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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ TĘVA

Sūnūs Mane Kad Tėvas 
Mylėjosi Su Norse
UŽ TAI JI NUŽUDĖ.

Kvietines Karo*

metu Ieva

Chicago, 
kareivis, kuris kentė nuo gu
zo, nužudė savo 83 
milijonierių, manydamas, kad
levas insimylejo in norse kuri 

serganti* mo
tina, kaip pats žudintojas pri
sipažino paliktoje gromatojo. 

nužudė savo 
ayre, kuris bn- 

in bilijoną doleriu. 
Savo pripažinime sūnūs raszo: 

“Nužudžiau savo tęva, kad 
tasai už daug tupinėjo prie 
norses Almos Zosliaoehner, ku
ri dažiurinejo mano serganezia 
motina. Tėvas padovanodavo 
Almai porfuma, skepetaites ir 
Tcitokos dovanas. Neimtu man 
toip skaudu jeigu tėvas butu 
jai davinejas pinigus, bot to- 
>kias dovanas buvo tinkamos 
del senoviszku meilužiu kokiu 
buvo mano tėvas.“
• Žudinsta atsibuvo ofise kur 
jojo tėvas tame laike 
Žudintojas [

dažiurinejo jojo

Sidnev Savre 
tęva Rockwell 
vertes in bilijoną

T
M

už daug tupinėjo

> radosi, 
buvo lekiotojum, 

negyveno su tėvais ir užsiimi
nėjo visokeis iszradimais. Ba
dai nuo sugryžimo isz karos 
Tęentejo imt nesveiko’ proto, nes 
laike kares buvo gazuotu.

t

MIRUSIS SUGRYŽO ATS1- 
' IMT PALIKTA TURTĄ.

Franklyn, Pa. — Jobu W. 
Raymond, 70 metu, isz Mon
tanos, kuris per 30 metu buvo 
dingos isz namu, sugryžo at
gal ana diena atsiimti palikta 
jam turtą 10 tukstaneziu dole
riu per miruse Mrs. Sara Lam
berton. Kada Jonas dingo Isz 

szeimyna ji apszaukc
per suda mirusiu ir ne patys 
jojo taikai nežinojo kad jisai

namu,

vra gvvas.

BOLSZEVIKAI
KANKINA

DARBININKUS

Padėjimas Baisus
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APLAIKO TIKTAI 17 RU- 
BLIU ANT MENESIO.

NEW YORY, N. Y.,—Nesenai 
atvžiaves isz Sovietu Rusijos, 
Wolf Niisonvich Ratvitch, dir
bės Sovietams, keturiiis metus 
prie statybos darbu, nuo 1918 
m., iki 1922 m., pabaigai, ir vi
sa ta laika negavęs jokio atly
ginimo už darba, dabar skun
džia Sovietu vvriausvbe ir rei
kalauja jam sumokėti $5,000.

Jo mėnesinė alga Rusijoje 
buvo 17 ru*bliu menesiui. Anot 
jo, jam teko tris menesius sun
kiai dirbti, kad nusipirkti ha-
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Maisztininkai Viedniuje Užklupo Ant Prezidento Sargu
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MASKVOJ VISI 
VAIKSZCZIOS BASI.

Moskva., 
tas insakymas iszdiioti tik po
viena batu pora fabriku darbi- 

Tuo bildu batus 
gaus tik apie 30(1 tukstaneziu 
žmoniu, o apie 2 milijonu žmo
nių pasiliks be batu,
jei kur'atsirastu batus pirkti 
tai vistiek darbininkai nein- 
stengs nusipirkti, nes viena po- 

prokuoja viena troez-dali 
algos.

ninkams.

Sziaip

DIDELE SZEIMOS TRA
GEDIJA.

Sziline (Jurbarko valsez.)
5 d., pil. Urbelis,

lojant,
Rugpiuczio 21 
įnikti iszgirdes szunis

ra plekuoja viena 
darbininko mėnesines 
Bolszeviku žemos ‘rojuj’ kitaip 
ir negali būti.

VANDUO UŽLIEGO 
MIESTELI.

Leghorn, Tl'alije

VISA

iszejo lankam Paskui ji, atsi
kėlus jo žmon i

Įauga pažiūrėti,
iszkiszo gal- 

kas
I rbolis pama-

va pro
kieme dedasi.
tos pro Įauga kažk.i žiūrint,
paklausė: Kas, ežia ?

dviem brauningo szuviute
vienu

l r f

1
I
Ii
ji
I

Ir 
pmszove savo žmona: 
per peczius, antru per krutinę, 
(tyvybe pavojuje.

•1
■pi

w
in

■,> * ''ai

feru

> W * Sintautai.
Tukstancziai 

turėjo gi ai bet i s
gy-
aiit 

(lele-
metinio jomarka

Viodnu, inirszusi minia žmoni n, kurie yra prieszininkais teby rios valdžios, užklupo ant pro
tus, kurie kasztavo 20 rubliu, zidento sargu, bet žinoma nieko neinvvike ti'ktai kersztu. Norints sargai galėjo juos apmal-

Kada Austrijokiszkas p rezidentas Miklus atvažiavo ant

Ravitch -dar skundžiasi, jog 
griaujant sena narna jam sli

du szonka aliai
Ravitch buvo foremanu ir pri
žiūrėjo suvarytus darbui žem- 

Esa moterys turėjo

laužvta

dirbins.
taip sunkiai dirbti, kaip ir vy
rai, dažnai esą, jis savo geriau
siam draugui turėjo duoti sun
kiausia darba. Žmones ant 
keliu atsiklaupė
kad jis juos'atleistu nuo tokio 
su ūkia us darbo, bet negal(‘da- 
vo Komisarai visokais budais 
sukdavo nuo darbininku pini
gus ir reikalavo Raviteho

Žmones 
praszydavo,

ir

szyt su ginklais J. bet juju nepanaudojo o maisztininkai vėliaus iszsiskirste.
..     ................................................ ........ . ...... ........ ..  .... .... ....................................... . „„u,.„i,., , —   .M»». MM  ...i     . ■■II ■ I^NWuiHH

GALITE DARYTI
VYNĄ

4

Taip Sako Prohibicijos 
Virszininkas

TIKTAI JI NEPARDAVINĖ
KITE KITIEMS.

koopomvijos, vėliau tam mogi- , 
mint atsisakyti, grasino mirti
mi. Vėliau ji užtai paliuosavo
nuo darbo ir tik tokiu budu

pavyko
Ameri ka.
kurstą ir anirszta badu, 

apiplysze ir
žmones. Padėjimas eMa apverk
tinas.

jam in

I 'roliibr-

KUNIGAS SUBADĖ SAVO 
TĘVA. 

Conn.

iszvažiuot i
Darbininkai labai 

visi 
innepanaszus

LEWISAS PRASERGSTI 
ANGLEKASIUS PRIE- 

SZAIS KOMUNISTUS
Chicago. — Laike kongresi

nio tyrinėjimo apie komunistu 
Am’erike idant(kirba vimasi

AVasbingtonas. —
jos direktorius Amos W. W.

neszima, kuriame jis pareisz- 
kia, kad žmones, kurie darosi 
namie vyną isz visokiu vaisiu, 
vynuogių etc., savo vartojimui, 
negali Imti prohibici'jos insta- 
tymo vykdymo agentu perse
kiojami.

Isz to iszeina

ci,jos direktorius Amos \\. vv. 
Woodcock vakar iszleidb pra

kad žmones 
gali gamintis sau vyną namie 
ir ji vartoti, tik nepardavinėti 
kitiems.

Reikszminga tai, kad prohi
bicijos direktorius Woodcock 
toki pareiszkima padare po to,

praplatyt neapykanta prieszals kai .Kalifornijos vynuogių an-

Bridgeport, Conn. — l’as 
mus Bridgeport^ dažnai atsi
tinka visokiu sensacijų, bet to
kiu tai dar nebuvo j 
Sztai sziomis dienomis 
vengru kunigas S. Kalabamy 
veik mirtinai peiliu subadė 
vo tęva, 
žaizdų, 
senis 
rP 
vienas kunigas bade savo tęva 
bet ir jo Tirolis Henry jam pa
gelbėjo. Laikraszcziai raszo,

girdėti.
i tūlas

šu-
Padaryta net J 5-17 T' 

(lydytojai sako 
vargai iszliks

kadt 
sveikas.

Paežiam policija sako, kad ne

Laikraszcziai 
kad nelaimingasis senis turėjo 
apie $200,000 pinigu ir sūnūs 

bot te-norėjo juos pasiimti
vas nedavęs.

Dabar abu suokalbininkai po.
teismo su-

t

licijos paleisti iki 
mokėjus po $2,500 kaucijos.

JESZKOMI KAJETONO 
MARTINAICZIO VAIKAI

Gary, Ind. — Pasimirė Ka- 
s, 50 m., am- 

kiles isz Vensloviszkiu

Isz Visu Szaliu

Vanduo isz 
upes Ceri na, teip iszkylo aug- 
sztai laike viešnios, kad užliejo 
visa miesteli (’erina, ant septi
niu pėdu, 
ventoju
slogu ir artimu kalneliu, 
žinkelis in Ryma likos paplau
tas ant keliu myliu.Kareivei su 
buotoms iszgialbejo daugeli 
gyventoju nuo stogu. Kvieeziai 
ant tukstaneziu akeliu lauku,

Daug bledes

iszgial beje

likos užlii’tais.
pad a ryta gy vv.i 11 < > j a ms.

INKASO SKARBOS
SUSIDEDA ISZ 15,000,000 

DOLERIU.

Guayaquil, Ekvador, Peru.— 
M i Ižiniszkas skardas isz aukso, 
idabro, visokiu Indu papuoszu 

kitokiu brangenybių, 
gulėjo užkastas žemojo

Paskutines Žinutes

AUTOMOBILIU KATAS
TROFAS.

Rugpiuczio 24 
d., vakare lengvasis Kauno,au
tomobilis, važiuodamas nepa
prastu greirziu su keleiviais, 
matyt, Kaunan 3 kl. nuo Sin
tautų plento Užsisukime, ties 

atsimiiRze m 
medi. Maszina sulaužyta, visi 
važiavusieji keleiviai sužeisti, 
ypacz pol. nuovados virszinin- 
kas p. Vilniszkaitis Petras ir 
pats szoferis, kuriuodu ekstra 
automobiliu pasiusti 
— ligoninėn.

Keliomis dienomis vėliau sa
vininko Vilioskio autobusą® 
neatsargiai prasilenkdamas su, 
kitu automobiliu užkabino va

pi!. Lukoszcvicziene ir 
‘ in plonio gana gilu 

griuvi. Motelis sužeista. Katn 
teko patirti,. pilt, Jjikoszevi- 
eziene kreipėsi in gydytoja ir 
užvedi* byla priesz Vilioiiskiils.

Kirmiszkiu k.,

Kaunan

■

1‘ittsburgh. — Per 
plozije amonijos kubilo dirbtu
vėje Pacific 'Tea Co., likos su
žeisti devyni darbininkai. Blo- 
des padaryta ant $*0,000.

H Mexico (*ity, Mex. — 
Idant laimy,j i draika 125 szluo- 
stytojai ulycziu pradėjo 7111®- 
ninkaut. Iszlaike pasninką per 
ketures dienas po tam gryžo 
prie darbo be jokio laimėjimo 
už ka straikavo.

1[ Unterbernusgruen, Vokie
ti je. — Kada 250 fascist u laike 
paroda, komunistai ant ju,;u 
užklupo su akmenais ir plyt
mis. Sužeista 39 komunistu ir 
apie 50 fascist u.

II Chicago. — Praėjusi me
nesi Augusto, mieste buvo 
net 39 žudiiistos arba tris kart 
daugiau kaip Eiladclfijoi. Po 
tam seka Detroitas, Cincinna
ti ir Clevelandas.

žinota ] 
apvertė

s 
ir 
ris 
per penkis szimtus metu kai
nuosią P|»ruje, badai likos su
rastos per tris Amerikonus. 
'Tasai skarhas badai nusideda 
isz 15 milijonu doleriu.

