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ISZ AMERIKOS
LEPSZE VYRAS
PATI ISZMETE JI ISZ NA

MU O JO VIETA UŽĖMĖ 
BURDINGIERIUS.

ezionais,

Užvažiavo in užmiesti apie 
iszmete gaspadorin 

o patys nii-

Beaver Falls, Pa. — Kada 
vvras dirba, kasvklosia ar fab- 
ri'ko, tai burdingierius linksmi
na savo gaspadinele — tas la
bai tankiai atsitinka tarp vedu
siu porelių. Neseniai atsitiko 

kad prisidirbės kaip
mulas vyras sugyžo isz darbo, 
užtiko savo burdingieriu links
minant ir meduojant savo pa
cziule; pasirenge jie važiuoti 
automobiliu-rn ir pakvietė savo 
gaspadoreliu ant pasivežineji- 
mo.
30 myliu, 
isz automobiliaus 
važiavo ant “gud taims”.

Ncbagelis vyras gavusis na
mo ir matydanuis kad porele da 
nesiigryžo, nuėjo ant policijos 
jeszkcfti pagelbos ir suramini
mo, kuri po kokiam laikui su
rado porele -gulinczius szalia 
kelio grabeje užsigernsius kaip 
nesutvėrinius. Abudu gavosi už 
groteliu ir užmokėjo kasztus, 
visi trys sugryžo namo.

Inirszus pacziule
vyro, ka jai pagadino 

o jojo vieta 
, užėmė bu r 

o vyrais gavo vieta 
kampe. Kas bus tolinus, tai ne
žinia, nes vvras mausto kaip 
įiiiroTvi nf^miokef, bet fuom

ant savo 
part i’\

iszmete ji laukan, 
prie szono pacziulc 
dingierius

lai k da vis sėdi kampe.

10 CENTU ANT PRAGYVE
NIMO ANT DIENOS.

Newark, N. J. — Maria Ma
lino, apksnnde savo vyra Piro, 
kad jai duotu daugiau pinigu 
ant pragyvenimo, nes deszimts 
centu ant -dienos jai neužtenka, 
o kada melsdavo jojo daugiau
tai vietoje pinigu, aplaikydavo 
nuo jojo kumsztes.

Marinai apsivedė 1927 mete 
jiji turi 60 metu o jisai 52 ir tu
ri Hillside žemiszka turtą ver
ties 10 tukstaneziu doleriu.

KIEK NUĖJO SU DUMAIS 
PRAEITA META.

Washington, I). C. —Juniaus 
menesyje surūkyta Suv. Valst. 
31,750,525,000 paperosu, arba 
910,825,(XX) daugiau ne kaip 
praeita meta tani paežiam lai
ke. Szimet su kožnu menesiu 
pardavimas paperosu pasidau
gina. Pradedant su Pebruario 
menesyju parduota 9,155,175,- 
(XX), Moreziuje 9,535,540,000, 
Moju j u 10,3(X),708,000 o Ju
niaus menesi je 11,750,525,000.

In laika szesziu menesiu par
duota 59,425,105,(XX) paperosu. 
Jargu tuos paperosus 
ant kožnos galvos

tai pripultu kož- 
nam po 500 paperosu 
szesziu menesiu.

ne

9,535 
10,3( M), 7G8,OOO

padaly t 
gyventoju

M
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GEROS MAINOS LAUKESZLIUB07METUS-
PER MAINE PACZIA ANT 

DVIEJU KARVIU IR 
TRIJŲ SZUNU.

Riverfalls, Idaho. — Du far- 
kada 
kad

meriai labai nnsiste-bejo, 
jiems skvajera apreiszke 
negali padaryti kontrakto ku
ris daleistu jiems mainyti 
ežias ant karvių ir szunu.

Ray Fullerton ir ICd. Ramsey 
atėjo pas skvajeri su svarini 
reikalu. Mat abudu padare tarp 
saves sutarti mainyti paezia 
ant dvieju karvių ir trijų szunu 
ir pribuvo tame tiksle pas skva 
jeri idant tasai iszd^iotu jiems 
savo patvirtinimą maino 
legaliszko kontrakto. Fullerton 
taip savo 
perstatė:

su

7

pa

arba

dalyka skvajeriui 
Manio pati mirė du 

man

galo susiderėjome taip< jis 
o asz už tai 

i karves 
szunis,

4 < 
menesiai atgal. Vienam 
nusibodo gyvent, pati Ramsey 
yra sztarki moteriszke, o Ram
sey paezios nereikalavo', nes tu
ri seseria kuri jum gaspadorau- 
ja. Kelias dienas užminiau jam 
apie taji dalyku, ar nenorėtu 
mani atiduoti savo paezios na ir 
ant
man duos paezia, 
duosiu jam dvi 
geros kilmes 
verta tiek!”

Ant užklausymo skvajerio ar 
motere sutinka ant to maino, 
abudu atsake, kad da apie tai 
josios nesiklausė,'bet kada apie 
suderejima juodvieju likos jai 
praneszta, jiji tiko ant 
Slidžia nepasirasze 
trakto, o h'amscy atejas 
padare permaina ant Pulleftb- 
no, ant ko ir motere sutiko, bet 
valdžia kitaip apie tai mausto 
ir abudu farmerius aresztavo- 
jo.

ir tris 
nes ji j i

visko.
aut kuti

namo

$2,300 SZIENIKE DINGO.
Saint Louis, Mo. — Juozas 

Valinskas, dirbantis banke M or 
cantile Commerce Trust Co., 
elevatoriaus varytojas, vietoje 
induti suezedytus pinigus ban
ke tai i nsi u v o in szienika. Ana 
diena sugryžias isz darbo rado 
savo kambarį iszkresta. Vagis 
insigavo in kambarį, supiausto 
szienika isz kurio iszeme 2,300 
doleriu. Pranesze apie tai poli
cijai, bet pinigu nesurado.

__________ " l

1929 METE PADIRBTA 5,230 
EROPLANAI.

Washington, 1). C. — Suv. 
Valst i josiu randasi 
kai kurinosia padirbta 
eroplanu praeita meta 
91,974,079 doleriu, 
fabrikuosiu dirba 9,856 darbi
ninku.

r p

1 17 fabri-
5,230 

verties 
Kropiami

SUSIJUDINIMAS JI 
UŽMUSZE.

Passaic, N. J. — Motormonas 
James Ryan, praeita sanvaite 
užvažiavo ant tūlos moteres ir 
ja ja užmuszc. Tas atsitikimas 
taip sukratė visa jojo nervisz- 
ka sistema, kad turėjo atsigult 
in lova ir sirgo lyg szioliai. Ka
da pasveiko ir pradėjo, dirbti 
ana
st ryt kari u paregėjus ta karuka 
kuris užmuszc moteria, apsilie-

KATE ISZGELBEJO VISA 
SZEIMYNA NUO SMERT.
Geltynburg, l’n. — Artimoje 
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llamas iHnnei io J. I’.' Thomp- K’a<1» T prikėlė, buvo

jau negyvas.

diena, atejas in tvartu

ezionais užsidegė nakties laike i“ aszaromis ir kuto an žemes.

šono. Kada visi miegojo, kate 
gulinti miegkambaryja, prade-
jo garaiu kniauki.au budinti NE^ YORKAS MOK A ANT 
niicganczins. Pirmiausia pabu
do isz miego pusiau apsvaigin
tas gaspa<lorius, nes gazas nuo • • • • • •pecziaus apsvaigino visus ir da 
kelios minutos butu praejos tai 
vi|i 'bitfiYiižtroszkia ir sudegu. 
Katinas buvo pirmutinis, kuris 
pajuto .pavoju ir pradėjopajnto .pavoju ir pradėjo savo 
kianiikiniu yirfus budinti ir vi
si
jo nuo mirties.

lanuKrmn; 
i^zeifllyrtfi ta, laika iszsigelbe- 

t .

ft w. n. bocxkowrki, pr»«. a mv.
r. W. hOCZMOWNKI, Kiltor.

MIRE IN DVI DIENAS . 
PO TAM.

Jersey Cit^y, N. J. 
dienas po apsipaeziavinmi 
mis Babiak, ugniagesis

lietelyje Atlantic!
City, kur nusidavė su savo jau
na pacziule Mare praleist sal
džia kelione. Jojo Veselka atsi
buvo ana diena pas levus nuo
takos Passaic. Ant szliubo Jo-! 
mis lauke septynis metus, eze 
dindainas pinigus ant pirkimo

J lur.
I

City, miro

— In dvi
Jo

je rse v

namo irJ’orniezius. Staiga mir 
t is pertrauke jojo linksma gy 
ven ima.

42 METAS

APVOGĖ AMERIKIETI ANT. 
$14,000; PASILIKO 

UBAGU. 
f

Kupiszkis. — Sz. m. Liepos 
men. 16 d., po miesteli vaiksz- 
t i nėjo solidarios iszvaizdos, 
status, auksztas, nors nnneszio- 
tas, bet pilnoj tvarkoj apsitai
sęs drabužiais, skribeliuotas 
asmuo ir praszinejo kaip ir isz- 
maldos.

Pasikalbėjus su nežinomuoju 
asmeniu, isz jo paties teko su
žinoti sekantis:

Esąs Plentą usk a s Jurgis, (>f) 
amžiaus, kilęs isz Karszina-

vo kaimo, Velžiu vnlscz., Pane
vėžio apskr.

37 metu iszbuves Amerikoje 
netoli New Yorko. 1930 metivs 
Gegužes m. gryžos isz Ameri
kos. Sugryžusi pasitikęs Pane
vėžio stotyje kažkoks polici
ni tikas ir papraszes 
ti.” Stoties bufete ”
paskum tas policininkas nuve
dės in “Vilniaus” vieszbnti 
ant nakvvnes, « F

1

Isz Visu Szaliu
, —»—4J1—

ISZ SOVIETU KASYKLŲ 
PABĖGO 40,000 BADAU- 

JANČZIU ANGLEKASIU.
Ryga, 

praneszintii, per pastarus tris 
menesius isz Doncco anglies 
kasyklų pabėgo 40 tukstaneziu
<

’Maskvos Pravuos

larbininku del to, kad augliu-
. kasiai nebuvo aprūpinti mals-

1 u. Mete darbu
iszbeg’iojo darbo ir duonos ki-

i

kasyk I ose, jie

Sovietu darbo ir apsaugos
------- taryba .de) to nutarė mobiliziie- 

BAISIAI UŽVYDI MOTERE.' Ii keletą deszimcziu
- čziuUI. _ Predas 

aresztavotas ana 
sumuszima

(i 

užvydejima,

Plattsburg, 
Nelson likos 
diena už skaudu 
savo apezios, o priežastis tanu*
buvo tokia, kaip pats apie tai 
pasakė slidžiu i laike teismo: 

Mano motere turi szetoniszka. 
ba kada einame

ant krutamuju paveikslu ir ro
do patogias merginusiai ma
no pati man uždraudžia ant ju 
žiūrėti aHba mane iszbara teat
re? prie visu žmonių. Jaigu dir
stelsiu ant einaneziu 
ant ulyczios tai
bara. Juk akiu sau 
siu ir negalėdamas 
iszkentet, uždaviau kelis 
tus paežiai per veidą ir 
nusztilo. 
do o
nima.

merginu 
mane taipgi 

ne isz bad y- 
ilgiaui to 

kar- 
tada. 

’’Slidžia žmogeli palei 
paežiai davė gera pamoki-

KARSZTAS DARBAS VYRO.
- lyiula 11 o-

tukstan- 
betureziu Ukrainoss vals- 

tiecziu, ir vietoj pabėgusiu 
angliakasiu pastatyt juos dirb
ti valdžios kasyklose.

Del bado Doneco 
“czekos”
kooperatyvu 
rie buvo apkaltinti del įmušto 
pristatymo sabot avimo, 
szimt ju, pasak Pravdos,

kraszte, 
aresztavo 

valdini akus, ku-
agantai

Dė
dei 

sztokos ju nusikaltimo inrody- 
dvieju 

m
mu, buvo nuteisti nuo 
iki t riju metu isztrėmimo 
konceiitracijos piinktus,

Pravda prisipažįsta, kad Do
neco angliakasiai badavę 
keletą sanvaieziu.

per

21 ASMUO PRIGĖRĖ
PERVAZUI APVIRTUS.

'Belgradas', Jugoslavija, —• 
Dravos upeje, netoli nuo Zure- 
vicos
szimt vienas amuo, pervazo lai-

» »

vui apvirtu

miestelio, prigėrė dvide-

Danville, 
\vi 
namo ir nerado vakarienes ant 
stalo, taip užpyko ant paezios 
kuri tame laike su 
kalbėjosi, o kada atėjo in stuba 
uždegė gazini pecziuka, pagrie
bė pacziule ir pasodino jaja ant 
pecziuko. 
gali sėdėt, 
gejo sėdynė. Žinoma 1 lowardas 
likos nubaustas už taji 
kalėjimu ant dvieju 
Pacziule prižadėjo sūdo

ird Morgan, 32’metu sugryžo

kūmutėms

M of ore sziadien He 
nes truputi apspir-

-darbu 
sanvaieziu.

s steng
tis pagaimyt vakariene ateityje.

