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MAHANOY CITY, PA.

ISZ AMERIKOS
—■■i e»m ■ —

LIETUVYS NUŽUDĖ

SAVO PACZIA

Szove In Ja 5 Kartus; 
Motere Norėjo Nuo 

Jo Persiskirt

PALIKO PENKIS VAIKUS.

— Palei- 
Veronika,

Sheboygan, \Vis. 
dos in savo paežiu 
.32 metu, penkis szuvius Anta
nas Jonelis, ,39 metu fermeris, 
gyvenantis trys mylės nuo Par- 
nello, pasislėpė artimoje fermo
je, b(*t likos suimtas ir uždary
tas kalėjimo.

Motoro paliko penkis si°ra- 
lelius: Antena 16 motu, Edvar
das 14 metu, Kristina 12 metu. 
Berta 10 metu ir Adele S metu. 
Nelaime atsitiko Panedolyja 
Oktoberio .3.

\ isa pri*žast is žudinstos, bu
vo moteres neužganadimas gy
venimo ant fermos. Jonelei 
mylejosėi da Lietuvoje, priim
dami in Amerika 20 metu algai 
ir buvo v(*<ie apie' 17 metu, ap
sivogdami Mason t’ity, Iowa. 
Jonelis dirbo sunkiai ant gelež
inkelio ir susiezedino 8,000 do
leriu, po tam išvažiavo 'in 

praliejo diionkt- 
bo! po kokiam lai- 

ir neteko 
apsigy-

atsitiko
•> 

I •>.

po tam 
rhkag.t,-kur ] 
pini bizni, 
kili bizns nepasiseko 
1,500 doleriu. Nutarė 
vent i ant fanuos, kur galėtu su- 
czedyt daugiau pinigu. Viskas 
ėjo gerai ant fanuos, bot Jone- 
lienei nepatiko toki 
mas ir , . t grvzti 111 miestą, 
vedė teismą ant 
nuo vyro. Vyras norėjo kad mo 
lere butu iržganadyta ir mylėtu 
ji kaip jam prižadėjo prie alto
riaus bet ji nžv°dc teismą apie 
menesis laiko.

Jonelis yra gerai žinomas 
Osceoloje ir aplinkinėje. Jone
lis kalbėjo policijai, buk Vero
nika visai nenorėjo gyvent i su 
juom ir susirūpinės kad ji ap
leis, nutarė ja nuszaiiti ne kaip 
ji turėtu patekti kitam.

S
nuolatos liūdėjo

Ant galo už- 
persiskyrimo

gerai

gy vem-
su-

100 MILIJONU BUSZELIU 
ANT ALAUS SUNAUDO
TU JAIGU DIRBTU GE

RESNI ALŲ.
\nt laikyto su- 

v

ru
pi rmsedis B. T'. Dow isz 

Davenport, Iowa, tvirtino, buk 
jaigu valdžia pavėlintu dirbta 
geresni alu, tai bravorai sunau
dotu kas metas nemažiau kaip 
po szimta milijonu buszeliu 
rugiu, javu ir kitokiu grūdu.

Farmeriai su džiaugsmu pri
imtu taja permaina, jaigu val- 
<lžia pavėlintu dirbti geresni 
alu ir farmeriai tiek nebadautu 
kaip sziadien, nes parduotu 
lengvai rugius ii; javus ir butu 

- * užganadyti.

v n i rago. 2
važiavimo kupcziu javu ir
gi U,

MIESTAS, KURIAME 
NEATSITIKO JOKIU 

NELAIMIU.
Rcdburn, X. J. — Giliuknin- 

giausiu ir saugiausiu miestu 
Amerike, gal yra szitas mieste- 
ls, nes praėjusi meta jame neat
sitiko jokios nelaimes ant uly- 
cziu. Visos ulyežios pro kurias 
eina geležinkeliai, eina per tu
nelius, todėl žmonys ir automo
biliui apsisaugojo nuo uolai-

Imiu.

Szito vaikuczio koja da 
nepastojo ant žemes

j

•
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Audina (PItara, 6 metu sū 
*lis kapitono laivo

girne aut mariu ir gyvena visa 
savo gyvast ant laivo ir neisz- 
keJe niekados kojos ant žemes. 
Paveikslas buvo trauktas ant 
laivo kada atplaukė iu Austrai 
i jos prist ova.

“Osiris”

MATE DEGANCZIA PACZIA 
BET NEGALĖJO JAI 

PRIGELBET.
Westville, Ore. — James Gi

rard, gulėdamas lovoja kone du 
melu su sulaužtonis kojoms ne 
gal°jo bėgti in pagelba savo 
paežiai, kurios szlehes užsidegė 
nuo gazinio pecziuko.

Vvras žuredamas
deganezios moteres, kenti* tik
ras p<*kliszkas kanezes isz prie- 
žastiiM n/gr.lejimo jai prig°l- 

kaimynai užgesi- 
baisiai 

likos apdeginta ir mire in kėlės 
ligonbuteje.

aid savo

*

bet. Subegia 
no liepsna, bet moten*

valandas ligonbuteje. Aryras 
tuom regėjimu taip persiėmė, 
kad pavojingai apsirgo ir kai|) 
nulos mirs.

MIRSZTANTI MOTERE 
KALTINA VYRA 

UŽ SUDEGIMĄ.
Jersey City, N. J. Mrs. 

Elzbieta Swavely, 55 metu ant 
mirsztanczios lovos ligonbuteje 
pripažino, buk josios vyras pa
degė lova ant kurios gulėjo 
tksle sudeginimo josios idant 
aplaikyti po josios mireziai du 
t ukstanezius doleriu insziu- 
renc.

Nakties lai k® vyras prisiar
tino su pundu uždegtu lai k ra.sz- 
cziu kuriuos pridėjo prie josios 
lovos. Liepsna apėmė lova ir ja. 
Swaverlv buvo vedes du kart 
priesz tai. Pirmutine pati mirė 
o su antra persiskyrė. Likos 
uždarytas kalėjime. Mot®re ne- 
iszliks gyva.

JPACZIULE NEDAVE
MOTIEJUI $5, TODĖL 

PASIKORĖ.
Pittsburgh, Pa. — Mykolą 

Zajeszkovskis, 49 metu, 4 Lec- 
key uli., isz North Side, m®lde 
savo pacziules Viktorijos idant 
jam duotu penkis dolerius. Vik 
torijele staeziai atsisakė nuo to 
akydama jam kad eitu po vel- 

Mikas atkirto moterei: 
gerai, asz eisiu, bet tau dau-

doleri u

Mill.
i 1

giau kasztuos mano kelione ne 
kaip toji penkine.”

Po tu žodžiu nuėjo in skiepu 
ii* pasikorė ant virvukes.
cziule nuėjus po valandėlei at- 
sineszti augliu, rado Mikoleli 
siūbuojant nuo balkio.

SU MYLEMU NUŽUDĖ SA-

Pa-

VO VYRA.
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SAVŽUDINSTA

KLETKOJE

4-UįT
w. n. ioczkowsii, pre«. a m*.

s?
i1 I

LIŪDNAS LIETUVIU Aplaike Didžiausia
LIKIMAS Garbe

F. H. BOCZKOWHKI, Ktitor.

Turkai turi su juom 
daug ergelio

a
>

42 METAS

PIRKO SAU VYRA
* f

- - - c IT

Motina Ir 3 Dukterys 
Sirgo Lovoj; Ketvirta 

Mirė Nuo Džiovos

BADAS IR VARGAS NUO 
BEDARBES.

Kas tokis davė

lel pagel-
.314(5

I įlojau

('hieago.
žinia in Deeringo policijos sto
ti kreiptasi telefonu i 
bos. 3’elefonuota isz namu 
Normal a veli m*.

Nurodvton vieton
atvažiavo du policininkai. Pa
tamsi, jie sziaip tai|) surado na
mus ir grabaliodami tropais už
lipo in antra augszta. Atsidarė 
duris jie pamate vos spingsan- 
ezia žvakes szviosa miegamam® 
kambaryje, ir o jo žiūrėti.

Kambarelyj buvo susispietil
sios Mrs. Barbora Aleliuniene, 
neszle, ir trys dukterys: Ona, 
20; Darata 16, ir Prane, l l me
tu amžiaus. Lovoj gulėjo k®t- 
virta duktė, Marijona, 19 melu, 
mirszlanti džiova.

Namiips buvo szalta. 
turėjo nei kuro, 
maisto. Ir

Jos ne 
nei kruopeles 

ligi policininkai 
svarsto, ka daryt ligone įnirę... 

Ahdiuniene papasakojo poli
cininkams, kad nei ji, nei dak
tares seniai nedirba ir niekur 
negali gaut darbo. 'Policininkai 
savo pinigai nupirko naszlei ir 
iluktcrims truputi maisto ir pa
kūrė krosui.
Aleliunienes vyras mirė priesz 

trejetą met u.
Priesz <1 vėjus metus taip pat 
džiova mirė dar 
apie 19 melu amžiaus.
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LIKOS SUDRASKYTAS ANT 
SZMOTELIU.

r 1
-

O"
''' ***^ 

I

■ f

■r I.
>

Daktaras Karolius Landstei
isz Rockefellerio Instil lito 

lel medikaliszku tyrinėjimu,

1

\
<

Naszlele Pirko Sau 
Vyra Nuo Kitos ' 

Moteres

1 
/ 

I, 
/ /

A-i ;v;.i

t

i
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SU JUOM ISZKELIAVO IN 
AMERIKA.

4—     - —

Warszawa, Lenk.
j 1
M

ne r
<
žymus baktcriologistas ir pata- 
logistas aplaiko didžiausia gar
be už mokslą nuo .Nobelio.

,*x

Madrid, Iszpanije. — Kokis 
lai žmogus iusigavo in kletka 

’kurioje radosi keli laukinei 
levai miesto
Žmonis pamate žmogų kletko- 
je, kuris su botagu baisei pla
ko žvėris idant juos 
laukdami valandėlės, 
siute bestijos sudraskys ji ant 
szmoteliu. Bet nemažai regėto
jai nusistojiejo, kad le\ai gulė
jo sau ramiai ir davėsi jam 
plakti be jokio pasipriosziui- 
mo.

Ant. niek 
ir erzinimai, 
si engimą i

keli 
žverinyezjojt*/

K. Y- 

?! 4 *

4 j

Fra- 
geidv idant

SUGRYŽO IN LAIKA NAMO. 
ISZGELBEJO 9 GYVASTIS.

Port Rielimonil, Pa. 
nas I‘rzvmon.sk i s,
jo pati Zotjja eitu su juorn pa- 
sivaikszcziot o kada toji, atsi
suk0 ir iszejo puti iii miestą, 
Pranas isz piktumo atsuko ga- 
zo kranukus iszleido gaza ir 
atsigulė mirti prie sūnaus. Zo
fija siigryžiis namo apie treczia 
valanda, po pusiaunakt, suvuo- 
do kuknioja gaza, o durys už-

Jis mirė džiova, darvtos buvo. Pabudino kaimv-• f'

viena duktė y

su savo

DVASIOS ISZGUJO ŽMONIS 
ISZ NAMO.

Luncaster, Pa. — Harry Mc 
Lan°, kuris gyveno
szeimyna artimoje czionais, bu
vo priverstas apleisti savo gy
venimą isz priežasties neturėji
mo ramybes per dvasias. Kož- 
na nakti tarp 12 ir 1 valandos 
po pusiaunakt, jiasirodinejo 
name kokios tai baisios baidy
kles, kurios neduodavo szeimy- 
nai miegoti. Cypimai ir kliks- 
mai buvo neiszpasakyti, o koki 
tai balti sz°szeliai kaip miglos 
slankiojo isz vieno kambario in 
kita, 
kensti t uju naktiniu 
buvo priverstas apleisti narna 

stovi tuszczias, 
insi-

mis, paszauko Įiolicijanta, ku
ris iszdauže duris ir isztrauke 
pusgyvius tęva irsimu, kuriuos 
ntiveže iii ligonbute kur juos 
atgaivino.

Zofija sake kad buvo pas tę
va Joną Xarkevieziu ant (5.35 X. 
22-ros ulyzios kur truputi 
truko.

kur

UZ-

pusiaunakt,

Xegaledamas ilginus nu- 
svoeziu,

kuris dabar 
nes niekas ne nori 
krausi vti kad ir už dyka.

m ji

3,200 DOLERIU UŽ VIENA 
KIAUSZINI.

New York. — Mi°sto muzie
jus pašilde .3/ 
na kiauszini.

,200 doleriu už vie- 
Ne buvo tai pa

prastas visztos kiauszinis bet 
kiauszinis padėtas tūkstantis 
metu atgal ant salos Madagas- 

per paukszti vadinama 
kuris dingo se

niai nuo virszunes musu svieto. 
Kiauszinis svėrė t iek, kiek 150 
visztiniu kiausziniu.

kero
“ Kpijorgis”,

DAUG ŽMONIŲ SUGRYŽO 
PRIE DARBO. 

iIJ^triiifi/Micb. — Fabrikai 
jau priėmė in darbus apie pen
kis tukstanezius žmoni u praei-

77 A
3 M

& rsuerzyt, 
kurioj in-

vadas

ramiai ir davėsi

(‘jo jojo plakimai 
o kada visi jojo 

suerzyt levus nuėjo 
ant niek, atsigryžes in stoviu- 
ežius žmonis, pasakė kalba, 
aiszk indą mas, 
paprastu būdu norėjo čutrum- 
pyt sau g 
sai užmanimas

nesudrasko

pasakė 
kad toliau ne-

fyvasti, o kad jam ta- 
nepasise'ke ir 

lovai ji nesiidraske, todėl at
ims sau gyvasti kitokiu bud u. 
Su tais žodžeis iszsitrauke re* 
vol veri ir szove iu smegenis.