Skarbas buvo surinktas nuo 
žmonių, idant iszpirkti gyvastį 
karaliaus A ta Inai pa, kuri Isz- 
panai paepie in nelaisvia ir ke
tino nužudyti jaigu Imlijonai 

pa žen k I i n tb s k a rl >o 
ant iszpirkimo jojo gyvasties 
isz ranku isz pan o Pizarro, bet 
ji užsmaugi* 29 diena Rugsejio 
1533 mete.
Peruvijos 
panai iszžu'dino visus gyvent- 
tojus, apiplesze sklypą, o i 
skarbo sugriėbe, iszveže 
jszpanije.

Priesz mirti savo ciesoriaus, 
prijausdami kad 

juos Iszpanai apgaus, sukrovė 
visa nuksa, sidabru ir brangius 
daliklis in urvą kainuosią ir nž- 
peczetino, ir dabar po 500 metu 
pasiseko laja urvą stirasti

nenunesz

ku-

t ris

o-

i B

ISZVIRE VAIKAS.
Medsodžiu k., Gargždu valš. 

— (’zia Rugp. 29 d., St., 
tauto 3 metu vaikas invirto in
nuo ifgnies nukelta verdAJi- 
cziu dažu katila ir po 5 dieąir 
mire. 1

____________ i

(’ii-

mieste

mirė.

U Ž SIUVAMA MASZINA 
PRISIUVO 2 SANVAITE8.
SĄLYGINIO KALĖJIMO?
Skaudville. — Pereitu mėtų 

pavasari neturtinga Gryblati- 
kio km. moteriszke Stoigviliv- 
ne, bedu 'Vercziama, viena til)*- 
gadieni atveži* in 
parduoti savo siuvama masil- 
na. Ta turgu nepardavusi, krtd 
nevežt u atgal in kainui, ji in- 
prasze tada gyvenusio Skaud- 
villes miest. vietos ūkininku 
s-gos bankelio direktoriaus ir 
buv. Skaudvilles vai. Virszai- 
czio Szimkevicziijus Juozo, kad 
jis priimtų maszina palaikyti 
iki kito turgaus, 
ežius pasaugoti maszina su 
mielu noru priėmė. Antra tur
gadieni Steigviliem* vėl atvy
ko paimti ir iszneszti turgini 
savo maszina, tacziau įlankė
lio direktorius jai griežtai ph- 
reiszke, kad maszinos neduo
siąs, nes jos vyras turis jaku 
skolos. St<‘igviliene pasikvietė 
in pagelba policija, kuri paė
musi isz Szimkevicziaus mh- 
sziua gražino ja Steigvilionei, 
o Szimkevicziui iszkele byla už 
svetimo turto laikvnia.
metu Rugpiuczio m. 26 d., Sal
ia les nuov. 'Paikos Teisėja® 
sav posėdy Skaudvilėje raįo 
Szimkevicziu kaltu ir nubaudė 
ji 2 savaitei! sąlyginio kalėji
mo.

Vietos

jotomis Martinaiti 
žiaus, 
kaim, Skirsnemunės parap. Jis 
paliko žmona Marijona .Marti
naitiene ir du vaikus — su n u 
Martyna ir (lukteri Ona, ku
rie nežinia kur gyvena (metai 
laiko atgal gyvene Roselandc).

Velionio kūnas tapo parver
tas in Chicago ir dabar randa
si paszarvotas pa 
Butkus and Co., 
St.

Velionio
praszomi skubiai 
pas graboriu (Tel. Canal 316Ij 
arba juos pažystanezius pra- 
szoma pranoszti, kad butu ga
lima sutvarkyti laidotuves Ir 
likusi nemaža velionio turtą. 
Arba tcatsiszaukia pas velio- 

Elzbieta Biru-
cziuke-Mockiene, 729 W. 18th 
St., tel. Roosevelt 3275.

Su jojo dingo visa 
\'i(‘szpatyste. Isz-

gintojai pradėjo dabar visame 
kraszte placzia skelbimu kom
panija už vynuogių vartojimu 
naminiam vynui, o tai kompa
nijai netiesioginiu budu pade
da pati federaline vyriausybe 
per federaline farmii komisija 
(federal farm board), kuri vy
nuogių augintojams advansavo 
kreditu $16,257,750 sumai.

Kalifornijos vynuogių au
gintoju sindikatas — Califor
nia Grape Control, Ltd., — sa
vo skelbimuose užtikrina var
totojus, kurio nori pirktis vy- 
nuogiu naminiam vynui, kad 
federaline vvriausvbe nedary
sianti tam kliueziu, o reikalui 
esantj vartotojams busianti su
teikta pakankama apsauga.

Kas kiszasi dirbimo nami
nio alaus tai valdže nieko ne
sako, nes tai yra labi sunku už
drausti žmoniems todėl palieka 
juos ramybėje 
kiek nori.

liudintojum buvo ir 
, prezidentas 

United Mine Workers fo Ame
rica unijos. Lewisas sake buk 
Rnsiszki soviatiszki komunis
tai stengiasi in'kvej)ti komu- 
bistiszka dvase terp anlgekasiu 
nuo kada užėjo nesupratimas 
terp anglekasiu Pennsylvania,

valdže, 
John L. LewisUŽMUSZTAS PER

BACZKINI SZPUNTA.
(’bieago. — Risdamas ber- 

laini nirbiro, bartendoris Szl- 
mas Langton likos pataikintas

szpuntn
Nuo to

in dviį
Ohio, Illinois, Colorado, West

in uosi per iszlekusi 
isz baczkos nirhirio. 
visas veidas sutino ir 
dienas mirė ligonbutejo.

t 
I sugrįdbe,

gyventojai

TRYS ANGLEKASIAI 
UŽMUSZTI PER 

EKSPLOZIJE GAZO.
Pittston, Pa. — Trys angle- 

kasiai likos užmuszti o keturi' 
pavojingai apdeginti per cks4j 
plozijo gazo, I 
szafto, Avokoje. Szimtas ang- 
lėkasiu 
nelaimes iszbegdami in laika 
isz kasyklų. Užmusztais yra:1 
Adolfu a ^Erkoli 32; Robert Ber- 
pii‘tti 30 rn.;
colio 32 metu, visi isz Old 
Forgo ir yra Italijonais. Eks- 
plozije padare Maug bledes ka- 
wy k losią.

kiek 
■ i n

e

grabornt
710 W. 18th

Darbdavis Kuris Yra 
Mylemas Per Savo

Darbininkus

Skaudvile

I Internationa I

? j

■

Virginia ir Alabama, bet lyg 
sziolei pasekmingai tuosius 
stegimus komunistu praszali-

Lewisas teipgi paniekino 
taisės Amorikoniszka^ organi
zacijas, kurios szelpia ir per- 
k i ne ja soviatu tavora, nes per 
tai suszelpinejn sovietus

> ‘ daugiau

pasekmingai vaikaižmona ir
at s i sza ukt i

no.

kuri kilo Law. paJftrjmo 
A TVlDl'i ko

vos iszsigelbejo nuo

Marcelo Monti- 
visi isz

Salva- 
neteko

£________
NUŽUDYTAS KAD JAM NE

PASKOLINO 25 CENTUS.
Cleveland, Ohio. —« 

doro Crisa, 48 metu,
gyvasties Uirnijo koki turėjo, 
kada nenorėjo paskolyt 
kiam tai nepažystamai žmogui 
25 centus. Žmogus priėjės prie 
(Iriso, paprasze idant jam pas
kolintu 25 centus, > kada jam 
Atsake, tasai dure jam su pei
liu kelis y p u s įn pilvą ipio ko 
piire tuo jaus. _ ___

ko-

ant 
ergelio n i,o pussesere.

GELEŽINKELIS TURI VEŽ
TI ANGLEKASIUS IN 

DARBA.
Scranton, Pa., — Erie gele

žinkelis praloHZC teisrnn ir su
grąžyti truki ant vežimo angle- 
kasiu in darbą isz Jessupo in 
Underwood kasyklas, nes nuo 
kokio tai laiko buvo paliovęs * 
vežti anglekasius in darba, sa
kydami kad jiems varimas trū
kio neužsimokejo.

Apie 500 anglekasiu dirban- 
cziu Pennsylvania Coal Co., 
gyvena Jessupe, daugiau kaip 
dvi /nyjes keliones geležinkeliu 
o septynes mylės keliu. Kom- 

1 panije sutiko mokėti angleka- 
siems už kelione bet Ęrie kom-

ir gali daryt

panije sake kad jiemts tas ne- 
užsimkes. Dabar Velk pradėjo 
varyti truki del ahglekasiu.

\

7 MERGINOS SZOKO VISAI 
NUOGOS PRIESZ 200 

VYRU.
New York — Now Yorko po

licija susekė tūlus namus, kur 
insibriovo rado beszokauozias 
7 jaunas merginas, visai nuo
gas. Jas žiurėjo net 200 vyru, 
terp kuriu gana inžymiu visuo- 
mens veikėju. Visos merginos 
aresztuotos, bet nepaleisti nei 
tie, kurie in -jas žiurėjo; Szita 
naujos 'Vt.iHzics , n

Trumpi Telegramai.
1

11 A lėksi nacz, Jugoslavije.
Dvideszimts keturi darbi

ninkai žuvo, kada prūdas tru
ko ir vanduo užliejo akmen- 
daužo kurioje darbininkai dir
bo.

urva 
trims Amerikoriams

Žine pasklydo apie suradimą 
tojo skavba ir ’daejo prie val
džios ausii ii dabar ejiia-ginczai 
kam jisai priguli, nes valdžia 
duoda tiktai maža dalele tojo 
skarbo del sųradeju, 
ta'm da rafndasi keli ympedžiai 
terp likusiu liidijoiiu, kurie 
tvirtina, kad yra gentis nu
žudyto ciesoriaus ir ji ėję taipgi 
spyrėsi dali surasto skaėbo.

Jeszkotojaii surasto skaibo, 
da neiszdave slaptybe, kur taji 
milžiniszka skarba surado

o priek

linksma va-»

Pagal pasku-JI London. — 
tini surasza gventoją, tai mies
tas Londonas yra mažesnis už 
New..Yorka. Londonas turi 
sziadien apie 9,000,000 gyven
toju o New York a s 9,500,000, 
todėl stovi ant pitmutinos vioi

karan surengė tūli Brookly- tos kaipo didžiausias! iniolstas 
ant svieto/q

VOKISZKI EASISZTAI

ROSI JOS.
Borlinas., 

kuris paraszo knyga, kuria už-
‘ ‘ Vokiszka Biblije, ’ ’

buk fasisztu tykslu yra

KERSZINA UŽĖMIMU

Leo M unclienberger isz San
ta .Monika, Kalifornijos, prezi
dentas M unclienberger Wall 
Paper and Paint Co

AdoNas Hitleris,

užsirakęs. Dabar Velk pradėjo
nieozlai*' T J .1

-i. • m^I.24>L

vardino 
raszo,
atejteje užymti visa, Bosijo po 
savo valdžia kuri yra neiszpa- 
sakitinm turtinga, bet, nuo ka
da bolszevizmas užstojo, visa 
Rosi jo nuėjo ant papult į(»s! ir 
patys nemoka yaldytis. -- yrą 
tai.tiklai sapnas, beĮ, ,ir\supnai i • i i • ••ii. 'L ' ■

• .. t <1 .Vi.

da bolszevizmas užstojo,
1 Ii II ’

patys nemoka valdytis. — Y
,1

kaip kadą isz^ipil^lo.

Szimkevi-
pasaugot i maszina

Sziu

4

n 
M

ii-ir 

1 -1

Kansas 
City, Mo. kuris likos apszauk- 
tas per savo darbininkus kaipo 

I >
HHVO

4

■

*

apdo- 
darbi- 

su toms

‘ ‘ pa veizi 1 i ngas 1 losap 
vanojo kuziui isz 
ninku su 30 doleriais 
iszlygoms kad už tuos pinigus 
tuojaus nusipirktu sau koki 
on snXpiij •ujXpip iDfiupniNi 
gali sunaudoti ant; pirkimo ko
pt'.. * ...i.....i..: ! tLKu‘ ‘t: t „i 
ežio ąrba užmoikejijno iJ' A ’ * a • < • i • • i • * * _

T

• r

kio nors daigto ant iszniokes- 
ežip arba uzmbliėjimo stena 
skolų, tiktai visus ant sVk.

