeszko ne 

kuri atsikratė

džiai Kniekerboeker 
šia.

sknn-

1 45

412 E.

Kulpmont, Pa. — Vladas A'n- 
flruskevicziiiH likos užmusztas 
Gowen kasyklosia, puldamas in 
szuta. Paliko paežiu ir 4 (lukte
rės ir simu.

sys Grigas, likos 
žeistas per kuri

Buck

sededa- 
prie 
kaip

medžio
nepatcmino

i n kasdama

New Minersville, Pa. — Sta- 
smarkiai su- 

antnmobiliii 
van* Eninas Breslin isz
Run. Grigas likos niisiunstas in 
Pottsville ligonbnte.

Juozas Medelis 
mas ant kalados 
savo namo,
prislinko kirmėle 
jam in koja. Nenusigandęs, pa- 
grielie pagali ir užmukze kirmė
lė po tam nusidavė in ligonbule 
ant gydymo.

Prohibici- 
ant 

.Jono Kvmzuro praeita 
ant per- 

kamisnriu

Tamaqua, Pa. — 
jos agentai padare ahlava

* salimo
Subata ir turėjo stoti 

prioszklausimo
.Krose.

I

IR TAS SU UNARU.
Ehtlgns ipraxze praeigio, idant 

apteikiu keliais skatikais.

noturiir smalkiu, kaip 
sziu duosiu tau.

— Tai-gi del kožno nepažin-
, tai

Balaukk Ubagėli, dabar 
sugry-

Mtaino kn-d skolintai! 
krepsziu ne tek ta u.

no
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

I, -Xii M

Toronto, Canada. — 27 d. 
Liepos Toronto Lietuviu Jau
nimo grupes vardu 
jaut J.K. tapo 
(Iniugisz'kas
NiAgaru Falls. Kanados pust’- a Y » % V * . * . ' L, a, » k
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Liotuvlaskas Graborius M

Laidoja numirėlius pa- į 
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
Jnke moteroms. f’riei- 
narnos prekes. 'r

- 516 W. Spruco Str.,

Laidoja numirėlius pa-
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.Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
<

K

t
B

H hi

je.’ N<irs tam iszvažiavimui la
bai prieszinosi vietos Įdubomis, 
Kad'^.’vikejo miszio.< vienos at- 
hdkyti, 6:30 nes neitOrcjo auks

uti afsikbltt k u r jniskuiiszvažia- 
vimo'vedoja iszauke per pamok'

tokiu vietos klebonu,
sla jau antru kart n,ar galima su 
tokiu vietos klebonu, darbaą 
dirbti kad nieko bendro nenori 
turėti su 
apgailėtina.

Lietuviu gyvenimu 
Isv.važiavime da

lyvavo apie 67 žmonos links
mai ir laimingai praleido die
na Niagara Falls. Volei atvykę 
nemažai Lietuviu AmerPkie- 
eziu, apie virsz 50 kaip isz Ro- 
chosterio isz Niagara Falls 
Amerikos puses Rochesteris 
alsi vožė 
susipažino 
veis, i 
ežiams, 
ir linksma dvasios vada. Iszva- 
žiavimo inspndžiai gražus pa
siliko pas kiekviena keleivi.

— Sz. m. Liepos men. 27 d., 
P. Aleksninins patiko nelaime. 
Atvyko in svoezius pas kilus 
Lietuvius, ir su vaikucziu t ri
ju metu, kur vaikutis bovijosi 
ant saidvoko dar su trimi vai
kais tuom tarpu važiavo4 
tas anglikas su automobilium 
ir užvažiavo ant saidvoko ir 
pervažiavo Alksniniu vaika ir 
abi kojas aukszcziaus keliu nu
laužė. Vaikutis tapo nugaben
tas ligoninėje, 
bandė dar pabėgti, bet tapo su-, 
ganias ir aresztavotas. Atsar
giau Lietuvei tėvai su savo 
vaikais, nes nemažai kiekviena 
miniita alkoholio apsvaigintu 
važiuoja, žmoni u kur gali ne
tik mažam ta padaryti, 
dideliems tas patsai.

— (hganizaciju 
Terauto 
apmiręs 
paveikė didele bedarbe, žmo
nijos. Jeigu žmogus darbo ne
turi, valgyti nori o neturi isz 
ko nusipirkti jau nemiela drau
gija veikimas. Antra, tai vasa
ros sezonas daug paveikė szil- 
tas oras visiems maloniau kur 
liuoslaikis praleisti parkuose, 
Negu kur kambaruošė ar salo
se kvėpuoti sunku orą. O tre- 
czia tai daug vėl paveikė nesu
tikimai draugijos jiriesz drau
gija ir vienoje draugijoje kad 
sukyla kivireziai tai jau ir ne
gali isztisyti, o tai vis puikybe. 
Rūstybe vertėtu Lietuviai pa
mesti ta visiką, o paiimti gra
žiu kolonijoje sugyvenimą, nes 
visi jsz Lietuvos važuoje 
svetimus krasztus laimes je 
koti susibūrė in būrelius in k< 
lonijas reike .tapti vienas ki
tam giminaieziu, broliu, drau
gu, kiekvienam žingsnyje, nes 
ežia nėr artimesnio jirieteliaus 
kaip Lietuvis savas 
Tad, 
draugijos savus kersztus 
menys, 
gražu tikra kultūringa 
nima savo kolonijoje,