Levai rodos iszbudint i isz
• • 1 1 r k* t *’'*1 .miego szuvio balsu,"ktiViko'bąl

ant žmogaus ir in 
sudraskė

sei, metesį 
minutolia’ 
szmoteliu da gyva.

Ji aid

►

Y 
n'

t

b v;

j*

T
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ZU B
t

N o wry, 3’urkiszkas 
aplinkinėje 

nemažai duoda 
rgelio 'Turkams, kurie ji gei-

11 assan
pasikeleliu

Ararto Kalno,
o
džia suimti ir nubausti už dau
geli žudinscziii, padegimu ir 
pleszimu.

re jo ir

J

Indianapolis, Ind. — Mrs. 
Mary Coyje, 25 Ai«tu ir josios 
meilužis Frimus oJrdan, 25 me
tu, likos uždarytais kalėjimo, 
kaitinami už nužudinima. motę- 
re« vyro Ktiymundo,. .37 motu. 
Lavonas nužudyto biivo.pgjpes-

tu sanvaite, pagal apgarsinimu 
James Duncan, perdo tini mies- 
tiszku darini. Užpraeita* san
vaite priimta du tukstmicziai 
žmonių. Miesto biuras suranda 
kas diena nuo 200 lyg .300 dar
bu del bedarbiu. Aliostas pra
se rgsti idant in Detroitu niekas 
nevažiuotu, nes darbo ne gaus, 
nes pirma turi*aprūpint dar-II J | V l'H ▼ j J I |vl VU I I * ll| Ii II V • 1 *

tas krumuusia arti Grucnfieldo. I bais tuos, kurio gyvena mieste.

Ant va
kari jii czioiiai> lankėsi patogi 
jauna iiiiszlelc, kuri teipgi tu* 

18 tukstaiH'ziii zlotu/* 
susipažindami! su jaunu vyru
Antanu Wiechu, .35 metu, žmo
gus, kuris turėjo paezia ir tris 
vaikus. Naszlele teip apraga
navo Antanuką kuris n<*atsis- 
pyre nuo sziltos naszleles ir 
ant galo suliko su jaja iszko- 
liauti iu Amerika. *

Nesirūpino, kas 
paezia ir vaikais,
stovėjo jam ant k<*lio, 
jos pavelininio negalėjo 
ti pavelimo apleisti tevyniajfr* 
aplakyti praszparto ant kelio
nes. Tada naszle nu<*jo pas An
taniene sii <h*r\'boms: “ 

sziailien žmonis perkaISZSKERDE
DU KAIMUS!

80 Kaimiecziu Baudžia
mojo Czekistu Būrio

NUGALABINTI UŽ NENO
RĖJIMĄ DUOTI KOMIS- 

ARAMS GRUDU.

atsitiks sn 
be parz/mle 

nes.be 
gad-

miela.
\J ano

t viską, o gal tu parduotum man 
užklausi* meilingai 

Duosiu už ji 300

TOKI SZPOSAI NEISZEINA 
ANT GERO.

Baltimore, Md. — Idant pa: 
daryti szposa ir kad duoti vy
rui suprasti kad buvo iszejiis in 
miestą, Mrs. Alvimi Sprowis, 
22 metu pasislėpė in dideliu 
skrynia (hope ehest) kada isz- 
girdo vyra pareinant isz darbo. 
Skrynios spyna užsitrenkė ir 
moterėlė po kokiam tai laikui 
u žt roszko.

Nelaimingas vyras
savo prisiegeles visur per kolos 
dienas ir ant galo užtiko ja be 
gyvasezio skrynioje. —- rUaigi 
moterėles, tokiu ”
rykite savo vyrams, ba gali isz-

t

j®s'zlcojo

funiu ” neda

ri I i aid blogo.

PERSIDŪRĖ DALGIU KAD 
NEISZLAIMEJO PINIGU.

Ldžius, lamk.
arti Lodžiaus, 30 metu 

Stanislovas M i kola i- 
czyk, papilde savžudinsta ban 
su bildu. Stasys insmeige dalgi 
iu žeme, po tam atsistojas ant 
baczkos, visu drūtumu szoko 
ant dalgio, kad net perėjo jam 
per pilvą, 
rado ant rytojaus 
ant dalgio ir neturėjo 
berną nuo ten nutraukti — tu
rėjo paszaukti kaimynus iu pa
gelba.

Stasys atome sau gyvasti už 
tai, kad turėjo di.deli vilti lai
mėti daug pinigu ant loterijos, 
bet neturėjo gi Ii ūkio.

Kaime Tar-
nove, 
bernas

Oaspadoriu.s ji su- 
užsmeigta 

drąsos

— Kardi-

Ryga. — Latviu spauda pra. 
nesza apie baisias skerdynes, 
bolszeviku czeks invvkintas 
dviejuose Rusu kaimuose 
toli 'lino Latvijos sienos.

nesza apie baisias 
czeks

savo vyra, 
naszlr.
zloi u.”

Po ilgu derybų naszle suti
ko užmok<*t i Antanienei 500 
zlotu Antaniene pasirasze ant 
praszparto. naszle iszpirko bi
lietus ir abudu iszvažiavo.

33k pa iszvažiftvimui Anta- 
nelio dasipra|o ka padare, ktul 
.300 zlotu neužteks jai ant pra
gyvenimo, nubėgo iu pnlielje 
idant Antanu sulaikytu su 
naszle, bet ti<\j<*i jau buvo toli 
ant mariu. <

11

Nesvnei czionai-

NAUJAS BUDAS UŽLAIKY
MO NEBASZNINKO.

G rod nes.
tineje aplinkinėje mirė netur
tingas ūkininkas. Velionio my- 
lema moterele geisdama vyro 
lavone užjaikyt kaip galima il
giausia, sukrovė jam isz ak
menų skiepą kuris žinoma tuo
ju us ir sugriuvo.

isz Maskvos,
Paskutines Žinutes

asz-
Vie-

ISZPRASZE NUO DIEVO 
SVEIKATA.

Rockton, Ill. — Villiinas 
Breston, 67 metu senumo, kuris 
per.32 melus buvo kurezias, ana 
di®na staigai atgavo girdėjimą 
per nuolatines maldas, kuris 
per .32 .metus nepaliove melsti 
Dievo idant jam sugrąžytu gir
dėjimą.

Nuo laiko kada pasiliko kur- 
ezos, kas diena melde Dievo 
turėdamas vilti, kad jam Die
vas sugrąžys girdėjimą. Kada 
atgavo ginlojima, pirmiausia 
nuėjo in bažnyczia iszklausyti 
misziu ir padekavot Dievui už 
Jojo unielaszirdyste, po tam at
ėjus namo akyvai klauso radio

. « * * . * Mb*

1

DU ŽYMUS KARDINOLAI 
MIRĖ.

Rennes, Franeije 
uolas Chars t, arkiviskupas isz
Renno, mirė turėdamas 70 me
tu, nuo uždegimo plaueziu.

Florencije, Italije. — Kar
dinolas Alfonsą Maria Mist- 
rangelo arkiviskupas Florenci
jos, įniro nuo maistinio užsi- 
trucinimo, turėdamas^8 me- I r

tus.
Popiežius kutina suszaukti 

kardinolu suvažiavimu in Ry- 
ma ateinanti mota ant iszrinkL 
mo badai asztuoniu nauju kar
dinolu. Girdėt, kad du Ainert- 
kiecziai aplail 

, pures. „     ■«
< ’* / * »* »

118 MOTERIŲ NUSIŽUDĖ 
IDANT JUJU VYRAI GA
LĖTU EITI ĄNT KARES.

Aplaiky- 
valdžia

‘o

■> 1-4 iX, A.r-

■s raudonas ke-

ne-
'Tos 

skerdynes invyko Spalio 26 d.
Pasak laikraszczio “Latvis” 

keletą dienu priesz tai iu Dub- 
ku ir Jelino kaimus atvvko so
vietu javu inkimo ekspedicija. 
Ūkininkams atsisakius atiduo
ti reikalaujama javu kieki, bu
vo paszaukti raudonarmieczei. 
Bet kareiviai atsisako szaudyti 
ūkininkus.

rTad insakymu
atvyko baudžiamasis czekistu 
būrys, ir abieju kaimu gyven
tojai, neiszskiriaut motoru ir 
vaiku, buvo iszskersti.

Viso czekistai paskerdė 
tuoniasdoszimt asmenų,
nas szventikas, apkaltintas del 
maiszto krustymo, buvo pakar
tas.

Pasak laikraszczio, egzeku
cijos buvo invykintos su neap- 
sakondi žiaurumu. Kai kurie 
maži vaikai, kurie buvo užtikti 
dar gyvi, buvo-czekistu pri
baigti smaugti.

Pagal kaimynu paturima su 
lavonų pasielgė 
nupraus(k lavonu grąžei, po 
tam gerai apsodino. Bet tokis 
” balsamavojiiųas” lavonu ne- 
atnesze jokios pasekmes. Lavo
nas po keliu dienu m* tik neuž- 
silaik<‘ bet pradiųo baisei smir
dėt.

Kada polieije paliepė moto
re! palaidoti lavona, niekas ne
norėjo ji neszti ir noprieme inl * .j * a • * a a

balsamavojinųis

sekaneziai: 
grąžei,

rei palaidoti lavomi, niekas ne-

ir labai stebėjosi tuom iszrndi- 
inti.

^'l> »l*4

KA MĖGSTA.
Ka tu Mariute/. goriau

rm*gst i, a r mane a r J argi? 5

kendos ir ulu • •t
1 l'7> '■ *

•/ i

Asz geriausia mėgstu
A

) * i i
.7*‘ ■"••L 
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'Tokio, Japonije. —- 
tas telegramas per 
skelbia, buk visos moteres kai
me Al a kebo, ant Farmozos sa
los, kurios da nepriguli prie 
Japonijos, atėmė sau gyvaš
ios, idant jujn vyrai galėtu ei-.

bažnyczia ir grabu reikėjo nu
vežti tiesiog ant kapiniu. — 
'Paigi, “neužtektinai insudžiau 
mano sakalėli’L— dejavo bo- 
bolka.

tin nJ ka res- kovot i sįi neptie-; 'į1 
toliais. Pagal pranerta. telu-1^
gruma, tai 118 matotės

'I ,»'• įsau gyvastį. ■ • i...

ISZ SOVIETU ROJAUS.
Ryga. — Slaptinga Rusiszka 

policija aresztnvjo
^toslkvoji* .3850 žmonių. L<z t uju 
iszsinnsia in tolima Sibirije 

jįJOth) ir Solovecku Salų, 868 in
I " A . •• , • ’ i •

itieiho ypntds likos sUszaūdytos. —
•S į

Y i

pnczioje

a (ėjimą ant ilgu metu; o 168

y 'Tai tau laisve Komijoj! '
1 1 " " 1

■' W * . -Y i

3. — Trvs 
banditai apvogė Merchants 
banka ant $11,021, po tam nu- 
pyszkino su pagelba automobi- 
lians.

U Lima, Peni. Du Ame
rikonai ir plenki svetimžemiai 
likos užmuszti laike sumiszi- 

ario.Mel Paso per anglekasiiM^
Il Portland, Ore. — Mrs. 

Lena Bowles, turtinga motore 
likos nžmuszta |»er savo vyto 
stenografistė kada atėjo jaja 
iszbart už draugavima 
vvru.

11 Moskva. — Soviatai pra
platino po svietą buk keli skly
pai padare suokalbi suardyt 80 
vintu Bosija ir aresztavojo ke
liolika ž<*nklyvu ypatų. Buvo 
tai melas paleistas per Bolsze- 
vikus ir viskas v ra grvnu 
Iii.

•J Newark, 
apvogė

su jos

VIRVUTE NUTRUKO, PASI
KORĖ ANT LENCIŪGO.
Rockville, rrKada vir

vute, ant kurios pnsikor® Jo
nas Surikta, žmogus be darbo, 
stengėsi užbaigti savo vargin
ga gyvenimą, nutruko, nenusi
minė žmogelis tuom ir nutarė 
da karta pabandyt giliukio. 
Pasijeszkojo sau szmotn lenciu- 
ggo, pridrutino ant balkio tvar
te, kita gala apsupo aplinkui 
kaklai ir užkibo. Surado ji ant 
rytojai. Žmogus thttvjo darbai 
ant ulyezios, bet nno kokio ląu» 
ko nedirbo. ’• a*
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Kas Girdėt
——■ ■ ■ ■■ ■■

Praėjo rinkimai kandidatu 
po visa Amerika. Ukesiai bal
savo ant senatorių, kongresme
nu o kaip kur ir ant guberna
torių kaipo ir sudžin. Pasekme 
i uju rinkimu buvo didesnis at
jautimas del Demokratu ir 
“szlapiuju” kamlidatn, kurio 
iszojo galingai per rinkimus.

Du metai atgal R®pwblikonai 
prosperity” geruma 

po. visa sklypu. Jieje tvirtino,| 
kad turi receptą ant gerbūvio. 
Savo prižadėjimu vienok nemo
kėjo dalaikyt. In trumpa laika 
po iszrinkimui prezidento Hoo- 
verio, sustojo viskas, gerbūvis 
nuėjo aut szunc uodegos ir 
sziadien visam sklype beda.

