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ISZ AMERIKOS
PATYS APSIVEDĖ

SUSZAUKE DRAUGUS, PRI
ŽADĖJO VIENAS KITAM 

ISZTIKIMYSTA IR PO 
VESTUVIŲ.

Butler, Pa. — 
racco ir Ma'ggic Carolli 
Italai, patys 
nepaprastam

Antanas Sa- 
, abudu 

davė sau szliuba 
atsitikime. Du 

metai adgal Antanas geide ap
si paeziuot su Maggie, nusida
vė in suda, iszeme laisnus ant 
ženybu ir mane kad tai po vi
sai ceremonijai, nes turėdami 
laisnus, turėjo pavelinima gy
venti drauge.

Tik ana diena persitikrino 
apie savo klaida. Antanas nuė
jo pas advokatu ant rodos ‘ku
ris jam darodijo szitaip: Su- 
szaukie keliolika pažystamu in 
namus, pripažino vienas kitam 
prie limlintoju kad Antanas 
yra vyru Magges, o Maggie yra 
motere Antano. Liudintojai pu
si rasze ant parengtos per ad
vokatu popieros ir szliubas pa
sibaigė. — Kad tik kiti neimtu 
pavyzdžio isz tokio susiriszi- 
mo mazgu moterystes, bet tai 
pigus būdas apsipaeziavimo.

I

MIRĖ NUO SKAUSMO 
DANTŲ.

Parryville, N. J. —
8 metu vaikiukas

O
i ka>

Frau u- 

riežasties 
nkas kente 
6 valandas 

ant skausmo. Kur buvo tėvai, 
jaigu davė vaikui.(kentėt taip 
ilgai! 0 gal nuturėjo teviszkos 
ja uslos.
ISZKASE DARŽELYJE 645 

DOLERIU AUKSE.
South Bend,

kas Žara, 
mirė anų diuua isz

. <

O

* ’ > J f 'i'- ■' Į* '

skausmo dari tu. v
be paliovos per

Mrs. 
Eliza Casserlev kasdama dar
želyje užtiko puodą auksiniu 
pinigu. Motere iszkasinejo žie- 

nusistebejo paregėjus 
aukse.

Imi.

dus ir
20-doleri'iie aukse. Pradėjo 
kasti tolinus su dideliu karsz- 
cziu ir trumpam laiko isžkase 
surūdijusi puodą kuriame ra7 
do auksu 645 dolerius. Nekuriu 
pinigai paėjo isz 1838 ir 1880 
metu.

Toji farma kitados prigulėjo 
prie turtingo farmerio kuris 

trisdeszimts metu 
turėjo jisai

mi re
adgal.
auksu užkasti.

apie
Manoma

NELAIMINGAS ZERKOLAS.
Ludlow, Pa. — Netolimam 

kaimelyje Lamoka randasi už
kerėtas zerkolas. Tasai zerko- 
las radosi pas devynis vyrus o 
kožnas kuris ji turėjo mirė 
staigia mirėžia. Piimiause tu
rėjo ji kokis tai Stimson (kuris 

, kaip sakoma, su czeba- 
po tam gavosi

suin ire
tais ant koju,
in rankas Svingelio ir tas mi
re staigia mirezia, o paskutinis 
kuriam likusieji szeimynos pa
liepė sumuszji zerkola, yra 
baimėje ir nenori ji dalypstet 
nes yra tosios nuomones 'kad ir 

mirs jaigu ji dajisai staigai 
jypštes.

PAVOGĖ KŪDIKI SAVO 
GASPADINES.

Harrfeburg, Pa. — Mikolas 
Gains, 45 metu, likos uždary
tas kalėjimo už vaik-vagysta, 
7 menesiu kūdiki savo gaspa
jines Juzefinos Gargol. Mikas 
pavogęs kūdiki paslėpė in 
tuszczia narna kur radosi per 
dvi dienas pakol ji surado pa- 
licije. Kalbėjo jog tai padare 
vien ti^ del to idant atkerszint
gaapadlniai kad ji iszpludo
kad parėję namo girtas.

LE1DŽESI ANT
LOTERIJOS au

JAUNA MERGINA LEIDŽE 
SAVE ANT LOTERIJOS 

; PO DOLERI UŽ 
TIKIETA.

Tacoma, Wash. — M iss Ade
le Grimes, patogi 20 metu mer
gaite, kuri nesenei priuvo isz 
Davenport, Iowa, leidže save 
ant loterijos kuria ketina už
vesti kokis lai laikrasžtis arba 
drauguve. Tvirtina jiji 

negali
buk 

tiesos negali uždrausti jaigu 
pati save iszleidžia ant loteri- 
jo.s.

Pana Grimes.ketinayduot at
spausdint deszimts tukstaneziu 
tikietu po viena doleri. Giliuk- 
ningas vyras kuris jaja iszlai- 
mes aplaiikys jaja už paezia ir 
pusią pinigu. Jaigu laimėtojas 
ne norėtu su jaja apsipaeziuot, 
tai jisai patrotina puse pinigu 
o jaigu jiji nenorėtu tai irgi pa
trotina puse pinigu. Jaigu abu
du ne bus užganadinti viens isz 
kito, tai tada pasidalins pini
gais pusiau. Jaigu iszlaimetu 
paeziuotas vyras, tai ji paliuo- 
suoja nuo apsivedimo. Mergi
na ant tikrųjų ta ketina pada- 

‘1 reika
lauju labai pinigu o su vyru 
tai mažas dalykas.

ryt nes kaip pati sako:

PAGIMDĖ TRIS KARTUS 
PO TRYNUKUS.

Crayton, Me. — Pati Ulysses 
Stricklero tomis idienomis ap- 

trėcziu
Motore tu-

dovanojo savo vyra 
kartu po ’trynukus
ri vos 35 metus o nuo laiko 
isztekejimo, susilaukė 16 vai
ku, isz kuriu septyni yra gyvi. 
Strickleriene iszte'kejo turėda
ma 13 metu o in metus po tam 

Motore

•savo

35 metus

s irsi lauke d v y n u k u s. 
turi net 16 broliu.

Buvo toki 'laikai kad motina 
pagimdydama trynukus tai 
visas svietas stebėjosi bet szia- 
dien tankiai taip atsitinka.

trynukus

MOTINA SUDEGE SU 
VAIKAIS,

Riverview, N. Y. — Steng
iamasi priskubint ugnį pe-

S te n
uaniasi priskubint 
cziuje, Ludvika Artz ir josios 
trys vaikai sudege ant smert. 
Motere pyle karusi na 
gauti pecziu isz lampos 
baisi eksplozije o 
rasiiiias apcine motina su Vai
kais. Motere persigandus nu
bėgo in kam'bari kur gulėjo jo
sios vyras o norints tasai sten- 
gesi visom pajiegom liepsna 
užgesinti ir ipats smarkiai ap
degė, bet pati su vaiikais nuo 
apdegimo mire in trumpa lai
ka.

in de- 
i, kilo 

degantis ka-

Weaver 
veje, 
mis szeszta 
kriksztino 
Priežasti

— Elmer 
spaustu-

PAVADINO KŪDIKI 
“GANA.”

Wingertown, Pa. 
, presmonas 

susilaukė tomis dieno-
kudiki kuri ap- 

“Gana” (Enough), 
pavadinimo szeszto 

kūdikio tokiu vardu paduoda 
sekaneziai: “ 
gana del musu ir todėl užvar
dinau ji “Gana.“ 
mums ant tebyrio laiko, gal 
jaigu, kelkis ’gimine paliktu 
mums savo turtą arba atlai
kysiu padidinimą mokesties.

TVANAS UŽLIEJO 2,000 
NAMU.

Hutchinson, Kan. — Kada 
Conn lipdukas pertrūko nuo 
tankiu lietu, užliejo beveik vi
sa aplinkine ir 2,000 namu ir 
tukstaneziai žmonių pasiliko 
be pastogių. Bledes. milžinisz- 

keriezią nuo tvano, d :

Gana ),

Szeszi vaikai yra

( c Gana. Tai užte'ks

kbšdel farmeriu. Žmones; driffg
1 • _ _ . 1 A , 
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ATMINE DIENA SAVO 
MIRIMO.
Pa. — Mare Wild, 

mire staigia mirezia 
ant szird’ies li’gos. Almine jiji
diena kurioje ketino mirti ir 
pasako apie 
genis idant priimtu Seredoje 
po piet jaja atlankyt nes laja 
diena prijautė kad ant tikrųjų 
mirs. Kada drauges isz a'kyvu- 

rado Mare pagul

tai savo Uran

dyla

Isz Visu Szaliu VELNIAS BALOJE

kaimyne Helen

Intužes

giliai
s

SZUO SUDRASKĖ MERGAI
TE, KITA MIRĖ NUO 

PERSIGANDIMO.
Ryga. -

. APTERSZE MOTERIA.

KAIP ISZVARE “ VELNIĄn 
ISZ SERGANCZIOS 

MERGAITES.
Moskva, Rosije. — In ligon- ’ 

bule likos atvežta 16 metu 
mergaite Danila Kornba kuri 
sirgo nervu liga. Daktaro ne- 
paezauke, o vietoje, visa szei- 
myna susi rinkus, nutarė kreip
tis prie vietines “užkalbėto
jos“ kuri gerai apžiurėjus mer
gaite pasakė kad Daniloje ap
sigyveno velnes. Tula tamsia 
nakti, visai szeimynai matant, 
buvo laikomos apei’gos iszva- 
ryino velnio isz mergaites kn- * 
no. Užsidengus 

užkalbėtoja“ 
vos mieganezios ligones ir už
keikus, su trenksmu mete ant 
aslos du molinius puodus. Ne
laiminga mergaite staigai isz- 
budus isz miego, matydama 
szale saves balta szmekla, taip 
persigando kad iszcjo isz pro
to.

iMU

VYRAS ‘VELNIĄ’ SURADO 
IR UŽDIRBO 10 ZLOTU. 'į- 

j 
ii
J

Latvijoje Kreslau- 
koje i n vyko baisi neregėta dra
ma.

4 metu 
žaizdama 

[prie 
SZU1IIO 
Szuo i 
spaude ja prie žemes ir 
pleszti dantimis jos 
g i r d u s i n e ž m o n i s z k a 
atbėgo 14 metu mergaite Ka- 

regini 
jai truko szir- 

dis. Avotinsz aukle pamaezius 
kas dedasi momentaliai iszsi- 
krauste isz proto.

Sudraskyta mei 
bent a iii 
kad ji liktu

uiCzenstakavas. — Tula mo
le re isz Balto kaimo eidama 
per uliezia, prie aplenkimo ba
los, kuri susitvėrė prie kelio 
laike paskutinio iszsiliejimo 
upes, likos apterszta purvynu 
per nežinoma būda isz tosios 
balos. Persigandus nubėgo na
mo ir apsako apie tai savo vy
rui, 
stora lazda 
nia“ 
nu. Szeszkas inpuole in baime, 
o neturėdamas drąsos užklupti 
pats ant “velnio,“ 
in pagelba tris darbininkus isz 
artimos plytinyczios. Darbi
ninkai tvirtino kad tai ne vel
nias baloje, tiktai kokis sutve- 
rima's guli baloje.

mergai (e
kieme

pririszto ant
kuris grauže

n ui vėrės mergaite,

A votinsz 
prisiartino 
grandines 

kauta, 
pri
ėmė 

galva. Tsz- 
ri-ksma

BYLA DEL KIAULIŲ 
UŽKERĖJIMO.

Norristown, Pa. — Farmcris 
vardu Alfred John Matthews' 
užpuolė savo
Garnsworthy, i atardamas ja jo 
pa rszel i u u žke re j imu. 
vyras sužeidė nabage moterisz- 
ke ir su adatos pagelba 
lidraske jos rankas.

Teisme A. J. Matthews pri- 
siegavo, kad szi 
esanti ragam), turinti raga- 
niszka krysztola ir praszo, kad 
policij iszkrestu jos 
Teisėjas hluide ji intikinti, kad 
raganų nėra, kad jo parszeliu 
niekas negalėjo užkerėti, bet 
jis nuo savo gilaus insitikini
mo apie raganas nesutiko atsi
sakyti.

Už

i

moteriszke Į 
turinti

namus, i
IMinu. — IszĮiy- 

sa-

mo pribuvo,
grabe.
GYVOS ŽIBINTES.

Klines vi lie,
galonus gazolino ant 

vyro ir sūnelio kada tieji 
miegojo, Mrs. Rena Metzler 
uždegė visus. Motere badai bu- 

apde- 
. Vv-

lūs du 
ves

v o

*'li'

nepilno proto o nuo 
ginimu mirė ligonbuteje 
ras su sunum norimts baisiai 
a’pdoge, bet isz to iszliks.
VIETOJE MUNSZAINES

ISZGERE -LINIMENTA.
Crafton, Conn. — Irwin Hen

ninger padare didele klaida 
už trupuezio Imtu in-

stumus in kapa bet tasai jam 
In vieta niunszai- 
kelis 
ir

gan ir pamaezius baisu 
ežia pat mirė:

Vyras apsiginklavęs in 
, ėjo pasitikti “vcl- 

bet ir ji aptersze purvy-

i i
balta drobule 

stovėjo prie lo

kuri ji

gurksznius 
krito jausda- 

sopulius viduriuo- 
tuojaus iii ligon-

gero iszejo. 
nes iszgero 
‘ ‘ linimento 
mas baisius 
se. Nuvežė ji
būti kur daktarai iszpumpavo 
isz viduriu linimenta.
dien Irvinas įprisiege kad dau
giau negers jokiu 
ežiu gerymil, bijodamas idant
vcJla nepadarytu klaida.