žmones dabar turi 
daug juoko sakydami, kad ba
jorui Szimkevicziui
prisiuvo 2 sav. kalėjimo. O ap
linkiniai “szlektOs” labai ŪV- 
pntenkinti»' kad - vienas isz jn

masZina

°p7agra ji jo M byla su neturtine 
ga kaimiete. ' _ j
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Kas Girdėt
- ir r— V

po visa

r* t' 
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Nesenei po visa Amerika 
atsibuvinejo visoki kontestai 

o vienas isz 
tokiu buvo sėdėjimas ant 
dzin ir stulpu, bet akyvinu- 
sins kontestas atsibuvo

Tekšnosią,

arba lenktynes.
mo

nese
niai Tekšnosią, dvidoszimts. 
moterių stojo ant lenktynių ty
lėjimo ( stebuklai!) — ant vi
sos samivaites...

"Daigi, tik pamislikite! dvi
doszimts mbteriu, neprąkalbe-. 
jo no žodelio per dvyleki* valan 
du nežodoli, kas parodo, mieli 
skaitytojai, kad galime tnrotil 
vilti, kad ant szio svieto da 
užstos kada gori laikai.....

Bet daug negalime tikėti, 
kad atsirastu visam Amerike 
norints kelios moteros, kurios 
drystu smnuszti taji rekordą 
savo sosueziu Tekšnosią

() kad motore be kalbėjimo 
tikrai mirtų, arlu^ atsitikt u di
desne nelaime, gali paliudyt Ir 
tas, kad viena karta susitiko 
dvi kūmutes ir pradėjo tarp 
savos kalbėti.

Tonais kur kūmutes kalbėjo
si, isz vienos puses bego upe, o 
isz kitos puses sukosi sparnai 
vėjinio malūno pajudinami po r 
veja.

Ant galo vanduo opoje isz- 
džiuvo, o malūnas nustojo, ba 
vėjo stokavo, o 
tos da vis kalbėjo...

Ne, yra tai negalima-s daig
ias. kad motpro paliautu kal
bėjus nors per viena para.

vilti, kad ant szio svieto da

• • •

tnnsu kurnu

Randasi tarp žmonių ant 
svieto daug tokiu — vyru ir 
moterių, kurie kalba, kad ant 
apmalszinimo savo nervu, turi 
laikas nuo laiko iszgerti sau 
stikleli, o gal ir kelis, guzutes, 
arba kaip sziam laike vadina—• 
munszaines.

Iszgerimas stikeleli munszai- 
nio — kaip sako žinunai isz uui 
versi t et o Cornell — tiek ženk- 

pana- 
sunkiu

apmirimas

liną ant žmonių nervu 
sziai kaip sudavjmas 
kuju per galva.

Abiejuosia atsitdainuosi 1 al- 
sibuua panaszus
nervu ir netekimas minties.

Toji žinia privalo būtie pa
linksminanti del moterių, ku 
riu vyrai vėlina numatyti savo 
nervus su pagelba munszaines.

Vienas ypas uždavinio ko- 
czelu per galva apmalszy 

suezedinsvus vvro ir 
pinigo.

.Verta pabandyt...

s ner-
daug

žmo.
— tai no pinigu

Studentai Isz Vigu Daliu Svieto.) Atvažiuoją Mokytis'>In Amerika
■M

1
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Sztai apie szimtas studenhi isz 25 sklypu viso svieto kario at važiavo in Amerikos

J

+ f

rsc>’t

‘ • .4 i riMT
Sztai apie szimtas studentu isz 25 sklypu viso svieto kurie atvužiaVo įtik Amerikos 

moksliszkus institutus lavintis tolimesniam moksle, nplaikydami doviana'juokslus pasiirtus 
per Institutą Sviotiszko Mokslo. Studentai susirinko ant (’ragston Yacht Country Club pfio 
(’ragston-on-llndson, N. Y.

de gyvent ir dirbti, bet darbo 
niekur negalėjo gaut o nenoro-, 
jo gyvent isz ranku savo szel- 
mynos, todėl kitokiu budu nu
tarė aplaikyti pinigu ant pra
gyvenimo.

Nuėjo vogt.
Bet likos užtiktas ant karsz- 

to darbo per |)alicijanta, kuris 
taikiniu szuviu padėjo jauna 
Valentu negtvu ant vietos.

Norėjo jisai gyvent ir nore
lei si nga i

Isz Lietuvos.
■/ L 1 —‘' 'k
KAPELIONAS, KUNIGAS 
SLAPTA APKRIKSZTIJO

DESZIMTIES METU 
VAIKA; SUGRIOVĖ

k

t
I
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GYVENTOJU JUDĖJIMAS 
LIETUVOJE. ‘

Statiszfikos biuro daviniais 
per s‘ziu metu pirmąjį pusnie-

y v
LIETUVOJE.

j * į 

te n. La / I

■ , I

• r' i ’m■■■tawtataiXtataaattai

SVARBU TINKAMAI 
PRIŽIŪRĖTI TEPTUKUS.
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Parvos, Ybfjuk 

didumu.

ir aliejausso ir aliejaus 
teptukai yra invairiu rusziu ir 
,’b\. . . Visuomet geriausia 
turėti platu, geros ruszies tep
tuką ir jaigu tinkamai prižiu- 
žiuretas bus gulima ilgai varto
ti.

Vernikso teptuką galima lai
kyti vernikso, jaigu shellac 
verniksas tai alkoholiuje, bet

ja ign

aliejiniai aiba aliejaus parVos 
teptukai, jaigu titoj nevartoti,

k . . , ’ J. ' - 1 .

privalo Ind i gerai nuplauti t tir
pu t. i nu* arba kerosine, veliaiis 
įtupianti tiirpuiihe arba kerosi- . 
ne, vėlinus nuplauti lurpidine 
arba kerosine, vėliaus uiiplaiiji (

*

r-M*” i
r C■' h Rte.l in

tai Vieninteliu

f 4 L&va
I
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Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro keliu
per KLAIPEDA

Greitas susisiekimas via Kopenhagen 
Puikus Laivai Gamėtinai Gero Maissto
Szvarumaa ir Patogumą* Malonu* Patarnavimas

Laivu iszplaukiniai isz New Yorko:
. S.S. "OSCAR |J” ..........................Spalio 11

S.S. “FRERERIK VIII” .... Spalio 18
. Lopkriczio 1

Apie daugiaus kreipkitės pas savo agentu arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN UNE
27WHITIHALL ST. 248 WASHINGTON ST. L 
NEW .YORK, N.Y. BOSTpN,MASS« CHICAGO, J Lt
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"FRERERIK VIII”
S.S. “UNITED STATES

X.

d
-

248 WASHINGTON ST. 
, BOSTON, MAS S 4 
u..»■ «F'-h4 —

tju ta. LA SALLE ST.
'.‘4 I

r-'
' If

/m • 1 gJli
gazoline arba benzine, iszphmti X}d*<XSZi 11*0.6 T'/

a ' jjl ■ I>,„4.

jo* ipeigas labai

Visko, kas daugiausia 
nims stokas ■ 
tiktai smegenų arba iszmiB; 
ties. > •

jo aid to gyvenimo 
užsidirbt i.

Panasziu Staszinskiu Ame- 
rike yra daug. Gal ne vienas 
isz ju praleido ue viena luoša 
laika vietoje ymties prie dar
bo ant saves, 
savo žinysta,
gyvenimą idant lengviau galė
tu nukensti savo bedas.

O nekurie Angliszki laikrasz
eziai gal pasakys, kad foregne- 
rei vr.i sunkenvbe del Aineri- 
koniszkos visuomenes.

idant praplatyt 
pažinti geriau

Laikas duoti apdaryti laja 
sena inaldnknygia arba 
kias knygas. Prisiunskite 
nas knygas in redakcija o bus 
apdarytos ijrpezej, puikai ir 
kaip naujos.

os <Jru«;z.c-j,

kito
se-

ATSAKIMAI
A. J. G. Rockford, III. — Nu į 

vietines 
jisai tai

eikie pas sekretorių 
anglimis unijos o jisai um 
duos pilna informaeije ka gei- 

jdi žinoti. )2. Ant paczto daž7-
uosi kiek pavietu randasi UIm 
nujaus pavietu.

Tankiai galima girdėti szit6-> 
k i iszsitarima:

“Ak, kad asz but a u ant 
lai nesiduoeziau save

asz turiu Isz-

.1°
vietos, 
apgaut. O, ne, 
minti ir niekam nesiduosiu ap- 
sigaut.“

Bet tegul tiktai pasitaiko ko
kia nekasdienine proga, tegul 
atsilaiko kokia nekasdieninis, 
atsitikimas, tai tokis mandruo. 
lius netenka galvos ir inpuola. 
in bi a tiria beda.

Kodėl taip tankiai girdimo 
kalba: tai žmogus su zuikiniu 
protu, arba kitaip sakant, žmo
gus zuikis.

Statement of the Owuernhip, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of CongrcBB of 
AugUBt 24, 1912.

Of the "Saule” published aeml-weekly 
at Muhanoy City, Pa. for October 1st 
1930.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskt 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
the Business Manager of the "Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443. Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.

Messinoje, ant salos Sycyli- 
jos, Italijoj, atsibuvo ana die
na paszventinimas vargonų vio 
tiniojo katedroje, kuria atstato 
po drebėjimui žemes 1908 me
te.

Yra tai didžiausi vargonai 
Italijoj, kurie turi penkes ej- 
les klavituros ir deszimts tuks- 
taneziu szvilpyniu arba dudu 
ir dudeliu.

Planus vargonų padare pra
lotas Manari, direktoris muzi
kos o padirbo juos fabrike Jo
no Tamburini Kremoje, Jtali-
w

Valentas Staszinskis isz DoValentas Staszinskis isz De
troito, Mich., buvo jaunu, gei-

* J *■* * * *f ‘

South & A SU. Mahanoy City, Pa. 
Editor: F. W. Boczkowskl,

313 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa. 

Butinei! Manager: W. D. Boczkowskt, 
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
2. That the owners are: *

W. D. Boczkowskt, 
$38 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.

V. L. Boczkowskt,
836 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

8. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar nona, so state) None.
W. D. B0CZK0W8KI, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
(his 1st day of October 1930.

[SEAL]
GRACE P. HENDRICKS 

Notary Public

SZEIMYNA
* * , A ’i’ *7

“L. Z.” rnnzo:
Rugpiuczio 28 d., Kaune nu

skendo “Auszos“ gimnazijos 
mokinys Gavrilovas. Nelaime 
— tėvams skaudus dalykas, 
tacziau 
da,” 
tus, del kuriu p. p. Gavrilovu 
szeima priėjo ligi katastrofos.

Gavrilovai stiliaus kuna pa- 
szarvojo namie ir ruoszesi lai
doti. Velionis girnų. Garvi- 
lovas — pravoslavas. Todėl tė
vas laidoti pakvietė pravosla
vu kunigą. Bet netikėtai ir ne
lauktai p. p.
“Auszros ” gimnazijos 
liūnas kun. Jakubauskas, 
ris paroiszke pretenzijų in lai
dojimu, nes girdi velionis esąs 
katalikas.

Gavrilovas 
kun.

raszo:

Auszos

dalykas
*

—nebe-“viena beda
— szi nelaime iszkele fak-

Gavrilovu atėjo 
kape

li n-

pareikalavo isz 
Jakubausko dokumento, 

kad jo sūnūs (ikrai perkriksz- 
kataliku. 

reikalingas
lytas ir padarytas
Toks dokumentas 
ir laidotuvėms, tacziau kape-
lionas dokumentu duoti atsisa
ko.

Laidotuves susi trukdo, 
be to, kun. Jakubauskas pada
ręs žygiu, kad pravoslavu ku
nigas velionies nelaidotu pra- 
voshlvu kapinėse.

Gavrilovui teko kreiptis m 
, in val-

nes

a psk r i t i es vi rszi ninku 
stybes gynėja, kol galu galo 
karo kapelionas velioni Gav
rilova, palaidojo kataliku ka
pinėse.

