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1SZ AMERIKOS
PASLEPTI PINIGAI PO 

DIVONAIS.
Sharon, Ill. — Kada gimines 

pakelinejo divonus namo ku
riame mirė ana diena Mrs. Sa

mdo daugeli 20
bumaszku pinigais.

ra Wingell, 
doleriniu 
Stalcziuje komodoje rado mai- 
sziuka su auksiniais pinigais 
kuriamo radosi 2,800 dolerini.

Po suradimui tojo netikote 
turto, gimines pradėjo tarp sa
vos ginezytis, katram priguli 
tasai turtas, na ir ant tikrųjų 
prasidėjo tikra bolszevikiszka 
revoliucije. Moteres rove viena 
kitai plaukus o vyrai susikru
vino sau nosis ir parnusze ant
akius.

Ant galo palicije nuvožė vi
sus in kalėjimą o 
in 
rinus

turtą atidavė
iniestisz.ko kasie-

in kalėjimą
rankas 

lyg nusprendimui sūdo 
kam tikrai pinigai priguli.
NUSIGANDO KADA PIRMA 

KARTA PAREGĖJO 
EROPLANA.

Douville, Mont. — Persigan
dęs regėjimu pirmu kartu ero- 
plano, George Anderson, kuris 
gyvena kalnuose High Ridge, 
pradėjo szauti in eroplana ir 
vos nepataiko in varytoja. Ka
da ji aivsztavojo, 'prisipažino 
k nd nežinojo kas tai yra nes 
eroplano savo gyvastyje da ne 
mate, mane kad tai kokis mil- 
žiniszkas pauksztis. Anderso
nas turi 98 metus ir visa savo 
gyvenimą 
nemoka raszyt ne skaityt ir su 
n iek u om ne užsid u od a v (>, 
vendamas pats vienas.
DUKRELE ISZGELBEJO

TĘVA NUO KALĖJIMO.
Chicago. — Penkių dienu 

amžiaus dukrele iszgelliejo tę
va Povyla Rupka nuo kalėjimo 
už \-agysta peko bulviu isz ta- 
vorinio vagono. Kada tėvas 
stojo priesz magistratu, tasai 
užklausė: “Ar esi paeziuo
tas?” ant ko Povvlas atsake •r 
kad turi paezia ir maža dukre
le.

4 <

rele?“ užklausė magistratas. 
“Apie penkių dienu amžiaus. 
Sudže tai iszgirdes paliuosavo 
tęva ir liepe sztorninkui nuvež
ti maisto del 
mynos.

TURĖJO BŪTI TIKRA 
SZETON-BOBE.

Ashmore, S. C. — Joseph 
Gartan kuris likos nubaustas 
in pataisos narna ant 60 dienu 
už koki tai maža prasikaltimu, 
apreiszke prokuratoriui kad 
jam kalėjimo laibai patinka ir 
vėlina jame pasilikti ant viso 
amžiaus kad ir turėtu mokėti 
u'ž burda. Prisipažino kad jam 
kalėjime linksmiau gyventi ne 
kaip namie su savo szeton-bo- 
be kuri jam daode lyg g 
kaului. Kad ji ir paleis isz ka
lėjimo tai pas motore daugiau 
jau nesugryž.
JAUSLINGA PACZIULE

NORĖJO ISZMEST SAVO 
VYRA PER LANGA.

Racine, Wis. — In czionaiti- 
ni ligonibuti likos atvežta Al
fred Cone kuris su savo pa
eziule nesenei atvažiavo in 
ezionais. Kada nesutiko ant sa
vo prisiegeles noro kaip susta
tyti naminius rakandus, pagal 
josios norą, toji pakilo kaip 
viesulą ir isz piktumo pagrie- 
l)e mėsini peili, supjaustydama 
Alfredui rankas ir veidą,.po 
tam pagriebus ji už sprando 
isZmete per langa, kuris pulda
mas žemyn iszsikihžo sau koja. 
— Jausli moterele, ar ne?

praleido kalnuose,

Ar esi

4 I UŽKERĖTA 
M O T E R E
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jaunas žmogus, kuris

“ u’zke-
ir atnesze jam dang ne-

sa-

VYRAS SAKO KAD JOJO 
PATI ATVEDE JAM DAUG 

NELAIMIU IN NAMUS.
\1" - ----------

Raymilton, Utah. — Richard 
Sterling,
nesenei apsipaeziavo su Ca
therine Nettleton, nusiuntė ja 
adgal pas tėvus, duodamas jai 
tūkstanti doleriu, kalbėdamas 
tėvui, kad jojo pati yra 
reta“
laimiu ir namus. *Sztai kokias 
nelaimes turėjo jaunas Sterlin
gas po apsipaeziavi-mui:

Sterlingas parvažiavo su 
vo jauna paeziule namo. Moti
na sūnaus paregėjus parvažia
vusi sunu su nepažinstama mo
toro, iszejo laukan pasitikt 
sveczia ir isz susijudinimo kri
to negyva kada dažinojo kad 

pati.tai jojo pati. Laike motinos 
szermenu vagys pavogė 500 do
leriu, du arkliai pastipo neži
noma liga, važiuodamas pas 

jojo automobilius 
parvirto sula ūždamas jam ko
ja, ugnis sudegino

liga, 
gra borin'

t v arta su 
keturioms karvėms. Taisės ne
laimes sudeda ant savo paezios 
nuo dienos kada jaja atvožė in 
namus ir i 
nori gyvent.

■Motore yra 
septynių seserų

su jaja -daugiau ne
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PAVOGĖ KELNES

NEPYKO KAD JAM PAVO
GĖ PACZIA BET TO BUVO 
UŽ DAUG KADA PAĖMĖ 

JOJO KELNES.

— Pavogti paezia 
gali Imti biz

niavus pasielgimas bet jaigu 
pacziules prielaidinis pavagia 
nuskriausto vyro kelnes tau vy- 
rucziai, yra “too much’’ už ka 
prielaidinis gavo 
niu nuo nuskriausto vyro 
vos galėjo paeit.

L. E. Wheeler Reid, iszduo- 
tojas isz Hollywood, Calif., pa
samdė Delbert Sponey isz Cbi- 
eagos idant nuvažiuotu in Hol
lywood' sutvarkyt jojo 
Po tam Raid nuvažiavo namo 
bet pacziules nerado namie ne 
Sponey. J)asiprato ka tokio ne
gero iir nuvažiavo in Chicaga 
kur susekė su pagolba detekty
vu, savo paeziuk

Chicago, 
savo darbdavio

too much ’ ’ 
tiek žandi- 

ka d

bizni.

» su vSponoy 
tūlam lietelyje. Kada pabarsz- 
kino in kambario duris, 
pats R ei d sako: 
turėjo ant tiek

gv-J

O kiek metu turi tavo duk- 
užklause

? >

vargingos szoi-

yvam

jauni a use isz 
kurios visos 

gyvena ir joms pasiveda koge- 
riausia su vyrais bet szitoji 
septintu neturi toki gilinki. 

"h . •

JOJO SAPNAS ISZSIPILDE 
ANT RYTOJAUS.

Frankford, Mass. — Mason 
B. Huntington atejas pas savo 
advokatu melde idant suraszy- 
tu jam 
nes ant rytojaus 
Kalbėjo jisai 
turėjo nepaprasta sapnu 
riame mate save gulinti grabo 
negyva. Po suraszymui testa
mento, Huntington paszauke: 
“Dabar vėlinu sau mirti nes 
esmių pasirengęs ant visko.’’

Ant rytojaus advokatas da
ginio buk Huntington ant tik
rųjų mirė staigai nuo sziitlies 
ligos.
MOTINA GULĖJO VISZTI- 

NYCZIOJ; SŪNELIS NE 
į PRIĖMĖ IN STUBA.

Superior, Kans. — Kokis tai 
Rusas Dimitras Duaroff kuris 
turi narna su asztuoniais kam
bariais, neturi vietos jame del 
savo senos motinos. Motina pa
siskundė valdžiai o sudže Dua- 
roffui paliepė idant motina 
prigulineziai ližlaikytu, duotu 
jai maista ir prieglauda.

Toji szeimyna gyvena ezio
nais nuo daugelio metu o ketu
ri sūnūs yra gana turtingi. Mo
tina turi 84 metus, gyveno ko
ki laika pas duktere bet nuo 
kada josios vyras mirė, aplei
do ta ja aplinkine o motina pri
ėmė kitas sunūs bet ne in savo 
narna tik davė jai vieta viszti- 
.nyczioje.

SENUKE 60 METU, 
APSIVEDĖ SU VYRU

. 22 METU AMŽIAUS.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Rdbeka Stines, 60 metu am
žiaus, ana diena apsivedė su 
jaumikaieziu James Hallmar- 
»dęn, 22 metu amžiaus. Jaunikis 
susitiko' su savo “jauna“ my
lima praeita meta laike eks
kursijos in Port Davis. Nuota
ka sako kad del to su juom ap
sivedė idapt rūpintis jojo atei
tim ir padaryti isz jo vyra. 
Apie meile nebuvo jokios kal- 

Kvailiu ant svieto ne
I • 1 i -I . M L )■ L

kaip 
“tas padlecas 
drąsos pasiro

dyt mano kelnėm, kūrins pavo
gė drauge su mano paezia. To 
buvo man už daug 'ir pradėjau 
leidinėt žandin'ius ant jo terlos 
ir buezia uzinuszes kad ne ma
no pati 'butu ji adgynus.“

Rcid’ai yra ved i a septyni o- 
bet vaiku

Vagis paezios ir 
už tai atsakyti priesz suda.
SKUNDŽIA SAVO VYRA 

ANT UŽLAIKYMO; JIS
TURI $135,000.

Detroit, Mich. — Poni 
biota Tolei kieno

lika metu ne turi.
kelnių turės

I'

I

su

•paskutini testamenta 
i ketina mirti, 
advokatui 'buk 

ku-

bos. 
stokas.
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ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant rišo meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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Be
gyvenanti ant 

1276 Arlington, Ave., Lincoln 
Park, apskundė savo vyra Juo
zą Toleika, kuriam nubodo ja
ja užlaikinet, norints jisai turi 
turto vertes ant 135 tukstan
eziu doleriu ir metines ineigos 
12 tukstaneziu doleriu. Motoro 
užmetineja savo Juozukui buk 
su jaja pasielgineja nežmonisz- 
kai o pinigus 
kitu moterių.

Porele apsivedė 1916 meto o 
persiskyrė praeita menesi. Tu
ri tris vaikus. •

praleidžia ant

užmanymo, 
nenorėjo

AR DAUG MOTERIŲ, 
SUTIKTU ANT TOKIO 

KONTRAKTO?
Pittsburgh. — Mrs. Veroni

ka Kastelmeyer, 26 metu mo
terėle, buvo bevaiko — nežino 
ar tai buvo josios kalte ar vy
ro, bet sutiko kad josios vyras 
pasijeszkotu sau tūla draugo 
kuria apvaisintu. Buvo tai 18 
moteliu Julije Korsorek, karsz- 
ta mergaite kuri sutiko ant to 

Sulaukus kūdiki
atiduoti Veronikai 

bet toji apskundė Julije kad 
atiduotu kūdiki nes tai yra jo
sios vyro. Sudže pripažino kū
diki Kastelmeyer’iui ir jojo 
paežiai kaipo tikra vaika o 
tikrai motinai paženklino at
lyginimu už pagimdymu kuri 
ant to nesutiko ir dabar provo- 
sis atimti kūdiki kuri pagimdo 
ir kuriam .nukentojo. Akyvas 
dalykas!
DVASE UŽMUSZTOS 

MERGINOS TRANKOSI.
Toledo, Ohio. — May Gor

man kuri nesenoi likos užmusz
ta per truki artimojo fabriko 
kuriame dirbdavo, kada o jo in 
darbu, tai nuo tosios dienos, 
kas vakaras d vase merginos 
buvo matyta fabrike prie savo 
maszinos. Tasai trūkis kuris 
mergina užmuszo turi eloktri
kine žibinto o kada tik pereina
pro ta ja vieta tai eloktrikine 
Hzviesa užgesta pakol ta ja vio-* 
ta nepravažiuoja. ’

NEDORAS SŪNELIS 
NORĖJO UŽMUSZTI 

TĘVA IR MJOTINA.
Vinomontj Pa. — Apsigink

lavęs in karalbina, Mikas Kist
ler, 23 meth a’mžiaus norėjo 
nužudyt savo gimdytojus. Mo
tinai paleido szuvi in pilvą o 
tėvui in ranka. Tęva ir motina 

in lig(>nbuti. Iszgama 
tam

bandydamas 
vVasti i

23 meth

EROPLANAS SU 8 ŽMONĖ
MIS LIKOS SURASTAS, 

VISI PRAŽUVO.
Los Angeles, Calif. — Ero- 

planas 
co, ’ ’
dienas su asztuoneis 
riais, likos surastas ant kalno 
Mount Taylor, in kuri trenkė

Visi

Isz Visu Szaliu
“City of San Francis- 

kuris buvo d ingi a s kolos 
pasažie- ku-

nuvožė 
sunūs po 
in 
atimti 
mas in kaklu bet ji surado ant 
rytojaus pusgyvi. . v .

