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kurie 
su savo

LIETUVE MOTERIS APSI- 
VERTE SU KARU, UŽ- 

MUSZDAMA DU.
Scranton, Pa. p. Yanuszai- 

tiene, Fra no moteris, 
ežia turi mesinyczia,
vyru važiavo pasivažinėti, ir 
nutarė nuvažiuot ir pasiimt 
savo draugus, Žiugžda su mo 
teria isz Duryea, Pa. Visi tada 
važiavo in Binghampton, N. Y. 
Pati Yanuszaitiene gana smar
kiai važiuodama, lenke auto
mobilius, ir taip susinervavo, 
kad paleido isz kontroles savo 
kara ir nusiverte in didele duo
be, užmuszdama Žiugžda, o jo 
moteri taip sužeidė, kad ryto
jaus ryta — mirė, o Yanuszai
tiene guli ligoninėj, kuri gal 
iszliks gyva; jos vyras Fra na s 
liko mažai sužeistas.

Sa
ra-i < 

burtams ir raganys-

PAPAIKO TIKĖDAMA 
• IN BURTUS.

Allentown, Pa. — «Mrs 
rah Strnbles taip’intikejo 
ganoms”
toms kad staigai iszejo isz pro
to ir turėjo būti nuvežta in 
Harrisburgo prieglabda del 
paikszu. Josios vyras szitaip 
kalbėjo apie savo lengvatikisz- 
ka paezia: “Pati mano baisiai 
tikeji in visokius burtus, užža- 
dus ir inspejimus, po visa na
rna turėjo paženklintus viso
kius kryželius ir slaptingus 
ženklus tiksle praszalinimo ko- 

e k hr ta k nzk^kbrui- ir užžadu.
Tankiai su manim prieszinosi 
buk asz ne esmių josios vyras 
o asz turėjau jaja pertikrinet 
per koles valandas ant dienos 
buk asz esmių josios tikras vy- 

■ tėvas musu asztuoniuras i r 
vaiku.’

PRADĖJO GERT MUNSZAI- 
NE PO 60 METU.

Buffalo, N. Y. — Ka gali pa
daryti probibicija ir munszaine 
su žmogum, paimsime ant, pa
vyzdžio 63 metu amžiaus Do- 
vida Keffers kuris neturėjo 
burnoje jokiu svaiginaneziu ge
rymu per 60 metu. Kada suėjo 
jam 60 metu, pa ragavo stikleli 
munszaines o po tam stiklą na. 
minio alaus ir nuo to laiko pa
siliko girtuokliu. In laika tri
jų metu pragėrė visus sueze- 
dintus pinigus ir sziadien netu
ri ne skatiko idant nusipirkt 
sau maisto.

Ana diena likos aresztavotas 
už girtuoklysta bet audžia su
simylėjo ant jojo ir paleido ant 
Ii uosy lies nes žinojo kad Dovy
das kitados buvo darbsztus ir 
paezedus žmogus ir nieko ne
gerdavo. Prieteliai senuko pa
ėmė ji pas save ir davė jam 
prieglauda.

ATSIŽADĖJO PACZIOS PA
STODAMAS TURTINGU.
New York. — Prigellajus 

savo vyrui visame ir mazgoda
ma automobilius kada jisai tu- 
rejo garadžiu Elizal>eth, N. J., 
Mrs. Blanch W. Kuh, dabar bu
vo priversta jcszkoti paszelpos 
per suda nuo savo vyro ir kad 
jai mokėtu po 350 doleriu ant 
sanvaites ant jos užlaikymo.

Szeszi metai adgal Kuh už
dirbdavo tik 20 doleriu ant san- 

- vaitos po tam gavo darbu kai
po inaziurenc agentas ir szia
dien uždirba po 30 tukstaneziu 
doleriu ant meto ir dabar jam 
jojo drauge yra “per prasta 
if nenori su ja ja gyventi.

Sudas davė persiskyrimą mo
teriai ir paliepė Kuhui mokėti 
savo moteriai po 350 doleriu 
ant sanvaites.

> >

PRASARGA
MIRUSIS VYRAS PRASER- 

GEJO PACZIA IDANT 
NE TEKETU ANTRU 

KARTU.

Philadelphia. — Mrs. Hettie 
Spellmon, motore kuri jau turi 
72 metus, buvo parengus viską 
ant isz t e kojinio už Frodo Bis
sell, 66 metu amžiaus. Priesz 
iszvažiavima in bažnyczia, pas
kutini karta nuėjo in kambarį 
kuriame kabojo didelis pa
veikslas josios mirusio vyro. 
Verkdama garsiai užklauso pa
veikslo: “Jokūbėli, Jokūbėli, 
ar asz gerai darau ar net Ar 
ne esmi prieszingas mano isz- 
tekejimui? Po tuju žodžiu 
apėmė jaja kokia tai nerimas
tis ir baime žiūrėdama in pa
veikslu savo pirmutinio vyro, 
rodos girdėdama ir prijausda
ma kad nebaszninkas draudžia 
jai teketi antru kartu.