Kaip dabar jau paaiszkejo, 
kapelionas ponia Gavriliovie- 
ne net tris kartus buvęs Isz- 
kvietes ir siūles pasiraszyti 
raszta, kad ji praszanti sunu 
perkriksztyti. Ji nesutikusi pil
si ra szy t i. Kapelionas tada pats 
pasiėmęs atsakomybe, tiktai 
liepes apie tai vyrui nieko ne
suk v t i. t“

Ir sztai, tiktai po tragiszko 
invykio, kada nuskendo sunūs 
ir reikėjo palaidoti, iszkilo vi
sas szis negirdėjas dar pas mus 
faktas, kad valstybines gimna. 
zijos kapelionas slapta nuo te- -t •! ♦ iA i •VO | 
motu vaiku ir tuo suardė szei- 
mvna.

pe r k r i k sz lijo dosz i m t i es*

MIRE 
KUN. TEODORAS BRAZYS1 . : » iM

KOMPOZITORIUS

Kaunas. —- Miuelieno vysku
pijos kurioj praneszimu, Rug
sėjo 10 d., Miuchene, Vokieti
joj^ mirė kompozitorius ir bu.
ves Lietuvos universiteto do
centas kun. Teodoras Brazys. 
Lavonas pargabentas in Lietu
va laidojimui. 1’

A. a. T. Pražys buvo tikras 
Lietuvis, iszlaisvintu valstie- 
cziu vaikas. Savo gyvenimo 
metu yra paraszes keletą mu
zikos mokslo knygų Vokiecziu 
ir Lietuviu kalbomis ir bend-

* I

My Commission expires March 2 1933 muzikos mene.
rai uoliai darbavosi Lietuviu

* . J 4 . i ' f • . . . . I ' ' 4
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sziu metu pirmaji pusnie- 
1i Lietuvoje invyko 10,967 ve
dybos. Tilo paežiu Klikų 1929 
m., buvo 10,438 vedybos, 1928 
m. buvo 12,042. Palyginus si; 
sziais melais, pernai per pir
mąjį pusmeti buvo 529 vedy
bomis mažiau, užpernai 1,075 
vedybomis daugiau.

Per sziu metu pirmaji pus
meti gimė 32,82(i vaikai,

sziltame muiluotame vandenyj 
gerai nukratyti ir pakalni i isz- 
džiuti su szeriais in žeme. Tep
tukai, kurie tuoj vartojami ga
li but‘ suvynioti popieroje arba 
per kelias dienas laikyti 
pentine arba kerosine.
kerosinas vartotas teptukas pri 
valo būti gerai nukratytas i. 
nuplautas turpentine prieszde
dant ’n parva antra syk. Van- 
deniuotos parves teptukai gali 
būti nuplauti tyrame Vamhmy-

♦

#

Į

Buvo sau viena karia tokia, 
<' į •>

JUOKAI

16,- 
925 berniukai ir 15,901 mergai
tes. Tokiu budu berniuku gi
mė daugiau 1,024. Daugiausia 
gimimu invyko Balandžio me
nesi, mažiausia Gegužes. Tildo
mu, kad visas menesiais ber
niuku gimė daugiau, negu 
merga i ežiu p. Palyginus su pe
reitais motais, sziemet gimimu 
skaiezius sumažėjo. Pernai gi- 

, užporna?me

t'

gal gyveno, 
padidino ir skaitlingos, svei
kos, malonios sziumynelos su
silaukė ir dorai iszaugino, kuri 
buvo, ju nuopelnais szvieczian-

ir Ju 
sidabriniu vestuvių pagryžini-. 
mu, papuoszimu.

Užbaigiant skaitytojui in- 
domu kas su antru szio apsa
kymo dalyviu atsitiko, žmo
gus, kurs dideli talentu turėjo, 
prasigėrė ir blogo inproczid 
intekmeje ne tik ka nieko ne
sukūrė, bet lapo vienu isz tu 
nupuolusiu vienetu, kurie gat
vėje savo kloniojimais in ne
malonumą inveda. Delio toji 
gcraszirde panele, jau gera- 
szirdžia motina būdama, kiek 
kartu gatvėje netycziomis pri
puolamai ji sutikdavo, visuo
met imdavo krautuvių iszlca-

musu Lietuvaite, geltonkase ežios senatvės parnmh, 
mergaite, viena isz (u mergni- 
cziu, kurios turi (ik — szi rd i

, — ir beveik viską.
Visi ja džiaugdavosi. — Ko-

tur-
Jaigu

j], kia tai aukso, kokia gera, do-

RESTAURACIJOI.
. .J l; Ii

— Jau trecziu kartu 
kili, o tavos ne matyt ?

— Ba dabar in mania rei
kia szaukt, “Mister.”

— Ar sziteip! Na tai duok
kia ui (‘s galva...

szau-

I < M i st e r.

man mister 
bu asz mėgstu!

1,586 daugiau 
1,719 daugiau.

Per sziu metu pirmąjį pus
meti Lietuvoje mirė 17,422 
žmones, — 9,032 vyrai įr 8,390 
moterų, vadinas ,vyru mirė 642 
daugiau. Pernai tuo paczlii 
laiku inire 20,833 zmonqs, už
pernai 18,319 žmonių, vadinas 
sziais metais mirė mažiau ne- 

3,411 žmoni u, 
997 žmonėmis.

metu amžiaus - 
per sziu metu pirma ji pusme
ti mirė 4,022 per ta pati lai
ka pernai tokiu vaiku mirė 
4,311, užpernai 4,300. Per sziu 
metu pirmoji pusmeti mirė T 
metu vaiku daugiau berniuku 
negu mergaieziu 002.

Daugiausia mirė žmonių Ko
vo menesi, mažiausia įnirę Bir
želio menęsi. Vaiku iki 1 met n 
amžiausdaugiausia mirė Bir
želio menesi, mažiausia Kovo.

Per sziu metu pirmaji pus
meti Lietuvos gyventoju skai
ezius padidėjo 15,404 žmone- mas? 
mis, — 7,893 vyrais ir 
moteru: vadinasi daugiau negu 
moterų 382. Sziais metais gy
ventoju padidėjo 1,829 žmones 
daugiau negu pernai.

NAVATNAI ISZTARE.
Daraktoris užpykęs pasakė 

ant vaikino, kuris szloktai mo
kinosi:

— Jeigu manes ne butu, 
(ai tu būtumei didžiausiu asn 
lu ant svieto.

ne butu

Poniute meisteric- 
, jog

gu pernai
1928 m.,

Vaiku iki 1

negu
i

7,511

UŽPUOLĖ IR SUMUSZE 
BŪRELI DARBININKU. 

/ i i 1 4 •’ i <* < i.

Kaunas. — Rugsjeo 4 d
_ ' >V
Rugsjeo 

ketvirtadieni, ėjusius l]() va- 
'-.-S isz “........landa vak

M

Litekso” au-. 
dimo fabriko darbininkus už-: 
puolė būrys mužeiku. Darbi-, 
niukai eidami in Szauczius pri
ėjo geležinkelio tilta, t(?rp sa
ves kalbėjosi Rusisz'kai; 
juos užpuolė su I 
rys inužeikiu, ir pradėjo įpusz- .-—u —k  < . J _ ♦ * *

puolė būrys mužeiku.

; ežia
lazdomis bu-

> t ■ .. f

ti. Netoli tos vietos stovis po-»
.1licininkas liepe iszsiskirslyti.

NE PAVYDI.

Žentas:— Tėvo, kas tai gali
' f 4 t i . s *

būti, jog .mama dabar daugiau
pas mus buna kaip pas savo 
namie,je?

— Brangus ženteli.. no bi
jok, asz jums no pavydžiu.

• T *

ra mergele, kūdikis. Iszti^kruju 
tas dideliai laiminga gyvenimo 
loterijos bilietą iszlosz, kurs 
kuomet ta szimtažiedi apsives.
loterijos bilietą iszlosz,

t

Kūdikis laimingai augo, ku- 
ir dvasia stiprėjo, tarpo, o 

pat mažumėles nuolatos
9

nu
isz
trokszdavo daryt gerai.

Su motina pasivaikszcziot 
eidama ir kelyje elgeta pasiti
kusi, tuojaus prisispyrus neat- 
leidžiai praszydavo ir t urėdą-
vo isznugti koki centu, ir ji b»s nu«igrežiusi atydžiai skai-
vargszui elgetai duoti. Net mo- tyt. [r atsižvelgdama in glr-
tina, kuri ir pati buvo mote- tuokli su pasitenkinamu pa- 

nuo kokio tai skaudaus smu-
ji a ■ m * - r » F v/ w 'vr '

kas met darbuodavosi, apie 8*° **' likimo ja tikrai tas ap-
ka net laikraszeziai skelbdavo, saugojo, kad geros szirdies pa-

ris gailaszirde ir viduose vieti- j manydavo:
niuose szelpimo komitetuos*

tarimo paklausė.
Kas moka szirdimi manyt, 

jaust ir skaieziuot, tas gyve-
be t i r nime visuomet laimes.

MIELASZIRDINGA 
SZIAUCZIUVIĖNE.

Mokinys
ne asz esmių labai alkanas
rodos vinis va Įgyta u.

— Meisteriene: Na, ta 
rai eikie iu varstotinia, paimk 
sau vinių, tik no daug, idant 
meisteris nepažintu.

PRISIEKĖ.
• * ?i * ■

— Ar žinai, vakar iszgraji. 
nau 20 doleriu isz einikio.

— Meluoji brolau!
— Dievaž, kad savo uoszvo 

matytai! pastirusia!
— Jeigu teip tai tikiu.

Susi runkelis:— Nuo ko tai 
paeina, Jonai, kad tu visada

ja turėjo priesz per dideli ne
apgalvota iszlaiduma perser
gėti, perspėti. — Žmogus szir
dimi turi netik jausti, 
skaieziuot i. Skatikas prie ska
tiko ir susidaro krūvele. Jeigu 
elgetai kiekvienas iszmalda 
duotu, tai trumpu laiku elge
ta muru namu savininku pui
kiausioje miesto gatvėje tap
tų ir visokias Viosfcpaties Dte- 

y vo malones nustotu. — Atmin
kime — kad geriausiu, kaip 
kuriu žmonių turtu yra kaip 
tik ju skurdas.

,Panelei ’mojus in metus ir 
subrendus. Daugybe jaunuoliu 
jos tėvu svetinguose namuose 
pradėjo nuolatos lankytis.

Dailiaja gražuole visi gerbe, 
už jos meilu melsvu akiu žvilg
sni kiekvienas buvo pasiryžęs 
lakstyt kaip teniso pilka, in- 
gudusia ranka pamuszta... 
Dieye, kiek tai intrigų buvo 
ant pianino skambinant kad 

•arba žai-
Jos

Iszrinktas Senatorium
*
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Isz Maine
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gaidas perversti, 
džiant rakieta paduoti.

[ ] ’ ? 4 • r i plaukai rodos kaip gegužestoks sveikas ir drūtas ir links- -1 ... . . i • • •
■ l

Linksmasis:— Matai, Jurgi 
kas sykis, kada atsisėdu ir no. 
riti pradėti rūpintis, bežiūrint 
užmiegu.
-■------------------ -------------------1— ----- . ----------------- ~"T - —

užmiegu.
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TIKRIAUSES KABALAS 
Arba Atidengimas Paslapcslu Atsi-

saulute, insimylejusius jaunuo
lius žavėjo savo aukso spalvos 
skaistumu, kaip ant szventujn 
paveikslu aureole.

Gailiausia sodno alėjoje kar
ta du jaunuoliu užstojo jai ke
lia.

Abu su visu tuo meilei hp-
jakimu, koki tikras insimyte- 
jimas ir meiles aistra dudda> .... * 
tvirtai takelio žvyryne stoVejo.