- ]ni|<0 Isz priežasties augsztumo kal- 
f no ir dideliu girriu,

paliepė mus(ot dirbti ko sunns lures atgabenti per eroplanas. 
, Isz to kilo

kalnus
g.\

darbui iszbego laiko szturmo ir sudegė.
\ 2__ _ j sau

persiszauda- •
pražuvo baisiojo mirti jo. Su
degintas eroplanas likos su
rastas per kita, Subatus ryta.

•Suinus nuę kokio tai 
gailedamiesi jojosirgo o levai no ir dideliu girriu lavonus

nenorėjo padaryt.
barnis ir szhudvmas.

SU PEILIU PRIVERTĖ MO- 
TERE KAD JI MYLĖTU.
Worcester, Mass. — Už tai j

kad jojo mqtero stengėsi gauti 
nuo jojo 
mie ras
ant 102 Glazon ui y.
ant savo pacziules su peiliu ir 
sunkiai sužeidė už ka 
viena meta tupėti 
Dabar motore da daugiau 

persiskirt nuo tokio

pęrsi skyrimą, 
Viszczila,

Kazi- 
gy venantis

užklupo

gavo 
kalėjime, v u z-

nuosi mano 
mvlinczio vyro. s*7 V
MERGINA APSKUNDĖ

LIETUVI ANT $25,000.
Peabody, Mass. — Vyrucziai, 

su merginu szirdelems neszpo- 
saukite nes ir jums gali atsi
tikt kaip
Muku, kuris dabar turi tikra 
muka su pana Pangoniute ku
ri poną Muka apskundė ant 25 
tukstaneziu doleriu. Muka yra 
turtingas Lietuvys ir ilga lai
ka pirszosi prie panos Pango- 
niutes prižadėdamas jai duoti 

szirdi,

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
IDANT PATI GAUTU 

INSZIURENC;
Evanston, N. J. — James B. 

būdamas kitados 
turtingu žmogum bet per ne- 
iszinintinga gyvenimą ir spe- 
kulacijas neteko visko. Nuszo- 
ko nuo hotelio stogo nžsimusz- 
dainas ant vietos idant jojo pa
ti ir vaikai aplaikytu deszimts 
tukstaneziu doleriu po&merti- 
nes asekuracijos, 
kius pinigus 

su

Randliouse

apsivedė 
vyru.

SAU

Pati aplai- 
in dvi sanvaites 
iszmintingesniu

atsitiko
jums

su M i kol u

9 A

visa gyvenimą ir 
už jojo tekėtu, 
pailbelis kilo ir

savo 
turtą kad tik 
bet kokis ten 
jisai nedalaike savo prižadėji
mo. Dabar Pangoniute apskun
dė už sužeista szirdele ir 1.1., 
už ka ponas Muka turės dabar 
atlyginti merginai.

UŽ GIRTUOKLYSTA PAAU
KAVO SAVO GYVASTĮ.
Buffalo, N. Y. — Už tai kad 

josios vyras nuolatos pasiger
davo ir neturėjo jokios links
mybes sziame 
Ida Mosgrove, 
atėmė sau g 

Priesz

NEBUCZIAV0 SAVO
MOTERES PER 20 METU.
•Stroudsburg, Pa. — D r. C* C. 

Sheridan jeszko nuo savo pa
cziules persiskyrimo u'ž tai kad 
toji nesidavė jam pabueziuot 
ja per 20 metu, tai yra nuo die
nos apsivedimo su 'jaja. Per ta- 
ji laika negyveno su paezia 
kaipo vyras su paezia o toji ve
la sako kad jaigu motore pa
gamina vyrui skaniai valgi tai 
jam užtenka ir ant to josios 
moteriszkas privalumas baigė
si. Sudže susimylejas ant She- 
ridano, •perskyrė ji nuo tosios 
szaltos mot oreles 4r dabar sau 
daktaras ketina 
karszczios flaperkos.

pasijeszkot

NUSKRIAUSTAS VYRAS.
Praeita san-New York.

vaite mire ezionais Mrs. Jad
vyga. Ostorboff, turtinga mo
tore. Motore isztekejo 22 metai

SOVIETAI NAIKINA 
KLIOSZTORIUS ROSIJOI

Maskva. — Soviatai da vis 
isznaikineja kliosztorius,
rios laiko u'ž llizdus revoliucijo- 
nieriszku agitacijų. Priesz re
voliucije Rusijoj buvo apie 
tūkstantis kliosztoriu su 100 
tukstaneziais zokoninku ir zo- 
koninkiu. Nežine kas su join 
atsitiko bet isz 292 klioszto
riu vos pasiliko tiktai 81, r 
likusioje likos konfiskuoti per 
valdžia del visuomeniszku tiks
lu.

Ypatingai du kliosztoriai ne
duoda ramybe sovietams. — 
Vienas isz ju Wawilow Dot

NELABA MOTINA.
Lodžius— Gyventojai mies

to Kaliszo baisei inirszo ant 
Katrės Bialkienes, kuri yra 
motina vienuolikos vaiku. Ana 
diena kada dvieju metu duk
rele EI i u te, k a toki padare k a 
motinai nepatiko, teip insiuto 
ant mergaites, kad pagriebė už 
kojukių, apsupo kelis kartus ir 
trenkė in dideli kupara teip 
baisei, kad suteszkino kudi- 
kini galvele nuo ko t no jaus ir 
mirė.

Gyventojai norėjo užmuszt
_ nelaba motina, bet palicija ja

ja iszgelbejo isz ranku inirszu- 
sios minios žmonių ir uždare 
kalėjimo.

randasi pustynoje Samaroje, 
in kuri mužikai susirenka, kur 
zokonin'kai jiems inkalbineja, 
kad sovietu valdže paeina nuo 
antikristo ir' nereike ju,)u 
klausyti. Todėl • valdže jau 
arcsztavojo 16 zokoninku o 8 
suszaude.

Antru kliosztoriu yra Men- 
zelinske, 
kratos surasta jame daug ja
vu, ginklu, ammunicijos ir 

granatu. Tieji du

Paskutines Žinutes

ir ' nereike

Kajane, kur laike

11 Helsingfors, Finlandije. 
— Laivas Juru, kuris plauko 
isz Tamperės in Kuru, nusken
do su 152 pasažieriais isz ku
riu didesne dalis buvo vaikai. 
Tiktai 48 žmonių likos iszgel-. 
botais. Vaikai važiavo in 
mokslai ne.

Vaikai
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H Neapolius, Italije— Szim-; 
tas ir dvideszimts moterių Ii- 
iv* • • V

kos užgriautos per sugruivima 
fabriko užmiestije. Ant giliu
ko ne viena likos užmuszta. -

ginklu, 
rankiniu 
kliosztorei yra 
nadytu Rusiszku mužiku ku
rie geidže praszalyt soviatinc 
valdže.
BALTIEJE NEVALNINKAIS 

PAS JUODOSIUS.
London. — Keleivis W. J. 

Mokiu, rado tamsiausioje da
liję Pietinio Afriko, teip va
dinamam Kalakari, iszgyven- 
tus per sztama Buszmann, ra
do baltuosius žmonis kurie 
yra nevalninkais juoduju, pa- 
einaneziu isz Holonderiszkos 
tautos, kurie tarnauje juo
diems, panaszei kaip pas bal
tus žmonis tarnauje juodieje 
nevalininkai.

Isz apsakimu t uju 
nevalininku, tai jieje yra liku- 
czei isz Bauru kolonijos ku
ri 40 metu adgal iszkeliavo in 
pustines jeszkoti nauju kolo
nijų, bet pabludo girriuosia, 
mirė nuo ligų ir neturėdami 
maisto ne vandenio ant galo 
rado pagialba pas Buszmanus, 
užsiliko pas juos dirbdami vi
sokius darbus. Tieji Holande- 
rei jau kone užmirszo savo 
kalba ir papratimus ir nema
no daugiau sugryžti in savo 
tėvynė, nes sako, kad jiems 
gerai gyventi su tais juodais 
žmonimis.

Tieji 
lizdu neužga-

kurie tarnauje

baltųjų

' r

11 Chicopee, Mass. — Bo^ 
bute Almata Bennett, 103 me
tu, Nedėliojo iszleke eroplann 
szesztu kartu nuo kada turėjo 
95 metu. Isz penkių varytoju 

tik ,CXPDl&ttH kurias loke,
vienas yra sziadien gyvas.

' *

U Manila, Filipinai. — Pa
gal paskutinius telegramas, 
tai Bulacan ir Laguma provin- 
cijuosia, žuvo 81 žmonis laike 
smarkios viešnios kuri tenais 
vieszpatavo praeita sanvaite. 
Ana diena sugriuvo tiltas Na- 
gerlange ir 16 žmonių žuvo.

...
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H Philadelphia. — Norints 
ezionais truputi atvėso, bet du 
žmonis mirė nuo karszczio o 
tais yra:Antanas Modenski, 75 
metu isz Frankfordo ir Vincas 
Czarneckis, 58 metu, 3516 N. 
24th-tos uliezios.

Teisingos Teisybes
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gyvenime, Mrs.
patogi motore, 

yvasti per nusitru- adg»al, jiji buvo turtinga o ji
sai neturėjo nieko. Vyras nuo
latos “sėdėjo kiszeniuje“ savo 
pacziules ir apie tai visai nesi
rūpino ir nieko ne dirbo. Pa
eziule gal tai 
mirdama nepaliko savo pini
gus vyrui. Kada nulindęs vy
ras atidarė testamenta ratio ja- 
me paraszytą:

“Palieku visa
ant imielaszirdingu užmanymu 
o “mylemui“ Fredui palioku 
viena doleri bet ir taip už daug 
nes tasai asilas daugiau ne
vertas.” — Dabar Fredas tu
rės imtis prie darbo idant nuo 
bado nemirti.

a tom ima sau 
parasze sekaneziaĮ-yvasties

savo nemirsz- 
gerosni gyvo-

mylemiii

ir atjautė nes

.savo turtą

teriu: 
žasties

res.

ein i iria.

gromata:
“In visus vyrus szio miesto 

raszau ir prasergseziu kad es
mių pasirengus užmuszti savo 
kana ir si misti 
tanezia duszia in
nima. Nubodo man gyventi isz 
priežasties -nuolatinio girtuok
liavimo per prakeikta prohibi- 
cijo. Ne asz viena keneziu bot 
randasi tukstaneziai kitu mo- 

kurios kenęzia isz prie- 
gi rtuoklystes. Vyra i,

paliaukite gerti nes instumote 
savo inotcres in baisu varga. 
Ar tas jums užsimoka? Del 
Dievo paliaukite gert!”

Tokis tai 'buvo paskutinis 
meldimas mirsztanczios mote-

I

PARDAVĖ SAVO VYRA
KITAI MOTEREI UŽ $300.
Newark, N. J. — Mrs. James 

Kelloy negalėdama susilaukt 
u^mokesties nuo savo vyro ku
riam sudže -paliepė jai mokėti 
menesiui užlaikoma (alimony) 
pardavė ji kitai moteriai už 
300 doleriu.

Vyras buvo jai kaltas du 
szimtus doleriu ir negale,jo jo
kiu -budu atsimokėti savo pa- 
cziuliai. Vyras paszauke savo 
mylima o toji susimylėjus ant 
jo(jo, nupirko ji nuo savo prio- 
szininkes. ' 1 .szininkes.

< < DVASE“ NAUDOJO 
REVOLVERI 

ANT SAVO AUKU.
Marrion, Conn. — Miestely

je Lei'per, arti ezionais, nuo ko
kio tai laiko pasirodinejo va
karais kokia tai “dvasiu“ ku
ri naudojo Tovolvei‘1 ant isz- 
gazdinimo savo auku. Ant galo 
susitarė keli drūti vyrai, nuta- 

” su
imti ir juju užmanymas pasi- 
seEe.

Pasirodo kad “dvase“ buvo 
kokis tai Lloyd Dhgdalo kuris 
yra Imuzilęantii ir skaito daug

re laja žemiszka “dvasia

apie ipnotizma 'isz ko susimai- 
sze jam protas. Vargsza užda
re beproezin prieglaudoje.

I!

Jeigu katinėlis sparnus 
turėtu, tai jokia žvirblelis ant 
stogo neisztupetu.

Jeigu žmogus jau viską 
turėtu, tai ko ant pagalios už
siiminėtu?

