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ISZ AMERIKOS
APSIVEDĖ SU

PUS-SESERE
PERGYVENO SU JAJA 4 
METUS, SUSILAUKĖ DU 
VAIKUS; PERSISKIRS.

Buffalo, N. Y. — Tomis die
nomis aplaike persiskyrimu 
Ęckert Kent, 21 metu, nuo Ilo- 

, Sll 
ne

v u z

poros savo 25 metu paezios 
kuria apsivedė 1925 mete, 
žinodamas buk tai jojo pusse
sere ir tik dvi sanvaites adgal 
dažinojo apie artyma susigi
miniavimą su savo ipaczia.

J uju motina isztekejo
Kent’o, susilaukus mergaites 
su kitu, da priesz apsivedima. 
J n koki laika atėjo ant svieto 
Eckert ir abudu su Honora au
go bet motina 
vaiku savo nusidėjimą ir (ik 
t iek pasakė Eckert’ui buk Ho
nora yra josios aiurvtine. Po 
a psi ve<l imu i 

nedavė 
apsakė 

slaptybe ir

r>

savo

fe W. n. BOCZKOWHKI, Prę«. A lf. 

_________ - --e - . - ' --------
F. W. BOCZKOW8KI, 141 tor.

fe 41 METAS

užslėpė priesz

augytine. 
jaunu 

motinai 
vaikams savo 

nusidėjimo dory
bėje tik po keturi u metu per
gyvenimo drauge per kuri tai 
laika susilaukė jie du vaikus.

Norints Eckert mvli Hono
ra labai bet negali ilginus gy
vent su jaja žinodamas kad tai 
jojo pussesere. — Vaikus pasi
enio su savim ir dabar eina 
teismas ant penisi yrimo. Mo
tina isz rnpdsties kad apgavo 
vaikus, pavojingai, serga li- 
gonbuteje.

MOTINA NUĖJO ANT 
PACZTO, VAIKAI 

SUDEGE.
Salvano, Va. — Degancziam 

name surasta trvs vaikai Alek- 
so Zamorskio, laike kada mo
tina nuėjo 
randasi apie 
namu, isz nežinomos priežas
ties, o gal vaikai uždegė na
rna, likia namie vaikai sudege 
ant smert. Ugnis persigavo 

tvarto
trys arkliai, dvi karve/ir dau 
szieno.
TRECZIU KARTU DYGSTA 

DANTYS.
Danville, Ill. — Turėdamas 

jau 89 metus, kapitonui O. N. 
Si 1 van’ui iszdygo trecziu kar
tu dantys. iTau asztuonis susi- v
lauke o kiti neiržilgio iszdygs. 
Daktarai sako kad senukas su
silauks visus dantis nes vra 
geroje sveikatoje ir drūtas.

BESZIRDIS TĖVAS.
Brownsville, Pa. — Negalė

damas klausyti verksmo savo v
trijų metu dukreles, Raymond 
Boyer, pagridbe mergaite už 
ranku, trenku isz visu pajėgu 
in stula, sulaužydamas .mažių- 
lėliai nugarkauli nuo ko tuo- 
jaus ir mirė. Nelabas tėvas li
kos aresztavotas kada 
pas graboriu iszrinkti 
del nelaimingo kūdikio.
SKERDYNE ANT TRŪKIO.

Mexico City, Mex. — Norints 
j m apsinialszino truputi Mek
sike bet banditai 'da vis grasi
na kaip kur. Ana diena beveik 

inžinieriai li
pei* kuopa ban

ditu kurie užklupo ant trūkio 
Bandi

tai užklupo ant trūkio Imdami 
gabeno 

ginklus ir amunicija del val
diško vnisko bet tuom apsiri
ko nes vaiskas radosi tik del 
b psa u go j i mo paša ž i e r i 11 
banditu kurie jau kelis kartus 
sulaiko'trukius ‘bet ir tuom 
kartu panasziai atsitiko.

sanžine 
šio ir

zmonm, 
atsil-

ant -paczto kuris 
mylia kelio nuo 

nežinomos

ant
Ugnis 
kuriame sudege

O

"25 kareiviai ir 
kos užmuszti

einanezio in (Jievaca.

tosios nuomones kad

I
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SZUN-ŽMONES
ŽMONES PANASZUS 

SZUNIS, PAUKSZCZIUS 
IR STOVI KAIP 

GARNIAI.

IN

NESUTIKO ANT
PERMAINŲ

nuėjo 
grabeli

nuo

ir tuom

!■!

Los Angeles, Calif. — Dr. 
Prof. Ben. Boyer, garsus Afri- 
koniszkas jeszkotojas nepa-

VYRAS PASIŪLĖ $50,000 UŽ 
KITO VYRO MOTERE 

SAVO NORĖJO 
ATIDUOT UŽ 

DYKA.

o
>

jeszkotojas 
prastu dalyku, gyvenantis Lon
done, ana -diena 
nais kelionėje in Washington 
D. C., 
ninius del Geografines Draugi
jos apie atradimą naujo szta- 
mo žmonių kuriu veidai yra 
panaszus in szunis. Dr. Boyer 
taip kalba apie taji svaibu at
radimą :

“Radau sztama juodu žmo
nių kurie turi veidus panaszus 
in szunis kurie kalbėjo paleng
va, panasziai in lojimą szunes. 
Kitoje dalyje Afriko, toli nuo 
baltųjų žmonių radau kita szta. 
ma žmonių kurie turi paprati- 
ma stovėti ant vienos kojos 
kaip garnys o kita koja visai 
nenaudodavo 
sulenkta. T. _ 
niu suradau

(pribuvo ežio-

kur sudės savo paliudi-

tiktai laikydavo 
Treczia sztama žino

ta ipgi kurie yra 
labai juodi, turinti veidus pa
ilgus, panaszius in paukszcziu 
snapus, gyvendami medžiuo
se. ’ ’

;Vn( patikrinimo savo sura
dimu, profesorius Boyer atsi
vožė su savim daug paveikslu 
tujų gyventoju.
VOS TIK PATI MIRĖ, 

APSIĖDĖ SU KITA.
Hamburg, Pa. — Bert Dry

er npsipacziavo su Miss Hele
na Weiss in 19 valandų po mir- 
eziai savo paezios. Ant ryto
jaus mirusios moteres lavonas 
likos palaidotas. Tok is greitas 
apsivodimas buvo iszpildytas 
pagal norą veliones kuri pri
spyrė savo draugia Helena ant 
tojo aipsipacziavimo nes paliko 
keturis ma'žus vaikus ir ne bu
vo kam prižiūrėti juju.

NEPAPRASTAS 
SUTVĖRIMAS.

Fridson, Mass. — Pas locni- 
ninka farmos Ilagelstein, atsi
rado versziukas su trimi gal
vomis ir asztuonioms kojoms. 
Gyveno til> trumpa laika. Ha- 
gelstein davė iszkimszt ir nu
siims iii Niagara Falls muzeju 
kur ipnnasziu sutvėrimu yra 
jau keli.
PADEGE NAMUS, SUDEGI

NO PACZIA IR VAIKUS.
Uhlerstown, N. C 

sudege užmiestyje namas Alek
so Fernwood kuriame sudege 
jojo pati ir du vaikai. Palicije 
pradėjo sznipinet ir ant galo 
dasiprato kad sudegimas na
mo buvo nužiuretinas. Ir sztai 
iszsipilde ju'ju nužiūrėjimas: 
Fern wood iszsiunte kūpa ra. su 
drapanoms savo paezios, ase- 
k u racijos kvitas namo, paezios 
ir vaiku pas savo szvogeri dvi 
♦ liepas priesz sudegimą namo, 
taipgi nusiuntė registravota 
gromata szvogeriui Imk jojo 
sesuo mirė. Badai lasai ra kalis 
pririszo paežiu ir vaikus prie 
lovos ir uždegė liauna.

ŽIURKES APGRAUŽĖ JI 
PO SMERT.

'I’emple,

gyvendamiC? •

nusiuntė

Nesenai

Temple, Wis. — Jokūbas 
Finley praleidęs smagiai laika 
kokioje tai urvoje, eidamas 
namo puolė ant įdyczios ir per- 
siskele sau pakauszi. Paszauk- 
tas grabelius paguldė lavonu 
skiepe kur ant rytojaus ketino 
ji parengti ant palaidojimo. 
Kada gimines ir pažinstami 
pribuvo atlankyt lavonu, pasi
rodė kad ^žiurkes jam atkando 
nesi, ausi ir 'baisiai apgraužė 
veidą. Y " * • *1 '"*• ■■ *

New York. — Barnev Jezi- 
orskis (ICrschowsky) turtin
gas real estate (pardavėjas na
mu ir lotu) norėjo permainyt 
savo paezia už kita motere bet 
toji nesutiko ant tokiu mainu 

skundžia savo Bar- 
3'50 tukstaneziu do

ir dailia r 
n’iuka ant 
ledu.

Jeziorskiene savo užmetine- 
jime priesz vyra sako buk ne
senai ant draugiszko vakaro- 
lio josios vyras paszauke in sa
vo dranga
(Newrovich):
tiks mano pasiulinimas ? Ar su
tinki jaigu asz tail duosiu už 
tavo paežiu 50 tilkstanezin do-

l gali pa-

PER MUNSZAINE NORĖJO 
GAUTIS IN DANGŲ.

Chicago.
ton Kistler nubodo gyvenimas 
ant szios aszaru pakalnes ir 
geide givutis įn dangų su pa- 
gel'ba munszaines. Nusipirko 
jisai, szeszcs kvortas namines 
ir gere pakol'neisztusztino vi
sas po tam puolė ant grindų be 
žado ir tokiam padėjimo likos 
nuvežtas in ligoubuti kur ji 
daktarai atgaivino iszpunipno- 
dami isz jojo guzule.
“tri ksa
20 doler’m Ir 'dabar sziauczius 
sako kad jaigu kada vela no
rės atimti sail gyvastį tai pa
naudos pigesni būda ir greitos- 
m.

32,959 DAIGSTU VIENAM

Sz i a u ežiu i Gas-

Už ta ji 
likds nu’liaustas ant

A. H. Niu rev i ežiu
“Kaip tau pa-

leriu o tu mano paezia 
si imt už dvka?”

Kada Jeziorskiene .iszgirdo 
toki pasiulinima ir kad vyras 

už dyka,” mo- 
isz piktumo 

kad vyras laiko jaja už niek.
No tik moterėlė skundže ant 

$350,000 savo vyra 'bet ir Niu- 
revicz’iene 'už paveržima vyro 
nuo josios, sakydama kad jo
sios vyro meile yra jai verta 
$10,000 ir tiek spiresi nuo sa
vo prieszes. — (Kaip 'iszrodo 
tai ar tik nebus Lietuviai).

PATI JI PAMĖTĖ; MIRĖ 
ISZ GAILESTIES.

Scranton, Pa. — Benas Pa- 
loski, 42 metu, mirė ana diena 
nuo szirdies trūkimo. Praeita 
meta Palo.skio pati pamote ji 
ir iszbogo su kitu vyru ir nuo 
to laiko Benas labai rūpinosi ir 
lindėjo paskui paezia kuria la
bai mylėjo. Parejas isz kasyk
lų pajuto dideli skausmą szir- 
dies, atsigulė ir tuojaus mirė. 
Burdingbosis ir jojo pati neno
rėjo u’žsiimt jojo laidotuvėms 
todėl ji palaidojo miestas savo 
kasztu ant u*bagu kapiniu.

TURTINGAS UBAGAS.
Norristown, Pa. — Ant far-

jaja atiduoda “ 
torele net apalpo

20 UžmusztL 100 Sužeisti “KIRMINO VAIKAS”
Gaisroje Detroit, Mich.

turėjote

SUllDOTE.
Kansas čitjy, Kaus. — Hei 

jus Lietuviszki kriaUcziai isz 
Brooklvno ar kada
tiek laiko idant suskaityt daig
stąs “stiezius” 
dote, tai yra kiek padaro ma- 
szina ir ranku -darbas? Gal ne, 
nes iiraleidžiat savo liuosa lai
ka ant kazvriavimo ir užsi
imat kitokiais nereikalingais 
daigiais. Bet ne taip buvo su

pasiutam sur-

II. P. Rough ’kuris turėjo tiek 
laiko kad suskaite buk surdu
te randasi 32, 
tu per masziipi o 9,157 per ran
ka. — Jaigu jam netikite tai 
patys suskaitykite kada turė
site kiek laiko.