— Girrios Volungei i s.

isz Maga ra 
puses

savo ir kleboną kur 
su T ” 

ir • garbe 
, kad turi toki malonu

Poronto Lietu-
1 Rochesteie-

gir-
>

o nusikaltėlis

bet ir

m dabartiniais 
ir veikimai

veikimas
i laikais

daugel

m

I-

tautietis.
’Toron t i ecz i a i pa m es kito 

as- 
priesz asmon-i o imkite* 

gyvo-

Bell Telefonas 149
, MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
Bell Telefonai, 441-J 
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NEWYORKA 
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGAL 

NEDELIOJ 10 AUGUSTO 
IKI BEAR MOUNTAIN 

Specialia Trelnae Subatoa Naktį 
Shenandoah.......................  12:35

. 1:16 
. 1:45

Shenandoah ...
Mahanoy City .

• Tamaqua .........

. ATLANKYKITE 
MILŽINISZKA

Amerikos Ferai
bua laikomi per Licpoa ir Piuczio, 

avetainejo 
Inžanga dykai. Vi- 
Ekakurcijos in:

didėlėje $15,000,000 
Atlantic City, 
•i užpraizom.

ATLANTIC CITY 
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

In ten ir adgal $3.75
• Valanda 

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

■■ ■ ■ I ■ ' ....................... .. .................... I !■ - ii —
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

I ,

Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaquo $6.78

Pabaigom savaites 
kelione

THOUSAND ISLANDS 
. ' 1

Islands.
Smagi kelione laivu per ThousaptJ 
Islands.
NEDELIOJ 17 AUGUSTO

In ten ir adgal $11.50
Specialis troinas subatofc ryta 

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

Szita ekskurcija 
jumis patiks

Atlankikite draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.
? Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOMIS 
AUGUSTO

IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY

17 ir 31.

4

Leave Mahanoy pity 
12:07 P.M. Saturday

Daylight Excursion to

NIAGARA FALLS
Sat.-Sun. Aug. 16-17th .

V

t

ROUND 
TRIP

Children Half Fare

* '

Returning, leave Niagara 
Falls 2.30 P.M. Sunday.

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara.Daylight ride both ways:ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Wiley Railroad
Clhe Route of The Black Diamond

Dubeltavas tikictas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua ir Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.50. 
Isz Shenandoah in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $3.75.
Specialia Treinaa Subatos Nakti 
Isz valanda
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City .................... 2:4vy
Tamaqua ............................ 3:16

Smagi ekskurcija 
ant laivo

i .n | '

Riverview BeachVY ■ f T t ■'

• • ♦

J

r 11 !'• ■

Szita Parka yr’a 40 miliu ant 
Delaware upos ir szita eks- 
ktircija plauks laivu in ta
Parka.

NEDELIOMIS 
AUGUSTO

Isz Shenandoah in River-
17 ir 31 4

V

View $4; Isz Mahanoy City 
iii Riverview $3.75.In Riverview $3.75.>
Troinas iszeis ta pati laika kaip Ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

Apie daugiaus informacijų apie 
szitas okskurcijas kieipkites ant 

•Rcadingo geležinkelio stacijų jirbu 
rūszykitc pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Prf. fl *l«

HAMA’S DANDEE BREAD
r ,»<i « f1 P *

■> , i "j »■-*

Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia :bekerio duona, r . •
Iszbandykite—nes labai. gardi. Iszkepta per

ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA.
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TEISYBE PASAKĖ.

I—-2*-
' — Kn )i^Ea;uImm. paslikoje! 
jog jiji tOip Rinkosi ?

— Beno dyvai, ana indo,jo 
dantinis priszaicinius dantis,

s

dantinis prtszift
tai dabar nuolatos dzypsosi kad 
visj matytu.

dantis

‘Matykite Coogan’a’ 
22 SO. JARDIN STREET 

Telefonas 824 - SHENANDOAH „ ... --  |Į *
Atlankys jus bile kur, pagal rcika- 
laviriia. Reprezentuoju Schuylkill 
pavieto “RICHMOND” Drabužius 

Visokiuose saizuose, visada tik 
$22.50

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
juso orderi/ PflsHiti pagal j ūso 
miera. 'Užgancdtpimąs Užtikrinta*

■ 
---

J. George Hahn

m * W
PflsHitl pagal j ūso

T A

Balsamotojas ir Graborius 
Patarnnuja laįdotttyeso kuopigiau- 
sia. Reikalo'meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

/ Telefonas, 481
-------------------4—----- - -----------------

M

UFBERG AUTO SHOP 
•

Iszkvarbuoja Automobilius

Apdaužyti ir inlangstyti aUtomo- 
bilai sutaisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virssius ir 
kitokias automobiliams dalis,I

229-31 SOUTH MAIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotą arba padaryti Nauja Kotą, 
gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suczedint jumis pinigu.
Fashion tailor—furrier

20 E. Oak St., SHENANDOAH
Pertaisom ir indedam nauja lamin
gi in kailinius kotus. Teipgi pasiu- 
vam vyru siutus, $22 ir virsziaus.