PIRKO SAU NUOTAKA.
Columbia, Pa.

svaigimui-

. Kada Java 
Bakalar su Jonu Ficzku (abu
du Slavokai) atėjo ip suda isz- 
siiinti laisnus ant ženybu, rasz- 
tininkas nusistdbejo 'kudikisz- 
kumu nuotakos. Kada užklau
sė josios kiek turi metu, mer
gaite atsake kad turi 15 metu 
ir motina pavėlino ant iszteke
jimo nes dukrele pardavė jau
nikiui. Vela’rasztininkas nusi
stebėjo ir užddause josios už 
kiek motina jaja pardavė.

menesio pede,
’’ O 'kad motina davė sa

vo pavelinima ir mergaite gei
de iszteketi už Jono, per lai

visa 
rius.

“Už
79 dole-

už Jono 
laisnus ir aplaike.

VISOS PRIVALO TAIP 
PADARYTI.

Lewisburg, Del. — Sora Ber- 
lovicz apskundė savo uoszvi 
B. A. ’Silbertona (tęva savo vy
ro) buk tasai taip da’griso jai 
ir apjuodinejo jaja priesz sa
vo vyra ir gimines kad nebago 
negalėjo ilginus nukeiisti t uju 
paniekinimu. 'Ne gana kad 
uoszvis apjuodindavo savo 
marezia bet prie to prisidėjo ir 
uoszvo. Ant galo daojo prie to 
kad vyrui szi rd is 
Soros ir nepadoriai 
pasielginejo. Sora užvede skun
da įprieszais uoszvi už 
ma meiles savo vyro,“ 
pripažino nuskriaustai mote
riai penkis tuikstanezius dole
riu kaipo pleisteri ant sužeis
tos szirdies. — Kad visos taip 
padarytu tai uoszviai nesikisz- 
tu in gyvenimą porelių.

KIEK TAI PANASZIU 
ISZGAMU ŠUNELIU 

TURIME.
Philadelphia. — 

nuo susigraudinimo, 
sena motina,

Ne 
apjuodindavo

atszalo del
su ja ja

1 ‘ atemi- 
o sūdąs

Drebanti
77 metu
HelenaMrs.

Ryan, isz Schuylkill Falls, su 
aszaromis skundėsi magistra- 
tiu Stevard ant savo sunaus 
Jono, kuris savo sena motina 
sumusze, po tam iszmeto lau
kan isz namo. Jonas yra pa
prastu girtuoklėliu ir nekarta 
su motina panaszei pasielgda- 

Ant galo motiną negalėjo
ilginus hukėnsti ir nusidavė in 
suda jeszkoti- suraminimo.

VO.

sužeidimą 
dabar 
mene-

inspelk-

‘ ‘ raganos“ 
prietaringas ūkiniu kas 
yra pasodintas vienam 
siui kalėjimam i
OŽKOS MESA UŽ AVIENA.

Johnstown, Pa. — OI to Star- 
ners, mėsinis valdžios
(orius atrado pas tūla mėsinin
ką Luk in viela avienos par
duoda ožkos mėsa. Praeita Sa
balu mėsininkai pardavė in 
penkesdeszimts ožkų in vieta 
avienos pargabentos isz Wes- 
tu. Inspektoris užvede skunda 
prieszais mėsininkus už apgau
dinėjimu žinomu.

Paskutines Žinutes
U Williamsville,

Daugiau kaip $3,000 sudegė de
> ■ , . - I ,^Jį * 'V , . į.. I ,! , I

N. Y.
■

gancziam namo Donaldo Clark 
Viso padaryta bledes ant $25,-

Zmogelis vos nepapaiko 
isz gailesezio.

11 Rymas. — Sovialineje Ro
si jo j, pagal paskutini apskai- 
tima, randasi arti du milijonai 
žmonių be jokio užsiėmimo.

11 Montgomery, Ala. —- Per 
sugriuvimą dvieju sztoru Bul
lock Shoe Co. ir Pizitz Depart
ment Store, daugeli žmonių li
kos užgriautais, kuriuos nepo- 
ilgam iszgavo isz gruvesiu.

. — Cziomii- 
gime 18 po

li vynu Jersey mieste; 7 po-

000.

vaikai

11 H udson, N. J 
tineje aplinkinėje 
ru 
ros Bayonne in viena sanvaito
— dauginuse maiszyti 
su mergaitėms.

11 Chicago. — Už užmuszi- 
ma trijų vaiku automobilium. 
William Sweeney, 27 metu, isz 
Manchester, N.Y. likos nuibaus- 
tas ant 28 metu kalėjimo. 
Sweeney tame laike buvo gir
tas, invažiuodamas ant szven- 
toriaus kui‘ vaikai bovijosi.

Chili. —
“Aba- 

ezionais
o

li Valparaiso, 
Transportinis 
tao ’ ’ 
nuskendo s(t $9 žmoni mis 
tik vienas įszsigelbojo.

11 Beilinas —- Orlaivis 
Zepplinas“ r"*'-" 
atlėkti iri Su v. Valstijos I die- 
jia Augusto, po tam atliks ke
lione po visa svietą.

1[ London- -
Kinais jau

______  . .. Rusai likos at- 
musztais. IKova ant tikrųjų 
prasidėjo lie’s visi rysziai tarp 
tuja sklypu likos pertraukti.

11 Shangbai, Kinai. — Ame- 
iszgelbejo 42 
skenstanežio

laivas
kuris plauke in

Zepplinas

su
Amūro u pi

)

i “Graff 
.antru artu bandys

- Baidai Rusai 
susirėmė prie

K.S
ant tikrųjų

rikoniszki 'laivai 
pasąžiorius nuo 
laivo Dertjinger kuris užėjo
ant povandpnines uolos.

11 Bukaieisztas. — Keli 'dar
bininkai ži vo ugnyje Moreni 
kur deiga keli aliejaus aziji
niai. Ugnis (Padaro bledes ant 
dvieju milijonu doleriu. >

1[ Lock llaven, Pa. — Ket
tle iCree'k angline kompanije 
uždaro save kasy.klAs Bitumen 
isz priežasties neturėjimo or
derinį szimpas darbininku pa-

■ įišpliko -be darbo.
i*

pasiprasze

aite
Nėra vilties
O nuga-

tais oficialiais

>Ryga, 
gyva.

EX-KAIZERIS, 
TURTINGIAUSIAS

ŽMOGUS VOKIETIJOJ.
Berlynas. — Ka tik paskelb- 

skailmenimis,
turtingiausias žmogus Vokieti
joj vis da yra būvės kaizeris 
Vilhelmas paskutinysis, gyve
nas isz t remi me Olandijoj, 
turtas siekia 500 milionu auk
so markiu.

Ta pat oficiali statistika pa- 
, kad sziadien Vokietijoje 

yra septyni žmones, kuriu tur
tai praszoka 100 milionu mar
kiu.

BAISUS NUSIDĖJIMAS.
Jendei, Jugoslavokije — Ne

seniai likos papildyta ezionais 
baisi žudinsta, pirmausią' likos 
nužudyti levas, motina ir trys 
vaikai, 
namai. Dabar kaip laikrasz- 
cziai pranesza, policijai pasise
ko ta baisu žudintoju surasti ir 
suimti, kuris buvo bernas, ūki
ninko Karolus Komista, 20 me
tu. Pasirodo, buk žudinsta pa
pilde tiksle apipleszimo, o kad 
jojo darbo nesurastu, todėl pa
degė triobas.

Karoliaus tęva teipgi uždaro 
kalėjimo, nes jisai prikalbino 
sunu ant žudinstos.

T 
rodo

Atnesze su
savim bludus o iszsemia van
deni, pasirodo ant dugno lyde
ka (žuvis), kuria užmusze pa-
galeis.

Isz t ra ūke žuvi
t

nunesze m

Jo

po tam buvo uždegti 
Dabar kaip

TEISINGAS JAUNIKAITIS.
Evreux, Francije. — Tula 

motere davė per klaida gize
liui desziipts franku, kuriuos 
suezedino užmokėti randa. 
Praslinko keki menesiai bet gi
zelio nesurado, 
mis aplaike

užmokėti

dieno- 
(jivmuK. su szir- 

din'ga padekavone už iszgelbe- 
jima nuo bado ir deszimts fran
ku nuo to paties gizelio kuris 
po apleidimui miestelio surado 
gera darbo o uždirbės pirmuti
nius pinigus prisiuntė mote
riai su padekavone,. (neapsun- 
kindamas savo savžines su ne
teisingai aplaižytais pinigais.
DU KUNIGAI ISZ6ELBETI 

PER “ANIUOLA.”
London. — Nepaprasta at

sitikima papasakojo kunigas 
Dr. Shingleton. Tiki jisai dru- 
cziai buk aniuolai ji iszgelbejo 
nuo smert o taji atsitikima už
tvirtina.kitas kunigas kuris lis 
juom drauge važiavo. Sako ji
sai: “Nakties lai’kcTcunigai va
žiavo tamsia nalkti per girria<> 
Stulgai pajuto kad nematoma 
ranka iszeme vadeles isz jojo 
ranku ir pasuko a ridi in szali. 
Nuvažiavę tolinus vadeles vela 
radosi jojo rankose. Kada ant 
rytojaus sugryžinejo pro ta pa
ežiu vietų, paregėjo gulinti ant 
kelio dideli medi o jaigu butu 
tiesiog važiavo tai 'butu nusiri
tę in gilia prapulti bet nema
toma ranka juos įszgejbejo. ppo 
tikVftSi ąąįrtięs,”.

Tomis 
g romą ta

tikl’os. Wrtips

Asz-;

pasidalinia pinigus

artima karezema, kur pasiro
dė kad lydeka svėrė 64 svarus. 
Szinkorius pasiūlė už ja de
szimts zlotu, ant ko sutiko su 
noru, o
kožnas nuėjo savo keliu.
NUMIRĖLIU VINCZEVONE.

> V1' , a #
Susuka, Japonije.

ko ezionais nepaprasta vineze- 
vohe sekaneziai:

TuQtr Japoniszka porele la
bai mylėjosi bet tėvai neleido 
jiems apsivesti, 
nutarė atimti sau

— Atsiti

30 KAIMELIU UŽLIETA, 800 
PRAŽUVO PER NUSLY

DIMA KALNU.
Konstantinopolius. —

tuoni szimtai žmonių pražuvo 
per tvanus aplinkinėje Juodų
jų Mariu isz priežasties nusly
dimo kalnu kurie užkimszo 
upes. Trisdeszimts įkainiu li
kos užliesta, upe Rizer baisiai 
pakilo ir iszsiliejo po visa ap
linkine. Daugybe žmonių pasi
liko be pastogių, 
žiniszkos.

bledes mil-

Tada abudu 
gyvastis. Su- 

siriszia su virvėmis inszoko in 
upia ir prigėrė. Ant rytojaus 
abudu lavonus surado.

Atėjus virsziniiikui suraižy
ti apie tai protokolu, tėvus 

toji porele tarp 
karsztai mylėjosi ežia ant že
mes, todėl tegul buna ant ga
lo suriszti mazgu moterystes. 
Sutiko ant to ir virszininkas 
abudu suvineziavojo pagal Ja- 
poniszka paprotį. Pagal Japo
nu paprotį tėvai abieju sken
duoliu apsimainė dovanoms ir 
po tam jaunavedžius palaidojo 
vienam kape.

GIRTUOKLYSTES 
PASEKME.

Podolius. — Ivanovo kaime., 
valstietis Poslusznik, kuris bu
vo gerai užsigeriąs, iszvare isz 
namu tęva ir motina, kuri turi 
72 metus, senele iszeidama pa- 
siprieszino priesz toki nedora 
pasielgimu sunaus, bet tasai 
girtas bestije, pagriebė kirvi ir 
pasigynes ant kiemo motinai 
perskėlė galva nuo ko. mirė iii 
kėlės valandas vėliau.

Nedora sunu uždare kalėji
me, o tėvas sunkei apsirgo ir 
likos nuvežtas in ligonbuti.

