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1SZ AMERIKOS,SZT,KR™.
52 PRAŽUVO

VIESULOJE
PASIUTUS VIESULĄ 
ANT EŽERU MICHIGAN

IR ERIE, BLEDES PADA
RYTA ANT $4,000,000.

Per tris dienas

A‘>OL'

Chicjigo.
siautė pasiuWszkos viešnios ant 
ežeru Michigan ir Erie, du lai
vai nuskendo, o bledes padary
ta ant keturiu milijonu doleriu.

Pen’ažas “Milwaukee’ kuris 
plauke in Grand Haven nusken 
do artimoje Kenosha su
žmonimis, kaipo ir kitas laivas 
nuėjo ant dugno ežero, 23 žmo
nių iszgelbeta isz laivo “Maple 
Court” kuris užėjo ant piesky-r 
no.
Chicago pakraszcziuosia ežero 

padaryta bledes ant trijų mili
jonu doleriu; Wiskonsinas tu
rėjo milijoną doleriu bledes. 
Green Bay, Menomine ir kiti 
pa kraszezei aplaiko bledes ant 
milijonu doleriu.

Keliolika laivu neatpauke in 
paženklintas pristovas, todėl 
abejoja kad turėjo nuskenst 
laike viesulu.
ARESZTAVOJO NEGYVA 

MOTERIA.
Pottstown, Pa. — Geležkelio 

policijantas Roy Rand, rado, 
kaip sau mane, girta motere ar- 
Ji Silver Juiytipn* kuria aresz- 
tavojo ir liepė nuneszti in arti
ma narna. Po keliu valandų ka
da motere neatsigaivino, pa- 
szauke -daktara, kuris apžiurė
jas motere, nusprendė, kad toji 
yra mirus jau keliolika, valan
dų.

Vėliaus, pasirodė, kad tai bu
vo motere Povvlo Milczuko ku- 
ris su savo motere tankei bar
dą vosi, o nekurie kaimynai yra 
tosios nuomones, kad motere Ii. 
kos nutrucinta. Policija daro 
slieetva.
LIETUVISZKI KUNIGAI 

SUŽEISTI GRYŽTANT 
ISZ LAIDOTUVIŲ.

Cliicago. —Pereita Spalio 22 
diena gryžtant isz Peorijos vys
kupo Dunne laidotuvių, sutiko 
nedidele nelaime kun. Alba vi
eži u s, 
klebonas,

doleriu 
Menomine

kad turėjo

Szv. Kry-
Visi trys

Dievo Apveizdos par., 
gerb. pralotas Kru- 

szas, Szv. Jurgio par. klebonas 
ir knn. A. Deksnis, 
žiaus par. vikaras,
gryžo automobiliuje ir tamsoje 
ties Joliet susikūlė su kitu au
tomobili ūmi.
Knn. Albaviczius randasi Szv. 

Kryžiaus ligoninėj ir netrukus 
gales ja apleisti ir eiti savo pa
reigas. Pralotas Kruszas ir kun 
Doknis iszejo su lengvesniais 
nukentejimais. Jiems nereikejo 
ligonines ir gali eiti savo parei
gas.

NUSZOVE SUNU LAIKE 
MIEGO.

Uniontown, Pa. — Sapnuo
damas kad ji užklupo banditas 
norėdamas ji užmušt, Lloyd 
Blackburn, paleido kulka isz 
revolverio patinkindamas in 
pavo 18 menesiu sūneli, kuri 
motina laike ant ranku nuo ko 
tuojaus ir mirė.

Pati Blackburn ka tik buvo 
sugryžus isz 'ba’žnyczios su kū
dikiu ir vos ženge per duris ka
da szuvis likos paleistas, o ka
da sukliko, vyras paszoko nuo 
sofkos su revolveriu rankoj ap
kvaitęs ii* nežinojo kas atsitiko.

Eidamas gult visados pasidė
davo revolveri po paduszka, 
peš tankei sapnuodavo kad ji 
nevidonai užpuola.

BEPROCZIAI
APNUOGINO MERGINA IR 

ISZMAUDE SZAMPANE.

kuri laike draugove 
notoli-

Loss Angeles,s Cnlif. — T*ln- 
eziai ezionais apraszineje apie 
baliuką, 
fotografistu ir artistu 
mam kliube užmiestyje, ant ku
rio tula giminaite fotografisto, 
jauna ir patogi mergaite, buvo 
nurėdyta isz visu drapanų lyg 
nuogumui laike tojo pasilinks
minimo, 
svecziai, 
apliejo

rūke 
gahi-

Jau gerai užsitraukė 
apnuogino mergaite, 

pcczius kvepalais po 
tam iszmaude jft szampane ku
ri vėliau gere. Baliukas užsi
baigė su Jeviniu szokiu; mergi
nos buvo pasirėdė tik su vie
nom skepetaitem ant pecziu... 
Gere visokius gerymus, 
poperosus su auksinais
kais o nekurtos taip užsigėrė, 
kad pusnuoges turėjo nuvežti 
aiitomobi Juosia namo. Pirmse- 
dis fotografistu draugavęs li
kos aresztavotas už sukėlimą 
nepadoraus vakarėlio, kuriam 
užmetineja, buk prikalbino ir 
apgirdė 18 metu mergaite May 
Stratford su kuria begediszkai 
pasielgė. — Tik Sodoma ir Ga- 
mora darosi ant svieto nuo ka
da toji prakeikta prohibicija 
užėjo Amerike.

PERSZAUTAS PER VEIDĄ 
NURIJO KULKA

Qhįcago^-J<adt| Bon. Freid- 
man iszejo isz rest oracijos pri
ėjo prie jo kokis tai žmogus, 
pridėjo jam revolveri prie vei
do ir szove. Kada atvažiavo 
ambulansas paimti sužeista in 
ligonbuti ir daktarai pradėjo 
jeszkoti kulkos, rado jaja pil
ve. Kulka iszmusze jam dan
tis bet likos per Freidman nu
ryta.
12 METU VAIKAS UŽSMAU

GĖ 76 METU MOTERE.
New York. — Dvylikos motu 

Edwardas Moran, i nejus
narna Mrs. Klara Hewes, 76 
metu paliegusią motere, kuri 
maitinosi isz bumio ir perspė
jimu ateities, pagriebė nuo sta
lo gnlinczius tris dolerius, po 
tam bijodamas kad ji neisz- 
duotu, užsmaugė ant smert. 
Po žudinstai isz baimes, pri
leido vona vandens, kuri no jo 
norėjo pasiskandyt, bet netu
rėjo drąsos. Palicijo ji vėliaus 
suėmė ir prisipažino ka pada
re. ,

in

užsmaugė

NENORĖJO BŪTI PACZIOS 
NEVALNINKU — PAMĖ

TĖ JAJA.
Pudblo, Colo. — Pacziule Au- 

gusto DeFrein, 
savo vyro, apleido ji ir daugiau 
nemano pas ji sugryžti atgal, 
jaigu josios vyras nesutiks ant 
josios iszlygn. Izlygos buvo to
kios: pagamint valgius del vi
sos szeimynos, mazgot toriel- 
kas ir grindis, skalbti drapanas 
o tik Nedoliomis gali pasilsėt 
ketures valandas. Augustelis 
ant tokiu iszlygu suvisai nesu
tiko, het neturėdamas kitokio 
iszejimo turėjo ant ju sutikt 
idant pacziule pasiliktu namie. 
Bet po dvieju sanvaieziu tokios 
nevalninkystes* šukele revoliu
cija ir nuėjo in suda jeszkoti 
suraminimo, bet audžia paliepo 
jam atvesti savo prisiegelia ant 
pamokslo. Kada Augustas nu
ėjo parvest moterių, rado jaja 
dingusia. Kaimynai pranosze 
jam, kad kokis tai vyrukas at
važiavo in namus ir pasiėmė su 
savim ponia DeFrein, isz ko 
nudžiugo vyras ir dabar gyve* 
na malsziai.

c perpykus ant

rado jaja
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant rišo meto $3.00
Europoje ir Kanadoj* $4.00 ant viso meto.

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szią adreso I 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

MAHANO? AND A STR.,
f
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Isz Visu Szaliu
------ ------ ,ARBA NAUJAS BUDAS 

KAIP GALIMA GAUTI MI
LIJONĄ RUBLIU.

NEGALĖJO GAUTI 
TARNAITES, TURĖJO

JA PAVOGTI.
Klingerstown, N. .J.-—Edvar

das Butler, negalėdamas su- 
jeszkot niekur tarnaites, ėmėsi 
ant nepaprasto budo pasirupyt 
sau viena. Inszoko in forduka 
nnploszkejo in artima miesteli
kur sutiko ant kelio Minnie Su
derimu!, 16 metu mergaite, pa
sodino szale saves ir nuvažiavo 
namo. Motina dažinojus kas at
sitiko su 
Edwarda 
Mergaite
savo vietos
bai gerai pas Boilerius ir pasi-

t

4

dukrelia, v u z
v ra

ir sako kad jai la-

apskundė 
vaika-vagysta. 

užganadyta isz

MAHANOY CITY, PX
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elgiiieja su jaja kaip su (lukte
ria. Skundas likos atmestas nes 
mergaite 
savo gaspadoriu.

m ....-----------------------------      — ■ M .i -—'M 
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F. H. BOCZKOWKKI, Biltor.
W. D. SOCZKOITHKF, Pre«. A Mf. R 41 METAS

EKSPLOZIJA KRUTAMUJU 
PAVEIKSLU DIRBTUVĖJ.

Hollywood, Cnlif. — Vienas 
darbininkas likos užmusztas o 
daugeli sužeista per eksplozija 
dirbtuvėje krutaniujii paveiks
lu dirbtuvėj (■onsolidated Film 
J ndustries, 
ant penki u
Daugeli žymiu paveikslu sude
gė, kuriu negalima bus atnau- 
jiėti-

Priežastis eksplozijos
sziam laikui da neisztyrineta. 
RADO 2,800 DOLERIU

MEDINEJE KOJOJ.
— Net ikc-

William Lo
per 

suezedintus 
in savo me-

l’'ž gyvasezio neisz- 
slapt ingos

LIETUVIO LAIME

PARDAVĖ SKARBA
KAIP KAIMUOOZIAI PRI

GAVO DU ŽYDUS ANT 
1,000 RUBLIU.

kuri padare Medes 
milijonu doleriu.

NEŽINANT PIRKO BILIE
TUS ANT LOTERIJOS ISZ- 

LAIMEDAMAS 4,700 
DOLERIU.

lyg
San Paulo, Brazilije. —

Liet u vos 
pri reike

- - ... - - ■

Lomža. — Pas kupezius Nal- 
trama ir Abrahoma Rabi na vi
ržius, atėjo Vincas Makauckns,’ 
kaimietis, isz artimo kaimo ro
dydamas žydams du pinigus, 
aplipytais žeme klausdama* 
ar turi joje kdkia verte.

Inszara, Rosije. — Du kal
vei davė vienam pakelevingui, 
kuris vaikszcziojo po 
tas vietas, du rubliu už kuriuos 
aplaiko susiuviui su maldoms 
ir devvneis užkeikimais ir žva
ke. Pakelevingas a i szk i no, kat
ras turi tuos “szventus” (įnik
tus, tai galės aplaižyti stebuk
lingu budu 999 lukstanezius ir 
999 szimtus rubliu, tai yra, be 
vieno rublio — milijoną. Prie 
to buvo iszaiszkyta, kad tiejei 
užkeikimai tik tada turi ver
te, jeigu niekas darbe nekliu- 

atnesz
milijoną rubliu, bet viso mili
jono ne duos, tik viena rubli 
turės palikti del saves.

Kalvei nuėjo 
kalno

szven-
įl

Ke
nt važi a- 
pilietis, 

iszkeisti

senei in szita miestą 
vo vienas 

jam
szimta doleriu in vietos pini
gus mil reisus. Nuėjės in mios- 

pradejo dairytis ir ieszko-

Czia Žydai ant greito nuplovė že- ? 
vrt/ktj I t Ir vi » <1 4 na «> 1i Vmes, persitikrino, kad tai auk
sines penkrublines.

Kaimuotis apreiszke Žydams 
kad jojo kaimynas rado “sksir- 

iszkasdamas du maiszus 
pinigu, 
‘skarba

I

H

Prederick, Kans, 
damas bankoms, 
mas, kuris turėjo sztoreli, 
daugeli met u savo 

sudėdavo 
dine kojm 

niekam savo 
liaukos M.
Ana. diena

>

ne nori liudyt priesz pinigus

nepa-

PENKIŲ METU VAIKAS
TURI ŽILUS PLAUKUS.

Lebanon, Pn. — Daktarai isz 
visos aplinkines yra labai nusi
stebėja isz priežasties
prastos permainos penkių metu 
Jono Grant, kurio plaukai per
simaino ant žilu, kaip žmogaus 
turinezio kokia septinesde- 
szimts metu. Jonuko du broliai 
ir dvi seserys yra nebyliais. Tė
vas turi 42 metus, 
metus.

o motina 36

UŽVYDUS VYRAS — O GAL 
TURĖJO PRIEŽASTE.