* Vargas žmogų drutina, 
gerbūvis žmogus pagailbina. į

• Jeigu nelaime vilties n<^ 
turėtu, i_____________
petu.

tai kožna szirdi sutrm
V 
į’

I
I

biszka miestą Soroka 
ugnagesiai neteko

MIESTAS BUDEGE; 1,000 
GYVENTOJU BE 

PASTOGIŲ.
Viednius. — Isz Bukareszto 

telgramai pranesza, buk tūks
tantis szeimynu pasiliko be 
pastogių per dideliu agnia ku
ri visiszkai sunaikino besam- 

, kada
vandens. 

Bledes ugnis padare suvirszum 
ant milijono doleriu.

. APDEGE RŪKYDAMAS 
LOVOJE.

Toronto, Kanada. — Nuvež
tas in Szv. Juozapo ligonbuto 
kada susižeido būdamas girtu 
F. H. Prosser, pranosze dažiu- 
rotojos idant jam pavelytu su
rūkyt paperosa. Da žiu reto ja 
sutiko ant ligonio praszimo. 
Tasai rūkydamas užmigo, pa- 
perosas uždegė lova ir ligonis 
baisei apdege ir dabar skun
džia ligonbuti ant 5,000 dolc- 
rhi kad ji dažiuretojai nepri
žiūrėjo kaip reikėjo. — Argi 
tokis žmogus užsitarnauja tant 
gailesezio, jeigu teip užsimoka 
už geradejiste dažiurotojos, li
gones kuri jam pavėlino rūky
ti! . :

I

• Giltine viską su dalgiu 
nukerta, tiktai geri darbai pa!į 
silieka.

• Kas niekad aszaros ne^
iszliejo, tas nuszluostyti kk 
tiems negalėjo. .*

• Su paezia gyvent negalė
si, jeigu užtaryt nemokėsi.

• Nesargus 
buna galvos nusiutimas.

• Nuo tuszczio žmogelio, 
traukis isz kelio.

• Tankei szposas kvailio, 
iszveda kita isz kelio.

• Kas koki rūpesti turi, 
mano kad ant sprando dydele 
sunkenybe guli.

• Jeigu kas mažai proto 
ant koŽno isz augst-

• Ne kuri e kitiems rožes po

silieka.

tiems negalėjo.

turi tai 
to žiuri.

V

iszsitarimas,

1

kojų here, o misi i na pikta 
kaip rodos žerijes žere.

• Daugiausia surasi vaiku, 
terp mangusiu žmonių.

• Kas turi b8Birdi0 atvira, 
neras naudos niekada*

M

Tj 1|

’Vi
HMMi

t

!tt.

i +

ii
..

■įM



f

t
i

J

*

b

•>

Girdėt
* * -*

tlangybe yra .žmonių kurie 
iszsiteisinimui savo elgimosi 
mėgsta tikrinti kad idant pa
darius žmogų geru, reike ji tik 
lavinti pagal gryno mokslo iš
vengiant tikėjimo. Tuo tarpu 
grynas mokslas nepadaro žmo
gų geru bet tik gudriu. Jaigu 
nemokyta vagi iszniokysime 
rnszyti ir skaityti tai padary
sime ji didesniu vagiu nes ji
sai gales tada su kitais vagiais 
susiraszineti, pradės daryti pa
dirbtus (falszyvns) vekselius, 
sąskaitas, bankinius czekius ir 
1.1. Jai jam duosime da dides
ni — daleiskime — advokato 
mokslą tai jisai taip puikiai 
mokes teisybe ir teisingai pa
sielgti kad ir galo nesurasi. Jai 
jis žmogų nžmusz ir pinigus 
atims, tai jo nesuseks. Jai ji 
padarysime inžinierium o jisai 
norės apvogti turtinga bažny- 
czia arba banka, prie kuriu 
slapta per duris ineiti negali
ma, tada padarys planus, isz- 
skaitys, panikas urvas (tune
lius) po žeme, net kad ir puse 
mylios, tais tuneliais inlys po 
žeme i h bažnyczia ar banka ir 
isznesz kad ten butu ir milijo
nai.

Taigi grynas mokslas vagies 
nepadaro goresniu ’žmogum bet 
tik geresniu vagiu. Idant žmo
gui padaryti gera, tai reike 
jam inkvepti szia patarle:ft
daryk kitam to, kas tau nema
lonu,”— reike tikėjimo in- 
kvepto nuo pat mažens namie,- 
je ir mokykloje. Jai žmogus 
nuo mažens eis pagal tikėjimo 
ir pagal mokslo, tai isz jo gali 
būti žmogus geras ir gudrus o 
jaigu tikėjimo keliais ne eis 
tai gales būti gudriu, bet nevi- 
sados geru.

Žmogus artyma 
kad ir nemokytas 
visuomenini padaryti bet 
mokslo ingi jas gali da daugiau 
būti bledingesniu dėl savo ar
tymo. Ir atbulai — jni žmogus

padaryti isz szvino 
metalio auksa, likos ant galo 
iszrasta toji slaptybe per du 
komikus Wollingtone, Naujoje 
Zelandijoje, per G. F. Aston ir 
H. W. Altąek, kurio tvirtina 
buk su pagelba naujai iszras- 
tos pajiegos kuria užvardino 
“chTomadvne”
nyt koki nors metai i ant auk
so. Badai r<chromndyne” 
didesnes pajiegas deszimts 
kartu daugiau už elektriką.

no
f f

mylintis, 
goti daug 

padaryti

nemokytas artima skriaudžia 
tai mokslą gavės, 
skriausti da daugiau nes bus 
gudresnis.

Mokslas stengiasi žmogų pa
daryti gudriu o tikėjimas geni. 
Sujungti tieji dalykai drauge 
in viena, tobulina žmogaus 
protą ir jausmus. Žmogus del 
savo artymo nėra priverstas 
būti gudriu, bet geru būti pri
valo kožnas.

gales ji

tobulina žmogaus

t

Ko sziadieninis mokslas ne
gali mums iszaiszkint:

Kuom yra miegas.
Kaip akys mato.
Isz ko elektrikas pakyla.
Kaip tiekia iszauga ant me

džio.
Kai-p rože padaro savo per- 

firma.
Isz kur saule aplaikincja sa

vo knrszti.
Kodėl kompasas vis rodo in

Žiemius. f ' . ’
Kodėl pauksztis padirba sa

vo pirmutini lizdą.
Kas valdo lytiszka gimdymą 

vaiko ir mergaites.
Kokia atmaina pastoja gele

žyje kada tas 'buna magneti- 
zuotu.

Kodėl lietus nupuola vieno
je vietoje o kitoje visai ne.

Kaip szuo seka paskui žmo
gų suuodęs jojo pėdas.

Kodėl obuolys puola ant že
mes o ne in orą.

Kas tai yra radioKas tai yra radio ir kokiu 
budu balsas pereina per orą.

Kodėl pauksztis lekia tam
sumoje per girria ir nepataiko 
in medi. ,

Skirtumas gyvo žmogaus ir 
mirusio arba pastipusio szunc 
ir gyvo.

Ir daug panasziu kitokiu da
lyku randasi. ant szio svieto 
apie kuriu slaptybes žmogaus 
mokslas ne yra sztant iszaisz- 
kint.

Alkemije, kuria tai stengėsi
• surasti senoviszki moksli n- 
cziai su kurios žinysta mane

ir kitokio

gali permin

pajiogns
tu ri

motereles

r a part a tai

Amorikoniszkos 
ir merginos padaugino surnky- 
ma paperosu (Suv. Valstijose 
praeita meta nuo 820 ant 856 
ant kožnos galvos — tai yra, 
ant kožnos galvos pripuola 
tiek paporosn.

Pagal valdžios
praeita meta Snv. Vai s., surū
kyta 102,765,222,728 papero- 
sus, kas Toiszko kad czionais 
surūkyta daugiau paperosu ne 
knip kituose sklypuose ant 
svieto. Mote 1927 surūkyta 97,- 
307,614,719 paperosu. Vokieti
joj surūkyta 32 milijonai o Ja
ponijoj 28 milijonai.

apleido PatrikąDaktarai
McNalley isz Brooklyno, kada 
tasai turėjo 50 metu, sakydami 
kad negali jiji iszgydint nuo 
ligos ant kurios sirgo ir turės 
mirti. Senukas sulaukės 64 me
tu po tam mirė. O gal taip ilgai 
gyveno kad daktaru patarimu 
neklause.

JUOKAI.
PORA JAUCZIU.

niekam

Mužikas susilaižino su kitu 
ir pasakė, jog jis su ponu val
gys pietus.

— Na gerai, kaip tu valgysi 
su ponu, tai asz tau duosu po
ra jaueziu.

Ateina mužikas |>as poną, 
pasikloniojo žemai ir ponas 
paklausė, ko nori?

— Ponuli, asz d a
apie tai nepasakiau, tiktai tie- 
sog atėjau pas-poną paklaust: 
kiek kasztuoje szitokis szmo- 
tas aukso — ir su ranka paro
de diduma aukso.

Ponas nusidžiaugė, ir pamis
imo: Na tai rots giliukis mano 
reike t a ji mužiką gerai pavie- 
szint, tai man turės tas auksas 
tekt.

Ir paszauke ant tarno idant 
atnesztu arielkos, pagirdė ji, 
liepe duoti pietus ir abudu sn 
ponu valgė; o ponas net doge 
nuo akyvumo, ba norėjo ka- 
greieziause dažinot ir pamatyt 
ta ji auksu. Ir paklausė:

— Tai kur turi taji auksu? 
ir kaip ji atneszti?

— Asz aukso neturiu tiktai 
klausiu, kiek kasztuoje tokis 
didžio szmotas aukso?

— Kvailus esi!
— Asz ne kvailas poneli, 

jeigu laimėjau pora geru jau
eziu. t

Ir apsakė jam kokia laižyba 
turėjo su savo kaimynu apie 
pora jauoziu.

• •

Motina atlankė savo dukto- 
re, ktiri nesenei buvo isžtėkc- 
jus ir rado jaja ardant knip- 
kins isz surduto bruslotu ir 
kelnių ir siuvanezius areziau 
kraszto, ir klauso:

— Gal tavo vyras storesnis 
darosi? .

Dūkto: — No motinėlė, asz 
tyczo knipukns in kraszta per
siuvu tai kaip apsivilks ir prr=-
matis kad liuesai ant jojo dro
bužei, tada pamislis jog pra
dėjo sukustie, tada duos man 
daugiau pinigu ant pirkimo 
geresniu valgiu.

MATOMAI NE MYLĖJO.
Komedija n tas rode visokias 

sztukas, o tarp kitu norėdamas 
da viena padaryt, kalba:

— Asz dabar padarysiu teip 
jog viena isz poniu isznyks. 
Tarno net keli balsai atsiliepe:

— Meldžiame! susimilk, o 
pradanginkie mano, tiktai ant

Meldžiame! susimilk, o
* J , 9 , ' , '
visados, idant niekad mano
boba neregotaut .boba neregėtaul

Ne geisk per daug
•• 1 ■

U

(Apisakele)
■ ' LL'* *

Vienojo aplinkinėje gyveno 
su savo motore drūtas ir svei
kas vyras vardu Gatns jo ama-
tu 'buvo kasimas grubiu. Jis 
perdi enas rove medžius verto 
didelius akmenis ir su lopeta 
(špatu) mete in virszu sunkia 
ir szlape žeme, ir visados buvo 
linksmas ir ramus.

ISZ LIETUVOS
:■ w -<* '■ ’ JO 7. To f TT <a ' «■ < , w>j• ' ’/p x, *>> f

PAVOGTO BULIAUS

PLECZKAITIS
11

P0y»TORUA.
Taurage; Liepos 31 d. Gi

rininku kaimo isz ganyklų bu-
vo pavogtas ūkininko J. Long-
_ 1_________ !•.*_' _____.A__ / A K. f\ 11A--

Sekanczia diena vienas Leng-
vinb bulius vertas '450 litu.

T » ‘ ' a.

ė

l • ■

ARESZTAVOTAS
/ '

D RA U G E SU PENKEIS
DRAUGAIS, KURIE BUVO

DEL MUSU VAIKU !

APSIGINKLĄVIA IN
* F ' ' ' ' 1 ♦■*• '** fcĄ JM

BOMBAS.

TRUMPdSi’A
PASAKAITES

PAGELBA S2VENTUJU.
Prie karezemoR stovėjo' prl-

TĖVAS IR TRYS SUNŪS.
Vienas tėvas turėjo tris su

nns, Iszsiunte jis juos ganyti 
aviu.
migo. Pabudę jie žiuri -T. nė
ra vieno ėriuko, vilkas,ji nu-

t ■

Vaikai beganydami už- 
m « «• • a w a a risztas arklys prie barijero ir 

lauke ant savo girto gaspado- 
riaus. Iszejo ant galo gaspado- 
rius svyruodamas ir negalėda
mas uŽsirabantyt ant arklio, 
tarė:

nesze.
Pirmasis sūnūs tarė:
— Man nebūtu gaila ėriu

ko bet bijaus tėvo, k(id 
baustu. M

Antrasai sako:
— Asz tėvo nesibijau,, bet 

labai man gaila eriujeo.
Pagalios tarė trecziasai:
— Man ėriuko negaila, nei 

nebijau tėvo pabaudos, bot 
man labai gaila, kad nulius 
gerasis tėvas netekos ėriuko ir 
kad mos per neatsargume pa
daromo tėvui nuoskauda.