Dingo netiktai aprėkta 
ta isz puodo” 
nesiranda tlarbo ir duonos. Už 
taji “gerbūvi“ 
partija aplaike paniekinimus. 
Ginklu prieszais beda yra uke- 
su balsai, bet tukstaneziai isz 
tojo ginklo nemoka ar 
pasinaudoti laike rinkimu, 
po tam ingo ja kad sav 
didafus neiszrinko.

Už savo nedalaikyina žodžio, 
Republikonai panesze dideles 
bledes laike rinkimu. Gerai! Ba 
jaigu Republi konai su savo 
“prosperity” rėdėsi su bukie
tais pasisziauszimu ir tikrini
mu, tai dabar aplaikineja už be 
darbe akmenis neužganadymo.

Pas jiems iszeis ant gero ir 
persitikrins, kad laikas imtis 
prie dariio ant pataisymo tos 
Isnlarbes, ba už dvieju metu tu 
akmenų gali prisirinkti da dau
giau.

4 4

“ visz-
, bet del daugelio

politikiszka

G

nenori 
o 

kan-

iniest uoAmerikoniškuos i a 
šia buna papildyta konia po 
penkios žudinstos kas diena. 
Isz tnju daugiausia buna pa
pildyta Chicago, po tam New 
Yorke. Philadelphia ir Detroi
te:

Demaszke, kada jaunikaitis 
arba ir senbernis, geidžia apsi- 
paezinot su mergina, turi jos 
tėvams • užmokėti paženklinta 
suma. Kitaip — prieszingai de
dasi pas mus.

Bot ir toje dalyja svieto, bu
na ir arsziau, preke dukrelių 
pakilo in viražu taip, kad szia- 
dien tik turtingas žmogų 
sau pasiimti paezia. 
maszko jannikaicziai
kad Europoje karpo ir A įnori kv 
galima sau gauti paezia ant i z 
mokesezio, ant ko levai mergi
nu noringai sutinka.

Dabar viskas persiverte aug- 
sztyn kojoms, nes daugelis isz 
vyru negali iszmoketi prižadė
tu pinigu ir geidžia sugrąžyti 
dukreles tėvams ant ko nesu
tinka o vyrai isz to džiaugėsi.

s, gali 
Sztai De- 
dagirdo >

■

Seka pėdoms savo tėvo

Senor Michaelo Romero bu
vo turtingu Kubaniecziu. At
važiavo jisai in Su v. Valstijas, 
)>enki metai atgal ir dingo b« 
jokios žinios. Ar tai milijonie- 
ris ar vargszas, kada laikas at
eina, turi szia aszaru pakalne 
del vienu, o rojų palikti <lel ki
tu ir apleisti.

Todėl atsisveikino su gyvas- 
cziu ir musu Romero viename 
isz Najorkiniu hoteliu, palikda
mas naszlia ir dukteria. Naszlei 
ir dukteriai kas tokis tvikstelė
jo in galvas, kad mirasis su- 
grysz. Paliko velionio kambari 
taip, kaip jisai paliko, o duris 
visados yra atidarytos.

.Jau nuo penkių metu lauke 
dvi moterėles nekantriai ant 
sugiyžimo namo mirusio tėvo 
ir vyro. Per taji laika nopriįmi
nėja jokiu svecziu pas save.

Bevaisiugi j n laukimai.
Tie jei, Jcurie jau karta su mu

mis atsisveikino, nesugryžta ne 
vienam ne kitam pavidale. Jai- 
gu ir mirusis Romero galėtu
sugryžti ant valandėlės, tai isz- 
tikruju pasakytu abiem mote- 
rem, senesnei ir jaunesnei, kad 
nesirūpintu apie mirusi, o pra
leistas brangus laikas ant lau
kimo dvasios geriau sunaudotu 
ant pasaldinimo sau gyvenimo.
J

Kornclius Vau<lerbilt AVhit- 
ney, sūnūs įnirusio ^milijonie-ney, sūnūs mirusio milijonie
riaus turi puikiansus lenktynių 
arklius visam Amerika o gal ir 
ant viso svoto. Jojo tėvas irgi 
myk jo taji sportą ir 
daug arkliu.

augino

diaKada zakristijonas ana 
na inejo in bažnyczia Strzeme- 
se, netoli Somovian, paregėjo, 
kad bažnyczioje visi paveikslai 
buvo papuoszti žie-dais, bet isz 
dežucziu dingo visi pinigai pa
aukauti del vargszu ir kitu tik
slu — visos brangenybes isz 
bažnyczios taipgi likos paimti. 
Vagis paliko gromatelia, kad 
tai padare isz vargo ir bėdos.

Kaipo dievobaimingi vagy 
nenorėjo ant saves 
szventuju piktumo, todėl pa- 
puosze juju paveikslus su žie
dais, pavogtais nuo kapu miru
siu.

s, 
užtraukti 
todėl

Juk kone visi mes kalbame 
isz rvto ir vakare žodžius mal- v
dos Vieszpaties “ne vesk mus 
•n pagundinima.” Todėl, kada 
22 metu Julijonas Jarosz, pa
regėjo bažnyczioje kliosztorija 
tėvu Bernardinu, Lažaiske, pa
veikslus ant kuriu kabojo viso
kios votvvos isz aukso ir sida
bro kaipo ir deimantus, verties

ir 
t uju klosztoriniu

’BT1
J ĮJ £ JĮjygę (įrijįu kn sako apio tai psicho- TRAUKINĖLIS SUŽEIDĖ

JASZIUNU
“STEBUKLAI”

DVI MERGAITES BADAI 
MATE SZVENTAJA 

. SZEIMYNA.

“Vilniaus Rytojaus 
t y tojai girdėjo apie 
lu>. ” 
netoli Jaszunu nuo Rugpiu- 
ezio 15 d., kasdien pasiirodyda- 

dviom mergaitėm Szventoji 
žaibo 

visa 
Vilniaus-Traku ir k.

Žingeidus “stebul 
būriais franke

skai- 
stobuk- 

kad prie Merkio upes, 
Jaszunu nuo

i >

4 4

Toji žinia

i\-

isz

vo 
Szeimvna. 
greitumu pasklydo po 
I .ydos, 
apskritis,
lu žmones 
visur in ta vieta.

Liudininku pasakojimai, pa
gražinti prasimanymu ir fanta
zija, suįdomino ir mane. Pasi
ryžau isztirti dalyku vietoje. 
Pnsiaukely pasivijau daugybe 
peseziu ir važiuotu 
ku.”

“ maldini n_
Smalsus maldininkai ty

liai skubinosi in u stebuklu” 
vieta. Atvykęs in Sliežunu so
džių, kur gyvena tos mergai
tes, sužinojau, kad jos jau nu
ėjo szilan, 3 km. atstu, kur 
“rodosi” “stebuklai.” rPaka 
in

.3 km. 
stebuklai.

11

” Takn 
vieta žyme- 

isz-

i i

“stebuklinga 
jo tam tikros rodykles, 
pjaustytos pusziu žievėse. Pa
važiavęs tuo takeliu |Himaeziau 
kelius gyvai kalbancziu 
niu burius. Czia stovėjo 
lentų sukaltos 4 budeles.

Szv. Panelei

zmo- 
isz 

Tai 
koplyczios. Trys didesnes pa
skirtos Kristui,
ir Szv. Juozapui. Ketvirtąją 
gi at moto Szv. Panele rel jos 
mažumo. “Stebuklingos” vie
tos iszvaizda nedaro jokio ypa
tingo inspudžio. Kai kurie 
žmones

Li< U1, L? * * t

t?1;Psicliologai Cliai’cot islbtijo
i DARBININKĄ

KnunnH. — PrieplniikoH r-

K, Ji 
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Pats pajudino su 
nes nieko ne atsake

« h Mv » *

skirsto in tris svarbiausius po- voj traukino!i.s užkabino darbi- 
« • t < T 1 • 1 • • f * • 11 l «

daugeli tukstanezin doleriu 
d a si 1 c i d o sz v e n f v a gy s tęs 
daugeli isz 
brangcnVbin pasiėmė su savim. 
Bet vagis buvo da “grinorius” 
savo amat(4 ir likos in trumpa 
laika suimtas per policija. Ka
da policija ji pradėjo kvosti, 
pasakė kad buvo alkanas ir 
papilde szventvagysta.

(lai atsiras daugelis tarp mu
su, kurie paniekins Jarosza už 
toki pasielgimą, 
kiu ka pasakys:' 
pagundinima tokius 
su auksu, sidabru ir deimantu, 
szniuru perlu ir kitu brange- 
nvbiu užkabintus ant szventu- 
ju paveikslu irstovylu?

Argi negeriau taisės brange
nybes uždaryti kokioje saugio
je vietoje, o da geriau parduoti 
ir už aplaikytus pinigus su
teikti paszelpa del vargsiu, ku
rie laike bedarbes ir vargo dau
giausia reikalauja suszelpimo?

Skaitydami Gyvenimą Szven
tuju, konia kožnam ju gyveni
me skaitome, kad tieje 
tieje buvo geros szirdies, 
laszirdingi ir ju szvenlinybe rė
mės ant to, kad nekarta atiduo
davo vagszams savo paskutini 
drabuži, idant nuogus apdengt 
ir dalinosi paskutiniu szmote- 
liu domios kad prisof yt iszbade 
jusi us.

Galime tikėtis, jaigu szven- 
tieje, kuriuos sziadien guodė
ja me ir garbiname, jaigu sų- 
gryžtu ir matytu tiek vargo 
tarp žinomi, argi vaikszcziotu 
apkabinti su visokioms bran
genybėms ir pinigais kiszenuo- 
sia.

Juk szventeije to nereikalau
ja kad ju zstovylai ir paveikslai 
butu padabinti brangenybėms, 
del szventuju maloniausia butu 
dovanu dėkingumas žmogaus 
szirdies.

A
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Atsiras ir to- 
l)el ko vest in 

vargszus

szven- 
mie-

f

KAS DAVE TAI DAVE. 
T

Vienas isz dvasiszku gyrėsi 
priesz savo draugus laike pie
tų#

— Tai daviau szondien per 
pamokslai o tuosius bedievius 
ir da asilais iszvadinau!

broleis vadinai
isz dvasiszku.

A-hft! o paskui juosius 
, — tgre viepaA

• .. M A

*

inspudžio. Kai 
žiūrėdami in saule, 

mate kokius tai invairiu spal
vų stulpus. Po to jiems atrodė 
geltonas miszkas, raudoni žmo
nes, arba danguje mate daug 
šauliu ir menuliu. Kiti bežiū
rėdami in saule gryna

rijodus:
L Kūnas sukietėja, 

balsia, akys suakmenėja, lupos 
atviros, kaklas iszteinptas, 
raumenys sutraukti, o delnai 
smarkiai sngniažti.. Po valan
dėles raumenys ima konvulsy- 
viai drebėti, Suldetęjimas per
eina, paskui seka trumpas, bei

1 ' , i

to seka antras peri- 
jojns, vadinamas 
kalbos įklovuizmo
Czia ligonis atlieka invairiau
sius cirko akrobatinius veiks
mus.

. I'rccziajam pcrijpde ligo- 
darosi abejingas visam 

ir tiktai hnliucinuoja.
1 Taliucincijos užima visa iste
riko dome, duodamos suprasti 
apie save (gyvais judėjimais, 
kurio reiszkia jos džiaugsmu, 
nusiminimą, baime ir kitus 
jausmus. Ligonis mato dangų, 
kalbasi, su mylimaisias, 
mirusais asmenimis, ir 
et —- sako Janet — jos turi 
omenyje kokia nors neužbaig
ta istorija, kuri iszsivysto 
priesz jas regėjime arba vidu
jiniam insitikinime.”

Artmiausios isterijos prie
žastis iki Hziolei turi placzla 
drva (yrimu anatomams, histo- 
logams, fiziologams ir psichl- 
jatrams.. Visi jie laikosi tos 
nuomones, kad isterija labai 
retai aiszkiai pasirodo priesz 
1.5 metus amžiaus ir mažėja ar
ba visai isznyksta senatvėj; ir 
tik krtais apsireiszkia isz in- 
gimto palinkimo arba blogo 
auklėjimo.

Taip yra ir su sziomis dve
jomis “stebuklu” regėtojomis. 
Abidvi isterikes ir isz tos ligos 
kilo visas <‘”

gilus miegas.
2. Po l

O o
n is
kam,

sako Janet

kuri

veidas

isz anglu 
porijodu.

stebuklas.

i i
senais 
visu o-

akimi 
tiek nuvargino akis, kad ilga 

netlaika negalėdavo pažinti 
savo pažinstamu.

Pagaliau pamaeziau ir 
arsejusia, keliolikos metu ne-

Žmo-
g< 
visai

pa-

Zmo- 
ji prisiartino

sveika mergaite.
nems praszant
prie med'žio, su vaikiszku pa
maldumu atsiklaupė prispaus
dama kryžmiszkai sudėjus ran
kytes prie krutinės. Taip klū
pojo apie puse minutes. ,Po to 
pastebėjau maža 
sudrebejima visame 
mo. Veidas ingijo pageltusios 
numirėlio spalvos, lupos pamė
lynavo akis pasidarė lyg stik-5 
lines. Prasidėjo vizija ir ji ome 
kliedėti kalbėdama apie ange
lus.