Saybrook, 'Pa.—Adomas Luk- 
sza, alėjas isz darbo netikėtai 
namo, užtiko savo Mngdute ge
rai jau užsitraukus isz priežas
ties kriksztvnu kurias buvo isz- 
kelia jos kaimynai. Apie 'Mag- 
dute tupinėjo kaip gaidys Pet
ras Rokosz, jaunas ir gana pa
togus vyrukas.Vyras tai pama
tęs, puolė in dideli užvydejima, 
isztrauko revolveri ir szove in 
“gaiduku” sužeisdamas ji mir-

da ve
4 4

Lomas likos su
žeistas per automobiliu ir likos 
nuvežtas in ligonbuti 
racijos, 
paszaukI

ant ope- 
Priesz operacija Ii epe 

savo giminaiti, ku
riam atidavė savo medinia ko
ja su praszymu, idant iszimtu 
isz jos pinigus ir padėtu in ban
ka. Po operacijai mirė ir szia- 
dien gimines ėdasi 
turteli. •
NE VISOS MOTERĖLES 

DUODASI GRAIBYTI.
Wilkes-Barre, Pa. — Kokis 

tai Žydelis, pardavėjas svipe- 
riu iz Filadelfijos, taip jam pa
tiko (‘zionailines moterėlės kad 
negalėjo atsispirt pagundos 
idant jaisAneužknlbyt. Nuejasun 
narna Mrs 
be ja in g
Ii kartus in saldžias lupeles. Po 
tam nuėjo in narna Mrs. Gra- 
szevskienes, ir panasziai pada
re. Tuom kart apie tai McKean 
iene, pranesze policijai, kuri at
važiavo su automobilium, kur 
ji užtiko pas Graszevskiene ir 
Maižeszini aunu pasiėmė su sa
vim. Žydelis šukele dideli 
vali!” 
in burna kelis szmotelius czes-

negalėjo atsispirt

už palikta

J. McKean, pag ria
le b i ir palbucziavo ke-

gaiduku”
tinai. Adomas matydamas pa
voju, szoko per Įauga ir dingo 
tamsumoje nakties. Petras guli 
ontmirtinio patalo ligonbuteje.'nako ir tokiu budu npmalszino.

ISZ LIETUVOS
LENKAI NORĖJO PAIMT 
NELAISVĖN LIETUVOS 

SARGYBINI.
Kaunas. —Rugsėjo 26 diena 

pasienio policijos 4-to rajono 
ribose ties Pramiszlufkos kai- 

Traku apkr.,
2 Lenku kareivai per

iszbege isz

gra- 
Saulo szildo kuone kie’k

mo, 
krumu 
demarkijos linija, atstatė szap- 
tuvus in mus sargybini Aposz- 
czenka K., durtuvus ir pareika
lavo pasiduoti. Pamate atei
nant sargybos permaina Lenku 
kareiviai pabėgo ir savo pusėje 
pasislėpė krūmuose.

GRAŽUS IR SZILTAS 
RUDUO.

. Deltuva. Sz. m. ruduo 
žus.
viena diena. Tokiam orui es
ant, ūkininkai skuba kasti bul
ves kaimai jau nukasė, vadi
nasi jau laukia žiemos. Dar 
sziltas ii1 gražus oras, o javu 
laukuose nebėra.

SUDEGE DU KLUONAI.
Priesz kelias dienas nakti 

Veliuonos valscziujc, Naujoku 
kaipae, sudegė dvieju ūkinin
ku kluonai — J. Bakano ir J. 
Bilinausko. Su kluonais drau
ge sudegė visi javai ir ūkio 
padargai. Gaisras prasidėjo isz 
J. Balinausko kluono ir bore* 
gina persimetė ant Bakano. 
Trobesiai buvo 'apdrausti. 
Nuostuoliu padaryta už 27.0QD 
litu. Isz ko kilo gaisras nežL 
uia. • «

.................... “gy-
‘bet policija jam inkiszo

ŽASU EKSPORTAS SZIE- 
MET BUSIĄS MAŽESNIS.
Kaunas. — Žasu sziemet bu- 

šia mažiau eksportuota, nes ju 
mažiau esą. Bet ne vien pas 
mus ir Rusijoj,
tas pats. Isz tos priežasties, 
pareikalavimas busiąs didelis 
ir kainos nežemos. Dabar mo
kama po 11 — 13 lt. už žasi.

bet Lenkijoj

Žasu kainos turi dideles reiksz- 
mes Rusijos eksportas, kadangi 
jis neaiszkus, o Vokietijos rin
ka yra apribotam kiekiui tai 
apie žasu kainas ateieziai dar 
sunku konkrecziai ka pasakyti.

UŽDARE SALDAINIU 
DIRBTUVE.

Panevėžio sanitarine komi
sija apžiurėjo saldainiu dirbtu
ve “Kiniam” ir rado intarti- 
nu dažu. Dažus isztyrus labo- 
ritorijojė, nustatyta, kad juose 
inmaiszvta arseniko. Sveikatos r
depart a me n tas dirbtuves savi
ninkus traukia teismo atsako
mybėn, o dirbtuve pavede hį)s- 
krities gydytojui uždaryti.
SUMUSZE INTARTA DEL 

PADEGIMO.
23 d., Margu kaime 

Jezno valscz. sudege Žvirblio 
M.'kluonas ir tvartai 3800 litu 
vertes, ir Žvirblio A. gyv. na
mas ir tvartai 5000 litu vertes. 
Trobesiai neapdrausti. Gais
rai kilę isz padegimo ir inta- 
riama pil. Ž. M. gyvenantis ten 
pat. Intnrimasis Ž. (M. Žvirb
liu M., ir A., buvo smarkei su- 
musztas ir be sąmones nuga
bentas Alytaus apskrities li
goninėn. Kvota vedama.

■. . I ■ ’ '

Bugs.

riama pil. M. gyvenantis ten
• r ž.r:.:.:..r

I ■ 
t

ta, 
t i banko.

Pamatęs loterijos namus, 
palaiko juos už banka ir uže- 

iszkoisti savo szimtine do
leriu. Suti'kes bilietu pardave- 

,inteike jam savo dolerius 
ir paprasze iszkeisti. Vertelga 
paėmė 100 doleriu ir už juos 
atskaito 20 loterijos bilietu, 

namon ir 
pinigus 

m

namus

.1°

j la

Žmogelis, parojęs 
parodęs iszkeistus “ 
sužinojo, kad ji apgavo, 
jau nubėgo ieszkoti apgaviko 
bot niekur negalėjo jo surasti.

» 
n u si- 

laime. 
Vienas isz jo gautu bilietu lai
mėjo 40 tukstaneziu milreisu 
tai yra apie 
Taip žmogus, 
d a m a s, 
ant 4,700 doleriu, 
4 <

fuo-
J

Bet užtai, praėjo kiek laiko 
ii- apgautam žmogeliui 
szypsojo nepaprasta

4,700
I,

'100 'doleriu

J 
doleriu, 

nieko nemany- 
Uzkeite

DAUGIAU DUONOS O MA
ŽIAU VODKOS.

Moskva. —I ’ • • ’ •
delegatai organizacijų, atkrei
pė valdžiai 'atyda kad už dau 
iszpuodukuoje alkoholiniu 
rimu, delegatai užprotestavojo 
kad valdže iszleidinetu mažiau 
nes užpraeita mota So via t ai 

46

i Darbiidnkiszki

<V 
O

gc-

milijonus 
mota 54

iszprodukavo 
hektolitru o praeita 
milijonus hektolitru. Darbinin- 

v i s i sza u'k e: “ D nokite 
o ma-

kai visi szau'ke:
mums daugiau duonos
žiau vodkos!”
LIŪDNAS LIKIMAS SENO 

TĖVO.
Varszava, Lenk.

4 (

Senam ap
leistam tvarte rastas pasikore- 
lis Antanas Szolak, 64 m., kuris 
gyveno Au savo dukteria. Senu
kas laivo netinkamas prie jokio 
darbo, o nelaba duktė nekar
ta jam iszmetinejo kad valgo 
duona dykai ir kad eitu sau 
kur jojo akys ji nesztu. Nelai
mingas senukas ‘daejo lyg 
tvartui ir ten pasikorė.
POTVYNIAI ARGENTINO

JE PADARE DAUG 
BLEDES.

Concordia,
Per iszsilicjima upes Uruguay 
kone visas miestas Concordia 
likos užlietas. Visi geležiukelei 
randasi po vandeniu. Trys 
tuksįancziai szeimyiiu pasili'ko 
be pastoges. Bledės daeis 'lyg 
milijono doleriu.
NEGIRDĖTAS BARBARISZ- 

KŪMAS.
London. — Angliszka val

džia nusiuntė kamisije ant isz- 
tyrinejimo in Peru, apie bjau
ru pasielgimą tenaitiniu loc- 
ninku plantacijų gurno su sa
vo darbininkais o 
“Amazon Company, 
jo isztyrinejo buk virszininkai 
apipildavo vyrus 
gazolinu ir juos uždegdavo. 
Kituosią atsitikimuose degin
davo Indijoinis ant laužu, val
kams perkirsdavo galvas, dau
geliams darbininkams nukirs
davo kojas ir rankas ir palak
davo juos ant lauko, kurie mir
davo didchiosia kaukesiu. Su 
merginomis pasielgdavo teip 
gyvuli szka i, 
apie tai apraszyt.

Argentina.

vandeniu.

ypatingai
Kam i si-> >

ir moteres
y i j

kad net bjauru

dvs ) o tuojaus voluos

nokt ije

f

4

‘ ‘ban-
ir revolucijonistai, li’kos

ant
ant Liuteroniszku kapi

niu ir pradėjo skaityti iszkel- 
kimus. Isz kart kliudė jiems 
skaityti preiviai, bet ant galo 
pasiseko perskaityt knip bu
vo insakyta. Vos perskaito de
vintoji itžkeikimn, kad sztai 
pamate ateinant tris sargus
kuriuos kalvei palaike už vel
nius. O kada sargai pradėjo 
juos kratyt, tik tada dasipra- 
to, kas pas juos atėjo. Ir taip 
geisdami aplaikyt nuo velnisz-
kos galybes milijoną rubliu, 
pateko jn nagus žemiszku vel
niu.
BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 

35 TERORISTUS.
Krasnodar, Rosije. — Dvi- 

deszimts vienas teroristai, ku
rie buvo žinomi kaipo 
ditai”
suszaudvtais ezionais ana die- (r
na. Badai tiejei novos užvar- 

banditui padirbinėjo 
praszpartus, turėjo ginklus ir 
amunicije o priek tom rinko 
rekrutus ant sukėlimo naujos 
revolucijos ant praszalinimo 
Soviatu valdžios.

Rostovas. — Keturiolika bu
vusiu kareiviu, du aficieriai ir 
du žemiszki loenininkai likos 
suszaudyti už suokalbi 
szais valdže ir sukėlimo revo
lucijos, kurie teipgi turėjo 
daug ginklu ir amunicijos ur- 
voje Kankaju kainuosią. Daug 
revolincijonistu aresztavota.
ELEKTRIKIERIAUS 

DVASE PASIRODINEJE 
DIRBTUVĖJE.

Paryžius. — Elektroteknisz- 
kam laboritorijoi fabrike Mag- 
nard et Fils nuo kokiu dienu 
pasirodinėja dvase užmuszto 
inžinieriaus Bonnefon laike 
darbo, lyeturi darbininkai ma
te dvase savo draugo, apsiaub
tąjį melina elektrikrszka szvie- 
sa. Vienas isz darbininku nu
trauko paveiksią dvasios, ku
ri aiszkiai galema matyti ant 
pavoi'kslo.

Yrh tai ketvirtas pasirodi- 
mas dvasios užmusztojo žmo- 

Pirma karta pasirodė 
Bavarijoi, antra karta Shenec- 
tady, Suv. Valstijose; treczia 
karta fabriko Rhodes Londone 
ir dabar Paryžiuje.
DAVE 5,000 IDANT NUŽU

DYTU JOJO PAOZIA.
Fernliach, Lotoringa. — Tū

las duonkepis, kuris turėjo 
meilingus susinesziinus su pa
ežiu savo meisterio, gei-de labai 
atsikratyt nuo savo paežius 
idant ant toliaus galėtu vesti 
gyveniniu su jaja. Prikalbina 
gizeli, idant nužudytu jojo pa* 
ežia. Gizelis iszpilde paliepimu, 
o už tai aplaiko 5,000 markiu, 
iszbegdamas in Amerika. 
Duonkepi su jojo myloma vė
linus aresztaVojoW.

t

dvti•/

b

prie-

gaus.

kurie teipgi

in

ba” 
tokiu pinigu, Žydai nutarė 
pirkti ‘skarba” bile tik no- 
brangei pareikalautu.

Ta j i va kana Žydai pribuvo 
arti kaimo, o ’kaimuoeziai at
vežė du maiszius tojo skarbo. 
In kėlės 
szefta, nupirko skarba už 
tūkstanti rubliu. Kaimuocziai 
inmete maiszius in Žvdu veži
mus su persergėjimu idant nie
kam pekalbetu apie 
ma, 
atimti.

Žydai pribuvę namo, atriszo 
maišželius ir vos ne rito isz 
nusiminimo. Maiszeliuosia ra
dosi akmens, seni guzikai, sza- 
szlavos ir 1.1. Apgaviku lyg 
sziolei da nesurado.

minutas padare gi- 
nupirko skarba

su radi
nes valdže gali nuo jujti

SUGRYŽIMAS DUSZIOS
Mandalay, Azije. — Bunnai 

tiki i ii * mp ih n irw
galios in kuna, arba, kad mi
rusio žmogaus duszo sugryžtn 
atgal in kuna iszgymusio. Ana 

a k was

f
in sugryžima duszios ąt-

diena atsitiko fenais 
atsitikmas.