ISZPIOVE NIGERKAI 75 
SVARU VOTĮ.

Americus, (Ja. — Votis sve-

Eik. penki kelei-is. 'Pilt penki kelei
viai buVo iszgelbeti.

Nelaime atsitiko del (o, kad 
pervazo laivas prieini* daugiau 
keleiviu, be kaip jis galėjo pa
kelti.

Visi žuvusieji buvo gryžtar.- 
tieji namo isz bažnyczios mal
dininkai.

11     I I ( l «.

garlaiviui plan-o

RUSAI APSZAUDE SUOMIU 
LAIVA; SUOMIJA

PROTESTUOJA.
I leisi ūki s, Suomija, 

nam Suomijos
kiant Suomiu linlankos vande
niu, isz Sovietu Krasnaja Gor- 
ka tvirtoves imta i u ji szaudy- 
ti. Laivas tacziau nebuvo klfu-

rent i 75 svarus, likos iszpiauta įlytas.
Operacija 'ana diena nigerkai.

padare daktaras St ratlicrs. Yra 
tai pirmutine panaszi operacija 
daktariszkam moksle. Motoro 
jaueziasi gerai ir sveiksta, turi 
»)•> metus. Votis pradėjo augti 
nuo 1905 meto o kada 
milžiniszka, 
duoti iszpiaut.

užaugo 
buvo priversta.

AMERIKONAI 
MILIJONUS DOLERIU 
ANT APGARSINIMU.

Washington, D. ( ■. — Ameri
konai iszduoda milžiniszkas su
mas pinigu ant apgarsinimu 
kaip parodo valdžios rapartai. 
Praeita meta Amerikoniszki 
biznieriai iszdave 565 milijo
nus doleriu, isz to iszdave 365 
milijonus tik ant vienu apgar
sinimu laikraszcziuosiu ir ma? 
gazinuosia, 
plakatu,
garsinimu o per ra'dio .17 mili
jonus-doleriu. *

Automobilinei fabrikai isz
dave 64 mil., tabako fabrikai | szaukdanii: 
mil. fonografu kompanijos 17 
mil. ir 1.1. — O kiek iszduoda su alyva in gerkle ir vela daužė 
Lietuviai ? Nieko! 

• -... . - .. . -
SHARKEY 7

SIS SU CAMPOLO.

ISZDUODA

103 milijonus ant 
lentų ir žiburiniu ap-

Suomijos vyriausybe instruk
tavo savo legacija Maskvoje 
reikalauti, kad sovietu užsie
nio reikalu komisariatas del to 
incidento pasiaiszkintu.

MOKSLAINIU 
$175,000,000, .

. New York.—Kamisija moks- 
lainiu ant meto iszduoda 175 
milijonus doleriu ant užlaiky
mo pirblikiniu mokslainiu,arba 
penkis milijonus daugiau ne 
kaip praeita meta. New Yorkas 
iszduoda ant mokslianiu dau
giau ne kaip kitas kokis mies
tas Suv. Vajstljosia. į_

BAISUS ATKERSZINIMAS 
GIRTO, KURIS GAVO 

M U S Z T ANT 
KRIKSZTYNU.

Lonža. — Kone visas kaimas 
Maidanai likos užpraszytas ant 
Kriksztynu turtingo gaspado- 
riaus Jono Žegoto. Kada 
visi skirstėsi in namus, 
tai Brzožovskis pradėjo plakti 

moteria. In pagelba at'be-
Ilenas Badmarczikas, 

kirto per Veidu musztukui 
diržu.

Brzožovskis kerszino

POGROMAI ŽYDU 
LIETUVOJE.

\rilnius. — Pagal daneszimus 
isz Kauno, tai miestelyje Žeme- 
liuosia kilo sumiszimai priesz 
žydus. Gauja vaikezu rėkdami 

” mėtėsi ant 
einaifczin žvdii muszdami laz
doms ir metindami iii juos ak- 
menais. Daug Žydu sužeista o 
keliolika subadė peiliais.
sai pogromas šukele baime, nes 
tonais randasi tik du policijan- 
(ai kurie nugalėjo nieko inveik- 
ti prieszais maisztininkus.

i 4 Muszkite Zvdus

Ta-

jau 
kokis

ISZ LIETUVOS
• ■ —♦.... . -

SKANDALAS TERP AUGIN
TOJOS IR TĖVU DEL 

DUKTERS 
melais

Kotryna gyv.
1928

e

J
■

na v o 
g o kuris 

su vu betureziu, gyv.
1mieste*

11J : i 
. I

*

H

■A!

Benui 
kad jam už tai atsimokės. Vos 
Benas su paežiu priėjo prie sa
vo grinezios patemino visa sto
gą liepsnuosia nuo ko visa gas- 
padorysta sudegė. Nužiūrėji
mas puolė ant Brzožovskio, ku
ri žmonys mate nulipant 
stogo.

Už toki atkerszinima
žovskis likos nubaustas ant tri
jų metu kalėjimo prie sunkaus 
darbo.

Tvarkunaite 
Naujamiesczio 

valszczinj, Vaiszvilcziu kaimo, 
paėmė isz Norberto ir Onos 
Liksziu mergaite 3 menesbi, lt - 

Panevėžio
tėvams praszanc km 

norint dėti ir jai sutinkant an. 
;in(i kaip savo (lukteri ir 

statant jai jokiu sąlygų.
metu laika, mergaite:-' 

tėvai pripuolamai vos du kar-

<y n

peukiu

U C- JU.
I’er

uno

Brzo-

Moskva.
(ai vra, kasierius

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
KETURIS UŽ RINKIMĄ 

SIDABRO.
— Keturi žmones

ir trys kup- 
eziai*, kurie padare suokalbi 
prieszais valdžia rr rinko sida
brinius pinigus, likos arcszta- 
votais ir suszaudytais. Daugeli 
žmonių likos aresztavotais
rinkimą ir czedinima sidabri
niu pinigu kas yra. rustai už
drausta per Sovietu valdžia.

u z

tu tebuvo užeje, ir ne su tiks
lu kad savo dukters pažim’eii, 
bet szįaip sau. Ir teip sau ra 
miai butu gyvenusios su jauna 
augintine Genovaite ir toliau, 
nes ji nerodžiusi jokiu nerimo, 
net ir tėvus matant, nepagei
davusi su mažai pažystamais 
tėvais kartu būti, jei ne jos tė
vu praeitais metais priesz Ka
lėdas pareikalavimas 
(lukteri, atiduota svetimiems 
auginti, be jokiu sąlygų. Ji ži
nodama tėvus 
atsisakiusi 
dukters 
muszt i.

\rcliau sz. m. Balandžio men. 
28 d., tėvai iszkele byla pas Pa
nevėžio taikos teisėja del

Teismas 
bet pastaroji padavė

u tik

gražini i

tėvai

esant nedorus, 
grąžint i.

grasinę ja
t ž tai

už-

grn-
nus-

■ 
11I

“užfundv- 
užfumlvt ”

Vilniaus, ? J

prižadėdamas 
rytojaus diena apie 8 vai. ryt© 
vėl ateiti.

Kadangi nebuvo

e

durvs<
kiu užrakinimu ir turėdamas 
su savimi daug pinigu, lyg mi

nčiai nu*,

jo-

jausdamas

džiai nuvargęs sudedamas

H

M

w

i«
I

I

I

11

ii II1'■
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NUŽUDĖ VAIKA DEL SAVO 
MYLEMOS.

Palermo, Italija. — Artimam 
miestelyje gyveno naszjys, ku
ris sumanė antru kartu apsipa- 
cziuoti, bet mergina, kuria jisai 
sau apsirinko, staeziai pasakė, 
kad jokiu bildu už jo netekės, 
nes jisai turi vaiku, nuo miru
sios paezios. Ka tasai iszgama 
daro? Paeini* savo szesziu metu 
vaiku, nusivedė su juom in lau
kus, uupiove peiliu galva, ku
ria pasiėmė su savim, 
rodyti savo mylemai kad iszpil- 
de josios noru..

Kada apie tai daginio žanda
rai, užklupo ant naszlio namo, 
tnsiutes naszlvs užsidarė kam- 
baryje, užmuszc da viena žan
daru,. liet tiejei panaudojo

;alva, 
kad pa-

i asza- 
rines bombas ir tokiu bildu pa
siutėli suėmė.

35 ŽMONYS NUSITRUCINO 
GRYBAIS.

Pomoža, 1.01) k. 
i u ’dvi dienas mirė 
kurie iržsitrueino 
grybus. Tarp
randasi visa szeimvna suside
danti isz asztuoniu ypatų. Visi 
valgė grabus ant vescilios.

(/zionais, 
35 žmonys 
valgydami 

nusitrucinusiu

TRŪKIS TRENKE IN MINIA 
ŽMONIŲ; 124 SUŽEISTI.
Belgrudns,

žiuimo dukters.
prende,
apeliacijos skunda Panevėžio 
Apygarda teismui ir prasz.yma 
Respublikos. Prezidentui, kad 
jos’augintine i»e butu atinlta.

NEPAPRASTAS GYVULYS.

Vi Ikaviszkis Sziemet Bir
želio men. 23 d., Vilkaviszkyje 
p. Starkovs'kio karve atsivedė 
nepaprasta verszi. iJs yra ypa
tingas tuo, kad turi daug pa

kitus g „v . - 
galva panaszi

t riuksz-
Subegusi vie

bi jojos 
gulti. Būdamas isz keliones <P- 

už- 
migo. Pabudęs pasigedus pini
gu, kuriu ploszeziuko apatinė
je kiszeneje buvo 14,000 dole
riu su virszum.

Pakeles didžiausi 
ma — rvksma.
szoji ir kriminale policija, ku
ri suėmusi 4 jam nežinomus 
asmenis jr♦radusi pas juos 6 
1 ukstanezius doleriu.
kusi rože ir iszgulejes 
ginus per menesi . Panevėžio

Jam szo- 
daii-rože 

finus per menesi . 
apskr. ligoninėje.

Ji palikusis Panevėžio stoty 
policininkas kaip tirpte isztir-

Dabar renkas pinigus inpeš.
namus važiuoti.

Itfl1

■

TAMSYBE MASKOLIŲ.
Ekatcriinoslav. — Tarp dau

gelio žmoni u susirinkusiu vie
nam dideliam tvarte, keliolika 
vyru iszkelinejo nuoga mergai
te ir inusze su galva in siena 

“iszeik szetone’1. 
Po tam mergaitei pyle vandeni

galva in siena. Iszgnjimas vel
nio traukėsi gera valanda. Aut

Belgradas, .Jugoslavija. — 
Ągrese, trūkis sužeidė 124 ypa
tus isz kuliu 18 mirė nuo su- 
žeklimuį žmonys 
stovėjo ant tilto prisižiūrėda
mi fajerverkams kuriuos Įeidi
nėjo laike szvonios ir nopatemi- 
no kaip greitasis trūkis atbėgo 
numaudamas visus nuo tilto. 

------------ ’------- c. \

ti
nuo 

tame laike

BLEDINGAS VULKANO 
DREBĖJIMAS.

Tokio, Japonijn. — Netike-
KUMSZCZIUO- užklausymo policijos kuri (ame tas Aramu Varna vulkano dre-

I į
Hgvvulius.

m
naszumo m
Y pa t i nga i jo 

veisles kiaule. Dan
iu

jorksziru 
tys taip pat nepanaszus 
jauno versziuko dantis. Sako i 
kad szio versziuko galva ati
davė Vytauto I)idžiojo*univei- 
siteto Medicinos 
Kaune t vrinet i.

BROLIO, BROUSZKA 
IR SZIRDIS.

Priesz kuri laika l’kmerge- 
gyveno du broliai, Henrikas, 

Norgėlos, kurie tai

i

H.

Fa kult et m

TRYLIKOS BANDITU 
BYLA.