Tuo laiku virsz miszko pasi
rodo pulkas rekianeziu juod
varniu ir klupinti mergyte iš
sisako girdinti Szv. Jono pa
sakojimą, kad danguje gražiai 
paukszcziai cziulba. Ji taip 
kliedėjo, lyg kaUsztliges apim
ta, pasakodama apie Kristų ir 
szventosius, kol galop pradėjo 
bueziuoti samanas vietoj Kris
taus kojų ir pabudo isz ekstn-

Tamsus žmones ta pati 
pu- 

szventa-

konvulsini 
organiz-

is/, to pat

•4

zes. 
darydami tiesiog grauže 
szies szaknis ir dėjo “ 
ja” žeme in kiszenes.

Kita jos drauge,
sodžiaus, 19 metu mergaite, 
visa laika klūpėjo ekstaze nie
ko .nepratardama. Pasiteiravus 
paiszkejo, kd' ji kilusi isz la
bai vargingos szeimynos, ve
danti netvarkinga gyvenimą ir 
yra istorike. ,

Niekas kitas, kaip tik iste
rike yra ir pirmoji 11 metu 
mergaite, kuri lanko Daina
vos sodžiuje pradžios mokykla, 
bet labai negabi; geriausiai jai 
patinka szventos istorijos pa
mokos, kuriomis ji esanti labai 
persiėmusį ir isz ežia kilę jos 
P regėjimai.” Tie regėjimai tę
sęsi keletą dienu: .turėjo jie 
abiejom mergaitėm pasirodyti 
Rugsėjo 8 diena, bet, kaip ži
nome, nieko isz to neiszejo.

ninka Valiuli ir ji vilko paskui 
save 19 metru. Valiuliui sužeis
ta galova ir kairioji ranka. Su
žeistasis tuojau buvo nugaben
tas ligoninėn.

v

SUDEGE.
Spaliu men. 8 d., 

kio valscz., Jertrakio kaimo 
pil. Kulvinsko Kazio sudegė 
kluonas -su nekultais javais, 
pąsziAiu ir
N uostu oi i u padaryta 3000 lt. 
Kalbama, kad kluoną padege 
per neatsnrgnma, Kulvinsko 3 

I metu dukrele. Kluonas ir javai 
I buvo neapdrausti.

M i kai isz-

ūkio inrankiaifi.

JUOKAI

—e nes uieuo ne aiNMie.

P rasižcngęiis
_____  kaip vaikai mėtėsi ir isztaraa

•ta ■

aušo

i

* t
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Apraszymas Isz Tebyrio 
Atsitikimo.
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— Mamyte, valgyt, duok 
mums valgyt!..
na is!

Taip szauke yaikai šlubelėje 
darbininko, alsikelc nuo savo 
vargingo -guolio viena 
rvta.

f
Į lHlOl

keliai, turėkite noyint truputi 
kant rvbos! — 
szint motina, motore mažo su
dėjimo, su

Esamo alka- 
Ba niunirsini!...

Hzalta

Turėkite kantrybe, Vai-

stengėsi apmal-

vo kokius ten nesuprantamus 
žodžiujs ant savo paklodahi.

Su prasidėjimu dienos pabu
do vaikai. Tėvas rengėsi iszoit.

Kur nori eit —užklauso
pat i.

Noriu jus gelbėt.
Kokiu spasabu!
Ne klauskie!.... Tuojaus 

... Laukio ant manos..*
Mamyte,

sugrysziu
— Mamyte, galva mnn 

skauda, taip man skauda...
man akis kepa... O asz no galiu

Mama,

i iszdžiuvusiu veidu, 
ant kurio persistatė vargas ir 
didelis badas. — U'uojaiis gan-Į. 
site valgyt... Palaukite valan
dėle!... Dabar jau tikrai ateis

K

♦

AUGSZTA FILIZOFIJA.
J noząs: 

sigogrt.
— Jonas. — Neisiu ba szian 

diena neturiu jokio troszkumo.
Juozas.

kai p-g i. mes atsižonklinain mm 
gyvuliu, kad mos tiktai tada 
gertumo, kada troksztume.

konai eikime isz-

Dabar ,
K ' * r , •’ • ’ ji ‘

pagelba, nesirūpinkite pagėlbh 
pribus...,

Jonas.

—U-g i avino galva f

TAIP YRA.
Kožnam drūtam taip atsieina
Kaip apsipaeziuot pareina?
Petras gana drūtas buvo,
Kaip in nagus bobos paklu- 

\ o,
Ba tuoj boba užkariavo,
Ir drntybe gala gavo.

PRAMOKINO.

-r- taip kalbėjo tyku 
balsu ir bueziuojant vaikelius, 
temyndama ant savo vyro, ku-

A Įl

ris stovėjo ne pertoli su nulėk
ta galva ne isztardamas ne žo
džio.

— A, Jonuk no gerai ir ne 
gražu, kad savo teta pavadinai 
kale; oikie tuojus pas ja persi
prašyk ii- pasakyk, jog gailiesi brikantas.

Motinėlė duok valgyt 
norint trupinėli duonos!... Už- 
ganadinshi bada... Norint pora 
kąsniu, duok mums valgyt mo
tinėlė! — szauke iszalke vaikai 
ant naujo.

Tėvas paemos kepure rengė
si isZcil.

— Dą karta stengsiuosi n 
jeszkot darbo, — isztare vos 
girdetiniu balsu iii paežiu.

Ilgai blndžiojo po miestą, ne 
žinodamas kur nusiduot. Ant 
ggalo nusidavė pas viena isz se
nu darbdaviu.

— Ir volą tarnystes jesz- 
kai ? paszauke nusidyvines fa-

suvisai pasijudint.
duoklę mums, norint truputi 
valgyt, be laukėm ilgai, —r- v^K- 
ke nelaimingi vaikeliai.

ir atnesz mums ka valgyt, 
ramino motina vaikus.

Tu vis tik mus ramini — 
verkė vaikai.

— Bukite kantrusAr*" kalbė
jo motina.

Tuom tarpu inejo tėvas in 
grinezia su trimis kepalukais 
duonos. Vaikai paszoko nuo 
guolio ir metėsi prie tėvo.

— Pasidalykit ir valginkit,
— tarp levas susijudiuaneziu 
balsu.

— Kas yra tuom geradeju, 
kuris ant mus susimylėjo, ant 
musu vargo! Melskimės už ji!
— kulbe jo motere piaustindama 
duona.

— Paskui (lažinosi — atsa
ke vyras, rengdamasis voki isz- 
eit.

k ir*

Tėvelis tuojau s sugrysz
<■» —4

Ilk

to ka 'pasakei. — Guodotinas
Ar turi del manes koki

DAUG SERGA PALEISTU
VYSTES LIGOMIS — AP
VERKTINAS PADĖJIMAS 
Kaunas. — Oficialiais davi

niais nustatyta baisus vėner- 
nos ligomis sergneziu prasti t vi
eži u sk a i ežius. Visoj kietu voj 
buvo inregistrnota 267 prosti
tutes, kuriu 184 serga luošu ir 
gonorėja. Didžiausia prostitu- 
cziu dalis susispietė Kauno —. 
.173, isz j u serga sifiliu 80, tri
periu 53.

Antroj vietoj -stovi Tau ra
ges apskr. kur buvo 23 prosti
tutes, treczioj vietoj Sziauliai
— 20. Ukmerge ir Panevėžys 
užima ketvirta — po 13. Pa
nevėžy visos i n registruotos 
prostitutes serga! 12 sifiliu, 1
— gonorėja.

Tas pats pastebėta Vilku- 
viszky, kur inregistrnota 10 Ir 
visos serga. Raseiniuose isz 8 
serga 7.

Tie daviniai liudija, kad rei
kalas sureguliuoti kova su 
Veneros ligomis pasidarė 
galo skaudus ir opus.

visos

1)0

i

VAIDUOKLIAI GAVO 
LAZDŲ.

Kiaukliai, Ukmergės apsk.- 
Kiaukliu kapinėse szi rudeni 
atsirado du vaiduokliai ir gąs
dindavo, žmones kuriems tek
davo vėlai eit pro szali. Spaliu 
8 d. vakare tie du 
liai, 
nes,

“ vaiduok-
insigere namines degti-1)

nuėjo in kapines ir lauke 
kol ateis koks žmogus. Tuo 
tarpu pasitaikė eit dvasiam 
vyrui. Kai ji pamate “vai
duokliai” prądojo gąsdinti, 
keleivis nepabūgo, bet ėjo sta- 
cziai i n kapines isztirt, kas 
vaidinasi. Czia jis rado medyje 
betupinezius du vyrukus. Dra- 

“ vai- 
isz medžio ir gerai

"ir^ ■”, • v;,'nt-r»’t * '■■■’ r ' ♦ '• * it 3* . .

Sudeginti ‘ ‘ vaiduokli a i ’ ’ 
ėjo in miesteli dar daugaiu pri
sigėrė ir pradėjo daužyt žmo
nėms langus. Sdkanczia dienu 
nukentėjusieji langu savinin
kei iszkole ^yaiduoliams” by-

pradėjo

ežiai i n kapines isztirt

guolis iszsikrapszte tuos 
duokliųs” 
apszvenlino su lazda

nu-

la pas Szirvintu nuovados tai
kos teisėja. Dabai' “vaiduolt- 

Sziame atsitikime, be abejo, liai” gaus (dar szaltoje pase- 
ųfnrime reikalo su isterija, In- dėti A

,, " I

4 
j
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PAMILIJO.
Kunigas Airiszis sake 

mokslą ir pasimilines 
pasakyt: 
Ablu’’
musze Kaina

girdėdamas tarė 
džiaugsmu:

O gerai sauabieziui
buvo Ablu užmnszes.

No valgiusi su mumis?
Jau pavalgiau.
Pasilikie su mumis!
Turiu eit.
Kur?
Paskui (lažinosi, atsake 

iszeidamas. .
Vos radosi ant ulyczios, pri

buvo prie jo policmonas ir pra
dėjo su juom kalbėt:

— A r ne ma'toi tamista žmo
gaus, kuris pas duonkepi pavo
gė duonos, kaip rodos tris ke
palėlius?

— Asz esmių juom.
— Tamista?
~ Asž.
_  3’ ‘

Tai praszau eit su

—Hmmi* <*

tomistą!... 
užsi

ėmimą... Labai praszyczia...— 
isztare nužemintai su nuleis
tom akim. *

— —Ar nori nuo manes 
darbo?

— Norint ardžiausia, 
szau guodotinio tamistos, busiu 

h • a 
/

Ar tamista papaikai?
Susimilk ant manos var

guolio !

supa
x’i etoje 

“Kainas užmusze 
tai pasakė: “Ablus už- 

. Vienas isz klau
su

Kainas

> >

sytoju,

«*•**•#•** .1>*

IR LOVOJA, GALI.
Ilej, Juozai, kelk! kas mate 

taii> ilgai kirmyt ? Gėdykis po 
kva ra bu.

Da, 'pagulėsiu— mu -pagulėsiu, gaspado- 
roli, asz ir lovoja galiu gėdytis.

NE YRA SKIRTUMO.
Kokia yra skirtumą tarp 

girtuoklio o tnszczio maiszo.
— Jokio skirtumo ne v ra 

ba girtuoklis ir tuszczias mai- 
szas ne gali stovėt.

KAS APDRASKĖ.
— Ugi kas tave taip sudras

ko l
Tai nakti lovoja.
Ar per sapnu?
Ne, pati apdrasko.

rr SIENINIAI KALENDORIAI
Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 moto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta szventuju kalendoris su 
pasnykais.
marginti ir iszpjauti.
kauskas - Co., Mahanoy City, Pa. (tf

Kalendoriai puikei isz
W. D. Bocz-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
' . » 1

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszniszkina visokius sa
pnus kokius Žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda-
ryta kietais audeklinei^
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

IMMIMUUUMUlHUMIHa

W. D. Boczkauakaa-Co. 
Mahanoy City, Pa. 
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pra- t

užgangdiiitu'.:
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K a tu sau misi imt.. Isz 

gausiu ta darbu del

tamistos locnaste...

kur asz 
tamistos?...

— Visos mano pajėgos bus 
Nieko nuo 

tamistos nereikalauju, tiktai
pora centu ant dienos, idant sa- 
viszkius galeczia iszmafdint... 
Busiu tamistos nevalninku, 
guiidotinas tamista,per visa sa
vo amži....

— Žmogau, pasakiau tau 
jau tiek kartu, jog ne turiu del 
tavęs nieko, suvisai nieko....

Guodotinas tamista, pati ma
no serga, kas kartas arsziau...

— Ar asz tamista priver- 
cziau ant ženybu ?

— Vaikai mano mirszta...
— Toki niekniekiai... Tai*ne 

gera i t... ' *
— Ne suprantu... Koki niek

niekiai... Negaliu apsvarstint...
— Ar tamista su vaikaissu 

atejei ant to svieto ? Mistinu 
jog ne. Ar ne supranti mane da
bar.

— Ar ne turi tamista susi- 
įb y Įėjimo? • <

— Žmogau! Esi kaip vana
gas, kurio ne galima atsigint.

— Busiu del tamistos, guo
dei inas tamista, dirbsiu diena 
ir nakti.... *

—* Pabaigėm jau!
—Turės tamista gera dar

bininką isz manos
Matai d imp...
—■ Ar tai jau paskutinis

žodis tamistos?
— Žmogau, jaigu neiszeisi, 

tai liepsiu tave iszmest. ,

Žmogau! Esi kaip vaita

• • •

nim.