Kuris isz mus t riju 
buvo geriausias ir

— Pulkininkas 
vadas Lietuvisz-

Ejd kūnai. 
Pleczkaitis, 
k u isztremtoju kurie yra pa
bėgę in Lenkija, o kuris praei-

vipo kaimynas Jiuvyko in Tau
ragės skerdykla ir siūle par
duoti gyvulio mėsa, bet sker-I ! K .. *!■ b į t 1 •' f * ’ 9 9 ': ' ♦ f ( •

Viena diena Galas kasineda- j dykla nepriėmė. Ta paezia die-

«

110-

mas žeme rado skryno pinigu, 
bot būdamas teisingu žmogum 
nenorėjo ju sau prisisavinti ir 
nUnesze juos žemes savininkui. 
Kada jis inejo in savo duonda
vio seklyczia paregėjo visokiu 
grožybių kuriu dar savo aki
mis nebuvo rogejas. Prisižiurc- 
jas tomis visomis g 
kalbėjo pats in save: 
norcczia būti turtingu.

grožybėmis, <4

spėjo pabaigti tuos žodžius, 
kaip priesz ji pasirodė debesis 
ir isz jo atsiliepe balsas:

Asz Ir
Ne-

savo

uAsz 
esmių dvasia žemes ir tu gali 
praszyti visko nes ka tik pano
rėsi ta apturėsi.”

Kada, jis sngryžo in
grinezolia jos jau nebuvo; grin- 
czeles vietojo stovėjo puikus 
palocius, kurio pakajai blizgė
jo nuo aukso ir sidabro. Per 
keletą dienu Gato apžiūrinėjo 
pakajus ir buvo linksmas, po- 
tam jis pradėjo žiūrėti per lan- 
ga-

Kada viena diena Gato žiu
rėjo per Įauga o ant lanku bu
vo didelis szaltis, jis paregėjo 
atvažiuojanezia karalaite, ku
ri sėdėjo gražioje karietoje ap
sisupusi in žvėrių kailius.

.“Asz norecziau būti 
ežiu,” kalbėjo Gato n 
szaldyczia karalaite.” 
tik jis spėjo isztarti žodžius ir 
ji žemes dvasia padare Kara
lium szalczio.

Per koki laika Gato bovinos 
tuomi, szaldydamas viską ka 
tik jis apie save paregėjo, bot 
kada jis paregėjo mares kurios 
nebuvo užszale ir buvo daug 
galingesnes už ji, todėl jis ta- 

“Marios. yra <daug galin
gesnes už mane.
noriu būti mariomis.

na vakare jis mėgino iszgabcn- 
ti mesa in Tilže, bot Lauksar
gių gydytojas tos mėsos nelei
do iszvežti, kadangi ji buvo 
noszvuri. Gryždamas atgal, tas 
pats asmuo, neturėdamas kur 
dėti mėsos, ties Pažorunais in- 
mote ja in ūkininko Joniko 
szulni. Iszgirdos apie szituos 
atsitikimus, apvogtasis prano- 
szo Tauragės nuovados polici
jai. Tn Girininku kaima netru
kus atvyko Tauragės policinin
kai ir žandaras isz Tauragės. 
Padarius krata netoli ūkinin
ko Vinco Rimkaus trobų bu
vo rasta žemoje užkasta to gy
vulio galva ir mėsos liekanos. 
Vincas Rimkus suimtas ir pa
dėtos kalėjimai!. Eina tardy
mas.
SLAPTI BRAVORAI ME

DŽIOJAMI LIETUVOJE 
Autoliszkis, Szakin aps., Lo- 

kecziu vals. Szinme kaime pas 
ūkininkus Laurinaiti Prana 
ir Pau'kszti Juozą policija ra
do slapta.'degtines bravorą ir 
paruosztu vartojimui to bra
voro iszdirbiniu. Abu degtin
dariai patraukti atsakomybėn.

ta Gegužio menesi buvo kal
tinamas kaipo perdetinis poli- 
fikiszkos gnu jos kuri užsikeiso 
jo ant gyvasties primerio Au
gustino Valdemaro norėdami 
Ji nužudyti, likos aresztavbtas 
cziouais su penkiais savo drau
gais, kurie buvo gerai 
gin'klavia ir turėjo su 
trvlika bombų.

Manoma, lead toji gauja ke
tino gautis per rnbežin Ejd-

— Szventas Petrai, prigel
bėk man,—-jr paszokp, bet nu
slydo atgal nuo arklio.

— E, tu vaikine ne drūtas
• t . . » J

re:

kalbėjo Gato 
karalaite.

szal-
asz su-

Kaip
SUNKI ŪKININKU BŪKLE.

Vaižgu k. Szeduvas v. Szi 
kaima pernai iszskirste in vien 
kicimius, 
15 d., pradeda dirbti kiekvie
nas gautąja žemo. Bet kai ku
riems nkinlnkamš teko 

apsėta rugiais, 
ar vasarojumi, o pudi-

o szi met nuo Rūgs.

visa 
!kvie-

a pal
ša vi m

vaiku
kuris la-

kunuosia ir volą iszpildyti ko-, blausiai mylėjo savo tęva?
kia žudinstn an t augsi o vir- 
szi ninko.

ANTRAS SKINDERIS 
LIETUVOJE/

Rumsziszkos. Sziamo mies
telyje gyvena senukas Anta
nas Dvarckas 
žiaus.

Na, 
daugelis.

i

V 105 metu am-

Man rodos — trecziasis.
MARYTES DOVANA.

Marytes mama sirgo ir ne
galėjo^ vaikszczioti. Ji pasl- 
szauko 6 motu Maryte ir t arc 
.[n i:

ir kalba: — Szventas Povilai 
. prigelhek tu man ant arklio 

užlipti
Ir volei paszoko , kad už- 

szokt ant arklio, bot voilei ne
galėjo.

— Ir tu nebago ne pajėgusi 
tarė girtuoklis bet ant galo 
paszauke:

— Visi szventi prigelbekite 
man ant arklio užszokt! ir ane
mias visas pajiegas, szoko teip

B

toki amžių
Vėliaus 

kad szi seneli pamatęs pirma.
niekas nepamanys ji

iszgyveno 
nuostabu,

pe-

karta, 
esant taip turtinga metais — 
— atrodo 50—60 metu am
žiaus. Szis senelis da apdirba 
vidutini ūki. Jisai viena ran
ka lengvai užsimeta aid
ežiu centneri javu. Tai bent 
senelis. Rotas musu dienu vy
ras su juo susidės. Girdejama 
turi bloga — vos gali susikal
bėti — skundžiasi, kad ji esą 
kas tai smarkiai sumusze, nuo 
ko ir klausa sugedusi.

120,000 HA UŽSĖTA 
KVIECZIAIS.

visoje

Asz gerinus

Žemos dvasia iszgirdusi jo 
žodžius davė jnm galybe ant 
visu mariu, ir Gato buvo isz 
to labai linksmas per nekuri 
laika, laužo laivus ir skandi
no žmones gyvenanezius neto
li kraszto mariu. Jis užsiunte 
bangžuves kurios ryjo žuvi
ninkus su ju mažoms luotelems. 
Viena diena pradėjo smarkiai 
lyt isz debesiu pulti in mares 
ir Gato jo negalėjo sulaikyti. 
Todėl jis norėjo būti lietujm, 
kad būti galingesniu už ma
rias. Teip žemes dvasia iszpil- 
de ir ta jo norą ir jis nusiuntė 
toki smarku lietu ant žemes, 
kad Visur pakilo dideli tvanai 
ant žemes.

Kokis asz esmu nelaimin- 
Kalbejo Gato in savo,
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gas. 
asz
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nusiuneziau tiek daug 
vandenio ant žemes, ir negalė
jai ji sunaikinti. Jis paszauke 
žemes dvase kuri jam davė ga
lybe ant žemes. Per nekuri 
laika jis buvo labai linksma?, 
sztai viena diena atėjo pulkas 
darbininku su špatais ir pra
dėjo ardyti jam szonus. Bando 
jis ka tik galėjo, bet negalojb 
ju sulaikyti, jie rauszo vią kas 
sykis giliaus in žeme daryda
mi visokias grabias.

“Tie žmones yra daug ga
lingesni už mane,” kalbėjo Ga- 
to ir pirmu negu jis pamislino 
ka daro jis pamislino kad jis 
nori būti vienu isz tu darbinin
ku, ir akies mirksneje jjs at
gal pastojo duobkasiu.

Na, tai ‘ asz dabar

mias visas pajiegas, szoko teip 
smerkei, jog net in. kita szale 
persiverte, o gulėdamas pur
vyne 
szaukt:

— Ar jus isz proto iszejo
te, kam visi sodinat, ar nega
lite po viena katras drūtesnis. 
Szelauk su tokTa pagelba!

SUPRATO.
Kazarmose mokinosi žalnie- 

rei roknndu apie sudėjimą Ir 
a temimą. Aficieras pabaigęs 
iszdestinet rokundas pradėjo 
kožno paskirium klausinėt.

— Nu Jakimov, ar tu su
pratai, kas tai sudėjimas ir 
atėmimas?

— Supratau, vasžė blahoro
die.

pradėjo plūsdama s

— Dukrele, sziandien sene
les vardadienis, reiketu ja pa
sveikinti ir kuo nors pradžiu
ginti. Bot asz negaliu pati nu
eiti, tad tn turi už mano ta: 
padaryti. Paimk szi krepszoli 
su obuoliais, nnnosžk senoliai 
ir pasveikink ja. Szitie visi 
obuoliai seneliai, o szi t s sztai 
didelis gražus tau —gali ji su
valgyti.

Maryte pasiėmė obuolius ir 
nuėjo pas senele.

Tnbegusi tarė:
— Sveikinu tave, brangioji 

senele; sztai szitie obuoliai — 
tai dovana nuo mamytes, o 
sztai szitas —

Senele labai, labai džiaugėsi.
BUSIU BLAIVAS.

Petriukas, mates savo gyve
nimo du szia kokiu atsitikimu, 
nutarė busiąs blaivas.

Karta eidamas isz bažny
čios namo’ jis-pamate ; per 
miesteli beeinanti girta žmo
gų. Girtas svyruodamas vos

mamytes, 
nuo Marytes.
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— Nu, tak skaži jeigu tu
rėjai k i szenije 15 kapeikų uže- 
jei in 
arielkos už 5 kapeikas, na, tai 
jau atėmei nuo turėtos sumos, 
ar teisybe?

— Taczno tak vasze blaho
rodie!

— Na, kaip tas iszdavimas 
vadinasi!

— Vypitka, vaszo blohiro- 
die... , ,Z1

Aficioras klausė kito Žalnie
riaus isz rokundu:— Ej Gavry 
lov! jeigu turėtum vienam ki-

karozema ir Iszgerei

Sziemet visoje Lietuvoje 
kviecziais buvo užsėta 
120,000 ha. Pernai — 130,000 

plotas

žeme 
ežiais, 
mo ne kiek. Gal but ne vienam 
ūkininkui teks valyti 
nepribrendusiais javais-, ; kad mažesnis už pernykszti ir vi- 
nesuvėlavus rtidons sėja. Visi 
susirupine.

Be to, sziamo kaime atsira
do vagis. Vienai ūkininkei pa
vogė avina. Prie mėsos, matyt, 
prireikė daržovių, tai nukasė 
kitam bulves, trecziam barsz- 
czius.

RIESZUTAI IR VAIKAI.
Ukrinų. Jei daug rieszutu, 

tai ateinaneziais metais mer- 
goms daug vaiku. Taip ir bu
vo. Pernai buvo daug rieszu
tu, b sziemet mergoms daug 
vaiku. Ukrinų apylinkėj rado

lankai

nuskandinta, Žemalės apylin
kėj užkastus žemon, o Renavo 
apylinkėj gyventoju s'kaiczius 
žymiai padidėjo.
NUSINUODIJO BEKABDA

MAS SZULNI.
Rugpiuczio 12 d., Mėsininku 

gatvėje darbininkas 
Skilia, kasdamas szulini, pri
kaso kažin kokias dujas, ku
rios ji apnuodijo. Jis nugaben
tas in ligonine gydytis.
LIETUVA TŪRES 12,000,000 

, CENTNERIU RUGIU
Kaunas. Visoje Lietuvoje 

sziemet yra užsėta rugiais apie 
470,000 ha. Bendras derlius 
laukiamas apie 12,000,000 
centneriu arba 600,000 tonu, 
tai yra apie 10% daugiau kaip 
pernai.