802 daigstu siu-

LIŪDNAS GYVENIMAS 
MOTERES.

New York.

Paveikslas parodo ugnagesius kurie griuvesiuosia jeszko
negyvėliu ir sužeistu.

TAMSUNELIAI PASKANDI
NO MERGINOS KŪDIKI 

KURI SUSILAUKĖ SU 
PIKTA DVASIA.

L
II*', I']

H
H

|K

B?

O ‘‘gimusi bai- 
greitai pasklydo žinia

I

KABARETAS SUDEGE ISZ 
NEŽINOMOS PRIEŽASTIES.

nuo savo 
persiskyrimo kad 

kaip su

DAUG SVECZIU UŽTROSZ- 
KO NUO DUMU.

•Bogrodensk, Rosija. — Us- 
pensko kaime, Tūlos guberni
joj, neisztekejusi mergina pa
gimdė koki tai plaukuota ar 
vilnota sutvėrimą.

Varginga motina savo kūdi
ki kaip galėdama, šlepe nuo 
žmonių bot apie 
šuoli ”
po visa aplinkine ir visi gyven
tojai buvo tuom labai nustebin
ti. “Czia tai jau isztikruju pik
tos dvasios darbas”, kalbėjo 
linguodamos galvoms kūmu
tes.

Tuojaus atsirado ir visoki ži
aunai kurie sake buk mate va
karais lekiant “kirminą” link 
merginos grinczelos. Susirinko 

galo didele gauja žmonių 
kurie užpuolė ant merginos ir 
privertė prisipažint kad ji ji 
gulėjus su “kirminu” nuo ku
rio ir vaika susilaukė. Minė
tas “kirminas” žmogaus pa
vidale inslinkdavo naktimis in 
jos lova ir įpiegojo su jaja.

Tuojaus isz tamsiu kaimuo- 
cziu atsirado sudžios ir nutei
sė 
skandvt.

k i įmina

I
'fl

1

.1*’
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ant į

d
f

kirminas

Sudže, advo
katai ir klausytojai isz didelio 
susigraudinimo net apsiverkė 
iszgiide apsakymu Mrs. Gene
vieve Muldoon apie josios liūd
na gyvenimą ir nužudinima sa
vo vyro Motiejaus.

Motiejus buvo labai didelis 
tinginys ir privertinejo savo 
dora motere idant toji vestu 
paleistuvinga gyvenimą tuo- 
jaus po apsivedimui o kada to
ji ant to nesutiko, musze ja ja 
tankiai ir traukdavo už plauku 
ir ant galo negalėdama nu- 
kensti tokio pasielgimo irjiu- 
žeminimu, uždavė jam truciz- 

in kėlės valandas
Sudže paleido motere

MAŽAS VYRAS YRA 
“NO GOOD.”

Milwaukee, Wis. — Valeras 
Montel pareikalavo 
prisiegeles
su juom pasielgdavo 
kokiu nevalninku o tai isz prie
žasties kad Valeras buvo mažo 
ūgio vyras/

Montelis įn sudžia kalbėjo: 
“Mano pati iszmetinejo man 
ne karia kad negali ilginus gy
venti su vyru kuris vra mažo 
ūgio kaip asz; esmių tik jien- 
kiu pėdu augszczio ir svoriu 
117 svaru. Alano paeziule turi 
pendes pėdas ir 8 colius augsz- 

228 svarus. Su 
neiszeidavo iii

miestą ir tankiai tvvksztinda- 
vo man per žandus ir ant galo 

tokia boba dau- 
Sudže juos

ežio ir sveria 
manijų niekad

’nutariau
negyvent.giau 

perskyrė.

su
> >

“FAIN”

nos nuo ko 
mirė.

mos pas prietelius ana diena ^bosybes.
ku ris 
žino- 

“Ol-d Joe.” Kada 
ji pa rengi nėjo ant 

palaidojimo, rado skarmaluose 
asztuonis tukstanezius doleriu. 
Lyg sziam laikui jokiu gimi
niu neatsirado pareikalaut 
ubago likusio turto.
ISZPILDE SAVO LAIŽYBAS

Cincinnati, Ohio. — Grover 
Townsend kiuris nesenai suši
lai žino su savo pažinstamu 
buk suvalgys ipo tuziną bane-v 
niu per 20 dienu, iszpilde savo 
prizini ėjimą. Paskutine diena 
kada suvalgė paskutini tuziną 
baneniu, užbaigė suvalgyda
mas -da du tuzinus kiausziniu, 
tuziną ojsteriu ir iszgere de- 
szimts stiklu nirbyro.
“RAGANA” ' NESUGRĄŽI

NO" MEILES JAUNIKIO.
Pa. — U'ž tai kad 
meilingos dulkeles

mirė Juozas Chamipulgo 
visoje aplinkinėje buvo 
mas kaipo “ni/l ” 
grabo rius

Old Joe.

neatsirado

su

užbaigė

Reading, 
“raganos” 
nesugražino meiles josios jau
nikio, su kuriuohi draugavo ir 
važinėjo ’bam’biliais ir ant ga
lo susibarė, Miss Vernu Glon- 
more, 26 metu, atėmė sau gy
vastį per iszgerima karliolines 
ruksztiey.

Verna parėjo namo laibai nu
liūdus nepasisekimu raganys
tes o kada jau visi buvo nusi
davė ant atsilsio, 
gyvastį palikdama gromatole 
del ko taip padaro.

NOREJO SUDEGINT 
VAIKINA. 

Pa.Hc'berton, 
Armstrong ir 
likos aresztnvoti 
sudeginti Chester Wayne

dais, aplaistė 
rA •

Claude 
jojo pati Betty 

už bandymu 
, 18 

metu vaikina, kuris nežmonisz-
kai pasigėrė pas juos o kad at
kreipi nuo saves atyda kad 
vaikinas pas juos pasigėrė, 
jszvilko i.n lauka, apdėjo sziau- 

gazolinu ir užde-
Ant tiek turėjo jauslos vai

kinas kad pajutęs karszti pra
dėjo szaukt pagelbos o prava
žiuojantis žmogus automobi
liu jo užgesino ugni, nuvožė in 
ligoubuti o nelabas dalbas po
reles likos susektas ir abirdu 
uždaryti kalėjimo.
MOTINOS SZIRDIS TRUKO 

E3Z GAILESTIES.
Nogales, d’ex. 

parvažiavo

TAI TAU 
PACZIULE.

Chicago. — Bessie Hanover 
likos paszaukta priesz sudaper 
savo vvra už sumuszima. Ant 
iižklausvmo sudžiaus kaltinin
ke atsake: “Ko daugiau ji 
plaku, to geriau su manim gy
vena.” Hanover kalbėjo su- 
džiui buk kada ana vakaru 
parėjo isz darbo ir 
pacziules ar jau vakariene pa
gaminta tai paeziule jam kirto 
su puoduku in galva o tankiai 
aplaikydavo kelis kartus per 
žandus ant sanvaites. Slidžia 
iszklauses tokiu užmet i liejimu 
suvode abudu in taika ir palie
pė eiti namon atvesti, ka ir 
padare.

MALDA JI ISZGYDE.
Feriisdnle, Pa. —■ James ()’- 

Hern turėjo stebuklinga 
tikima ana diena 
ties karsztos maldos.
James turėjo viena koja trum
pesne apie du colius o uorints 
buvo daugeliose ligonbuteso ir 
pas visokius specialistus bet 

nepagelbejo.

atsake:

11 anover

užklauso

atvesti

atsi- 
isz priežas- 

,1 aunas

apsikabino isz

Ana diena 
namo kareivis J. A.

Hazlett kuris yra daugiau ne
tinkamas prie kariuomenes, 
plotina netikėtinai paregėjus 
savo sunu,
džiaugsmo ant kaklo ir ilgai 
verku isz džiaugsmo. Ant galo 
sūnus paprasze idant jam nu
imtu surdota nuo ipecziu. Ne
laiminga motina, patemino kad 
snnus neturi rankos kurios ne
teko per eksplozi'ja szuvio. Mo- 

atome sau tina isz didelio gailesezio su
kliko graudingai ir puolė ant 
grindų negyva.I

visokius 
jam nieko 
<diona kada atsi'buvinejo misi
jos ir novena pas Szv. Antana, 
nuėjo taipgi in ba'žnyczia o at
siklaupęs prie altoriaus karsz- 
lai •meldėsi in Szv. 
melsdamas susimylejimo ir isz- 
gydymo. Ant kapt pajuto 
skausmu trumpoje kojoje, ro
dos kad kas juja trauke. Atsi
stojas pajuto kad koja likos 
isztraukta ir pasidarė lygi su 
kita. Mete savo lazdele ir ap
garsino visiems tyą'žnyczioje 
apie diitirta stebuklu.

Ana

Antana

Detroit, Mich. — Pagauti 
dvejuose mažuose kambariuo
se in k u r inbego apsisaugot 
nuo dilinu Kada geruLžinpmas 
Study Club kabaretas pradėjo 
degti, dvideszimts žmonių su
dege ant smert ir užtroszko 
nuo durnu praeita Petnyežios 
vakara. Kabaretas randasi prie 
plento East Vernon.

Tarj) žuvusiu buvo deszimts 
asztuonios moteres. 

Tame laike radosi kabarete 
apie du szimtai svecziu isz ku
riu .100 likos sužeisti per su- 
mindžiojima kada visi pradėjo 
grūstis prie duru. Daug isz su
žeist uju likos surasti apmiria 
nuo durnu ir tik su dideliu dar
bu likos iszgelbeti.

Ugnis kilo aut antro laips
nio ir greitai prasiplatino po 
visa narna. Locnininkas viesz- 
namio likos -aresztavotas už 
apsileidimą ir neturejima už
tektinai duru per kurias galė
tu svecziui iszibegti laike nelai
mes.

vyru 
fame

ir

APVOGĖ KUNIGO 
GASPADINE.

Dunkirk, N. Y. — Vagis in- 
k įmigo 

Dvorako kur iszkraute beveik 
viską isz

P riek

s i gavo m klebonija

gaspadines kamba- 
tam paėmė kelis 

auksinius žiedus, kunigo over- 
koti ir kelnes. Ant gaspadines 
liksmo adbego kunigas kuris 
tuoj pranesze palicijai. Lyg 
sziam laikui nepasiseko suim
ti naktinio sveczio.

r K).

JOJO SAPNAS ISZSIPILDE.
Battle Creek, Mich. —- Sap

nuodamas <buk likos užmusztas 
per truki, Hlmer Price, linotai-

plaukuota” liaisVbe 'pa- 
Visas kaimas susi

rinko iszpildyt nutarimu žinu- 
nu. Pasiėmė kūdiki ir panari
no po vandeniu kuris tuoj ir 
nuskendo. Tamsuneliai persi
žegnojo ir džiaugdamiesi kad 
velni’a pergalėjo, sugryžo links
mai namo.

Paskutines Žinutes

mu;

H Bukaresztas, Rumanije.— 
Baisi ugnis Targu Jin mieste 
•sunaikino penkis szimtus na- 

pada rydama bledes ant 
$3,000,000 o tūkstantis szeimy-
nu pasiliko be pastogių.

H Paryžius. — Pasažierinis 
eroplanas su szeszeis pasažie- 
riais, dingo terp Tangiero ir 
Larache, Moroke. Terp žuvu
siu radosi ir motore Francu- 
ziszko mini storio iždo.

H New York. — Milton At- 
lor, kuris nesze banko kvitas 
ir bandus del R. V. Hiscoe & 
Co. brokeriu, likos suimtas per 
banditus ir da nesurastas su ■ 
512,000 dolereis.

H Chicago — Pagal apskai- 
tima Horse Association of 
America, tai ezionais randas: 
14,020,000 arkliu ir 5,447,000 
mulu kuriu verte yra $1,400,- 
000,000.

pistas (statytojas litaru antį 
maszinos spaustuvėje) likos 
ant tikrųjų užmusztas 
(liTvnd Trunk lokomolivn ku
du ėjo isz durbo namo. Tuja 
dienu Price buvo labui susirū
pinės savo sapnu o eidamas na
mo taip buvo užsiminiines kad

1)0 r

nemato prisiartinanezios loko- 
motivos kuri nelaiminga su
malė ant szmotu.

MII1

įWi

H Cape May, N. J. — Pa- 
licijantas Andrius Lapolski 
suome kelis smuglerius, kurie 
vožėsi keli uosiu trokosia gero 
vvno ir arielkos vertos 106 
tukstanezius doleriu. Visa ta
vo ra konfiskavo ir kaltininkus 
urosztavojo.