Tula Bumiete tvirtina, buk 
in szesziu metu josios vaiko 
sugryžo diiszia mirusio inspek
toriau palicijos Trukeno, ku
ris likos nužudytas 1924 meto. 
Nuvede vaika in visokes vietas 
kur kitados atsilankydavo ir 
tvirtina, kad vaikas atsimena 
sau viską. Kada ji nuvede ant 
vietos žudinatos, tai pradėjo 
visas drėbėt, o po tam apsakė 
visa atsitikima, kokiu budu li
kos žudinsta papildyta.

Žinoma, kad tai yra žmonių 
lengvatikiu, nes yra tai nega
limu daigtu, idant numirusiu 
dusze d-a karta inžengtu in ki
ta kuna ir vela isz naujo pra
dėtu gyvent.

Paskutines Žinutes

lį,.1.

-

i

I 4

H Ijondon. — Didelis ero- 
planas su penkeis pasažierais, 
kuris iszleke isz Croezdon in 
Afrika, nuskendo Angliszkoje

ero- 
atlc-

M
i i.y

susmaugoje.
11 Chicago— Rusiszkas ero- 

“ Soviet u Žemo” j . ,, 
ko in ezionais isz North Plat
te, Nebr. Isz Chicagos leks in 
New Yorka.

U Bukareszt. — Marinei
■L ‘ *'

razba in inkai arti Cost ano jos 
apiplesze Gra^kiszka laiva Eu
ripides su pagelba eroplano 
ant keliolika tustaneziu dole
riu.

U Brukslla. — Karalaitis 
Humbcrtas isz Italijos, kuris 
yra susiŽiedojes su Belgiszka 
karalaite Marie, apsisaugojo 
mirties, kada in ji szove anar
chistas. Likos suimtas.

U Tokio, Japonije. — San- 
han kasyklosia, Mandžiurijoi 
kilo baisi eksplosije dinamito 
užmuszdama 18 Kiniszku ir 36 
Ja pon i szk u s darbiu inkus.

1| (’roydon, Anglija. — Kro
ptoms 
daužė 
pasažieriai Hkns užmuszti tarp 
kuriu radosi ir viena motere.

planas

susi-“Citv of Rome t
lėkdamas in Genoa;?

»»

■
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Kas Girdėt
“Guodok motina tavo.”—Ta

sai prisukimas privalo būti vi
siems szventas, l>et apie tai ne 
norėjo atsimint du iszgamos, 
pus-broliai Steponas Jezorski 
ir Antanas Kaminski isz Pas
saic, N. J., kurie visai nesirūpi
no ir apleido motina, kuri kon
to varga.

I........... .

Isz Lietuvos.BRANCTS LA,SZKAS
1 r'' » ■ ' * ' ' I ' .....

buvo dailiįlrtti mįfėg^tulie
/ " •’L. .i:, f **"

DasiprantantisSzuo S
.k * t M.

Kur tas atsitiko, to nepasa
kysiu, mislimi bus gana to, 
jeigu pasakysiu, kad tūlas me
dėjus su karsztu geismu, isze
jo medžioti su savo szuniu. 
Per javus ir pievus toli nuėjo, 
karabinas per peti kabė o szuo 
szale ėjo. Ant kart szuo, kuria 
lyg sziol malszei ėjo, sustojo 
muosuot uodega ir uostyt pra- 

| dėjo; pauostęs po orą ka to-

IFW'Sztai kiiA utxitinka 411 tai# 
sz.yksztuoliais, kurio yra ant 
tiek skapus, kad laikraszczio 
sau ncužsiraszo, tik turi papra- 
tinui skolint nuo savo kaimvno. 
Tūlas skupiiolis mieste S., ku
ris mėgdavo skaityt “Saule 
bet už ja nenorėjo niokot, nu
siuntė savo sūneli idant pasko
lintu nuo kaimyno. Vaikas per 
savo žioplysta perverto 
avilus sn bitėms, 
miliutu iszrode 

riksmo sūnaus
įgelba tėvas ir netemindamas 

ant dratines tvoros, puolė isz- 
pleszdamas szmota kimo isz 
blanz<los ir snplesze naujas kel
nes verties szeszin doleriu. Pa
ti iszgirdus sumiszima, bėgda
ma isz kuknios perverto ketu- 
rius gorezius pieno ant katuku, 
pamote naujus dantis 
30 doleriu. Paliktas kūdikis na
mie invežliojo in pieną ir nuėjo 
ant puikaus divono, kuris biiv 
vertas 60 doleriu. Laike 
sumiszimo, tarnaite sugriebus 
200 doleri u pabėgo 
szuo užsmaugė asztnonis visz- 
tukns, verszis iszbogo isz tvar
to, snede kelis marszkinius ku
rie* kabojo ant virves, 
to isz to pamokinimą, 
riaii užsiraszyt ir užmokėt tris 
dolerius už “ 
skolyt nuo savo kaimyno ir tu
rėti tiek blodes.

ska it vt * >

Antte varga. Ant užvesto skundo 
per Directors of the Poor, tiejeilp: 
sūneliai likos paszaukti priesz 
audžia. Po sudėjimui prižadėji
mu, ka<l sena motina neapleis 
ateityje ir duos jai maišia, abu
du likos palinosuoti.

Argi reikia ant to sudžiaus 
idant vaikams priminti ju pri
valumą del Mavo gimdytoju o 
ypatingai del motinos? Pana- 

liudni atsitikimai tankai 
atsitinka Amerikc ir tarp musu 
Lietuviu.

szus

vai kū
jam at- 

K ri kszez ioniszka i 
ne atsiskyrime

Kaipo kožnas luomas (sto
nas) taip ir luontas moterystes 
turi savo privalumus, sunkeny- 
l>08 ir nesmagumus, kuriuos ve
dusioje žmonys turi iszpildyti, 
kentei ir paneszt privalo.

Suėjote vyrai ir moterys, 
idant viens kitam nuolatos būti 
pagelba ir linksmybe: 
ožius, kuriuos Dievas 
sius, idant
juos iszaugyt, 
su savim gyvent, pakol vienas 
isz jus ne stos ant sūdo Visoga- 
lingiausio. — Kas jum yra rei
kalinga vyrai ir moterys jus? 
Kaipgi ta ji luomą moterystes 
pagerint!

Szirdinga meile vieno del ki
to privalo valdyti jus mislemis, 
kalbosia ir darbuosia; kur tos 
nesi ramia, tentai naminis nu
puolimas, barnis, keiksmai, ne
apykanta, užvydejimas, — ne
mylinti pati, nepaklusni vaikai, 

naminis pasielgimas,

tona i

vvlas: “o

nes kūnas.

te-

atszalias
viskas yra sunkenvbe.Kur mei- 
le namuose vieszpatauja, kur 
randasi liga arba sveikata, tur
tingumas arba vargas, jaunys- 
ta arba senatve, neapleidimas 
vieno kito bet palinksminimas, 
geHxjimas darbuosia ir veliji
mas vienas už kita gyvastį ati- 
duti. Vyras myli savo paezia 
kaip savo loena kuna, kaip pats 
save, kaip tai mokino Szv. Po- 

Vyras ir pati tai vie- 
viena ypata.” —

Vyra nesuvalgys ka geresnio 
jaigu nepasidalyti su paezia, ne 
kenstu .taigų pati kenstn varga 
ir bado su vaikiais arba kituose 
kampuose turėtu jeszkoti prie
glaudos, o jisai turėtu visko

* pilna, rėdytųsi gražiau ir nai
kintu turtą be reikalo.Kur mei
le tarp poros vieszpatauje,
nais paezios pasiduoda vyrams 
o vyrai del paežiu. Gera pati 
paguodoje savo vyra, nosiprie- 
szina jam, nesiranda josios 
szirdyje neapykantos ir tingi
niavimo. Vyras ne laiko ja už 
tarnaite, nepasielgineja su ja ja 
3U pasisziauszimu ir rustai, bet 
paguodoje ja kaipo paezia, gy
venimo drauge, ir myli lyg pas
kutinėj valandai savo gyveni, 
mo.

Gera pati stengėsi vyrui in-
• tikt ir būtie jwigelba. Bet daug

vyru atsimoka tuom, kad viską 
nuo josios šlepe, daužo ja per 
veidus, sužeidžia josios kuna 
ir vargsze turi rūpintis pati 
iszsimaitinimu saves ir vaike
liu. z

Kas žino kokie yra jusu ken
tėjimai ir erszkeezMii justi to
kio gyvenimo? Nežinau, ir ne
noriu žinoti, nes jus patys, del 
jusu laimes, del apsaldimo jusu 
gyvenimo gerai apmanstykite,
kame yra kalto fGal laike prisie
gos kada prižadėjote vienas ki
tam — ncdalaikete? O gal pri
ėmėte luomu moterystes be Sa
kramento ir palaiminimo Die
vo? Todėl, kaipgi nuo Dievo 
galite tikėtis dabar palaimini
mo jusu gyvenime? Jaigu jums 
pasiveda gerai, tai iszpiJdote ta 
ka viens kitam prie altoriaus 
prisieget priesz Dievu ir susi
rinkusius bažnyozioje liudinto-
jus.

............

Ponia Tilleul nuolatos giliai

kelis 
o in deszimts 
kaip arbūzas, 

atbėgo i u

verties

ti 
tojo

su bernu;

— Tmki- 
kad go

Saule” ite kaip

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Malianojuje.

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

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AtldanginiM PMlapcsln Atei
tie*. Su pagelba kazlrom. Pacai 
ChaldelMzku. Perslszku, Gralklazku, 
Arablszku Ir Clconiszku burtlniku. 
Iizguldinejima* to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam call būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda Imocaua ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ciconka ipz Keipto Hublna 
Sulra. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
TIKTAI UŽ . '...............

Prlalusktta ■nnmts 2fc. Oaaolta 
ritas trla knygute* per paoata. 
Pinigu* galite eluetl atempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY FA

KAS DAROSI UTENOJE
Utena. Miefltnkas gražus, su 

placziais, szvnriais i 
vinis, kurios szventadieniais 
smarkiai bizni varo; praeinant 
Žydai szaukia, ar nereikia to, 
ar kito. Vidurv dideles aiksz- 
tos., kaip ir Panevėžy, didelis 
prekybos (daugiausiai manu- 
faturos) n-amas. 
niu”
Traktierians visame 
nepastebėjau. In vieszbneziiis 
nnkti niekaip negalėjau prisi
kalbinti; matyt, neturi skam- 
bueziu. O Panevėžy, ypacz ar- 
ezinu stoties, kas n-aktis kvie- 
ezia in vieszbuti praeivi.

Kada ponas Tilleul isz namu 
iszejo ponia Tilleul nužvelgė 
kambaryj gulinczia ant divono 

- me- 
chiinaliszkai skaito adresu:

\V. P. E<lwiir<|..F.
Posto Hostanto

XV.iParis.

szaliga!-1 geltona koperta. Paęme ir
• f I 1 .........

užsimislijus, stovėjo atsirėmus 
prie peeziaus, antakius turėjo 
sunranktus ir sueziauptas lu
pas. Ponas Pranciszkiis paleng. 
va prie jos prisiartino, apkabi
no ja per vidurį ir priglaudę 

lupas prie jos žeruojan-
eziu Inpuczin.

Dvi smarkios įdasztakos su
plojo, po tam susikūlė molinis

savo
a

Biuras NV.jParis. 
('tinai koksai taf atjautimas

su alaus
Y ra
i <

‘4 arba t i- 
pridurku.” 

miestely

VAIDUOKLIS, KURIS 
ŽMONIŲ BIJO.

Kaziu Ruda, Mariampoles 
Juros kaimo gyventojus 

sujaudino “vaiduolis,” kurs 
Aleksai tines 

Apie A vai. vakare 
vaiduoklis mėtydavo invairius 
daiktus, baladojo in sienas ir 
kitokius stebu’klus darydavo. 
Gandas apie ta vaiduokli grei
tai iszsiplatino po visa apy
linke. Rugsėjo 19 d. vakare su
sirinko prie Aleksai!ines tro
beles apie 200 žmonių, norėju
siu vaiduokli pamatyti, 
szi karta “vaiduoklis” 
go ir niekam neteko jo iszvys- 
ti.

a ps.
u vaiduolis, 

buvo iusimetes 
gritolen.

Deja, 
pabu-

DUKTĖ APVOGĖ TĘVA
Kaunas. — Pil. Kedaitis Ka

zys, gyv. Marviankos 'kaimo 
nusiskundė kriminalinei poli
cijai, kad pas ji minAiose buvo 
užėjusi jo dūkto Riszevicziene 
Kedaityto Kazimira, kuri vė
liau iszeidama isznosze viena 
dideli skara, maža skarele ir 
ridikiuli su žiedu ir 30 litu pi- 

Su I a i k v ta R i sze v i ez i on o 
kad tuos daiktus

nepavogus, o tik paėmusi nuo 
tėvo kaipo savo prigulinczia 
dali. Rasta tiktai viena maža 
skara, kuri gražinta nu*kentė
jusiam. Kitus daiktus pardavė 
nežinomiems asmenims turga
vietėj, 
mo
Aleksoto
Jin.

nigu.
aiszkinosi,

Kiszevicziene iki teis- 
paleista. Kvota perduota 

nuo v. Taikos teise-

Philadelphia. — Harold 
Koller, pristatytojas
Vos areszlavotas sn broliu ku
ris yra palicijantu. Apiplesze 
jisai S2 namus o pavogtus daig
ins pardaviuejo palieijantas.

pieno Ii-

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

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

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaii
IZTAl KA RA8ZO 19Z LIETUVOS 

APIE 8ZLTA KNYGA

150 Paveikslu.

*■ i

Oarbemut* Tunlital:—
Sulaukiau nuo juau aluucilaMoc 

mano vardu knyga "Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena" ui kurta tariu 
■širdinga acslu ir labai džlaugluoal 
kad tokia knyga kaip “Tukitantli 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra tlngsidu skaityti visokias 
Istorija*, ja* skaitydamas net nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Aus visiems Unkėczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip

lakstantis Naktų

ja pervaro, trapi jo matomai ant nuo kvietku puodas ant pono 
A t jau- Pranciszkans galvos; žemomis 

aplipo jo galva, akys, veidas ir 
visi drabuži ai v 

Ponia Tilleul 
sziol tarytum, 
atgavo savo būda ir <prasijuoke 
garsiai.