Ant galo nutarė kad netekes 
antru kartu, apreikszdama apie 
tai savo “jaunikiui,” na ir vi
sa svodba pairo. Jaunikis taip 
užpyko ant savo mylimos kad 
isz piktumo iszkeliavo in Vo
kietija nes tikėjo ant tikrųjų 
aplaikyti ne tik paezia bet ir 
turtą palikta per nebaszninka 
kuris jam (langiau rūpėjo ne 
kaip motore. »

jaunikiui,

KANADA PAPIGINS ALŲ.
Toronto, ()nt. — I’ž kokio 

menesio laiko provincija Onta
rio, Kanadoje, papigins alų ir 
dirbs geresni. Provincija Onta
rio, szimet uždirbo ant alkoho
liniu gerymu 55milijonus dole
riu — daugiausia nuo Ameri
konu kurie atlanko Kanada ir 
iszveža gerymus namo.

VISOKĮ SZERAI NUPUOLĖ 
ŽEMYN.

New Yorkas. — Per keletą 
paskutiniu dienu szerai arba 
stakni visokiu geležinkeliu, 
pramonių ir 1.1, baisiai nupuo
lė žemvn. Nekurie szerai kurie 
keletą dienu adgal kaszlavo 
szimlus ’doleriu sziadien gali
ma nupirkti po keletą desetku 
doleriu. Daugybe žmonių pa
mėtė visa savo turtą, o neku
rie atėmė sau gyvastes neteko 
viso turto.

visokiu

PASIKĖLIMAS VANDENS UŽLIEJO VISA MIESTĄ
1
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Sztai bizniava dalis miesto Hialeah, Floridoje, kuris likos užlietas per vandeni po

* 1 • 4 • VI* v • < * • •latiniam lietui. Miestelis era kelios rnvlios nuo Miami.

Isz Visu Szaliu
. , .    z

nuo

DIDELE BAIME
dnini

VAISIAI UŽDRAUSTOS 
MEILES.

Sunbury, Pa. — Žmones ei- 
in darbu isz rvto rudo

prie kelio sedinezia jauna pato
gia mergaite 18 metu, baisiai 
nuvargusia ir tik pusiau apsi- 
redžius, laikanti ant ranku ke
liu sanvaieziu amžiaus kūdiki. 
Jauna motina su kūdikiu likos 
nusiimsiu in prieglauda. Pra
vardes josios uedažjnota, tik 
tiek pasako kad motina jaja 
iszvare isz stubos kada truputi 
pasveiko ir ėjo peksezia su kū
dikiu in czionais. — Yra tai 
vaisini uždraustos meiles kuri 
visados pasibaigė su baisioms 
pasekmėms del mergaiezim

Paskutines Žinutes
fl Zofije, Bulgaria. — Kai- 

muotis Anguloff, arti Vasilio- 
viezu rado savo penkis sūnus 
sukapotus ant smert, 
jiems atnesze valgi ant kalno
kur ganė avis. Žudintoju nesu
sekta.

kada

ai Budapeszt. — Pulkinin
kas Zolten Vegh, sugryžo isz 
Sibiro po 14 metu nelaisve?, 
rado kad jojo draugas Tibar 
llalasy pavogęs jojo dokumen
tus ir paleistas kelis metus pir
miau pardavė jojo visa turtą 
kuri buvo sau prisisaVines.

*
— Asz neduodu 

almužnos!
— Ar tai ponas nori, kad 

del tavo dvieju centu sau ko
ja nuslaužtau ?

sveikam

PAVEIKSLAS ISZ WALL STREET, NEW
YORKE, KADA NUPUOLĖ VISI SZERAI

Tukstancziai žmoni u susirinko anas dienas Nęw Yorke 
ant Wall Street, kur randasi Stock Exchange 
vieta kur parsiduoda ir perkasi visokį
Traukyje keletą dienu visokį szerai nupuolė žemyn ant daug 
bilijonu doleriu. Kožnas lauke dasižinoti kaip jo szerai stovi, 
ar jie nupuolė ar pabrango. Dabar praeita sevedos ryta 
visoki szerai pabrango nes daugyba žmonių perka szerus kada 
jie labai huną pigus o parduodu juos kada pabrangsta.

szerai
Namas arba 
arba šlakai.

Dabar praeita

NESIPRIESZINK
BOBAI

MATE “
VO VEŽIMO KADA MINA- 

VOJO JOJO ESYBE.

VELNIĄ” ANT SA-

NEDAVE PACZIAI NUSIŽU- 
DINTI, PATS LIKOS UŽ 

TAI NUDURTAS.

Grodno, Lenk. — Kaime Mo- 
zilo, 46 metu kaimuote Golki- 
na, įmotere suparalyžavoto vy
ro, nuo keliu metu, ant viso 
kimo, apsunkinta didele szei
myna, prižinrinejo 
maža vaika. Ant g 
dama nukensti ilginus nelaime 
savo paliegusio vyro, nutarė 
atimti sau gyvastį.

Ana sanvaite, nakties laike, 
motoro pasikorė ant zoviesn 
duriu su pagelba skepetos. Vy
ras matydamas ka jojo motore 
padare, o 'negalėdamas pats at
sikelti ir užbėgt ta’me darbe, 
pradėjo szaukt pagelbos, paini, 
dindama isz miego dvylikos 
metu mergaite kuri pribėgus 
prie motinos nupjovė skepeta.