U Mount Carmel, Pa. — 
Keli draugai szaudami isz ma
žo karabino in blcszino isz no- 
f veži u sužeido Kloment uka 
Balczuna, 13 metu. Likos nu
vežtas in Ashland ligoubuti.

H Czita, Siberije. — Bol- 
szevikai sumuszo Baltrusu ar
mija kuri prigialbsti Kinie- 
cziams arti Nerczinsko; 28 li
kos užmuszti, 
arkliu ir 
daug.

daug sužeista, 
amunicijos paimta

PAS DAKTARA.

I

— Tai tu sergi! Parodyk 
liežuvi. — Turi 'karszti.... 
O ar turi norą ant valgio!

— Jeigu ponas daktaras ka 
turi prie saves rankos, tai

* •

rnpin-§ Motoras mėgsta
ir rūpintis nuolatos jeigu 

josios per rupeste baise! neisz- 
’ rodytu. — F.

tis”
( 4

saves rankos, 
duok, asz suvalgytai^

f
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Kas Girdėt
Daug turime czionnis Ame- 

rike“bosu’’ kurie kisztu in 
mažiausiu svetima reikalu sa
vo snapus. Uždeda kas koki 
bizni, tuojaus su savo rodą isz 
visu szaliu pribuna. nepraszy- 
ti patarėjai. Ir taip kožname 
užsiemime pribuna “specialis
tai” nepraszyti. Su kitokiais 
daigiais liek to, nepriminsime 
su isztlavyscziu reikalaut. Pra
deda iszeitinet kokis laikrasz- 
tis, tada kritika pasipila isz 
visu szaliu — vieni girria, kiti 
peikia! Vienam popiera nege
ra nes per plona lentynas už
tiest; tai per didelis laikrasz- 
tis; per smulkus drukas, nėra 
pa mok si u,. sz I i u pi i je, c i e i 1 i k i sz- 
ka, kode! ne knyga, mažai pa
sakų ir 1.1.

Ne vienam moksli ogiausi 
laikraszcziai yra tieji kuriuos 
skaito o nesupranta — apie pi- 
zika, botanika, hygena, gamta 
ir 1.1. Ak, tai vyreli mokslisz- 
kas laikrasztis! Na ir kaip pa
laiko toki laikraszti už viena 
doleri du metus tai isz jauezio 
stojosi vcrszis da dalesnis už 
jauti, — kaip toji pele kuri 
daug knygų suede per ka daug 
mokslo ingi jo!

ant dvasios uba- 
Cežino kas

vienam

Vargszai 
gai. 
gerai!

kurie

del 'žmogaus

Tūlas žmogelis Cbieage ap- 
jnire tuojaus po suriszimui 
mazgo moterystes prie alto
riaus. — Tasai žmogelis su to
kiu silpnu budo neprivalėjo 
paeziuotis suvisai nes kas su 
juom gali atsitikt po pirmam 
metui pergyvenimo su
paeziule kada toji praties nau
doti ant jo galvos skauradas, 
koezela ir torielkas*!

savo

Daktarai ir specialistai vai- 
kiszku ligų tvirtina kad skait- 
lis szermynu kurios turi daug 
vaiku givilai susimažina Suv. 
Valst., ir tai ne tik tarp tur
tingu ir apszviestu bet ir taip 
dar’bininkiszku szeimvnu. Ma
tyt kad sziamlienines moteres 
kas kart daugiau geidžia atsi
kratyt nuo retežu kurie sunki
na moteres — gimdymas. Kas 
metas susimažina skaitlis mo
tinu kurios yra tiktjii maszi- 
nos gimdymo o daugiau moti
nu, kurios supranta privalu
mus savo vaiku, gen aliai* su
silaiko nuo dideliu szeimvnu 
idant turėti daugiau laiko ant 
iszauklejimo goriau 
vaikus kuriuos turi.

ir tai

tuosiąs

Niekas gal netikėtu kiek 
randasi Amerika miestu 
tais paežiais varliais. Tūlas 
laikrasztis suskaite visus mies
tus Suv. Valstijose kurie turi 
tuos paežius vardus, yra taip:

Miestu po vardu Springfield 
randasi visose Ylalvse Ameri
kos 29, Manchester 31, Kings
ton 27, Rome 18, Rochester 18, 
Paris 17, Washington 41, Lin
coln 25, Troy 29 ir po daugeli 
Unionville, Vienna, 
Waterloo, Wellington, 
Jeon,
Grant, Blaine, Roosevelt, 
Smithville, Taylorville, .Jones
boro, Ijewiston ir t.t.

Suv. Valstijose taipgi yra 
vardui miestu 'beveik isz visos 
Europos kaip: Paris, Venice, 
Berlin, Varszav, Naples ir t.t.

Ne senai tūlas kunigėlis ap
garsino laikrasztyje sekanti 
pajeszkojima:

Reikalingas yra

paežiais vardais.
su

Victoria, 
N apo- 

Nelson, Lafayette, Lee, 
Blaine,

“Reikalingas yra geras ir 
mokytas vargonininkas turin
tis gera baisa, mokantis vesti* 
kora, kalbėt Lietuviszkai ir 
Angliszkai gerai, apžiūrėt baž- 
nyczia ir peczius, įprigelbet 
k u knioje ir pameszt kas reika
linga isz miesto. Alga 45 dole
riai ir 44dokodai.” Turi turėt 
gerus pa liurlini mus. Adresavo* 
kite: Rev. X. Y. Z., Box 13 ir 
Lt.”

Už keliu sanvaiezin atėjo in 
redakcija sekanti gnomai a ku
ri pati isžsiaiszkins;

NESUDYK ANT
PAŽIŪROS

kat ošinu dru-
del gaspa-

Vizlieri, 13 Septemberio. 
Gudutina Redakcija:—

Meldžiu gudutinu reklakciju 
api iMpsvitimn manos api tu 
dinsta kon paiozku vorganis-- 
tos o kat ir esu maineris dzir- 
bantis mainosi ir uždirbu 40 
tolerus in -du viksus ule turiu 
ambicijų pasiliko vargani st u, 
esmu macuos ir galu 'dirbt, su
prantu girai muziku bu grainu 
ant armonikos o
tas tai pri k irsčiau 
dziniu medžiu, iteri jai uskur- 
cziau ir anglu prinesciau o kad 
ir nokei turėčiau kur ajti tai 
ajeziau o kat ir mužau gauce 
tai vis geriau ’butu nes turu 
ambicijų pasilikę varganistu. 
Norėjau aipsižcnic su Mere ale 
manu ambicijų mon nezvalina 
ba joji nesipazinsta ant grai- 
mo ir jogo met rijos ir gana.

Gudutinu redaktoraus prasi- 
ce adresu kur mon reiki rasic 
ba nežinau tlokladnoi adriso. 
Moku ir vakius mokyti ir pa
žystu kas joms labai rėki. Du- 
kit mun atsakymui ar per ga- •

Su GukIuiio, 
Juozas Uimbalas, 
2648 W. Klarnet Strit, 

Vizberi, Pa.
P. S. — Žinoma kokiu alga 

paskyrė kunigas toks ir dagi
ninkas atsirado. Daugelis to
kiu “vargamistru” randasi 
kaip ponas ”Cimbalas,” o

Buvo tai meto, 1840. In mies
tą Gap. Afrika, pribuvo keli 
pakelcvingi o terp juju radosi 
vienas kunigas — misijonieris, 
mažas, kudas ant narsumo su
vis ne panaszus. Gyventoja: 
kuriu pulkelis stovėjo ant uly- 
czios prisižiūri nėjo lomingai 
ant pakclevingu.

— Tai naujas
rodydamas

‘ pirsztu ant. kunigo nusiduoda
tą re vienas

misijonieris 
su

in sklipa Bechuanas.
— Ka, tasai mažulėlis? at

siliepė kitas su paniekinimu 
Afrika kitokiu reike misijonie- 
riu!....

zietu ar per gromatu.

Czionais reikė kariaut 
su saule, laukineis žvėrimis ir 
žmonimis kur lai tas vargszas 
ta viską iszkentos!

Pribuvias kunigas iszgirdo 
žodžius kalbanczio o dirstelc- 
jes ant jo meilei turo:

— Ne visados randasi ma
žam kūne maža dvasia.

— Bet tasai nusijuokė gar- 
sei Kunigas nuėjo in pakele- 
vinga narna idąnt atsilsct po 
ilgai kelionei. Ant rytojaus lei
dosi in sklypą Bcchugnas, kur 
da no vieno Europieczio koja 
nebuvo inžengus. Kelione at

vargamistru” 
”Cimbalas,” 

mažai yra geru ant tokiu isz- 
iygu. Randasi ir tokiu varga
mistru kad cimpina ant var
gonų kad žmogui net sziurpu- 
liai pereina per peczius kada 
grajina o žmogus suprantantis 
muzike negali malsziai sėdėti 
ir poteriauti bažnyczioje.

■ ■ ■ ■ I k
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EKSKURCIJA IN
Philadelphia
Matykite szita 1 storis/, k a miestą. 
Daug stebėtinų dalyku matyti del 
senu ir jaunu.
NEDELIOJ 29 September™

$3.25 DUBELTAVAS 
TIKIETAS

Specialis treinas Subatos nakti
Isz Valanda

Shenandoah (Preke $3.50) 2:00 
Mahanoy City ..................... 2:49
Tamaqua .............................. 3:16
GRĮŽTANT Specialiszkus treinas 
apleis Philadelphia 7:30 vakare 
Standard Time.

EKSKURSIJA IN
Bloomsburg Fair

KETVERGE, 3 Oktoberio 
$1.85 In ten adgalios

Spccialiszkas Ekskursinis treinas 
apleis Mahanoy City 7:41 ryte o 
grįžtant isz Bloomsburg ekskursi
nis treinas iszeis 4:45 popiet.

EKSKURCIJA IN

New Yorka
NEDELIOJ 13 Oktoberio 
$4.00 i*1 ten *r atgalios

EKSKURSIJA IN

Montreal, Kanada
PĘTNYCZIOJ 11 Oktoberio 
$13.00 In ten ir adgal

Ant Readingo Geležinkelio

KYTRAS AIRISZIS.
Vienam miestelije Pennsyl- 

vanios vaikszt inejo kunigas 
kalektavot ant bažnyczios. Už
ėjo pas viena Airiszi ir tarė:—

— Džimai, asz noriu idant 
kiek paaukautum ant bažny
czios.

Džimas: — Well, isz szirdies 
duotau jegamastie, nes matai 
penketą kūdikiu, o pedes ga
vau 5 dolerius, ir daugiau prie 
duszios neturiu.

K. —Tai duokie i^ tuosius o 
Dievas tau trigubai 
turėsi 15 dol.

Dž.— Well, father, tu goriau 
pasipažinsti su Dievu tai pa
imsi ta 15 dol. *ka Dievas keti
na man duoti, o tieji penki do- 
lorei tegul pasilieka pas mane.

atiduos

buvinejo su dideliu ergeliu bet 
ant galo pasiseko gilukmingai 
pribuvo in minėta sklypą in 
kaima Kurmiam idant mokyt 
ir garsini žodžius Dievo. Pir
mutiniu tuojaus nakti iszgirdo 
riksmą ir graudinga dejavimą 
paszoko persigandęs ir pa
klausė incinanezio tarno kas 
tai ženklina.

— Tai paprastas 
atsake užklaustojas.
levu atsilanko kas nakt czio- 
nais ir pagriebė žmonis. Gal 
tame laike užklupo ant nekuriu 
gyventoju.

— Ir nieko nedarote idant 
tame užbėgt! paklausė misi
jonieris.

— O ka galime daryt?
— Padarykit medžiokle ant 

ju.

‘‘M*M
; L. ■ L___  . '___

SUNAUS MEILE DEL
MIRUSIO TĖVO

J,.'. ’ < v i

žmogelis turėjo
Du vyresni buvo

joja užszvilpsi tai ku tik nore-Į vyra ir 
si, viską aplaikysi; laime la-1 -!1 
bai didele turėsi nes turi mo
kėt sų joja apsieit.

Atsisveikinu tave, mano su- 
na u, paskutiniu kartu.

Paskui atsigulė o žeme už
slėpė ji ant amžių.

Kad i8z tėvo dovanu gerai 
laimėt, tai redkc gerai apsižiu- 
ret, — tarė -durnius in save.