Jeigu manote statyti ar 
kokius pertaisimus, tai matykite

J. GALE WENDLE
Kontraktorius ir Statytojas

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas.
Lumber i,
tas ir Pieskas.
19 E. Lloyd St

.  - —x   ■ ■ ■ . ■ -I.

? Jennings Pus-
3

padaryti

Parduoda visokį, 
Plasteri, Cimenta, Ply- 

Telefpnas, 228-M. 
SHENANDOAH• B

Metinis
a

Pardavimas Rogsu
Nuo 7 Liepos iki 12 Rugpiuczio

X
į

n ■
■ ;•

Pąyduosime i
| Anglo Persian RogsiiS |1

i
$51.oo

. Žemiau už ju regularišzka preke.

f

9x12 didumo už

*• IN SKAITYTOJUS —
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia

,1 * ■ ' 1 T* ‘

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už-
... .i * *

ganėdinima visame.

■

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES
Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah 

Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

Priežastis tame yra, jog gaunate 
padirbti vien tik isz gerinsiu mėsų. ,

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

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

szviežius — ir

' VINCAS MINKEVICZIUS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

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

’ Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste
i Visas Darbas Gvarantytas

4^" Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.

•**- I "» « « » ' M a >* '*■ 1 » ■» « .|, J|. » • » W • M. M « .V « L *. .. « * * « «

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
f

JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

% Gardi Balta ir Rugine Duona.
II ‘ t- " ..—   

Visokiu ; Keksu ir Pajų.

v

ED. J. JENNINGS
TAMAQUA, PA.

, Atlankykite muso sztora.
Persitikrinkite save isz tos dideles vertes.

. *

X Matykite muso langus.
TaT

•i

ė

■

*

41
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Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!

11 1 1 I i B 1 .rc . i .nja, w-,,,-■ n,n, -n. , ,irx-..r- ir. r. . ............. ..............................■ My i ■

P.t.romu dumi, Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo
... . .. _ _____________________________________ ________________________________

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

Pienai Visada Geriausias. Telefonas 318rf<CMu,o Pienai, Visada Geriausias.
r 4. .....—

Kada Reikalausite Geriausiu MINKSZTU GĖRIMU
:: Visokiuose Skonuose, Užsakykite Nuo ::

MM

Visokiuose Skonuose, Užsakykite Nuo
- ? k

JOHN HAVRILLA
217 NORTH STREET (PiM>n. 7i6) MINERSVILLE, PA.

■ - - ■ - - ---................................. I - . .. I - - I , į......................... - , .... . .II.BI- .. I" _ - ■■■ -------
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MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

“Bpnka^pieno yra tai bonka sveikatos”. 
Telefonas 233. 

t

Iszbandykito muso Pasukos
326 W, Centre Street, Shenandoah, 

"11 ...............■... . .....-...... .. ....

1

Juso* Kiekviena Dovanu Problema
wnu»>i> i h. i/i. i .gį.-- .miJiir-m i ii u , A * <• > ■ 4

ALIMA lengvai atlikti Muso Sztore.
Turime dideli pasirinkimą visokiu 

. i ; daigiu Dovanams.
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KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS., Telefonas 629-W
SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

i .................................................. .........
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E. T. EVERETT
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Didžiausi. Iszdirbejai 

Pomnifiku ir Kryžių
I

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

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Ttltfoniu 625’R

South ir 2-nd Sts.
Telefonaa 2-^
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* Pasirinkite savo banka teip kaip pasirenkat savo priete- 
kurie gali jumis geriausia padaryt. Prie kuriu

b

»
I *

M

liūs
4 |

rasite muso sztore, busite tikri isz- 
rinkti tinkam dovana, kuri btiMr 

.^. jupiprekavota per.ypata, tai ją. f

pridnaiftas.i/y *
J •" .' \ ■

1
..

• < >
■ " k-1

K*

? * $
I ; •

T

aplaikys 
prienartu

galite kreiptis naudos arba pagelbos.
Žmonis Mahanoy Oity sako - Merchants Banking Trust į 
Co.'barika žino kaip btiti pristelium del savo depozito“4 J 
Duoda gera pagelba del perkaneziu stuba ir del v; 
vedanti bizni. Bet turite but depozitorium.

f K p ■ ‘

i i- . Jr *

■ m * 4* ’ •"Muso prekes rasite
< V J! * * * *
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atsilankima.
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pŽKVIEOZIAME juso
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LEV1T
' ' " ; Schtiylkltl County’s Leading Jeweler
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IIoadaunrtoi'B for Engnffoment ant Wedding: Ringą

SHENANDOAH, PA26 - 28 NORTH MAIN ST.
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r 
vedanti bizni. Bet turite but depozitorium. Pasirinkite 
Merchants Bankia del. taupinima savo pinigu ir padary
site sau prieteli.

lt

site sau prieteli.
■ ,—$—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE “FEDERAL RESERVE SYSTEM
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