- Gyvent be tavos fi6gn-
— suszuko pirmasis. B^ilVliu — suszuko pirmasis. B^nk 

manaja. Turiu dideli talpnta,
tai
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permatoma szviosiausia 
mingiausia ateitis, ji tro^sztu 
po tavo kojų sudėti, troksztu 
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J MM- 'IK<r
Wallace H. White JrZ likos 

iszrinktas senatorium isz

“ūfflJ 1"

senatorium 
Maine ant Republikoniszko ti- 
kieto. (

VELA LOSZ FUTBOLE.
A Ibio Booth, kuris loį>že su 

Valo kliubu 1929 meta vėl su- 
gryžo prie to paties kliubo losz- 
t i futbole ateinaneziuosia loszi- 
muosia.

r
IR

STEBĖTINAS OROINSPETO^AS 
Žinosite kokis oras bus priesz laika 
jeigu turėsite szi stebėtina baro
meter a kuris inspėja permaina oro 
24 valandas priesz laika, ir padirb
tas lig maža stubele. Kartais norit 
žinot kokis dras bus tas jumis pa- 
rodis. Priesz >lietu pasirodo durise 
ragana o priesz pagada pasirodo 
vaikas ir mergaite. Kada otaa.ne-

tau, szirdies karaliene, paau
koti.

Antras tai girdėdamas, nu
liūdo.ChaldelszkU. Petslėzkii. Gralklszku. 

Arabiszku rtr Clgontszku burUniku. 
Iszguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali buU su- 
prastinu. » (

M0RAL1SZKA KABALA
Katra tszdeda Imogaua ateiti Su 
Salamono Nose 1 ’

TIKRIAUSIA BURYKLA
pu. _ . <n ^ai m - 1  

Sųlva. .Del Vyru Ir nsoteru.

Visos Tris knygutes 
tiktai ve s . ... r

Prisiuskite mumis 25c. Gausiu }

tten. Su pagelba kazlrom. Fatal

Arabiazku Yir ClfonlMku burUniku.
a < a aa la m K

l.n(Tu Ir kl.kTl.um kali būti au
irutlnu. ' ""!1 '■

B

— Gyvent be tavos uoga-' 
liu! — suszuko. — Bet ka asz 
bau tokio didžio paaukosiu f 
Nieko neturiu — turiu vos ke
letą doleriu. ’

Dailioji, Panele susijatidinu^ 
iszpažinimosi abieju ndeiles 

iszklauso.
Ir žiU'omA pegalejo savo lai

me m: j -u----
torp da 
nuojo saVb szirdioS patrauki
mo vedina ir iszsirinko fa, kas

4namioje*
— Brangus ženteli..

• »

'1 <!• f Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubinai 
Mill va. TWd Wwvit Ir nuilam A ■" ■>' t

* t vaikas ir mergaite. Kada oraa.ne
pastovus visi tris pasirodo durise.

"UJ-T- ........... g, g! '■.■HJ-------- . .'.■<ILU1.8!,.W
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Dr.T. J. Tacielauskas
Pirmutinis ĮJetnvis/jkas
Dent j stns Miihaho j ujo

< A J — l... » ’ ^ 4

19 W. Centre St., Mahanoy City ;

Dentistas Mnhaiiojujo ' 
Ant Antro Floro, Kline Sztoro
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Drucziai padirbtas ir iszmargintas 
teipgi turi gera Thermetera.' Regu- 
laris^ka preke $2,25 bet ant trum
po laiko parduosime tik už 11.35. 
Prialuskite 30c del pacxto leisziu 
o kada gausit taiužmokėkie $1.35. 
UŽgan'ėdinimas gvarantyta ar su
gražiname pinigus. Adresavokite 
PRACTICAL SALES CO. DtfP 28 

no. Su ^gųnii' laMi' iaimiu-

mo at Tilled a magftjlI■|■■■
triažai pasiskirt--

buvo labiau pasigailėjimo ver
ta— mažai. ...... ’

Todėl Vieszpats jai palaimi-
H r ta

>i

<' ■

»
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Laimėjo Dovaha Už Savo Patogumą

paklausyti,

— Taip vieszpatie! 
kiau. — Teisybe niekados leng
vai nepasiduoda.

— Asz labai maloneczi.iu
- trauko Airis,

lenkdamas prie manos 
raudona ausi.

Asz perskaiezian jam groma- 
1a.

— Man pirtnutinesos labiau 
patiko,'— tarė jisai, kaip tik 
asz palmigiau skaitos. — Cz.«a 
nėr’ nieko ypatingo, 
pats tei]i paraszyeziau. O rasi

savo

asz ir

tamstos teisybe. Gerai, paban- 
dvsime tokiu Imdu! O kad ne
paklausys, tegul eina sau vel
niop!

Sztai tamsiai deszimts dole
riu už darba — užbaigė jisai.

Tai pasakęs, jisai pasienio 
gromata ir nuėjo.

Turiu iszsipažinti, szi karta 
užmokesti priimti man Įliuvo 
koktu. Asz parasziau meiles 
gromata nuo saves paties, nes 
nsz jaueziau visai pamylės 
esąs. Bet asz vis tik Amerikie
tis. Manes prasze gromatos, 
asz ja parasziau, tai buvo ma
no amatas: o jeigu Airis ne
numano, kad gražioji nepažins- 
tamoji jo visai ne pažinti neno
rėjo tai ežia jo darbas, o ne ma
no. Asz insikiszau pinigus In 
delmona su nuraminta savžl- 
ne.

Tuom tarpu mane 
bodžiantis jausmas nekantry
bes, — asz laukiau iszgavimo 
savo gromatos. Jiji buvo per 
iszmintinga, kad nebūtu inspe- 
jus t ikrą j i raszy toja tos gro
matos, o jos apsiejimas su ma
nimi man reiszke, kad ji ir tu
rėjo koki ypatinga jausmu prie 
manes. Delko-gi asz negalėjau 
jai patikti, ant pirmo sykio, 
kad ji man patiko? Asz tuo
met buvau geriausiame amžy- 
je, augszto akio gerai suau
gės ir tur but ne nebjaurus, 
kad moterų akys būdavo ant 
manes atkreiĮ)tos. Nors asz Ir 
buvau iTtenka« vargdienis, uly- 
tinis raszikas bet sziezion San 
Francisco, tai buvo menkas 
daigtas. Kurs sziandien valo 
kitiems czebatus, gal rytoj, per 
netikėta atsitikima, važinėti

Delto-gi asz nevisai be 
vilties žiurėjau in ateiga.

Sekanczias tris dienas prie 
manės kreipėsi su keliomis rei- 
kalinemis gromatomis, o vie
na Prancūzaite* prasze paraszy- 
ti gromata pas numylėtini, 
kurd tarnavo prie laivynes.

Ketvirta diena asz staiga 
pamaczian ant kitos puses nly- 
ezios savo gražiaja Szpane su 
tauliszka mantilija, apsidengu
sia su szydais; 
tarnas su keliais 
JDonnu žvilgterėjo greitai ant 
manes ir isz lengvo linkterėjo 
galva. Asz paszokau ant vie
tos ir labai žemai nusilenkiau. 
Po .miliutai ji iszn vko už ker-

Ant

jaueziau visai pamylės
_____ . A • 1 •

ezion daug yra: pasirodo, pas 
mane i nėjo gera gi mis “
Gražus ant žiūros, tikras 
ballero, 
bines ir padaręs ant manos dl- 
de inspauda.
menesius isztejcejus 
su senoku vyru ir buvau vienui 
paezia. Mylėti asz jo nemylė
jau, a$z priek tam huvau kū
dikis, uos dar dabar vos asz- 
tuoniolikos metu esmių: o ma
no vyras jau du melai kaip nu
mirė. Pamaczius tamsta, mano 

nežiū
rint ant tamstos vargingu rū
bu, asz pažinau tamstoje gern- 
gimi žmogu. Asz visa sanVaito 
kovojau su padaryta tamstos 
ant manos inspauda ir parojai; 
ant to persiliudjimo, kad asz 
ja ueziu prie tamstos la-pat k a 
tamsta jauti prie manos. Da
bartės pavelyk tamsta pa
klausti: kokis tamstos palinki
mas? Ar tamsia keti vesti?

suszukau asz,

vyra.-. • 
i kn- 

iszsykio mane nuste-

Asz per szeszis I 
gyvenau

Nzinlis, užsi<leg<‘ meile;

k
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Laike patogumo kontesto laikyto Rio de Janiero, 
iszrinktos szitos mergaites kaipo patogiausios. Isz kaires yrn
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Miss Fernanda Goncalves kuri
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KURIOS APVAIKSZCZIOS
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• PENNA.' VALSTYBES 
(SCHUYLKILL CON.) 

lietuviai. " ;■ r i ■■ ’ t t

Jau keletas numesiu kaip ren 
gemos prie lipvaiks^cziojimor .. - riszkil m ingos szv(*nles Vytauto, 
kuri atsibus Shenandoah, 
29 diena Spalio, 19o0. Rengemo| 
su iszkiImi ligom Bažnytinėms 
pamaldorns, koncertu, prakal
boms ir skaninusia » 1 "

Shenandoah >H.,
c

pnmaldorns,

nais.

jeigu Airis

apnyko

pas

paskui ja ėjo 
pundeliais.

ji isznyko 
tos kaip kokis szeszelis. 
rytojaus jiji atkartojo ta loszi 
ir vare ji per isztisa sanvaite.

Devinta diena, anksti ryta, 
donna pasirodė viena; jiji tie- 

. siog priėjo prie manos atsisė
do ant kėdės, užsidengi* su de- 
sikeliu ir tarė:

— Kaballero, raszykit!
Mano smirdi s ome smarkiai 

muszti; drebanezia nuo suju
dimo ranka 
plunksna.

— Kaballero, raszykit, — 
atkartojo jiji, asz jums padik- 
t a vošiu g r omą ta.

— Ant tamstos paliepimo, 
signora, — vos prakalbėjau 
asz.

Vis užsidengus veidą su ve-
man

asz pasiėmiau,
M.

—■ Taip! — 
griebdamas jai už rankos.

— Liaukis tamsta, ne ezion:
— gėdingai tarė jiji, isztrauk-

Rytoj ryte asz

Port liga Ii ja ” 
landa 'Pereina kaipo 
dovana.

a pini ko titulą kaipo 
atlaikydama antra dovana o

aplaikydamaft ft Miss Brazilija”

l*ana
isz tiekos pana Y o- , 

pirma

dama ranka.
busiu namie.

Tai pasakius donna pakilo 
iszlengvo linktelėjo su galva ir 
isznvko.

Asz tuojaus suėmiau visa sa
vo kromeli ir parojau in savo 
gy veisima.

kaip tik aszAnt rytojaus, 
pasirodžiau pas naszle, tuojaus 
mudu jausmingai apsikabino
me ir saldžiai pasibueziavome: 
po tam pradėjom protingai kal
bėt i.

— Per menesi mudu 
t noksi va, ilginus laukti asz 
noriu. — Iki tam laikui tu turi 
ture! tikra užsiėmimą, — trau
ke ji. — asz tau duodu ant sko
los penkiasdeszimts doleriu ir 
veliju, kad uždėtom akmeniniu 
anglių kupezyste, kaip mano 
mirusis vyras, tai pinigiausias 
daigias.

Asz iszpihlžian jos velijimą 
ir sztai dabar, pagal Europisz- 
kus numanymas, esmi nedide
lis Kraisas. Žinoma, donna Mi- 
guela pasidaro mano paezia. 
Vienok su Airiu ir .su kitu ma
no klientu dar turėjau darbo. 
Juodu abudu norėjo mane už- 
muszti, kada patyrė apie iszga- 
vima savo pirszimo ir per ma
no tarpininkyste. Asz jiems ap- 
reiszkiau vosai isztikruju, kad 
katras pirmutinis isz juodvieju 
man pasipainios po akiu bus be 
ilgu kalbu pasiustas pas sentė
vius.

Mos visi trys ] 
kits kitam in akis ir jau dau
ginus nesusitikom.

Donna Miguela dabar jau ži
la, bot ikisziol vis dar dalei 
graži moteriszke. Turime tris 
kūdikius, dvi dukteres ir sunu 
kurs dabar tarnauja laborato
rijoje prie Edissono. Matai 
mano mielasis, — taip užbaigė 
pasgkojima mano prietelius, —

t

šileliu, szpane pradėjo 
diktavoti sztai ka.