Užszvilpe ant s/A’ilpinaites 
ir tarė:

— Noriu 'būti iszmintingu 
ir mokytu.

— Nuo tos valandos stojo
si visai kitokiu žmogum nes 
iszsipihle jo noras. Paskui no
rėjo turėt pinigu ir gera dra
buži. Ir tuojaus turėjo ka tik 
jis norėjo.

K aid a jau 
namon. r

Broliai klausia pas ji ar mą- 
to tęva ir ka jam pasako? O 
jis ant to atsake:

— Tėvas man pasakė jaigu 
kas nori būti laimingu tai tu
ri turėt gera szirdi, drąsą ir 
mokėt naudotis dovanoms Die
vo.

Su
ant jo nes visai kitaip iszrodo. 
Buvo puikiai apsirėdęs, kaip 
didžiauses ponas. Iszeme isz 
kiszeniaus du maisziukus, kož- 
nam po szimta raudonųjų duo
dant juos broliams tarė:

— Imkit tai, mano broliai, 
nuo manes ant atminties. Už 
jusu pravardžiavimu ant ma
nes, užmoku jums. Jau asz ežia 
pas jus neturiu ka daryt. Atsi
sveikinu jus ant visados.

Nuėjo pas

* vandruvo,io pęr ciela 
svietą. Ąpt tos tąi karęs galė
jo tik mokinti ir 'iszmintingi 
kai'oiviai atsiženklinti kara
liui, todėl ir jis tai turėjo isz
pildyt). — Skaitau sau už di
džiausia laime jaigu man bus 
pavėlinta kariaut ant garbes 
szviesĮi a ilsios karalaites.

Buvo tai senovės durnius
U 

dvieju iszmintingu broliu.
Kada karalius pavėlino, už- 

trin'bino ant triubu ir sudavė in 
katilus. Tada Sviutovidas išž
iojo ant kares kurią laimingai 
datyre nes ne jokia kareivis ne 
buvo sztant su juom laikytis. 
Už puiku atsiženklinima ap
juosė ji karalaite su savo brąn- 
gia juosta.

Kare pasibaigė su džiaugs
mu pas karaliszka stata ant 
kurios'buvo užpraszyti daugy
be visokiu kareiviu. Kareivis 
Sviatovidas labai nustebino 
visus savo patogumu, smarku
mu ir iszminczia.

Da tas balius nepasibaigė 
kad sztai a pleike karalius ži
nia jog kitas karalius užpuolė 
ant jo vieszpatystes. Tada ka- 

akyvumu broliai žiurėjo ralius liepe užtriubyt ant ka
res triulbos, ir suduot in dideli 
varpa kad žinotu visi žmones 
jog neprietelius ju žeme pusz- 
taszina.

Visi kareiviai rengėsi ant 
tikros kares su neprietelium.

Kareivis Sviatovidas tare in 
karalių:

— Szviesiauses vieszpatie! 
Miela man bus už puiku pri
ėmimą atsilygint su pagalba 
toje karoję. Ryt anksti su savo 
vaisku stosiu priesz tavo ne

niisijonioris suKarunain’c, 
pagalba tonuitiniu strielcziu, 
atliuosavo kaima nuo bjauriu 
žvėrių.

Tuom narsu m mlsijonierium 
buvo ne kas kitas kaip Living- 
stonas, narsus kelauninkas ir 
misijonieris Angliszkas, kuris 

b. Ji . a. ’ » a • •perplauko beveik visa Afrika, 
nuo upes Zuga duejo lyg ežero 
Nagami, o po tam daejo lyg 
Makolado kur no vienas isz 
baltųjų niekad da nebuvo; pla
tindamas apszvietima ir žodi 
Dioyo terp laukiniu gyventoju 
Afri'ko.

Vienas 
tris stinus. 
protingi o treczias jauniausias 
buvo del ju 
vadino ji f‘durnium.

Durnius s n 
kenkdavo visokias pliovoues 
nuo savo broliu ir nuolatos gu
lėjo ant pecziaus kada pargin
davo kaimene namon. Viena 
karia apsirgo

nokeneziamas ir

kantrumu nu-

ju tėvas; semi
Niekados žmogų no sūdyk kas matydnnuis jog jau turi

ant jojo ūgio ir pavydalo.

TĖVAS IR SŪNŪS
PASAKAITE

mirt, prisako kad kožnas su
nns per viena nakti. stovėtu 
pVie jo kapo. Suuus prižadėjo 
iszpildyt tėvo prisakymo.

Tuojaus po palaidojimui tė
vo iszpuole vyriausiam sunui

iszauszo, sugryžo

t

Pas viena doro gyvenimo te- stovėt pVie tėvo kapo. Jisai la
bai 'bijojo numirusiu ir da bu
vo szalta naktis tai prasze dur
niaus kad už ji eitu stovėt prie 
tėvo kapo. Dave jam pavalgyt 
UŽ tai deszros su duona. Pa
valgęs nuėjo durnius ant kapi
niu stovėt prie tėvo kapo.

Stovi jis, stovi, net iszmu- 
sze dvylikta adyna. Ir sztaii 
iszkilo grabas in virszu, antvo- 

o tėvas atsisėdo

va buvo ne tikos sūnūs, kuris, 
nepaisydavo jokiu tėvo 
sergėjimu, leido laika 
dorais draugais.

Szirdis jo kas karta darėsi 
blogesne, ir visa, kas buvo ja
me gera, rodėsi, isznyko. Ne
laimingas tėvas didžiai lindėjo 
del tokio savo sūnaus gyveni
mo.

Praslinko keleti metai. Tė
vas sunkiai apsirgo ir, nujaus
damas bosiartinanezia mirti, 
pasivadino pas save sunu. Ka
da jis atėjo prie mirsztanczio- 
jo lovos, tėvas jam tarė:

— Nesibijok, mano sunau 
nemanyk, kad asz tave peik
siu už tavo elgimąsi. Sztai asz 
mirsztu ir palieku tave viso 
mano turto savininko; už ta: 
tu isz/pildyk paskutini mano 
praszyma, — jis nesunkus isz- 

daigtas, pildyti, todėl tu būtinai turi 
man tai prižadėti ir iszlaikyti 
savo prižada.

Sūnūs pasiryžo iszpildyti 
savo tėvo norą, jei tiktai bus 
jam iszgalimu daiktu, 
mirsztantis tėvas tarė:

— Prižadėk man, sunau 
jog tu dvieju menesiu bėgyje, 
po mano mirties, kiekviena va
karu užeisi iii szita kambarį ir 
po pusvalandi vienas pats 
czi pasiliksi. -

Sūnūs prižadėjo. Tada 'lo
vas ji palaimino 
numirė.

Paszarvojes tęva,

per-
su ne

Pulkas,

i nikų prlc-

atsidristu atsake

ant

Misijonieris

— Ant levu?... su nusis
tebėjimu paklausė Afrikonas 
tai negalimas daigias. Levas 
t i nepaprastas gyvulis... Kas 
gi dry st u eiti su g 
szais ji?!

— Asz 
misijonieris.

Afirikonas dirstelejas 
jojo netikineziai po tam nusi
juokęs piktai nieko netarė bet 
sau pa m i si i no:

— O tu menkas sutvėrime 
tu d ryšium eiti ant levo?. . N e 
tikiu. . .

Ant rytojaus turėjo intiket. 
prikalbindamas

kelis drutus vyrus apsiginkla
vo ir greit szaunama karabinu 
ir peili, ėjo jeszkot levu, tarnu 
paėmė su savim.... Ne po il
gam priėjo prie lizdo levu. Ma
žas, kudas misijonieris ėjo 
narsai isz pradžios, o kada isz
girdo baubimą vieno levo ir 
paregeja ji artinantys! prie ju 
misijonieris piimiause davė

kudas misijonieris

ugnioft. Žvėris suriko ir krito 
ant žemes bet tuojaus pasirodo 
jojo draugas ir ka tik noFejo 
su letena pagriebt narsuna kad 
sztai misijonieris paleido ant
ra. szuvi, kuri paguldė ji ant 
žemes.

Riksmas džiaugsmo pakilo 
isz gerklių Afrikonu, nulenk
dami galvas ant ženklo dide
les, paguodones priesz narsu 
Afrikona ir netikėjo dabar jog 
mažam kūne 
dvasia.

Po keliu

Į!
Ii

pasiryžo

vienas

Tada

ir nepoilgio

sūnūs su- 
gryžo pas savo draugus ir po 

gyveno, atsidavęs in-seno ves 
vairiausiems smaguriams.

Bet kai/p tik ateidavo 
karas, jam ateidavo in atminti

mirsztan-

ve

žas atsidarė
ir tarė:

— Sunau vyriauses esi
ežia ?

na u

teveli, esi u,—— Esi u ežia 
atsaj{(* durnius.

Gerai padarei mano su- 
jog iszpildci mano prisa

kymą. Duodu tau auksiniu laz
da. Nepamesk 
laime atnesz.

Po tam levas 'atsigulė, ant
vožas užsidarė o žeme uždengė • ♦
JI-

jos nes ji ji tau
g] Uoksu i, iszeme

Kada jau iszauszo nuėjo dur
nius namo o lazda paslėpė isz- 
budusiam senam gluoksnyje.

Kada inejo in grinezia, tarė 
vyriauses brolis:

— Ar matei tęva ?
O jis atsaką:
— Macziau!
— Ar ka sake ? — paklauso 

brolis.
— Klauseiapie tą ve, — at

sake durnius.
Po tam užlipo jis 

cziaus ir užmigo.
Sulaukus vakaro praszo pas

ji vidutinis ’brolis kad eitu už kele del savo 
ji stovėt prie tėvo kapo nes jis 
taipgi bijosi eiti. Dave jam už 
lai pyragu su sūriu.

Pavalgos vela nuėjo durnius 
stovėt prie tėvo kapo.

iszmusze dvylikta 
gra'bas in vir-

ak v vi

sau ke-
svieta, kad pa-

ant pe-

jo prižadėjimas, ir 
ežio jo tėvo paveikslas verste 
verte laikyti duotąjį žodi.

Isz pradžių sunku buvo vie
nam sėdėti kambaryje; 
iszrode tai labai nubodžiu da
lyku, ir kaž-koki baime ji ap
imdavo. '

Bet jis pergalėjo save del 
ano duotojo prižado ir mane, 
jog du menesiu greitai praeis.

Bet ežia atsidarė jam ak iš, 
jis dirstelėjo in savo pasielgi
mą: jo sąžine prakalbėjo; jis 
pažino save, iszvydo bedugne, 
in 'kuria invede 
gyvenimas, inniko vei4kti 
pasidarė, tarytum, visai kitas 
žmogus.

'Kaip tik 
adyna, iszkilo 
szu, tėvas atsisėdo ir paszau
ke:

jam

ji isztvirkes 
s ir

pasSlūgini likos nusiusta 
kaimyną su tokiu reikalu:

— Mano ponas duoda laba 
diena ir praszo pono, idant sa
vo szuni nuszauti, ba per loji
mą no gali nakti miegot.

Kaimynas: Duokie laba die
na savo ponui ir praszyk, idant 
butu malonus nutrucit savo 
dūk te re ir i’aVtapijona Isuka- 
pot, ba asz negaliu miegot.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. |
MM A TT A ATffiV A . . X

randasi didele

menesiu buvimo

MAHANbY CITY, PA.
--------$--------

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

• b e a . « • i • 1 •
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mano vidutinis

ošiu — at-

o žeme pa

— S u na u 
ar esi czįą?

— Esi u teveli 
sake durnius.

— Gerai mano sunau jog 
tu esi ir mano prisakymu isz- 
pildei,'busi laimingas. Imk ta 
ploscziu ir paslėpk ji kaipo 'po 
tėvui turtas, kuris ir grabe apie 
tave pamena. Kada tu esi su 
juom apsivilkės niekas tavęs 
nematys, tai kur norėsi, galėsi 
būti.

Po tam atsigulė 
šlepe ji.

Sulaukės ryto nuėjo durnius 
namo paslėpęs ploszcziu tam 
paežiam gluoksnyje.

Kada jis inejo in grinezia, 
klgusia pas ji ’broliai, ka mate 
ir girdėjo. Jis jiems apsakė jog 
tėvas klausė apie vidutini bro
li. Paskui u'žlipes ant pecziaus 
užmigo.

Troczia nakti nuėjo durnius 
ant kapiniu prie tėvo grabo 
nors buvo alkanas nes jau jam 
broliai nedave valgyt.