— Ak, atsipraszau pono, la
bai atsipraszau, bot.... negaliu... 
Esi u regimai moteriszkc nepa
gydomai dora.

Po greitam iszsikraustymui 
nelaimingo Prauciszkaus, pono 
Prancizkaus, ponia Tilleul isz- 
naujo paskendo meditacijose. 
Visoki atmonijiuno -pienai ant 
vyro, galvos, slankiojo jai mis- 
lyse ir nei vienas pienas nei 
vienas iszmislas jai nepatiko.

OMU* mi*

voti, 
szaus inžeidimo...

Kad tuo tarpu jos akys, klai- 
džiojanezios po kambarį, atsi- 

in geležine szepa, kur 
snaude surinkti paezedumai.

Tonai gulėjo tiktai dar nuo 
poros dienu, nes ponas Tilleul 
kaip tik buvo paemes isz ban
ko, idant iszpildyti savo karsz- 
eziavisiu troszkiimus, paskuti
niu keliu metu sunkaus darbo 
svajojimus.

Jbž tuos snezedytus pinigus 
turėjo taigi dabar 
puiku paineiuka,
kioj vietoj ant kranto upes, sy
kiu su parku, soželka, 
mis,

Žodžiu sakant iszsvajotas ro
jus, pažadėta žeme ir tai ant 
dabartiniu laiku labai pigiai 
ba tiktai 
franku.

Ponas l’illeul net 
kad mokant visus pinigus, gaus 
dar kiek nors nuleisti, gal dar 
jam liko koki 10,000 franku. 
Kiekviename atsitikime vienok 
tasai reikalas jau buvo galuti
nai nutartas ir paloeiukas kaip 
nebūk turėjo but nupirktas.

Dar tu jo nepagriebei, mano 
— tarė garsiai ponia

kokios tai paslapties!
timas persimaino in tikruma,, 
karia iszomo isz kdpertos ketur
kampi gražu popieriuką, knr 
gi aiszkiai, nors nelabai orto- 
grafiszkai, buvo galima skaity
ti:

li Mano brangus Katinėli I”
Po tai saldžiai pradžiai seko 

ne mažiau jausmingesni žodu- 
kai, o
daug karszti ir net liepsnojanti 
o pagalios paraszas:

Tavo
Katele.

Nepažinstamos žodynas rodo 
dideli smagumą kucbnios kal
bos ir ant turgų paszmekojimu 
apie kliosztoriaus a u klojima no 
buvo ne žymes.

Pasiutęs piktumas apome po
nia frilleul. Kada piktumo pa- 
roksizmas perejo, atėjo kaleina 
ant nusistebėjimo, kad jos insi- 

bnt vadina-

kaip katrie tai ir per-

gavės vyras gali 
mas “,'<u

Xe,

rėmo

kvietku puodas ant pono

veikianti lig- 
automatiszkai,

Turiu juk ka nors sugal- 
negaliu dovanoti pana

szvin Oiliu, kurios isz savo pri
gimties neapkenezia žentu.

Ponia Tilleul, užsisakius sau 
per telefoną karieta nusidavė 
aplinkui apkeliauti visus jubi- 
lerus ir pagarsėjusius k ran- 
ežius.

Praslinko szeszios dienos.
Ponas Tilleul nuolatos dar 

vis dorojosi su palociuko savi
ninku.

Ponia Tilleul tyrinėjo viską 
sn uolumu, bot ramini klausėsi 
t n peretrnkei jii.
Tito tarpu kaklaryszis isz bal

tu žemeziugu ir stebnklrngu 
szmaragdn gnrnitnras apleido 
jubileriu ir persikėlė in ponios 

idant ja papuoszti; pa
tu i ppat slaptingos 

skrynios pilnos puikiausiu suk
nių ir labai dailiu skrvbeliu.

Szesztoj dienoj po pietų po
nia Tilleul užsidaro in savo 
kambarį ir, kada ant septintos 
atėjo ant pietn, turėjo ant sa
vos toaleta, kuri galėjo užtem- 
dinti taip sakant lauko lelija, 
kurios gražumas gesino kara
liaus Salamono puikuosius pa-

namus, 
reidavo

Ir* 0

kio suuodė nes uostydamas že
me in laukus nukuode. Ponas 
misi imdamas kad szuo 
pajauti nusiemi 
puczka, pasirengęs szauti DU
SI 
džiaugsmu turėdamas 
kad pasitiks su kiszkiu.

Bot kas do dyvai!... kada 
isz užkranto, iszejo ant lygu
mos žiuri... ir ka-gi mato!..

zuiki
nuo paties

e,ke paskui |szuni su- t u In 
vilti

katinėliu.
to negalima dovanoti. 

Ponia Tilleul mislis apie atker- 
szijima neisztikimam vyrui ne
apleido.

Atkerszijimas buvo po 
ka.

Penki pono Tilleul prieteliai 
nuo seniai ja garbino, laukda
mi tiktai ženklo.

Ju iszveizdos slenka paeiliui 
priez ponios Tilleul vaidentu
ve.

Teodoras Flumat 
iszveizda ir labai rudais pava
pi tais; August Ballard, 
skutos, kaip aktorius;
Floeho, su subrinkusia, mėlyna 
nosia; Guotav Larraumont, ele
gantas, dailiai subndavotps, su 
rankom vienok vismlbS szaltom 
ir drėgnom.

Paliko tatai tiktai Prancisz- 
kus (landos, gana dar jaunas, 
su juodu, puikiai apsiavęs ir 
anksztai apsirėdęs. Taip, jis 
vienas turi atsakanti buklumą, 
idant butu galimas suvartoji
mui, kaipo inrankis, atkersziji- 
mui patogios motoriszkes ran
kose.

Ponia

ran-
Bet-gi ne reikia atsakyt.

m

su sargo

iszsi- 
llipolit

nusprendus 
prie stale

lio ir pasiuntė nužiūrėtai atikai 
— atvira laiszkoli.

Nedavė ilgai ant saves lauk
ti.

Atėjo iszsilengatavcs apsnp- 
d auna s save balto bezo kvepėji
mu — pasirengęs vertai-atsa
kyti visokiems pastatytiems 
priesz ji reikalavimams.

— Praszau pono apie
nes at lankymu, kadangi noriu 
jo praszyti ^patarimo — tarė 
ponia Tilleul ir isztiese prie jo 
ranka su geltona koperta.

Perskaito laiszka su mato
mu nusistobo jimu, pagalios ant 
jo veido apsireiszko mobuicho- 
lija.

Tilleul 
iszsirinkima sėdosi

>

ma

— Na, ir ka kaip-gi ponas 
pasielgtum būdamas mano vie
toje? (

nusipirkti 
stovinti pili

lanko-
i r nemažu miszkeli u. mi įsu

Taip, mano brangus, 
savo gražia nuosavybe

Babugnsi Žydą ant tako sto
vinti, o savo szuni in Žydą 
žiūrinti. Szuo uodega vijojo, 
ausimis judino... Ba szunea 
antisemitais esą daugelis tai 
žino. Ponui pagailo Žydelio 
kurisai drebėjo isz dideles bai
mes, garsei szvilpterejo, szauk- 
damas vižlą atgal pas savo, 
bet kaip musu ponas nusidy- 
vino tame, jog isztikimas viž
lą toip paklusnu buriamas su
vis nėjo, ant jo smukimo ne- 
paisidamas.

Del to-gi ponas pradėjo gar
siau szaukti, bet vėžio niekaip 
negalėjo atszankti.

[’žpykes tada nuėjo prie Žy
do, kuris kone pus-gyvas sto
vinti iszvydo.

Kas po velniu? — klau
sė ponas jojo — kad mano 
vižlas tau kele pastojo?

— Perhpraszau ponas at
sako Žydelis — jam gal žinok 
kad man pastot kelis, bu gal 
jam mato isz mano akis jog 
vadinosi Aronas... Kiszkis..

>
už 130 tukstaneziu

apskaito

mielasis
Tilleul

Isztrauke isz krepsziuko du 
plieninius, skaisezius kaip si
dabrą, raktelius ir suspaudė 
juos jausmingai saujoje kaipo 
brangiausius savo prietelius.

Jos vyras svajojo, sapnavo 
apie paloceli ant kranto upes; 
ja toli labai kankino vasaros 
metu keliones po Szveioarija 
arba po kitur kur, bile kur tik 
buna linksmu, ramu.

Jos svajojimas tuo tarpu, no
ras taippat gaszlus, kaip palo
cius del vyro, buvo permainyti 
.savo kuklia, nors gera krau- 
cziuvienia — ant Eoucet’o ne- 
szioti skrybėlės
franku ir czeverykus 
(150 franku.
jcziugais ir kitais brangiais ak
menėliais.

loeius.Szmaragdai melsvai bliz 
gejo, o žemeziugai matėsi ant 
jos kaklo, kaip paukszcziu ke
lias ant dangaus.

Poną 'Tilloid, žinomas ir my
lėtas, pasikėlė nuo k roses, nu
stebintas, apszviostas, žiūrėda
mas tai in paezia, tai in telegra
ma, laikoma rankoj.

— Suprask, mieloji, atiduo
da man painei n už 125 franku. 
Misliju, kad jau paskutine pre
ke ir, kad reikia jau su tuo su
tikti.

Ir atsakydama ant to jo klau
symo kabėjo tolinus:

— Taip, reikia atsakyti, at
sižadėti palocians ant visados. 
Negalime sau dnleisti ant tokiu 
dideliu iszlaidu be pajudinimo 

budžeto lyg svarybes. 
•praleidai 
, pralei

dai kvailai ir priog tnm per mo- 
teriszke — ir juokdamos visu 
balsu, isztiese prie vyro ranka 
su ta nopamirsztina geltona 
knperta.—Nenžrtiirszai gal dar 
savo ‘‘kalaites”, tai ji tau su
ede tavo palociu, parka, lankas 
ir miszka — tai ji tau kasztavo 
sumas, iszleistas ant tu szma- 
ragdn, žemeziugu, kostiumu ka 
runkaieziu ir stebuklingu skry
bėlių. Ak, jei meile ne butu 
tvirtesne už smerti, regis nebū
tu taip daug... brangi.

Ponia Tilleul laike tos kal
bos,
karezios pilnos ironijos, 
stebuklingai patogi. Gryna siu 
meno ir supratimas savo grožy
bes, pakeltos galinguman pui
kiausiomis parednemis, prida
vė jai gražia iszvaizda.

Ponas Tilleul isz pradžių nie
ko nesuprantantis, paskui pa
mėlynavęs isz piktumo, žiūrė
josi in paezia 
žingeidumu, 
in nuostelni;
jausmas, kokio niekados netu
rėjo akivoizdoj jokios dar “ka
laites.” ?

Susi ma iszy da mas, 
karsztas vyro akyse blizgėsią
buvo ponios patemytas, kuri, 
kaipo protinga moterįszkaite 
nusprendė pasinaudoti tuo at
sitikimu.

No, ne

su permainų linksmos ir 
buvo

su didesniu vis 
persima i n a nezi u 
jo 08)4)0 a pome

nors po 300 
nors po 

PasipuosZti žom,-
po tam

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czla 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, Pre».
J. FERGUSON, Vice-Pree.tr Kai.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojama Su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

(r- K. Rėklaitis
A/ U«tavi*ska* Gr*W(/«*

>•

Laidoja numirėliu* pa- 
x gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems* Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA

306 Market Street, 
I TAMAQUA

Ligziol, kaipo protinga rnote- 
riszke pasiduodavo visame na
me savo vvro valiai ir buvo už- 
ganodinta nors tuo, kad tuos 
visus turtus galėjo kur gatvėse 
tint kitu žmonių matyti.

Dabartiniame jos padėjimo 
tasai jos scnoviszkas protingu
mas visai isznvko. Palocius

— Ne, ne... — tarė, atstum
dama norinti ja apsikabinti vy
ra. — Noriu pasiduoti, bet jei 
priimsi mano sąlygas, o ne bus 
jos lengvos!

Ponas Tilleul sąlygas priėmė. 
Atsižadėjo ant visados pftlo- 
ciaus, parko, lanku irmiszko; 
net pinigu ypatiszkoms iszlai- 
doms.

Ponas Tilleul iszsiderejo sau 
ant visados kapitalu jmred- 
noms.

Ir po tam prasidėjo laimin
gas gyvenimas — atsivėrė mo
terystes laimes szaltinis.

■

negali but dvieju 
ponia negalėsi to 

visko praleisti, ypatingai tokio 
inžeidimo — kadangi persisky
rimas butu be jokio apmisliji- 
mo žingsnis, taigi...

— Dalinuosi ipono pažiuro-

— Czia 
nuomonių,

A .

PA

mis.

visai isznyko. Palocius 
parkas, 
pasirodė visai niekniekiais ko
kiu tai no realiszku daiktu, bet

lankos, ir miszkni jai

■kaitydainaa Imogua apie riika tada 
pamlraxU ir riooki nip«acalal aor* 
ant mlandėle* atsitraukia.