»

*1

Vai tamista ne užsigini!
I

I

ma-

— Gerai.
— Jau jin turi! Vagis! Greit 

ji pagavo! Te gyvuoja policija!
PrakeiktasNe nusidavė jam!

skarmalus! Kokis tykus! Olia!
cha! cha! Kaip avinukas! Ne
truputi ne nusiminęs!... — taip 
szauke žmonys, pro kuriuos 
praeitinejo vagys.

Bet nelaimingas darbininkas 
žinojo ir mate, jog pati su vai
kais namie bada apmalszino, ir 
mislino sau:

— Kad maniszke nediržino- 
tu, jog duona buvau pavogęs, 
kad ilgiau ne galėtu žiūrėt 
aut iszalkusiu veidu....

— Niekadejus! — szauke 
visi žmonys, 
varguoli.

— Jaigu dirbtu... Visur yrai 
gana darbo! Tokiam nickade- 
jui nesinori darbo! Geriau vog
ti!

darbininku, norint’jeszkojo vi
sur, o negavęs jo, priverstas

sekdami paskui

Taip. tai yra su vargingu

buvo vokt, idant pati ir vaikai 
ne mirtų isz bado.

Skaitytojai patys gali tojo 
liūdno atsitikimo gala dasi- 
prast.

GERAS UŽKLAUSYMAS.

Mažas sūnelis Jonukas, ku
riam tėvui visada davinėjo su
baigi nesziot vyresnio brolio, 
drabužiu, arba zobovelcs, tara j
kurtu i u motina: 

Mama!
Ka vaikeli!Žmogelis iszejo svyruodamas. __

-* Ar kaip asz užaugsiu, taiNusidavė pas kitus darbdavius
kad perstatyt savo vargu idant 
afieravoti savo sveikata ir 
drūti už kelis centus. Bet vis-

[t ir su likusia naszle po brolui
Petrui turėsiu paeziuotist.

kas ant niek, niekur no gavo iru■ a
darbo.

Ant galo sugryžo nampn ve-

Ar gavai ka?
lybam laike.

— Ar gavai ka ? —- -paklau
sė jo pati tamsumoje tyku bal-

įsu. f

«>i

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviarkas 
DonlisUs Mabanojuje 

Ąnt Astro Ploro, KKnq JSftoroAnt Astro Floro, Kline II
19 W. Centre
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fl wlks, toll kampeliu perpjovėI

Prakeikta Karalista
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ISZ LABAI SENU JAPONISZKU UŽRASZU.

kuris turėjo viena

Senove# laikuose buvo kara- 
lisle Nehnpliaus. Netoli sosta- 
pili(^, gyveno labai vargingas 
žmogus, o 
sunu, kuri labai mylėjo ir di
deli džiaugsmą isz jo turėjo.

Kada sūnelis pnnngo, leido 
ji tėvas in mokslai ne ir labai 
gerai mokinosi, ba visus vai
kus aplengxlavo su mokslu, ir 
kitokeis daigtais. Viena karta 
padirbo jisai skripka, ant ku
rios puikei iszmoko graint, 
kad ne vienas muzikantas nu
galėjo su juom susilygitie; ir 
iszmislindavo visokius navat- 
nus daigius, kas tik nnt svieto 
rasdavos. Ir padirbo luoteli su 
sparnais kad galėtu su kojom 
mint.

Kada luotelis buvo gatavas, 
tai leisdavo ant mariu pasiirr- 
tinet, o kada nusivaridavo no 
kraszto, tuojaus su kojoms va
ri damas, imdavo in rankas sa
vo skripka, o kada ])radedavo 
graint, tai net žuvis 
kazoku szokdavo, 
bai lankei važinėdavo. Viena 
diena kad labai gražus oras bu
vo apie pavakare, tai vaikinc- 
lis, norėdamas ]>asiirstint ant 
mariu, paėmė savo skripka, sė
do in luoteli ir leidosi toliu no 
kraszto. Kada jau buvo ganu 
toli ant mariu, jog jau krasz
to ne buvo matyt, tada vaiki
nas norėjo atgal gryžt, nes 
pradėjo temt ir migla nusilei- 
ilinojo, jog vaikinas daugiau 
nieko nematė, kaip tiktai dan
gų ir vandeni. Tada ji 
apėmė baime ir ne žinojo 
daryti, tada padėjo savo skrip
ka ir pradėjo varitis isztikruju 
sukdamas luoteli atgal. O ka
da jau buvo ilga valanda va
rėsi*, jau pajėgos pradėjo ma
žini is, 
irtis ir mistino; 
det 1 Tada ptioh 
mekle Dievo, idant gelbėtu ji 
toj nelaimei, nes vis buvo ant 
tuszczio. .Jau suvis sutemę, nie
ko daugiau nemato, kaip liktai 
vandeni ir dideles vilnos, ku
rios ji bai-oi supo ir ne tike- 

jog jau gales
Vandno, kuris labai baisei isz- 
rodo, žibėjo, 
no dangaus szviesa atsimuszl- 
nejo in vandeni, 
nutiko, vilnis :

ant

jo

puikei iszmoko

<li

r O

vandeni jo 
ir taip le

labai
k a

kad jau toliau ne galėjo 
ka ežia pin
ant keliu ir

iszsigelbet.

kaip vilko akos,

Kada vejas 
apsimalszino, ta

da jisai pradėjo volei varitis, 
o kada pailso ir volei pradėjo 
melst Dievo, nes vis buvo ant 
luszczio. Ka/la praszvito, vai
kinas buvo labai linksmas, ir 
pradėjo volei graitie, su ku- 
riuom atmesdavo savo nuliū
dima. Po tam vaikinas padėjo 

>krtpka ir pradėjo dairy- 
ar ne pama

nęs vis buvo

kada jau priirsto prie to kalno, 
jam pasirodo visai nopažinsta- 
mas kampas, bet ka darj’ti, —■ 
tarė vaikinas in save: eisiu da
bar maisto jeszkotie, idant ba
dą užgana/lint. Iszlipo isz luo
telio ir pradėjo jeszkot sau 
maisto, tarno pamato koki tail 
gyva daigta bosi volo jent
žemes <> tai buvo czerapoka.**, 
ka szios gadinęs žmonos val
go. Tada jisai paome ana, pa
dėjo ant akmenio ir paomias 
pagali, pradėjo muszt ir tolei 
muszo kol tas kaulas sutruko, 

isz biido viskas turi 
teipos-gi ir jisai 

mo ir valgo, ka jam Dievas 
davė. Kada jau buvo biski pa
sidrūtinęs, tai pradėjo geresnio 
maisto jeszkot, ir paomias sa
vo skripka, luoteli pririszes, 
apleido, o ojo toliu in kalnus. 
Kada jau buvo atsitolinins, no 
mariu, ,nieko ne buvo matyt, 
kaip tiktai maži knimuezei, o 
dideliu medžiu labai retai bu
vo matyt. No ilgai trukus pra
dėjo vakaras artintis ir 
dėjo lemt, o 
ežiu apimtas ne žinojo ka da
rylio. Szitai pntemino labai di
deli aržula, norėdamas pasil
sėt, jog greitai prie to aržuolo, 
o kada prisiartino, atsisėdo po 
juom ir pradėjo grait. Kada 
jau visai sutemo mislijo ka rei
kia daryt ie: o tai paomias savo 
skrijiką, inlipo in ta aržuola, 
kuris buvo labai augsztas, no
rėdamas dažinotie, ar ne pa- 
mat is žiburiu gyventoju, tame 
patemino koki tai maža žibu
rėli, bet labai toli, tada iszlipo 
isz medžio ir ėjo in ta szali, kur 
tas žiburis buvo matyt. Kada 
jau buvo gera gala inejas ta
me priėjo tanise girre, kurioj 
greitai paklydo. Vejas pradėjo 
kiltie; medžoi pradėjo oszt o 
vaikinas buvo labai nuvargins 
jog jau ne galėjo toliau eit, ži
noma, buvo ir ne valgęs, tada 
atsigulė ])o viena agio, kurios 
szakos žeme sieke, o kad buvo 
labai nuvargęs, tai greitai už
migo.
buvo szviesi diena, 
vis medžius lenke po 
riksztei, tada vaikinas atsikėlė 
ir ėjo toliau in tankuminus gi
rios beeidamas teip pailso, jog 
jau daugiau negalėjo eit, tada

žinoma,
but gerai,
e

pra-
va i kinelis rūpės-

tatty vaikina. Jhbdii pemgan- 
xloL pusijpko i|o tos vietos ir 
paszauke;

— Ar gera dvasia ar ne ?
Szitai, pamate koki tai senu, 

ka iszelnunti per ta perpliszl- 
ma. Tas senukas prisiartino 
priėjo ir tarė: 7

— Kas esi ir ko pribuvai) 
in czion?

Vaikinas ■ labai nusigando

xl(k pus35ul><) vMqs 
ju&ząu’ke:

ir nežinojo k a ant to atsakv- 
tie.

Tada senukas (are:
— Kas esi, ar gera dvasia 

ar no! — Jeigu gera dvasia, tai 
atsakyk, man ko 
klausiu!

Vaikinas ntsikvotejas tarė:
—- Asz esmių gera dvasia 

ir žmogus krikszezionis.
— Tai gerai, — atsake se

nukas ir klausė:
Ka tu ežia rankoj turi)
Tai mano skripka arba 

muzike su kuria asz savo szfr- 
di suraminu.

— U-gi ar gerai moki grn-

man asZ laves

ii f

nas.
Teip, — atsako

Tai-gi

vaiki*

sunau mano, ar 
negalėtum mane iszmokintf

— Kodėl ne, atsako vaiki
nas n«s asz teveli kelinta die
na kaip nieko nevalgiau 
noriu valgyt.

— Gerai

tai

atsake senukas, 
asz tau duosiu valgyt ir gert, 
kad, tik asz teip galeezia gra
nd kaip tu gali.

—Tai Uis tik niekas — atsa
ko vaikinas, kad asz tik bu- 
czia pavalgęs, tai tuojaus gale, 
ežia pradėt mokint.

‘— Tai gerai sunau
atsake senukas, — eik su ma
nim, 
reikalauji prie savo gyvenimo 
ir prie mano mokslo. Ir vaiki* 
nas tuojaus ėjo su senuku o

mano,

o asz tau duosiu ka tik

tuojaus ėjo su senuku 
kada jau buvo praeja per ta 
mūra, tai tuojau tas mūras su
siglaudo in krūva.

Kada prisiartino prie palo- 
ciaus vaikinu ir akis praszvi
to no kurio szviesa jam isz 
akiu atsimuszinojo, kaip no 
aukso ir deimanto. O kada i įl
ojo per bromą pažemini skie
pą tai dienos szviosos ne buvo 
matyt, tie ktiožiburei doge isz 
visu szaliu. Kada jau labai to
li buvo ėja tai priėjo jiedu tre- 

kurois lipo augsztin, o 
kada jau buvo užlipia pamate 
labui dideles duris prie kuriu 
lainpa žibėjo. Senukas atida
ro duris ir inojo in vidų o kur 
radosi puikus zerkolai abrozai 

sėdo po vienu medžiu, ome sa- ir kitokį brangus daigiai, tei- 
pos-gi stovėjo stalas, du krės
lai ir dvi lovos kurios buvo la
bai puikei iszklotos tada senu
kas atsisėdo ant krėslo ir ta
rė:

Kada pabudo, tai jau 
nes vejas 

vaka-
pus

kaip

1eli< 
praėjo, jog

... ............. . ■, I,n ■ ■ i, į i ,i, 
pakhju, o kur ir senukas radoT

- Ąr jau gatavų? 
kfause senukus?

—— .Inu, jau ■— 
kinas.

'Vada senu kas Ii epe 
vakariene, o kada jau buvo 
paduotu, sėdo nbųdu prie sta
lo Ir valgė. Po vukarienel se
nukas tarė:

— Na, tai dabar tuvi mnne 
mokintio. , . ,, ,

Vaikas omo skripka įr pra-

HI

i

I

atsake vaL

d not io

< I ■

dėjo graintie, kuris, senukui 
labai paliko, o ir vieloms dva-

-A - _ 4 A a H *
riszkiems, ba da kaip gyvi ne
buvo girdėja tokios muzikes.

rl1okios ir senukas omo skirp- 
ka ir užtraukė, žinoma iszpra- 
džlos niekam netiko toji 
muzike, bet kada iszmoko, tai 
jau galima buvo kožnam pa
klausite jo muzikes, ba jeigu 
gerai grajijo. Taip ji mokino 
per’tris metus, kol jau gerai 
iszmoko, o kada vaikinas nu
manė, jog jau teip gali graint 
kaip jis pats, tada taro in se-

Dabar tėvuk moki teip 
tai pra- 

a1 hiosuotie, 
, o ir nu

mėtai praėjo

Jo

y

nuka:
, ui e

grait kaip asz pats, 
szau dabar mane 
ba jau son<-'i isz namu 
sibodo, jau trys
no žinau ka veike mano'gim
dytojai, ar da gyvi ar jau nu
mirė, noreezia juos at lankylio 
ir senatvia'suramintie, ba ne
žino kur asz dingau, ar da gy
vas esu, ar ne.

Gerai, tarė Sepukas, jcL 
jog asz galiugn jau numanai•»

teip grait kaip tu, 
mano apleist.