Kaip tik iszinusze dvylikta 
adyna, iszejo tėvas isz grabo

I

ir paszauke: 

ežia?
Sūnau jabniauses,

— Ksin teveli. 
rfėvas atsake:

žinau,— Asz 
mielas sūneli

esi

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, d

asz žinau 
jog tu treczia 

nakti czion stovi. Pasirodai 
jog no tik turi gera szirdi bet 
ir d rasos. Laiminu tave mano 
sunau ant viso tavo gyvenimo. 
Bukie visada laimingas! Duo-

auksine lazda ir szvilpinaite, prieteliu. 
apsivilko su ploszczium ir isz- 
nvko isz akiu broliu, t.

Tsztikro esate labai 
kas su juom pasidarys?

Sztai pasta nuvijo 
liaut per ciela
žint Dievo geradejyste ir žmo
nių darbus.

Nebuvo tai neiszgale del jo 
nes ka tik norėjo, akimirksny
je viskas iszMpilde. Galėjo jis 
but visur ir viską matyt nebū
nant matomu.

Pa'žines ciela svietu pribuvo 
in viena miestą kur gyveno isz- 
mintingas karalius kuris isz- 

kareiviu balių. 
Isz visos vieszpatystes o ir isz 
kitu sklypu kareiviai suvažia
vo ant baliaus.

Paskirtoje 
puiku sostą del monarchaus. 
Po abieju pusiu sosto prikai- 
szyta po u'ždangalu sėdynės 
del puikiu panų o tolinus del 
augsztu ponu. Visas tas lau
kas buvo aptvertas, tiktai pa
likta dvejos durys ’del inejimo 
ir iszejimo.

Kada jau viskas buvo gata
va ir kareiviai stovėjo oileje, 
tada -mus pakelevingas pasta- 
navijo-gi su tais kareiviais at- 
siženklint.

Kaip tik užgrajino ant triu
bu ir sudavė in katilus, visi 
skubino ant paskirto lauko.

Karalius ir svecziai jo pa
skirtas vietas užėmė. Tada vy
resnieji pasako prakalba apie 
kareivi. Puikiuose ginkluose ir 
apt puikiu arkliu jodinėjo ka
reiviu1!, atiduodant garbe mo
narchai ir ponams o po tam 
ateminejo su bukais sztįlietais 
in sąve. Kuris katra nuo ark
lio nuverta, 
kiu kareiviu; 
ženklinimą ąplaiikydavo dova
na laibai brangia įpuszkia nuo 
cigaru arba puiku kasnika nuo 
tos moteres ant kurios vardo 
galejosi.

Kadą turėjo prasidėt kare 
del dovanos isz ranku karalai
tes, iszjojo ant lauko* kares 
puikiausi kunigaikszcziai ir ki
tokį smarkus kareiviai. Ir sztai 
tarp mynios. žmonių pasidarė 
didelis riksmas isz nusistebė
jimo nes ant balto arklio, auk
siniais ir visokiais brang-ak- 
menais iszsodinto ginklo atjo- 
Ž‘o nepažinstamas kareivis. Ati- 
lave gartbe karaliui, ponams, 

visiems susirinkusiems ir tarė:
Ei4iu kareivis “Sviato-

vietoje isznosze

ta vadino smar
ka ipo už atsi-

II*

r.
t’ "

N

du tau szvilpinaito. Kada su

bmhmUm

vidus” (Vadinosi jistSviatovi- 
du uos buvo laibai ia&mintingu

Kaip tik pradėjo szvist, už
szvilpe Sviatovidas ant savo 
szvilpynaites ir tai*e:

— Tegul ežia stoja daugy
be vaisko kuris po mano va- 
dysta turi sunaikinti nepriete
liu tebirio karaliaus.

Jo norai tuojaus iszsipilde.
Su tuom vaisku ’ nusidavė 

Sviatovidas priesz nepriteliu 
ant balto arklię ir auksiniuose 
ginkluosią.

Neužilgo pamate vaiska ne- 
prieteliaus. Tuojaus suriktavo 
savo vaiska. Paskui isz kale 
kardu in virszu, meldžiant pas 
Dieva laimėjimo karei, ba sto
jo apgineju uszpuolancziu. Ka
da. iszdave ugni, užstojo baisi 
kare. Ne vienas isz neprieteliu 
ne likos gyvu. Terp užmusztu 
rado ir pati karalių.

Sviatovidas liepe užmusztus 
palaidot, o paskui užėmė ciela 
vieszpatyste neprieteliaus. Pa
ėmė teipos-gi karūna ir visus 
turtus. Viską atidavė karaliui 
pas kuri buvo ant susirinkimo.

Sugraudintas karalius spau
de ir bueziavo Sviatovida, kai
po savo sunu. Pažinias kara
lius jo szirdi, atidavė vienati- 
nia dukteri už paezia,
smereziai jio pavedė sostą. Ir 
gerai karalius padare ba da 
kaip buvo gyvas turėjo gera 
žentą, o po smert paliko isz- 
mintiuga ir puiku karalių.

Už vieszpatavimo Sviatovi- 
do svietas buvo iszmintiiigas 
ir laimingas, bu su pagelba do
vanu tėvo tokiu ji padare.

Sviatovidas viską žinojo kas 
tik pasidarydavo jo viesipa- 
tystei. Jeigu kur pasidaryda
vo kokios maiszates terp žmo
nių, tuojaus jis nusiduodavo ir 
kaltininkus nukorodavo.

Visoj jo karalystei buvo pui
kios szkalos, karmai ir miestai. 
Auksine la^da buvo jam už 
beria.

Ilgai, ilgai jis vioszpatavo, 
o po smereziai sostą ir tris do
vanas paliko vaikams.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

o po

46 akeriu farma Locust Val
ley, Pa., parsiduos pigiai sy
kiu su maszinerijoms, gyvu
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjimo. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doms. Ant farmos randasi b 
akeriai girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman,
Barnesville, Pa, .
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Gera Tarnaitė
——♦ ...—

— Ei, ta kataite! — kalbė
jo iNironieno glostydama gel
tonus plaukelius mergaites. — 
Tu manu būda permainai ir da
rai su manim ka nori, asz jau 
pati matau. Matau, jog rodos 
kokis vasziukas mane prie ta
vęs traukia. Netekau mano 
vaiku1, visu! visi dingu... Tas 
permainė mano szirdi ir būda. 
Viena isz mano dukterų butu 
jau tavo metuose. O! daigu 
man jaja butu Dievas užlaikęs 
lai 'buezia tikėjus in susimyle- 
jima Dievo.

Marijona klūpojo prie lovos 
baronienes, aszaros gausios ir 
kavsztos nupuolinejo ant josios 
delno.

— Eik iv ant pasilsiu mano 
kiAliki, asz jau viena busiu.

Ir mergina ant pirszlu isz- 
ejo isz pakajaus baronienes.

♦ ♦ ♦
Nuo tosios valandos baronie

ne atsidavė visa ant Marijonos 
ir jau tarn.vsta buvo daug 
lengvesne. Marijona laimino 
ranka Dievo už ta ja atmaina ir 
rūpinosi savo ponia 
kaip galėdama.

— daigu katra 
ežiu a t statysi 
apie tokia, kuri turi szirdyje 
pabažnmna, —
niene in dažiuretoju arba ran- 
dytoju — nes tiktai ant tokiu 
moterių gali atskluot... žiū
rėk ant musu Marijoneles.

— Pana Marijona yra tik
ru aniuolu, — tarė senis su už
sidegimu: nuo dvieju menesiu 
jeszkau joje kokio felerio ir 
negaliu rast. Josios pabažnu- 
mas nieko del mus nekenkia; 
ramumas ant josios veido aisz- 
kiai matyt. Nesiaugsztina jiji 
už kitas ir del kožnos yra prie
lanki. Mane pati gmaloja; klau
sėsi visame kaip 
man pamokslus <

ramint

isz ta mai
tai pasirūpink

kalbėjo baro-

tėvo, kalba 
kaip kada 

nuiminėju man kepure nuo gal
vos kaida praeit i nėjome pro 
kryžių, — da gatava mane pa- 
darytie szventu...

Ba ro iff e ne n u s i j u o k e.
♦ * ♦

Dvarokai ir visi tarnai pra
dėjo jau garsiai kalbėt apie li- 
citacija dvaro per skolininkus 
ir jau ne vienas noiVjo jaja ap
leisti. Jonas lekajus pirmuti
nis pamote tarnysta, važnyczia 
po juom o paskui gaspadine.

iszeidama atėjo 
pas Marijona ir kalbėjo:

— Ir tu mano mergele ne
turi czion ka veikt: jaigu nori 
asz tau pampinsiu vieta dide
liam < įvare.

— Tai ne, mano mergele, 
mano poni del manes yra labai 
gera tai kam jaja pameti net, 
t n i butu didžiausia nedorvbe!

Tai tau!.. Jonas ir szeparka 
pasako man jog baronienes 
dvarus paėmė skolininkai tai 
ir mums czion vietos nebus, — 
roike isz laiko karimtis.

— Bet asz to nepadarysiu 
ir tau rodiju, likie pakol mud
vi poni neatprovins, lai da yra 
gana laiko.

Tuom lai k veikalai baronie
nes kas kartas nieky n ėjo; ato
me viską ir pardavė. Kukarka 
atsitraukė o nelaiminga ponia 
tiktai su savo dora mergaite 
Marijona persikėlė in Varsza- 
va ir pasisamdė 
stu'bcle.

kada

Kukarka-gi

o

mano

Vokiszkas Laivas Atlankė San Diago
t-’M
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lies valdžios sistemos tikras 
supratimas. Taip-pat mokina
ma geografijos ir Suv. Valsti
ja istorijoj

Suprantama, kad vieszos va
karines mokyklos nėra užlai
komos vien tik
Tukstancziai Amerikonu, vyru 
ir moterų, jas lanko kad page- • s » ** • * • r

VAKARINES
MOKYKLOS

1

TARADAIKA

r

Keletas motu atgal, Dr. Ma
yo, vienas iisz Amerikos go
riausiu czirurgu, pasakė, kad 
dentištoi turės imti žingsnius 
medicinoj. Sykiu su sziuo pra- 
neszimu, naujas'burnos bygie- 
nos vajus stengiasi iszmukinti 
tris dalykus.

1. Kiek bledies yra padaro- 
mii kūno sveikatai, kuomet 
burna yra neszvari, dantys ne
prižiūrimi, kiauri ir smegenis 
nesveikos.

'rinkamus budus atitaisy
mui visu burnos ligų.

3. Kaip iszvengti dantiniu 
ligų.

Labai mažai žmonių težino

I -
I. b

<4 JiDaug ateiviu tižioje szalyje 
nežino, kad Suv. Valstijose yra 
daug iustaigu kur mokslą ga
limu ingyti veltui. Nesiranda 
nei vienos kitos szahes, kur 
mokslo parankamai butu taip 
skaitlingi ir pigus. Amerikos 

yra labai užsi tikėjo
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Vokiszkas laivas
go, Ualifornijoj. 'Pasai laivas plaukineja po visa svietą su lai
viniais studentais. Ant laivo randasi 400 al’icieriu ir vyru.
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ateiviams.

Mergina apsiverke.
Ar tau poni, kame pra- 

M ari jonątarėsikreipiau, 
verkdama.

— K a ♦
szanke baroniene

Mano kūdiki, pa- 
suxijudinus

lyg gyvaseziai, — ar tai misli-
n i jog 
vinį

noriu tave atpro-

asz

Taip iszrodo, idant ap- 
leisczia ponia ir palikezia pa- 
czia viena. . .

Bet vaikeli mano,*
tau turiu pasakyt tikra teisy
be; žinokie apie tai jog asz ne
turiu kuom užmokėt u’ž tarny 
ta.

s

A s z dirbsiu ant sa\ o ii 
ponios užlaikymo.

— Esi aniuolu Marijonele! 
spausdama 
kur tosios

— tarė 'baroniene 
sierata prie saves; 
dorvbes ixzmokai.

— Szventame tikėjimo.
Baroniene suome visas savo 

knygas isz kuriu skaitydavo, 
visas srtmote iii ugid,'tardama : 

Mariuk! Dnokie man ta
vo knygas.

• v • | r* •Ar apie žengimus Kris
taus.’ — tarė mergina, — ak, 
tuojaus, tuojaus atnesziu.