Pernai siautusi 
Kauno ir Mariampoles apylin- 

gauja susilaukė 
;nna ilga laika 

poli- 
visa 

kaip vienas žmogus dar pernai 
Ju bvla kariuomenes

Kaunas.

plesziku 
Gauja, 

teorizaVusi 
rijai in

kese 
galo.

<>• 
rankas

O’ o 
yventojus, 

pateko

n.
j * .4

i 'f

brolio

rudeni.
teismas pradės nagrinėti Rug- 
piuezio menesio 29 d., 'Teismui 
teks apklausti apie 50 liudinin
ku, daugiausia 
nuo piktadariu 
linkiu ūkininkai.

je 
ir Stasvs 
pusavyj tankiai ginezydavosi 
ir viena karta Hendrikas peiliu 
sunkiai siržaidoįo. savo
Stasio kurni, už ka Kauno’Apy- 
gardos teismas nubaudė ji tri
mis metais šankiųjų darbu ka- 

Bet bndiszka szirdis 
atlaidi ir ilgai to negalėjo kes- 

DikhIu malones prasz.yma 
Respublikos Prezidentui, kad 
pasigalėtu jo brolio Henriko ir 
pasi'galetu ji isz kalėjimo.

Pavadoujas Respublikos Pre
zidentą ministeris pirminin
kas p. Tūbelis praszymas pa
tenkino ir dovanojo jo broliui 
likusia kalėti bausme.

lejimu.

ti.

,41

nukentėjusiu 
minimu apy-

PRIVISO SZERNU.
Kaiszia.dorvs 

riu
— Kuiszindo- 

miszku urėdijoj priviso 
daug szenu. Ankscziau jie bū
davo baiksztesni ir in laukus 
iszeiti nedrisdavo. Bet dabar 

jaunu, seniai iszema
su mažais parsziukais isz misz-
privisns

Ii

i

■ į

clįgi

NUSZOVE LIETUVOS KR1- 
MINALES POLICIJOS 

DIREKTORIŲ.
Karaliauczius. — Associa

ted Press pranesza, kad prane- 
szimais isz Kauno, Rugpiuczio 
20 d., vieszbuty. savo kambary 
bemiegant, _• .pulkiuiąkas Rus
teika, Lietuvos . Kriminalinoa 
Policijos Direktorius szautas 
in galva, ir dar peiliu nudur» 
tas. Kauno policija smulkesniu

1

ko gilumos in laukus ir pri- paaiszkinimn korespondentam
1 I >1 kill / I >1 1 1 411 Ikll/lL'iiljlIl'li X 4X114,11 XI • 1 M . . • .daro daug nuostuoliu. Nesenai 
speniai netoli gyvenamu namu k / ■ A . ‘ X « j • «

7 ’ ” ■ -r-T -y. - <-.»
kuriu ūkininku bulves.
jszkniso misz'kc\ daigynu ir kai

t!
teikti atsisakiusi. Tac/.iau spė
liojama, kad tai padare Volde
maro pasėkėjai.

Apie žinios teisingumu, pa
tikrintu žinių neturime.

» ■

■

I 
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KIEK LIETUVOJ PASTATE 

TROBESIU IR TILTU?
Kaunas. — Pereitais metais 

Lietuvoj pastatyta 16,835 tro-

Peiping, Kinai. —Kontonisz- 
ki pasikeleliai ’lamibardavo su 
ei’oplanais Amerikoniszkn Bub- 
tistu Misija, Kwoiline, Kwang- 
si provincijoj. Kie’k sužeidė tai 
da lUMlažinotn, liet visa misiją

laike pribuvo; tamsuoliai pasa
is 

idant velnias greieziau iszoitu, 
nes prieHzingam laiko velnias 
galėtu užsilaikyti mazge ir bu-

New York. — Jack Sharkey ke, buk mergina iszrede del to«» — • -
ir Vi t orio Campolo * pasirasze 
ant kontrakto kumszcziuotis 25 
Septemberio Yankee Stadium 
ant J5!raundu. j . ; j tu sunku istfguiti.

be j imas užmuszc 18 žmonių ir 
daug sužeista. Yra tai antras 
drebėjimas in laika vieno me
nesio. trasai vulkanas randasi 
90 myliu nuo Tokio ir vienas

,i.isz gyviausiu Japonijoj^

besiai ir 3,858 tiltai. Visa sta
tyba kainavo 65,642,850 litu. 
Kaune st a tylia i iszleistn 15 
mil. litų, * t J suardytų,

L* "t
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kniauki.au
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Kokis tai Melotlistu prieze- 
relis Chicage drueziai tiki in 
pekla, o kas akyviausia, kad 
tikrai yra persitikrinęs, 
pekla randasi paežiam Chica
ge.” 
siszkabis, kuris nebijo isz- 
reikszti savo nuomones ir tame 
nebludo.

< 4 kad

Nors karta atsirado dva- 
kuris

Žydus nuo amžių žydu buvo,

rrnfi irmnri wWr - —" .

gus nernoraipakas gyVunimtis 
hziandionines jaunuomenes, ga
lima pasakyt yra didžiausia 
priežaste apsivedimo ir nupuo
limo žmonijos.
valdžia matydama ta smarkiai 
suvilkejima skaifliaus žmoni
jos, užliejo padotka, bet tas no 
pagerino padėjimo, nes jauni
kiai sako, kad geriau mokėti 
padotka, ne kaip per visa gyve
nimą konfeti.

Francųziszka

a

ibystėz (apielinkiu (pavietu), 
arba kurie užsiima žemdirbys, 
t os apyvarta
dirbystes lavinimas) yra labai 
atatinkamas. Baigusiųjų szim- 
tai reikalaujami agronomijos 
bandymo stotyse 
studijavimui
kiti mokytauja dėstymo žem
dirbystes dalyku,
daugelyje viduriniu ir augkz- 
fosniuju mokyklų yra dėsto
mas žemdirbystes 'kursas. Ga-

tokiems žem-

invairiam 
zemdirbystejo,

• i kadangi

l žsiemimas anglekasio yra viniai tarnystes daugelis kitu
pavojingu sveikatai, kaip tai 
daktarai jau nuo senei pripa- 

kad 
anglekasiu

rumatiz-

žydu pasiliks norinls ji ne tik žino. Daktarai isztyrinejo 
kas diena kriksztytu ir kas die
nu sziuruotu — tai jisai vis ci
buliais ir czesnakais atsiduos. 
Ar tai Leiba ar Leizeris su ba- 
lakonu ir ciealais ir su pirszti- 
naitem, ar jisai lankosi in sina
goga ar ne, tegul agi tavoje 
kiek nori, kad jam net guzikai 
trūktu nuo kamzoles nuo patri
otizmo, tai vis jame sėdi žy- 
<liszka duszia ir gana.

Nerugok motin ant iszdyki
mo savo dukreles, juk tuja duk
rele užauginai ant paveikslo ir 
panaszumo savo.

yra nege-
Jovu- 

stiklelio 
kur ten pas kai myna

ant savo kaimynu, 
baisiai aploja ir savo

Visiems yra gerai žinoma, 
kad moteres labai myli platint 
liežuvius apie savo kai minkąs, 
bet ir neknrie vvrai 
resniais už plepenczias 
tęs, nes tankiai prie 
namines,
ar kokioja spykyzeje naudoja 
bjaurus apszmeižimus ne tik 

bet tankiai 
paezias 

nekaltai, po tam ir kiti prade
da juodint gera varda moteres 
ir ant galo suvisai sumaiszo su 
purvais, po tam pradeda toliau 
vyrui atidarinet akis, stebysi 
isz kur pasklydo tiejei liežuviai 
o nežino kad per savo girta 
protą pats yra tame kaltas.

Tankiai pasitaiko kad ir mer
ginas nekaltai apjuodina užvy- 
dus jaunikis, arba tokie, ka 
merginos nenorėjo draugauti 
su bile kokiu paszlemeku kaip 
tai padare ana diena Romanas 
Roslovskis isz Ttochesterio, ku
ris prie stiklelio biauriai ap
šmeižė mergina Emilija Vasi- 
los ir už tai likos aresztavotas.

Gerai butu kad ir musu Skul- 
kino pavieto butu daug pana- 
sziu Emilijų, o kandidatu butu 
užtektinai in Pottsvilles kalėji
mą.

Tasai žmogus yra daug gar- 
singesnis, kuris jaueziasi ver
tas pagyri o o tuom nesipuezia 
ir ne jeszko garbes.

Nuo kokio tai laiko direkto
riai tūlo Najorkinio banko, 
sznipinejo akyvai, ka veikia ju 
rasztininkai karia neužsiimi lie
ja prie darbo. Patemino, kad 
vienas kas vakaru vaiksztinejo 

draugais 
Už tai ji praszalino 

‘s ‘4 pa
ir liepe

banko

in tula vieta su savo 
ant alumi.
nuo darbo isz priežastie 
leishivingo gyvenimo”

. peržiūrėt i jojo knygas.
Kitas vedei rasztininkns bu

vo labai doras isz visu pažiūru, 
rlievobaimingas, eidavo in baž- 
nyczia kas Nedelia, 
pienu ir vandeni 
ji labai guodojo ir mylėjo.Na ir 
kas atsitiko? Tas dievotas veid
mainys priesz kėlės dienas din
go pasiinrHla'mas su savim ban
ko pinigu 65 tukstanezius do
leriu. — Katras isz ju buvo isz- 
tikimesnisf

gere tiktai 
ir direktoriai

Sziandieniniai vyrai prade
da suprast, kad gyvenimas ve
dusio žmogaus yra sunkus ( ?) 
kati kaskart mažiau poruojasi 
ir kaskart daugiau pradeda at- 
Hirast senu mergų. Franeuzijoj, 
kur žmonys lyg sziol stovėjo 
ant augszcziausio laipsnio kul
tūros žmoniih skaitlius ženk ly
rai ntažinasi, kadangi vyrai ne 
turi noro paeziuotis. Negalema 
vienok uŽginczyti ir to, kad 
daugelio nesipaeziuoju ne tik 
isz baimes moteriszkes, 
«langeliams buna kaulu gerklė
je per visa gyvenimą. Didžiau
sia vienok kalte tarne yra pa
ežiu vyru, nors ir (merginu no 
galima Irtbai girti. Paleistuviu-

kuri
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Viena karia Fridrikas Didy
sis būdamas savo kambaryje 
paskambino, kad ateitu tarnas 
bot niekas neatėjo. I’ada pra-

* a • I* a .» a a

į

mieganti ant kėdės savo tarnu
M—'— _ ____ _ ___________ _ _

prie jo, iferejo pabudintiy

sivero jisai duris ir pamato

89 procentas visu 
turi anemija arba bekrnnjyst 
kenczia ant duselio, i___ Y
mo, lumbago ir siatikos.

Vienas isz daktaru iszpažino, 
kad posmertinis tyrinėjimas 
parode, kad plaucziai angleka- 
siu yra visai kaip anglis pajuo
dę. Tiejei, ka pamote kasyklas, 
iszvažiuoja in kitur, da per 
penkis ar deszimts metu isz- 
spiauna anglines dulkes apsise- 
dusias )>laucziuosia. Dailinin
kai dirbanti visa savo gyveni
mą kasvklosia retai kuris su
laukia 60 įmetu amžiaus. Užsi
ėmimas kasyklosia apart pavo
jingumo, yra labai kenkeneziu 
sveikatai.

Musu Lietuviai, nors galėtu 
ne vienas'gaut kitoki darba ki- 
turį nenori iszsižadct t uju ka- 
torgiju, nepaiso ant to, kad žu
do pats savo gyvasti ir sveika
ta, del ko? — del pinigo! Mat 
kitur buna ilgesnis sziptas, o 
mažiau galima uždirbti, už tai 
<lel didesnio uždarbio 
paaukaut savo sveikata, ir gy
vasti! Ar tai negodumas pini
go stumia žmonis in kapus?

Uždirba ir suezedina 
ant senatvės,'bet kas isz to jai- 

viska praleist

kenczia ant

gu vėliau turi 
ant daktaru.

galonui
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AGRONOMIJOS
KOLEGIJOS SUV.

VALSTIJOSE
Pirmoji h* svarbiausioji ag

ronomijos mokslo intokme pa
ėjo isz ūkininku, kurie pradėjo 
organizuoti agronomijos drau
gijas beveik visose rytinėse ir 
vakariuose valstijose. Tos val
stijų draugijos 1857 m., sutvė
rė Suv. Valstijų Agronomijos 
Draugija, kuri draugija pra- 
sze Kongreso užtvirinti pasky
rimu 500,000 akru 
mes sustiprinimui 
jos mokslo.