BAIME TAMSUNELIU.
Viednius. — Kassa kaimely

je kuriame niekad nejausta 
drebėjimu žemes gyventojai 
pajuto pirma karta ana san- 
vaite ir buvo taip smalkus kad 
net bažnytiniai varpai suskam-

apie tai 
aiszkino bu'k

žemes

bėjo. Žmones iszsigando negir
dėto atsitikimo, neikurie nubė
go net pits ragana klausti įkas 
tai galėjo būti. Ragana kvai
liems apreiszko buk tai deja
vimas velnio kuris nuo szalczjo 
dreba. Ragana davinėjo rodą 
idant inmestu po* keliolika 
aviu in pragaro, 'tuojaus už 
kalno nes velnes yra labai isz- 
alkep (mat pati ragana netu
rėjo ka valgyt, tai tokiu budu 
nuo tamsuneliu aplaike mais
to). Ne gana to, tamsuneliai 
padege vyskupo girrią idant 
vęlniuį<l)utu szilczĮit^ <

11 UŽMUSZTA KADA 
BOSAS NUSIRITO 

IN PRAPULTI.
Tegucigalpa, Honduras. — 

Didelis bosas kuriame radosi 
daugelis mergaieziu važiuojan- 
cziu namo isz futboles loszimo 
ir pikniko, nusirito nuo sta
taus kalno in prapulti 1,000 pė
du gylio, artimoje Sauco. Vie
nuolika mergaieziu likos už- 
muszta o 22 sužeistos isz kuriu 
keliolika mirs. Dreiveris boso 
Luis Medina taipgi likos už- 
musztas.

GILIUKIS KALVIO.
Paryžius. — Kaime Šonine 

kalvis Elvcris Puvion pirkęs 
losa ant loterijos, buvo apie ji 
visai užmirszes. Sztai ana die
na viena isz jojo dukteriu pir
ko laikraszti kuriame iszskaite 
buk n n maras toks ir toks isz- 
laimejo du szimtus tukstaneziu 
franku. O kad kalvis pirko lo- 
so drauge su savo gizeliu, todėl 
laimėtais pinigais pasidalino 
pusiau.

VARNOS SUKAPOJO 
MERGAITE.

Plonskas, Lenk. — Arti ge-
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ležkelio stoties likos surasta
-
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keturi u metu mergaite kuria 
varnos sukapojo o kaip kuriu 
daliu kūno visai jau nesirado. 
Mergaite da buvo truputi gy
va bet tuojaus mirė. Mergaite 
buvo iszejus isz namu ne dau* 
giau kaip valanda laiko. Mer
gaite buvo dukrele goležkelio 
sargo.

BAIME PRIESZ SMERT.
Lvavas, Lenk. —* Czionaiti- 

niam kalėjime Grigas Persa
kąs, kalininkas, nubaustas už 
žudinsta 'bandė atimti sau gy
vastį. Nakties laike žudintojas
apsipylė 'karėsimi ir užsidega. 
Ant riksmo subėgo kiti kali- 
ninkai ir liepsna užgesino. Per
sakąs kelis menesius adgal už-, 
smaugė deszimts metu mergai
te, sužagejo ir ant galo pakorė
idant žmones manytu kad pati 
sau pasidarė mirti.

— Ka apverki szedien, isn
■ '■ tto gal juoksiesl ryto
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Kas Girdėt
truputiJau truputi Lietuviszkose 

apygardose lyg apsimalszino. 
Krepszelninkai sustojo valkio
tis, sustojo ir garsingi prane
šimai karsztu patrijotu, ant 
to gali suprast kad geri laikai 
del tu “patrijotu” 
fauna rinkinet nikelius ant su
sirinkimu už savo posmavimus 
apie nuohodulo pasaka. Ir vi- 
sdki užmanymai dingo 
sunku koki “paibeli“ 
lyt ir isz kokios szalies prisi
taikinti prie Lietuviszku kisze- 
niu.

Butu labai gerai kad krep- 
szelninkai apsimalszytu ir po 

dau-

ir neroika-

<x gal 
iszmis-

L i e t u v i sz k a s a py ga rd a s 
giau iielantdinetu.

Mokslas tik v bes v ra neat bu
ll nni reikalingas del Lietuvisz- 
kos jaunuomenes ir jau reikėjo 
seniau apie tai apmislyt nes 
jau viena kaleina priaugusios 
jaunuomenes nuėjo peklai ant 
prcczetko o yni ir tokiu priau
gusiu vaikinu kad apie tikyba 
ir monafliszkuma tiek iszmano 
kiek szuo apie pasninką.

Sziadien d i n’a baisiai
kišta, usnis ir. varputis nu
delbi pamatus tikybos ir daug 
bus darbo kol toji dirva pra
dės geistina peną isz<lavineti.

Mes geriems užmanymams 
nesipriesziname niekados ir ne 
I >ersz k a dina me, y pa t i nga i 
memo, norint s “nekurie isz 
puikybes mums to ne nori pri- 
Hižyti.”

ap-

norints
re-

Ant to nepaisome, tik 
einame tiesiu keliu kaip priva
lumai musu mums liepia.

Musu rodą visada gera, ne
būna klaidinga niekados.

Visos pu-rtijos tikėjimo ir vi
suomene žmonių kalba ir szau- 
kia Ii uosy be,
SZ-Ultai, tai lltCalUlML ll <«,
kad tie kurie troksztn tos liuo- 
sybes tai kitiems ja atima o 
jaigu negali užkenkt tai sznai- 
i uoja. Teisybe, ne visame liuo- 
sybe gerai atspindi. Vagis su 
razbaininkn turėdami savo 
amatui liuosybe gana placziai 
priszamatotu gyvenaneziame 
sviete klastų, bet kalbame apie 
liuosybe klasių nepalytinezia, 
lai yra, apie visame iszsivys
tymo pažvaOga.

Liuosybęi in akis žiuri kata
likas, protestonas, laisvama
nis, republikonas, demokratas, 
komunistas ir‘kiti o tiktai pri
sižiūrėkime, tai liuosybes 
t rok sz t an t i s, 
imt ranku ir proto užnerti 
džia. Jaigu 
szi dalyku apsvai'stys tai per
sitikrins kad tai teisvbe.

o tik pažiūrint 
inžiurai žmogau

tai
artymui virvute 

gei- 
skaitytojai gerai

Ne moki būti vyru, nevertas 
esi gyvent!

Ta nuomone patikrina fak
tas, gal jau daugeli ui žinomas, 
atsitikęs nesenei Filadelfijoj:

Sztai tūlas vyrukas, nežinb 
isz kokios 'priežasties pasivėli
no sugryžti vakare namo. .. 
Matomai bijojo savo narsios 
gyvenimo drauges; nenorėda
mas supykyt, ar gal pert rauki
nei saldaus miego — radęs du
ris. užrakytns,'lipo per langa in 
vidų. Bėt už ta savo geruma 
paczruiiai... butu užmokėjas 
savo gyvaste. Pacziule maty
dama inlipant vyra per langa 
in vidų, szove ir pažeidė bet 
aftt giliuko nemirtinai, many
dama kad tai kokis pleszikas.

Pamokinimas isz to toksai: 
Jaigu esi vyru, eik drąsiai 'pro 
duris tada, kada yra tik reika
las o ne lipinėk isz baimes pa- 
czios per langus. Vyras turi 
būti ponu namo o ne nužemin
tu tarnu paezios.,

Tasai nelaimingas vyras, su
žeistas revolverine kulka per 
pa ežia, matomai nemokėjo bū
ti vyru, už tai ji Dievas nu
baudė nes- toki vyrai svietui 
nereikalingi. . . .

Jaigu žmones tankiai strai- 
s kuoja, tai yra ženklu jog turi 

4 it a. aš a

gerus laikus nes kada niekai—
smukus laikai, tai žmones dir-

r , a

ba beveik už dyka, kad tiktai 
badu neminti.

Darlias ir paezedumas nutei
kia žmogui gerbūvi o szios die
nos “szViesunai nuo Tųietu- 
viszku dirvų“ žada žmoiiięms 
rojų imt žemes lie prakaito ir 
darbo nes jie isz kvailiu bizni 
varo.

NE GEISK DASIEKT 
DIEVO GALYBE

Ant tūlo susirinkimo mote
rių, viena isz kal'betoju pasakė 
kad, žiūrėdama ant sziadieni- 
niu merginu, kaip josios rėdo
si, Irti negalima pasakyti ar jo
sios eina in opera ar ant ope
racijos. — Kalite (ame yra 
kvaila mada kuri taip tankiai 
mainosi.

Ameritkoniszko 
bjuro parodo buk 

Dania s4tovi ant pirmo laipsnio 
aipszvictos nes yra sklypu kil

nosi ra nd a

Statistika 
apsz vietos

Bet stovi

riame beveik visai 
bemoksliu.

Suv. Valstijos stovi pirmam 
laipsnyje viesflpfttyacziu — kur 
randasi mažiau kaip 10 pro
centas bemoksliu.
septintam laipsnyje po Dani
ja, nes sekanti sklypai seka 
paskui Danija: Angliję, Szko- 
tije, Sz vedi jo, Kanada, Japo- 
nije ir Suv. Valstijos.

Puse gyventoju ant svieto 
nemoka raszyt ne skaityt.

Szvedije,

probibicijos 
atidalyti 
jos

* '

gera

Piima karta nuo invedimo 
valelio pavėlins 

asztuones distilaci- 
gen>s arielkos nes 

arielka ant medi kai i szk u tiks
lui ?) jau beveik iszsibaige nes 
po valdžios kontrole Suv. Vals. 
randasi tiktai trys milijonai 
galonu o kas metas sunaudoja 
po pusantro milijono galonu.— 
Gerai, bet ar ligoniai sziadien 
aplaiko gera guzu te ant sud ru
tininio? Eik žmogau in aptieka 
pareikalaut geros guzntes tai 
tau duos sumaiszvtos su mun- 
szaine. Tik milijonieriszki but- 
legeriai ir virszininkai gali ją
ją aplaikyt o ne vargszai.

ANT PARDAVIMO.

Ilotelis ir farma. Namas tu
ri .16 ruimu. Maudyne, vanduo 

visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage, 
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1
Barnesville, Pa.

ir

(t.f.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

.. 1 1 ' _ . . . 1 k * . / K

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- f 

1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
' 1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 

turėtumėt reikalą su musu banka > 
1' nepaisant ar mažas ar didelis. C

G. W. BARLOW, Pros. ;
» J. FERGUSON, Vice-Prcs.IrKas. 
r ‘i * * . ? *>/ i < k ♦ x1 *> j f . ‘ f f • .** 4 ! . . 1 i f A ) \

isz savo
su

(ISZ ANGLISZKO)

Senuos laikuos buvo nedo
ras kunigaiksztis, kursai dau
giau nieko negeide ir ępie nie
ku taip nesidarbavo, kaip tik 
ta, kokiu budu pasaulio visas 
szalispo savo valdžia užgriebti 
ir visiems gyventojanis jungus 
užkrauti, teeziaus dar taip, kad 
viso pasaulio žmones jo bijoth.

Su ugnimi ir kalavijais nai
kino sankrovas, o jo kareiviui 
degino kaimus ir visokius vai
singus medžius, ant kuriu vai
siai pasilikdavo (ik suanglėju
siais. Bedingos motinos su nuo
gais kūdikiais ant ranku bego 

deganeziu nameliu
bet kareiviai jas paviję ir 
gavi1, iszlicdavo joms savo pra- 
gariszkus darbus. Nelabieji sn 
žmonomis taip nebūtu pasielgė. 
Kunigaiksztis teeziaus tvirti
no, kad tas viskas dedasi pagal 
kariszkas teises ir, teisybe, tas 
turi taip būti.

Su kožna diena jo galybe au
go, jo vardas visur sėjo baime,, 
o laimikis ir nusisekim'as jam 
visur draugavo, kur jis tik pa
sisukdavo ir ko tik užmanyda
vo. Apipleszti miertai ji pada
re turtingu, nes jo buvieno bu
vo pilnai prikrauta turtu ir in- 
vairiu ginklu be jokio skait- 
liaus. Jis tuojaus insake sta
tyti sau didžias pilis, tvirtynes 
ir savo garbei paminklus, sto- 
vylas, o visi žiūrėdami in juo 
tuos turtuę tarp saves szvapc- 
jo:

Ir negirdėjo 
liūdno likimo savo 

verks-

— Koks tai galingas k įmi
gai k szt is!

kunigaiksztis 
vargu ir 
valdonu, negirdėjo nei
mu nei aszaru suanglėjusiuose* 
kaimuose praszcziokeliu liku
siu be stogo ir duonos.

Ir kunigaiksztis skaito savo 
montus, 'apžiurėjo tvirtynes ir 
kaip diduma maste: Isztikro 
esiu geležiniu kunigaikszcziu! 
Bet dar turiu turėti daugiau 
ginklu, ginklu daugiau. Kiek
viena valdžia tegu! su manimi 

susilyginti. Taip turinegali 
būti!