Golkina atsigaivinus taip 
inirszo ant vyro kad pagriebė 
gulinti ant stalo peili szaukda- 
ma: “Kam-gi davei žinia?” ir 
dure peiliu vyrui in krutino. 
rfasai mirdamas dekavojo pa
ežiai nž palcingvinima jam so
puliu ir prasze kaimynu idant 
jojo paezia nearesztavotu nes 
jiji padare jam didele miela- 
szirdvste. Motore likos atiduo- v

ta po priežiūra policijos.
KUNIGAIKSZTIS

VON BUELOW
MIRE RYME.

Rymas. Kunigaiksztis 
Bernardas y on Buelow, 
dos žinomas kaipo antras Vo- 
kiszkas Bismarkas, mirė pra
eita Subata Rymo. Turėjo 80 
metu amžiaus.

Buelow a psi paezia v o
k u n i ga i k sz c z i u t e d i 

Bologna, kuri buvo pati grofo 
von Doenboff, T’rusiszkojo am
basadoje Dresdeno; Per dauge
li metu tasai skandalas šukele 
daug ergelio Vokiszkojo aris
tokratijoj. Buelowas buvo pri
verstas po tam apsigyventi Ita
lijoj nes jam Vokietijoje buvo 
per karszta.
SUSZAUDE DU

SZMUGLERIUS.
Moskva. —

šoriai, Žydai, Kleiner ir Teitz, 
likos ana diena suszaudyti per 
Soviatus už szmuglcriavi’ma 
deimantu isz Rusijos. Taigi in 
laika keturiu klienu liolszovi- 
kai suszaudo net 63 žmones už 
visokius prasižengimus. Žydai 
szmugloriavo deimantus su pa
ge libu Latvijos legacijos rasz- 
tininku kurio iszveždavo dei
mantus isz Rosijos,

ji kaipo 
falo negale-

Kam-gi davei žinia?

kita-

1888
mete su

Du žymius auk*-

APKAUSTE MOTINA SU 
LENCIŪGAIS IR PALIKO 

GIRRIOJ IDANT 
MIRTŲ. niiHiszove

IBelgradas. — Juokingas at
sitikimas patiko Franz Fcrrin- 
ger kelionėje isz Krapojevatzo 
in czionais kada važiavo ant 
turgaus, turėjo nulipti nuo ve
žimo idant būti arkliams leng
viau traukti per purvyną. Ke
lionėje kokis tai kamin-szluotis 
nenorėdamas (ūti purvynu, pa
sinaudojo isz vežimo ir užszo- 
ko ant užpakalio be žinios ūki
ninko. Kėlės buvo kas kart sun
kesnis kad ant gulo arkliukai 
visai sustojo.

ūkininkasT

juos ne. 
nuolatos 

o kad tave velniai pa
ne eisi?” Kamin

keike

ir

Supykęs 
arklius, muszdaimas 
mielaszirdi ngai 
szauke: “ 
griebtu, ar
szluotis manydamas kad tai in 
ji taip kalba, nuszoko n ii o ve
žimo t’uojaus. Ūkininkas ma
nydamas kad tai isztikruju vel- 
nes, puolė ant žemes ir apalpo. 
Kamin-szluotis dasiprato ko 
tail) žmogus persigando, pra
dėjo ji gaivinti ir net už puses 
valandos pradėjo kvėpuot. .

Kada pribuvo ant jomarko
prisiegavo kad tikrai buvo ma
tes velnią ir nuo to laiko dau
giau neszauke velniu.
BOLSZEVIKAI VELA 

SUSZAUDE DEVYNES 
YPATAS.

DU POPAI.
Moskva. — Devynios ypatos 

tarp kuriu radosi du popai li
kos suszaudyti už pasikėlimu 
prieszais Šoviniu Bažnyczia. 
Valdžia pradėjo karsztai kovo
ti prieszais nevidonus “žmonių 
skirtumo.”

Vienas isz dvieju kunigu ku
rie likos suszaudyti, buvo pa- 
siprieszines valdžiai kad (iž- 
darc cerkve kaime Kinvus, o 
kitas kad pasiprieszino nau
joms tiesoms, kas kiszasi isz- 

Ivanovo dis-dalinimo žemes 
trik te.
TĖVAS PAKARTAS PER 
SAVO LOCNA SZEIMYNA.

Budapeszt, Vengrai. — Szei- 
myna susidedanti isz t riji ypa
tų likos aresztavoti už nužudi-

Isemmeriko Szabo, 50 
kuimiiszko kromininko.

Viednius. — Isz Muracko 
daneszn apie nežmoniszka pa
sielgimą su savo motina per 
kaimieti Rosza Frantzen ir jo 
paežiu. Motina radosi pas sii- 
nu kuris turėjo ja ja ūžia i ky t 
ir maityt lyg smert; senele vos 
galėjo užsilaikyt nuo duoto 
maisto bet niekam nesiskundė. 
Bet ir to pavydėjo josios suuos 
su savo paežiu, dagrisdami jai 
visokiais budais ant kožno 
žingsnio; nepalikdami jai jo
kio maisto o vakare kada tik 
praeidavo per slenksti, uždary
davo grinezia o senele turėdavo 
jeszkoti maisto pas kaimynus 
arba gulėti ant lauko.