Maloningas vieszpati
Savo paskutinėje gromatoje 

tamsta iszsipazinai mane my
lis. Ąsz tikiuosi, jog tamsta 
esi tikras kaballero, negalintis
sau jokios kaltes užmesti,
sziap nebūtumėte (manding)

susi
nę

tai Kaliforniszkas li'kimas! Tik 
tai Amerikoje priteikia tokius 
netikėtinus daigtus. Dabar pas 
mus paproeziai jau sziek-tiek 
suszvelnejo, užsikretem Euro- 
piszkn dvasia, vienok vis pasi
taikė toki stebuklai, ir žmones 
puola ir vėl pakyla, lyg mėtomi 
augsztyn vatkucziu kamuoliai.

Tėvynė Brangesne 
Už Pinigą

Karta vienas didelis garlai
vis 
Italija.
žmonių:
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i vakariene. 
Daugumas musu Lietuviu 

žino apie Vytautu 
klausimąja del ko tas daroma— 
rengema szvente.
sako jogini jis buvo 
kam reikia, tu atminimu. Todėl 
noi\s trumpai asz ežia paaisz- 
kinshi kas toksai yra 'musu Vy
tautas, sunūs Kunigaikszczio 
Koisluezio, kuriam buvo skirta 
vieta szalyj Vilniaus, 
kunigai k szez i o, 1.373
rns Vyriausiam Lietuvos valdo
vui Algirdui,Keistutis likos gy 
vas ir vadovavo visa Lietuva.

4**' 'ik <!l ; , ‘' J a .j. ’i' : i’

Jogaila nesutikimo vede ko
vas ir nesi liovė daros pinkles 
savo dedei Keistueziui ir kovos 
laiku taika bedarant su(*mo de
di* Keistuti ir jo sunu Vytautą 
in Krovos kalėjimu kame Keis
tuti pasmaugė. Jis buvo viesz- 
patavos 37 metus. Vytautas isz 
truko isz Krėvos kalėjimo ir 
1383 mete priėmė krikszta ma
žame Prūsijos miesteli 
pinu”. Suteikta gari 
Ordonuj, tas davė vai 
tautui Mar’amburga, 
palengva atgavo dali 
1370 meto mirus Ijonku kai

zai
■»/-

ma- 
nekurie

O dauguma 
pagonis,

i asz 
kinshi kas toksai yra 'musu Vy-

Traku 
mote mi-
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Ne, mieli skaitytojai, sziuom kartu patogumo kontestu 
prie jos. 

laimėjo pirma dovana už savo patogu-
nelaimėjo szitoji mergele tiktai karvute, kuri stovi 
Karve

■‘fiii
**iS

Battv Janis”
Tri Fount v Dairy (’lub, Trenton, N. J., kuri pri-

LS

ft ft

ma ant loro 
guli prie szitos mergaiie 
N. J.

kasne-ne vieno gardaus
— jisai, vargszas, kuris jau 

dveji metai vien sausa duona, 
ir tai ne ligi soties, tevalgyda- 
yo;
Ii joje galėsiąs nusipirkti 
žu drabužiu — jisai, kuris dve
ji metai vaikszeziojo apdris-

ve
1 io,plauke isz Iszpanijos in 

Juo važiavo visokiu 
ir Prancūzu, ir Italu, 

ir Iszpanu ir daug kilu. Terp 
keleiviu buvo vienas — kokios 
vienuolikos metu — berniukas, 
prastai apsivilkės ir nuliūdęs; 
jis lindojo susiraukęs kertele-; kės: 
je, kaip koks laukinis žvėrelis !

* 
y

Marjorie Ferry isz Farmingdale,

iszlipes isz garlaivio lla- 
gra-

I

ji metai vaikszeziojo
galėsiąs pagpligus tu pi- 

' nigu dali atiduoti savo teve-
ir lindėdamas, in visus sznat- liams, kurie ji, pilnomis ranko-į 

mis sugryžusi; pasitiksią daug 
mielinus. Szitie pinigai .buvo" 
jam dabar, didžiausia laime, 
nelyginant koks dvaras. Dabar 
jis apie juos tik/ir 
Kaip jam buvo dabar begalo 
linksma ir ramu glūdėti ir sva
joti už kambarėlio uždangos!

■ T “
keleiviai, jo geradariai 
darni už pietų stalo, 
klesos sales vidury, balsu szne- 
kucziavosi. Jie gere ir kalbė
jo apie savo keliom*, 
lankytąsias szalis.
pagalinus a [įsistojo ant Itali
jos. Vienas vainojo jos viesz- 
buezius, kitas kalnus ir kelius, 
trecziam netiko Italijos gelej 
žinkeliai, ir taip jie visi vienu 
balsu eme visa Italija peikti. 
Vienas sakėsi, kad jam mie
linus butu važinėti kitos sza- 
lies polkose, ne kaip Italijoj; 
antrasis skundėsi Italijoje ra
dęs vien sukezius ir galvažu
džius; trecziasis—kad ten val
dininkai skaityti nemoka.

Kvaila ir tamsi tauta!— 
tarė pirmasis.

— I r kokia neszvari!— pri
daro antrasis.

. — Va... — iszsižiojo tro- 
cziasis.

Szisai norėjo pasakyti 
gi*s,” 1
staiga, kaip žirniai, pabiro ant [įjos galybes. *Tnvede kriksz-

riomis akimis žiurėjo. Ir'kaip 
žino

ti e k vargo per juos isz- 
kentejes! Dveji metai atgal 
jo tėvas ir motina, vieno Ita
lijos miestelio gyventojai, bu
vo atidavė ji vienos komedi
ni n k u kuopos perdetiniui, ku- 

kumszczi uodamas, musz- 
damas, pagalinus badu marin
damas — iszokino ji rodyti vi
sokiu komedijų ir paskui, pa- 
siemes ji 
po visa pasauli vis 
vargindamas ir 
nieknieki kainuodamas, 
galo pateko in Iszpanija.

Atvažiavęs in Iszpanija 
berniukas, nebegaledamas to
liau iszturcti kuopos perdėti- 
nio muszimu ir kankinimu, 
pabėgo nuo savo vargintojo ir 
nuėjės praszyti Italu -konsulo 
pagelbos. Konsulas pasigaile-

jis nežiuręs sznairiai in 
nes,

Dveji metai
galvojo.O

ris Uuo tarpti trys Prancūzai— 
, sede- 

antrosios

su savim, važinėjo 
berniuką 

už mažiausia 
Ant

apie ap-
Jn kalba

szR

pasižiurejom jos vaiko, insodino ji ifi ta lai
vą, kad nuvežus ji Italijon ir 
atidavus tėvams, — tiems le
vams, kurie buvo ji pardavė 
gyvulio vietoje.

Vargszas berniukas buvo ap
driskęs, žaizdos ir nesveikas. 
Užleido jam kortele antrosios 
klesos kambaryje; maža kas tn 

, tik kai-kas 
mėgino ji prakalbinti, bet nie
ko isz to neiszejo: jis klausia
mas tylėjo ir su paniekinimu 
in visus žiurėjo. Tokia neapy-

y

ji aki t cat k re i po

kauta jam buvo invare badas 
skurdas, lazdos ir ryksztes.

Teeziau trims Prancūzams 
nuolat beklausinejant, pasisė

y

ft ft va-

Sziaiidien bus gana, dar gurk-

2 
I 

I 
IVOOUUVIIII Ilk lyvi. v y IjŽ f
mines tada prikalbino Vytautu t|i 
brolėną Jogaila apsivesi 
Lenku Jadvyga.
Lenku karalium irpr’ome krik 
szta K rėkavo ir Lenkijoj gj 
vendamas Lietuvos 
vede. Vytautas nepatenkiutasHI I 
brolėnu valdymo turėjo daiig H 
vargo ir kovu iki atėmė LietiL H 
vos žemes nuo .Jogailos ir ome *' 
tv»rta valdžia Lietuvoj, tolinus 
vėl turėjo rysžius su Jogaila. 
Vede kara su Vokiecziu ordenu 
po Žalgiriu. — Tanncnbergo ir 
Griunvaldo suvienytomis ka- 
rumenoms. Galutinai sutriusz- 
kino Vok‘eczio galybe.

1 I
Nuopelnai Vytautui 1413 me

tais Vytautas su Jogaila apva-

Kazmierui neliko vvriszkos gi-|jl
— 11
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Su jojo kotu iszluoste, ♦ t 
1 r da tai padaro, 

Kad nuo burdo iszvare.
Jaigu pasisuka in kur, 
Neturi ramumo niekur,

Ba isz rod o kaip verszi s karna- 
notas, 

Visas foisas nu’brozduotas.
Ir jau senyvas, riaukszliu turų

f*I
■

I

t

Kame

BALTRUVIENE
* * * * *
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Daug Amerike yra tokiu pleisu

>

žiavo Zemaiczius 
krikszt intis 
Varnuose

ragindamas 
visus gyventojus 

pastate Katedros 
bažnyczia ir parapines bažny-' 
ežias pastate Viduklyja, Kalti
nėnuose, Kelmeja,nenuose, Kelmeja, Rasoiniuo- 
sia, Ariogalio, Veliuonoje ir 
daug bažnycziu statyta Kaune 
<aF*L. 41' a H a te- ter a te A * A aLapiszkyj, 
apylinkėse.

Alytau t as buvo 
smulkaus veido 

j r ubus (levo jo.
Į Vakaru , Europos

Vilniuj ir visose

mažo
y

ugio, 
labai juodus

Lietuva 
bet pabaigti nesuskubo: Įpi*jc Vytauto pasiekė didžau-

ju gaivu variniai ir sidabri- Įczionybe ir puikause tvarka. 
]
bedami ant grindų ir stalo.

Visi trys paszoko isz vioUhĮ]Jcn]{am labili nepatiko.

niai pinigai ir nuriedėjo s'karp-1 ;
. . • - , ; japkarunavqti Vytautą.

O mano kad jaunu iszžiuri^ . 
Pasmeles, suvytęs kaip jerka, 

Su tokiais ne yra ka. * 

verszi gaut.’ 
Tai jau lukaut,

* . . A. .... * » ■'• f

Mergeles, jaigu norite toki

» ■ « » V • , * 1 IGero neturėsite. J

4i>

*> t

• • •
smort vargeli vargsi te. 

Isz kaimenes nuskurusios, 
Nebuvo gero niekados.

In Masacziužes nukeliavau, 
Kolos sesutes užtikau.

Gere visos kaip vantos, 
Nėra ne vienos sztantos

O tu visogalis pone,

Lyg

n

I

I

Ka randasi bobelių pasileidu
siu,

Kaip vyrus in darba isžleidžia, 
Tuojaus liežuviui radio palei

džia,
Šuo ja in koki skiepą in krūva
Gersime sesutes nepasiduosimo 

vyrams ana ve.
Tegul katros vyras pasisuka 
Tai vps sprando nenusuka, 
Iszinota laukan, suterioja,

• Ir da kulokais apdovanoja.
O jus nelaimingi vyrai.

Sunku gyvenimą turite tikrai 
Patys tame kalti esate, 

Jaigu ’bobelėms vale duodate.

»

* * ♦

Viena uoszvcle ant žentelio 
užklupo, 

Vos akiu jam neiszlupo,

I 
(] 

Kokia juju vyrai turi koro iė. 
Niekaip jais negaliu šuva’ Ivtų 
Turi vargszai varga kent* ii,

♦

Kad nors žmonys susitariu, 
O tokias girtuokles pakartu, 
Po užkaborius nesivalkiotu, 

Ir žmonių nepikinta. 
♦ ♦ »

Gzia vėlai ar tai gerai?

Wl|

_ i
Jaigu girtuokliai tėvai, “

* 
Kad butu blaivais nors vienas.

Norints vaikus prižiuretuį 
Ant doraus kelio vestu. ■ 

Sztai dvi mergaites susitarti.
Nedėlios diena pasirengė. 

Vos 15 metu turėjo, 
Ir in miestą iszpleszkejo. 

Szimts velniu trenktu in tokias 
motinas, 

Kad tokiom pareitu galas,.
Tai matote kaip tai negerai^ 

‘ 'i <
O kiek tai randasi tarp Lie- 

r
Paleistuviu ir gyvuliu

Abudu gere per dienas, f!!
' (t?