Tat gi su 
nėjo savo kaimynus ir visur 
viena po kitam užkari'audavo. 
Inveiktus ir paimtus nelaisvėn 
karalius liepdavo aukso 
žiais apkaustyti ir prie 
vežimo pririszti, kuriuos pas
kui vežiodavo sostapiles gatve-

4 - 1 . . . A -

ginklais užpuldi- 
kaimynus ir

rete- 
savo

mis; o kuomet jisai puotas kel
davo, jnsakydavo tiems kara
liams tarnauti prie stalu ir 
maitintis
valgiu trupininis.
. . Netrukus kunigaiksztis insa- 
k e vieszose vietose savo stovy- 
las statyti; pagalios priėjo prie 
tos kvailybes, kad liepe net ant 
altorių bažnycziose savo pa
veikslus pakabinti. Tecziaus 
tokiems jo pasielgimams pasi- 
priesziiio kunigai sakydami:

Kunigaikszti, tu esi didžiu, 
bet Dievas už tave yra didesnis 
negalime klausyti tavo insaky- 
mu.

prie stalu
i nuotiktai likusiais

At-gi ir pati Dieva in- 
Veiksiu! — suszuko kunigaik
sztis.

' Insake tat, puikybes ir nedo
rybių noramas, padirbdinti la
bai brangu orlaivi, su kuriuom 
jis galėtu pasiekti pati danga. 
Orlaivis blizgėjo kaipo povo 
v uodega, szonuose mirgėjo 

, daugybe skylių isz’kuriu ki- 
szojo kanuoliu vamzdžiai. Ku
nigaiksztis pats sėdėjo prie 
styro ir reikalavo tik prispaus
ti knypkuti, kad tukst'ancziai 
kulipku iszlektu in visas pu
ses, a pastarosioms iszlekus, 
ju vieton kitos tuojaus atsiraz- 
davo.

Tūkstantis areliu laivu tem
pe, tat loke greieziau kulipkos, 
loke in saule. u
j Ei, kokia žeme apilczioj mažy-

ni i rge jo

Dt T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro KJlne Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

♦

Ant Antro Floro KJlne Sztoro
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cziau jn dangų'loke. Tub'kuYt*
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Dievas pasiuntė isz nosuskaito-
mu saVo miniu viena, angelu, 
Geležinis kunigaiksztis tuojaus

lipku, bot szitos kaipo* ledai

4

in ji paleido tukstaųczįus ku- 

mio hėlto ang'ęto spttruu atszo- 
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DEGTINDARIUS BAUS.

Kaunas. Mpkescziu departa
mentas ruoszia in^tatymo pro
jektu griežtesnei kovai su slap
tuoju spirito varymu ir to par-
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VA IKAI
1 ' :"A4 ” I1,

LhiksmdA krikszfynos, 
ežiu daug, giedojimo

paukszcztu, kai"žie
du. Gyvenimas be vaiku, tai 
nulindęs kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa-
s vc-

ir gir-
jegas tėvams ir taja vilti, jog 
viskas kas yra gero ir laimln-

ko. Vienatiniai vienas kraujo 
jMfljiAii: ang(‘l<» enaruo už- 

orlaivio. Kraujo la-
augelė sparno už-laszelis isz 

krito ant 
szelis krizdatnas orlaivi pei • 
dom suskylėjo. Szis tuojaus ap
sunko'ir pradėjo baisiai kriski 
žemyn. Areliai sparnus iszsisii- 
k i nėjo, viesulas apl ink kunl- 
gaikszczio ausis staugė, o du
rnu debesiai kilo isz sudegintu

dnvinejimu, laikymu bei var
tojimu. Panaszus į ‘ “ 
numatyta taikinti ir 
bandinio spirito gabentojoms

tojimu. Panašus griežtumas 
kontro-

tuokia vimo kie*k tik kam intel- go duosią del vaiku iszlaimet.
pa, 6 po tam ?...

Po tam -kūdikyste auginusi... augint ir paguodot.
Tik viena motina geistu

Dėt vaikus reike žinoti kaip

Tik viena motina Svarbiausiu yra iš jaunu
-l - f J- - — - w v f—J W ' Į J - - — — - • *k » • " W v

ir vartotojams. Griežtumo pa- tnustis apie savo kūdiki dau- metu apsiaubineti vaikus savo
grindai! dedamas baudimas ad- 
ministatyviu budu, kuris pasi
žymės savo greitumu ir paežiu 
bausmių nauju formų didumu.

numatoma dėti 
viso turto

miestu ir kaimu, paskui orlai
vi n erzinosi visokiuose, baimes 
paveiksluose, kurįe tai su
♦4 j * < i 9 * •

j,. ,
niais liežuviais ant kunigaiksz- 
ezo puldavo.

Pusgyvis

i na
gais, tai su dantimis ir ugni-

kunigaiksztis or- 
laivyj gulėjo. Netrukus orlai
vis su baisu smarkumu užkrito 
ant szimtmetiniu miszku 
džiu virszunin.

— Inveiksiu Dieva, —• tare 
kunigaiksztis. — Pasakiau ir 
mano noras tur iszsipildyti!

Liepe tat per dvideszimt mo
tu dirbdinti dar didesnius or
laivius, liepe juos tempti plieno 
grotomis ir su jas daužtis in 
dangus tvirtumas. Isz visu sa
vo žemiu sutraukė kariaunas 
kaip smiltis. Kariauna užėmė 
garlaivius, o kunigaiksztis ruo- 
szesi jau sesti savan, kad tuom 
tarpu Dievas užsiimto vuodus. 
Vuodai 
ant veido ir 
vietos nebuvo; padūkęs nuo 
skauduliu kunigaiksztis iszsi- 
traukei isz maksztu kalaviju ir 
pradėjo gintis nuo vuodu; bet 
kalavijus tik orą maisze, o vim
dai kaip cziulpe teip 
jam k ra uja.

Tuokart insake tarnams, kaa 
invyniotu in brangius kau

rus, per kuriuos vuodai prie jo 
neprieitu. Nežiūrinti in ta vie
natiniai vienas vuodas instrin- 
ga in kadru raukszles ir inlin- 
des kunigaikszczio ausiu ir ge
lia, kaipi ugnim degina. Nuo 
ingei i mo uodai pasiekia kuhi- 
gaiszczio smegenis. Isz sopulio 
proto nustojęs nudrasko nuo 
saves uždangalus, drabužius 
sudrasko iii szmotelius ir nuo
gas pradeda trankytis po visus 
kampus, pagalios krinta negy
vas........Jo tarnai padėjėjai ty-
eziojasi isz jo už jo didi nesu- 
manumal...

Teip Dievą < norėdamas in- 
veikti, žuvo nuo vieno vuodo.

ISZ LIETUVOS
VIENA ŽMOGŲ UŽMŲSZE,

inc-

kunigaikszti:a pi i po 
ranku tŲszczios 

padūkęs

ežiui po

Ji

ANTRA PRIMUSZE.
Tryszkiai, Sziauliu apskr. — 

Dirmeikių kaime Birželio 16 d. 
užmusže stalių Auta na vieži u ir 
jo padėjėja — primuszO. Už
mušime dalyvavo 16 vyru. Po
licija veda tardymu.

NUSISZOVE DĖL BLOGO
♦ “ ' ■ I h < M « •' . i «

GYVENIMO.
Kaunas. —Birželio isz 15 in 

16 nakti 11 komisą rija to 1 ra
jone Smalininkuose buvęs svo- 
cziuose pas vachmistru Denski 
jo brolis Emilijus nužiūrėjo ge
ra proga-, pasiėmęs brolio re
volveri, kai kapibary nieko ne
bebuvo, nusiszĮive. Paliko rasz^ 
tely, kuriarpe nurodo žudyinosi 
priežastį. Nusižudęs dpi blogo

• ■

gyvenimo. Invykis tyriamas.
PALEIDO DR. AMBROZAITI 

IR jpozi.
Kaunas. Krjiszto apsaugos 

miiristeris palaido isz Varnių
koncentracijos! stovyklos Kaū-
no komendante isZtremta dar
bo federacijos Vada dr. Ambro- 

Darbininko“zaiti ir “ 
toriu p. JocziJ

.r^dak-

Pav 
i k i 
valstybes naudai, 
nusikaltusius in kalėjimą lai- 

menesiu. 
susekejams 

iionfia dubti atlyginimas.
NUSKENDO.

Birželio 16 d., Szeszupej, prie 
Szumsku

•» baudas 
konfiskavimo 

be to, dėti

kotarpui iki szesziu 
Nusikaltimu

kaimo

ina-

Degucziu .„v......,,
valscziuj, prigėrė Jonas Sara- 
pinskas, 28 metu vyras. Jis gy
veno Mariampoles
Laisves aiksztej. Skenduolis 
atiduotas giminėms palaidoti.

— Nemune paskendo besi
maudydamas 28 metu vyras, 
A. Bražinskas. Jis gyveno Sei
riju valscziuj, 
me.

aiksztej.
miesto,

Dubravos kai-

JAVAI PIGEJA.
Mariampole. Suvalkijos ūki

ninkai nusiskundžia labai di
deliu rugiu atpigimu. Apie Vil- 
kaviszki už rugius dabar mo
kama tik apie 18 litu už cent
neri, o Leipalingy Birželio 6 d. 
vos 15 litu temokėjo.

Sziuo lailui Lietuvoj vis ja
vai pabrangdavo.

Pagrindine rugiu [rainu Lie
tuvoj kritimo priežągtis yra ja
vu kainu kritimas ^pasaulinėje 
rinkoje. Susidariusios isz 1927 

javu atsargos Ar- 
Jung. Am. Va 1st i jo-

ir 1928 m. 
gentinoje. . 
se Kanadoje ir Australijoje da
bar paleistos in rinka, nes szie 
mėtai žada duoti dar didesniu 
javu perteliu. Del to kainos 
krito ir szitas kritimas pasau
linėje rinkoje atsiliepe ir 
tuvoje.

ISZMETĘ 4 MOKINIO 
LAVONA.

Birželio 1.5 d. Vilkijos vals
cziuj ties Bružu kaimu rastas 
iszmestas ant desziniojo Ne
muno kranto be drabužiu 10-11 
metu berniuko lavonas. Bety
rinėjant paaiszkejo,
Vaclovo Korženiausko 
nas. Jis paskendo besimaudy
damas Nemune su kitais mo
kiniais. Lavonas atiduotas jo 
tėvui palaidoti. .
NUBAUDĖ UŽ KURSTYMĄ 

GYVENTOJU.
Už kurstymą vienos

Lie-

giau, nes vargsze užimta sun- saldžia ir jauslinga meile, kuri 
ku darbu, ne turi ne-valande-.teip yra reikalinga del jaunos 
| • 1 Ji 1’1' • 1 • « • I • ' •

da žiūrėt.
Kita motina gal 

laiko ant to, nes T 
rupi vaikai, kad tik duoti ka 
pavalgyt, apredyt ir sziok'i to
ki paroda ir 
idant jai nesipainuotu po kojų.

Atėjus in tokius namu^klau
siu:

(

Juk žmogus 
džiaugėsi, kaip iszeina isz na
mu, ne rekje ir nedagrisa.

— Kaip gi jie jums dagri-

i . iiv * ivip j i <i i vi fvoii uvi j«uiivn

les, idant kūdiki prigulineziai szirdeleS o be kuriuos namie 
t ( -yra szalta jr nesmagu.

sa ;

if tpretu i Ne eina czionais pugadini- 
u„,. ....: .... :<u.. — ....ij_.tingi, kas ja:
„ „j - T‘.

iszstumti laukan

Kur justi vaikai? 
Vaikai!....

atsi-

4 4 Mamyte!

tegul

kad yra 
lavo-

U z kurstymą vienos gyven
toju dalies priesz kita Kauno 
komendantas pil. EI. Zvicevi- 
czaite nubaudė 500 litu arba 1 
metiesiu kalėjimo.

T

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1UŠ 

(Boll Phobo 872)
331 W. Centre St. Shtonandoab, Pa.
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— Ne gali nog ju ne 
gint, nuolatos ti'k klausinėjo 
per visa diena:
del ko saule nusileidže ? Mamy
te, del ko musu kaimynas tur
tingas o mes keneziame varga? 
Už tai iszveju laukan,
sau laksto po strita, ne turiu 
lai'ko atsakinėti tokiems snarg
liams.

Iszguitas sparglis eina terp 
kitu vaiku, klausinėja ir klau
so ir mokinasi vist/kiu bjaury
bių.
U-gi, ka jau mokinasi, tai mo

kinasi !....
fszmokina ji vogti, keikti, 

rūkyt ir 'kramtyt ežiu, mokina 
musztis akmenais, kankyt žvė
ris ir tūkstanti kitokiu dalvku.

O po tam, kada kūdikis pra
deda del tėvu būti pitas ir ne
paklusnus, kada jiems pradeda 
atsakinėt ir prieszintis ir at- 
nesza in namus sarmata, tada 
tai motina 
rugoti:

— Auginau ji, auginau ir 
už tai Dievyti tiek rupesezio ir 
sarma^o.^ dabar apturu ?

Ne auginai kūdiki motinėlė 
tiktai ji maitinai ir apdenginc- 
jai o tas ne yra auginimu.

Auginti kūdiki, tai ne reisz- 
ke ji maitinti ir aprėdyti, bet 
ir duszia rei’ke isztobulint, tu
rėti gera atyda ka kūdikis gir
di, dirba ir su kokeis draugais 
sebrau jė.