Da isz to nebuvo užganadili
tas iszgaima sūnus. Po ilgai ro
dai su paezia muture:

REDAKTORIUS NUSIŽUDĖ 
PO MIRCZIAI SAVO 

SZEIMYNOS.
Budapeszt, Vengrai. — Er

nest Osvat, redaktorius laik- 
raszczio “Byugat”
ant smert in kėlės minutas po 
mireziai savo 25 metu dukters. 
Du metai adgal jojo pati nusi- 
trucino ant kapo savo jaunes
nes dukters o paskutine mirė 
nuo džiovos. Tėvas isz gailes- 
ties netekimo visos savo szoi- 
mynos nutarė atimti sau gy
vastį.
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SIERATELE ISZLAIMEJO 
PUSE MILIJONO RUBLIU.

Pskovas, Lenk. — Tula sie- 
ratele 12 metu mergaite kuri 
radosi prieglaudoje del sieratu, 
iszhiimejo ant loterijos puse 
milijono rubliu. Tėvas neseniai 
mirda'mas paliko jai vienatini 
tin ta, .nupirkta tikieta ant lo
terijos, tikėdamasis jog gal bus 
giliukuiingas ir užtvirtins atei
ti gyvenimo savo kūdikio. Tė
vo pageidimai iszsipilde — sie
ra tele laimėjo dideli losa. Gi
mines kurie mažai rūpinosi 
apie varginga likimą sierateles 
(bvbar visi geidžia jaja pri- 

Įausti prie saves užtikrindami
gera gyvenimu. Virszininkni 
prieglaudos* aplaikinoja daug 
gromatu nuo giminiu bet mer
gaite sako kad prieglaudos ne
apleis ir pasiliks szelpti kitas 
šie ra teles.
DVYNUKES; VIENA BALTA 

KITA JUODA.
Monachium. — Tarp dakta- 

ežionaitineje ‘ ligonbutyje
kilo didelis nusistebėjimas isz 
priežasties užgimimo nepa
prastu dvynukių. Tula jauna 
motere pagimdė dvynukes 
dvi mergaites isz kuriu viena 
buvo balta o
reiszkia kad dvynukes priguli 
prie dvieju atskiriu veislių. 
Nėra ko stdbetis kad akyvi 
daktarai iszklausinejo motinos 
apie josios praėjusi gyvenimą 
ir sztai iszaiszkino buk tėvu 
tuju nepaprastu mergaicjpu 
yra nigeris. Pagal pripažinimą 
daktaru, toji nepaprasta pore
le perstato akyva moksliszka 
u'žduoti. Tarp daktaru kilo gin- 
czai kokiu budu galėjo užgim
ti vienas juodas kūdikis o ki
tas baltas to paties tėvo.

g

į> iszpildymui
l’u

maitindamasi žieve

“Sene 
jau per ilgai valkiojosi po svie
tą, reike jaja praszalint idant 
nebutu mums sunkenybe.” I
tuju žodžiu nusidavė in tvaria 
atneszti lenciūgą ant kurio tu
rėjo pririszes karve — tuom 
kart pati paszauke senuke in 
šluba. Kada atėjo, mėtėsi abu
du ant silpnos motinos, perver
to ant grindų, apkaustė kojas 
ir rankas lenciūgais, nuvilko 
in artima girria kur pririszo 
prie medžio?
taip mcžmoniszkd\larbo, nusi
davė malsziai namo.

4

Nelaiminga motina pergyve
no tokiu budu beveik per visa 
sanvaite,
nuo ’medžio ir žole o kada ir to 
neužteko aplinkui, apgraužė 
medi ir valgė žeme. In taji lai
ka kankinimo, atlankė jaja 
abudu iszgamos du kartus bet 
tik del to idant plakti senukia 
su lazdoms isz piktumo kad da 
randasi prie gyvasties. Jau ne 
ilgai butu taip iszlaikius tai
sės kanezias nes mirtis ketino 
susimylet ant jos. Netikėtai 
vienas kaimynas grybavo toje 
aplinkinėje, iszgirdo vaitojimu 
ir senuke surado. Pramesze 
apie tai palicijai kuri arcszta- 
vojo nelaba sunu ir jojo paezia.

kita juoda; tai

ISZ LIETUVOS
Panevėžio

1928 m.

I

" I 

4

"vi
!»

M

4

♦I..

nima 
metu, 
Neseniai Sza'bo apreiszke savo 
paežiai, sūnui ir dukteriai lead 
mano paliauti bizni kuri laike 
per 32 metus ir pasilsėt ant se
natvės; apsigyveni kokiam 
malsziam kampelyje ir gyvent 
be rupeseziu.

Szeimyna buvo tam prioszin- 
ga kad tėvas pameta bizni ir 
ant rodos motinos visi nutarė— 
ant užmanymo dukters— idant 
tęva pakart ir tokiu budu duo- 
ti jam atsilsi ir taip padare.

APSIVEDIMAI IR 
GIMIMAI.

Kaunas. Per sziu metu pir
ma pusmeti buvo Lietuvoje 
vedybų 12,428, o per pereitu 
metu ta pati laika buvo 12,- 
042 vadinasi sziemet 386 ve
dybos buvo daugiau nž tada 
ir gaminiu daugiau, nes per 

pirmus 6 men. gimė
34,545 kūdikiai, o per sziu mo
tu ta pati laika gimė 35,229, 
vadinasi 684 kūdikiai tenka 
žmoni u prieaugliui. Isz to ma
tyti, kad Lietuvoje gyventoju 
skaiezius didėja.