Baroniene kuri turėjo gera 
szirdi, tuojaus persieino nuo- 
bažnais skaitomais ir kasdiena 
some su raminimą. Atsiverto 
jiji prie Dievo su suminkszthi
tą szirdžia 
del kitu.

Dievas susimylėjo ant nelai
mingos pavargėlės.

\ ienas isz baroniene
niu numirė, laibai turtingas 
žmogus o numirtlamas užrasze 
visus savo dvarus ir turtą <lel 
josios. Baroniene atpirko savo 
dvaru, Marijona apsirasze del 
savos kaipo duktere ir užrasze 
da būdama gyva, viską — dva
rus ir pinigus.

Jau turtai baroniene ii(ipa- 
kele in puikybe, kasdiena atsi- 
lankinejo in bažnyczia, paszel- 
pinejo biednus ir ubagėlius.

\risi vadino motina ubagu 
baroniene J uodaduLskiene, o 
Marijonele vadino aniuolu ku- 

\ ri jaja vadžiojo visur.
GALAS.

suraminimu.

ir buvo pavoizdim

numirė,
gimi-

sau prasta

vakariene

♦ ♦ ♦

Baroniene sugryžo viena va
karo nuo pasivaikszcziojimo 
labai nuvargus. Marijona kaip 
visada, padavė jai
kuria pati pagamino.

— Dėkui tau Marijonele^ 
Tavo prielankumas del manes 
mane graudina liet isz mano 
szalies butu labai bjauru iszga- 
linetie tavo gera szirdi ir gai- 
szint tavo ateiti o kurios, bū
dama prie senos moteres be 
turto, nesusilauksi. Viena isz 
mano prietelku, kuri tave pa
žino pas mane, nori tave paim
ti pas save. Nors man gana 
skambi Ims tasai atsiskyrimas 
l>et ka galiu daryt, turiu pasi
duot paskiitindbiai, ka
liepe padaryti del tavo gero.

; '■ ' įgl į'

MOKYKLOS LAIKAI 
IR JU ATSAKOMYBE

^Mokyklos dienos atnesza at
sakom vbes motinoms ir 
varas ir lygiai vaikams ir ju 
mokytojoms. Taip kaip bizny
je sergantis vyras ar moteris 
negali dirbti gerai, taip ir mo
kykloje, vaikas, kuris nėra 
tvirtas ir sveikas niekuomet 
negales žengti pirmyn, Vaikai 
ir mergaites, kuriu tėvai auk
lėjo su sveikais paproeziais tik 
jie tegalės turėti aukszcziau- 
sius laipsnius moksle.

Ant motinu puola atsakomy
be apsaugoti mažus vaikus nuo 
visu ligų. Apsisaugojant ir te- 
mijant visus pirmutinius ženk
lus, motina gali daug prigelbe- 
ti sulaikymui visu taip vadina
mu vaiku ligų, kurios greit 
pasirodo, kuomet vaikai pra
deda mokvklas lankyti.

‘‘Apsaugoti ?”
Yra keturi patarimai, kuriu 

kie'kviena molina turi 
tis.

L Vaikai turi pavalgyti ge
rus pusryczius priesz iszejima 
mokvklon.

2. iJems turi būti doudama 
užtektinai laiko valgyti, kad 
nenurytu gerai nes u kramy ly
to valgio.

3. Turi dėvėti drabužius pri
taikintus --- : rn
4 i

vaikas, kuris

Ka tai rciszke

te-

»>>

laikv-

Turi 
kuomet Ii ja

orui. Turi turėti 
kalioszius” kuomet Ii ja li

tam tikra apsiausta apsisaugo
jimui nuo lietaus, lygiai kaip 
szilta apsiausta kuomet szalta.

4. rl’uri užtektinai anksti ei
ti miegoti, kad gautu deszimts 
valandų miegoti.

Beveik visas vaiku ligas ga
lima tuojaus pa temyli, jei tik 
motina temys 
lūs.”
do viena ar daugiau

pirmus ženk-

linus savo mokslą arba 
mokti koki mena 
Daug ateiviu besi mok i adam i

« •" • • rr j
mokslui, ir szvietimo aut orėtai , -
daro ikek gali kad patenkinusi 
reikalavimus kurie ju doincu 
atkreipiami. Dažnai sutinka
ma ateivius, kurie iszsivaizdi- 
na, kad jie ežia tik pakenezia- 
mi, ir kad visos moksliszkos il
ki tos i n s taigos yra tik ežia gi
musioms ir pilieczinms. Dides
nes klaidos jie negalėtu pada
ryti. Kak tinai szvietimo auto
ritetai visuomet stengiasi pa
siekti ateivius, surasti naujų
jų mokinimui budus, ir 
traukt juos in vakarines mo
kyklas.

Nėra nei 
peš szioj szaly, 
taip pasinaudoti szvietimo pa- 
ranknmais, kaip naujai atvy
kusieji isz kitu szliu. Jie gali 
veltui lankyti vakarines klia
sas kur iszmoks anglu kalbas, 
arba būti instruktuoti piliety
bei jei nori tapti pilieczlals. 
Arba 
amatu kliasas 
mokti naujo amato, - jei save* 
užsiėmimu 
Namu szeimininkes kurios

• f 
1HZ-

ar amate.
žmonos

w
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amatu kliasos at ramia, kad jie 
padidina savo kalvos turtin
gumą naujais žodžiais.

Dauguma, kurie norėtu nau
dotis ta gera Amerikos vicszu 
vakariniu mokyklų sistema ne
žino kur eiti ir kaip užsiregis
truoti. die turėtu nueiti in ar
timiausia mokykla, 
bijosi kad ju paklausimai gali 
būti nesuprantami, ju laikrasz 
ežiu redaktoriai tame miesto 
visuomet bus pasirengė juos 
nurodyti ir duoti jiems reika
lingus patarimus. Atsiradus 
keblioje padėty galima kreip
tis in vieszaji knygyną. Dide
liuose miestuose vieszi knygy
nai visuomet laiko darbininkus 
kurie supranta ir kalba kitas 
kalbas. E.L.1.8.

■ ■ ~

Vienas vaikinas ir mergina, 
'.turėjo nakezia apačiom, 
Ir norints szalta buvo, 

liyg pusiaunakt spaeieravo.
Kada sugryžinejo,

Sztai su paliemonu suėjo, 
'Pas užklauso: 
'Pas atsake:

ir jei jie
kad burnos stovis lieczia tris 
svarbiausius gyvenimui daly
kus, valgi, vandeni, ir orą. Nie
kas negali gyventi be sziu tri
jų dalyku. Valdžia leidžia di
deles pinigu sumas, kad van
duo ir valgis butu szvarus. 
Szoimiiiinkes stengiausi kad 
puodai ir indai kuriuose valgis 
duodamas, butu szvarus. Vi
sos smulkmenos apturėjimui 
szvaraus valgio yra aprūpina- | 
mos, 
per lupas, dažiniausiai jis už- 
sikreczia, nes dauguma burna 
yra neszvarios.

Kaip užlaikyti burna szvą- 
riai, kad neleidus dantims pu
ti? Sztai keturi praktiszki pa
tarimai.

1. Burna turi būti gero den- 
tisto prižiūrima. Eik pas ge
riausi, koki gali rasti. Reikia 
pas ji dažnai eiti nors tris ar 
keturis sykius ant metu. 1

2. Dantys turi būti egzami
nuojami su X-ray, kad suradus 
kokiam stovy yra szaknys, ir 
kaulas apie tas szaknis, 
tose vietose yra pradžia visu 
dantų ligų. Visi dantys, kuriu 
nervai iszimti yra abejotini. 
Nors pas juos ir neširaiula 
skausmo vienok prie szaknies 
gali rastis votis, ir X-ray te
gali tai surasti.

3. Reikalauk,, kad. dentistas 
duotu visus smulkmeniszkus 
patarimus, kaip dantis prižiū
rėti. Reikia paszvesti nors tris 
minutes kas rytmetį ir kas va
karu plaunant smegenis ir 
dantis, kitaip ju tinkamai ne
galima iszvalyti. Atmink, kad 
szvarus dantis nepūs, ir szvari 
burna neužkrės valgio.

Nevartok tiek daug cukraus, 
nes cukrus greieziausiai prive
da prie dantų puvimo negu 
kitas koks valgis. Gamta nie
kuomet neskyrus mums cuk
raus koncentruotoje formoje 
bet norėjo, kad mes ji imtumo 
naturaleje formoje kaip, vai
siuos ir daržovėse.

Profesorius Osler,
ir kuris gyvendamas buvo 

skaitomas aukszcziausioje me
dicinos profesijos vietoje sa-

‘‘Turite doktrina mokin
ti, ir turite ja mokinti visuo
met. Ta doktrina yra, burnos 
szvarumas, dantų szvarumas ir 
gerkles szvarumas. Szio trys 
dalykai turi būti jusu sektas 
per visa gyvenimą, 
vieno dalyko taip 
žmonėms, 'kaip burnos hvgie- 
na. F. L. L. S.

bet kuomet jte pereina

“ ver j u going?” 
no 'ju biznis, vat 

aj duing.”
Palicmonas szoko; leneiugeli 

užnnrino,
Narsunas nenorėjo eiti, 

Pradėjo alsi spirt ir keikti, 
Palicnnonas pradėjo su paika 

Įlipti,
Ir da iszsiemos szvilpnka 

norėjo szvilpt, 
Bet mergica prisitaiko, 

Paėmė pa Ii omon a už užpakalio 
ir patraukė,

Ir su savim eiti vadino;
Narsunas palic'mona užgulė, 
Paika ir revolveri atome ir 

su peiliu d u re, 
Palicmonas suteriotas pasiliko 

gulėt,
O narsi porele leidosi bėgt.
Tai mat ka grinorins moka 

paklaryt, 
Nuo palicmono moka iszsisukt

Tok i s gerai ne teze i s, 
Kada nors galas jam pareis.

< <
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Vienas’ isz Luzern i u, 
Pilnas jrzposu visokiu, 

Ih szlidba važiuot jam reikeje 
Padaryti szposn užsinorėjo, 
Liepe arklius in vežimą 

pakinkyti, 
. t) kad veržimo ratai nebuvo 

g’umii ajjfaisyti, 
Asz nevažiuosiu;

Z1 I

Paszauke: ”
Duokit vežimą su gurnais

> ?

vienos kitos gru- 
kuri galėtu

nori tapti
gali lankyli i n va irias

kur gali isz-

nera patenkinti.
ne

gali vakarais iszeiti, turi pro
ga mokinties dienos laiku.

Chicagos miestą galima im
ti kaipo pavyzdi didelio darbo 
kuris yra daromas užaugusio
ji! szvietimo dirvoj. Vieszos 
mokyklos, kur mokinama vel
tui, po szvietimo skyriaus 
priežiūra, duoda proga kiek
vienam atsiekti mokslo, arba 
siekti daugiau. Yra tam Spe
ciales kliasos, kur mokinama 
anglu kalba ateiviams.

Szvietimo įkyrius taip-pat 
turi anglių kalbos įy piliptyste§ 
kliasas bile din

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

1

■

jau mi-

asz užmokėsiu
Gumai turi ’būti,

Nes mano mylima mėgsta 
guma kramtyti, 

Tai tegul ant gurno važiuoja
Ba pirma ir dalba r guma 

maumoja.”
'I’aigi dievyti, pirma pekszti 

iii szliuba ėjo,
O dabar vežimu ir bambiliu 

mada i nėjo.
Lietuvoje laszinius valgė, 

O ozionais jau ir-mėsa negardi
Lietuvoje buvo geras paku

liniu padurkas,
O ežia ir plonytis nekas, 

Nežino, ar dei to kad ežia už

Ar mažiau galvose smegenų.

r n
1

>

daug pinigu

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėlio. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

61,000 TIK UŽ 60 CENTU.

turi anglu,kalbos jy pilįptyste§ 
kliasas bile dindiįveje kur ran
dasi tam parankumai.