Tėvai negali padaryti dides
ne krividos savo vaikams, ka
da juos iszvaro isz namu, idant 
jiems nesipainuotu po kojom 
ir neklausinėtu nereikalingu 
užklausimu. Daro jiems didele 
krivida, jeigu juos nęapsiaubl- 
neje teviszka meile..

Vaikai — tai yra jaunos au- 
guoles, kurie reikalaiije szvio- 
sos ir karszezio (teviszkoS mei
les) idant augtu ir iszsipletotu 
szvieša ir karsztis teviszkos 
meile puola in kudikiszka szir- 
dele o tik malinti vaikai auga 

; laimingai.
Jszaugyt kūdiki teip,

vogti,

pradeda verkti ir

i

2Nuliūdimo valandoje, šutei- s

; laidojima atliekam rūpestingai g 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 8

!- nėdinti. į
Isz Mahanojaus ir Girardvillos S 

i. jeigu kas pareikalaus mano pi- { 
; tarnavima tai meldžiu man tele? ':ff 
b

. kiam geriausi patarnavima. Pa- 

ir gražiai. Busite pilnai užga-

fonuoti o pribusiu in deszimt's 
Riinuiu. Bell Telefonas 872Bell Telefonas 872

f 1 * 1 l 4

neprivalo

idant 
jam butu gerai ant szio svieto 
ir kitiems, kurie su juom gy
vens. O idant gerai butu, tai 
yra svarbu reikalu ir privahi- 
mu tėvu.

Vaikai niekados
būti sunkenybe namuose, nes 
jieje turi tiesa būti szeiminisz- 
kam lizde, bet reikalnuje ir tu
ri tiesas reikalauti nog savo 
tėvu mokslo ir pasikalbėjimo, 
nes joju tėvai yra jiems darak
toriais ir augintojais.

Namai l>e vark ii yra liūdnas 
XX ir kurezias, kaip sodas be

....  T r“ -f " ""u  r 1,1 .. .......y m .i.   

miii vaiku, pasidavimas juju 
valei arba pavėlinti jiems ant 
juju pareikalavimų..Vaikus ga
lima mylėti ir apsiaubti tevisz. 
ku gerumu, bet užlaikyti savo 
paguodone ir teviszka rūstu
mą.

Vaikai privalo tai pažinti Ir 
suprasti; jeigu tėvai ant ko ne
sutinka, tai ne isz piktumo, bet 
del juju gero ir laimes.

Vailkus reike taip auginti, 
idant turėtu visiszka užsitikc- 
jima tėvams ir 
priesz juostis žodžeis ne mįslė
mis.

Niekas ant svieto ne gali pa
rodyti kūdikiui teip ilgaus ke
lio kaip tėvai, bet tėvai priva
lo kūdiki vesti tuom keliu 
žingsnis in žingsni ir rudinti 
savo priklodais kele teisingys- 
tes, matot ir iazmkitmgyates.

Dangčiuose musu szeimynuo- 
se kitaip atsitinka.

Tėvai stumdineja tuosius 
iszvaro laukan 

plaka, keike o ant galo laiko 
juosius kaipo darbin^kus, ku
rie atnesztu uždirbtus pinigus 
namon.

— Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargo, nes 
ju visas gyvenimas toksai bus 
— kalba tėvai. — Jeigu vaikai 
mums neprigialbetu, tai nega
lėtumėm isz vargo iszbrist.

Žinoma — vaikai turi pri
prasti prie darbo ir privalumu 
nes tasai pripratimas turi but; 
pagal pajėgas kūdikio o ne kai
po nevalnyko nes kūdikis tik 
pradeda iszsitobulinti, reika
lauja luosybes, linksmybes ir 
szirdingos teviszkos szilumos.

Ar-gi tokiam kūdikiui ne
skauda’szi rdi s, nekyla jojo du- 
szioje piktumas prieszais jojo 
gimdytojus? Vėliaus tokie tė
vai stebėsi kalbėdami:

— Tokie tie vaikai pikti!... 
Gero žodžio tėvams ne duoda 
ir 1.1.
> Piktumas ir neapikanta pra
deda augti -szirdije tokio kūdi
kio jeigu su juom piktai apsiei
na.

Kūdikis, kuris randa laime 
po teviszkia pastogių niekad 
nepamislys, jog tėvai jam ne
gerai vėlina, tokis kūdikis bus 
per visa savo gyvaste dėkingu 
tokiems tėvams. Tiktai tieje 
tėvai, kurie su vaikais gerai 
apsieina, žino, kokius saldus ir 
auksinius vaisius apturės ant 
senatvės nuo savo vaiku.

Vienoj isz Rusiszku daine
lių randasi sekanti žodžei:

Svietas ne tėvas, .
Gyvastis ne motina.

* »

Ne turi žmogus gilukio jeigu 
ji neaplaikis namie.

Niekas iio sztant inspeti, ko
kis gyvenimas randasi priesz 
musu vaikus, ar jiems yra pri
žadėta garbe ir turtai, ar kėlės 
iii laime iszklotas rožėms' ar 
erszkecziais.

Bet tiek žinome, jog niekas 
musu vaiku teip nemylės kaip 
tėvai 
lukio no duos ir vėlins, ka 
varginga motinu vargingoje 
grinczeleje ir tėvas, kuris sun
kei dirba per dienas del savo 
kūdikiu.

Tegul musu vaikai žino ir 
jaueze Ui ant kožno žingsnio,

* — 4. 4. X 44.

Tėvai 
maži alelius,

nesislėptu

niekas jiems tiek gi

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. •

-------r-$--------- i 
3-czin Procentas už jusu pinigus ir saugumus del jusu I 
pinigus yra geriuus negu 10-tas Procentus, be jokio ! 
saugumo.------------------------------------------------------------------- !

MERCHANTS BANKING TRUST CO. •
1 , > 1

I moka 3-ozia Procentą už jūsų sutaupytus pinigus ir ta j 
suma<kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau j 
del žinogaus kuris difba ir czedinA. Dekite savo j 
pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite i

Į!
jog meile ji apsiaubineja, te
gul ir tai prijaueze, jeigu kada 
užsitarnauja ant nubaudimo, 
jog tai darome su skausmu 
szirdies, nes tai del jojo gero 
ir laimes.

Gyvenimas po tevynisakam 
stogui privalo būti del vaiku 
saldumu ir tykumu taip, idant 
vėliau savo gyvenime atsimin
tu jaunas dienas kaipo žibinto 
Žvaigždę isz czysto dangaus.

i! 
i!I

f

didėli! emigracija
Nors didieji .vasaros darbai 

visai netoli, vis deltų vidaus 
reikalu ministerijoj emigrahtn 
eiles stovi j 
mis dienomis 

T F; “ ■ įFT

priĮtoje. Kai kurio- 

iausia keliaitje 
kos valstybes ir 
etų Afrika emi- 

Areliai kaskąrtas vis augsz- gracija po truputi mtVžęja.
• e i

e! Kalnai ir miszkai iszrodo 
:aipi viena suarta dirva, o pąs-

kul matėsi kaipi iszblyszkes
koks landszaftae, pagalios ja

- * 4 a, 4 A k 4 44

debesiai visiszkai uždengė. a ‘ ♦ i • • t n i •

miš dienomis ^sti net nemaža 
spūstis. Daug 
bi pietų Amor 
Kanada. In p

I

'l

I*

c

h
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dėl žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
I

iii
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GRAFUKAS
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Beveik tris ndeles nenuse- 
dome nuo arkliu.

— Arklys geresnis negu 
ginklas! — kalbėdavo Ružic
kis, muszdamas savo kasztona 
per knkla.

O kasztonas linksmai prunk- 
szte ir iszrictes kaklą kaip ko
ki lanka, kanopom arde žeme.

Ružickis juokėsi.
— Ot arklys! — kalbėda

vo. Savo locnomis rokundomis 
atskaito dienas ir net valan
das, kada man prisieina pa- 
kramtvti Volvnians smiltis.

— Volyniaus molis — pa
taisė Dzvonkovskis ktiris tar
pe manės ir Ružickio jodamas, 
liūdnai žiūrėjosi in sunkia su
plakta žeme. — Vakar prie 
Laszki gavo Kazokiszku kardu 
in pet i o nors tasai kirtimas 
buvo minksztas ir nepajudino 
kaulu, urnai sudcspOravo ir jai 
ne tas kad mums Finlandijos 
szauliai beveik ant pėdu min
džiojo nuo pat Miropolio, no
rėjo gryžti in Lubara idant ji 
tenai Dominikonai gydytu sa
vo konvente.

Ružickis tuo tarpu rokavo. 
Vienok niekados negalėjo da- 
rokuoti. Urnai tarp skaitlynos 
Lenku nuszoko ant kokio tai 

” arba kokio tai ‘‘dvat- 
tuokart keike ir spjau-

4 4 
cat, 
de.

Mažu jis būdamas nuo moti- 
no> atimtas Peterburge kade
tuose auklėtas, paskiau iszsi- 
mokino Kdmundas Ru^icki 
gimtines kalbos. Būdamas jau 
junkerio galionus© tai padare, 
ar tai dar vėliau. Ir kada apie 
rnaiszto užgimimą dasižinojo, 
uusiplesze sau oficieriszkas 
szlipas ir 
burgo ii-

so rok
” o

sau
pražuvo isz Peter- 

tik pavasari apsi-
reisZkc žitomieriaus apylinkė
je ties Pustocha, kaipo 
poros tukstaneziu Lenku raite
liu.

vadas

pato-

Prie

t *».' * * ■ ■..» . * *

Tai buvo gražus, 
gus vyrukas. Su aukszta baro- 
nine kepure. Mundieras baltas, 
už juostos pisztalietai. 
kepures riogso plunksna.

Musu buvo keturi eskadro
nai o dar žmones nėjo. Bet ne 
mužikai. Ėjo bajorija, ėjo ofi- 
cijalistai ir kiti. Bile kas pa
sigriebdavo arkli isz arklydes 
arba nuo ganyklos, užgesdavo, 
už|M‘iicziais arkliui in szonus 
ir tuojau skubindavosi in Vo- 
lyniu! A kamanų iniszku sargu 
rasztininkeliu ir kitu tuo kart 
kaimuose reikėjo su žiburiu, 
tarp tirsztai dvaru žmones prie 
jeszkoti Ružickio Rinkdavosi.

Bet plakdavusi ne tik raiti, 
bet ir peszti. Su tais buvo tik
ra beda kadangi pritrukdavo 
ginklu.

— Duokite jus man szven- 
ta ramybe! — rėkdavo už gal
vos nusitverdamas Ružickis.— 
Ar asz jus, del Dievo, in sker
dykla turėsiu 
kardo lai imk kokia geležine 
kaczerga arba virbalą
tuszcziom rankom man ežia vi
sai nepasirodyk!

Tik kada generolas su pul
kauninku Ciecbonskiu persi, 
skyrė prie Koskovickiu szilus, 
pulkauninkas Ciechonskis pa
siėmė su savim tuos pėstinin
kus o pas ju liko tik prie ve- 
žimu’bet nedaugiau penkių de- 
setku.

Arklius turėjome gerus. Ta 
pavasari pievose užderėjo daug 
gražios žoles o ir avižų visur 
pakeliui apseziai mums duota, 
nesigailėta tautiszkiems reika
lams. y

Ypatingai bet aut dikto ir 
ktamantraus arklio jojo Grafu
kas.

Vaikinas pats sausas, plonas, 
nesuauges, baltas ir raudonas, 
kaip kokia mergaite. Ot! saka
lėlis isz garsaus lizdo, tiktai 
kad dar turi mažas plunksnas.

Buvo su broliu. Aukszta gi'
mine, didelis vardas, taigi di- galvomis i'szprunkszdami dul- savo gurbo. Tuojaus už kalue-

Pavakarėj visas dangus ap- tiek kaip isz pypkes ir cigaru! perkūnas.

u su

i

t Inga žengimą negalima bu vo 
atsižiūrėti.

Bot szirmns Grafuko arklys 
buvo tiesiog hotmoniszkas.

Staigus geriau, nei dailtis, 
didelio sudėjimo su didėlėmis 
sznarvemis, kareziai kaip upe
lio vanduo ant jo kaklo o^zo, 
snukis sausas, kojos kaip Striū
nos, po plona skūra buvo ma-’ 
toina krutanezios gyslos. Vie
nas tai buvo isz tu arkliu ku
rie dar deszimtoj kartoj suuo
džia Stepus ir tolumus.

— Jau tasai turi nesziote^— 
kalbėdavo .Ružickis, fžiumla- 
mas i n Grafuka, kurio mažai 
buvo matytis ant (galingo ar- 
žilb. ’ .

Patalėliuose motinai ta 
kūdiki atiduoti...

O rotmistras Malovskis:
Ot! Kur ežia kokia ką

rą i t ei i s priedenci ja 1 Toksai 
tokio arklio!