Bu pagarba, ,
19 A Gerulio l»21m.
Dr. Palasduonys.
Caeklszkss vaL
Kauno apak.
LITHUANIA 1 .

Yra tai ketvirtąjį iaEdavimaa too puikioi knygoj taa 
parodo kad žmonema Ubai patinJcA Taipgi galima

ftOKAB.

Y t H

ja muduati in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva ra nuriuiitima tiktai $2*50. 
W. D. BOOZOV8KAS.OO. MAHANOY CTTY.P A.

t / 4 118
’ y " « "y * * ’*' v ,<

— Visados ponia gerbiau...
Linkterėjo su galva ant žen

klo, kad neabejoja jo žodžiu 
teisybei, pasikėlė ir tylėdama 
pradėjo žengti prie paszalinio 
kambario.
Ponas Pranciszkus suprato ta

loszima be žodžiu ir, nieko no [skryneles irpakavones kasop 
Jaukdamas, nusiskubino paskui
ja. - t ■;

Jau nebuvo nei mažiausios 
abejones, kokios gimties bus 
kirezius, kuris turėjo sutiktįi 
poną Tilleul, ha kaimbarys ku
liamo pasislėpė ponia 
‘ ‘ , S i ■

oobteriszkei pasirodymo reika
lavimas, buvo tikrai roikalin- 
giausiu už viską daiktu.

Isznaiijo pasižiurėjo in bliz- 
ganezius raktelius,
vienu ir kitu atidarinėjo visaa

...........................................................................................

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 143V-R

t
$

paskui su

ir 130 tnktaneziai franku, sudė
tu in 13 pundeliu, nukeliavo ap-
gautos motoriszkes užanty j.

— a _ J . . . i _

r*
J

oibės
11 ui

4

b
f

h

kuris turėjo sutiktji 
rys kM- 
Tilfoul,

Pamislino .4 ‘ Mamyte man 
tuos pinigus tuo tarpu paslėps.

Pakavono buvo atsakoma. 
Mamyte prigulėjo prie tu vuo-t *

I

I

Ik

? •*

i

'*** s.

Uiil’-i lt,' k

> —f- Į—...................—Į,,

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 15o
KVITU knygele Draugystėms del Ke- 
■ierlaus nog sudėtu pinigu 
susirinkimu.

inira ant
- • tie.
- —*!»•

Preke -
W. D. BOCZKOWSKLCO.

MAHANOY CITY. FA.

Iftzbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabue paruo- 
siia nuo paprasicziausiu iki prakil-
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. įsi Ffaek- 
viltes, Port Carbon ar is« kitu •Ki
miausiu miestu jeigu ka* pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot
žinia o pribusiu in trumpa laika.

4

Pree.tr
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BAIME ir DŽIAUGSMAS
i
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Buvo tai laike pietų burelyj 
mokslincziu. Beveik visi suti
ko ant vieno, kad kentėjimai, 
baime arba neramybe a|>siresz- 
kia enorgiszkiau nei lobu, 
džiaugsmas, viltis. Tiktai Po
vilas Varin buvo prieszingas 
nuomones, norints santikyj 
kas link savo lomios ypatos.

— Galiu patvirtinti fak
tais tai, ka tvirtinu — kalbėjo 
lupdamas obuoli — esu persi
tikrinęs, ka<l turėjau didžianse 
baime ir didžiausia džiaugsmn, 
kas tik gali atsitikti 
nors žmogaus esybeh.
asz galiu parodyti palyginimą 
kas link laipsnio fiziologiszko 
isztempino neteisiai sau prie- 

inspudžiu. ..
turime tuo suprasti

— atsiliepe Cliateur — kad ga
lėtum ponas tai pakeisti aut 
energijos, iszmieruoti galva 
nuometrn arba kalorimetru?

kad tuo budu paskirstė savo tu pretensiju.

galva * per

I

kuomet
TaigTi

szingu
— Ar

iszmieruoti
arba

Jei no, tai.nėra, jokio darody- 
mo!

— O ar prieszinga tam teo
rija paremei ponas ant pasek
mių apie elektrik ir sziluma? 
— paklausė Variu. —Ar po
nas prasikiedei 
mgszti arba suledei su 
ba kentėjimu bent kokiu isz 
savo ligų?
daranti nedideli sopuli, 
duoda tokios szilumos nei pa 
merktojo kentėjimai nusukan
ti jam kiek viena 
Mano darodvmas 
organizmo esybes, kuris vie
natiniai sziandie mums priei- 

Pagaliau, patys ponai 
apsudysito.

Žinote, kad 1893 metuose 
nukeliavau in Afrika su moks 
liszku inieriti, deja, dalimis 
kaip tik susekta isz paties mu
su vadovo apsileidimo, vieno 
isz tu žmonių, kuriuose iszau- 
ges nibežinis optimizmas. Gy
vai man stovi atmintyj viskas 
net iki j mis kilti nefe.s -aiu ndafeii/- 
Liepos 1893 m., t.y., kada mes 

apsupti per žmoge- 
džiu nigeriu orda ir kuriame 
devynios deszimtos dalys isz 
mus karavano 
prieteliaus smūgio, 
vienok narsiai, 
musu virszininkas 
no kaipo liūtas, tkadangi 
žvėrys kariauja labai minksz- 
tai, bet kaipo nosragis, kurio 
pasiutusia ir akla būda turė
jo. Krito taigi tarpe pirmųjų.

Mano pri otelius, 
Velpcan ir asz per ilga laika 
iszlaikeme spaudimą tuzino 
Kongos g 
apsauga keliu i szv irt ilsiu med
žiu kelmu. Bet amunicijos zo- 
postas mums visai iszsisemo. 
Kad urnai ant mus juodu ne
prieteliu visa szaranezia užkri
to ir mes buvome suimti ir 

o aplin- 
žibanti 

neapsako-

Varin. -
Ism t kokia 

page) -

Ar karsztligp pa
ne i sz-

muskulą ! 
yra pa ežios 

kuris

namas.

buvome

kad 1893

krito nuo nc-
Gvnemes

Nelaimingas 
kovojo jau 

tie

Karolius

spaudima 
yventoju būnant po

buvome 
prie medžio pririszti, 
kui mus szoko juodi 
kūnai. Staugimas 
mas. Dideles ugniavietas mete 
raudonus 
lyguma; ant tu 
kopta musu užmusztu žmonių 
lavonai. Juodukai szoko, stau
gė, baltųjų mesa rijo.

poblizgesius toli 
ugniaviecziu

Mums 
nebuvo kas darvti. Palikta isz- 
kept vėlesniam 
prieszinimas musu laike 
smarkios kovos padare
vertais, kad juodukai suvalgy- 

buvo regimai pertikrinti

laikui. Paei
tos 

mus

tu; ■> j 
kad suvalgo musu kinius, ap
turėsią musu privalumas ir bū
da. Tuzinas juodu vyru ginezi- 
josi, kiekvienas norėdamas 
mus suvalgyti. Bankietas tayai 
prasidėjo nuo mano prieteliaus 
Karolinius. Didelis vadas, se
nelis, iszriMlantis geraszirdžiu, 
prisiartino prie snrisztojo, isz- 
hipo jam drszine aki ir tuo 
jaus prarijo.

Po him priėjo antras vadas, 
i - Togis pirmutiniam lygus savo 

pagarba Užlupo antra aki ir 
nerepiszkai suode. Atlikus ta 
operacija, vienas kokis tai bur
tininką s paženklino szmotu 
anglies kokius tai 'ženklus ant 
mano draugo kūno, i 

i ■ . '

kiekvienas

Iii?
■j iJr 
t T I
M H | 

r JUįS-

jau, 
porcijas, kurios turėjo tekti 
kiekvienam juodukui, 
vaujaneziam toj puotoj. Paga
linus nutvėrė Velponna už 
plauku ir pradėjo jam kirsti, 
goriau pasakius,
kaklu. Praslinko geros penkios 
minutos kol galva 
k irt a nuo lavono;
kirto pusiau, kiekvienas isz tuojaus 
vadu aplaiko po puse galvos. 
Likusius sąnarius, rankas kre
tine pamažu atkapota, kas luo- 
jaus padalinta tarpe kitu vy
resniųjų. Su szirdžia ilgai da
ryta svarstymai. Kiekvienas 
norėjo szmoeziuka gauti. Bur
tininkas ja padalino ant nely
giu daliu ir padalino vadams, 
žiūrint in ju užsitarnavimus ir 
vyresnybe. Kibą nereikia po
nams pasakoti mano baimes ir 
pasibjaurėjimo, pagimdyto ta
ja regykla. Lengvai tas viskas 
galima suprasti. Laukiau savo 
kalviuos su tokiu dideliu szir
dies plakimu, kad nepaisiant 
bjauriu tu kanibalu 
plakimą aiszkiai girdėjau. Ma
no kentėjimo pasivėlavimas 
dar arsziau mane smaugė. V’a- 
dai ramiai sau kepino ir val
go mano dranga, kol po tam 
neatsiminė ir neatsisuko 
mane. Asz būdamas tvirtu, 

greit jiems galėjau pasi- 
galo atėjo kaleinia 

prie manos. Burtininkas ir abu
du vadai prisiartino prie ma
nos su blizganeziomis akimis.

s jau ren- 
aki

buvo a f s- «
galva per- 

kiek vienas

Bot ma- 
cziau kad jo pasistengimai bu- 

daly- vo priimami labai nuolankiai 
ir jo kandidatum su kiekviena 
diena buvo vis tikresne.. .

i, kada 
Jokūbas 

in Algi era,

Tokie buvo dalykai 
viena gražu rytinei i < 
buvo paszaūktas 
isz priežasties kokio tai reika
lo, kuris turėjo but

o kuris ji tenai turė
jo užlaikyti kelias 
Tasa i i sz va žia v i n«is

y

riksmu,

m 
ne

•atlik tas

nodelias. 
iszpuolo 

nesant namie ponams Thebaut 
anais

iszreikszt i
Tas man

Ir
kad asz

ne
gabumo. ..

I L.>«««•».< M.

taip 
duoti. Ant

seneliGeraduszis 
gosi man iszlupti pirma 
kad staiga vilycziu lietus pa
sipylė aplinkui ir tuojaus ap- 

no
imine užpuolė ta 

ju susirinkimą. Buvau iszgel- 
botas.

linkui baisiai 
prieteliszka

visi sujudo;

mas.
jis gi

— Toksai yra — pabaigė 
Variu — mano baimes atsiki- 

Pripažinsite, ponai, kad 
d ima pa vadint i fcįpiszjęu.

Isztikro atsiliepe Cha-
beaux. — Bet nematau ežia ko
kios micros ponas sunaudojai 
del isztempimo šylu paženkli
nimo savo baime. Pripažinstu, 
kad baime milžiniszka . . . bet 

palyginai
baimes pasekmes

kokiu budu ponas
tos
džiaugsmo pasekmėmis

— Kantrybes

SU

negale-

atsake Va
riu. — Tuojaus apie tai pasa
kysiu. Netrukus sugryžes isz 
Afrikos insimylejau mergina 
Onon Thebaut. Galiu prisipa
žinti, kad tai buvo pirmoji ma
no meile; per daug judantis gy
venimas apsaugojo mane net 
iki tai valandai nuo didesinu 
szirdies sielvartu. Taigi tasai 
pirmutines meiles jausmas ma
ne visa panardino, taip kad be 
veik [Misilikau paiku,
damas net atlikti savo užsiė
mimu. Ar galėjau tiketies pa
sisekimo, jei bueziau jos ran
kos jeszkojes? Nežinojau. Kiek 
sykiu akyveizdoj Onos atsiraz- 
davau, visuomet mane apim
davo koks tai paralyžus. Tuo
kart daug kentėdavo mano 
protas ir kūnas. Subraklytas 
savo nudrasumu, suakmenojes, 
nezdarnas ir tylintis boto dar 
pasirodycziau gana juokingu 
jei norecziau iszduoti savo 
meile. Taip taigi pasitikintis 
savo tam apsvaigimui, pame- 
cziau greitai visokia vilti lik- 
tioH vyru tos garbinamos die
vaites. Kentėjau panasziai žvė
rini, kuriam po kuiliu inleista 
kurara, nuo ko pražuvo visoks 
krutėjimas nors jausmas nie
ko nekenkia.

Tuo-gi paežiu laiku vienas 
isz mano gimihaieziu. Jokūbas 
Variu, pradėjo ir-gi meilintis 
prie Onos. Buvo tai jaunikaitis 
patogus miklus, szvelnus, pil
nas elegancijos ir apdovano
tais prigimtais szposais,
visupirmu pamusza sau mote
rių szirdis. Ne buvo jis vienok 
nepaprastai insimylejes toj/ 
jaunoj mergaitei; bnvąu tikras 
kad be didelio gailesezio bu-

nuo

kas

Pamisli- ’cziau galėjos atsisakyti

ir Jokūbas negalėjo su 
atsisveikint i.

— Stebėtinai viskas iszojo! 
— pasako man. — Matai tomis 
dienomis žadėjau
savo meile merginai.
labai ant rankos, turi puiku 
kraiti... jau buvau pasirengos 
ta reikalu užbaigt i.

Buvo tai vaikinas lengvati
kis, priog t-ani egosistas ir ne
turintis nužiurinezio proto: ne 
patemijo mano iszbalimo 
visai uodasimislijo,
buvau insimylojes Ona.

— Ar nenorėtum patarnau
ti? — tarė. — Būti man pirsz- 
liu? Nemėgstu raszinot.... 
turiu litoratiszko
at ramentas ir popiera man yra 
pasibaisetiniais daiktas.