KOVA SU VISZTVAGIU.
GriūkIszkis. Sziomis diono- 

miK Grinkiszkiu vai., pas vie
na Kaircnu kaimo ūkininką 

apsilanko,? apylinkes viszt-

Mikas

Bendras derlius 
apie
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vagis. Tuo laiku gulėjos klo
jime Karolis Poszku iszgirdo

“Na tai asz dabar žinau, 
kad asz negaliu būti vis'kuoni 
ant sykio; tai man gerinus bu- intartina sziamojimą tvarte ir 
ti tuomi kuomi asz esu. • ?

Dr. T. J. Tacielauskas
Ir* ■ *

j Pirmutinis LietuViszkas 
Dentistas Mahanojuje.

■■Ali I.. M

nuėjės pažiūrėti užtiko, viszt- 
vagi, beneszanti pilna miiisza 
grobio. Poszka nustvėrę szako 
ir drožė vyrukui, vėliaus jis 
iszsitrauke revolveri ir dvieili 
szuviais sunkiai sužeidė Posz
ka in deszine ranka ir sžona. 
Sužeistasis paguldytas ligoni

• 1 • 'k • i

apie

ha. t. y. 7.7% pasėliu

sai lygus 1927 metu plotui.
PERKŪNAS NEMYLI

LIETUVOS DEGTINES.
Pilviszkiai, Mariampoles ap. 

Rugpiuczio 8 d., Antanavos 
dvare perkūnas intrenke in 
spirito sandeli, kuriame buvo 
apie 400 kibiru gryno spirito. 
Sudege sandelis, visas spiritas 
ir Antanavos pieno perdirbi
mo bendroves maszinos. Nuo
stoliu padaryta apie 150,000 
litu. Sudegusia turtas tik da
linai tebuvo apdraustas.

bevilko kojas. Taip begriog-
lendamas girtas žmogus priėjo szenije 25 rublus o kitKm 15
liepta. Užejes ant liepto jisai 
negalėjo tiesiai paeiti ir kaip 
bematant tik szliopt — ir in- 
krito upėn. Bekrisdamas jis in 
akmeni susikūlė galva, ir žmo
nes isztrauko girtuokli pusgy
vi. Petriukas eidamas mano 
sau:

kiek turėtum isz viso!
— Turetati in vales ant 

vodkos, vaszo blahorodie.
— Ah ty durak!

Toczno tok va see blaho-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius, sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot, 
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskan-Co. 
Mahanoy City, Pa. 

f

— Sztai kad dar truputi— 
degtine jau butu viena auka 
turėjusi:

Antra karta Petriukas mtu 
te, 'kaip szale aludes susimuszc 
du girtu vaikinu. Taip bjau
riai susikruvino, kad baisu bu
vo žiūrėti.

Jei ju protas nebūtu buvęs 
aptemdytas, jei jie butu blai
vi, tai niekados nebūtu taip su- 
simusze.

Bet girtas žmogus pavirsta 
gyvuliu, nebenujauezia ka da
rąs, todėl asz visados busiu 
blaivas — nutarė Petriukas.

Knyga

T
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Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St; Mahanoy City
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non, o husikaltelis patikrinu?
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pėdsakus, kurie atatiko, stiim 
tas ir.Uždarytas kalėjime.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

rodie.
ČIGONAS IR 

GASPADORIUS.
Vienas gaspadorius, kada 

pasamdydavo darbininkus prie 
pjovimo žoles, arba jevu, tai 
kada duodavo valgyt pusry- 
czius, tai prie pabaigos saky
davo: duok paeziut ir pietus, 
tai ne laukuose ne valgysime; 
kada suvalgydavo pietus, tai 
liepdavo duot ir vakariene.

Kada suvalgia pusryczius, 
pietus ir vakariene pradėdavo 
dirbt, tai ne vale buvo samdi
ninkams ne pasilsėt, tiktai tu
rėjo lupt be atvangos ir tik tai 
galėjo nueitinet ant savo rei
kalo ir vandenio atsigert.

Viena kart in tarpa samdi
ninku insipainiojo čigonas.

Gaspadorius in paezia: — 
Duokie paeziut pusryczius, pa
valgyt.

— Pilk paeziut pietus!
Pavalgė ir pietus, o gaspa- 

doris paliepė:
— Duok paeziut ir vakarie-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHAUOY OITt, PA.

------—$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.

ne!
Pavalgė ir vakariene, o ci- 

520 W. Centre ir 603 W.Mahanoy St. gOUBS VOS kvėpuodamas stojo 
stalo tarė:

— Geri Žmonis po vakarie
nei eina ant atsilsio. — Eikite 
vyrai in kluoną, szahneje yra 
in vales sziaudu.

GYDUOLE NUO ANGLElCASIU 
ARO

Neapmokama gyduole variuojama tu 
stebetine pasekme par 80 matu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitls, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Ultima Ir exalt! galvoje, 

! Priszakinl skausme galvot Ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paeita, 
(sxrasta ir parduodama vien Uk per 

HAMPDEN LABORATORY
784 MULLBERY ST. READING, PA, 

II , .

'I

ASTMA m NOSINIO KAt

I

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus/lr ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedifta.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■ ■ 1 p ’■

Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Du Savžudžiai
ŽINGEIDI PASAKA 

f 
f ................

' Kada buvo arti suolelio, to 
p&szventinto suolelio, ant ku
rio buvo daug paženklintu szir- 
dŽin, daug meiliszku ženklu — 
pamate kad tenai kas toksai 
s4jdį. Isz pntdžiu nusistebėjo, 
paskui, jam net szirdi suspau
dė susinervavimas.

— Kas tokiu laiku gali sė
dėti parke? — pamislino. — 
Lietus lyja o tnsai idijotas czia 

• siedi...
Praėjo szale ir iszilidžiai pa

sižiurėjo ant jegamasezio ku
ris susirietęs, tykus, labai kuk
luti prisėdo ant galo suolelio. 
Labai elegantiszkas buvo jega
mastis ir matomai, nedrąsus. 
Vąbalas užkabinaneziu budu ir 
provokatoriszkai praeidamas 
atsikrankszte. Jegamastis nie
kė. Tik kaip tai labai moklžian
oxia i pasižiurėjo ant malio* 
riaus. Vabalas ji pralenkė dar 
syki, pagalios, nepaisydamas 
ant sedinezio pono, sėdosi sun
kiai tai»p kad net suolelis sulin
ko. Svetimas ponas ant jo žiu
rėjo jau nusiminusiai. Vabalas 
dūsavo sunkiai, turbūt isz su- 
sinervavimo. Jo duszia pasipū
tė piktumu, kaip koki žėgliai 
priesz veja, l>et laikas nuo lai
ko tada mote baisius žvilge
sius nuo kuriu ant sedinezio je
gamasezio veido turėjo pasi
likti nors mėlynumas nes toki 
buvo asztri tie Vabalo žvilgte
rėjimai. Pagalios toksai padė
jimas malioriui dakarto. Atsi
suko in sėdinti poną ir gana 
begediszkai paklausė:

— Guodotinam ponui norą 
szalta ?

IsZhaluR asaba matomai per
si gan<lo ir nieko neatsako.

— Nes jai ponui szalta, tai 
geriausia eiti namo.

— Man visai ne szalta — 
tarė pagalios tylus ponas o juk 
asz czionai nekenkiu.

Maliorius nustebo.
— O taigi, kad ponas man

kenki!
— . O! o! o! '
— Žinoma...
— A tsi praszau daug — 

kalbėjo jegamastis — bet juk 
asz czionai buvau pirmutinis.

— Tai kas isz to?
— Taigi geriau ponas gera- 

dejas man užkenkia.
Vabalu supurtė toksai atsa

kymas, taigi jis ne isz szio no 
isz to tarė kokiu tai baisiu bal
su:

mano pone,— O ar žinai, 
kad ponas kalbi su žmogum ku
riam gyvenimas visai neapei
na?

Nublankęs ponas liūdnai nu- 
siszypsojo.

— Gal but, bet ka tas man 
apeina ?

— Esiu Valhalas! — suriko 
garsiai maliorius.

— Kas, kas ponas esi ? Va
balas?

Svetimas ponas -pasidarė ne
ramus.

— Vadinuosiu Vabalas!
— O ponas taip vadinasi? 

Tai isztikro labai indomu.
Pakele lengvai skrybėlė ir 

pridūrė:
— O asz, ant nelaimes, vi- 

siszkai nesivadinu...
— Beprotis! — pamislino 

sau Vabalas neramiai. O gar
siai:

— Ponas nesivadina?
-— Nesivadfinu...
— Bet ponas vis kaip nors 

vadinasi T
.— Gali but... gali but...
Svetimas ponas kalbėjo la

bai, labai liūdnai. Malioriui pa
sidarė nesmagu, in jo gera szir
di dasigavo s usimy lojimas. Pa
sižiurėjo su atyda in kaimyną 
ir pamate nubalusi, gera veidą 
laibai nuvargusi ir prigesusias 
akis.

pu kitu, tai rodosi nieko,n^s ?u kitu, tai roaosi uioko, 
bet tada žmogus esi kaip kil
mei palaike,

— Ponas esi poetas?
—- Tegul. Dievas saugoja 

melionus. J
— Labai ponui esiu dėkin

gas, nieko nekenkia... visai 
no...

t •
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— Kas gali kenkti? Matau 
kad poną kokia tai cholera 
graužia, taigi man pono gaila. 
Asz taipgi turiu susikrimtimą, 
brangus pone. Mano dede nu
mirė ir visus paliktus turtus 
ant ba'žnyczios užrasze, na, 'bet 
tenai jau. Dievas su juom pa- 
sirokuos... Na ponas pats pa
sakyk,
pagauti szaucziaus pasija?
.— O ir dar kaip! ir ponas 

todėl esi liūdnas?
Maliorius nežinojo ne ka sa

kyti.

argi žmogaus negali

— Liūdnas? Pone, kaipgi 
visam svietui sziadien kaulus 
sutriuszkincziau. 
pats neturi ko bijotis!

— Asz taigi

Na, ponas

ir nesibijau: 
ponas turi būti geras žmogus.

Malioriui tasai pasakymas 
sugriebė už szirdies;

— Geras, tai asz ten neesin, 
bet taipgi ir toksai piktas ne
esi u. Pono paveikslan labai 
man gaila... Nedaryk ponas 
taip, nesirankyk, nes isztikro 
man' pono gaila. Kas poną in- 
kmido?

— Gyvenimas...
Tai galvijas! Ir kur? in 

szirdi ?
— Truputi in 

puti smegenis,
Bot neapsimoka apie tai pasa
koti.

szirdi, tru- 
brangus pone.

ponas tiktai isz

— O, taigi ir yra kas, apie 
ta kanalija, brangus pone, kaip 
gyvenimas, visados galima pa
sakoti. Duodu žodi! Tiktai kad 
linksmai apie tai nereikia kal
bėti.

Nubalęs
lengvo nusiszypsojo.

— Oskar Wilde sako kad 
gyvenimas yra per daug rim
tas daigtas, kad apie ji rimtai 
kalbėti.

— Kas sako? 0 kas mane 
apeina, kad ten koksai Žydas 
apie tai mano. Tas mane nein
teresuoja, o žinau tai, kad asz 
turiu iszsirustinti.. .

— Tai ponas esi laimingas 
žmogus.

— Asz ?!
— Žinoma nes ponas iszsi- 

nervuosi: jai ponas galėtum, 
tai ponas kam nors gerokai su
maltum kaulus, o po tam vis
kas gerai. Bet taip ne visi ga- 
!i.

— Žinoma, jaigu kas yra 
balvonas tai tuojaus szaitnasi.

Nubalęs ponas suraukė kak
ta.—8"—

&

Ka ponas pasakei?
Kad jai kas balvonas

kasi kad pojVui ’skanda-Žiurėjo ant biedn<> sąyažudįli<> 
dorai ir szirdihgai’ '

Vabalas sudėjo rankas suąi- dala! Mane, pone, karta ant di 
kimszes in palto kiszenius; vie- ~ -——j. --

na ranka laike baisu savo ro: 
volveri, kuriam taipgi regis, 
buvo neramu Imtie be jokio už
siėmimo.

Abudu savžudžiai tylėjo il
ga laika; biednas, nubalęs, pa
niekintas vyras per nosi tik 
sznipavo, ar tai nuo szidezio 
ar tai todol kad jam aszaros 
akyse atsirado, kad urnai pra
dėjo malioriu nervuoti, mat jis 
labai jautrus ant žmonių nelai
miu ir aszaru.

Savo susijudinimą, taigi pra
dėjo apreikszti kokiu tai nepa
prastu prunksztimu, kaip tai 
daro hipopotamas kada iszlen- 
dn isz'upes. Pagalios balsu, ku
ri nudavė, kad yra jis neapsa
komai aibe jungas ant reikalu 
szito ir ano svieto, paklausė:

— Ponas nusjiszausi neat- 
sza u kiemai ?