, fe

■:wf

■

■ 
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Žentelis neturėjo ka daryti, 
Turėjo uoszvia su koja spirti.

* O szirdele gerai spyrė, 
Kad net toli nusiire, 
Kdkiu juoku buvo, 

Kas mate, nuo juoku griuvo.
Boba lakstė ir plovoje, 

O buvo girta ir strapaliojo, 
Paskui da ant kiemo iszbegus, 

Pasamonus suėmus, 
Plūdo visaip kiek galėjo, 

Szpygas visiems rodinejo. 
O tu hdba netikus, 

Nuo dorybes atlikus, 
Visi žino apie tavo darbus, 
() ežia*serudve, no ilgai taip 

bus.

Jogaila ir Zigmantas patarė 
Tas 
8-ta 

>1 Rugsėjo 1430 ;nėte buvo rong- 
karumivojimo iszkilmes. 

[Vytauto brolis Zigmontas 
n kunigaiksztis

— tarė paniekinimo balsu, torp Į siuntė karūnas isz kalno. Lon- 
prasikleistu ju kambarėlio už- kai sužinoja nutari nepri- 
dangu, berniukas:— Tsz tu, leisti. Parvežapt kareivei Len
ktine mano tėvynė heroika- ku atėmė daiktus su vežimais 
liūgai szmeižia, nieko negaliu bet karimu berado spėjo pasi
imti! įtraukti. Laikas susttrukde.

Vytputni nebuVo lemta jos sit- 
J laukt i.

ma$ kurio susilaukė po tiek I . te A ... 4b te. 4

■k’1'

iH
IiJaigu latrai tėvai.nesuprasdami, kas dedasi; bot 

szit kita virioku,sauja, jau sta-J (o ° >
Vytauto

ke pagalinus ir jis prakalbinti. 
Vaikelis trumpai, gailiai, mik- 

i savo 
gyvenimą. Graudus buvo ber
niuko pasakojimas, ne vieno 
szirdi sujudino. Už papasako
jimu tie trys Prancūzai sumėto 
smulkiu pinigu krūva.

— Sze berniuk! Te! Imk, 
imk, — įr mėto ant stalo pini
gus taip, kad jie žvangėtu.

«z.Hinuu n .MW KHHU, uui guiK- cziodmas apsakė jiems 
szm alaus u- laba naktį Dabar .......... • L . i i .

, , ,, , ,. karuriiivojimo iszkilmes.
ežiai in veidus, i Vytauto ’ ‘

— Atsiimkite savo pinigus! “Storo dubo kunigaiksztis
tuviu,

d

I

4
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visi Amerikoniszkai volai užsi- 
sznekaii sii tavim! Sudiev!

GALAS *—.i " T *
i

4 Į

notaro
berniukas:

traukti.
♦ I

*
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■
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Senatve ir susikrimti-

Berniukas susirinko pinigus

iszdryso man raszyti. Pasikvie- 
tas tamsta pas save, asz ma-*
platrpamatysiant žmogų kokiu

F jf n 'M-1. '' \ * • *1* '«. •' ' *

k

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

Laidoja k u nūs numirėliu. Pasam-
... > , < ,| ' * ull "'j f *' A ' ' 1 '

do automobiliu* del laidotuvių, 
krlkaztiniu, vesoliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Av»j Mah. City
i f , S - » . 'V* *

f

ir, insikiszes juos in kiszenlu, 
i pusbalsiu padekavojo kolei- 
leiviams, ir jo rustas veidas 

'pirma karta, laivu plaukiant, 
praszvito. Pakkui jis ir vėl in- 
lindo in savo kerte ir ramiai 
gulėjo, vis galvodamas apie 
savo reikalus, apie atsitikima

Lietuviszki Bonai garbingu darbu pakirto jo jie-
I • JT4 1 • 1 • <4 4

leiviams,

su keleiviais ir apie gautosios 
isz ju pinigus. Už tuos pinigus 
jiš. galis dabar paragauti lai- AL

JiJei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy
kit del informacijų dykai 
inDępt. 4

Kurt H. Sqhurig & Co
I

gas ir Spalio 27 diena 1430 me
te mirė tprędamas apie 80 me-

♦ 1M ♦ ♦
*• . ■ ■

. Vienoje grinezioja keli vyrai, 
Pasielgė nelaimi gerai, 

Apie viena tik pakalbėsiu, 
O apie kitus nutylėsiu;

vinnnu *

d

gaunant gera kaina, raszy tn. Nepaliko slinu tik jąuniau-
šia broli Zigmonta. Jogaila pa-

. I . A _ - f < *. ‘ . t A “ te te

Tasai vienas 
Vyrelis ne kas,

in Dept. 4
f h ' tljfc” k Ji* i ' .Z!l

ti
I H

SO BROADWAY 
NEW YORK

1

.■"i

I laidojo savo brolėną Vytautu 
Vilniaus katedroj.

Taigi 27 Spalio 500 metu jo
• 1• . _ _ 1 ' • ■ • J Iki 1•

Vilniaus katedroj.
Taigi 27 Spalio 500 metu jo 

mirties atminimas. Del aplin- 
L..1 • ■_ nn ’j.

1IV

Nemoka žmonysia apsieiti, 
Nėpabuna ilgai turi iszeiti. 
Karta girtas parsivilko,

Vos ant virsznus užsivilko,

Nėpabuna ilgai turi Užeiti.

I

.....vaiksžeziosim minėta szveptė.
v ■■■ ■ .

kybiu patogumo 29 Spalio ap-
Pridaro lea ten ant aslos, 

Ir tas stoljosi ant pagalos,

v
Kada gaspadorius užuosto, 

" i i 11 4 ( i ■ t f '» • . i *. '
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331 W. Centre St., Shenandoah, Pa 
Nubudimo valandoje, sutei

kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 1 
ir graliai. Busite pilnai uiga- ‘ 
nfidinti, 1
įsa Mahanojaus ir Girardviiles J 

jeigu kas pareikalaus mano pa- j 
tarnavime tai meldžiu man tele- ;

i ei .■ i ■' *. _ " ' - _ T

i; TV

Ant J. Sakalauskas
LIETUYISZKAS GRABORlilS

_ ■,« 1 Ji1 y. ‘T ’ 1 Li. , j 1 K. t', ’

(Bell Phone 872)

A

* tonuoti o pribusiu in deuimta 
tr n-11 T.U/a»«i A99 .11 • iwlk14 hm

minutu. Bell Telefonas 871
,<4 < ? «• < 1,1

e

į
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ŽINIOS VIETINES

— Oktoberis — jau prade
da būti vešiau.

— Panedelio nakti apie 10 
valanda, 
gyvenimo Mikolo McGuire, 919
E. Center uly. Ugniagesiai isz- 
mete szienika ir buvo po vis
kam. *

— Sehuvlkill bosai
in Bloomsbnrga

per Shcnadori ir Ashlanda tris 
dienas ant sanvaites: Panede-jmas sužeista pakauszi. Randa-

užsidegė szienikas

pradėjo eiti

7*“

• i

-n-*
,1 I

n J I r

vela
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SHENANDOAH, PA.

— Locust Mountain kasyk
los likos užgriautos ir užmusz
tas Mikola Barszczovs'kis, ku
rio lavoną surado, in kolos va
landas vėliaus. Velionis gyve
no pas seseriune Vitkovskiono 

, isz kurant 333 E.Center nlv. t 
atsibus laidotuves.

— Vladas Zujus, 
West uly., likos sužeistas laiko
f ut boles loszimo, aplaikyda-

364 S.

Seredomis ir Subatomis. 
preke

leis, 
Bosai ejs greieziau ir 
bus pigesne.

— Kasyklos Mahanoy City, 
North Mahanoy, Alaska, 1 ?va
lia nee ir Bast pradėjo vela 
dirbti po dvieju sanvaieziu su
stojimo ir dabar 3,5(M) angle- 
kasiu vela turės darbo. Dabar 
Readingo kompanijos 17 
sykiu isz 23 dirba pilna laika. 
Badai ir Lehigh Valios kasyk
los pradės dirbti geriau isz 
priežasties aplaikimo daugiau 
užkalbinimu ant augliu.

— Utarninke likos atidary
tas naujas plentas terp llazle- 
lono ir Slienhdorio tiesiog m 
Harrisbnrga. Teipgi likos nž- 
bagitas ir atidarytas naujas 
plentas terp Locust Summit t Ir 
Locust Gap. Dabar motoristai 
turės tiesiog 
Ashlando in Shamokina.

si vietinioje ligonbuteje.
— Garnys paliko patogia 

dukrelių Juozams Andrulovi- 
cziams, 303 W. Washington 
avė.

303 W.

ka-

Albertas
Aleksa Link

lllv-.

gera k<*le nun

A. .1. Miahmry, preziden
tas Readingo kasyklų ir 70 vi
sokiu kapitalistu isz New Yor
ko, Filadelfijos ir kitur atlankė 
St. Nicholas |>eržiur<*dami vie- 

neužilgio
P°

peržiūrėt Locust

ta kur ketina 
milžiniszkas brokeris 
iszvažiavo 
Summit brokeri.

stoti
tam

Pieniai rugoja kad vai
kai vagia bonkutes ir parduoda 
kitam pieniui.
girnų ir yra baudžiamas kalėji
mu. Jaigu sugaus tai milaszir- 
<lygtos ant vagiu neturės.

Fas yra peržen-rift

Mani gimines ir pažys
tami isz Filadelfijos galėtu at
lankyti saviszkius musu aplin
kinėje IL‘a<ling<> kompanija pa
pigino keiioup isz 
ant $4.8,') dienoje
(Ikti/ici i<> apvaikszcziot i 
limbus I>ay, 
ned.-ly ja (Iki oberi

Fi hulelfi jos 
10, 1 1 ir' 12 

(ol- 
kuri pripuola Pa-

<» 13.

F

4 Reading

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis spccialiszka ekskurcija iri

NEW YORKA
Nedelioj 12 OKTOBERIO 
$4.00 IN TEN IR ADGAL
Specialia Treinas Sukatos Nakti

Isz Valanda
Shenandoah ....................... 12:35
Mahanoy City.............................. 1:16
Tamaqua ............................. 1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

Columbus Day Ekskurcijos 
PHILADELPHIA,

ATLANTIC CITY 
IR IN NEW YORKA

Panedelije 13 OKTOBERIO
I Apie dauginus informacijų apie 

szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raižykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

K. RĖKLAITIS
Lie t uviaskas Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

’ MAHANOY CITY,PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.

I

Kingston, Pa., — I’nairas T. į
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iSteponavicziu suuos, kuris bai- < 
ge Clark Universitetą, Birželio ?,
1930, sziomis dienomis pribuvo 
pas mus isz Worcester, Mass.,
HpiŲiti dinstu profesoriaus Lo
tini nszkos kalbos Wyoming 
Seminarijoj. Prano Stepo
ną viezinus tėvai turi daugiau1 
sunu, kuriuos stengiasi iszleist 
in auksztiis mokslus, nepaisant 
sunkiu laiku.
mokslas per visa laika. Jisai 
užbaigė komercijos uuksztesne 
mokykla, kur nepaprastai pasi
žymėjo būdamas studentu, isz- 
rinktas savo klesos pirminin
ku, bėgimo kapitonas ir c:r_? 
daly vuma dramai iszkamo rate
lyje. (’lark universitete nema- 
ži'au atsižymėjo, 
savo

Prano Stepo-1 
ilivi / I al 11 1 v* I tft 1 1 '

PVanui sokes!

erne»

Jisai buvo 
klesos ir studentu sekre

toriumi ir buvo klesos testa
mento autorius. 

<lal vv urna «

t
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— Trys naktinei iszgamos 
Edvardas Rokus, 
A ra na vi ežius ir 
likos uždarvtais Pottsvilles ka
lėjimo už nžklupima ant moto
ras ant Llovd ir Bowers
ežiu tikslo subjaurinimo josios. 
Policije dažinojus apie tai vi
sus suome ir uždaro kalėjimo. 
Gerai kad tas neatsitiko kur 
ant. West u tai hutu visUs pa
korė ant medžiu.