DEL MEILES DVIRATIS 
NUKENOZIA.

Žvirhlaicziai, Alsėdžių v., 
Rugsėjo isz 11 in 12 d., atva
žiavo szaulys Abrutis isz Al
sėdžių pas p-le D. Dvirati bu
vo palikes prie kamaros durn. 
Kamaroj besidžiaugdamas su 
pnele, iszejes nerado dviraezio. 
Ryto meta pasirodė, kad dvi
ratis, nakvojęs alksnyno, be 
pasigailėjimo apnuogintas ir 
padaryta 50 litu nuostoliu.

Dabar Abrutis nežinodamas 
kas taip padare, užsipuola vi
sai nekaltus. Reiketu daugiau 
atsargumo.

Alsėdžių v

PANEVĖŽY ATRASTAS 
PINIGU DIRBIMO 

FABRIKĖLIS.
Rugpiucsjo 20 d. Raguvoje 

turgau diena policija pastebė
jo atvykusias isz
moteris, kurios platino netik
rus penkialiezius. Sulaikė tris 
moteris rado daugiau 270 sztti
ku netikru penkialieziu ir pra
dėjo tardymo* Kvota nustatė 
kitus asmenis suėmė Panevėžy
je 5 dirbėjus pas kuriuos rado 
padirbtu pinigu ir dirbimo in- 
rankiai. Pinigai buvo liejami 
isz cinko ir habito ir pasida
bruojami, tad labai gerai iszro. 
de ir platinimas sėkmingai vy
ko. Pinigus diria) geri specia- 
nikai ir szaltkalviai. Kiek ju 
listai elektrotechnikai, mečiui- 
yra jau iszplatinta dar nenus
tatyta, tik kratos metu Pane
vėžyje dar rasta 699 litai, ku
riuos sudaro ne tik penklieziai, 
bet yra ir po 2 bei po 1 litą.

PERKŪNO AUKOS
Norkūnai, * Rokiszkio vals. 

Rugsėjo 2 d., vakare perkūnas 
užmusze naszles M. vaika ir 
sudegino Jpilna ja v dis -kloji
ma. Akmeniu kaimo arkliu 
kaimenei) spyrė pefkunas ir 
hžmusze ta ark Ii, kuris buvo 
pririsztas lenciūgu.
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Kas Girdėt
Negana kad tėvai turi daug 

bėdos iszauginime vaiku bet 
da ant senatvės turi su jais ‘ne
mažai ergelio kaip pasirodo isz 
sekanezio atsitikimo. ,

Sutižę G. Oehrz isz Milwau
kee, Wis., nusprendė buk tėvas 
neturi tiesos kisztis in reikalus 
savo paeziuoto sūnaus norints- 
tasai turi vos 18 met,u o jojo* 
pati tik 15 metu.

Mikolas Bartkovskis apskun
dė Mikalojų ir Magdalena Ka
minskus buk Kaminskai pa
veržė meilę jojo sunaus už ka 
nori 5,(KM) doleriu atlyginimo. 
Nesupratimas tarp tu szeimy- 
nu prasidėjo kada Bartkovskio 
sūnelis pradėjo meilytis su Ka
minsku 15 metu duktere Luci
ja. Kada tėvas rustai už<lraude 
draugauti su mergina, tasai ap
leido tęva ir nusidavė ant bur-, 
do pas Kaminskus, tėvas isz- 

“ indžiunkszina ’’ 
Kaminskus idant nelaikytu su
nu pas juos. Tuom kart sūne
lis iszbego 
in Waukegana kur apsipaezia- 
vo ir sugryžo pas uoszvius.

Advokatas Kaminsko tlava- 
džiojo buk tėvas ne turi reika
lo kisztis in sunaus vedusi gy
venimą o sutlžia taipgi buvo 
tos paezios nuomones ir teismą 
iszmete isz sūdo. — Na ir da- 
rvk ka nori teveli >>
snargliais vaikais.

tasai turi vos 18 metu o jojo

eme

f

Mate kaip Prezidentas 
Lincolnas buvo 

Nuszautas
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DUONA ATPIGO — MESA 
PABRANGO.

Kaunas. Szin vasara Lietu- 
gerai užderėjus vi so
ja vams

metu atpigo duona ir bulves. 
Pavasari juodos duonos kilo
gramas kainavo 70-80 centu, 

o dabar juo
dos duonos kilogramui berei
kia mokėt i 45-50 c.,

'•oje 
kienis

užderėjus 
paskutiniuoju

kainavo 
pyrago I lit. 20c;

f

................  ......Oi !■'
’ ■

Ant pievukes vidurije giV-
1*1 ■ 

%

NYSZKA JAUSLA
rios kūrinėsi ugnis o kukorei

Apie 1748 mete, grodniaus 
girrios apeminejo milžiniszka

M *
da, kada žmogus-žvęrys metę-

A * te te * h O 1 1 b

4t fMbįp K'.;, 1.t||4j!'^ ,1 4

da, kada žmogus-žvęrys meįę- 
si ant gulinezio kailio pakajuje

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

I

pagamino valgius.
Medžiokle nusidavė giluk- 

ningai. Sžeszios meazkos gulė
jo užmusztos, o terp ju da vos 
kvėpavo didele meszka. Susi
rink ia mede jei sznekucziavosi 
apie medžiokle ir apie užmusz-

ir pradėjo verkt, spausdamis 
kaili prie krutinės. Po persi
tikrinimui pasirodė, jog taipasirode, jog tai 
kailis tosios paezios meszkos 
kuri juos teip gindavo priesz 
smert.