Ir nusispjovė.
Pa sa k y si p t c i s y bePasakysiu teisybe, isz G ra

tuko visi po truputi pasijuokė
me.Bet ji žmones mylėjo nes jis 
buvo ramus, tylus, prielankus 
ir visiems malonus.

Generolas isz karto nenorėjo 
priimt i prie partijos.

Pas motina, pas mama!
In pakajus! — szauke mosy- 
kųodamas ranka, tarytum gin
damasis nuo mušiu. — Czionai 
cukierkos nedalinamos. Ne.

Bet G ra fu kas užsispyrė: — 
su broliu ir su broliu.. . Taip ir 
paliko.

Isz karto tasai ponaitis prie 
savos turėjo smagu Kazokui i, 
kuris jam ir arkliams tarnavo. 
Bot kad viename susirinkime 
ir palai koše apsidairė ir pama
te kad tenai kiekvienas sau po
nas ir tarnas, o generolas Ka
zokui) pasiuntė tarnauti prie 
vežimu, Grafukas pats vienas 
turėjo savimi rūpintis.

Jau keliaujant nuo Polonny 
pats vale savo aržila, pats gir
de, pats szere ir balnojo.

Isz to buvo daug juoko kad
jam tas viskas ėjosi kaip Žy
dui žeme, dirbti prie to darbo 
nepratusiam.

Žiūrėk, žiūrėk kaip (1 ra
di dba,fukas dinba, storavinasi. . . 

Žiūrėk, žiūrėk koksai tai llri- 
cas isz Grafuko!

Ir taip iszvien ratu.
O jis vaikinelis paraudo, nu

davė kad to visko negirdi ir 
net nereikalauja svetimos sau 
pagelbos.

— Asz pats, asz pats! Asz 
viską pats!

Na, labai tas gerai.
* * *

Baigėsi Gegužio menuo.
Užpakalyje musu gulėjo Lu

bar, gulėjo Polonna, gulėjo Mi- 
garsios dienos

ilgus marszavimus 
isz akiu 

pasinaudodamas
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SIUVEOZKOS DIRBA PRIE EROPLANU.

t 
no pėstininkai susinmsze grei-

1W

tai taisė sau trikampi. Bubnal, 
‘f riksrnaa 

nedavė klausyti komandos.
j iszgirdau

arkliu žvengimas ir

. Unrai užpak.alij ,f
|baisu arklio žvengimą. Ta bal-

visi mes pažinojome. Visa 
į ' luošy be viso šunybe veisle jame 

laikėsi. Tuoj atsisukau.
> Baisu szuoliu loke arklys

■ į ■
bules, su sutarszyinis plaukais,

laikėsi. Tuoj atsisukau.
1 811

Grafu tiesog a,n t musu. Vilkiu
kas ant. balno susitraukęs, isz-

kardas atdcszcziau galvos isz- 
i keltas. Ot, 
szventas Jurgis, kada smakuiL

niekas, sakytum

kad siu-Pabrilkas eropHanii Saint Louis, persitikrino, 
veczkos yra tinkamiausios prie siuvimo sparnu ant eroplatiu 
ne- kaip vyrai, todėl priėmė prie darbo beveik visas mergi
nas. .

mo, pauk'szcziai pradėjo nera
miai skraidžioti, žole buvo isz- 
džiuvus, 
vai paszaliais

atsi-

isztroszkus, dideli ja 
riogsiojo kaip 

nepajudinama siena.
— Bile nors in Salieha! Bi

le tik in Salieha! — praszne- 
ko rotmistras Malevskis, 
sukės in mus.

O jau nekuriu arkliai pradė
jo klupti. Norėjome 
idant gyvuliams kieknors pa
lengvinti. Kaip t ik vienok 
Dzvonkovskis stenėdamas omo 
lipti nuo arklio, kad generolą 
atsisuko, 
“ marsz!” 
myn. Turėjome paskui jo sku
bintis.

Bet dar pirma eile neprijojo 
prie stovinezio ant pasisukimo 
kelio kryžiams, kad javai su
judo o mažas vaikinas ant ark
lio tuojau iiszlindos pasirodė ii 
sudėjus rankas prie lupu, su
szuko:

— Suklotai kaime!
tam prapuolė, tarytum

nusėsti

t ik vienok

f.
antakius sutraukė.
ir pats leidosi 'pir

• Tamsybe

Po 
jo ir nebuvo.

Nuszoko nuo arklio Marevs- 
kis, nuszoko Baranauskis ir ki
ti, rotmistrai paszvapejo su 
vadu ir pasuko palengva iu 
kalnus, kurie tarp musu ir Sa- 
lichos gulėjo.

Tuo tarpu pradėjo griaudė
ti. Isz pirmo 'kur tai toli, pas
kiau kas kart vis -arėžiau. Kjo 
audra. Ant žemes dalbai- visai 
tamsu pasidarė, 
pjaustė žaibai.

Grafukas jojo ežia pat,prie 
manes. Su sunkenybe kaip tik 
galėjo'sulaikyti savo milžinisz- 
ka arkli, kuris szoko pirmyn 
žvengdamas.

Niekur atbalsis taip placziai 
nėsisklaido ir taip dar ypatin
gai kaip Volyniaus laukuose. 
Kalnai atbalsius paduoda klo
niams o klonai kalnams ir taip 
nuolatus vis tęsiasi.

Urnai mus apja'kino ir užglu- 
szijo žybtelėjimas ir trenks-* 
mas. Perkūnas kur arti trenke.

Niekados neužmirsziu Ru
žickio toje Valandoje.

Nusiėmė kepure,

rovei, vis tai 
Vylyniaus raiteliams. Bet po 
Miropolio kovai kur mes po 
draug su zaslavczikais neprie
teliu sukapojome, pasileido Ru- 
žickį,s iii
paskui begauti jam 
Szemia'kina, 
isz to, kad Finlandski szauliai 
buvo papuolė, in Zaslavu par
tijos rankas. Per asztuones tai
gi dienas tik tiek galėjome at
ilsėti, kaip kati ir po Laszkais, tu ba’lsu. — Mums ar 
kur iszvaikeme Kazokus.

Kaip arkliai, taip ir žmones 
buvo labai nuvargę, 
sesti, nei atsidusti, baisu net 
painisDyti! Grafukas taip su
menkėjo kad negalima buvo ir 
pažinti.

Isz balt ai-raudono pasidarė 
beveik juodas.

— Ant pienelio! Ant piene
lio! pas mama! — juokayojo 
Ružickis kada ji tokiu pamate.

Grafukas tik lupas kandžio
jo.

jo baltas 
veidas tamsybėje praszvito, 'pa
kele žilas akis in dangų.

— Kam toji perkūnija, Vi
sagalis Dieve? — suszuko tvir- 

jiems,

Nei nu-

Vieszpalie ?
— Jiems! Jiems! — suriko 

muši sakiai.
Grafuka's nublanko kaip skė- 

pota,
Generolas prijojo prie mus 

jau su gera fautazije.
— O kaip f— paklausė. —

Baime ima? \ >. <(
Vaikinas paraudo. Nuleido 

akis ir tarė ramiai:
— Ne, generole, nėra jokios 

baimes! ,
O tuo tarpu pradėjo smar

kiai Ivt. 
T

Ružickis juokėsi:
— Na — tarė — ant szia-

Pikietai i'szilgai rugius net iki 
kaimui. O rytoj mes jiems pa
sakysime gera diena: Ka? Iki

/ 
mums garbe 

ranka, norėjom paskui ji su
rikti,

pasimatymui, ponai.
Al i(lave

ltai ko.
Perteko jis tuo budu nemaža 

• plota, atsispyrė in musu eiles, 
sumirgėjo.

— Ha!ha!
dosi pirmyn. Kepure jam nuo 
galvos nukrito. Sakalėlis ant 
arklio pasitaiso.

Jau suszvytravo jo 
pirmutinėj linijoj, 
priglaudo szonu prie Ražickio 
arklio, sulaužo linija, iszleko 
pirmyn ir puolėsi tiesog ant 
noprieteliaus.

Sužvangėjo iszilgai vi^os ko-

— suszuko ir lei-

kardas.
Jo arklys

r?
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KARALIENE VAISIU.
Pana Marion Mercier yra duktė majoro Mercier isz Calix

. i co, (Kalifornijos, kuri likos iszrinkta karaliene vaisiu ant pa-
TpdOttr “Ambitau Winter Garden.” 

liumnos, sugriaudė pėstininku .y 
JUS

d

■

bet davė ženklą tyluti. 
Pasuko arkli, kada Grafukas 
leidosi raitas prie jo.

— Ponas generolai!
O kas yra, vaikink?

— Asz... Asz noreczia... Asz 
praszyczia kad manė generolas 
paskirt u m in pirmas eiles.

— Ka?.. Ka?.. Ka?
po Ružickis, traukdamasis su 
irki i u in užpakali. — Pirmos 
•ilos ne del vaiku!
'Ir ilgiau nieko neklausyda

mas pasileido risezia.
*

Labai retai
va buna 'kaip po Salieha. Ry- 

po vėtrai buvo stebuklin- 
szviežiose

Musu padėjimas p^rinktinas.
Ant kalno, kad nukreipti ug-

szuviai. »
Durnai apdengė žeme, kaip 

su kokia marszkone. Kada isz- 
sisklaide, pamaeziau vėl ark
lį it ant jo raiteli.

G ra fu kas laikėsi kareziu, tie
siog gulėdamas ant kaklo. 
Arklys baisiai žvengė.

pasileido
Neszioti nesze vai- 

Beveik palei Ružickio

' 5 *

r

I

A

į
B, i

- Kaf..
Ružickis,

atsilie-

* *
to'kia graži ko

las 
gas. Žeme rasose.

ui ant..saves,, isz»sjtaise pirmas

isz krutinės

kaipo

Urnai apsisuko ir 
in sztaba. 
Riuka.
kojas nukrito Grafukas nuo
arklio. Kraujas
jam prasimusze. Dar buvo gy
vas.

Nuszoko Ružickis ir
vaika su rankom ji nutvėrė.* *

Skambino kur tai I .11, ji
ant Aniolas Dievo,

»
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zlJog yra kokia Baltruviene, 
O jaigu ji ji atsisuks, 

Tai ne vienai užskus! 
♦ ♦ ♦

Ten kur apie Szenadori, 
Nelabai toli,

Mvrguczes gerkles geras turi, 
Noi\s da ant szlapnosiu 

iszžiuri. 
Kaip nesonei nakti važiavo, 

Tai i-ekdamos vos galu negavo.
Visi žmones subudo,

Misi i no kad ugnis kur buvo, 
iszsigando net vaikai, 

O tai 1 aKai negerai.
* * ♦

Pittsburgc ant stirnų ne- 
medžioje, 

Paczios not in stuba atvežlioje, 
Per ka medėjai muszasi, 

Ir ragus daužosi.
O ka, Rent stirneles, 

O (liktos kaip kumeles.
Nesenai szurum burn m 

pasidarė, 
Medėjus sir stirna u žs id a iv 

Isz to pasidarė reivakas, 
Tai vyrueziai jau niekas.

* ♦ ♦
Kdvardo kaimelyje bobos vie

na ant kitus užsipnldineju, 
Ir taU ant strytto viena kita 

užklupineja, 
Pust u rga l i us rod ine ja, 

Ir pas vaPta pasiduoda, 
Tai už bobele turi užmokėti, 

Dolerius 20 'padėti.
Geriausia kad vyrai malsziai 

sėdėtu,
Ir iu bo/bu reikalus nesikisžtu*
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varpais 

, o oze m la
kiu su savo likusiais kareiviais 
toli, kur tai už Hhilopiatu bu
vo, bego — kada musu pirma
sis plutonas su kardais kasė 
duobe G ratukui.

Ne viena ten aszara isz akiu 
kietosios žemes, 

ji pamajeme iszsi-

J

plutonas (eiles) kuriame visiio- js»krito aid
mot būdavo laisva-noriai. Ant
rasis plotomis buvo tuojaus už- i
pakalyj, kiek tai iszkrikes.

kada mes 
taisiusi, sunykusi, suszaudyta. 
Penkes kulkas turėjo krutine-

d'reczias ir ketvirtas labiem jCf lcaip senas, narsus kareivis.
pusėm kalno slinko sparnais 
tiesog ant kaimo, uždengto 
augsztais jTivais. Vežimai sto- 

» paveju paežiam užpakalyj 
kalne je.

Turėjo Szemiakin nakezia 
dar iszgirst't apie mus prisiar- • 
tinimą, nes dar anksti ryte su
sitaisė su saviszkiais.

vSyla jo buvo lygi musu, tu
rėjo keturias kompanijas pės
tininku ir keturias sotnias ka
zoku, turėdami užpakalyj kai
mą.

M atėmė viską, kaip ant del
no, net be žiūrono. Auksztyna 
saulute užkure kibirksztis ant 
pėstininku durtuvu ir ant ka
zoku pikiu. Patsai Szemiakin 
su visu savo sztabu stovėjo pAs 
pirmutines tvoras.