Morril Aktas 1862 
parfkyre kiekvienai valstijai po 
30,000 akru vieszos žemes, kuri 
buvo atiduota senatoriams 
atstovams Kongresui užtvirti
nus. Pinigu inplaukas už par
duotąsias žemes buvo 
mas apteikos fondai), 
szimtis buvo vartojamas užlai
kymui agronomijos ir mecha
nist u mokyklų.
laiku jau yra 51 land-grant ko
legijos, tarpo 670 universitetu,' 
kolegijų ir kitu profesionalisz- 
ku mokyklų. 1920 metais agro
nomijos kolegijos lanke 149,- 
000 studentu, ir 13,094 laips
niai (degrees) iszduota.

Agronomijos kolegijos
kia mokslą atatinkamai agro
nomijos ir mechanizmo dailė
je teipgi prirengė pra k t isz kai. 
Baigusiųjų mokslą 40 nuoszim- 
cziu eina in ukes, kada kitiems 
yra daugelis progų i n vairiose 
tvereneziose sąjungose ir vals
tybes tarnyboje.

vieszos ze- 
agronomi-

metais

ir

skiri il
gi nuo-

Pastaruoju

t oi-

Su moksliszkais ir klasisz- 
kais dalykais dar praktiszkus 
dalykai v ra investi. Ir ant stu- 
dento kliasios-korteles randa- 

'r— llkl-me sekanezius dalykus 
ninkyste ir biologija, kalvyste 
ir chemija, pienininkyste ir fl- 
lozoflja, da didyste ir literatū
ra. Agronomijos kolegijų tiks
lą# yra iszlavinti agronomus 
placzini mastaneziufl, kad tu
rėtu galimybes kovoti su m- 
vairiomiH apystovomis mokslo 
szokojo.

Agronomijos kolegijų moks
las yra labai plahifl ypatingai 
tiems, kurie paeina isz žemdir-

progų kaip tai auginimo plan
tacijos užvedimose, Valstijos 
ir visuomenes Parku ir miszku 
užvedimuose, keliu statyboje, 
trasziu (fertilizer) kompanijo
se ir 1.1.

Kolegijose agronomijos kur
sas 4 metai, taipgi inskaitanf. 
kas metai po 3 menesius atos
togų. Instojimui in kalbamuo
sius kursus reikalingas augsz- 
tosios mokyklos 
Daugelis kolegijų
sn užsienio angsztuju mokykla 
diplomais. Instojimui be dip
lomo reikalinga laikyti kvoti
mai. Isz nustatytu 15 dalyku 
klausiama sekantieji — Anglu 
kalba, algebra, geometrija ir 
elemetarine fizika, kurie skai
tomi privalomais skaieziujo 
7-8 .dalyku. Kiti dalykai turi 
but parinkti sekaneziuju —- 

lot y-

diplomas, 
skaitosi ir

pa ri n k t i sekanezi uju 
trigonometrija, istorija, 
nu, Tszpanu, Graiku, Francuzu 
ir Vokiecziu kalbu, elementa
rine chemija, botanija, zoologi
ja ir kiti. Tnstojimieji kvoti
mai visose kolegijose skirtin
gi. Studentams patartina pasi
rinkti geriausias ir patogiau
sias kolegijos. Kaikuriose ko
legijose studentai yra priima
mi iszlaikius tiktai dali reika
laujamu kvotimu, turint ome
nyje kad likusia dali kvotimu 
dapildys begyje mokslo mot n* 
ir gale metu iszlaikys 
kvotimus.

Augszcziausias mokslo laips
nis suteikiamas užbaigus mo
kykla. Toe mokiniai, kurie no 
gali Kolegija lankyti 
metus gali indi speciali kursą 
studijuojant iszimtinai tik 
agronomijos dalykus. Agrono
mijos kolegijos tankiai Onina 
smulkiai iszdalintos in grinin- 
kystes ir namu ekonomijos mo
kyklas, 
nuo 1 iki 
garsinami ūkininkams. Agro
nomijos kloogijos steigimo de
partamentas tankiai siunezia 
prelegentus ir demonsbratorius 
(kalbėtojus) in kaimus kad su
teikus praktiszkas instrukci
jas nžems. Beveik visose agro
nomijos kolegijose tiems, kurie 
apsigyveno valstijoje nemažiau 
kaipo viena meta ir kurie yra 
Suv. Valstijų piliecziai, arba 
tiems, kurie yra užsiregistravę 
būti piliecziais mokslas veltui. 
Gyvenantieji kitose valstijose 
turi mokėti nuo 45 iki 100 dole
riu metams. Iszlaidos studentu 
lankaneziu agronomijos kolegi
jas yra skirtingos atatinkamai 
kokioje vietoje’randasi lanko
moji kolegija, 
kestis už kambarį 
apskalbima kadaise buvo su
moje apie 6 dolerius in savaite 
Minnesotos universitete, 
met tuo pat laiku Cornell uni
versitete buvo apie 12 doleriu 
in sasvaite. Nekuriose kolegi
jose tik po $200 in metus kuo
met kitose apie $600 in metus, 
kas reikalaujama tik isz pa
prastu student u. Taipgi stu
dentams yra daugelis progų už
sidirbti pinigu ypacz baigus 
pirmuosius mokslo metus.

Kai kurie kolegijos yra ge
rinus instaisytos 'bet mokslas 
visose panasziai ta pats. Pato
giausia mokykla lankyti toje 
valstijoje kurioje gyveni. Visu, 
informacijų geriausiai teiraiu 
tis pas kolegijos registratorių.

——F.L.1.8.
GERA PROGA.

— jauna yailkina. prisiartinęs 
prie jo, ii^rejo pabudintiy bet 
ūmai pamate gabala popierių 
st ironti,, isz kiszenes.
isztrauke ta popieti ir perskai
tė. Buvo tai laiszkas tarno mo
tinos, kuriame dėkojo ji sūnui 
už atsiuntimą savo nedldolus 
algos dalies pinigu. Perskaitęs 
karalius ta laiszka nuėjo savo 
kabinetan, paėmė sauja auksi
niu ir atnoszes su laiszku inde, 
jo in kiszeno vaikino ir nuėjo 
savo kambarin.

Praslinkus valandėlėj laiko, 
karalius vėl priėjo prie varpe
lio ir gerokai paskambino, kad 
tarnas pabudo, ir atbėgo pas 
karalių. uTu, turbut, 
jai,” — tarė karalius, 
nas teisindamasis pajuto, kadi 
kasžin kas jo kiszeno sveria. 
Greitai inbrnko ranka, in ki
szeno ir suprato, kad jam kas 
pinigu inpyle ir didžiu balsu 
suszuko: 4 4 Gali ngasa i 
linu! prisipažinsiu, 
miegojau ir nepajutau kaip in. 
pyle man kas pinigu. Dovanok 
man!” “Mielas vailkeli, 
karalius:
per sapnu apdovanoja. Nu
siųsk juos savo motinai ir pa
sakyk, kad asz paaukavau jai 
tuos pinigus.

PaYnužl
1 *

miego- 
Vaiki-

l i

< 4

pilnu?

keturis

iszimtinai

Kursai sutrumpinti
4 sava i ežiu būdavo

Savaitinis mo- 
ir valgi ir

kuo-

Pirkti grosernes ir buczer- 
nes bizni. Daro in 400 ir 500 
doleriu biznio ant savaites.
Atsiezaukito sziuo adresu; (t69 

Mr. P. Valentukewicz,
. . .100 Perry St,

Stoughton, Mass.

i k a ra
ka d asz

” tarė 
Dievas dažai mus 
apdovanoja.

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Busite pilnai užga

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mnhanojnus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man telo- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. vr Bell Telefonas 872
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

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

)

G. W. BARLOW, Pres, J
J. FERGUSON, Vice-Proa.irKas. J
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STEBĖTINAS OROINSPETOJAS 
Žinosite kokis oras bus priesz laiku
Jeigu turėsite szi stebėtina baro- 
inetera kuris inspėja permaina oro 
24 valandas priesz laika, ir padirb
tas lig maža stubele. Kartais norit 
žinot kokis oras bus tas jumis.į>a- 
rodis. Priesz lietu pasirodo durise 
ragana o priesz pagada pasirodo 
vaikas ir mergaite. Kada oras ne
pastovus visi tris pasirodo durise. 
Drueziai padirbtas ir iszmargintas 
teipgi turi gera Thermetera. Regu- 
larlszka preke- $2.25 bet ant trum
po laiko parduosime tik už $1.35. 
Prisiuskite 30c del paežio leisziu 
o kada gausit taiužmokekie $1.35. 

.Užganėdlnimas gvarantyta ar su
gražinamo pinigus. Adresavokite 
PRACTICAL SALES CO. Dep 261J
1219 N. Irving Ave. Chicago, III.
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Ir visi ta žino! Kada užeina karsztoš dineos tai
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visi reikalauja szaltii gėrimu, tada NEHI sode užga-
nėdina troszkuma.

No dyvas kad visi geria NEHI. Jie ta sode 
mili.. (Matas, nilnas skoningas ir užganėdinantis.

s

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

Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis
• h iiOMi

ir jie ji perka.

NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodes 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.
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J. J. Twardzik’s
Bottling Works

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
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BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Mel-Mrs. Ona Bukantiene, 
rose Bark, 1113 —Siuneziu jum 
prienumerata už “Saule” ku
ria malonėkite siunline.t be per- 
stojimo. Prancszu kad skaitau 
“Saule” per daugeli metu ir 
skaitysiu pakol gyva busiu, o 
tai isz tos priežasties, kad ne 
galiu surasti geresnio ir tinka
mesnio laikraszczio kokiu yra 
“Saule”, kurioje randasi taip 
puikiu pamokinimu,
pasakaieziu ir tikru žinių 
visu -daliu svieto, 
kanuogeriausio pasisekimo ju
sli darbe. — 13,799.

istorijų, 
isz 

Vėlinu jum

“Saule”, kuri

Tamoszius Sinianekas, Plains- 
ville, Pa. Vėlinu jum viso 
gero sziam gyvenime, o labiau
sia sveikatos. Prisiuneziu jum 
3 dolerius už
man ateina jau per 30 metu be 
perstojimo, o kuris yra del ma
nes geriausiu ant svieto, kuria
me surandame visokiu žinių isz 
viso svieto, puikiu istorijų ir 
kitu naudingu straipsniu, ko
kiu nesiranda kilosią laikrasz- 
cziuosia.
kitiem žmoniem

Velinu isz szirdies ir 
ta naudinga 

laikraszti užsiraszvti ir skaity
ti. Pasilieku su pagarba.—6204

Mifkolas Vallaik, 
Danį, W. Va. — Ksu tamistoms 
labai dėkingas, nes su t muis
tos pagalba gavau pilie!iszkas 
popieras, teipgi ir už “Salde’’ 
kuria jau skaitau 10 metu ku
ris yra smagiauses ir teisin- 
giauses 'kaipo ir pamoki mintis 
laikrasztis. Patariu visiems 
Lietuviams ji skaityti. Skai
džiau kitados laikraszti (nedė
siu vardo jo) kuris mažai rū
pinosi gerove žmonių ir tiktai 
apgavystėms, nes ir mane pri
traukė ant pirkimo szeru 
tiek turėjau isz 
netekau pinigu.
teisingiauses laikrasztis kuris 
moka nemokanezius ir duoda 
visokius patarimus 
Vėlinu jum sveikatos 
buotis
musu Lietuviu. — 8705. 

w ... ...  .
. Frank Jmmlonis, (Hovelanci, 
Ohio. — Prisinneziu mielai ro- 
I i. « . . * kJ ' * > « -a

Beaver

ir
■

jo pelno kad
“Saule” yra

žmogui, 
ir dur

pei* ilgus, motus

Važiuokime in Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu 

per KLAIPEDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai Gamitinai Gero Maisato
Szvarumas ir Patogumas

Laivu iszplaukimai isz New Yorko: 
. Rugpiuczio 30 
............Rugsėjo 6 
.. . ■ Rugsėjo 13

Apie dauginus kreipkitės pas savo agenta arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Malonu* Patarnavimai
’ . .........................  «>m>. if.ia ■»

s.s. 
s.s. 
s.s.

“HELLIG OLA V 
“OSCAR 11“ .. 
“FREDERIK VIII

27 WHITEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

II

>1

248 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS.