Visu pirmu savo szirdyje pa
jutau maiszta, pagliaus vienok 
pateniijau toj propozicijoj ko
ki lai moraliszka kirti, kuris 
galėjo mane isz tos ligos,isz- 
gydyti. Apsiėmiau ta man so
pulinga role, kokios manos 
praszc ir prie to darbo pradė
jau ruosztics.

Bot kaįlp atferadMiU priesrz 
Onos veidą, 
rojau in jos

kaip tik pasižiu- 
akeles, 

kaip tik jos yiurpuro luputes 
nusiszypsojo, parodant baltus 
ir žemeziugus dantukus, paine- 
eziau visai savistovybe ir kaip 
tik galėjau isztarti tuos kelis 
žodžius:

— Ponia, Ona ateinu pra- 
szyti... norės ponia savo ran
ka . . •

Pritruko man dvasios, susi
laikiau nusiminęs, jeszkojan 
žodžiu savo smegenyse, 
urnai pasiliko toki tuszti, taip 
kaip kokia pustynia kur Af- 

Umai pajutau
i 

rankos, 
kaip krisztola 
szvepianti:

— Tai-gi ponas mane my
li?... Dievo, kaip esu \asz lai
minga!. ..

Mano galvos pustynia atsi
gaivino, prisipildė 
szviežumu, gyvastimi. Pakė
liau maža rankele prie lupu... 
boti mano džiaugsmas 'buvo 
toks didelis, kad, 
man, isz to džiaugsmo 
pau ir sugriuvau. ..

O tai dabar kibą man dalei
site manyti — pabaigė Variu, 
dedamas cukrų in kava — kad 
džiaugsmas taip-pat gali but 
visa galinga jausmu kaip ir bai 
me!

gražins

nusiminęs

rikoje.
to isz szilko 
savo

kurie

ranku- 
atlaso, pūko ant 
izsgirdau baisa, 

man,ezvsta ir

judėjimu, 
gyvastimi.

— Stebėtina! 
Moronne.

ar tikėsite
apal-

— 'atsiliepė 
Buvai ponas kibą 

fiziszkai nusilpnejes toje va
landoje, kada atsistojai priesz 
mergina Thebaut.

— Tikėjausi tokio užmeti
mo! — atsake Variu. — Szitai 
pirmas atsitikimas turėjo savo 
vieta, kada buvau Afrikoj: 
drugys nusilpnino mano ner
vu sistema. Tuo tarpu per ant- 

sveikata
4

ra atsitikima mano 
buvo žydineziamo padėjimo.

eisiu draugo in sztora

TAIP BUVO.

daigu nori Onute, tai asz

— No, no Džinai, asz einu
pirkt viena daigia apie kuri no 
gabu tau pasnkyti....

— Nu ka toki! papruga del 
laikymo paneziaku!

— Tai gal ir taip, tai kam da 
tu sakai apie tai#

•M
*

TARADAIKA

T DEL MUSU VAIKU
VINCUKAS IR KAZIUKAS.

Silvestru Vincukas niekados 
nekeldavo anksti ginti gyvu
liu: už ji iszgindavo jo brolis 
Kaziukas, kurs buvo už Vin
cuką vyresnis dvejais metais. 
Vincukas atsi keldavo priesz- 
pat pnsryczius,

RASTINUKAS
* -.................------ ---- - " ~v

jau praėjo,Septyni metai 
.nuo laiko kada malunykas ap- 
sipaeziavo.

pa-

1

Vyrai, kad jus kvaraba, 
Argi tai kokia zabova gera 
l’injgu ir taip mažai turite, 
O munszaine kaip verszni 

gerete.
Žinote, kad tai negerai, 

l-ždirbato da suvis mažai, 
Ir ta pati uždai'bi praleidžiate
Aut juodos valandos nepaisote 
Sztai Detroite vienojo siūboje, 

Nepamenu dabar kokioje, 
Po podei gere ir dainavo. 

Net Svaiguli gavo.
Juk ir be muSztynes neapsiėjo, 
Ant pagalios smaugt is pradėjo. 
Sztai bamJbilius su skambalais 

at važiavo.
Visus kareivius in ji supokavo, 
Ir in szaltaja cypia sugabeno. 
Burdingieriai pinigu turėjo, 

Tai tuojau ibausmia užmokėjo.
() bn rd i ngbosis pinigu ne 

turėjo, 
Tai tik už gaspadine užmokėjo 

Doleriu 18 padėjo.
Mat, be gaspadinos sunku būti. 

Kad reikė valgi pagaminti, 
Kada boselis savo atsėdės, 
Per ta laika pasilsi turės, 
Ir volei džiaugtis gales.

9

pavalgydavo 
ir eidavo paleisti Kaziuką pus- 
rycziu.

Viena syki Kaziukas parėjo 
namo ir palengva sau valgo 
pnsryczius. (Ta. dienu jis buvo 
labai anksti kolos ir pavargęs) 
Vincukui pasirodo, kad Kaziu
kas per ilgai valgas, arba, teip 
sau sedis namie, nieko neveik
damas. Jis parojo namo (ganė 
prie pat namu) ir pasako Ka- 
zinkiii, jog jis suvarysiąs in 
žardi supareziuotas karves, jei 
jis nevalgys groieziau ir tuo
jau .neateis.

Kaziukas pavalgos nuėjo da 
paszerti kumeliuką paskui nu
vedė pririszti dobiluosna ver- 
sziukus.

Vincu'kas mato, 
kas nesiskubina prie gyvuliu 
ome ir nuvarė 
karves in žardi.

Kada 
paneziuoti 
karvių kojas labai nutrintas. 
Kaziukas parėjo namo ir pa
sako Vincukui, jog negražu 
kankinti gyvuliai. “Juk tu no 
mane nubaudei, 
bot nekaltus gyvulius.

Vincukas suprato, 
pasielgęs, susigoido

Angina taja bjaurybe, 
gal prisakymas bobos. Nieko 
jam nestokavo, o kad maluny
ke ne galėjo priprast prie teip 
bjauraus kūdikio, priėmė tar
naite už gera mokesti, idant ji 
pri žiu r i lietu ir juom rūpintasi, 
priek tam mergina buvo gera

kV

♦ e e

Kokis tai yiaszlamokas
Badai Lietuvninkas

In galva gavo svaiguli, 
Norėjo 'nuverst strytkari.

Padėjo akmenų
Ant abieju relių

O kad varytojau nebūtu
susi ži u rėjos,

Butu k ę | i ž*m oil es; o i r p ii tą
žaidulius apturėjęs.

Konsztabelei nutvėrė 
In cypia uždare, 

Pastate 1,000 belos, 
Lyg prasidės provos.

♦ ♦ *

•Ba vra ka

Vienam dideliam mieste 
kliu'bas užsidėjo, 

-Po 25 centus visi sudėjo, 
Mat ant kliulbo reikalu, > 

O ant pagerinimo po puse 
-doleriu.

Argi tai uo puiki pradžia? 
’faip luma ir visame, 

Ba be girtavimo jomarkas, 
'Be imunszaines neapsieina 

niekas.
Ant tokios pradžios daug 

susirenka.
gert, tai vyruti

kožnaim patinka 
rrai ne szposas po puse dolerio 

Ant ko? Ugi pragerimo.’ 
Kliubas jau gatavas, 

Tik da nepadrustytas, 
Reikia vyruti pradėt, *' 
Reikia krauju praliet.

Na ir pradėjo kriksztyt, 
Vieni kitiems galvas daužyt. 

O ka ? ar ne puiki pradžia? 
Argi girtavimas kaltas tame?

Kožna pradžia sunki yra, 
Ant kožnos pradžios smegenis

žiukui, jog jis suvarysiąs

jog Kaziu-

supanezruotias

Kaziukas nuėjo isz 
radokarvių, jis

— tiaro jis, — 
M

negražiai 
5r czin

put prižadėjo Kazinkni nieka
dos nekorszvfi.

ne- 
nela imos

sziur-

byra.
Kaip ir parapija, tvėrė.

Knodaugiausia gere.
Veselka turi, 

Gere ant niek nežiūri
Kūdikis užgema

9

r 
Munszainos ir alaus paima, 
Amt szenmenu nedovanoja, 
Gere visi, verko ir dejuoja. 
In svoezius pas ka nueina,
Kaip kiaules girti pareina. 
Tai vyruti kur apszviota, 

Pas mus del apszv rotos nėra
vietos.

Tai vyru ežiai bus ir gana 
Turiu keliaut in Mlczigana. 

fn kur mane užprasze. 
Jau kelis kartus rasze,

iKad pributau 
Žinucziu surinktai!.
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Paežiule jojo buvo 
patogiausia visoje aplinkinėje, 
bot apie baime Dievo kaip ne
buvo girdėt, teip ne buvo. Ant 
galo atsirado. Bii nusidavė in 
stebuklinga vieta, melsti Die
vo ir paaukavo sidabrini ku- ir turėjo daug.kantrybes. 
Mikeli — votiva, kuri pakabi
no 
kitoms 'aukoms.
tam, davėsi crirdet malūno ver- 
keutis kūdikėlis.

Ne buvo ir ne bus tokio kū
dikio, kokis buvo mažas ma- 
luninkelis, o nudžiugęs lovas, 
padare tokias kriksztynas, jog 
per keturiolika dienu apie nie
ką daugiau nekalbėjo, kaip tik 
apie taisės kriksztynas.

Ant nelaimes džiaugsmas tė
vu neužilgo dingo, 
persimainė ant bjauro sutvėri
mo; galva turėjo kaip (lynas, 
burna plati lyg ausu o 
kaip mažos torielkaitęs. Prie 
tam staugė per diena ir nak
tį o apmalszyt ne galima bu
vo jokiu budu.

— O gal 'kas 
m y loma

Mergina .sėdėjo karta po
ant stebuklingo abrozo su mjetižjįi; szale josios įtoVego 

Iii meta po tnsai

i

Kūdikis

akis

apraganavo 
'kūdikėli —- 

verkdama, szauke malunyke.
Ne toli nuo kaimo gyveno se

na boba, liet iszmintinga, ku
riuos rodos visi jeszkojo. Nu
važiavo tada pas ja ja maluny
kas idant parvežti namo. Pa- 
vieszino senia gerai ir nuvede 
in kambarį, kuriame tasai bai
sus kūdikis gulėjo. Iszmintin
ga motore paėmė kūdiki ant 
keliu ir akyvai peržiurėjo.

— Jusu kūdikis likos per
mainytas ant szito bjaurybes. 
Turėjote kokia nakti užgesyt 

o tame laike pikta
dvasia ji permaino ir paguldo 
jums iii vygo szita sutvėrimą.

Malunyke pradėjo graudžei 
verkti, o 
galva, žiūrėdamas ant bjaury
bes.

musu

žibinte,

malunykas kasėsi

Ir asz teip mislinau.— 
**W'jog'tai 

Ak! Mano
kalbėjo malunyko' 
no mano kūdikis.
kūdikis, buvo patogiausias ant 
svieto! Kad ji da karta parege- 
ežia.

DIEVAS ŽMOGŲ SERGSTI.
Prancūzas jau ilgus metus 

laimingai gyveno Indijoje 
atnesze jam jdkios
nei žiaurus tos szalies liūtai, 
nei gyvates. Karta, gi, sztai kas 
atsitiko. Bedirbant Prancūzui 
savo kambarėlyje, kitam kam
baryje pasigirdo baisus stau
gesys ir, kaip jisai pažino pa
gal balso, butą tai liūto.

.Prasidaręs duris Prancūzas 
pastiro, plaukai pasistojo, isz 
iszgasczio, ant galvos,
pūliai perbegb visa jo kūnai: 
liūtas artinosi prie mažo vai
ko, lopszyjo begulinezio; neži
nojo tėvas, kas daryti: gintis 
nebuvo nei minutos laiko 
szauktis pagelbos nebuvo ko.

Kas daryti, reikia szauktis 
Dievo: eme kąrsztai patylomis 
melstis ir su didžiu iszgasz- 
cziu lau'ke Prancūzas, kas bus. 
Liūtas prisiartino prie vaiko 
dideliam veidrodyje, kaban
čiame ant kitos sienos, pama
te jame kita vaiku ir puolėsi no katilu ant ugnies. Po tam 
prie to ant veidrodžio. Veidro
dis su didžiu trenksmu puolė 
žemen, ir baisu bildesiu liūtas 
taip insibaiigino kad užmirszes 
apie pirmąją savo auka, puo
lėsi laukan.

Tokiu budu vaikas liko isz- 
gelbotas.
Ligi mirties atmindavo Pran

cūzas szi baisu 'atsitikima ir 
dažnai primindavo savo jau 
užaugusiam sūnui apie Dievą 
ji stebuklingai iszgelbejusi.

Iszgelbetasai vaikas iszaugo 
geras vyras, gražiai 
sulaukė žilos senatvės ir gra-

nei minutos

žiai pasimirė.
❖ ❖

v •

gyveno,

VILKO NELAIME.
*

bernas malunyko;

gurbas kuriame gulėjo 
bjaurus kūdikis. Tame praei
tinėje pro taja vieta puikus 
vyrukas, 
gryždamas isz jomarko. Noszc
jisai rankoje didele szirdi isz 
cukraus ant kurioj buvo ko
kis tai navatnas parnszas. An
driukas ne galėjo tojo parszo 
perskaityt, bot tuom nesi rupi- 
no. Priėjės prie Katrų tos (teip 
vadinosi tarnaite) paszauke:

— Kaip einasi Kntriiik? 
Sztai tau atnosziau dovanele 
isz jomarko.