Subaubė žemai bubnaip
grajino jiems atsiliepimu musu 
trimitai. Atsistojome kilpose 
nusilenkė, trumpai laikydami 
pavadžius, pasirengė 
szokti ugnin.

Ružickis. stovėjo prie duobes, 
akis žemyn nuleido ir tik usus 
tampo. Su Mimo varpo balsu 
maiszesi želabnas arklio žven
gimas.

— *
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tuo jaus
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Szemiakino pėstininkai slm- —' 
ko prie mus didele, juoda ko
liumna.

) KRAUJO 
Slogini™8

Žmogus lekiant su oroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
hegu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo; Jeigu kraujagyslos yra 
Užkietcjd; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, smir
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo' ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistu

Tjk Utarninkc, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakaro.

' Antro floro, 4 S. CENTRE ST.
I T>nT'i’t:\nT r r? va

1'1. * .

♦

POTTSVILLE, PA.
.1 1 ^'7 L'ZZT

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Adjutantas peileke itonta. Neapmokama gyduole variuojama su
sustojoKoliumna 

szaudvkles szuvis. e t-

tolumoj
• • *Pajuodavo kaip siena atkiszti.

■f
; '• i

Juš moterėlės pas vaita ne
si valkiok i te, 

Dolerius savo ijcmetykite, 
Ne senei viena bobele ap

skundė vaikina 
Nu ir užmokėjo kasztus 

pa d liną.
()j kvailiai, kvailiai vyrai, 

Kad neduoda in kaili bobai.
* * *

Vienam mieste buvo koki 
ten mainai,

Ir 75 doleriai priedai, 
Ne dyvai, tai tarp Lietuviu 
Atsiranda visokiu nieku.

Apie 'tai paliksime ant toliaus, 
Gal atsiras dauginus.

* * *
Ndžinau ka padaryt, 
Turėsiu prisiraszyt, 

Prie skaitliaus davatkėlių 
Ir eiti doros keliu. 

Maeziau gana ant svieto, 
Reikė imtis prie kit 'ko, 

O tos ka buna paszelusios, 
Tos ir davatkėlės buna 

geriausios.
Kaip davatkėlė pasilieki, 
Nuo 'visu darbu atlieki, 

Vaikai apie viską-turi dabot 
8tul>a vaczyt ir diszius 

mazgot.
Ana diena apie tai iszgirdau, 

Ir net nusistebėjau, 
Puiku užduotis mot eres, 

0 to suprast ne visi galės.
Isz jaunp.dienu bomeriuoja, 
0 ant senatvės už griekus 

metavoja.
Keletą vaiku ncp|ižiuri, 

Už tat paaugus naudas neturi.
Užauga ant vggiu, 

Ir piktadariu^ 
Motina savo du^ą jsz- 

^gftn<)(‘?!) 
O kėlės pragano.
* * *

Brook Ivne v i (‘namo 
Dideliame name, 

Penkios szeimynos gyvena, 
Tai atsiranda juoku gana.

Gere net gurguliuoja, 
Pasigeria bobos dainuoja, 
Tarp tos gaujos buvo diena 

varduvių, 
Susirinko vyru ir bobų, 

Per diena ir nakti szumijo 
Nemažai byrb iszrijo.
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stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bfon- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

Priszakini skausmą galvos ir t,t. Gy
duolė ktiri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per phczta. 
[azrasta ir parduodama vien tik per

• HAMPDĖN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

A. RAMANAUSKAS

Gerklines Astma arba dusulio, Bron-

sznudykliu vamzdžiai. Negera-, kyopavim. užėima irmU galvojo. 
» PriuvnVint abonama onlvoa ir r r

Karei-buvo jiems cicliuoti. 
viams akis bade saules spindu
liai.

Oficieras iszkule kurdą 
skambėjo komanda.

Ale tuo paežiu laiku yumz- 
džiai susiubayo, szovinhu nu
lėkė žemai, visa koliumna su-

su-
t

\gano(?!) IGALVA KIWANISU 
KLIUBO.

Horace W. McDavid isz De
catur, HL, likos iszi-inktas pre
zidentu Kiwanisu kliubu ant 
susirinkimo Milwaukee, Wise. 
Jisai.yra žymu advokatu,- bu
vusiu senatorium.

n
" t“ K. RėklaitisLIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St;, Frackville, Pa.
__ _______ ___ _. _i

■*-—
MILL A PATTERSON STS.,

simaisze. Tai musu sparnai, ap- j • > • . i •
isz javu ir su didžiausiu trenks 
mu ant pestiiiinku puolėsi.

r- supo pėstininkus, isąlindo urnai
• • • 1 • T V I » l

ant pestiiiinku puolėsi. 
Czionai buvo Jr pats Ružickis. 

dien jiems nė pasisekei' Sže- —
’ i i n 1/ i n asn i* n t et v r* i in r# t* i

* . ♦ *
Diena buvo duszna, karszta, 

lizsinesze ant vptros.
Dulkiu debesiai kamuoliais

kilo ant kelio. Arkliai lingavo miakin tokiame ore neiszlys isz

lio sustosime. Ugnies ir durnudele ir prįderyste 'kas link te- kės. 
vyntR. Tr vyresnis jojo ant I 
brangaus žirgo iu kuriu ypa- linkui apsiniaukė. Urnai šute- Ka« nori gultipbet prie arklio.

Muszk! Užmuszk! — su
riko jisai ir szOko'Mu arkliu in 
dauba.

Pasukome paskui jo kaipo

Bell Telefonas 172 
/■ Iu

‘ ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R 

■■■■ « ♦ ....-
Iszbalsatnuoja ir laidoja mirusius

>
Lietuviukas Graboritis

Žemai Viro kove. Siėmiaki-
• <. t

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 

' pap^aszcziaufiiu iki n ’” 
Parsamdo automobilius 

laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

sžia nUo paptfaszczlaušiu iki prakil
niausiu. doi 

veęeliu, kriksztynlu ir I

■<i

'* L. I'1 *

Nekuribs bobeles tiek prigėrė, 
Kad net visos apsiveme,

Kada dilgirdo kad gaus 
•koeziot, * 

Pradėjo viena pas kita 'bėgiot,
Ir klauso: “ Man sake 

Maikiene;

(I*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir. 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke mot orėms. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce 3tr«M

MAHANOY CITY, PA. » 
M.wL.2»308 Market Street, 

PATAMAQUA. ,? • a
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ŽINIOS VIETINES

— Sziadien Szv. Vincento 
<le Paulio.

— Gražios dieneles bet vė
sus vakarai.

— Stepanije Pineliute, 15 
metu, gyvenanti ant E. Maha
noy avė., 
skalbiama maszina, kurios 
grežtyne pagavo jos ranka ir 
baisiai suspaudė. Daktaras tu
rėjo. nemažai darbo pakol isz- 
trauko ranka isz voleliu.

— Adomas Sadauckas, Ma
ro Bleizgiene su duktere Ane
le, St. Matuleviczius ir Valu- 
kevieziene motoravo in Du
bois, Pa., kur atlankys savo 
dodo Juozą Vailionį ir kitas 
gimines.

— Ponstva Juozai Ancerc- 
vieziai lankosi pas savo sunu 
Cape May, N. J.

— Girriose tankiai kyla 
ugnys, kurias pradeda uogau
tojai per savo neatsarguma. 
Girriu sargas Matuleviczius 
prasergsti visus uogautojus 
idant butu atsargesni su mėty
mu uždegtu zapalku nes už tai 
yra didele bausme.

— Girdet kati apie Augus
to 15ta kabyklos ketina pradė
ti dirbt geriau nes orderiu ant 
augliu yra užtektinai isz di
desniu miestu o ypatingai ten, 
kur žmones naudoja minksztas 
anglis bet jiems nubodo durnai 
ir smarve ir pradeda naudoti 
kietas anglis.

— Komitetas 
som pajiegom idant szimet 
“Lietuviszka Diena” butu 
viena isz pasekmingiausiu 15- 
ta Augusto, Lakewood Parke. 
Ant susirinkimo atvažiavo net 
35 delegatui isz Schuylkill ir 
Northumberland pavietu ap
svarstyti programa ant tos die
nos.

f Po keliu sanvaieziu ligos 
Ashlando ligonbuteje sugryžo 
namo Panedclyje Jurgis Palo
ms, 737 E. Pine ulyczios, bet 
staigai liga atsinaujino ir 
Utarninke mirtis paėmė tęva 
szeimynos. Valionis turėjo 49 
metus, gimė (Lietuvoje, pribū
damas in Amerika jaunu vyru
ku, gyveno New Yorke ir Gil- 
bertone ,po tam atsikraustė in 
Mahanoju. Prigulėjo prie vie
tines parapijas, Lietuviszkos 
draugystes ir prie Moose. Pa
liko dideliam nuliudime paezia 
ir du sūnūs. Laidotuves atsi
bus Subatos ryta su pamaldo
mis Szv. Juozą po 'bažnyczioje. 
Traskauckas laidos.

— Garnys paliko patogia 
dukrele Antanui Stankūnui, 
526 W. Mahanoy avė. Motina 
(po tėvais Jakuboniute) yra 
sveika ir dukrele.

turėjo ncOaime su 
maszina,

stengėsi vi-

— Marijona Vankeviczi li
te, norse isz Jefferson ligonbu
tes lankosi pas tėvelius per va- 
kacijes.

— Juozas Arlauskas ir visa 
Szvidru szeimyna sudeda szir- 
dinga padekavone 
kurie dalyvavo laidotuvėse 
įnirusios a.a.Magdalenos Szvi- 
d rintes. lt

visiems

ANT PARDAVIMO.

Geras pirkinys del greito 
pirkiko, groserno ir buezerne, 
biznis gerai iszdirbtas. Gera 
bizniava ir apgyventa vieta. 
Ateikite peržiureti. (t. 60Ateikite peržiureti.

327 Penn Street 
Phone 669-M. Tamaqua, Pa.

■■ II ■ ......................... —

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 21 LIEPOS

$4.00
Speeiallazkaa Treinai apleis Maha- 
noy City 4:80 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 
Giant* an Pittsburgh 

Naw Yorke 21 Lispoa
II JI - ±_-......... \

$4.00
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SHENANDOAH, PA.
J u ozą s Skrobulis isz 

miesto likos surisztas mazgu 
moterystes su pana. Anele 
Taraila isz Freelando, Szv. An
tano bažnyczioje Freelande. 
Nuotaka vra duktė Aleksandro 
Tarailų. .Jaunavedžiai apsigy
veno Freelande.

— Prohibicijos sznipai pa
dare krata pas Mare Lazauni- 
kiene kur rado samogonka, pas 
Ona Meszkinskiene, ir kitas 
vietas.

su

n*

1 ’■**" *>-«»«** - « «

n*' J
A

Frackville, Pa. (— Isz prie
žasties klaidos pravardesia bu
vo klaida “Saulėje 
czevone pono 
cziaus, kuris likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Ma
rijona Gudyniute, 6 diena Lie
pos, Lietuviszkoje bažnyczioje 
per kun. S. J. Norbuta. — Pir
mutine žinute buvome paėmė 
isz Angliszko laikraszczio ir 
pravardes buvo truputi sumai- 
szytos kaip tai paprastai Ang- 
liszki laikraszei paduoda ir bu
vo kad Frauas Tamkeviczius 
likos surisztas mazgu moterys
tes su p. Mare Dudiniuto o ne 
kaip augszcziau minėta. Pons- 
tva Tankaleyicziai buvo “Sau
les” redakcijoj ir parode 
mums laisnus su paraszu kun. 
Norbuto ant pabudimo kad 
juos suvineziavojo.

Klaida noringai atitaisomo 
bet (ateityje stengkites paduoti 
Angį i szka m 1 a i k ra sz t i j e 
pravardes teisingai.

— Szlapi agentai daro kra
ta pas Francziszka Gudaitienia 
pas kuria rado uždrausto gėri
mo.

” apie vin- 
F. Tankalevi- 
li'kos

redakcijoj ir

savo

— Syncline kontraktoriai 
pradės dirbti geležinkeli kuris 
gabens anglis isz stripinsu in 
1 ’e n n sy l v a n i j os gel e žk e i i.

Mount Carmel, Pa. — Siaus
damas prie namo, septynių mo
tu Vincukas VaiszVila, 
inkastas per szuni in 
kuri vėliaus nuszove palicijau
tas.

likos
szona, 
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NAUJO BUDO ALIEJINES LOKOMTYVOS AMERIKfc.
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

Hl|
. Į : i

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

!'

Sztai paveikslas naujausio budo aliejines-elketrikines lokomotyvos, kuri pirma karta 
pasirodė, Amerike tarp Philadelphia ir Reading, Pa. Panaszius trukius naudos Readingo ge
ležinkelis isz Shamokin i 
naudos nes garinei trukci sziadien neapsimoka.

in Williamsport o badai ir Mahanojaus 'aplinkinėje 
a •». • • > V

neužilgo juos
1

ioszkomas.tadaris ieszkomas. Manoma, 
suras. Tai buvo Liepos 3 diena.