— Noatszaukiamai!
— Neatbūtinai ant to suo-

kimszes in palto kiszenius; vie-

lėlio?
esi u

lAs rupetu! Imk velniai skan

džiosios gatves arosztavo po- 
licijantas neš mane klaidingai 
palaike už pleszika ir nieko isz 
to sau nedariau ir nedarau. Vi
sas gyvenimas, brangus pono, 
tai vienas skandalas — ir tai 
didelis skandalas!

Nubalęs ponas liūdnai link
terėjo su galva, pripažindamas 
malioriui teisybe. Užtaigi ta
sai* paragintas, pradėjo kalbė
ti kaip auksa-burnis pamoksli
ninkas.

— Prisiekiu ponui, kad jai 
ponas sziadien sau pakauszi 
porskriostum, tai ponui nieka
dos rankos nepaduoeziau. ^Va
balas prasiszoko). Nes man tas 
labai pasibjaurėtina, jai' kas 
del tokio menko daigto, kaip 
moterystėje prasiradimas, ima

Hcijantas neš mane klaidingai
' 1 * * _

jai ’ kas
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— Žinoma? įonas Vabale. 
/ Tada ^Vabalas tarė iszįid- 
žiai:

laųso beveik nedrąsiai. u

— Taigi tegul ponas nuo 
manės sau ima pavyzdi! Spjau
ti gyvenimui in murza ir juok- 
ties sau isz to nieko. Eik ponas 
pas paezia ir pasakyk jai, kad 
gali daryti sau, įkas jai patin
ka, ba isz jos ir taip jau nic-

— Nieko nekenkia. dJFtai 
ponas užmokėsi už vakariene, 
ale... alo... Asz matai ponas, 
turju prieteliu. Taipgi mallo- 
rus, ale labai kudas ir didelio 
nerepa, tegul ir jis pasinaudo
ja isz tos mus szventes ba szla- 
dio jis be abejones nieko ne
valgęs.

— Jau czionai esiu, taigi 
czionai esiu.. . Neturiu šylu 
kad kur kitur persikelti.

— Tai gal asz ponui užken
kiu? Tokiame atsitikime eisiu

J

sau.
Nubalęs ponas pasižiurėjo in 

malioriu malda/ujancziai ir'bai-
m ingai.

— Ne, tegul ponas sėdi!.,.
— Bijosi — pamielino me

lionus — o po tam garsiai pri
dūrė:

— Ponas esi labai sunor- 
vnotas... Tas labai negerai..v • .
nesveika... Žmogus kada no
ri nusiszauti privalo būti ra
mus. ..

— Asz tris naktis nemiego-
jau.

Maliorius inirto.
— Kaip tai? Per tris nak

tis ponas kankinaisi ir tik da
bar ponas nori nusiszauti? Po
nas esi netikės, mielas pono! 
Ir tai per ka, per motcriszkel 
Nesą ky ežia,
turn koki tikra 
kad ponas ranka turėtum nu
laužta arba iszsukta, kad po
nui danti suskaudetu, arba k a 
toki. Ponas' turėjai gražia pa
ezia?

kad ponas ture* 
nesmagumu,

— Labai dailia...
— Nors ir dailia, 

kas? Poniekino poną,
na ta? 

tai pa
niekino!. . Imk ja visi velniai! 
O tai, kad ponas apie tai dasi- 
žinojo, tai yra pono czystas už
darbis, nes kitaip porui butu 
nuolatos apgaudinejus, o po
nas butum jai tikėjas. Ko po
nas dar daugiau nori? Paga
lios, gal ir tas gerai kad pono 
pati paniekino?

— Kas tokio?
— Paprastas reikalas ines 

ponas iszrodai labai dorai, po
no, kad taip pasakysiu, gaila,

<•

, O 
turi su gyvenimu nesutikimus, 
tai szaimasi. Nuszaldo sau au
sis ant mamos piktumo. Aha.. kad būtumėm vyras.

Po tu žodžiu paraudo mielas 
maliorius, Simanas Vabalas, 
taigi tuojaus szvelniai pridū
rė:

— Kibą kad kas isz tikro 
turi dideli susikrimtimą.

Nubalęs ponas pasižiurėjo 
su užsitikejimu ant maliori'aus 
ir paklauso palengva:

— 0 jai poną 'pati apgau
tu, ponas Vabalas? Ka ponas 
tuokart padarytum? Ar tai yra 
susikrimtimas ar ne?

— 0 tuokart tai nusiezau- 
cziau, bot visai isz kitokios 
priežasties, ne todol kad ji 
mane apgavo ir lazdavę, bot 
todėl kad abolnai ženijausi.

— O, taip?
Czia in ramu draugu dirste

lėjo ir patylomis paklauso:
— Poną pati iszdavef..
— Taip... — szvaptelejo

anas.
— Ot, szunio juka! — už

baigė maliorius.
Kudenio lietus smarkiai pra

dėjo lyti. Braszkejo medžiu— Ponui turi but kas nors 
negerai duszioĮje? — paklausė, szakos, kurias historiszkai su-

,— Taip sau, truputis • • e kinejo szaltas vejas; aplinkui

gaila

ko nebus. Motcriszkos kalėti 
negalima, ba ar szeip, ar teip 
pabėgs. Taigi tegul sau bėga.. 
Kam ponas turėtum ja ir savo 
kankinti? Ei? O ponas tuo
kart atsigaivinsi ir ji atsigai
vins. Turbūt esate, kaip dvi 
nelygios lentos,

— Alc-gi su didžiausiu no
ru! . . , •

— Persorgstu poną vienok, 
kad jis su savimi pasiims taip
gi szuni, labai malonu žveruka

■1
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ir nusisząuna. Ka ponas misli- 
ni kad pono pati, jai poną pa- 
niekiąo, tę atsitikimo gailėsis? 
Jai ponas taip mislini tai gal 
turi proto netvarka. Ji pasi
taisys sau juodus rubus ir ma
liavos veidus idant būti isz- 
balusi.'Duodu ponui savo pa
garbos žo*di. Hol ho! pone, jau 
kas, kas ale asz žinau moteris. 
Nubalęs veidas nematomai nu- 
s'iszypso’jo po tam abejojan-

nors truputi parszyva (kiaii- 
liszka). Tai taip-gi nerepa.

Nubalęs ponas jau linksmai 
juokėsi.

— Imsime ir szuni!
— Na tai jau viskas gerai. 

Na ir tegul ponas pats sau pa
sako ar tai negeriau negu sau 
galvą skylėti?

— Gal ir geriau.
žino! Ale... klausyk ponas 
Vabalas. Pasakyk ponas, koki 
velniai poną atnesze in parka 
sziame laike? Ka ponas lenai 
veikei? O, duodu žodi, kad tas 
žingeidi!!

Simonas Vabalas susiraukė, 
atkiszo apatine lupa, * 
rojo baisiai in dranga 
trauke palengva isz kiszeniaus 
baisia, surūdijusia inaszina Ir 
rodydamas ana 
žmogui sako:

— Ko atėjau in parka? Ba 
norėjau nusiszauti mano 
ne!

Simono Vabalo draugui isz 
pirmo pasirodė, kad jis proto 
neteko.

—- Aaa! — suszuko.
— Tiktai mąn ponas užken

kei — sake aisžkiai ir smarkiai 
Simonas Vabalas — ir to po
nui nedovanosiu iki smereziai..

Eik ponas ant vakarienes po |prie spavie<lnyezios spaudžesi, 
szimto velniu! Galas. | O'bobelkos net barasi,

yra dvikoju kiaulių, 
irias nutylėti negaliu,

nieko,

Daug '
Apie kurias nutyl

Apie mandaguma -nežino
• nieko,

Kiauliszkai augytas — kiaule 
* pasiliko.

Pribuna in apszviesta 
Amerika, 

O bet kiaule pasilieka, 
Ne žmonyse, ne bažnyczioj pa

sielgt nemoka, 
Isz tolo pažinsi tamsu apuo^a.

Ne prie tanciaus,
Ne prie ražaneziaus, 

Jaigu klapczius bažnyežioje 
ne zvanytu, 

Tai isztikruju ka daryti 
■nežinotu.

Dirstelėt in kitu tautu 
bažnyczia,

Ir apie spavlednyczia, 
Suoluose sėdi visi, 

Apie spaviednyczia jomarko 
nematysi, 

Po viena isz suolu iszeina, 
Ir visi in spaviedni prieina.

Ir da ka:
Vaiku nematysi prie groteliu, 
Kaip ant atpusįo ubagėliu.

Lietuviai prie namines sėdėtu, 
,Bet bažnyczioje palaukti 

| * nenorėtu,

T

nelygios lentos, isz kuriu ne
būta galima padaryti nei gra
bo. *■ *

Savžndis klausėsi tu žodžiu 
su kokiu tai džiaugsmingu 
žingeidmiu; nepertrauke ma
lioriui, lauke beveik ant kiek
vieno jo žodžio, kaip kas nors, 
kas klauso svetimos melagys
tes idant >anaja patvirtinti sa
vo locna. Kas kartas vis tan
kiau szypsojosi ir kas kartas 
vis tankiau temijo, 
pradžiugo malioriaus duszia, 
kuris mate, kad nedykai rekc.

— Gal ponas ir turi teisybe 
ponas Vabale, gal ponas ir tu
ri teisybe — pridūrė.

Visados turėjau, 
juo labiau, ba czia einasi apie 
moteris. Visados turime teisy
be, jei kalbama apie moteris. 
Duodu žodi! O ponui neleisiu 
nusiszauti, kad czionai turė
tum ir iki rytui sėdėti. Sava- 
žudysto tai ordinariszkas kvai
lumas! Pirmiausiai ponas turi 
man prižadėti,

kad net
atkiszo apatine lupa

Velniai

žvilgte- 
iszsl-

nustebusiam
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— Taip, ponas Vabalo, gal 
ponas ir turi teisybe bot matai 
ponas, kad pas mnne viskas 
gali but tvarkoje, bot jai noisz- 
oišiu. isz szio svieto...

— Kiuri 
griebtu!

— Gerai, tegul ji pagriebs; 
taigi jai asz isz jo ne prasisza- 
linsiu tai turėsiu netvarka, vie
name, savo gaibeje.

Maliorius pasižiurėjo ant jo 
kaip ant. beproezio.

— Kame, kame, turėsi 
tvarka? . 
t,— Garbėje!

Vabalas prisislinko dar ar
eziau ir pradėjo aiszkinti sav- 
žudžiui kaip yra nekantrus mo
kytojas bukam vaikezui, 
savo priek tam rankom kaip 
beprotis malūnas . sparnais, 
szawke kaip kokios partijos su
sirinkimo ir dūsavo kaip kok
sai lokomotyvas.

— Ponas esi kvailas! Tegul 
ponas man nepertraukia, ba 
ponas esi kvailas.. Ponas gar
bėje savo turėsi netvarka, o 
ar ponas, ka pavogei? Ar po
nas ka užmtiszei? Po szimto 
peibeliu! Ka ponas tame pra
sikaltai, kad poną pati panie
kina? Ka? Koki ponas kodek
są iszpažinsta? Tegul ji sau 
pasikaria, bu bjauriai su ponu 
pasielgė, arba tegul tasai dur
nius nusinubdins, kuris poną 
apvogė... Teip ponas ja myli 
kad ponas jos gėdos negali isz- 
laikyti? O kad tas ir netiesa, 
ba jei ponas ja taip mylėtum, 
tai pirmiausiai ja užmusztum, 
o po tam savo. Nebūk ponas

kwd velniai pa-

ne

Mo-

kad ponas ta 
boba iszvysi nuo saves.

— Asz pas ja nueisiu!
— Na tai asz eisiu ir už

baigtas daiktas.
— Ponas Vabale!...
— Gal ponas misliji, kau’ 

asz bijosinos? Oho! Pasakysiu 
jai toki pamoksle, kad jai in 
užpenezius sulys...

— Nenorecziau poną apsun
kinti, tegul Dievas sergsti. Ale 

dorasnegirdetai esiponas 
žmogus.

— ' Isztikro? .. ..
— Prisiekiu!
— Jei,taip, tai atiduok po

nas revolveri!
Savažudas greitai pasitrau

kė ir suspaudė saujoj revolve
ri.

1 * « < u

Atiduosiu ponas revol

A

szimto velniu!

veri ?
— Ne to nepadarysiu!
— Eee! — sjako paniekinan- 

oziu balsu maliorius: putvere 
jam už ranku ir tuojaus atėmė 
revolveri. Per daug-gi buvo 
susijudinęs, kad patemijus, 
kad nulindęs savažudas ne 
taip labai ginasi. Vabalas už- 
ganadintas, atimta revolveri 
paslėpė in savo gilu kiszeniu.

— Dabar tai ponas 
szauties!—tarė iszdidžiai.

Savažudas rodėsi buvo už
gautas.

— Ponas man kenksmingu
mus darai, ponas Vabale.