Patogi mergina paraudona
vo lyg ausu ir priėmė dovanele 
nuo berno. Po tam atsiliepė:

— A ežiu tau pnikei. 
Andriukas susiraukė. 
— O daugiau ne?
— Juk man senei prižadė

jai buczka, 
ne galėsiu

— Apsimalszyk szirdele — 
kalbėjo sene. Temykite idant 
gerai apsieitumet su tuom su
tvėrimu, nos kaip jus su juom 
apsieisit, teip dvasios apsiejs
su jusu kūdikiu. Žinau nuo sa
vo bobutes, kaip su panaszeis 
atsitikimais daryti. Klausyki
te:
i — Tas ka jum 'atsitiko, at
sitiko ir vienai moteroi. Pa
ėmus ta j i sutvėrimą nunesze in 
kukno, uždegė ugni ir nžkabi-

o geresnes progos 
įlįsti ? Niekas ne 

pamatys, o gal tasai bjaurybe 
gurbe, nes jisai nieko apie tai 
nežinos. Na, Katriuk duok pa- 
sibueziuot?

— Ej, nedrysk tu mane da- 
silipstet, ba rėksiu!

— Jau asz tave atprasiu 
nuo rėkimo; pagriebė mergina 
pusiau ir jau norėjo pabn- 
cziuot. Bet Katruka iszsmuko 
isz glėbio Andriaus ir riktelė
jo rodos kad kas jaja apipylė 
vendeniir.

Duryse pasirodė malunyko; 
dirstelėjo ant Andriuko perku- 
niszkai, jog tas net susilenke 
kaip kriukis, dingo krūmuose.

Bet tuom paežiu -kart pasi
darė stebuklas. Bjaurus kūdi
kis pakele rankas in viražu 
gurbe staigai paszauke:

Senas kaip svietas esmu, 
Turiu tris tukstanezius metu, 

0 nežinojau kad panaszius
Stebuklas atsitiktu, 

Idant mergina—kada jaja bn- 
cziuoje, sukliktu.

Isztares tuosius žodžius 
szmukszt isz gurbo, kaip žiur
ke ir daugiau jojo nuo tos die
nos ne mato. Ant jojo vietos 
gulėjo gurbo patogus kūdikė
lis, isztraukdamas rankeles in 
stovinezia malunyke.

Džiaugsmas neiszpasakytas
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primuszo kiausziniu, apezisti- 
no puikai1 luksztus ir inpyle in 
įjuos alaus, 
virti alų tuose luksztuose. Ka
da tasai sutvėrimas paregėjo 
pagaminimus, isz dideliu dyvu 

fužlaužė rankeles paszauke:
Senas kaip svietas esmu, 

jTurin tris tukstanezius metu
Negirdėjau apie viralą toki

Kad alų virtu kiauszu lukszte.
Ir sztai bjaurus sutvėrimas

rodos {norėdama

pakilo visam malūne, o mer
gina kuri teip smarkei sukliko, 
apdovanojo malunykas pilna 
masznele auksu. Nevilkydama 
ilginus, apsivedė Katruka su 
Andrium ir daugiau jau ne 
kirkdavo kada jaja bueziavo 
ir visi buvo malūne linksmi.
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kasžin kur dingo o in jojo vie
ta likos paguldytas josios tik
ras kūdikis.

Taip tai kailio jo iszmintinga 
boba ir tuojaus ketino pasinau
dot isz josios pamokinimu.

X • ’ *

Godus vilkas užspringo kau

Bet palaukiti lyg vaka- 
tegul užs'kambina 

nes tada
r u i,

Aniolas Dievo,
ant

lu.
Nebegali jis nei riktelėti, nei

kvapo'beatgauti, grobikui jau 
nebetoli galas.

Stovi szalyj jo vilkiene—gai-
, o pagelbėt ilisi jo, kaukia 

nieko negali.
Surinko vilkas pastarąsias 

savo pajėgas ir vos tik girdžia- 
mu balsu prasznabždejo:

— Bogk pas žmonos— 
szyk maldauk!

Atsiduso vilkiene ir tave:
>■1 <pnl

žvėrių noru mums ko tiketios

k, B

J

pra-

“Aniolas Dievo,“ 
valdže dvasiu dingsta.

Malunyke iszpilde viską kas 
J jai buvo paliepta. Kada varpe
lis užskambino, pristūmė vy- 
ge su baisum sutvėrimu prie 
^poeziaus ir pradėjo pagamini 
f viralo. Bet ar tai del to, jog 
tasai kūdikis no buvo pames
tas per dvase o gal jau no kor
ta mate panaszns stebuklus, 
gana, jog nieko siau isz tokiu 
pagaminimu no daro, bot pra- 
;dejo da daugiau verkti ir aki
mis vartoti.

LNei nuo žominu, nei nuo
T AB M V V VF MVBHp il VP

padaro la- namon, o malūne da‘daugiauvisiems mes esamo 
bai daug bloga.
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Ne nusidavė burtai. Iszmin- 
iinga boba nuvažiavo adgalios

pastojo gailestis ir rūpestis.

l'V

<1,000 TIK UŽ eo CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimta* 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, tat jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žpliu nuo

I

bile vienos žemiau pažymėtu li<u ir 
atgauk savo sveikata.

Vatet-žoles yra nuo1 sekinėsiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
eitu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), persialhno, skaudėjimo po 
krutinę, rsumatiimo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

J sign kenti nervu suirime, gaivus 
skausmus, užima ausyse, nuomas!, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk fOc. o gausi musu ioRu 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATHS,
25 GUlet Street, Spencerport, N. Y,

M. ZUKATHS, ii
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ŽINIOS VIETINES
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Lehigh Valles kasiklos 
nedirbo praeita Petnyczia ir 
Sttbata o ir sziandien nedirba.

—t

— Rytoj, tai yra Utarninke 
pripuola “Mitchell Day. Visos 
kasiklos ta diena nedirbs.

. — Gamta persismaino, la
pai nuo medžiu krinta, Oktobe- 
ris jau baigėsi> 
jau turėsimo pirma diena No- 
vemberio ir Visti Szventuju 
Diena.

o Petnyczioje

• y_________________________
ISZ SHENANDOAH, PA.
— Aplaikyta žinia isz Lie

tuvos, praneaza, buk buvusia 
musu prabaszczius kunigas 
Dumozius, kuris iszvažiavo in 
Lietuva kelĮi mansiai latgal 
daugiau nemano gryžti 
Amerika. Kun. Dumczius pa
aukavo Lietuvoje ant atejinin- 
ku namo deszimts tukstaneziu 
litu. Taigi,.kur surinko tuks- 
tamozius, tai nepaliko ne cen
telio ant labdaringu iszmani- 
mu, iszveždamas viską in Lie
tuva.
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mines rrarnystes Komisija).
Ta Komisija susideda isz 3 ko
miai jonieriu. Komisija turi 452 
darbininku — 
nografiu ir t. t.

tyrinėtoju, sto-

Kas met komisija

1 !-■
ilki'

i
,rt Kį **■

Federal© valdžia samdo dau
giausia darbininku — 560,000. 
Dar apart tu, kiekviena isz 48 
valstijų turi kitus darbinin
kus vesti valdžios reikalus.

Konstitucija aprūpina, kad 
prezidentas — “
tarimu ir užgyrimu

gauna 
250,000 aplikacijų. Apie 55 
nuoszinitis iszlaiko kvotimus 
ir isz tu apie 30 arba 40 nuo- 
szimeziu gauna paskyrimus. 
Tik 1927 m. suvirsz 38,000 ir 
1928 m. suvirsz 37,800 darbi- • e 4 s s

TURI UŽMOKĖT.
— Ponas turi mieri apsipa- 

cziuot su mano dukteref 
• — Tai yra įmano karszcziau. 
sias vėl i n imas.

— Vyrt, moki ponas?
— Vyrt? ne szpostuik isz 

manės.
— O skalbt, prosint, augint 

vaikus, 
visa narna paredke?

ne daryk juoku isz

* 1

KATALOGAS KNYGŲ

jf'" r v

Naktų

Vvrt?

'žodžiu tarent užlaikyt colius.

f Nedelioj popiet mirė Juo
zas Lauczius 50 metu amžiaus, 
gyvenantis po adresu 412 W. 
Mahanoy St. Jisai sirgo tik 
trumpa laika uždegimą plau- 
cziu. iPaliko paezia ir 5 vaiku. 
Bus palaidotas Ketverge.

— Schuylkino pavieto pra
eita meta Pottsvilles siūlas pa- 
liuosavo 77 vedusias poras isz 
moteriszku rvsziu.
— Tegul Jonas Balinskas at

eina in redyste atsiimt savo 
malda-knyge, nes jau apdary
ta.

ATSITIKIMAS
Z0K0NINK0

jo priesz ji vyras 
veidu ir

Brolis Homonimas sugryž.inė
jo nuo rinkimo afioru del savo 
klosztoriaus ir trauke keliu 
kalbėdamas ražaneziu, o kad 
buvo jam labai svarbu gautis 
priesz vakara in kliosztoriu, 
per tai ojo per artima girrele.

Kada vos inejo in girre, sto
si! bjauriu

piszta lietu rankoje 
szaukdamas:

— Pinigus arba gyvastį!
Ant niek nusidavė praszi- 

mai zokoninko, jog tai viskas 
ne jojo ka nesza, bet tai yra 
locnaste kliosztoriaus, o jeigu 
jam atims viską tai klioszto- 
riuje ne turės ka.valgyt. Visi 
praszymai ėjo ant niek, raz
baininkas atome jam
Jau niekadejus atsitolinejo su 

kad zokoninkas

viską.

savo lobiu 
paszauke:

— Ponas vagie, buvai teip 
geras jog dovanojei man gy
vastį bet gal neintikes man per. 
detinis kliosztoriaus kas man 
atsitiko. Ar ne galėtum inszaut 
keliolika skylių mano ploscziu- 
je idant skyles butu davadu 
jog buvau užkluptu.

— Noringai tai padarysiu, 
atsake vagis, — laikyk plosz- 
cziu.

Razbaininkas szove kelioli
ka kartu, bet zokoninkas ne 
buvo isz to užganadintu ir pa- 
Rzauke:

— Tais skyles vos galima 
matyti inszauk da keliolika.

■ Po kelioleka 
■ako:

bet zokoninkas

szuviu vagis

visas— Tai jau visas kulkas 
iszszoviau ir ne turiu daugiau.

— O gal ponas turi dako-
kia T

Ne turiu.
O tu latre, — paszauke 

zokoninkas, — dabar pamėgin
simo galetis drutumu o no 
ginklais.

Isztares tai zokoninkas pa
griebė razbaininka už sprando 
mote in žeme o uždavęs kelio
lika geru kumszcziu, atėmė 
viską ka vagis buvo paemes ir 
nusidavė in kliosztoriu.

I

drutumu

/ 
✓

1
1
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a Ant. J. Sakalauskas
į LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
5331 W. ControSt. Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
la id o j ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nždintL

laz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desslmts 
mlnutu. Bell Telefonas 872

— Benas parapijomis. 
. — Kardinolas Dougherty 
paženklino nauja kunigą in 
Shenadorio parapije ii\ vieta 
iszvažiavusio kun. Dumcziaus 
in Lietuva, kunigą Juozą A. 
Karalių isz Minersvilles. Sho- 
nadoriecziai turės ne tik gera 
kunigą bet ir džentelmona, ku
ris su žmonimis 
krikszczioniszkai ir 
kai.

su Senato pa
puški ria 

visus Suv. Valstijų darbinin
kus, kuriu paskyrimus Kons
titucija. neaprupina. Tas duo
da vyriausiai galvai teise pas- 

gal-
vas kai pi r departmcntu pa- 
golbininkus.* Atsikrose valsti- 

valstiju 
ner 

Valstijų do- 
žmo-

kirti visas departmcntu

pasielgia 
žmoni sz-

ninku gavo* darbu.
Speciales regulacijos apima 

neprityrusius darbininkus de
part mentuose Washingtone.

Birželio 30 d., 1928 m,, buvo 
500,000 civiles tarnystes dar
bininku ir 62,000 paskirti Wa
shington©, sostapilej.

Paczto Deparmentas samdo

Ki,
manos.

nszjuoku nedarnu; 
viskn ta turi mano ponas mokėt 
nes mano duktė nieko nemoka.' • I

No. 100 Tukatantia 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkoa istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo i 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera , 
drūta popiera. Drucziai ir puikel ap
daryta audeklinais 

’ viražais. Didumas knygos 9 % per 6 % 
Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai

No.- 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
| pirmutines puses szimtmeczio, isz-

Ir 
27 Ara- 

Yra tat ketvirta

iszmargintaia

$1.00

daugiausia darbininku — apie 
Iždo Departmentas 

50,500; Kares Departmeiitas 
45,000; Laivyno Departmental 
44,000; Veteranu Biuras 24,-

300,000:

PAS BURTININKE.
Nusidavė viena mergina isz 

Shenandoah o in Džerardvile 
pas burtininke, ta pradėjo:

— Gausi niekam tikusi v v- o
— musz tavo, turėsi septy-

Mount Cannel, Pa. — Mazgu 
moterystes likos snriszti praei
ta sanvaite pana'Viktorije Ja
kutis su Florijonu Barsz. Pa
merge buvo pana Klara Rimo- 
kaieziute su broliu jaunikio 
Juozu. _____

West Hazleton, Pa. — Praei
ta Subata Lietuviszkoje bažny
czioje Szv. Petro likos surisz- 
ti mazgu moterystes pana 
Margarieta, duktė naszles 
Onos Valaitienės su p. Fran- 
ciszku Szvidras (Smith) isz 
Mahanojaus posūnis p. Juozo 
Arlaucko. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos motina, 633 W. 
Green uli. Jaunavedžiai apsi
gyvens pas patėvi Arlaucka, 
612 W. Market uliezios Maha
noy City. 
Frackville, Pa. f Vincas Bac- 

viiika, 145 S. Broad Mountain 
uli., mire praeita Ketverga na
mie, sirgdamas du metus ang- 
Idkasiniu dusuliu. Velionis pri
buvo in Amerika 24 metai at
gal, prigulėjo prie keliu drau- 
gyseziu. Paliko dideliam nu
liūdime paezia Marijona, duk
teria Ona, Clevelande, sūnys 
Jonas, Viktoras ir dūkto He
lena namie, kaipo du brolius 
Raida Masacziužejc ir Motiejų 
Lietuvoje. Laidotuves 
vo Utarnininke.