Suėmimas tuju 
buvo apkalbėtas visai visa ap
linkine o in pora metu po tam 
ne kokis tai szlękta wugryztan- 
tys isz Varszavo apsakinėjo 
apie juos, nededamas ant goti
kų vieno dvaro isz kur buvo 
matyt griuvėsius grinezios bu
vusio girriniko.

i Ant g:..., ---- ----- -----
užsimisliuias staigai paszauke:

— Ar-gi ne butu laikais 
vaikai 
griebti per teip slaptinga spa- 
saba? Gal tai meszka juos pa 
griebe ant užmainos už savo 
vaikus.

Pribuiszas sveczias užsimis- 
lino gilei, o poni dvaro isztare:

— Ar-gi meszka turėtu at
minti ir motiniszka jausla?

ploti žemes po abiejas vmses 
Nemuno. Girriose tada rados* 
pilna visokiu žvėrių ant kuriu 
medžiąvo pohai<i 
linkiniu.

Tame tni laike stovėjo aiil 
kraszto tosios girrios grinczele 
girrinyko, kuriam buvo paves
ta sargybe visos girrios.

Viena karta Inbni uhkMtv- 
bam va rasiniam ry te, jaunas 
girrinykas paėmęs kambina 
nusidavė in girrin.

Užtruko tonais labai ilgai; 
atėjo pnludienis, pietus jau bu
vo pagaminti, o girrinykas 
kaip no sugryžibėjo teip nesu- 
gryžinejo.

Ant galo pasirodė tolumoje 
su dideliu maiszu ant pecziu 
ir bogO, kiek tik turėjo pajegn 
in grinezia o paskui ji vijosi 
milžiniszka. sena meszka.

Pati girrinyko patemino isž 
tolo nelaime vyro, pagriebus 
karabino, iszbego isz grinezios 
ir szove in art inaneziasia rnosz-

/
Kas tai yra ? — paszau-

isz visu up-
tas meszkas. Kad sztai kas to- 
kis szauke:

Kur yra ponas Opolins

sutvėrimu
w

ii Si

kas?

tiko?
Czionais! O kas ten at si-

pyrago ki
logramui 1 litus 10-15 centu.

Duona pinga, bet itmsa )>h- 
brango. Pavasari jautienos me- 

kilogramas kainavo 1 lit. 
kiaulienos

Ponas mamaika
otavo

! ' • -X. . k 1,1 U' : Pmilesta geidžiu ant auginimo
< Įveja ta jaunu meszkneziu; 
$ztai raminsi tankumynuose, 
^ry-

I.
piginu negu fsbrlkos preko 6 pulkus 

daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preko nes tie daiktai yra 
verti nematiaus knip $12.00. Tik pa- 
mlslykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus tsz- 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gva ran lytas ant daug metu. 
Gvaranlyti balbėrio k 1 (perei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czcl ir grąže! padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 gori geležei*, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti.Gražus lenou- 
gells gold-filled su kompasu Ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
inis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tnvora in jusu namus. Adresavoklte:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

galo gaspadoriusA n t giliaijaunu 
ram la si

kuriu toji sena meszka taip 
ne priesz smerti.

Tuojnus apsiaubė 
isz visu pusiu minėta tanku- 
mina ir paregėjo jose du navat- 
nus sutvėrimus. Ju dideles gal
vos buvo apaugtos 
plaukais ir purvinu, o kojos ir 
rankos buvo paimszios in žmo- 
giszka.

— Ant mielaszirdystes Die
vo juk tai yra žinotais! — pa- 
szau’ke vienas isz medeju.

Ant tojo balso du 
su tvosimai

<os
60-80 centu, kiaulienos 3 Iii. 
50 centu, o dabar jautiena pa 
szoko net iki 2 lit. 50 c. kilo- 

kiaulienai reik mo-
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Benjaminas Church isz Lis-

n 
• > Ar-gi

buvusio girrinyko, pa
mėdejei

gramui, 
keti 4 litai kilogramui ir bran
giau.

Mena pabrango svarbiausiai 
Įeito, kad mėsos produktu 

daug iszvežama in Vokietija ir 
kitur užsienin.

< mėsos
ilgais

užmainos už

bono, N. Y., kuriam suėjo jau 
97 metai, gerai atsimena nužu- 
dinima nrozidento Lincolnoprezidento
Fordo teatre Washingtone, die
na 14ta Apriliaus, 1865 mote. 

,. Church tada buvo jaunu afišų mylima Lucija . . . . . . , . , .* cierium ir sėdėjo szale Lmcol-
kada Booth

priesz

no 
szuvi.

paleido in ji

X,

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS.

Vilkaviszkis Pereita treczia- 
dieni, t. y. Spaliu men. 2 d., isz ka.

ko girrinyko — del ko jiji pas
kui tave genasi ?