’ IJO N . LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL.

atlanko musu szeimynele 
daugeli metu ir meldžiu siun
tinėt ant toliaus be perstojimo 
nes “Saules” laukėme kaip 
kokio meilingo sveczio, o kada 
ateina tai visi griebemes jajai 
skaityti. Siuncziu jun kanoge- 
riausio pasivedimo. Musu ti. a. 
mylema motinėlė teipgi labai 
mylėjo skaityti “Saule”! ir 
mos jos nepaliausime skaityti.
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‘‘Saule

per

Vaikszczioja Ant 
Vandens II
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoj. miruriu.J

r

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiaikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvillos, Port Carbon ar les 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
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Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, ra&iy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 •

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

K. RĖKLAITIS
Listuvisxkas Graborius

Virginia Beach, Va. gelbėto
jai skenstmiežiu ypatų naudo
ja naujo budo valteles, kurias 
jiririsza prie kojų ir vaikszczio
ja ant vandens. Sakoma, kad 
tokiu budu gali greipiau prisi- 
artyt prie skėstanczios ypatus 

musu laikraszti “Saule,”kmis ir gelbėti nuo paskandinimo. ,
Y 1,1 ' r Y . ' ... ' ■ ' , ' ’ * ,

del

dakcijai užmokesti už ta miela

j

arty! prie skėstanczios ypatus

) Laidoja numirėlius pa- 
r gal naujausia mada Ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
> jinke moterems. Priei

namos prekes.
516 W. Spruce Sir., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

l Bell Telefonas 441-J 
PA.— TAMAQUA,

|MI



* xas ji pataisė
Kunigas klebonas N... ka tik 

pabaigė savo broviora, atsisėdo 
užsidega pypkute ir norėjo pa
rūkyt. Kad sztai stuksi kas no 
drąsiai in duris.

— Praszau paszauke kle
bonas.

Atidaro duris ir ineina pa
žystama pa rapi jon ka.

— Ah! Klasinskiene sveika, 
kas jus ežia atvode ? — Oi, ku
nigėli klebone, jau seniai ren
giausi, tik vis negalėjau kaipo 
reikia persitikrini. Sziandien 
turiu viską iszkalbet!

— O kas do ergelis Klasin
skiene, turbut turėjot koki ne 
smagumą ?

Dar koki ? nenoriu ilgai 
insikalbinet, tiktai staeziai pa
sakau, jau negaliu ilgiau su vy
ru dalu i kyt.

— Te-e-e-ip! Juk jusu Ste
ponas, su kuriuom apsiženijot, 
buvo labai davadnas vaikinas. 
Kokius skundus turite ant jo?

— Oh, kunigėli klebone, jai
gu jausmas norėtu viską apsa
kyt, tai napabaigtau iki'ryto
jaus. Yra del manes sziurksztus, 
visados žiuri isz paniūru, nesi
rūpina apie vaikus sėdi kareze- 
moj, grajina kortom ir stiklais.

Daiktai žinomi —keliuo- 
žodžiuose visai navatnas

skundimas ir jaigu viskas taip 
kaip kalbat, yra t i esybe, tai 
man neiszaiszkinanti užduotis, 
kaip galėjo Steponas ateit prie 
to taip trumpam laike. Pasa- 
kyk-gi, mažum pati biski kalta 
tame?

— Asz kunigėli klebone? jai
gu kunigėlis klebonas žinotu, 
kiek asz pati storojaus, kad tik 
ji nuo pikto kelio atvesti. Ir 
prasziau ir bariaus su juom, at
kalbu ražaneziu, bet viskas nie
ko ncpa'gelbsti: in vieta patai
sos dar luilgesnis; p rime na n t 
sziandien ryta.. — ežia pradėjo 
verkt — sziamlien ryta tai 
net.—

Na, ka, pasakyk nesibi-

— sziandien

jok!
Sziandien ryta tai net 

junka ant mane pakele! ir gal 
suspaudė arini sudavė! tai bis
ki perdaug, turėjo but kokia 
priežastis?

Kunigėli klebone, vakar 
vakare parojo kaip paprastai, 
vėlai ir pradėjo rugot ant val
gymo szalto. ‘‘Teisingai sakant 
tai tu ir szito neužsitarnavai!”
— Kaip tik szita pasakiau, su
gryžo in savuosius draugus. 
Kada paskiau gryžo, jau neži
nau. Sziadion isz ryto jau visi 
ant kojų, tiktai jis dar tuno pa
taluose. Kalbu žinok: “Puikus 
isz tave ūkininkas, neduok su- 
menket vaikam ir naminiam.“ 
Neužilgai ne bus ko prižiūrėt, 
ba per tave dąeisim ant elge- 

Iszsižiojo pradėjo iszkal-tu.”
binet, kad su juom piktai apsi
einu,

Ant to atsakiau jam pride- 
renožiai, kaip užsitarnavo, ta

ka d

pasu
osi

da puolė in toki piktumą 
net ant manės grasęs.

— Ar tas buvo prie namisz- 
kiu ir vaiku?

— Taip neskiriant!
— Tai negerai, bet yra taip 

kaipo isz kalno dasiprotejau. 
Tegul tas bus be užgavimo, bet 
turiu jum Klasinskiene
kyt, kad tame visame pati 
kalta.

— Asz kunigėli klebonai? 
Gal kunigėlis klebonas szpo- 
sauja ?

— Ne szposaunu b.et kalbu 
kaip jaueziu ir matau. Kada 
tai buvo, kaip kokius paskuti
nius žodžius gražus davėt jusu 
vvrui ? • • »

— O, jau senei tam; tokia 
Kziruksztus niurnu ne užsitar
navo ant gražinus žodžio; visa
da laikiausi priežodžio;

taip tau isz ten 
f >

l i Kaip
rėksi gi irioj, 
garsas atsakys.

— f r dar norit, kad vyras ne 
butu sziurksztus del jus? Na o 
kada nors ant jo paskutiniu 
kartu žnioniszkai žiūrėjot?

— (iii! taip-gi jau labai se
niai: nesulaukimas jo!

— O daug matosi, kad skun
dai jusu suvis ne klausomi... 
Kaipgi galite reikalaut, kad vy
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APVAIKSZOZIOJIMAS MUSZIO PO BRADDOCK, PA.
Braddock, Pa., 

kainoms ceremonijoms. Ant automdbiliaus stovi pavidalas fortesos Duquesne kuria, 
ulyczias.
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GIRTUOKLIS
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Gero ir gero be gido. Ne
susi laike no ant valandėles. 
Per visa žiema persėdėjo grhi- 
czioje ir nuolatos szaukdavo;

Spirito duokit!
asz tau imsiu 

atsiminkie,

..

Isz kur
Tik

jog esi be darbo visa ŽiOm
asz ant tavęs dirbau kaip ga-

spirito ?. ..
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Lyg szio| da qe visi žino apie | ? 
gyvenimą vėžiu, 
kokis 
užsiimantis veisinimu vėžiu || 
Leutene Vokietijoj, apgarsino 
savo patemi|iimus ant vėžiu ir 
apie juosius viename laikrasz- 
tyje apraszo).

Kožnas vežis laikosi savo ap- 
rubežuotoj vietoj i 
apie tai isztyrinejo. 
klina vėžius isz kožnos 

f .1 h • l'i
les atskirios, ka turėjo su sinai- 
gbleis nusmaigilitas.
po kokiam laikui, jog ženklinti 
vežei laikosi savo vietose. Jai- 
gu-gi katras vožia medžioda
mas edesio nuvyksta in kita 
viela, tada pagauna kiti vežei,

Dabartės ne 
Hcinking, specialistas, 

veisinimu
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ir II ci n king i Į 
. .Jisai žen- «| 
žnos vieta- 11 
n 1/1 ci 1 ctvi n i I ?
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įėjau, o tu nuolatos szauki spi
rito? Szaltis skverbėsi isz vi
su pusiu. Ta ji gurbeli augliu 
ka nupirkau už 14 centu tai ne

V.J, o sztoro jau ne nori 
duoti ant. bargo, o tu nuolatos 
tik laki taji spiritą be susimi
lo ji m o.

— Spirito duoki! bft pada
rysiu tau smerti... no temin-

I neziut Pasirodė

neseniai apvaiksztinejo 175-metini atminti muszio po Braddock su lin- 
veže po

ras butu del jus szirdingas, kad 
ji trauktu in namus 
jaigu svarstymus jojo 
nėjot ?

Turite nuo sziadion pilnybei 
kitaip apsieitinet su vyru. Kad 
ir asz butau nnt vietos jo, tai 
tikrai taip-gi turčiau iszbegt 
isz namu pas draugus in kar- 
czema.

— Bet, kunigėli klebone, tai 
daiktas sunkus. Kagi ant mei
les Dievo turiu daryt ?

— Bukit kantrios ir meilios 
taip, kaip buvot priesz vineze- 
vone, ir kaip pritįnka Kriksz- 
czionai moteriszkiai. Ant

atsakyt da 1.
pritinkaneziai, o kiek jis lenk- buomo 
sis nuo szeimynos tiek daugiau 'prasprust su savo ožka per apa-

ir vaikus,
pakasi-

moteriszkiai.
sziurkszt u ino reikia

siu no ant policijos no sudu... nuganubina ji if suėda.
užinusziu bestije...

Baisus padėjimas!...

; ATSITIKIMAI
SZMULIO

Smulkis sūnūs Nantano Ho- 
senburgo, kupeziavojo verszeis 
jauezeis, karvėms, ožkoms ir 
visokiais gyvuleis, o kad turė
jo galvoja protą, tai padare ge
ra giszefla. Viena karta ėjo isz 
kaimo namon plentu ir vede 
ant szniuruko pasiriszes ožka, 
labai džiaugdamasis — 
kam? —hy, padare dideli
szefla nupirko ožka už dcszimt 
markiu. Buvo jau labai tamsu 
ir Smulkis labai susirūpino, ka- 

prisiartino prie nuleisto 
..j, ar jam nepasisektu

del 
gi“

larbuokites atjausti isz 
tais

Kaipo pas piemenį,

jus < 
akiu skaityt jo mislis ir 
iszpildyt.

Kunigėli klebone, už dide
lis nusižeminimas tai ne sutin
ka su niano budu.

— Su jusu puikybe... pa
sakyt ie t ciksės. O tokiam kar
te delko pas mane jeszkot pa
tu rvmo .’
užtikrinanezei patariu jum ge- 
riausei. Sutikite teip tiktai 
ant keturiu sanvaieziu. Pama
tysim. Vienvbe? • •

- Teip, žinau kad kunige- 
klebonas gerai misi i.

megysiu norint teisingai 
kant, ne labai man tai gi.

Po szitu žodžiu iszejo.
Kada sugryžo in namus už

tiko vyra kaip dare namuose 
tvarka. Vv riaušes bernaitis sc- 
dėjo ant suolo ir prisižiurinejo.

— Jonuk, kode! sėdi ir tin- 
iniauji, ne gali tėvui prigel- 4

Sutikite teip

lis Pa
sa

ga rd u.

Bernaitis paklausė, o 
nas ne mažai nusistebėjo. Dar 
didesnis buvo nusisitebejimas, 
kada parojo ant pietų ir užti
ko parsziena su kopūstais, tai 
ka, labai mylėjo, o no buvo to 
nuo pamytu laiku. Po tam žiu
ri, o (
jojo apsivilkima, pataiso juk 
priesz tai turėjo 
pats, kaip mokėjo,

zia moteriszke peržiūri

varguolis 
k nipk his 

prisisiut, taisyt, lopyt ir 
Su kožna diena kaipo

žo-

t.t. 
szviete- 

si ir giedrinusi senovinies au
drios ir užtresztas gyvenimas 
moterystes. Ne buvo jau
džiu piktinaneziu ir barniu, o 
Steponas isz dirvos no blogas 
žmogus, ėjo geriu apsiejimuc- 

Pradejo užmirszinet apie 
grojikus, apie stiklus; namuo
se buvo geria use. Kelintoj die
noj ne praėjus dar keturiom 
sanvaitem, pasitinka 
kunigą kleboną, 
paraudonavo:

— Dievu dėkui, patarymas 
kunigėlio klebono buvo 
jau vėl galiu su 
kvt.

se.

abudu 
Moteriszke

geras, 
juom dalai-

— Gerai,.,, tarė klebonas 
ir abiejų suspaudė rankas. 
Darbuokitos, kad jus laime no-

ne mato dabar nusidžiaugė ir 
kumštelėjo ožkai in paszone 
kad keltu ir eitu su juom

ežia buomo.
Už save plen-pinigu mokėti 

ne reikalaus, ba ne priguli prie 
galviju, bet tiktai prie labai 
mokintu Žydu, kur ir iszkaloja 
skaityti mokėjo, liet del ožkos 
turėjo turėti laiszkeli, kad ožka 
tu laiszkeliu ir ne ėda, ba butu 
per brangus maistas, 
ne pagaut, tai ir 
laiszko nereiktu.