Minersville, Pa. — Nulindo 
parapijonai kada, dagirdo, buk 
prabaszczius Kun. Juozas A. 
Karalius apleidžia miestą, bū
damas perkeltu in Shenadorio 
parapije. Kun. Karalius, nuo 
kada -apėmė Szv. Franciszkaus 
parapije, dirbo sunkei, ne tik 
materialiszkai bet ir dvasisz- 
kai del labo savo parapijom^ 
ir buvo per juos guodotas ir 
mylėtas nes per savo malonu 
būda buvo del savo aveliu kai
po tėvas ir daugel iuosia nuliu- 
dimuosia juos suszelpinejo. 
Vėliname kun. Karalių kanuo- 
geriauaios klioties Shenadorio 
parapijoj. In vieta kun. Kara
lius pribuvo kun. Mikola F. 
Daumantas, 
Kazimierio parapijos Filadel- 
phios. _____

Orwigsburg, Pa. — Nedėlio
jo lankėsi pas ponstva Zienius 
ir Bartaszius, musu progresy- 
viszkus fa emerius, 
puikiu farmu, F. W. Boczkau- 
skai ir K. Kriaucziunai su vai-

Mahanoy City kurie 
pavieszino karalisz-

komitetu na- 
paszius

duktė

atsibu-

juos

kun.
vikaras isz Szv.

ant juju

kais isz 
svetelius 
kai.

Scranton, Pa. t Diena 19 Ok- 
toberio netikėtai mirė Viktori
ja Klimaitienc. Velione norėjo 
važiuot in miestą, sėdo in au
tomobiliu Biot po kokiam laikui 
negalėjo pasijudint isz vietos. 
Szcimyna atidarius automobi
liu persitikrino kad motina bu
vo negyva. Manoma kad mirė 
nuo monoksaid gazo. Velione 
paliko didžiausiam nuliudimo 
keturis vaikus, paėjo isz Laba- 
dos parapijos, Cigoniszkiu kai
mo, po levais vadinosi Vikto
rija Žvirbliuto, paliko du bro
lius Lietuvoje isz kuriu vienas 
yra kunigu.
Poni Do'brovolskione ir ponst- 

va Cibai isz Tamakves dalyva
vo laidotuves© kaipo ir dauge
lis žmonių isz aplinkines.

buvo placziai
Jack-

jose gubernatoriai, 
galvos, paskyrimu tiesos 
tokios placzios.
partmentu. virsziįlinkai 
niu iszrinkti ir jie gali patys
pasirinkti savo pagalbininkus. 
Gubernatoriai paskiria tik sa
vo sekretorius, 
rius biuro vadus ir 
darbininkus.

Sziadien su partijų valdymo 
iszsivystijimu Suv. Valstijose, 
vietų paskyrimai lieka rankuo- 
se tam tikrai iszrinktu aficie- 
riu ir tie aficioriai duoda vie
tas ir darbus už kokia nors 
tarnyste ir parama. Szis atly
ginimo būdas
vartojamas prezidento 
šono administracijoj (1828— 
1837) ir buvo užvardintas 

” 1845 
m. ta sistema, galmn sakyti ap
ėmė visus valdiszkus darbus. 
Laimėtojai rinkimu ne tik pa
sidalino visus darbus ir geru
mus tarpe savos bet turėjo in
vest! ir instcigti dar kitas 
sziltas valdiszkas vieteles savo 
partijos vyrams, 
jams. Kuomet rinkimams rei
kėjo pinigu tai szitie 
valdžios darbininkai turėjo au
kauti, tokiu bildu, 
gelba partijai.

Ta sistema Lincolnui baisiai 
nepatikok uornet jis tapo Suv. 
Valstijų prezidentu. Jis aisz- 
kiai mate, kad tie partijų pas
kirti žmones kartais buvo vi
sai net i kainus vesti savo dar
bus. Viena 'karta kuomet ji ap
lanke speciale delegacija kuri 
susidėjo isz darbo ioszkotoju, 
pirmininkas pabaigoje jo pra- 
kalbeles pasakė: “mes visi 
prijaueziame kaip Tamsta ap
sunkintas 
Lincolnas atsake — ' 
man no rupi tautos 
dabartiniu laiku kiek rupi 
Tamstų visi reikalavimai.”

Kas keturiais metais val
džios visa maszinerija sustojo 
pakol nauji darbininkai užėmė 
senųjų darbininku vietas. Su 
kiekvienos iszrinktos partijos 
nauju žmogum nauji žmones 
pristatyti prie senu darbu.

Lincolno dienose jau bandy
ta paskirti tinkamus žmones 
prie valdiszku vietų ir ne
kreipta atydos in partijos, ir 
1883 m. namines tarnystes in- 
statymas buvo priimtas. Ir 
daug valstijų seke ta pavyzdi 
invesdamos egzaminus, 
riuos visi, kurie tik pageidavo 
ingyti valstiszka vieta turėjo 
iszlaikyti.

Ingyti valdiszka darba dar
bininkai turi iszlaikyti kvoti- 

Namines Tarnystes In-

i i
ir

The Spoils System.

instcigti dar

arba reme-

patys

pasakė:

i (

tautos

teikiat pa

likimu.
i <

M

Vyrukai 
likimas 

laiku kiek

ku-

mus.
statymas draudžia rinkimą au- 
ku politiszkams tikslams nuo 
žmonių, kurie randasi Suv. 
Valstijų Tarnystėje. Preziden
tas paskiria Suv. Valstijų Ci-

kurie randasi:1 Suv.

000; Žemdirbystes Departmen- 
tas 22,000.

Kvotimiai laikyti szalies in- 
vairios dalyse ir, kurio geriau- 
sc iszlaiko kvotimus tie gauna 
paskyrimus. Aplikacijos blan- m a t « fe.kos siuneziamos ant pareikala
vimo. Suv. Valstijų armijos Ir 
laivyno veteranai gauna ncku- 
rias pirmenybes.

Daug mokyklų turi specia
lius kursus norintiems užimti 
civiles tarnystes vietas.. Bet 
Suv. Valstijų Civiles Tarnys
tes Biuras nuolat pranesza, 
kad su toms mokykloms ne tu r 
nieko bendro. F.L.T.S.

Tasai Pavojingas

KOSULYS
f

VAKTOKITA TA KOSULĮ 
KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauja sutaisyta 
yduole suteikia palengvinimą

• •

<r
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra
kenksminga, nes padarytas isz

Ji gali

visai ne-

Tie

I

goriausiu ^Rdocku.
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurio kenezia nuo Asthma arba
Slinkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

f *
Parsiduoda po 60c ir $1 Bonlcute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kusztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY OITY, PA.

f

*1

ra, 
nota vaiku, — kensi vargo — 
ne turėsi sveikatos, paskui...

— Del Dievo! ka tu misis 
sakai?

— Tai ka tu norėtum?
ta Kvoteruka norėtumei kad 
iszburtau sztorus ir palocius? 
Ana ve už 25 centukus!

u z

Smagus ir Linksmas 
Iszvažiavimas

EKSKURCIJA IN

Philadelphia
NEDELIOJ 3 Nbvemberio

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

Prisidėkite prie tfritos linksmos 
ekskurcijos su kitais ekursantais

-... _ _________

Specialia Treinas Subatos Naktį

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City ................ 2:49
Tamaqua .......................... 3:16
GRĮŽTANT—Spccialis trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare. North Broad St. 
stacija 7:37 vakare.

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

vif Service Commission (Na- 520 w.Cent™ ir eo3 w. Mahanoy st.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

. -    " $—'1 ■'

3-ezia 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 ežedina. * Dekite savo 
pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite 
1 • i • • • • *1 ■ lt • . A

•MMk

t

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, H 
■

•į - fe>' ■ ' ■' ■/ 1 ' ' . ■ ■-. 1 ’ 1

iWr’i-ji ,A-:■:"i' h ■ ■ .■ . i/? n: ■/

LABAI PIGIOS 
EKSKURCIOJS

SPECIALE EKSKURCIJA 
IN

Cumberland, Md.
$5.50 Dubeltavas Tikietas

Connellsville, Pa.
$6.50 Dubeltavas Tikietas

McKeesport, Pa.
$7.00 Dubeltavas Tikietas

Pittsburgh, Pa.
$7.25 Dubeltavas Tikietas 

NEDELIOJ 3 Novemberio
Treinas iszeis Subatoj

2 NOVEMBERIO
Isz Subatos vakara

Shenandoah (40c extra) 
Mahanoy City ............
Tamaqua .......... ..
GRĮŽTANT- Specialiszkas ekskur
sinis treinas apleis Pittsburga 6 
valanda Nedėlios vakara 3 Nov- 
vemberio.
J ■ -i į ' ■ ►

. 6:17
6:49

. 7:20

DABAR KELIONE 
IN KANADA

Trijų Dienu Armistice Day 
Ekskurcija in 
TORONTO

Treinas iszeis Subatoj 
9 NOVEMBERIO

Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy City $11.50 
Isz Shenandoah $11.90

<4$^ MATYKITE 
AUTOMOBILIU

MIESTĄ
Trijų Dienu Armistice Day 

Ekskurcija in
DETROIT, MICH.
Treinas iszeis Subatoj 

9 NOVEMBERIO
Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy Oity $13.00 
Isz Shenandoah $13.40

■ h

Apio dauginus informacijos apie 
virsz-minėtas okskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite .pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

imta isz Lletuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkello Duo
bos, Karalatis žmogus. 121 pus

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; 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, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki* 
neja nevalioje, Javorovas Ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu..

No. 108 Szeszios istorijos, a J is 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos. Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu.

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

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, 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.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-Žudžiai, Ražancziua iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Buriko ir Surikas, Kareivis Ir velnias 
Kas man nakcl 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.............25c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu .......................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luotais. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu...............................    .18c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ...........................................ISc

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
^alkijozai, Iszmintinga rodą, Ap
skalbto jas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staioriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztls 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu......................................16c

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

No. 12S Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu......................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus aunas, Tryi 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ........................

No. 127 Trys istorijos apie Dūkte 
pustynlu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.........

35c

26c

36c

25c

.............15c
(3 .dalis)

Ha iss

16c

No. 126 Dvi teterijoz apie Valdi- 
mi«ras ir apie Bedali. 44 pue.

No. 129 Keturios iatorijoa apie 
Ketvirtai, prisakymas Dievo, Kėliau- 
tojei in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........l*o

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorlus isz Valenczijos, Kožnas dal
gias turi aavo vieta, Ka paaake ka
tras paczluojaa. 76 puslapiu

No. 133 Dv! istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu.................................. ,15«

No. 134 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu.................................... 15«

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

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis Ir velnias arba moteres ias- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo Ir Žisma, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nokurie lietuviai 
amerike praleidžia szventa UžgymU 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite past- 
elgti namie, ant ulyczios, suslrinki- 
muosta ir t. t., Žolių vardai, Tavo gt- 
liukninkos dienos, Žmonių ekaiesiua, 
Sau)- geriausia vedintoji 18a

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

No. 140 Keturios Istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu............. ........................15c

No. 141 Keturios istorijos ajle 
Mncziutes pasakojimai, Pasaka sdU 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. ... 2Oc

No. 142 Trys istorijos apie Pa* 
reikalas gyvenimo, Nuopolei Mateu* 
•zo Jerubausko, Oaioczna. 40 pus. 18c

No. 143 Trys istorijos apie Vėl* 
alazkas malūnas, Kaip studentas loja 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą. Dainele. 47 puslapiu.... 18c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paazaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............15c

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

No. 146 Dvi Istorijos ap.s Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczioe naktį 
61 puslapiu..................................... 18e

No. 147 Trys istorijos apie Raga* 
Keliauninku Joną, Vaikinas if 

Stebuklas. .74 puslapiu................20c
No. 148 Dvi Istorijos apie Joną 

ir Alena, 
puslapiu

No. 149

18«

35«

.20c

20c

15c

181 
.35c

....18a

18a

s

na,

62 
15c

No.

62
15c

46 
18c

Pavojinga klaida. 41 
.............. Ilk 

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

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprene- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

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

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

No. 153 Trys Istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .18c 

No. 155 Puiki istorija apie Sta- 
kinas nedora žydą. 136 pus........ 2Se

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girriojo. 77 puslapiu.............18c

157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu................... ...................

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyvenia 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą. 
Pavasaris, Apie saule, menesi, Žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me> 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo» 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus...................

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, M latras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, įsi ko di
deli ponai. 105 puslapiu...............2Se

No. 162 Trys istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu................................  ,.10e

No. 163- Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvio, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 187 puslapiu......................
w. D. BOCZKAJ ^^ 
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