— Tai meszka; paėmiau jai
sztai randasi

r . ve-

metėsi
navatui 
pirm i n t

su savo

žmonių 
skolininkai

* ‘ o

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimo, Užeima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preko 30c per paczta. 
Isxrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

idant isztrukt isz juju ranku. 
Ragaukite!Vaisbudžio dvaro pil. 

že vieno pono javus su talka 
in Vilkaviszki. Atlikęs reikalus 
gryžo apie 7 vai. va k.
Jau buvo gerokai sutemo ir li
jo. Bevažiuodamas gale miesto 
apvirto in labai dideli griu
vi (grabe). Netikėtai patekės 
po rungu dar norėjo vežimą 
atstatyti in vėžės, bet, matyti, 
tuo tarpu arkliai neramiai sto
vėjo, vežimą patraukė ir ne
laimingajam rungas sulindo 
po krutino in vidurius kairc- 
jen pusėn, padarydamas dide
le žaižda. Nelaimingasis tuoj 
mirė. Kadangi dar buvo nevė
lu, szi invyki žmone stuoj pas
tebėjo ir pranesze policijai. 
Ryta nelaimingasis apžiūrėtas 
gydytojo, vėliau buvo iszvež- 
tas namo.

Nelaimingasis buvo dar jau- 
apie 27-28 met u 

Paliko jauna žmona 
ir, rodos, viena ar du vaiku- 

Labai abejotina, ar pa- 
y va ji sužinojusi szi tokia

Griebkite! I 
užmuszinekite! 

žmonis! 
.siu.

No Tai v ra
szauke isz visu pu-zija, kuri padare daug bletlcs. 

Bet toji eksplozija negalėjo 
pajudint isz vietos dvi užrau
gi ntas baczkas namines. — 
Nėr ko stdbetis kad žmogus, 
po iszgerimui keliu stikleliu 
tojo “sztofo,“ vaikszczioja 
kaip nesavas, rodos nesz<lamas 
kelis tonus sunkenyl>es ant sa
vo galvos.

sztofo.

r» namo. KRAUJOmeszkuezius;
maisze. Juk atsimėni sau, jag 
ponas senai liepe man jeszkot 
mažu meszkneziu ant augini
mo.

Ach, tai meszkuezius in 
metei in priemene. Dabar su
prantu. Szlkada man tos mesz- 
kos! Ar-gi ne butu geriau ati
duot jai vaikus?

— Už nieką ant svieto. Už 
tuos meszkuezius tikinėsiu pa- 
didynimo savo pensijos.

— Tegul ir teip buna. Bot 
gaila man motinos.

Ilgai meszka dasimuszinejo
* 1 • " • • 1

Kada juos apkirpo a paku to 
ir iszmazgojo persitikrino jog 
tai isztikruju buvo du jauni 
vaikinai, apaugę kaip meszkos.

Rūpinosi jaisos kaip su 
žmonimis, mokino ir stengėsi 
duot jiems mokslą kaip del 
žmonių iszpuole, bet viskas ėjo 
ant tuszczio. Jauni’kaiczei bu
vo daugiau laukinei ne kaip 
žvėrys ir nuolatos turėjo būti 
ant akies.

Tik viena karta juose pare-

Sloginamas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ane didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslo* yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, nir* 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojau*.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

kuriuos 
nuo- 

kada at i-;
Prie to-

Mažai v ra 
nejiersekioja 
latos bubnidami 

1 luoši, ka esi kaltas? 
kiu vargszu prigulėjo Raimund 
H. Gallagher szoferis tūlo Na- 
jorkinio kapitalisto. Kada jau 
pradėjo jam už daug persekio
ti. nutarė užmokėti ka buvo 
kaltas skolininkams. Po teisy- 
l>ei neturėjo pinigu bet ant ko 
yra Airiszinis protas .*

Bankierius Gallagherio nu
siuntė ji su pinigais idant in-

sklypelis 
lang pagerini-

Naujas Vatikano 
pradėjo i n vest i < 
mu ir tiesu. Amam keleiviu 
Vatikane buvo Ciceronai, arba 
taip vadinami pravadnikai tu- 

(keleivi u) rn • • •

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

gejo Žmoniszka jausla, O tai ta- 520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

atvažiavusiu
Ciceronai

ristu
in Hymn. Tieji Ciceronai ap- 
gaudavo ir apipleszdavo kelei
vius kurie atlankydavo seno- 
viszkas užlickas. Idant npsau-

dėtu in banka. Kada ana diena keleivius nuo tuju pia\ad-
vėže pinigus in banka <'hemi
cal National, sumoje 63 tuks- 
taneziu doleriu, atėjo jam ge- 

“pasi-
darlxlavio 

užmokėjimo savo

ra mislis in galva kad 
skolint “ 
pinigu < 
skolų, todėl po trumpam man- 
stymni padare kaip .sumanė.

Gallaghcris nebuvo papras
tas vagis, saugok Dieve. Prisi
savinęs pinigus, < 
pranesze per telefonu visiems 
kad užmokės savo skolas ir 
kožnam nusiuntė grynais pini
gais kiek buvo kaltas.