Kada Smulkis taip miglino, 
pasidarė szviešu per langa isz 
namo, ba vartauninkas atsikė
lė ir uždegė žvakia, o tai isz tos 
priežasties, kad Smulkis labai 
garsiai mislino, o ožka mokino
si dainuoti.

d’ai Szmulius tuojaus 
szo ožka prie buomo, kad ne nu 
bėgtu ir nuėjo in narna užmokė
ti už ožka už tai ba mažam per- 
myne koki akmeni arba padare 
skyle ant plento.

Stružas paėmė pinigus, davė 
Szmului laiszkeli ir pakele buo
mą auksztyn, kad praleisti 
Szmuliu su ožka. Szmulius ant 
to ne suprato, paėmė laiszkeli 
irIszejo.

Bot kada atėjo pas buomą ir 
norėjo atriszti ožka, — vai! — 
žiuri — aplink, — ne yra ožkos!

Smulkis apimtas baime, be- 
go atgal pas struža rėkdamas:

— A j vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja pririszti, o 
dabar jos ne yra. Ponia vartau
ninke, ppns turi man pasistorot 
mano ožka ba asz ežia už jam 
užmokėjau. Aj vai, 
ožka!

Va r tu niūk as k a 1 ba:
— Kas man galvoj su tavo 

ožka? Kad prapuldei tai sau ja 
ir susijeszkoki!

Tbiom lai k nuleido buomą ir 
pasakė Szmnliui, kad iszeitu 
lauk ir jaigu ne klausys tai isz- 
mes per duris ba nori miego.

Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
— Asz jus padarysiu ap

skusti, jaigu jus man ne duosit 
mano ožka, arba penkiolika 
markiu, Ny, juk asz ant jam 
turiu penkis markius uždirbti. v

r>

1

o kad ji 
del ožkos

priri-

ant mano

Baisus padėjimas!... Gir
tuoklis buvo nuo senoj, bet per ^a,P kalba,

apleistu. Ltyme moterystes, 
tai teip, kjiip zerkolas; tiktai 
ant užkvept,

Atminkit, kaip kalbėjot prie 
altoriaus. Prisieget meile, isz- 

< tikimyste; teip man padek, 
' vieszpatie Dievo visogalintis. 
Teisybej(‘ vienas ir visi szvon- 
ti!”‘

o jau sutep-

kad keltu ir eitu su juom na
mon, Bet ožka nesikėlė ir ne no 
sijudina. Szmuliu apemo dide
le baime ir pradėjo szaukti.

—- Gevalt, gevalt ! pone vai’: 
taųninke! Mano ožka norį ap
mirti! Konogroieziausia reiko 
actu sutrinti, tai mažam pareis 
ant savos.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko ne girdi ir pasislepes 
juokėsi.
duris barszkino, tuom kart vela 
nubėgo pas ožka ir pradėjo jos 
praszyti kad dane įnirtu ir pa
lauktu nors nedele, pakol ja 
parduos lai tada gales pntinka- 
miau numirti. Bet visi praszy- 
inai buvo už nidka, ba kaip ant 
buomo kabojo tai jau buvo pa
stipus. Ir vela Szmulius pribė
ga prie lango barszkino ir reke:

— A j vai gelbėk pone var- 
tauninkeba ponas esi Kriksz- 
ta uninke, 
czionis ne Žydas! Ai pone var- 
mislija, kad jau jam ne gyva. 
Geriau kad ponas Imtum negy
vas, pone vartauninke, gevalt! 
ba jau asz mislija, kad jau jam 
ne gyva. Geriau kad ponas bū
tum negyvas, ponas vartaunin
ke, asz misliju kad ponas" jau 
senas, o jis turi da tik tai tris 
metus, ant savo amžio, jam per 
anksti smerti! Kaip ponas ne 
atidarysi, lai kad ir ponas kaip 
tas ožka! Oj atidaryk ponas ma 
žam jam bus galima nugelbeti, 
jog tai pono laime pone vartau
ninke, ba kaip jis ne bus gyvas 
tai ponas jam bus užmokėti, ba 
ponas jam padarei smerti.

Tuom kart vartauninkas ati
darė duris Szmulius tuojaus 
eina in stuba ir mistinu mažam 
gaus acto, bet a j vaj!vartaunin-

girdi ir
Szmulius nubėgo pas

taja žiema, gero be galo. Dar
bo neturėjo jokio. Praszinejo 
visur, bet niekur i
Isz pradžių gulėjo ant grindų 
rodos užmigęs. Po tam pradėjo 
keikti, mete ’kas in rankas in- 
puole, o dabar tik spirito ir 
spirito szauke.

Kentėjo vargsze pati 
menesius, o kada jau kone vis
kas radosi pas Zyda ant zosta- 
vos, o skatiko ne buvo namie, 
jau ne galėjo ilginus iszkenst.

— Ne duosiu spirito ir ga-

Vežei ne oda jokios gaiszcnos 
pasmirdusius, norint žmonos 

, maitinasi szvieže 
mesa, o labiausia mėgsta žuvis 
ir varles, o taipgi nekurias au-

norint

I j

Vos in Bostoną atkeliavau, 
Ir isz savo forduko iszlipau, 

Tdiojaus mane moteroleą 
apspito. 

Viena net ant kaklo sukrito.
Sztai ka ten girdėjau 

Ir sau in galva gerai inside jau:ą'

i'

ba jau asz

cvalt!

kas perpykęs ant Žydo riksmo, 
iszlbego su stora lazda kuria 
pradėjo dėti ant Szmulio pe- 
cziu su tokiu prispaudimu, kad 
net Smulkus pravirtos ant že
mes pradėjo rėkti. .

Aj vai paliauk ponas! Aj 
vai, ai vai asz jau mirsztu ir 
mirsztu drauge su savo ožka. 
Gevalt, gevalt, 
nelaimingas ir 
nelaiminga! Razbaininkas! pir
ma užmusze mano ožka, dabar 
u'žmuszta tęva, aj vai, aj vai, 
Ieva mano szeimynos! Jau ka- 
pore, jau asz ne gyvas! Gevalt,

asz jau esmių 
mano szeimyna

gi va lt Ny kam ponas rnusza in 
smerti ne gyvas žmogų? A j vai, 
ai vai! Razbaininkas! Pleszi- 
kas! Ai vai, gevalt, jau mane 
užmusze!

Tame laike kada taip Szmu- 
lius reke, pacįme vartauninkas 
ji už sprando ir iszmoto isz 
priemenijos in lauka taip, kad 
augszlyn kojom užtelegratavo
jo-

Szmulius da ilgai gulėjo ant

ji už sprando

Bot vartauninkas ne davo ne ž(,moK rėkdamas bet ant galo
ožkos ne pinigu,, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Samu
liai, kad ji nuszaus, o kad
Szmulius negali 'klausyti balso 
szuviii per tai tuojaus iszbego, 
o vartauninkas uždaro duris.

Šmulius vela eina in ta vieta, 
kur buvo pririszta ožka, pas 
buomu katras jau buvo nuleis
tas ir mato savo ožka, pririszta 
prie buomo, bet jau gulinczia 
aut žemes.

Tuom kart sau pamislino, 
kad buvo kvailas tai jos pirmai

ne apleikc. gu°les. Kada iszsinere isz savo

kėlis

— Ne duosiu spirito ir 
na! Ar tu eiki sau isz mano 
a'kiu ar asz eisiu in svietą!

Pasipylė baisus keiksmai ir 
vos jaja ne užmusze.

Kaimynai subėgo 
bėjo nelaiminga isz ranku gir
tuokliaus. Davė gera pamoki
nimu ir isz va re laukan.

— Girtuokliu buvo 
kiu jau pasiliko, galo su juom 
nėra,

ir iszgel-

ir to-

tegul sau kur kitur ran
da priglauda. . . ne noriu ji pa
žinti daugiau.

Ir iszejo girtuoklis.
Subrinkęs apželtas, 

nom akimi, 
nom,
Bostoną.

su ra u- 
suplcsztom drapa- 

n liejo pekszczias net m 
Jieje pasiliko dide

liam varge. . , . .
Skolų buvo daug, darbo vos 

dvi-tris dienas ant nedėlios. 
Grinczioje nieko nebuvo. Nak
vojo kur galėjo o tankei ne- 
valgindama per kėlės dienas, 
nes ir tame varge atsigaivino 
nelaiminga motore, ba norints 
girtuokliaus neturėjo prie sa
ves, 
smo

ne girdėjo nuolatinio keik
it* szauksmo spirito o 

priek tam ne bijojo kumszczlu. 
Sztai Balandžio menesije pa

sirodė vela girtuoklis.
— O tu ko czionais? Ar ne 

buvo geriau sėdėti kur turėjai 
darba? Lakei spiritą kiek no
rėjai, niekas tau ne uždraudė,

kiavalo, tai ir ta kiavala suėda. 
Vežei kas metas laike vasaros 
numeta kiavala nuo 7 lyg 8 kar 
tu ir lai kada buna pirmo meto 
o kada buna senesniu 
giau metu tai du kartus iszsi- 
nerina.
kiavalo vėžys yra labai 
ges, po numetimu volei 
stojosi miklu ir linksmu.

I szsi nariu imas yra labai vo
žiu skaudus. Turi nebagelis isz- 
sitiest drueziai kaip ilgas, tada 
senas kiavalas ant nugaros 

isz po kavalo 
iszlenda. Da. vienok daleles kia
valo pasilieka ant koja ir žnip- 
lu isz kuriu vežis turi nuimtic 
kaip, pirsztines ir. czeverykus. 
Kožnas vežis turi savo pasky
rė skylių in kuria inlenda kaip 
pradeda atszalt, vienok žiemos 

, kaip tai ne 
kurio žmonys mislina, 
eina in giluma ant dugno.

Didžiausiais nevidonais vėžio 
yru lydeka, aszeris, nes taipogi 
lapes ir žmonys selina prie vė
žiu o Volei naikina juosius viso
kios pavietringos ligos, kurios 
pastoja isz visokiu mikrobu 
(gaivalei vandeninei). Del ma- 
žiuleliu vėžiuku didžiausias ne 
vidonais buna ju bosai tėvai, 
ka godžiai juostis suedineje ap
link i ny be užduoda 
juosus, ba jaunulelius reikia 
iszrast ir skyrium patalpint 
kaip žinom jog vežis gali koki 
laika gyvent ant pievos per ko
kias penkes dienas ir norint 
nuo szviesos saules tuojaus už
miega, bet vėlei atsigaivina.

O o ir da ti

Priesz numetimo seno 
sutin- 
vežis

kiavalas
trūksta ir vežis

laiko ne užmiega
tiktai

vaiszint

PARSIDUODA FARMA.

paėmė negyva ožka ant pecziu 
ir n nėjo namo, eidamas da save 
linksmino, kad galės pašluoti 
mesa ir skūra. Bet apie lai savo

ko in
gal vela mane inuszti

Bet girtuoklis buvo blaivus, 
pradėjo sų jaja kalbėtis grąžei 
kalbėdamas, jog pribuvo su pi
nigais, nupirks maisto ir atve
žė jai puike skepeta....

— Vardan Tėvo ir Sunausl 
Persimainė Vieszpatįes... ar 
tai tu, ar ne tu?... Tai tu vis
ko nepragerei ? tai tu czedinai 
pinigus?...
Pasklydo tuojaus po visa kai

meli,
a 

rito negero, jog paezios ne mu- 
sza, jog buvo toli, kada ėmėsi 
prie darbo girtuoklystes tuo
ju us dingo.

Jau dvi nedelias kaip kai
me o in knrezema no nedirste- 
lejo. Jieszko visur darbo, ba 
jam labai nuobodu be darbo ir 
visokios misles po galva pai- 
niojęsi. į

Bijosi ir jieje vargsze,

czionais atsivilkai 
t 4 • • <

ar

jog girtuoklis sugryžo, 
dveže pinigu, jog jau spi-

Puiki farma gražioj vietoj 
arti prie miestelio ir geležkelio 
stoties. Tik viena mylia nuo 
cementinio valstybinio kelio. 
105 a koriai geros žemes; 70 
ariamos, 35 ganyklos ir krumu. 
Visi laukai aptverti geroms 
tvoroms. Budinkai su gerais 
stogais. Stuba 7 ruimu. Vanduo 
stuboj ir tvartuose. Gyvuliu 2 

’ arkliai ir visokiu paukszcziu.
Sykiu parsiduoda ir viskas kas 
tik reikalinga prie farmos. Vis
kas parsiduoda už 4800 dole
riu. Reikia inneszti $2,000 liku
sieji ant 5 ar 6 procento. Prie
žastis pardavimo kad per sun
ku man farma apdirbti, 
szaukit sziuo adresu:

Mr. P. Bartaszius, 
R. F. D, No. 1, 

Ulster, Pa.