— Tai kalba! ’
— Ponas mano net labai 

sunkiai užgauni, ba asz gyven-

gali

po- ■
1
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Galas.

Aha, užmirszau

si, 000 TIK UŽ 80 CENTU.

ji
inna, uzmirszau, 

Apie ka pradėjau: 
Kad tokiu turimo, 
Ir daugeli matome, 

Be jokio mandagumo, 
Ir be 1jokio szvelnumo.

Juk puikiai pasiredia, nėra 
ka sakyti,

Bet prie apszvietos negali 
įprilyginti,

Norints veidas aplaižytas, 
Ir kalnicrius pastatytas, 
O vis juokingai iszrodo, 

Kada tarp amoniu pasirodo. 
Puikus pasielgimas dabina, 
Kad ir prastai pasirodžiusi • 

vaikina, 
Katras pasielgia gražiai, 

Prigulincziai ir mandagiai,

I

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 nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pftrszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiulmosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mai “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 gausį musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gilk t Street, Spencerport, N. Y.
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O jaigu ne bus tokiu, 
Tai vis visi laikys ont juoku.

« ♦ •
Jau tam Czikage, 
Tai viskas vale,

Viename sali one taip žmogų 
pataisė, 

Jog in ana svietą vos .
meisztaise.

Tegul skradžiai nugarmi tokia 
urvą, 

Kur gyvena bjauri varna.

' Per vienas varduves, 
Susirinko saunos, 

U-gi gero ir klykavo, 
Rodos kad svaiguli gavo. 
Vienam galva suteszkino, 
Kitam ranka sutreszkino, 
Kitam vėla nosi nupjovė, ’ 
Ir ne greitai ėstis paliovė. ;

O jus padlinos, 
Ar tai tokios imeninos! ’

I
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Savžudis nusiszypsojo per 
aszaras.

— Tikras daigtas. Kam ge
ram žmogui reikalinga pati. 
Matei kada ponas malioriu su 
paezia? Galiu tvirtinti kad ne, 
o jaigu toksai nors per klaida 
apsiženijo, tai už nedėlios jau 
eina in paczta, ar in suda, ar 
kur ten vaikszcziojasi, ir ima 
persiskyrimą. Tai taip visados. 
O ponas del paezios nori nusi
szauti, 
žmogų nervuoja. Kaip tai? Ji 
poną apgaudinėja, turi isz to 
patieszijimus, ponas turi susi
krimtimus, o ponas jai dar isz 
kelio pasitrauki? Iszmesti bo
ba ant sprando ir bus pabaig
tas daigtas!..

— Taip negalima, ponas 
Vabale.

— Kodėl negalima?
— Bažnycaia taipgi ka nors 

reiszkia* ,
— 'Bažnycaia? Tegul man 

ponas to neprimena nes mano 
kraujas užlies, juk mano dedo 
viską ant balžnyežios užrasze!

— O skandalas?
— Skandalas nieko noroisž- 

kia. Didesnis bus skandalas ka
da poną oria rytoj koksai szuo 

Ligniną frncrnlina Irnku ini alrnn-

o žinai ponas kad tas

— Atsipraszau kad apie tai nei gyvos, nei mirusios dvasios 
kalbu, bet iriatai ponas, asz nebuvo. j

esiu geras mužikas, tiktai tru-Į Nubalęs ponas prisislinko r .
puti iszdykes ir priek tam dar areziau prie Vabalo, kuriam užuos, Pagalios, koks tai skan-
estu geras mužikas, tiktai tru-' Nubalęs ponas prisislinko

tokiame atsitikime tiek daug 
labdaringas ir su gera szirdžia, 
nes visko niekas nesupras. Ot, 
ir yra romantikas, atsirado be 
protis! ,.

—. Ale ponas Vabalas!....
— Praszau pono — roke 

Vabalas — tegul ponas man 
nepertraukia, ba ponui tokiu 
nieku pripasakosiu, kokiu po
nas dar savo gyvenime negir-

J i
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ti negaliu.
— Taip poniui tik rodosi. 

Gal todėl, kad czionai labai 
szalta. Tai tegul ponas insisu- 
ka in szvarka ir eikime in ta 
sztai užeiga.

— Eiti? Kur?
— Kur ponas nori, 

jau po vakarienei?
— Nemislijau

J
•' J
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Ponas

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

1 <!

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvlllei

1

dėjo!
Nubalęs ponas susitrauko po 

tu iszmislijimu sunkenybe Ir 
žiurėjo su baime ant* baisaus 
malioro; tik nedrąsiai suszva- t . ii ' tpejo:

— Ponas per daug užgau- 
naneziai iszsireiszki.

— Ba už tai esu mtiliorus, o 
no jok is, tok is ka paezios bejo
si. Ponas esi bailus, supranti 
ponas.

— Dievo! — atsiduso sava- 
žudis—kad asz turecziau nors 
dali pono energijos ir noro 
prie gyvasties.

Ir noro prio gyvasties?!
Taip pono! Ponui gy

vastis net verda, not baubia, 
geras ponas Vabale! 0, ponas 
niekados nenusiszaus.

Vabalui tie žodžiai labai pa
taiko in szirdi.

— Taip ponas sakaite—pak-

pejo:

■«

■
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turiu dideli susirūpinimą. Vie- ‘szirdis susileido kaip vaszkas. dalast Ar ponas esi kunigftiksz-l
e

sziandien 
apie vakariene — tarė tas su-

— Tokiu budu eikime ant 
vakarienes. Asz pono praszau! 
Tik ar ponas turi su savim pir

f

niurusiai.
— Tokiu budu eikime ant

<. ■ M ■ 1 « P J <

Inigu ?
—Turiu.
— Tai ponas osi orginalisz- 

kas savažudas. Turi pinigus 
it eina nusiszauti.

Ir užpuolus geram humurui 
malorius sudayo kumszezin in
mielo šuva žudo pilvą.

2 A ’ —*

Tasai buvo kiek tai susirau
kęs, alo vol no taip labai, kad 
tas grasintu smorcziu. Pasiė
mė sau už ranku ir ėjo per
purvyną in miesto puse.

Ponas mane sunaikinai, pra
puldei, ponas Vabalas...r į ’ *

1'
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K. Rėklaitis
Li.tuvi.ska. Graboriu.

Laidoja numirėlius pa- , 
į gal naujausia mada ir * 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
PA. |
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TAMAQUA, 
•. ... - " ^-4-

■ <•

A

Bell Telefonai 872

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deszimts 
mlnutu.

I
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED ’

PROFITS 1628,858.02 '

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu, Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pree.
J. FERGUSON, V ice-Pro*.ir Kao.
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ŽINIOS VIETINES
1 » Ponstvai Akinckai ir
sūnūs ĄĮbertas kuris lankosi

V—4

JuliusTemple University, 
Mockunas, Jonai Mockunai su 
sunum Jonu ir dukrele Teofį-
lia, Edvardas Mockunas, Emi
lija Meninąite, Emilija Savic
kiene su sunais ir p. Kliaugie- 
ne su sunum Kazimieru isz 
PMladelphijos lankosi įceletn 
dienu pas gimines p. Jonus 
Navakus, 512 East Pino St 
pas pažystamus
ežius ir kitus. Visji buvo pir
mutinis sykis atlankyti Angle- 
kasiu apylinkes. Taigi 
progos visi buvo nueja in ka
syklas. Visiems labai patiko 
musu miestelis ir apylinke. 
Kelione atliko automobiliais.

M

p. Danisevi-

prie

— Pabarszkvk in stalu tai 
žirkles atsilieps, — 
teisingas

4( 
priežodis.

senas bet 
Praeita 

Petnyczia buvo patalypta žl- 
niute apie girta tęva, kuri ve
dė namo du. maži vaikai. Ro- 
daktoris apteikė net keturias 
gromatas su “

apie taji atsitikima,
Grandais Verks

mais” apie taji atsitikima, o 
kelios buvo gana szlykszczios, 
kuriu raszejai galėjo patikti in 
paczto rankas už juju raszymn, 
ir būti rustai nubausti. Dabar 
iszeina 
tuju keturi u 
kalcziausias? 
jei sės rasze 
matas ant sunaudojimo tolime
sniam laike, 
gromatos labai prisiduoda 
ateitoje gyvenime tokiu Jano
nių. O gal naudingiau butu'jei
gu Angliszki laikraszcziai to
kius atsitikimus skelbtu 
duodami net vardus 
žmonių. Mes gailemes szeimy- 
nu ir del juju labo 
pravardes, bot ateityje be 
si my Įėji mo ta 1 pi n si me 
szius atsitikimus. Bet ateitoje 
prasergstime tuosius, kurie tu
ri papratimu raszineti bjauros 
gromatas, kad inteksime jei- 
ses del pacztihes valdžios 
Dede Šernas žino kaip su to- 
keis szeszkais pasielgti.

klausymas, katras isz 
“girtųjų” 
Dasiprantu kas 

ir laikysime gro-

v ra

nes mums tokios 
labai

pa
teki u

užlaikome
Sll-

pana-

o

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

46 akeriu farma Locust Val
ley, Pa., parsiduos pigiai 

gyvu-
8V-

kiu su maszinerijoms, 
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjimo. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doms. Ant fanuos randasi s 
a keri a i girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman, 
Barnesville, Pa.

Antanas Streleckas
KANDIDATAS ANT 
K0NSELM0N0 
PIRMAM VORDE

Praszo juso balso ir parėmimo

Juozas Karaszauskas 
KANDIDATAS ANT 

TAKSU KOLEKTORIAUS
Praszo juso balso ir parėmimo

Wm. D. BECKER 
KANDIDATAS ANT 

KOLEKTORIAUS TAKSU 
Praszo juso balso ir parėmimo

FRANK DEESINGAS 
KANDIDATAS ANT 

SUPERVAIZORIAUS
Praszo juwo balso ir parwidmo

Balsuokite už

JOS. ANCERAVIGE
ANT K0NSELM0N0

Pirmam Word e

ANDREW HUDOCK 
KANDIDATAS ANT 
CHIEF BURGESS 

Praszo juso balso ir parėmimo

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

W. D. BOCZKAUSKA
Kandidatas ant

ANT SCHOOL DIRECTOR
f Prasao juto balso ir intekmes.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

ligos mirė

Scranton, Pa. — Rugp. 14 d. 
mirė Marijoną Zamblausione, 
Karlonyto, Igno ir Vinco Kar
tena, kurie vienas gyvena 
Yonkers, N. Y. o kitas — Maa- 
peth, N. Y., pusesere. Ji bu
vo 75 metu amžiaus; i--------arti J)0 
metu iszgyveno su vyru Juo
zu Zamblausku. '

Cliffside, N. J. — Czia ran
dasi vienas nedorybes lizdas, 
kuri užlaiko viena naszle ir 
gvyanaszle. Jos pasikvieczia

READING FAIR
Yra tai didžiausi forai szioj ap
linkoje. Vtaokiiu akyvu dalyku, 
poratatimu, lenktynių ir t.t. Ne
praleiskite sziu Feru.

Specialiszka Ekskursija
KETVERGE 12 Septemberio
Treinas aplota
Shenandoah
Mahanoy City
Tamaqua

Tikietas Ryte
$2:20 . 0:10
$1.75
$1.40

7:01
7:36

Grįžtant apleis Fair Grounds 7:05
valanda vakare.

nupigintos prekes

I

KATALOGAS ISTORINIU 
KNYGŲ
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi*
15«

gyynmiszle. Jos pnsikvieczia 
jaunu mergaieziu ir duoda ži
noti senberniams. Paskui užsi
rakina duris ir prasideda gė
rimo “pare.” Dvi merginos at
važiuoja net isz Brooklyn, vie- 

“ Juo- 
“Grn-

pare.

j u yra žinoma kaipo 
” o kita —
> 7

na
doji Emilija, 
žioji Maryte.

Tėvai turėtu prižiūrėti, kad 
ju dukteris in 
nesilankytu, : 
isz to negali iszeiti.

nes
tokias 

nieko
vietas

gero
— K.

palaidota

Middleport, Pa. t Urszule 
Dzekevicziene, 42 meUu, po li
gai asztuoniu sanvaieziu įnirę 
praeita sanvaite namie. Velio
ne1 paliko vyra ir 'du vaikus, 

atsibuvo
paliko vyra 

Laidotuves atsibuvo praeita 
K<4vergą su bažnytinėms apei
goms.

Worcester, Mass. — Jonas 
Petrus užkluptas darant“mun- 

leidosi bėgti ir gal. 
butu pabėgės, bet, nelaimei, 
nusmuko bateliai ir basas ne
galėjo laimėti lenktyno su pro- 
hibicininkais. Tie ji užgulė lyg 
kiszki žabose. Padarius pas ji 
krata, jie rado 200 galionu 
bravoru.

szame » >
bet, nelaimei

jie rado 200

Hospital randasi
Levas Žemaitukas, Lietuviu 5

7

741 i si O

City

metu vaikutis, isz 1 Worth St. 
Worcester, Mass., kaip 
su degtukais auka. Vaikucziui 
degtukais bežaidžiant, jie už
sidegė ir skaudžiai ji apdegino.

tacziauYra vilties 
pasveiks.