Perpila Sereda, 1 Oktob(‘- 
rio, Szv. Jurgio bažnyczioje li
kos suriszta mazgu moterystes 
pana. Adele, duktė ponstvos 
Fra no Vailionio isz Shafto, su 
p. Jonu Bekovskiu isz Shena- 
dorio. Veselka atsibuvo mal- 
szei ir jaunavedžrai iszkeliavo 
pažinti truputi svieto priesz 
pradėjimu gaspadorystes.

Garnys paliko palekia 
dukreliadel A. Januszkevicziu, 
Lost Ureckc, ana diena.

Apie 75 delegatai isz vi- 
aplinkines, suvažiavo in

czionais ant nulos kas kiszasi 
S. L. A., No. 1, ant apkalbėjimo 
ii’ užln‘gimo komunistu darba
vimosi ir paniekinimo juju 
propogandos, idant isznrdyt 
susivienijimą ir gauti in savo 
rankas suvirszum milijoną do
leriu
ant pirkimo farmos ir tinka
mus namus užlieti, priglauda 
del senu žmonių. 'Projektas li
kos pagirtas ir visiszkar užtvir
tintas per delegatus.

Jisai taipgi 
ome (laiyvuma universiteto 
sportuose. Nors jis ypatingai 
studijavo senovės kalbas, jisai 
daug laiko praleido socialogi- 
jns ir physi'kos studijose. Eida
mas universitetą, jisai turėjo 
artimus ryszius su profesoriais 
ir suteikdavo jiems tikras žin
ias apie Lietuva ir suidomino 
visus mokslininkus musu tau
ta, 
daug žinių 
Lietuvius.

Jisai paraszo ir surinko 
apie Lietuva ir

Scranton, Pa. 
namo 
nas J 
Wintono, likos užmusztas per 
New York ant Western truki. 
Velionis paliko paezia ir asz- 
tuonis vaikus.

Eidamas 
aplankydamas pėdo, Jo- 

arezinskas, 46 metu isz 
i

SOS

Likos teipgi apkalbėta

Projektas li-

Saint Clair, Pa. — Imigraci
jos agentai ant diena iszvežc 
isz czionais Mikola Kotera ir 
Mikola Dzarina, kurie pribuv 
iii Snv. Valstijas 
budu sz Kanados,
budu pasiseko jiems persigaui 
per rubežiu to agentai ne no
ri iszduoti.

o 
neteisingu 
Bet kokiu

Frackville, Pa. — Utarnihko 
ryta, užsidegė Garden Teatras 
ant (lak ir
Ugnis padare bledes ant $lb,- 
000. Liepsna užtiko Dave .Ja
mes ir Antanas Zelionis, 
tame laike ėjo namo ir
signola ugniagesiams. Vargo
nai verties $9,000 ir krutamuju 
paveikslu maszinos likos 
naikintos.

Lehigh nlvcziu.

kurte
davė

su-

Worcester, Mass.,—J. Medzi- 
keviezius, 40 metu nuo 5 South 
St., penki u vaiku lovas, tapo 
mirtinai sužeistas, American 
Steel Wire (’o, sziaurineje dirb
tuvėje. Jisai su apskritu pin
klu piove lenta, kada lenta pa
slydo ir davo jam in tfosuji szo- 
na. Žmogus sužeistas viduj ir 
jo deiszniojo szono szesztas ir 
septintas szonkaulis. Nunesze 
ji in dirbtuves ligonine, bet jis 
mirė tuojau kaip tik po priemi- 

Jisq>alic*ka žmona Leona
(Moliute), sirnu .Joną, ir ketu
rias dukteris: Agnieszka, Alhi- 

Sofija ir Rita; du broliu 
Karoliu isz 
Lietuvoje, < 
Szv. Kazimiero 'draugijos.

—A. Ta

mo.

na,
; Newarke ir Tgna 
Jisai priklausė prie

— Szv. Lud-Maizeville,Pa., 
dvi ko bažnyczioje, likos suduž
ti mazgu moteristes,' Blanche 
Valickiuto su Petru Kiče, isz 
Gilbortono.

— Taivsiute, dukrele Kaz. 
Lapaczinsko, viena isz trimu- 
cziu, kurios gyme 20 Liepos,
mio pulnedelio ryta, po trumpai 
ligai.. Ant rytojaus mirė antra 
isz trinuogiu Morta, ir abidvi 
palaidotos seredojo.

* i *

Tamaqua, Pa. — C. Marshall 
Ta- 
ant

Wardrop, kuris mpgavo 
maqua National Bank 
$30,000 būdamas josios kasl- 
jerium po tam pabėgo, likos 
suimtas Chicago ir atvežtas at-' 
gal.

Per nukritimą rako Ta- 
kasyklose,

musztas bosas David Rowland
45 metu. , .

— Du sžiinlhi merginu išz
fabriko

maqua likos už- 
t

Bob Co. marszkiniu 
sustraikavo už nukirtima mo
kėsi ies. Merginos po tam nu
ėjo in W(‘st Broad dirbtuve 
kur iszszanke teipgi apie szim- 
t:». merginu.

Bcston, Mass.,—Pereita san- 
vaitia, kilo gaisras keturių 
szeimu name,

Du gaisrininkai pavojingai 
apdegė begesimlami ir asztuoni 
kili aptroszko.

Policija arcsztavo du nti'žiu- 
įVtu asmenys. Pasirodo kad tai

gaisras
170 W. 4-th St.

buvo pranas Jonaitis ir Jonas 
Kaszota, kaipo niortgigioriai.

Policijos stoty 6 per keletą 
kartu klausindjant Jonaitis esą 
prisipažinęs, kad jis buvęs Ka- 
szetos pasamdytas pagelbeti 
padegti. Jissakos, policija 
sako, kad Kaszota pažadėjęs 
jam duoti tam tikra suma kuo
met iszkcddkt uosius insziu- 
ranco. —D.

J issakes

iszkdldkH uosius

GERAS SPASABAS.

gavau— Praszau ponios, 
gruma ta isz namu ir ne moku 
jos skaityt, gal poni bus'malo- • i • i j /a *n i man perskaityt?...

— Gerai!... Parodyk mani 
Poniute skaitysi garsui, 

kaip bus kokis i' 
daigias apie naminius reikalus 
tai poniute užsikimsz sau au
sis.

n (‘s slaptas

ANT KELIO

— Ar da toli prieteliuk m? i

miestą?
— Bus no daugiau kaip 

dvi mylios, jeigu greitai eisi!

ANT PARDAVIMO. ft.

Dvi stubos bizniavos, kitos 
dvi del gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio miesto 
Middleporte, arti kasyklų ir t.t.
Parsiduos visos ant syką ar 
sujaikysim kaip kas nori, i

' i. Mr. Pqv. Vnlukoviczin 
K. Washington St.

Middleport, Pa.
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite
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' savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD
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Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.
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Iszbandykite—nes labai gardi.
ANTHRACITE BAKING CO.

SHENANDOAH, PA. 
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Labai Patogi ir Linksma Kelione in
LIETUVA

'r. i

ŠVEDŲ AME Rl KOS U NIJA
(SWEDISH AMERICAN LINE) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS 
NEW YORK-KLAIPEDA 

(Via Gethenburg)
J. 1 r

Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą Amerikoje 
Rungia RUDENINE EKSKURSIJA

NAUJAM MOTORLAIVI

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS, 
Lietuvos Szaliu Sąjungos Spaudos Atstovas

Užplaukia isz New Yorko 11 SPALIO, V.D.M.
___l...............................................  - - ... ...

LAIVU ISZPLAUKIMAI ISZ NEW YOHKO
Szeszt. Spalio 11

■1i

I

—IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu pataruavima ir už-

1

ft

i Turėkite Pasitikėjimą Kietųjų Anglių Apelinkėje.
Szia apelinkeje yra gariausia dalis su v. Valstijose del darbo 
ir biznio sziame laike. Ir Mahanojus yra geriausia vieta 
Szioj apelinkeje. Namai pabrangs nes žmones norės pirkti 
savo namus. Merchants Banka nori prigelbet žmonims ir už- 

Į kvieczia tuos kurie dirba idant suezedintus pinigus dėtu in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

ganėdinima visame. ♦
!«

I

G1

I

<1

M. S. KUNGSHOLM ................. Szeszt. Spalio 11
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva. 
S. S. DROTTNINGHOLM........... Szeszt. Spalio 18
M. S. GRIPSHOLM ..............Szeszt. Lapkriczio 1
M. S. KUNGSHOLM............. Szeszt. Lapkriczio 8

Kada Perkate Mesa -- ------------------------ -
Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku.

M. S. KUNGSHOLM............. Szeszt. Lapkriczio 8
S. S. DROTTNINGHOLM . . Szeszt. Lapkriczio 29

Del platesniu informacijų kreipkitės pas areziausi Tamstai agenta 
arba bent kuria musu Linijos rasztine. Gauk Lietuviu kalboj spe-

_ ___ i
Raszyk ant adreso:

Swedish American Line
21 STATE STREET. NEW YORK CITY> -

cialiai atspausta cirkuliori apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztinese.

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.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

PARSIDŪODA FARMA.
r*""?1

167’Zj akeriju žemes; 135 ake- 
riai dirbamos, |ikusi ganyklos 
ir girrios. 27 a koriai užsėti 
kviecziais ir rugiais. Didelis 
gyvenimo narnai 6 ruimu. Ge
ras vanduo ant l’armos. Parsi- 
duos sykiu ina.^zinerijom ir 
gyvuliais. Priežastis pardavi
mo tn kad neturiu gaspadinea. I 
Noriu parduoti greit atsiszau- 
kit sziuo adresu;

A. Wa‘8ol,

Senatorius La Folcte
Laimėjo Wiskonsine

M

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

t **!

27 ukeriai 
rugiais.

(t. 81.
R. F. 1). No. 1 

Clinton, Pa.

Lehigh Valley 
EKSKURC1JA 

O ’ 4 1« _

in NewYorka
NEDELIOJ 5 OKTOBERIO

Dubeltavas 
Tikietaa$4.00

Speclaliszkas Treinns apleis Maha-
A -

noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

::
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Philip La Folete, 33 metu 

sunūs senatoriaus La Folletto 
likos iszri ūktas

y 

f 

gubernato
rium ant Republikoniszko tl-
•kieto, valstijoja Wiskonsine 
sumuszdamas buvusi guberna
torių Kohler daugeliais bal
sais.
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regularisžkas ezvertinis procentas
ant Preferred Stock’o

lt . i. it • •’
, * t” ’1

UŽMOKAMAS
.uy

t ■’ n. 1 ft ♦

■ 1
del Preferred Stockliolderiu

PENNSYLVANIA
'Ml __  -wPOWER & LIGHT CO.
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Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,

Iszbandykite muso Pasukos

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos 
JONO MOCŽULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona! r * i" 
■r"... ..— °.. 1

KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

-

, Telefonas 629-W
SHENANDOAH HEIGHTS, PA.

<

■■ ......   I

CAPITAL STOCK $125,000,00
r i

r
__ _ — — —

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62 

—— < *
Mokpmc 3-czift procentu ant 

sudėtu pinigu. Procentu prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtupuilf reikalaus su musu bun-
ka nepaisant ar mažusardidelis.

N
G' W. BARLOW, Pres.
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A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

ant visokiu kaphfld. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcsiausiuikiprą 
kilniausiu. Parsamdo* automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiema pasi važinė j imams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Įsa

Jį lazbalsamuoją ir laidoja mirusius*

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

* .r
J. FERGŲSON, Vice-Pros.irKas.

T"™

SKAITYKITE.

it J*’

< ❖ ❖ 
“SAULE*

❖ ❖ ❖

6 6 6
Pratfc&lina galvot skausmą iar neural
gija in 30 mlnutu, sustabdo perssa- 
lima pirma diena, ir sustabdo'malaria 
In trh dienas. Gausite aptiekote.

4

(n tris dienas.
666 Teipgi Tabletuose.

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau
šia. Reikale meldžiu reikale o 
np darbų buftHe užganldinUur — -*[ ,, I

217 North St. Minersville, Pa
Telefonas 481

it