Tada suszauke Adsus savo 
tarnus, o jis užgraino ir kada 
jie pripažino, jog teip grajinn 
kaip tas vaikinas, tada Senu
kas tarė: * ,

Sunau mano, palauk asz tau 
užmokėsiu už tavo geredejiste.

-i*. A^z ne noriu ne jokio 
užmokesezio, — tarė vaikina* 

i, o pa- 
kuriuom 

asz galeeziau gautis namon.
— Gerai — atsake senukas 

asz tau viską iszpildysiu
d,

lai galėsi

tiktai bukitie teip geri 
ro.dikito man kęlc,

tik no manes reikalauji

i 
ka 

bet
‘H,pinigu turi imt ant keliom 

kad ir nedaug.
Gerai imsiu'biski.

Tada senukas su vaikinu
skarbas

„ Ginklas

i'jj

Ml

I
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BALTRUVIENE

Geriau szunvote ant sėdynės
turėti,

Ne kaip su szlektn kaimynu 
gyventi,

Sz 11 n v o t o n u gy d i n s i.
Bot szlokto kaimvno neatsikra

tysi, 
kita, virszuje 

gyvono, 
savep

Viena apaeziojo

Ir nuo ilgesnio laiko ant 
sznairavo, 

\rirszutino taip si n st pradėjo, 
Kad apatinei stygoti negalėjo. 
Savininke namu norint apmnl- 

szino,
Bed neapmalsze indukimo, 

Viena nakti taip snsirnpcziavo, 
Rodos kad kvailas galvas gavo. 

O j tu mano Pone, 
dėjosi 'Hna diena Kings- 

tone, 
važiavau,

Ne d e 1 i o j e s u s t o j a 11.

f 
Tas

Kada pro ton

*

Vienam galva, daktaras susiuvo 
Pas va i t a prova buvo, 

ledelius tkaszlus lužsimokeįjo^ 
In dvi paras namo parėjo, 

O tas vis per bobas tas atsitiko 
Ir nuo svetimu ant juoko pa

siliko.
Viena pulkauni,nkieno, 

O kita kaszavariene,
Abidvi nuo dantų gėlimo, 

Nuo galvo sopėjimo.
*

I"« f l 1

o
* ixr f

Moterys daugiau 
neblio^uem.B!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nąir 
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
i.—............... 4U.ui... i—

Kiekviena moteris, kuri turi

-r lĮ J
I, J

n ,1

‘ į
Vargsz

Graudingu ir liūdna istorija, 
kuri tikrai ne perseniai atsiliko
Leningrade, Rusijoj, apie du 
metai ai galo*, prie užliejęs Pin- savo vaistų vėpūtėje bonką Pain- 
landijoj.

Jauna mergaite 16 melu se
numo, duktė turtingo 
ninku Petrovo^

sodan-I * m* I A* « b. ^|l A 4

uinko Polrovo^ kada mamli'si 
pradėjo skenst ir butu a'id vi- 
satlos isz akiu isznykus, idant 
stovintis ant kranto žmogus ne 
Imtu inszokes in vandeni ir ne 
laiminga mergaite 
nuo szalto gralio.

'Pevas merginos 
užmokėt už iszgelbejima 
ginos davinėjo josios iszgelbe- 
lojni 75 rublius už taip 
darba, bet vargszas pinigu 
priėmė.

l'ada Ieva

iszgol lajas

norėdama# 
iner

ExpelIcrio su Inkaro vaisbaženk
liu, niekuomet nepriValo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmą?, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelferis su Inkaro vais- 
baženkliti yra tokis linimentas, 
kuris naudojama* beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 

, kūno dalis su Pain-E^pelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums

narsu
ne

'I

fl

1V'R jį
I

lygiai tokį utnn palengvinimą, ko
kį suteikė niilionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasaulvi

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepinią kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais» 
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių ' 
žaislų ir pasismaginimų 
jums užtikrina 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuria galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 8Z

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

a

rl\‘ida 1e\as prasze, ka^l duo
tu savo adresu, bet tas nenorėjo 
ant to likt, sakydamas, jog yra 
“reikalingas per policija 
maža prasižengimą ir 
spasabji savo pravardes ne no 
gali iszreikszt.

Mergina labai in s/fvo iszgel- 
botojii insimylejo, kuriuos var
das buvo Olga. Bet kada savo 
meile isizreiszke levui tas ant 
to netiko ir nepavelino, idant jo 
dūkto hutu pati kokio ten val
katos.

Iszgclhetojus nuėjo tolinus in 
svietą, bet Olga pradėjo nyki ir 

ant sveikatos.
Viena diena Olga dingo no 

žinia kur. Tėvai stengėsi visom 
pajėgom atrast savo vienturte 
duklero, bet viskas nnt niek. 
Niekas apie Olga ne žinojo, kad 
sztai viena diena daginio, jog 
Olga po ilgai ir vargingai ke
lionei atrado savo myįeina isz- 
gelbetoju vieno isz vargingiau
siu vietų, kur susirenka visokio 
sztnmo piktadariai ir valkatos, 
kada davėsi save jam pažint, 
apsakydama apie savo ilga ke
lione, jeszkodamu jo pasako 
jam jog ji ims sau už vyra.

Jau ne buvo niekam prie- 
szjriti meilingai porai, ba levai 
Olgos numirė isz gailesįįes. Nu
pirkus naujus <]arbus del savo 
mylemo, vėliaus nuėjo, in poli
cija, kad 'pasirūpint paszparto 
kuris jau nuo senei tonais rado
si.

Laike, kada policija peržiūri
nėjo paszparlu ir kitokius rasz- 
tus kokis jam buvo džiaugsmas 
kada iszrado jog arti gimine ne 
vargingo valkato Lcnkiszkas 
grafas numirdamas 'paliko jam, 
visa dideli turtą o Olgos jauni
kis yra visu sukeesorium tojo 
turto ir pasiliko grafu.

Jaunos poros svod'ba atsibus 
sziomis dienomis 
Warszawo, o 
nesigaili jog taip varginga jau
niki sau iszsirinko o da grafa.“

suvis nupuolė

>iiV

f J 
jokiu

u z
veik momentaliai skausmas

žmonių grupės,
J l- 

už 35c. ar
’ Pri? ir šitai

70c.

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

------------------- -- ------------- --- ,, , ,

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra Rreicziauaia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.

Vienas su Airisze apsivedė, 
Na ir velnią iii st ubą. invede, 

papjaus savo bobai, absĮdavo, 
bobai ir pėdo jiavede.

Tada sz i rd olos badavo, 
Kaip vyras in dat'ba iszeidavo, 

Bobele po grinežias bėgiojo, 
Munszaine fUndavojo, 
Gerus laikus turėjo/

Ne savo vyro nežiūrėjo.
Tas nabagėlis,

Vargo vargdienėlis, 
Kaip nuo darbo pareidavo

In grinezia neineidavo, 
Ba kitokios rodos neturėjo, 

Per įauga in st ubą ineiti ne 
galėjo.

Biednas žmogelis varga ken
tėjo,

Na ir tam vargui galas atėjo, 
Pinigu pasiėmė.

Ir po kvarabu iszdume. 
Sziadien vyrelis kad ir dejuo- 

j«>
Bet lengviau 'kvėpuoja, 

O Airisze nežinia kur dingo, 
Rodos in skradže žemo inlindo. 

daigu norite apsipaeziuoti 
Turite saviszko pasiimti, 

Ba jaigu tokia Airisze gausite, 
. Tai greitai apsidžiaugsite.

rn

Nes 
m

r

in skiepą, kur visas 
radosi.

> Dabar sunau mano imk 
isz tu brangiu daiktu kiek tik 
tu nori negaila del tavo tokios 
geradejistos.

— Asz daug ne noriu —% 
atsake vaikinas ir paeine pora 
auksiniu pinigu manos ir tai 
bus gana kaip del 
žmogaus.

O ne, gali imt kiek tik 
tu nori —- atsake senukas.

— Daugiau no imsiu kiek 
paėmiau, tai man užteks.

— Na tai gerai — atsake 
senukas dabar eik su manim, o 
asz tau kele parodysiu, ku
ri uom galėsi keliaut. Tada ėjo 
abudu laukan, o kada priėjo 
prie to muro, kuriuom buvo vi
sas dvarus apmuritas, senukas 
mostelėjo su ranka, tuojaus

•f

o jo /?

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK

vo skripka ir graudinga mai- 
sza užvede, jog net jam links
ma ant sziixlies pasidarė. Po 
kokei valandai atgavo savo 
pajėgas, nustojo grajes ir pra
dėjo dairytis, rodos, kad jam 
in ausi kas pasznabždejo: kelk 
o eik tu savo giluki rasi.

Tame vaikinas atsistojo ir 
pradėjo isz tikau j u dairytis, ir 
szitai pntemino koki tai juodu
li tankumine girrios. Tuojaus 
pradėjo judintis isz vietos o 
kad labai lankei girria buvo 
tai ne galėjo teip greit prieit, 
Belipdamas per szakas, me
džius.’ir kelmus, 
nuilsės, jog jau toliau negalėjo 
eitio ir velei utsisedias ant 
medžio žiurėjo in visas szalls. 
Ir pamate raudona mūra, ro
dos lai buvo gražus palocis, 
tada szoko ir ėjo greitai prie 
to raudono muro. Kada prisi- 

iartino apėjo aplink ta visa 
niūra ir niekur ne rado jokiu 
duriu, per kur galėtu ineitie in

sunau mano
ant szitos kreses szale mane, o 
pasilsėk, ba asz žinau, jog tu 
labai poilses,
sėdo szale jo. Po (am senukas 
paskambino, szitai, 
dvi
tarė:

Eik sėsk

tada vaikinas

szitai
tarnaites

pribuvo
tada senukas

pietus

vargingo

katedroje 
pana Olga suvis

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Nuliudimo valandoje, autei- 
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

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

■■ ' I"N————■

per szakas, 
buvo labai

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02

— Atneszkit gerus 
o kurios ir padare. Tada sėdo 
prie stalo ir abu valgė.

Kada jau buvo pavalgo, se
nukas tarė:

-r Dabar sunau mano im
kis mokint mane.

— Ar ne turi senos skrip
kos/ tarė vaikinas.

— Sunau, kodėl manes teip 
klausi, juk,

su ranka, 
mūras persiskyrė ir tokiu ba
du gavosi jiedu iszeit isz dva
ro.

bflVO 
t is in visas >zalis, 
1is kur kraszto, 
ante tuszczio.

Kada saule užtekėjo, marios 
pradėjo kilt, ir vilnis didinti#, 
<> vaikina supo kaip maža ka
di k i vigeje, tada jam buvo la
bai didele baime ne žinojo ka 
tlaryt ie, ir no ko pagalbos 
szaukt. Vaikinas persigandęs, 
vos gyvas puolė ant dugno luo- 

>, žinoma, ta diena greit 
vaikinas nejauto

kaip volei naktis atėjo. Kada 
jau buvo 
pabudo, 
szalis dairitis, nieko nemato, 
kaip tiktai blizganti vandeni.

Teip perėjo septynios dienos 
ir septynios naktes, o nieką ne. I vidų. Dabar mislija, ka reikia 
mate, kai]> tiktai dangų ir van- (larytie kaip panjislijo teip ir ro kokio medžio, tai asz gale- 
deni. Jau pa jogos visai atsake, padare. Inlipo in viena labai 
jog jau ne galėjo ne grait, ta- augszjo muro randasi, bet nie- 
įla puolė ant luotelio kaip ilgas Į ko nemato, ba tas piuras da bn- 
ir apalpo.
pakele galva augsztin ir pate-1 riame vaikinas radosi. Tada ji- 
mino koki tai juoda daigta, sai nulipo su nnliudusta szir- 
nes kad da tamsu buvo, tai no džia, jog niekur susilinksmimo 
galėjo gerai matyt kas ten bn- del save ne gali rast tada jisai 
Vo, Tada susirinkias visas savo Į atsisėdo ant akmenio ir prado- 
pajegas,

vidurnaktis, vaikinas 
ir pradėjo in visas 

nieko apėjo aplink ta

Kada atsipeikėjo, vo augsztehnis už ta medi, ku-

i 1 • "■ ■ • Li jpi t ■ '." ::

Kam da varduves skiepo at- 
provineti, 

na toli ėjas tai tas kėlės pasl-1 Veluk stuboje apvaiks/Aineti, 
« • • * • *1 • b1*“ I ••• t » 1 I

— Dabar eik tuom keliu— 
tarė senukas, o kada busi ga-

klausi, juk, kad asz tureczla 
skripka, tai asz tave ne.praszL 
ežia mokint grait.

— Na tai gerai — atsake 
vaikinas ar norą kur ant dva-

ežia padirbti.
U-gi ar tu gali tai pa-
■. . atsako senukas.
O. kodėl ne, asję tai ga

liu p/uluryt, —

darit,

baigs ir prasidės trys kolei; pL 
imas baltas, antras raudonas, 
treczias juodas, o katruom ke-

Juk skiepe neparanku.
O ir negražu. !

Butu iszsigande Airiszįai, Į 
liu tu turi eit, tai asz nežinau. I O da butu kaip vabgszus su-

— Dabar likic sveikas mi-| , riszo, Į
limas teveli

Keliauk su Dievu 
siliepe senukas paduodamas 
ranka.