Szvietimo autoritetai turi 
dienines kliasas ateivėm, kur 
randasi užtektinas reikalavi
mas. Nekuriuos atsitikimuos 
ju vaikai esti prižiūrimi, kuo
met jos lanko kliasas.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
nori paduoti praszyma 
gavus paskutines 
popieras ir turi būti natūrali
zacijos egzaminuotojo ir teis
mo egzaminuoti, 
Speciales kliasos 
Darbo Departmento Natūrali
zacijos Biuru, kur pilietybe 
iszdestoma. Mokiniai gali pri
sidėti bile kada, 
kuomet tinkami, nežiūrint rei
kalaujamo laiko. Užbaigus, jie 
gauna certifikata, kuri iszduo- 
da Natūralizacijos Biuras dr 
Szvietimo Skyrius, ir tas cer- 
tifikatas yra geriausiu patvir
tinimu aplikanto mokslo tin
kamumo. Nereikabuijama jo
kios mokesties. Mokinama ele
mentarines anglu kalbos ir 
mokiniui duodama szios sza-

, kad 
pilietybes

testeigtos 
saryszi su 6F

ir užbaigė

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, pe- 
inksmas ir invairiu nesmagumu ap

imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapii.imosi 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
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykap, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga' tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

į

'MM
“pirmus ženk- 

Beveik visi vaikai paro- 
ženklu, 

žemiau pažymėtu, ir turi būti 
laikomi namie ir žinia reikia 
mokyklai duoti. Pirmi ženklai 
— iszborimas; skaudanti gerk
le; smarkus kosulys; karsztis; 
vėmimas raudonos ir aszarotos 
akvs.

Ka motina gali daryti, kad 
neleidus tiems simtonams plė
totis. ■ ' j

l.Paszaukti gydytoja kuo
met skauda gerkle. Nieko ne
laukti.

Neprileisti kitu 
prie to ‘kuriam gerkle skauda 
ar turi koki iszberima.

3. Nepriimti jokiu sveczlu 
(ypacz vaiku) in savo namus, 
jei tavo vaikas turi bpnt vię- 
nu isz virszminetu simtomti.'

— F.L.I.S.

kc —

Nėra nei 
svarbaus
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Daka va no jo ana diena buvau, 
Tai ir visko ten maeziau, 
Užėjau ant vieno baliaus, 

Užsipun'dinau glasa alaus.
Netrukus armideris pasidaro, 

Keli tarp Saves susibarė,
Prade'jo žandus vieni kitiem 

tvyszkyt, 
O bobeles spiegt ir klykt. 
Ne greitai 1 armas .nustojo, 

Kol musztukus nesuresztavojo,
Pusėtinai u'ž tai užmokėjo, 
Badai įpo 1S doleriu sudėjo. 

Ne greitai Ibus,
Tekis puikus 'balius. 

♦ * ♦

Viena mergina, 
Da suvis jauna,

Į Iii pataisos narna nukeliavo 
Ba įbrolis josios su jaja 

roklps negavo.
Vos 16 meteliu turėjo, 

Kdt nakti namo lie ėjo,
Brolis negalėjo nieko padaryt 

Turėjo in narna pataisos 
atiduot,

Tas atsitiko IIlinojuje, 
i Apygardoje didelėje.

Rugoja Ant Kubos
iftil

M
<-** * '"V *”* X *<*tjh*

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
1 Dejitistaš Mahanojujc.
Ant Antro Floro!Kline Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy City 
n

-------------------------- -------------------------------------- ---- --------- - .............

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokamu gyduole variuojama nu 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UMima ir szulti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 80c per paczta. į 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLB^RY ST. READING. PA aistina Jill <4 H IĮ e mm'I i 4"^"'

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St, Frackville, Pa.
Bell Telefoną* 172

MILL & PATTERSON STS., 
ST. 0DAIR, PA.

Bell Telefonai 1480-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraszeziausiu Iki prakil- J. 
niausią. Parsamdo automobilius de) 

I......wn ▼ .u, veseliu, krilcsztyniu it 
{kitiems pasivažinėjimams. _

man .laidotuvių

1 S:

2. vaiku
t

p 
kfci

11—Abi

K. Rėklaitis
Lietuviukai Graborius

Laidoja numirėlius pa- 

mokslą. Turiu pagalbi-
gal naujausia madą ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko motorams. Priei
namos prąkas.

• - -- ii a .
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U^TUVtSŽKAS GRABORIUS
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kiton geriausi 
lą|dojima atl

NuTiudimo valandoje sutel-

iekam rūpestingai

Mahanoy city. pa. | 
306 Market Street, 

TAMAQUA, PA.

t
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Nuliudimo valandoje sutei
kiam geniausi patam avima. Pa
laidoj ima atli ’ . ’ _ ’
ir gražiai. Busite pilnai užga-

H Ihz Mątaojau. ir Girardville, gi 
fi Jeigu kas pareikalaus mano pa- n 
S tarnavimai^! meldžiu man tele- g 
n fonuoti o pribusiu in deszimts g 
q minutu. Bell Telefonas 872 9

/
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666
YRA TA! RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karsxorio ir Materijos. 
Glitai veikia. Gausite aptiekėte.
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Juozas E. Barlow, Ameriko- 
niszkas ukesas innesze protes
tą Washingtone priesz Kubos 
valdžia kad 
kalėjimo kada pasprieszino 
priesz valdžia kad jam užgrie
bė jojo žemiszka turtą. Dabar 
jeszko atlyginimo už skriauda 
ir sugrąžinimu turto*

i t Mj» ua s

ji laike uždaryta 
kada

■
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pfts.
J. FERGUSON, Vieo-Prei.ir Kas. j
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ŽINIOS VIETINES
— Sziadien prasideda pir

ma diena Rudens.
— Ut a minko pripuola Szv. 

P. Marijos Paszialpos.
— Martinas Lally broker 

bosi s Maple Hill likos perkel
tas in North Mahanoy brokeri.

— Kazimieras, sūnūs Sta
nislovo Leszczin^kio, W. Ma
hanoy avė., iszvažiavo in Phi
ladelphia, tolinus lavintis 
mokslo Jefferson Medical Col
lege, kur mokinasi ant daktaro. 
Kazimieras praeita meta lai
mėjo dovana už paraszima ge
riausio straipsnio kaip apsau
goti girres nuo ugnies, turėjo 
dinsta Pennsylvanijos Ukystes 
depnrtmentc praeita meta Har- 
risburge.

— Jonas Neverauckas, 515 
W. Mahanoy avė., likos pasta
tytas po $500 kaucijos, už insi- 
veržima1 in bažnytini skiepą 
Szv. Jurgio bažnvežioję Shc- 
nadorije (badai praeita meta), 
kur sudaužė kliubo rakandus. 
Skunda užvede parapijos pre
zidentas Daugirda. Neverauc
kas pastatęs belą, likos paleis
tas lyg teismui.

— ■ la į ... ■ ■ i i. ,i ,i     

SHENANDOAH, PA.
— Charles Parker . ir Leo

nardas SzalinskL, likos nuvež-
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tolinus

— Garnys paliko patogia 
ir sveika dukrele V. Urbanavi- 
cziams 535 W. South uli.

Antanas Daiinskas, 41G 
., likos skaudžei 

apdegintas Vulkano kasyklose 
ir likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbuti.

E. Market u Ii

— Musu 'biznierius Mikas 
Auksztakalnis sugryžio nede- 
lioj isz New Yorko ir Brookly- 
no kur keletą dienu sveczia- 
vosi pas gimines ir pažinsta- 
mus.

— Nedėlioję 291 a Rugsėjo, 
pobažnytineje salėje Szv. Juo
zapo Parap. Choras po vado- 
vysta vargonininko A. Szl a po
lio rengia puiku koncertą. Di
desne <lali programos iszpildys 
pats varg. A. Szlapelis. Jis bai
gė mokslą American Conserva
tory of IMusic, Chicagoje, III., 
ir <beto da Italijoje mokinosi 
du metus. Pirma karta szios 
aplinkines Lietuviai gauna to
kia proga iszgirsti -dainuojant 
tikra Lietuviu artistą. Progra- 
mo pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. Inžanga 50c. suaugusiems 
ir 25c. vaikams. Pelnas skiria
mas parapijos naudai. Visus

r>

naudai.
atsilankvti užkvieczia:

Szv. Juoz. Para]). Choras 
ir Varg. A. Szlapelis.t?8) PADEKAVONE

Juozas Karaszauskas kurrs 
likos naminuotas ant Taksu 
Kolektoriaus ant Demokratisz- 
ko tikieto szirdingai dekavoja 
visiems kurie už ji balsavo ir 
praszo visu ji nepamirszti lai
ke didžiųjų rinkimu Novom bė
rio i^ęnesije.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.I“ b ____

Trumpam laike mirė czionai- 
tinejo aplinkinėje szios |ypa- 
tos:
t Viktorijų An<lruszkevi- 

cziene, 80 Anthracite St. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis in parapijos kaipines, 
Georgetown.

t Jurgis Kunca, sūnūs 
Fulton St., palaidotas

L

s, 57 
su baž

nytinėmis apeigomis in para
pijos kapines, Georgetown., 
t Juozas Pagarelskis, vni- 

Ed- 
wardsxdlle, palaidotas in pat 
rapijos kapines, Pringle.
t Motiejus S’kuczas, 

N. Meade St., palaidotas in pa
rapijos kapines, Georgetown.

■f Juozas Szmitas (Smith), 
758 Main St., Sugar Notch, pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis in parapijos kapines.
t Petrone Soroka, 181 

Banį 8t., Plymouth, palaidota 
su bažnytinėmis
kun. Sinkevicziiis in parapijos 
kapines, Muhlenburge. — V.

kas, 45 East* Grove St.,

Soroka,

118

apeigomis

Didele Eksplozija Mieste Newbourgh, N.

t i in Potsviles kalėjimu už nu
žagė j ima 15 metu mergaites. 
Abudu pakuste mergaite kad 
su jeis važiuotu automobiliuje 
o kada radosi aplinkinėje Tur
key Run, mergaite užklupo ir 
subjaurino.

— Szv. Jurgio bažnyczto
je praeita Seredti likos suriszti 
mazgu moterystes Gomor (?) 
Glinskas isz Girurdvilles kuris 
paėmė sau už gyvenimo drauge 
pana Ona Szemanrfkiuto isz 
miesto. Girardvilles koras prie 
kurio jaunikis prigulėjo ir bu
vo prezidentu pagiedojo pei
kei Veni Creator. Veselka atsi
buvo pas nuotakos motino ant 
005

Visi likos sužeist: 
per praeinanezius 

ir atvežti in

418 West 
kuris užbaigė 

Marion

N. Highland uliezaos.
• Tamoszius Grabauckas 

važiuodamas namo ant far- 
mos su karietaite, kurioje teip
gi radosi jojo pati ir dukrele, 
likos pataikytas per praeinan
ti automobiliu ir visi iszmesti 
ant kelio, 
ir sužasti
automobilius 
miestą pas datarus.

— Eugeniuszas, sūnūs Onos 
Andriulioniencs, 
Oak uliezios,
mokslą seminarijoi 
Hills, Ill., iszekliavo in Ryma 
lavintis tolimesniam moksle. 
Palydėjo ji brolei: Dr. Audrin
toms isz Kulpmonto, Adolfas 
isz miesto ir Edvardas isz New 
Yorko.

— K. Petrą nekas, 55 motu 
mirė pas savo broli Andriu, 
W. Center uliezios, pas kuri 
radosi ant burdo. Velionis bu
vo gerai žinomas ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos.

kuris

Girardville, Pa. — Antanas 
Paszkeviczius G0 metu, neuž- 
mirsz lyg gyvas bus baisaus at
sitikimo kokis ji patiko ana 
diena arti Ashlaudo, kada ėjo 
ant geležinkelio tilto,
pereina per Mahanoy upelu- 
ka. Paszkeviczius nemato pri- 
siartinanezio trūkio ir negalė
jo pabėgti nuo tilto. Trūkis ji 
pagavo ir nutrenkė nuo tilto in 
npeluka. Vėliaus trūkis susto
jo ir darbininkai isztrauke se
nuką isz vandens. Likos nu
vežtas i u. Ashlaudo 
ir manoma kad nuo 
nepasveiks.

— James Sweeney, 4G me
tu, 225 E. Mahanoy Avė. bosas 
Packer No. 5 kasyklų, 
mirtinai sužeistas laike darbo 
ir mirė trumpam laike Ash- 
lando ligonbutje. Paliko paezo 
ir keturis vaikus.

ligonbuti, 
žaiduliu

li*kos

Mineola, L. I. — Jonvte .fa- 
ronezikiute, 7 metu mergaite, 
likos mirtinai apdeginta, kada 
josios szlebukes užsidegu nuo 
ugnies artimojo namo,
kaimynai doge senas popieras. 
Mergaitę nuvežta in ligonbuti.

kur

Najiticoke, Pa. — Andrius 
Januleviczius, 45 metu anglc- 
kasis kuri apleido pati ir isz
važiavo in Jersey City, kelio
lika dienu atgal, nuvažiavo in 
ten ir atrado vieta gyvenimo 
savo pacziules, kuriai kerszi- 
no mirezia, jeigu pas ji nesu- 
gryž ir su jnom gyventu. Asz- 
tuoniu metu dukrele girdėda
ma kerszinima levo, paszauke 
|)olicija, kuri aresztavojo vyra, 

iszmesti re-

♦
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SKARBAS 
SKRYBĖLĖJE

rf"-

ATMINTIS PO MIRUSIAM 
DEDEI; 4,000 FRANKU 

PO PAMUSZALU.