7 f kad jis

Julius Žu- 
rumskis sudužus automobiliui 
su motorcikliu pabėgo, neduo
damas saves pažinti, matomai, 
norėdamas iszvengt i nesmagu
mo ar bėdos. Vėliaus
prieszingai, — surastas jo lei
dimas, pagautas ir jis areszta- 
vus, nubaustas menesi kalėji
mo už bėgimą.
priesz ji nebuvo, jei
begos, butu iszejes be bėdos.-K.

Rugp., 3 d.,

iszejo

Kitos kaltes
nebūto
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HENRY HOUCK
Kandidatas ant

JUDGE of COMMON PLEAS

Nominacijos 17 Septemberio

Nauja Muzikos Mokykla 
. . .Po Vadovyste. . .

PROF. ANICETO ŠLAPELIO 
i» e......

A. Szlapelis yra baigos American Concervatory 
of Music, Chicago, 111. Beto dar mokyaosi Ita

lijos 2 metus pas goriausius muzikos mokytojus.
BUS MOKOMAI DA1NAVYMO, PIANO 

SKAMBINTI IR TEORIJOS 
Isabandimas ir patarimas uždyka.

98 SO. CATAWISSA ST.,

miergs ir apie Bedali. 44 pua........
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toji in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nuB prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 131 Puiki istorija apio Jona- 
aza Korczaka. 262 puslapiu....

drūta popiera. Drueziai ir puikei ap-|' No. 132 Trys istorijos apie An- 
audeklinais I

No. 100 Tūkstantis Naktų 
Viena'1 puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 I 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera ,

Ir 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta • eases

35c

< ’. 14 '8
■ Uiis".

No, 162 Trys istorijos apio Baisi 
naktta, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.................................z..l0e

4A

't Į

r F*
T

X

'i:W

f Nuo sziixlios 
Aleksandras Akelaitis, 57 mo
tu, namie ant 460 E. South ui,y. 
Velionis paliko paezia ir tris 
vaikus. Lakiotu vos atsibuvo 
Panedelio ryta su'bažnytinėms 
pamaldomis.

Wyoming, f Praeita Suba- 
ta likos palaidotas Jurgis Bar
ny kuris likos nžrnusztas auto
mobilio nelaimėje Lansing, 
Mieli., likos palaidotas ezionais 
ant Lietuviszku kapiniu.

Plymouth, f Mylima pati 
Petro Snroko likos
Panedelio ryta, su pamaldomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje.

Pittston. — Dvi 
J n r g i o i Pe t k ev i c-z i u 
ulyczios vos 
nuo baisios 
kui’i kilo namie isznežinomos 
priežasties. Ant riksmo mer
gaieziu motina, atsikėlė ir pa
mate kad visa, žemutine dalis 
namo yra. dilimuose ir liepsno
ja Vaikus iszgelbeta. Ugnis pa- 
daro bledes ant $8,000.

Kingston. — 
sumai S> 
v i szkoje ba ž.nyezioje 

/pakdiksztino

■dukreles 
, .169 Centre 

likos iszgelbetos 
mirties per ugni

Spcci a liszkoa 
važiuojant ant bile kokio treino 
nuo 10 iki 14 Septemberio*

Isz Shenandoah • . $3.60 
lėz Mahanoy City . • 1.75 
hz. Tamaqua • 

" i»6rin“T' •>*     ui  ifci* i —'‘'ci

1.40

4

h

Reading
. |i lies .

►

Nedėliojo po 
5v. P. Marijos Lietu

kui). In
ez) ura paloti Kszu no sūneli 
ponstvos Antano J. Baraucku. 
Kuinais buvo p. 
Boczkauskas, brolis p. Barauc- 
kienes su pana Monika Barauc- 
k i u te, 
Shenadorio. tunelis apteikė 
vardus Robertas Antanas. 
Ponstva Bara neką i 'isz Shena- 
dorio buvo ant kriksztynu kai
po ir p. F. W. S. Boczkauskai 
isz Mahanoy City. —(Poni Ba
ra ucki e n e yra 
riaus “1

■Florijonas

sesuo p. Bara nok o isz 
Šunelis

Robertas

duktė redakto- 
Saules. ”)

MOTINOS MALDA LIKOS 
ISZKLAUSYTA.

B u d am a sSharon, Ohio. — 
neregiu per du metus nuo su
žeidimo, Antanukas 'Randall, 
septynių metu amžiaus atsikė
lė ana diena ndgrtves savo re
gėjimą isz naujo. Motina Anta
nuko tvirtina buk josios nenu
ilstanti malda likos iszklausy- 
ta per Dieva, Kuris sugražino 
szviesa josios kūdikiui. Dakta
rai sako kad vaikiukas dau
giau jau nepražiures.

Antanukas Barniai 1

ar Tekus laimingai 
ežia velei

Žydas isz Starapoles iszsiim
ti nėjo savo sunu Teku iii Kau
na kokiu ten veikalu. O kad 
dažinotie,
nukeliavo in Kauna, 
gailėjosi poros kapeikų užmo
kėt už prisiuntima savo gro
matos, tai nunokino savo te
ku teip:

— Ickeli, kaip tu pribusi iri 
Kauna, tai paraszykie man 
gromata, nes markes nelipink, 
tai kaip ateis pas mane, asz ir 
nemokesu už ja ja bet žinosiu, 
jog jau tu1 Kaune, 
i.... -- r1 . - - - - • . . -- į-

tai paraszykie

»•

j

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

'■  —■

* "I .

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA,
■ A     .............— N. III  ........................................... ....

6 66
YRA TAI RECEPTAS DEL 

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

■■ c •

::

MAHANOY CITY

r-----v."" ,7^7=^

NEDELINE EKSKURSIJA
1N x

NEW YORKA
NEDELIOJ 15 Septemberio 

Dubeltavas 
Tikietas

Dabar yra smagiausias laikas ap
lankyt New Yorka Važiuojant ant 
Readingo Geležinkelio ekskursijos

Specialia Treinas Subeto* Nakti

Ryte 
12:85 

1:16 
1:45

$4.oo

• ••••••••a

Isz
Shenandoah*..
Mahanoy City 
Tamaqua ...
New Yorke pribus Liberty St. G:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Boll Telefono. 1430-R

•f

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
sziu nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsumdo automobilius del 
laidotuvių, veselju, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku. Perslszku, Gralklszku, 
Arabiszku ir Cigonlszku burtlntku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . ’.................

Pričiupkite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule
❖❖

•>

❖

daryta audeklinais iszmargintais ' glorius isz Valentzijos, Kožnas dai- 
virszata. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o neslgailesite. >2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pai
kuti nprnHzymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .>1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas krl* 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apianka taz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puskapiu...

No. 1Q4 Trys istorijos, apio Ne* 
valioje pas Maurus, Vleszkclio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.,.

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp valku Ir milekia visus 
lygai; Velntazkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafo; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.......................... ...,25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szalttazaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ ..20c

No. 107 Keturios istorijos, apio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu> 
tta, apie kupeziu kuris norėjo pigiauo 
darbininko. 182 puslapiu...

No. 108 Szeszios istorijos, '^jie 
Deives, Juokingas Apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio j kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas val
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu....25e

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu........................ 15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: Ha tas 
maiszo tazlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai/ Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelel, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............. 25e

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoblerMp- 
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ........................................

No. 118 'Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu .............................    .,.15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuuo. 58 
puslapiu ....................................  15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaiki j ozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu

No, 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Starloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kunlngaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu... L ..«, 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis,* Drąsus bzuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu...............................   • .15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...................................... . . .15c

1 No. 126 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu............. ........................16c

No. 126 Penkios istorijos apie

35c

25c

....35c

eeeeeeset 

(3 .dalis)

20c

15c

181 
35c

ISc

Iszmintinga rodą, Ap^
19c

J
• •eeseetf

KVITU knygele Draugystėms del les* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
■ieriaus nog sudėtu pinigu ant
susirinkimu. . Preke - - - 25e. Doras gyvenimas. Priversta linka-

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

A BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. • Preke 15e 

W. , D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHAMOY CITY, PA.

*'1

No. 163. Penkios istorijos apio 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, * ■ 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu......... ................. 28e

No. 164 Septynos istorijos apio 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, • 
Iszrėiksztas razbaininkaa, Žydai kai- « 
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. J.28* '*<

No. 168 Asztuonios istorijos apie' 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodo! Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczlus( dl “

gtas turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu.. •.

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
02 puslapiu.............................a..15c

4 •• 1# K

• No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu.....................................15c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 26c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba motoras la>- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kaledo. .rn.rikonl.xko v.lk.U. K* k.Hn7nk.''k«dį’’p«n~

20c

%.

turios dalis meto, Apie Pavasari, Va* 
sars, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jezųus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki* 
muosia ir t. t., Žolių vsrdal, Tavo gi* 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15«

No. 138 Keturios Istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karelai* 
te, Karalius Sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalniori ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20e

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15e

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitai 
61 puslapiu..................................... 15«

deli reikalai, Senelis, Dienos kentejl 1 
Nanto j,. Netobulas žmogus, 
puslapiu......................................

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, . •. 
Geras Medėjus............................IBs

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va* 
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro nelszeitu, Kaip Joniszkel 
pavogė naktini sarge, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szlrdies, Užmirszo,

122 
..26o

Rauksstlis atsiverto, Stebuklingas ak- y 
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu........................ *.210

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę miss- 
kai, Apleista naszlalte, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lapo ir vynuoges..........

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velnisskas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganesio ko- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakercsio. 
puslapiu......................................

No. 171 Vienlolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pscsla* 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi- • 
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis iss Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. IBs

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girnos sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu.......................... ;3Be

No. 175 Pasiskaitymo Knygelei. 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis/eė 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.......... .... ISe
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No. 141 Keturios istorijos ajie 
Moczlutes pasakojimai, Pasaka ania 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninus, Bo- 
ksztaa ant salos Dago. 64 pus. .. .20e

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
•zo Jerubausko, Osioczna. 40 pue. 16e

No. 143 Trys istorijos apie Vėl- 
atazkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu.... 15e 
* No. 144 Penkios- istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudine- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tnlnkas, Ar paszaukt tęva sokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu....... 15c

No. 145 Keturios istorijos, apio 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalne 
apisakcle, Mocziutes Pasakojimas 15c

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Rage- Įprje Paneles Szvencziausios.
na, Keliauninke Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74'puslapiu................2Oc

No. 148 Dvi istorijos apie Jone 
Ir Alena, 
puslapiu .

No. 149

62
15e

62
15c

15c

25e

15c

46 
lie

Pavojinga klaida. 45 
...... .  18c 

Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito* 
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 

No. ISO Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa* 
slapti. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka* 
ralium. 61 puslapiu........................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji* 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu........................... ................

No. 153 Trys istorijos apie Gal* 
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo*
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus... 

No. 155 Puiki istorija apie Sza* 
kinas nedora žydą. 136 pus........

No. 156 Puiki istorija apie Malu* 
nas girrioje. 77 puslapiu............

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. ................................ ..

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu........................... 18c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gume in balta vergija, Pusiau-gyvania 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apia mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, manėsi, žvai
gždes Ir kitus dangiszkus kunus, Ma> 
szia vežta, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Pulki pasiskaity
mui knygute. 100 pus......................28e

No. 161 Keturios Istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistraa ir Kre 

pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu- peslius, Kampelis duonos, Iss ko dl- 
2Se

mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ••••••.*•••••••••• 18e

No. 127 Trys istorijos apie Duktė

tla ir Slcuputls, 60 puslapiu........18e deli ponai. 105 puslapiu.....*..
• < į I 'I

2B«
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MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. n
Naujausia spaudimas su Officium su . 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 

578 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.... 82.60 

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.......................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais eku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai........... ...............>1.80

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minkss- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai................. >1.80

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksstl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas >1.00 

No. 190 Visuomet, 
gėlo katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 288 
puslapiu, baltos celluloideš apdaro- 
llais, su kolloruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, ra 
nekureis naudingais padėjimais. lOe 

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Vieši., Jezuso Kristuso. ...... .lOe 

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan-

malda-kny-

>1^0

ežios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal ieno- 
viszka būda............ v .da.

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Vleu. Muau 
Jėzaus Kristaus.......... ................... 10a

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jesuso Krista- 
ao, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus JeruzoUma. 
Užgyventose ezalyse per katalikus, 
kožnas nešioja ta gromata apsiūta in

Areibrostvos

puiku teiki ant ctuczkeles pakabina 
kftipO Mkfcplerie eoeeoaaaoeooae ekaipo sakkplori.

W. D. BOCZKAUSKAS^CO.'
MAHANOY CITY, PA. (£