Tada vaikinas porsiskirl su 
senuku ir ėjo o senukas sugry-, vi A ,

Kėlės, 'kuriuom taikinus ojo 
buvo labai puikus ir lygus o 
po abiem pusėm kelio buvo 
labai dideli medžoi, kuriu sza-

i" 'k * ' ■ • ®

atsako vaikinas. Juk Skranton® visko dažinosi, 
— at-1 daigu tik in ton nuvažiuosi.at-

s

Mokamo 3-czin procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

r
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> G. W. BARLOW, Prės. j 
f J. FERGUSON, Vicę-Pres.irKas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRASOMUS 

MILL A PATTERSQN ST6.,

ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa 
ruosaja nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu* 
del laidotuvių/ veseliu, krikasty* 
niu Ir kitiems pasivažinėjimams. 
Ibz Prackvilles, Port Carbon ar isi 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaut mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

I t, 

Jan tam Montkavmo yra tokiu 
stirnaieziu,

Pa klydusi u Liętuvaiczi u, 
Nežino ar Lietu vaitos jos, 

Ar iszgamos kokios.
Po rodhauz.es valkiojasi, 

kos kabojo ant kelio, jog peri Ir tuom da puszinasi, 
~ I it o onn/ii Aimn m

IK. RĖKLAITIS
LietuviMtJcaa^Grab^riuB

Laidoja numirėlius pa- 
vC gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
.Jr. ninko moterems. Priei- 
W narnos prekes.
II 516 W. Spruce Str.,

žo i n savo dvarg.
atsake vaikinas.

Tada jiedu ojo laukan jiesz- 
kot medžio ant skripkos, o kar 
da rado tam tikusio medžio, 
paome vaikinas ir nuėjo In 1 • 1 • • ♦ 1 *1 ♦ •

. i. .'..H 

i

dirbjninezia, kur radosi viao- 
gerai dairytis, o kada pradėjo Į t ik su,tuom jis savo szirdi su- kios uoezinos del dirbimo vlso- 
gera szviesa roditis, p a te m i no I ramindavo. .
kolp tai kaina, tada atsisuko |

atsisėdo ir pradėjo jo griandinga marsza grait, tai

kiu daigiu. Ir omesi už darbo,
.Tumo iszgiido perkūnijos nes ne ilgai truko du tu paežiu

luoteli ir visomis pajėgomis, Į griovimą, tada vaikinas past-1 diena padirbo, ba jau labai gc- 
pradėjo varitis in ta krnszta, kvies, pradėjo <ln griaudžiau rai mokėjo dirbt. Kada jau 
jciiFtaą kabiui buvo matyt. O j grait, tume mūras persiskire,1 skfipka buvo gatavu, atėjo in

jaisos dangus ne bnvd matyt.
Toliaus Bue.
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Kakta užvertus spaeioruoja, 
Naktimis banabiliais važinėja. 
Tankiai tokios szarkos uodega

J'1 w1 1 > ' "pasvyla.

pradėjo varitis iii .ta krnszta, kėlės, pradėjo du griaudžiau mokėjo dirbt. Kudu jau
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Bell Telefonas 149 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA.

^Iizbalaamuoja ir laidoja mirusius*
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iŽINIOS VIETINES
Burmistras 

rustai uždraudže vaikams iuv- 
tyt futboie.% beišboles ant ulv- 
epu, loszti kazyras 
liūs ant gonkoliu arba
Hitoru ir jeigu bus sugauti, tai 
tuo bus areMZtnvoti be jokio 
Uzsikalbejimo.

Llewellvn

ir kaule- 
pri(‘

p. Stanislovas Potruske-

508

tioy uly.

i, 
viezius su keleis nareis isz Lie
pi viszko Sočia liszko K I i ubo isz 
Mount Carmel, lankosi mieste 
su reikalais.

—- Juozo Khiezinsko,
)V- Center .ulyczios, automobi
lius susidūrė su kilu automo
biliu isz Ashlando ant Maha- 

Khiczinsko automo
bilius apsiverto ir Kluczinskas
su dviems draugais likos smar
koj supjaustytas per stiklus.

— Utanūnko ryta, kun. 
vzesim suriszo mazgu moterys- 

pana Viktorijo Vasilauc- 
kiuto, 539 XV. Center uly., 
Aleksu Gobriku isz Shenado- 
rio. X’eselka atsibuvo pas nuo
takos tėvus. Jaunavedžiai ap
sigyveno Shenadorije.

— Nežinomas plos/.ikas isz- 
daužo dideli Įauga, sztore 
horado ant 34 XV, Center uly- 

puikc 
X'agies

tęs

ežios,

ryta,

>u

Bo-

pasiimdamas
overkoti ir 
nesušokta.

El me ris Blažvs
mirusio Blažio) likos surisztas 

Paiiedeli.ji'

skrvbele.

(sūnūs

Regina Va-

ui vežios

operai”—

valan-

mazgu moterystes
Jurgio bažnyczioji* She- 

nadorije su pana 
laicziuto isz Shouadorio.

— Marijona, pati Bernar
do Sklario, E. Pine
nuvažiavo in Jefferson ligoii- 
buti Filadelfije ant 
jos pendesaitis, kur pabus ke
liolika dienu.
;— Snbatoj devinta

dh Szv. Juozapo bažnyczioj at
sibus szliubas Agnieszkos Lau- 
k'fiicziutes ir Juozapa Perkaus- 
k’o. Veselka atsibus pas nuota
kos tėvus 817 E. Centro St.

ŽYDAS PONAS.

Žydas neseniai 
] x>ni u o t tinsi a mas prie 
nioH ir szomteli girrios, 
mano kaip ir kili ponai eiti ant 

su girriniu sargu.
“ "> zuiki

* • •ant stovincziu Žydo, o tas pa
matęs puczk kabinasi in medi o 
sargas tarė:

’ -r-* Kodėl ponas dziedziezius 
nešovei I o Žydas tarė:

— l’j! kad tam zuikus pa
dūkęs, tai'butu man apkandes. 
Asz labai nusigandai, 
turėjo akins išvertos.

stojosi dvar- 
posz- 
užsi-

medžiokles, 
Tapie >zuo sargo užvijo
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Hi-issi 
atB

pati prof. Žo 
serga vieti

— Mvlema t 
mairzio mirtinai 
nioje ligonbutrji'. Nora vilties 
kad pasveiktu.

Szv. Jurgio bažnyczioje 
prasid(‘jo misijos kurios trauk
sis per dvi sanvaites. Marijo
nu tėvai Vaitkeviczius ir Pet- 
rauekas laikys misijos. Daug 
svetimu kunigu pribuvo in pa- 
gelba vietiniam
Midijos pasibaigs Nedėlios va
karu del moterių 
del vyru.

— Panodelio
Aldono,
Ellengowane 
mazgu

prabaszcziu*.

o Panodoliji*

I

*

I 
tl

suriszti 
Veronika 

Filadelfijos

per

vakaru Szv. 
Airisziu bažnyczioje, 

likos i
mot(‘rvst(‘s

M arauckinto isz 
(lovai gyvena Brownsville) su 
Henrv Kva n isz miesto. • e

Kranas Kuczinskas, bur- 
dingiei'is gyvenantis ant 310 E. 
Centre uli., likos paimtas
policija nuo ulyczios gerai ap
svaigintas ir uždarytas in koza 
ant iszsipagiriojimo.
valandų surado ji mirusi kaip 
manoma nuo pervirszinio gery- 

alkoliolians.
Juozas Barnes ar Bar

ny.s .37 midų isz Lost (-reek, No.

Po keliu

m<>
Barnes

.3, dirbantis William Penn, stai
ga! gavo siimaiszima proto. Bu
da nelaimingas žmogus apsirgo 
nuo žaididio 
galva kelos

koki
nan va it es

Barnys turi paezia ir kelis vai
kus.

aplaike in 
atgal.

Szv. Jurgio bažnyczioje, 
praeita Snbatos vakaru, 
valanda, 
moterystei Mare Lodavicziufe
su Stanislovu Misumi isz 
makves.

(> :3() 
likos suriszti mazgu

Ta-

Franciszka Lukasziunie- 
nC, naszlo, vela instojo in vedu
si ryszi, paimdama Adolpba 
(’zupli už vyra! Mazgas motc- 
rvstes likos snrisztas Szv. Jur
gio bažnyczioje Panedolio 
kara.

paimdama

va-

Edvardas Bailis ir 
arosztavotas 

apipleszirtia Lehigh Valles va- 
isz kurio paėmė daug ta

in Potts-

Hentz likos

gono 
voro. Abudu nuvožė 
vilios kalėjimu.

, „„ ,, i—y ,

Tamaqua, Pa. —

X-.v uz

Nedėliojo 
bus paszvontinimas nauju var
gonų Szv. Petro ir Povylo baž- 
nyezioje. Kun. Klevcnas uzpra- 
sze daug kunigu ir užpraszo vi
su aplinkiniu 
bauti

daly-Li(‘t aviu
M ahanojaus 

ba jam koras taipgi dalybaus paszven- 
tinime.

□EZZ
y.'L,

t
r i?........ ...........

TĮIII'Ū

.7/ t h

■

i

■7^ ■

w

S
‘‘l V;"'

O
■ 7''A

7 k į:

si

■
:-S'

>

Jav A-
* ♦■ ■

KJ
■-A

a'7X3

te 

v b N'A

7

A: 

'7'.W

■

t♦

rž T f
1 •?<lį

A&

*

V .L

J 
E,';,. '-M

alf

I

M

T

lt

HIM

I
I

L
1.

it
I

..♦w<b

WriiO 
sf. J1.1

I

r

1
11 I 
r

L
I *’L
B

1

I'1'
r r.

1 n i J <id 
Pi1! Hi i •i i 
iii

« »

I 
4 
i . *

I 1

*

A

t

J i 

'i y
J-’’

į 

I i1 1 I 
I1

I 
k'į

t
v

k

L 

4

i

■ I

► L 
r\

Victor Instrumentai
in viena

MATYKITE SZITA NAUJA ISZRADIMA 
PER VICTOR KOMPANIJA

* ' I I .

Radio — Fonografas 
Namie Daryt Rekordus

_

Iszbandykite szi naujausi iszradima. Galite patis namie 
. padaryti locnus Rekordus savo ar draugu balso. Tikrai
į naujausia iszradimas. Matykite ir paklausikite pas
!

I

, , , W1MM . ---- —--------■
\ i ■< 't. plOiO i .
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Mahanoy Township, Unseated . .
Mechnnicsville Borough ..............
McAdoo Borough .........................
Middleport Borough ....................
Minersville, First Ward ...........
Minersville, Second Ward .........
Minersville, Third Ward ......
Minersville, Fourth Ward .........
Mount Carbon Borough ...........
New Castle Township ................
Nc,w Castle Cownship, JJnseated .
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KOLORADAS UŽAUGINO DAUG MAISTO DEL BOSTONO
z •i

I

New Philedelphia Borough .. 
New Ringgold Borough z. »•* 
Norwegian Township . . 
North Union Township

I

. 4 '

Sztai krūvos 45,00(1,000 svaru szebelbonu, kuriems reikės 1,000 karu ant nugabenimo 
po visas dalis Ameriko. Da tiek niekadoss nenžaugo szebelbonu Koloradoje kiek szimet.Bos
tonas turės užtektinai “ baked beans. ’ >

I*' i W, • / i . • . • 
North Union Township, Unseated . . 

North Manheim Township ...........
North Manheim Township, Unseated 
Orwigsburg Borough .......... i 
Palo Alto, East Ward ..............
Pnln Alin WMt- Wnrd ..........

Orwigsburg Borough

GirardviDe, Pa. f Motiejus 
gyventojas 

dukteria Zig- 
Filadelfijoi,

Lobinskas 
mirė pas savu 
fnantienia, 
kuria buvo apsigyvenęs
kokio tai laiko.

senas

pus 
nuo 

Lnvonus at
vožtas pas Vincu Pavlaucka m 
Frackville isz kur atsibus Ini- 

su pamaldom Szv. 
bažnyczioje Sziuiadori- 

Velionis paliko seseria ir 
broli Mahanojui. 

■II i .11^... I. IIII ...................... .........................

Chicago. — Juozapas Les- 
eziauskas, 47 m., gyvenos 7^59 
S. Talma n A ve., 
apie 4 vai., likos 
Now York Central geležinkelio 
yardno.se Englewoode, kur jis 
dirbo už karu inspektorių. 
Dirbant prie savo darbo ant jo 
užbėgo traukinis ir 
sužeidė. Tuoj likos paszauktas 
p. Eudeikio ambulansas, bet 
atvažiavęs ambulansas rado 
Lescziauska jau negyva, mi
rusi nuo žaizdų.

Velionis paėjo isz Pavarniu 
Stulgiu pa rup. Rasei

nių apskr. Paliko Lietuvoj mo- 
broli ir seseri. Amerikoj,

dot uves 
Jurgio 
jo.

kainio

pamaldom

už karu

vakar 
užmusztas

rvle
V

mirt Inai

ambulansas 
negyva,

tina, 
kurioj iszgyveiio 27 metus, pa

kol urias dukteris,liko moteli, 
broli ir dvi seseris. Kūnas pa
šarvotas yra jo namuosq, Lai
dotuves buvo 
vai. ryto isz
ežia ir in Szv. Kazimieiio ka-* 
pinos.

M.

K VI
■•■n

> į • /į

I
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Svarbi kariszka atmintis del Stanford Universiteto.