— Kitas atsitikimas: 
pos 8 d.,

Joe Grctrowsky, 
szale savo namu. Ji rado Jonas 
Gurauskas ryt meti 8 vai. Tuo
jau d'ave žinia policijai. Pribu
vus koroneris John Cole rado, 
kad lavonas yra atvilktas in 
žoles ir nustatė, kad yra 
musztas to paties Garauskio 
namuose ir iszmestas pro Įau
ga. Garauskio namuose rasta 
sukruvinta palange, ir dar kitu 
inrodymu. Garauskis arosztuo
tas ir jury rastas kaltas Ger- 
trovskio nužudyme. — N.

PAJESZKOJIMAI

kas

Lie- 
rastas negyvas Lon- 

gulint
Aplaiki'au laiszka isz Kana- 

das nuo Ancles Kavaliauskiu- 
tes, po vyru Mikuliene, kuri 
tik ka atvažiavo išz Lietuvos, 

pa ra szy t a t sa k y ma
nes adreso neparasze.

Jeigu kas gyvenantis Kana? 
do j galėtu man jos adresu p ra* 
neszti busiu labai už tai dėkin
gas.
sekaneziu adresu;

Mr. Charles Franks,
333 Willings St.,

rn

Negaliu

uz-

Malonėkite atsiszaukti
(t.59

Pamauna, Pa.

...*..... ...... '"II"'................................................................ ......... . .. ... .

Perkant ar Parduodant 
Nejudinamąja 

Nuosavybe
t, 'I

Su v. Valstijų instatymai lie- 
czianti nejudinamąja nuosavy
be yra labai komplikuoti, 

valstija turi savo 
reikalavimus, kurie pilnai turi 
būti pildoma perkant ar par
duodant žeme ar narna. Ne vie
nam nereike pirkti ar parduoti 
nesužinojus valstybes instaty- 
mus, uriuos sužinosi pas 

legales pagelbos

v ra 
Kiekviena

gerar>

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

<*•
i>

< <

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

ir Pagalve “Head Tax”Revenue Tax > I

V
I.

l

atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina

• tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

✓

\ —- _ . ■ . . .... ■■ .

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
' POLONIA ... 7 Rugsėjo

LITUANIA .. 31 piuczio | ESTONIA .. 17 Rugsėjo
ESTONIA .. 10 Piuczio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

!

ISZ PITTSBURGO IR 
APYLINKES.

— In viena para aplinkinė
je likos keturios ypatos už- 
musztos o 18 sužeistais nelai
mėsiu automobiliu. Petras Zi- 
daczius, 65 isz Terrace likos 
užmusztas per s( ryt kari Home
stead.

Mano sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai, kurie nesonei 
gyveno 'ant 214 — 6th St., Ke
wanee, Ill., bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalą nes iszva- 
žiuoju in Lietuva ir 
jei s susiraszyt.
tuojaus pas savo broli.

Joseph ’Lukaszuuas
New Boston, Pa.

noriu su
Atsismaukite

advokatu 
draugijoj.

Perkant nuosavybe pirmian- 
siasusit inkame su pasiraszymu 
rasztu. Rasztu reikia padaryti 
kontraktu del žemes ar namo 
pirkimo. Priesz toki kontraktu 
pasiraszant viskas turi būti 
aiszku, smulkemeniszkai sužy
mėta visi dalykai kas liecziu 
perkama nuosavybe.

Parduodantysis ir perkanty- 
sis bile nuosavybe pirmiausia 
sutaria, kad vienas,perka, o ki
tas parudoda tam tikra nuosa
vybe paskirtu laiku, už tam 
tikra kaina ir tam tikriomis są
lygomis. Turi būti aiszkai nu
rodyta kokia žemes nuosavybe 
perkama, kokie rubežiai. Rei
kia ir ta turėti galvoje, ar pir
kėjas -paskirtuoju laiku baigti 
rasztus turės užtektinai pini
gu.

Pirkimo kaina taipgi yra 
svarbi. Turi būti imama do
mėn ar kainu nustatyta aktua
lu. Paskui bus per vėlu. Reika-

ar

le mokėjime už nuosavybe dau
gelis neturi visu pinigu užmo
kėti. Tokiam atsitikime susi
tinkama su morgieziais (mort
gages). Morgicziu tai yra do
kumentas už paskolintus pini
gus nuosavybei pirkti, už kuri 
užstatoma pati
Morgicziu tranzakcijos skir
tingos. Nekuriuose atsitiki
muose morgiezius iszim'amas 

isznesza 80%

◄ Reading 
. lines

nuosavybe.

Nekuriuose 
morgiezius 

ant nuosavybes 
jos vertes. Balansa-gi pirkėjas 
inesza pinigais. Kituose atsiti
kimuose pirmasai morgiezius 
yra 50% nuosavybes vertes, 
antrasai 25, 30 ar daugiau nuo
szimcziu. Mažiau atsitikimu 
yra kur ir treczias morgiezius. 
Skolinant pinigus 'ant morgi
cziu, prisiena turėti reikalo su 
bankinėmis instaigoiuis, pas
kolos draugijoms ar priva- 
cziais asmenims. Nekurios in- 
staigos skolina pinigus, kad 
tik savo klijenta kaip nors isz- 
naudojus. Svarbu pasirinkti 
skolintojus sąžiningus.

Pirkėjui svarbu sužinoti 
perkamoji nuosavybe yra lino-

(t. Aug. 2.)— Barnije už automobiliu, 
lociiininkas Bolus Grvmala 36 
m., su Gustavu Katasziu 34 m., 
abudu pradėjo musztis. Palici- 
je insimaisze ir prasidėjo tikra 
revoliucije. Penki likos aresz- 
tavoti. Visi isz McKeesport.

— Tulag automobilistas ra
do ant kapiniu nuoga žmogų 
Mikola Golevski 50 m., isz Mc- 
Keesporto. Žmogelis apreiszke 
buk likos sulaikytas per kelis 
jaunus žmonis automobiliu jo 
apiplesztas ant 25 doleriu, nu
rodytas ir nuvežtas ant kapi
niu.

sunu
Paeina jis isz

Pajeszkau savo brolio 
Joną Bersena.
Kauno Red., Butkrsekes Pavie
to Vosbutu kaimo. Keli metai

^Mahanoy City,

J uozas 
pasek

ei! trance
iždą ve 

egzaminu
ir buvo priim-

< 4

Labor Dav 
mokslą. i

atgal gyveno
Pa. Norečziau sužinot ar jis gy
vas ar mires. Tegul ir kiti ma

ut si- 
szauke sekaneziu adresu: (t.58
no draugai ir pažystami

Julius Bersenas 
108 Pier St.

Ryte 
5:00 
5:10 
5:43

Minersville, Pa. — 
Navarauskas, 
mingai 
examinations“ 
tas in St. Charles seminarije,
Overbrook — Philadelphia. 
Juozas iszvažiuos in seminari
je antra diena po 
pradėti dvasiszka 
Teip-gi lavinosi per kelis me
tus Bucknell Universitete, bet 
iszsirinko sau luomą kunigisz- 
ka ir kaip rodos bus geru ku
nigėliu. Visi draugai ir pažys
tami linki jam kuonuogeriau- 
sio pasisekimo ir kad atvažiuo
tu namo pabaigtu kunigėliu.

Gilberton, Pa. — Poni Bac- 
vinkiene ana diena sugryžo isz 
Shamokin ligonbutes in kur 
buvo nuvažiavus ant aperaci- 
jos ir dabar jauezesi daug sma
giau ir sveikiau.

— , Badai neužilgio valdže 
pradės dirbti nauja konkretini 
k ei c per miestą kas isz rod y s 
daug puikiau ir bus 
važiuoti per miestą.

— Mare Rak, 48 metu, isz 
Etnos, atėjus pas savo kaimin- 
ka L. Glovackiene, sakydama, 
kad josios vyras ja ja labai su- 
muszc ir nuėjo ant virszaus at
sigult. Kada Raiene nepabudo, 
nuėjo ant virszaus pažiūrėti 
kas jiai atsitiko ir rado mote- 
ria negyva.
isztyrinejo buk motore 
nuo gorimo munszaines.

Daktarai vėliaus 
mirė

M

smagiau Andrius Mušta pa

Port Washington, Wise.

<►O ❖
SKAITYKITE M8AULEtf

A ar

Westville, Ill. — Pereita sa
vaite nežinomo žmogžudžio ta
po nuszautas Antanas Stonis, 
minksztuju gėrimu užlaikyto

sioms ruoszesi uždaryti 
Tai buvo

jas. 
bizni ir 
apie pusiau dvyliktos vakaro. 
Isz gatves inejo žmogus, apsi
dengęs veidą ir priėjo prie ba
ro, kur stovėjo Antanas Stonis. 
Nepažystamas suszuko: 
tave szausiu.”
juoke, bet tuo pat momentu ta
po paleistas szuvis ir Antanas 
griuvo už baro. Staponukas 
Antano darbininkas, kurs sto
vėjo prie užpakaliniu duriu, 
tuoj iszspruko pro duris. 
Žmogžudys pamate bėgant ir 
suszuko “Stop,”
spruko ir nubėgės in policijos

eiti gulti.

4 4 Asz 
Antanas nusi-

iszspruko pro duris.

bet tas isz-

stoti, paszauke kapitoną John 
Lutshka ir city klerką. Kai at
bėgo in užmuszimo vieta, jau 
žadintojo nebebuvo, o Stonis 
veik buvo mires, ir nugabentas 
pas daktaru tuojau mirė. Pik-

— Andrius Mušta pa, 38 
metu, likos Uždarytas kalėjimo 
už sumuszima Floros Carlson 
18 metu isz Granvilles name 
pas Vinca Szebona. Flora bu
vo tarnaite pas Szebonus.

ISZ WILKES-BARRE IR . 
APLINKINES.

— Patrikas Fitzmaurice li
kos. užmusztas o penkios ypa- 
tos smarkei apdegintos,
eksplozijos kuri kilo Duperai- 
czio name per trūkimą saimu 
gonkos. Gaspadoris namo ir jo 
pati ir vaikai apdege.

U:

sa.nuo vienokiu ar kitokiu ob
ligacijų. Tai svarbiausia tran
zakcijos dalis. '• Nuosavybes 
rasztas (title) tai yra teise 
nuosavybe parduoti. Apie tai

nuo

. *— Vežimas prikrautas— vežimas priKrautas su 
2500 parako eksplodavojo arti 
Moosio užmuszdamas vežeja 
Petra! Weir, 58 metu ir du ark
lius, kurie.likos sudraskyti ant 
szmoteliu.
KVITU knygele Draugystėms del fss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY. PA.

Preke • • • 25o«

Daugiaus Žmonių Važinėja ant
' Į Su > • * • - - — __ ___________

Goodyear Tajeriu
f x L-’J^ L^LJ— L-’x—negu ant bile kokiu kitu

30x3Cords $ 5.29 
ZZj 9.50 .31x4 v Cords 

33x4y2 Cords 14.95

" U, 29x4.40 Baloons $ 6.35
30x4.50 Baloons
31x5.25 Baloons 10.95
32x6.00 Baloons 13.25

7.25

30K^^|^hibes 1.10
Turime j ūso didumo Tajerius §W

#• •

5h'T#-o

A
' t U’Visus Tajerius uždedam dykai f

- - . — - ■■■

E. F. Gruber
"I

*•>
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M
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13 S. Main Str. 
Mahanoy City

!I

Ekskurcijos Seredomis
— IN — 

Atlantic City 
SEREDOJ 24 LIEPOS

Ant Regulariszko Treino

Isz 
Shamokin . 
Mt. Carmel 
Ashland . ..
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) . . 6:39 
Philadelphia ribus................. 9:30
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.00 Dubeltavas
Tikietas

Ant Readingo Geležinkelio
<■ .. .

1

sužino advokatai ar tam tikros 
(title) bendroves.

Jei nuosavybe perkama per 
agentu, reikia žinoti, kad agen
tai kai kuriose vietose ima nuo 
dvieju iki penkių nuoszimcziu 
nuo parduodamosios kainos. Ir 
apie kitokias iszhiidas, kaip 
tai advokato, 
iszanksto reikia sužinoti.

Apart visko svarbiausia gau
ti teisingu ir geru patarimu, 
kad nepadarius klaidu, už ku
rias vėliaus reikia brangiai už
mokėti. F.L.I.S.

6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

51,000 TIK UŽ 60 CENTU.

k

rekordavimo,

n
Del Galvos Skausmo ir 

Nuralgijos, imkite 
Quick Relief Tablets 

Preke 25c Baksukas
Del Rumatizmo ir Skausmą 

Peczuose, imkite
Co-Sai Capsules 
Preke 60c Baksukas 
f APT1EKOJE PAS 

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. i

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk* 
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nori * nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiun.sk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, gaivos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,JUKJL4HL JŪLJnULe V&JL Jb | JL JK*e ii 9

m25 Glllet Street, Spencerport, N. Y.

Atsiun.sk