Paryžius, Francijc. — Nese
nei Murks LeFrcrer, locninili
kus hoteliaus aplaike sena 
szilkine Skrybėlė po mirusiam 
dedei, kuris už gyvasezio buvo 
labai juokingo budo žmogus. 
Aplaikes tokia dovana, labai 
užpyko ant dėdes ir inmete se
na skrybėlė terp kitu senu ra
kandu ant pastoges. Tomis 
dienomis vienas isz draugu ho- 
telininko, kokis tai Mourner, 
geisdamas pasirodyt kaipo 
valkata ant maskarados ba-

/

Eksplozija, gazo mieste Newbourgb, N. Y.
1 ikosmaždailgiau pa'žeisti. Pinikiszka ’blede siekia keletą szimti

sunaikindama 30 biz-
niavu namu o 80 ypatų

tukstaneziu doleriu.

ISZ LIETUVOS
KAP. KUMSZTAIS IR LEIT. 
VEDEIKA MIRTINAI SU
DEGE, JU AEROPLANUI 

NUKRITUS IR 
UŽSIDEGUS.

Klaipėda. Lietuva, Rugsėjo 
19. — Netoli nuo Klaipėdos 
sziandie invyko oro katastro
fa. Lietuvos armijos aeropla
nui nukritus ir užsidegus, jo 
liepsnose žuvo du i 

kapitonas Kumszaitis ir leite
nantas Vedeika.

aviatoriai,

SULAIKYTA OZIGONE SU 
SVETIMU VAIKU.

Kaunas.
Szancziuose policininkas Grin- 
keviezius pastebėjo czigone su

Rugp. 21 d.,

linus, paprasze LaFrero ar lai- j kūdikiu nc czigonu tautybes.
sžilkineskais neturi senos sžilkines 

skrybėlės, Holcninkas atsimi
nė sau apie kkrybclo mirusio 
dtnles, atsineszc nuo pastoges 
ir uždėjo •draugui ant galvos. 
Tasai su džiaugsmu nusidavė 
ant baliaus.

Vienas isz szokikn nutrenkė 
jam skiybele nuo galvos su 
lazdele, kad skrybėlė puldama 
ant grindų susimusze. Pasilen
kęs idant skrybėle pakelt, 
Monmor’as patemino, kad isz 
pamuszalo iszsikiszo bumasz- 
kos-keturios po tūkstant i fran
ku. Nusistebėjas radiniu, nu
bėgo pas savo dranga hoteli- 
ninka, atidavė surastus pini
gus ir skrybėlė.

Ta ja nakti hotelininkas pa
rengė dideli balių del visu 
draugu ant atminties mirusio 
dėdes. Szilkine skrvbele laiko 
dabar po stiklu kaipo didžiau
sia atminti po geram dediai.

Turėdamas žinių, kad Kulau
tuvoj czigonai yra pavogė kū
diki, ja sulaiko. Sulaikytoji pa
sirodė esanti Bogdanaviczieno 
Regina, gyv. Elsinku g-vcy 1 
nr. Kūdikis moteriškos ly
ties, 3 menesiu amžiaus.

Czigone prisipažino, 
tas kūdikis isz Kulautuvos, 
vienok sako, kad ji nėra to 
kūdikio pa vogusi, tik gavusi 
isz 
kuri 
kur nors pamesti.

Musu žiniomis, czigone isz- 
tikruju gavo kūdiki isz moti
nos Jancziauskaites.

kad

Jancziauskaites Agotos, 
norėjo savo naujagimi

PERKŪNIJA.
Kupiszkis.

Kupiszkio

i

I

H

M'

Tilže.

'kuris

28 UŽMUSZTI PER VĖTRA; 
700 NAMAI SUARDYTI.
Manilla, Filipinai. — Dvi- 

deszimts asztuonios ypatos li
kos užmusztos, daugeli sužei- 
do o suvirszum 7000 namai li
kos suardytais per baisia vesu- 
la kuri prapnte per salas Ca- 
tanduanes ir Rapurapu, praei
ta sanvaite.

Daug bledes taipgi padaryta 
kaipo ir

kur žuvo keli žino-

Isz Visu Szaliu
■ I II— |»I !■»

MOTERE NUŽUDĖ SAVO 
GIMINAITI ISZ 

AMERIKO.
— Kaime Pevcrosia,

tuojaus prie Prusiszko rube- 
žiaus, atsitiko jau ne karta pa- 
naszus atsitikimas.

Nesenei sugryžo isz Ameri- 
ko Antanas Sandėris,
turėdamas 14 motu amžiaus 
iszkeliavo iii Amerika, o ka
da susirinko ganu ])iiiku turte
li per 20 metu, sumanė sugryžt 
in tėvynė pas savo teta. Ta,Ji 
vakaru atvažiavęs ir persistatė 
kaipo nepažystamas ir apsaki
nėjo apie turtus Amcrike, pri
sipažino, kad pats dasidirbo 
nemažai pinigu. Kada sveczes 
užmigo teta nužudė ji su pa- 
gelba dukters, bet peržiurėjo 
jojo popieras, persitikrino kad 
nepažystamas buvo josios bre
tonas. Moteres likos areszta- 
votos. Pinigu pas nužudyta ra
do szeszis tukstanezius Amerb 
koniszkais dolerois su kūrei s 
ketino pirkti daugiau žemes ir 
ant gero apsigyveni pas savo 
teta.

39 GASPADORYSTES 
SUDEGE.

Dublinas

Canarines, Luzone, 
Naga jo i, 
uis ir miestas likos užlietas.

SZEIMYNA SU DAUGELIU 
PIRSZTU.

Leningradas, Rosi ja. — Kai
me Kozlove randasi daugiau 
kaip keturesdesziints ypatų ku
rie turi daugiau pirsztu no kaip 
paprasti žmones turi o visi pa
eina nuo genežio kuris seniau 
buvo apsivedęs su motoro ku
ri turėjo po septynis pirsztus 
ant kožnos rankos o jisai tu
rėjo po septynis pirsztus ant 
kožnos kojos. Vėlesni gimines

dabar turi kai]) kada po sep
tynis ir asztuonis pirsztus ant 
kojų ir ranku.
ZOKONINKAS SU PERDE- 
TINIA NUŽUDĖ IR SUKA
POJO KITA ZOKONINKE 
Kijevas, Rosije. — Dist rik

to sude atsibuvo akyvas teis
mas kuris sujudino žmonis vi
soje a])linkineje isz ko labai 
pasipiktino ant dvasiszkuju.

Teismas buvo prieszais vy
riausia diakoną, zokininka 
'l’vla-dva Zekhune, žilo senuko 
tiirinczio GO metu kuris nužu
dė 28 metu zokininke Berigni- 
kiule, po tani nelaiminga zo- 
koninke sukapojo, indejo da
lis kūno iii maisza ir inmete in 
kanalu.

Draugo su senu zokoninku 
likos arosztavota ir perdetine 
zokono Varonkova, 
prigialbcjo papildyti t a ja bai
se žiulinsta. Badai nužudyta 
zokininke buvo neszcze. Abudu 
nubausti kalėjimu po deszimts -■ o

TOKIS TAI GILIUKIS 
ANT SVIETO.

London. — Bankierius Sir 
Prūdeli dingo isz czionais pri
sisavindamas kitu žmonių du 
milijonus doleriu. Pradell pa
ėjo isz vargingu tėvu, pribuvo 
keturis metus adgal in czio
nais jeszkoti giliuko o kad bu
vo teisingas jaunikaitis, turė
jo gilinki ir dastojo garbes. 
Vienas isz jojo draugu pasko
lino jam 5,000 lirų už kuriuos 
uždėjo ’banka. In du metus tu
rėjo dideli pasisekimą bet ant 
nelaimes pradėjo už daug ulia- 
vot ir draugauti su nelaboms 

ji ant galo
davede lyg prapulties. Ant ga
lo viską praleido, paėmė kiek 
galėjo vargingu žmonių pini
gus ir dingo nežino in kur.

— Rugp. 8 d., 
valscz. Žegumu 

kaimo dkininiko Aleknos žai
bas uždege gui'bus bet žmones 
sr.ibege gaisra užgesino ir ne
davė toliau iszsiplesti.

Tuo pat laiku irgi Kupiszkio 
v. Vėžionių kaimo pil. Norke- 
vieziaus žaibas nutrenkė ku
mele su kumeliuku. Nors ark
liai stovėjo prie namo, bet na
mo neuždege.

siJbcge

diakoną

kuri jam

mote rems kurios

Profesoris in studentą medi
cinos:

— Kokia rodą duotum del 
tokio, katras paimtu trucyz- 
nos 1

Studentas. — Liepiau pa- 
szau-kt kunigą, kad duotu pas
kutini patepimą.

metu kožnas.v

VESTUVES, SUŽEIDftTŲ- 
VES, VARDUVES, 

GAISRAI.
Klaipeda. Karceviszkiu kai

me, Klaipėdos kraszte, 50 m., 
amžiaus ūkininko naszlio To
nika iezio namuos jis susivedė; 
jo duktė Amanda su isz Vo
kietijos puses jaunikiu susižie
davo, o jo sūnūs, savo vardu
ves minėjo.

Kiekviena pramoga turėjo 
savo svecziu, kurie, muzikai 
griežiant, jaukiausiai linksmi
nosi.

Vakaro metu 10 vai.
staiga nustemba ir iszsigas- 
ta — namai jau liepsnose! 
Tuoj visi szoka gelbėti, kiti 
gaisrininku szaukti.

Pirmiausiai pradėjo degti 
tvartas, kuriame visi gyvuliai 
yra, toliau daržine, prikrauta 
pilna durpiu. Gyvulius, ta- 
cziau

visi

pavyko iszgelbeti, bet 
szienas ir durpes — sudegė.

Tvartai
3,000 litu.

Užsidegimo priežasties nie-
— Kad pati visus suvalgo, kas nežino.

— Ar tu Jonai niekados sū
rio nevalgai?

— No brolau.

buvo apdrausti

Didelis Gaisras Pridirbo Daug Bledes.
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Ana diena didelis gaisras mieste Portland, Maine steite pridii’bo įbledes ant suvirsz puses milijono doleriu. Keletą
laivu kurie radosi arti prieplaukos likos teipgi maždaugiau apdeginti.
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Kaime Przvodz, 
kilo ugnis, kuri slaigai prasi- 

► o 
didele

Andriui pasiseko
volveri per Įauga pakol palici- platino ant kilu grineziu,
• . • • ____ n i i r I i......... .. » .11..U‘ atėjo iii namus. Del ko Ja- 
nuleviczienę apleido savo vy
ra, tai nedažinota.

1

Minersville, Pa. —Ltotuvisz- 
koje bažnyczioji“ kun. Karalius 
apkriksztinO dukrele Martino 
Luczku, kuriai duota vardas 
Elenora. Krikszto levais buvo 
p. Antanas Szapalis bu
Adele Jakimoniute isz Maha 
nojaus^r

I

pana

Gaspadine in stoginiu: — 
Ka tu ton Mare dirbi!

Shiginaito: — U-gi budinu 
gaspadoriu.

G. — Ar tu neisi žemyn!
Kad da negaliu...S.

kad tame laike buvo 
vėtra, žmonis neinveike lieps
nos ir 39 gaspudorystes sudego 
in kėlės valandas drauge su 
visa rugepjuto* ir daugeli gy-

• • r JO • A flk A A Mvuliu. Žmonis pasiliki be nie
ko.

30 NUSKENDO SU MOTO
RINE VALTE.

Mexico City.
to Valarta, Jalisko gubernijol 
laike szturmo apsiverto moto
rine valtis, kuri nuskendo su 
30 žmoniemis. Visi kugryžine- 
jo isz Vallartos, kur praleido 
szventes. Buvo tai darbininkai 
isz Montgomery Fruit Co 
Txapas.

Arti Puer-

'' W j įtT 1

Txapas<
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