Palo Alto, West Ward
Pine Grove Township 4

Lupkr. 10 d., 8 
bažny-iiniiiii m

Stanford universitetas aplaike labai svarbia atminti isz 
davė žinia allijen- 

Taji telegra- 
isz Los

SveliucH Kares. Yra tai telegramas kuris 
tams “paliauti szaudyti“ kada kare pasibaigė.

I). Beaumont
paliaut i szaudyti ” 

ma siunti' ant franto majoras George 
Angelos, Calif., kuri padovanojo tam universitetui.

i i

po L'f Lap^kriczio 7 d„ 
ligos — pa rali-

m iri' Juzefą Gasparu-

.)

melu sunkios
žiaus
vieziene, 69 m. amžiaus, palik- 

nuliudiine vyra Ignacu, 
buvo paszarvotas p.

(lama
Kūnas

Eudeikio koplyczioj, 4650 So. 
lleVmitage Avė. 
buvo 8 vai. ryto,
in šzv. Kryžiaus parapijos baž- 

o isz ten iii szv. Kazi-

Laidotuves 
isz koplypzios

t

nyczia, 
mierio kapines.

PRANESZIMAS.

Jaigu turite kokiu pinkliu ar 
piehikiu del iszasztrinimo 
atneszkite pas mane. Iszasztri- 
nu visokias puikias dideles,

tai

visokias 
mažiukes ir skersines, taipgi ir 

Gerasbritvas, peilius 
darbas už maža mokesti.

Iz. Turauskas,
639 \V. South St.

Mahanoy City, Pa.

4

ir 1.1.
2t.

Reading 
a lines x 7 •**

►

X

Praleiskite diena New Yorke
t i X /*

NOTICE
Notice is hereby given in accordance with the Acts of Assembly 

of the Commonwealth of Pennsylvania of June 11, 
and May 16,’*1341, that the following are the aggregate values and

1840, and May 4

assessments made by each assessor in the County for his or her respec
tive district, upon property taxable by law for County purposes, upon 
Mortgages, Mpnoy at Interest, Occu aptions, etc., for Ithe year 1931 
to wit:

etc •» >

District
Money 

at Interest
Total Valuation A *

fdr County

. . . $ 57,240.00

• •• • •

63,414.00
60,330.00
48,298.00
39,450.00
93,554.00
53,748.00

3,584.00
145,830.00

47,613.00
187,263.00
43,982.00
49,926.00

111,713.00

59,338.00

J" r

36,370.00 ‘ 
....32,250.00.

18,750.00 ' '
67,402.00* :

| 1 it Įį
09,1«G.OQ .

132,4lh.00 
6,825.00 
2,80Q.00.

47,166.00

i«T *

*

30,690.00 
235,194.00 
828,406.00 
384,994.00 

1,451,276.00 
465,912.00 
365,780.00 
399,778.00 
124,310.00 

1,799,760.00
66,988.00 

i;oR<r.554.0(r

t
f■

I

4 •» bl

,<i4 I

Pine Grove Township, Unseated .,. '
Pine Grove Borough.........
Pottsville, First Ward . . . 
Pottsville, Second Ward . 
Pottsville, Third Ward . .. 
Pottsville, Fourth Ward . 
Pottsville, Fifth Ward .. 
Pottsville, Sixth Ward . .. 
Pottsville, Seventh Ward . 
Port Clinton Borough . '. . 
Port Carbon Borough . .. 
Porter Township .............
Porter Township, Unseated 
Rahn Township ..................
Reilly Township............J ..
Reilly Township, Unseated . 
Ringtown Borough . . 
Rush Township .........
Rush Township, Unseated ?,.........
Ryan Township ..................
Ryan Township, Unseated................
Saint Clair, North Ward ................
Saint Clair, Middle Ward ............
Saint Clair, South Ward ................. •
Schuylkill Haven, East Ward .... 
Schuylkill Haven, North Ward 
Schuylkill Haven, South Ward . . . 
Schuylkill Haven, West Ward .... 
Schuylkill Township .........................
Shenandoah, First Ward ................
Shenandoah, Second Ward ............
Shenandoah, Third Ward ..............
Shenandoah, Fourth Ward ............
Shenandoah, Fifth Ward ................
South Manheim Township ............
South Manheim Township, Unseated 
Tower City Borough.........................
Tamaqua, North Ward .....................
Tamaqua, East Ward .....................
Tamaqua, Middle Ward ................
Tamaqua, South Ward ..................
Tremont, East Ward......................
Tremont, West Ward ........................
Tremont Township .........................
Tremont Township, Unseated . .. , , J« l» » * > ‘ I •

I

4

......

.75,444.00 w
I

. .. 415,368.00

. . . 222,535.00 *

. . . 490,403.00

. . . 3,359,019.00

... 1,272,500.00

. . . 2,034,528.00
73,747.00

. . . 334,778.00
4,850.00

58,691.00
... 115,150.00

12,630.00
1,200.00

fl
133,457.00
58,320.00

04,445.00

67,901.00 
58,904.00 
89,209.00 

495,305.00
96,451.00
22,801.00

2,615.00
64,678.00 

108,591.00 
197,027.00 
116,809.00
46,851.00
43,574.00
37,047.00

139,554.00 
92.97G.00 

195,084.00 
243,145.00 
874,476.00 
142,073.00 

20,700.00 
12,600.00

i

39,76*5.00i

2,758,256.00 
n *02,879.00 
> 125,434.00 

601,756.00 
17,658.00 

742,293.00 
250,469.00. 
255,942.00 
636,444.00 

23,804.00 
744,888.00 

1,802,064.00 
2,159,118.00 
3,066,650.00 
1,778,066.00; 
2,807,866.00 
1,393,591.00 
2,156,442.00 

89,243.00 
1,134,076.00 
2,756,682.00 
1,406,982.00 
2,122,652.00 
3,948,747.00 

150,774.00 
214,812.00 
414,345.00 

15,936.00 
408,981.00 

35,472.00;
1,051,401.00 

492,952.00 
658,618.00 

1,092,200.00 
568,521.00 
939,436.00 
82,430.00 

3,837,623.00 
2,325,739.00 
1,266,163.00 
2,159,990.00 
1,701,568.00 
1,241,286.00 

196,072.00 
8,645.00 

728,782.00 
1,592,855.00 
2,028,766.00 

868,908.00 
1,100,645.00 

721,896.00 
328,841.00 

2,484,948.00 
2,309,224.00 

996,044.00 
865,190.00 
255,821.00 

1,057,431.00 
1,908.00 

368,697.00 
10,949.00 

436,603.00 
7,542.00 

555,934.00 
4,542.00 

4,411,397.00 
124,531.00 
578,809.00 

6,713.00

»

R

Union Township ................................
Union Township, Unseated ............
Upper Mahantongo Township .... 
Walker Township ..............................
Walker Township, Unseated .... 
Washington Township . ...................
Washington Township,'^Unseated . . 
Wayne Township ..............................
Wnyne Township, Unseated............
West Brunswick Township ............
West Brunswick Township, Unseated 
West Mahanoy Township................
West Mahanoy Township, Unseated 
West Penn Township .......................
West Penn Township, Unseated . .

And further, notice is also given that Monday December 1, 1930 
has been set by the County Commissioners of Schuylkill County, for 
determining finally whether such valuations have benn below a just

42,291.00
61,495.00

37;728.00I
58,225.00

t

25,440.00

$2,947.00
i

165,509.00

4 •

$ 1,745,407.00 
768,407.00 
316,572.00 
384,675.00 
286,335.00 
•128,345.00 
442,245.00 

46,672.00 
4,904,212.00 

398,691.00 
2,478,533.00 

231,758.00 
, 5,067,324.00 

86,106.00 
3,672,2Q9.00 

295,002.00 
797,546.00 
666,041.00 

1,193,036.00 
458,832.00 
414,305.00 
600,721.00 

pH,060.00 
413,151.00 

892.00 
1,607,252.00 
1,176,896.00 

6,692.00 
240,259.00 

8,633.00

rate or not, in accordance with Section 11 of the Act of July 27, 1842.
JAMES R. WALTON' 
JAMES H. KIRCHNER 
ROY E. BROWNMILLER

County Commissioners

Attest:
F. C. BALL 

Chief Clerk

Ashland, First Ward.........
Ashland, Second Ward . . . 
Ashland, Third Ward . . . 
Ashland, Fourth Ward .. . 
Ashland, Fifth Ward . . . 
Auburn Borough .............
Barry. Township
Barry Township, Unseated 
Blyth Township ... ...............
Blyth Township, Unseated ...........
Branch Township .A...................
Branch Township, Unseated .........
Butler Township .... A................
Butler Township, Unseated ............
Cass Township .. . ...........................
Cass Township, Unseated . ..............
Coaldale, .East Ward .....................
Coaldale, Middle Ward ................
Coaldale, West Ward . . . f...........
Cressona, North Ward .....................
Cressjna, South Ward .....................
Delano Township ......... ..
Delano 3'ownship, Unseated ...... 
East Brunswick Township ...........
East Brunswick Township, Unseated 
East' Norwegian Township ...... 
East Union Township .................. ..
East Union Township, Unseated . . 
Eldred Township . . . .•....................
Ęldrėd Township, Unseated ............
Foster Township ................ .............
Foster Township, Unseated ............
Frackville, North Ward ................
Frackville, Middle Ward ........ 
Frackville, South Ward ................
Frailey Township ..............................

0,544.00

45,617.00

90,015.00

19,34 1.00

21,376.00
13,849.00
5,900.00

63,110.00
22,147.00
26,400.00

96,398.00

1,800.00
47,655.00

58,550.00

(

iBjisi

Kada Perkate Mesa
' ; | 1 ■, | i II. 1 BT t i v ' ' ■ II

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

♦

SHENANDOAH ABATTOIR CO
SHENANDOAH, PA.

geriausi

, A

H

i * ii' iii 
f w

’ I t , •

Prnleiskite diena szitam dideliam 
miesto, už teip pigia preke.
Cz.ia yra gera proga matyti daug 
akyvu vietų New Yorke, ar pasi
matyti su miminioms ar draugais.

NEW YORKA
Nedelioj'16 Novemberio 

In ten ir<P“lr.OO adgal 
»

Speciali* Treina* Subato* Naktį
valanda 

*.••«<•••••* 12:35 
*«•••••••• 1.16 •

Wlt'-X.1!..1.-------
Apie dauginus informacijų apie 
ezita ekskurcija kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
rbszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William- 
aporty Pa
—, — i n , ....... ‘a , ,, ........ ———

ANT READING GELEŽINKELIO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Frailey Township, Unseated
Gilberton, East Ward . . .
Gilberton, Middle Ward .
Gilborton, Wė«t Ward
Girardville, East Ward
Girardville, Middle Ward ,.

r « V •

f

i

23,960.00

23,575.00
153,579.00
29,922.00
18,312.00

'■V -
33,200.00
10,150.00
39,933.00

* ’ vi

*

Girardville, West Ward . . . • • • •

Isz ’ • 
Shenandoah 
l^ahanoy City
Tamaqua 1:45

« • • •

39,933.00
6,316.00

120^656.00
7,560.00 ’

59,977.00
102,128.00

48,250.00
i' ■ ■ -■

27,00(1.00

■

> '■

X

■ J

1,121,820.00
' 1,213,21.5.00

, 584,149.00 
1,325,126.00 

893,467.00 
3,086,162.00 

108,150.00 
656,985.00

, 294,515.00 
588,302.00 
648,131.00

’ 731,523.00 
285,000.00 
247,081.00 

2,488,864.00 
1,248,496.00 

272,831.00
33,280.00 

1,128,312.00. 
177,345.00 
65,827.00 

t, 0,66,251.00 
l,638,82|.OO 

925,080.00 
590,375.00

, f " ‘ ua t^'■<1

——.......JL .. _....
............... ....

I
I

►

--Tjirn-Tur

VINCAS MINKEVICZIUS
. GRABORIUS IR BAL9AMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799 ’•
«r

Namo telefoną*—799 • r

►
N , . .. , . ..I.

Paveskite savo pinigus prie darbo. Atneszkite juos in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PJL

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
• • ■■

tuojaus jie pradeda jumis dauginus uždirbti. Gaunate pro
centą kas szeszis menesius. w

Banka vartuoja pinigus pagelbeti biznij ir industrjoi. 
Yra tai vartuojimas pinigo ka suteikia darba ir bizni del 
kitu, nes kada pin

r
. > *

Gordon Borough 
Hogins Township 
liegins Township, Unseated . .. .. 
Hubloy Township .........................
Hubley Township, Unseated ..... 
Kline Township ....
Klino Township, Unseated . 
Landingville Borough ........
Mahanoy City, First Ward , . . 
Mahanoy City, Second Ward 
Mahanoy City, Third Wm*d 
Mahanoy City, (Fourth Ward 
Mahanoy City, Fifth Ward . 
Mahanoy ’'^ownship

1 ■■ .. > ■

♦ • • •
T

76,715.00
34,488.00

117,778.00
153,401.00

GRUBER’I
H^mmflfelAHANOY 
Teipgi turime nauju Lietuviszku Rekordu.
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^^i'^CENTRi: STREET,
d
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I šport, Pa
* • • •

M.? • •
• • • • 67,308.00 ’
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i
; 412,128.00

20,920.00
l?a04,867.0a
8,274,602.00

Žmonis ir pinigai turi lA'
vA*

4 tada žmonis gauna d&HHis. 
n dirbti kad turėti gerus laikot
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