Atsi- 
(1.67

Tonais nekurios bobos 
Žinoma ne visos, 

Nepaliauna girtuokliaut, 
Liežuvius vadžiot ir taliauf. 

Juk boba girtuokle,
Bjauresne už pad ūkusia kate 

ar kiaule* 
Savo vyrui in akis,drasko. 
Bjauriais žodžiais taszko, 

Paskui vyru vaikosi, 
Su peiliu durt taikosi.

Jau keli vyrai savo raganas 
pąmefe, 

Turėjo mažus vaikelius palikti, 
In platu svietą iszduzgejo, 

Visko iszsižadėjo. 
O ka turi daryti!

Turi nuo velnio runvti. 
Yra ir da apie tuzinas ten vyru, 

O badai žmonių goru, , 
Nenori bobiszkais nevalninkais 

būti, 
Ketina in svietą irrtinyti.' 

Ir kaip sako: “veluk ant tyr
laukio sėdės, 

Bile raganos bobos nereges.
Kas darosi vyrai, 
Ar taip yra gerai, 

Kodėl valia duodate,.. 
Savo motorėliu nesuvaldote? 

Tokius vyrus in visztinia reikia 
uždaryti,

O ne vyrais vadyti. 
Kalti esate patys, 

Proto neturite suvis, 
Kam pinigus moterims duo

date, 
Kodėl in banka netalpinate! 
Jaigu jusu bobeles pinigu ne 

turės, 
Tai pasigert tiek negales, 

Per antausius vyrus netvisz- 
kins, 

Stiklu galvos neteszkins, 
Yra moterių ir tokiu, 

Ka szok'a prie vyro su peiliu.
O ka? juk girtaIboba, 

Tai kaip velnias visada, 
Tokie vyrai atlikia, 

Stovi kaip žioplys, o boba per 
ierla pliekia.

Kaip tu žiopli nukenst gali, 
Argi kuloko neturi! 
Intakus nuo gėrimo, 

Tai da netokia beda, . > 
Nes sudžiuvus, tai ragana. 
Ir nekurios merginos ežia 

tokios, 
Kaip bobos — ne kitokios, 

Su vaikinais ėdasi, 
Vienos su kitom riejesi.

♦ * ♦
u

Nedideliam pleisuke, 
Pennsylyanijos užkaboryje, 

Kur kelios familijos gyvena, 
Bet ka bobeles, tai Jau gana. 

Baisiai neszvarios, 
Apsiskudlojusios, 

Pilna 'blakių. '
Net szokineja ant kaklu.

Apsileido biauriai,

U>
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Sorei nieko ne sake tiktai sako 
kad pirko negyva ožka, ba jai
gu butu teisybe pasakos tai bu
tu daugybe in skūra gavės nuo 
savo Sores, ne kaip nuo vartau
ninke.
—-ta-- -

0 ♦ ♦ 
SKAITYKITE “SAULE”

❖ t ♦ f

jog 
be darbo volą girtuoklum pasi
liks, o kaimynai nuolatos 'kal
ba:Ii
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Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 

Dentistus Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City
..—rgTJg.sar4--- ~ —

W. TRASKAlJSKAS 
UETUVISZKAS GRABORIUS

X

Kas žiu ar ,darba gaus?...
' y i ♦ ii i

Ba<tik prie darbo gert paT
liaus!

V
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Tai dalybų k negerai.
Ir pavieni apsileidia,

■ . 
I

6 6 6j

Praixalina (aivos skausmą kr neural- 
gija in 30 minutu, sustabdo perga
lima pirma dieną, ir sustabdo malaria 
in tris dienas, Gausite aptjekose.

GGG Tcipgi Tabletuosc
' i, 1 !' '■ 'I:: ■ ■ Iz ' 1 ’V ''I.1'*1( 'V ' ■' "Y"!L ' ' ,t'
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laldotuviu, 
kriksžtiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

.. .i >»■ ••■-tali' i 'i ■ WsfefflMeflllS'k. _ ’ .

Trli tavime pasileidę, 
Su An^likais muszaaii^. 
Kur sueina tai pesaaei.

Vienam Anglikui langus 
belde,,

Tai <Jvejeta po belą pastate, 
Kitus in kalėjimu pasodino,

O keli iszrunijo.
Ta i mat ka girta vimas daro, 

Kalėjimus atidaro.
Isztikruju Indijonai.

Kaip netikiu bnlvonai. • ,

Kalėjimus atidaro. 
Isztikruju Indijonai.

J- ų.

1jįr .
♦f

I 'I

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuvisxku vaiku. 15e 

't*W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAUANOY CITY, l’A.

-*• -4b
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ŽINIOS VIETINES
t Ona, mylema pati Kazi

miero Bartulio, mirė Maryde 
staiga i praėjusia Petnyczo nuo 
szirdies ligos. Velione buvo 
dūkto Juozo Valiukonio (Lie- 
tuviszkos bažnyczios szvaisto- 
riaus) kuri kitados gyveno 
Mahanojui. Velione prigulėjo 
prie Szv. Bartlamiejaus baž- 
nyezios Brocktone kurioje at
sibuvo laidotuves Utamitfke o 
kūnas palaidotas ant musu vie
tiniu *kapiiuu. Velione paliko 
dideliam nuliūdime vyra Ir 
szeszis vaikus, tris brolius ir 
dvi seseres Mahanojui.

— Margarieta

—~    I t . ■ « ■! a     

ISZ WILKES-BARRE]
IR APLINKINES

Ralyeborgeriene,

nuva-

imliiulime vyra

Czerkauc- 
kiuto isz Maple ulyczios, duktė 
Ignaco Czerkaucko, ana diena 
paėmė juodo velona miuiszkos 
kliosztorije St. Marys, Villa 
Elmhurst. Tuja diena dvylika 
merginu priėmė juodus 
nūs.

velo-

snake Inn
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— Ana diena prohobicijos 
agentai
pavietą. Užklupo ant

° Barnesville, 
rado užtektinai gėrimu ir arc-
sztavojo Vinca Valaszka bar- 
tonderi. Mieste rado pas Mare 
Kazokas tvipgi gėrimo ir likos 
pastatyta po belą. Tamakveje 
suome t roką su 20 pusbaczklu 
gero alaus.

— Ponstva Juozai Ancere- 
viezei (barberis) iszkeliavo su 
paeziule in Atlantic City po
mari ant keliolikos dienu.

— Stasis Komorovskis^ 21 
pietų isz Shenadorio, vedos ir 
tėvas dvieju vaiku likos užda
rytas kozoje už musztine Lako-

<-

wod parke. Žinoma kad buvo 
užsitraukęs ir sumusze 
vyrus bet policije ji g 
malszino ir nubaudė.

Pottsvilles siūle Septem- 
lierio menesyje, turės perkrati
nėt suvirszuni 300 visokiu teis
mu. Bustai tikras babelonisz- 
kas jomarkas ant kurio suva
žiuos isz visu daliu pavieto.

Mikola Kerše v i ežius, ku
ris turi užsiėmimą sargo Belle- 
fonto kalėjime, lankosi pas pa
žystamus ir gimines kėlės die
nas.

kelis 
reitai ap-

— Margarieta Stankoniute 
E. Centre ulyczios, 
in Pottsvilles ligonbuti 
operacijos tonsolitis.

— Czystinimas upeluko ant 
West Eml nuo anglinio dorto, 
kuris užpylė upeluka konia 
pusiau ir užkimszo paipas, jau 
konia u'žbaigtas isz ko gyvento
jai yra labai užganadytais.

beisbole 
West 
iszejo

♦
nuvažiavo 

ant

— Seredojo losze 
Lietuviui su Slavokais 
End Parke bet loszimas 
lygiai 5-5.

SHENANDOAH, PA.
Elenora Dombrovskiute, 

11 metu, 17 Union ulyczios li
kos pastumta p<*r savo draugia 
ant einanezio nutoinobiliaus ir 

sužeista. Mergaite 
Locust Mountain li-

gonbuteje.

skaudžei 
randasi

— Jurgis Jakamonis, 
metu, kuris randasi ant bardo 
ant E. Lloyd ulyczios, apie 2:30 
valando po piet perpjovė sau 
gerkle ant E. Mount Vernon 
ulyczios, po tam nuėjus 
ulyczes nukrito visas
vintas. ’ Palicije paėmė Jurgi 
in vietiniu ligonbuti ir kaip 

Pagal palicijos 
t ui Jurgis turėjo 

panaudoti, už daug naminės,
nuo ko gavo staigu sumiszima 
proto ir 
gyvastį.

35

keles 
sukru-

romios iszgis. 
nuomonių,

lyitare užbaigti sau

Pottsville, Pa.— Ana diena 
atsilankė dvi sesutes poni Ba- 
luniene ir poni Anolieno isz 
Brooklyn, N. Y. pas savo sesu
te ponia Marijona Skamaro- 
cziene ant Mill Creek Ave., ku
rios nesimato in keturis metus. 
Buvo tai linksmas ir szirdingas 
atsilankymas sesueziu, kurios 
pasisvecziave kėlės dienas su- 
gryžo namo iržganadytos isz sa
vo atsilankymo.

ur------- • **•/* >4# 4|f »
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
• ■ *

— Plymutho sudegė ant 
smert 99 metu senute Ludvikn 

kurios na
mas sudegė ir negalėjo-paspėti 
isz jojo iszbegti. Buvo ji ji se- 
niause miesto gyventoja.

t Ona Padolskienc
žiavo in Pottsville atlankyt sa
vo giminiu ir tenai patiko di
dele nelaime; sustojus • ties 
krautuve ėjo skersai .gatves Ir 
automobilis užmusze vietoje.

Vyra palaidoj praeitais Ka
lėdas, vedė iszbuvo tik apie 
asztuonis menesius, abudu bu
vo nesulaukė nei 25 metu jau 
po žeme. Tai didelis ir nema
lonus nuotikis vienoje szeimy- 
noje.

Paliko viena broli, motina ir 
didele daugybe giminiu ežia ir 
Lietuvoje. Abu ežia gimė.

In S.L.A. insirasze tik du 
menesiai atgal, gyvena Dalias 
kaimo. Palaidota Lehman ka-r 
pinese.

— Apslobias laiko darbo 
Darrance kasyklosia Feliksas 
Ku,dovskis, 39 metu, 817 N. 
Pennsylvania avė. nukrito nuo 
plat formes ir teip susižeido 
kad mirė ligonbuteje.

— Nuo kada pradėjo 
riau dirbti kasyklos, tai pradė
jo žmonis sužeisti, apdeginėti 
ir užmuszineti musu aplinkinė
je kone kožna diena atsitinka 
sziokia tokia nelaime kasyklo
sia.

— C. Paid<sztiene 10/5 Wyo
ming Ave. Exeter padavė in 
teismą persiskyrimui doku
mentus; nežino kur dabar jos 
vyras randasi, o su ja kuomo*: 
gyveno, buvo žiaurus. Juozas 
E. Pauksztis vra sūnūs visiems 
gerai žinomo Silvestro Pauksz- 
czio.
advokato.

Jeigu Silvestras keltus isz 
kapu ir gryžtu atgal, tai butu 
labai sugraudentas savo vaiku 
likimu, nes paliko gana dido
ka turtą. Beveik visi buvo ap
rūpinti savo gyvenimu, 
keletą metu po tėvo 
viską praszvilpe.
t Vincas Mazonis, 32 metu, 

mirė po operacijai ir kompli
kuotos ligos. Palaidotas Pitts- 
tone.

j* Karolis Ramanauskas, 35 
metu, mirė vandeny; mat jis 
norėjo karszti pas’kandint van
deny, bet nutiko ir pats nus
kendo. Palaidotas Pittstonc.

laike

39 metu,

teip

ge-

Brolis dvieju kunigu ir

o už 
mirt les

.— Vincas B. Serga Ii s susi
vedė su E. AF. Daltoniute, abu
du isz Wilkes-Barre. — V.

Shamokin, Pa. — Pan odelių 
nakt'i ugnis sunaikino visa re- 
da namu ant Vine uly., kuriuo- 
sia gyveno deszimts angle'ka- 

vls-
gyveno deszi m t s 

siu szeimynos netekdami 
ko (ik tiek, kiek turėjo ant pe- 
cziu. prieNamai prigulėjo
Earl 'riiirwell isz Mount Car- 

Bledes padaryta ant 50 
Manoma

mel.
lukstancziii doleriu.
kad ugnis'kilo nuo szlektai Di
dėtų elektrikiniu drain.

Mount Carmel, Pa. Sukal
bėjus vakarini poterėli su savo 
penkių metu anūkėliu ir pagul
džius ji in lovele, 
Ludvika Vendolevskiene,
metu ėjo žemyn tropais nuo ku
riu nupuolė porskeldauna pa- 
kauszi nuo ko in trumpa laika 
mirė.

moeziute
55

buvoMaža priežaktis
Frano Letkevicziaus, 

21 metu isz Springfiėldo, kuris 
buvo geru futbolininku. Kada 
sprogiavo karuka anglių Ri
chards kasyklosia, szmotas an
glies nusirito nuo karuko per- 
skeklamas jam 'galva nuo ko ir 
mirė.

mirties

Frackville, Pa. — Andriukas 
penkių sanvaieziu senumo sū
nelis Andriaus Cickcvicziu, 
mirė po trumpai ligai. G ra be
rilis Tras/kauckas užsiėmė lai
dotuvėms. _ .

Andriaus Cickevicziu,

<
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HAMA’S DANDEE BREAD
Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona, 

m Iszbandykite—nes labai gardi.

11 1

> , -U '

■■ » «,

»

t

•irv/
I

. ■ 
b

Atlanklkite draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.
NEDELIOJ 31 AUGUSTO

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas 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 ^Treinas Subatos Naktį
Isz valanda
Shenandoah ....................... 2:00
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua ........................   3:16

J
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Smagi ekskurcija 
ant laivo

RIVERVIEW BEACH
NEDELIOJ 31 AUGUSTO
Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75. •
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

DABAR planuo
kite savo vakaeija 

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
Subatomis 23 AUGUSTO 

ir 6 ir 20 SEPTEMBERIO 
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

Tikietai geri ant visu treinu

KUR PRALEISTI 
LABOR DAY

PANEDELI 1 Septcmberio
Readingo geležinkelis parengė ke
letą linksmu ekskurciju per Labor 
Day isz kuriu galite sau viena isz 
sekaneziu iszsirinkti.

IN NEW YORKA $4.00
Regulariszkas 
delio ryta 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .

treinas apleis Pa

5:10
5:39

IN PHILADELPHIA
In ten ir adgal $3.25

Regulariszkas treinas Panedelio 
ryta issz
Mahanoy City
Tamaqua . . .

5:10
5:39

IN ATLANTIC CITY
In ten ir adgal $3.75 

Valanda 
.. 5:10

Isz
Mahanoy City .•
Tamaqua ........ 5:39

IN TORONTO, Kanada
• In ten ir adgal $11.50

Treinas iszeis Subatos vakaru 30
Augusto isz sekaneziu vietų:
Shenandoah .
Mahanoy City
Tamaqua , . .

5:00
5:49

. .. 6:20

IN NIAGARA FALLS
In ten ir adgal $8.50

Treinas iszeis Subatos vakaru 30
Augusto isz sekaneziu vietų:
Shenandoah ............ '...... 5:00
Mahanoy City.......... .............. 5:49
Tamaqua ............................. 6:20

Apie dauginus informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
Tauzykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

t

Jeigu manote’ statyti ar padaryti 
kokius pertaiaimua, tai matykite

J. GALE WENDLE
Kontraktorius ir Statytojas

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas.. Parduoda vifioki,. 
Lumber!, Plūsteri, Cimenta, Ply
tas Ir Pieskas. Telefonlb, 228-M.
19 E. Lloyd St., SHENANDOAH

Lumber!, Plaster!, Cimenta, Ply-

SHENANDOAH
-- -■ - ■ 1— .’■

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikalo meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481
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Paskutines Žinutes

■ 4 ■ '■ ■ jt C / ■ / i '■ W M“ ’ '^7-

II Tnrbor, N. C. — Oliver 
Męore, 35 metu nigeris * likos 
paketas per myne inirszusiu 
žmonių už tai, kad užklupo ant 
dvieju baltųjų mergaieziu 5 ir 
7 metu.

1[ Scranton, Pa. — Didelis 
bosas isz Filadlėphijos 
verte arti orionais, 
žmonis likos sužeistais ir nu
vežtais in Doylestown ligonbu- 
te.

1F Washington, D. C.
si prohibicijos agentai dabar 
turės ant automobiliu bloke su 
paraszu 
Slates Official, 
Prohibition.” 
tomobiliu reikės sustot jeigu 
palieps sustot ant revizijos.

1[ Hon'kow, Kinai. <— Ko
munistai padegė, gana dideli 
miesteli Wusneh ir apiploszc 
6,000 gyventojus. Komunistai 
pangszei apiplcszo keturis ki
tus miestus. t

1[ Artemovsk, Uk rainiu. — 
Trys žinomi banditai: Czepul- 
nov, Jakoviev ir Ivanicki li'kos 
suszaudytais už sudegimą ke
liolika kaimu ir 
keliolika žmonių.

t

I[ Tarbor, N. C.

apai- 
per kn 9

Vi-

nStop 4
iff United
Bureau of

Tik del tokiu atl

nužudiuimn

Iszkepta per 
anthracite; baking co. 
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PAJESZKOJIMAI
■ - - -- - - 4

Asz Jurgis Balutis isz Lazdi
jų, pajeszkau savo pusbrolio 
Adomo Czaszaiczio, apie 30 
metu Anierike paeinantis isz 
Suvalkų, gub., Seinų pavieto, 
Velberiszkio kaimo ir Rudami
nos parapijos. Tegul at s iškau
kia, ant adreso:

Al r. Geo, Balutis, 
Box 55 Girardville, Pa.

Asz F. Czesnaviczius, pajesz
kau Petro Yiraszo paeinanezio 
isz Suvalkų Gubernijos Seinų 
PAvieto, Kapciesmiesezio par., 
Palaczonu Kaimo. Gyveno pir
miau apie AVilkes-Barre, dabar 
nežinau kur. Jau daug motu 
kai}) nesimatėm tai meldžiu pa
ežiam arba kas ką apie ji žino 
atsiszaukti žemiau paduotu 
adresu. Pajeszkau ir savo se
sers Mrtos Czosnavicziutes po 
vyru pravardes nežinau. Ka
daise gyveno apie West Virgi
nia dabar nežinau kur.

Mr.jT. Czesnaviczius, .
(Chcsmond)

1522 S. Front St., . 
Philadelphia, Pa.

žemiau

-I IN SKAITYTOJUS ---------- -
*' » ' I k *

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia
h.

I , _ _ -------

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnaVima ir ui- 
ganėdinima visame.

O

*

»

□

I

I M
t 
f '

ŽMOGELIS APSIRGO NUO 
TOKIU “FUNIU.”

Reading, Pa.•;— Charles Bul
vei*, ana diena, aplaike gražiai^ 
suvyniota pakeli ir suriszta 
kaspineliaįs ir kųda jaja atida-
re paregėjo viduryje gana dide
liu kirmėlių. .Bulvei* labui per
sigando ir sukrito ant grindų. 
Kaimynai išgirdė jojo kliles
ina atbėgo ir rado ji apalpusi, 
paguldė in lova ir 
laikui isz loVhs

apalpusi 
lyg sziam 

isz lovos neatsikelo. 
Buiver prisiogė^kdd jaigu jam 
pasiseks suseki, kas jam pada
re tokias “funes’* 
szaus.
■ |l. ..I... — UI.. .1
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tai ji nu-

PAJESZKOJIMAS

ant apsi vedimo 
mergina 

Turi but ne

Pajeszkau
Lietuvaite Katalike 
gimusia Lietuvoj.
jaunesne 25 motu ir ne senesne
50. Asz esu Lietuvis paeinantis 
isz Kauno gubernijos, Isz Lie
tuvos atvažiavau 1902 mete. 
Turiu locna farma
sodu ir kas tik reikalinga far- 
mai, taipgi ir dideli automobi
liu. Farma randasi arti miesto. 
Pasilikau vienas ant formos ne 
turiu vaiku, ne broliu ne sose- 

man 
1.68

LABAI PATOGI 
IR LINKSMA 

KELIONE 
Šzvedu Amerikos Linija 

IN LIETUVA 
Per Gothenburga, Szvedija 

Su artimais susilėkimais 
Klaipėda Puikiais 

Motorlaiviais ’ 
Gripsholm, Kungsholm 
ir S.S. Drottiningholm 

1930m. Iszplaukia Laivas 
Isz New Yorko 

Drottningholdm .. 23 Rugpiuczio 
Gripsholm.............................6 Rugsėjo
Kungsholm .................. 13 Rugsėjo
Drottningholm............. 20 Rugsėjo
Gripsholm .....................  4 Spalio
Kungsholm........................ 11 Spalio
Gripsholm .......................... 18 Spalio

Musu laivai yra greiti, dideli ir 
Iszplaukia beveik

kas savaite isz New Yorko ir atgal.% 
Jei tamsta manai atlankyti tėvyne 
Lietuva, del platesniu informacijų 
kreipkis prie 
arba pas:

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State Street, New York *

modorniszki.

su

Mergeles

1902 mete, 
su dideliu

arcziausio agento

! 
S

g

1
5

313•»
GT

ru. Mergeles raszykitc 
gromatas sziuo pdresu:

Wapakoneta, Ohio.R. K.
Mr. Kr. Normant 

9
4--- - .į .—I—............................................

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

Pertaisom ir indedam nauja lainin- 
gi in kailinius kotus. Taipgi pusiu-

A

I

vam vyru siutus, $22 ir virsziaus.

‘Matykite Coogan’a’
22 SO. JARDIN STREET 

Telefonas 824 - SHENANDOAH

Atlankys jus bilc kur, pagal reika
lavimu. Reprezentuoja Schuylkill 
paviete “RICHMOND” Drabužius 

Visokiuose suizuose, visada tik 
$22.50

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
juso orderi. Pasiūti pagal juso 
miera. ‘Užganedinimas Užtikrinta’

...——......

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—-799
HZ±_i- r 4 L 4
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Kada Reikalausite Geriausiu MINKSZTU GĖRIMU Į ,
::

S

. / J Al ' " \ V ' * U k *r . ,,
Visokiuose Skonuose, Užsakykite Nuo ” 1:

JOHN HAVRILLA
i1

217 NORTH STREET <?•>•>>• ne) MINERSVILLE, PA.

MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233.

ii.-." !,l>lll'lk

TT-
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Iszbandykite muso Pasukos
326 W. Centre Street, Shenandoah,

E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai-----J---------------------------------------
Pomninku ir Kryžių

I A

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime

I ■ 'į /

musu agenta in jusu namus.
Turime Du Ofisus: 

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonai 2-~

i
•i

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Telefonai 625-R

BABiieiee BAA Afiiiiaaiiaatae eteei te m Ate a a a 8881“•“wWWWWw V w w " W V V W V " " w V " " " " w WWW " ▼ V "

Dirbkite ir taupykite pinigus; yra tai tikriausias I 
būdas turėti prietelius. I

Juso pinigas banke yra tai prietelis.. f
Banka in kuria dedate pinigus yra tai prietelis.
Juso pinigai padaro jumis daugiaus pinigo ir 

prieteliu kada indedat pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANQY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Visada pasirenge jumis patarnaute suteikti rodą 
ir visada pasirenge atmokate juso pinigus kada
juos pareikalaujate.

4, 
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Kada Perkate Mesa
» *

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

SHENANDOAH ABATTOIR CO
SHENANDOAH, PA.

geriausi

•1
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Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

■ ■ v

Gardi Balta ir Rugine Duona.
______________ _____________ ■ v

Visokiu Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
*4 •' * ||

Telefonas 629- W

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.
.... ............... .......-

U h ____________________

KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

b

Pataroma Jumi* Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA «uo

C. F. ROTHERMEL
MINERSVILLE, PA

1

35 30. DELAWARE AVE., -
4* _ J41H _ Lk _ j'l _ < * _

t* Mudb Pienas Visada Geriausias. Telefonas 318

L ii

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

■ Geriausia intaįsyta Sziaucziu Ssapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

« Teipgi turime szapa-po adresu 12 N.

i 4
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