Skolininkai nudžiugo 
gavo savo pinigus bet Galla- 
gheris turės atsedet kelis me
tus kalėjime jaigu ji... 'i>a- 
gaus.

nas žmogus, 
amžiaus.

nuo savo 
ant

nyku, nauja Vatikaniszka val
džia invykdino naujas tiesas 
kurios nubaus tokius pravad- 
nykus nuo 3 lyg (i menesiu ka
lėjimo. Nuo kada tos tiesos in- 
vyko, valdžia turėjo pastatyti 
kalėjimą idant turėtu kur kal
tininkus uždaryti.

Na ir pastate kalėjimu nes 
kokia tai butu vieszpatyste be

ežiu.
liks g
vvro mirti.

Labai reiketu žmonėms būti 
atsargiems , nakti 
tielns.

keliaujan-

/i n i • kalėjimo.* Gallaghcris . „Ll:..:
vieszpatysteje,

kad

Iszskiriaid kalėjimo naujoje 
iržves Vatika- 

niszka banka kuria uždeda I’o- 
ant Iszpaniszko

Ryme.
Užėjo kitoki laikai ant svie

to. Karalyste Kristaus

piežius 
ciaus

Ple-'

prie duriu grinezios, bet tan
kus szuvei girrininko 
paezios, uodą leido jaja prisiar-

ir jojo KELIAUKIT IN LIETUVA PER

Daktaras F. Ashtenwolle, 
vikaras isz Southsea, Anglijos, 
npraszineja mėnesiniam žurna
le Szv. Bertos parapijos, 
straipsni, kuriame paniekina 
trumpus motcrjszkus plaukus. 
Užvardindamas jisai tebvria 

mada.

Bertos 
kuriame

ji«ai 
moterių mada, “didžiausiu 
gricku moterių nuo laiku kada 
prabobute .Ieva suvalgė už
drausta obuolį nuo uždrausto 
medžio. ”

Jaigu tai teisybe ka K u n. D r. 
Ashtenwolle raszo, tai vyrai 
yra didelėje nerimaskvj<‘. Juk 
už pirmutini prasikaltimu mu
su pirmutiniu tėvu rojuje, ken- 
cziama lyg szioliai.

Kokia

galėjo 
bot i ne isz szio svieto. Bet nuo 
laiku Kristaus praėjo beveik 
du tukstaneziai metu. Simus 
Dievo nenorėjo pasilikt ban- 
kierinm, :bet kitaip su 
“apasztalais. ’ ’
kitoki laikai, kitoki žmones ir 
kitokios sanlygos.

OLSZAUSKAS NUTEISTAS 
KALĖTI 8 METUS.

Chicago. “
liu 26 d. pranesza:

“Vakar “Naujienoms” bu
vo telefonu praneszta, kad 
Chicago j gauta kablegrama isz 
Kauno, praneszanti, jogei by
loj del Stases Utjanauskiene 
pasmaugimo pralotas Olszaus- 
kas tapes nuteistas asztuone- 
riem metams kalėjimo.

Naujienos” Spa-

Naujienoms 
praneszta,

I T

11

.Jojo 
Pa i p, sziadien'r

tyt a rėžiau o szvint'at nusivil
ko ineszkn niurnėdama in tan
kumynu girrios.

Vargszai atsiduso. Bet 
idant meszka 

pvi’ keliolika 
nedeliu. Girrinykas aplai'ke 
padidipima mokesties ir priė
mė merga ir berną ant tarnys
tes idant prigelbet gaspadinet 
isžaugint dVejata mažu šunė

ku ri uos Dievas juos ap-

k ėda m i 
gryžtu, sergėjo per 

Girrinykas

liu,
• teikė.

net- 
nesu-

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

- ■ ' " 1 v    " '■  r 1 "     

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

______________ - » ' . _ J...... ■_

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sxtoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

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

I' .
Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

II.
Laikas bego. Sūnelis girri- 

ninko augo ir jau pradėjo bė
ginėt ir kalbėt, kad sztai viena 
karta davėsi girdėt baisus 
riksmas vieno isz sūnelio. Mo
tina iszbego laukan, ir paregė
jo viena stovinti prie medžio, 
arti grinezios baisei persigan
dęs. Kūdikis mėtėsi motinai 
a>t kaklo su verksmu szaukda- 
mas, jog 
paėmė 
gi r re.

i i

< <

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

Mokame 3-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.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

DEGTINĖJ STIPRYBE KE
LIONEI PAS ABRAOMA.
Gelgaudiszkis, SzakiU aps. 

Spaliu 5 d. vieno czionykszczio 
pono meiluže Elena — Liole 
norėjo nusiskandinti Nemune. 
Pasigriebusi spirito buteli ji 
nubėgo prie Nemuno ir mėgino 
paupy ta buteli isztusztintl, 
kad drąsiau butu keliauti pas 
Abraomą. Keli vyri, pastebėjo 
jos intartina elgėsi, atėmė bu
teli ir nugabeno Liole atgal.

kas kokis kudlotas 
broleli ir iiunesze in

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKaa.

4»

— Kur? — Kas? ant niek 
motina klausė*

Subėgo tarnai, gimines; pra
dėjo jeszkoti ir vyt. Motina pa
likus kūdiki kokiai tai moto
rai teip-gi nubėgo jeszkot, tė
vas ta pati padare. Naktis užė
jo, paliovė pajeszkojima, bet 
kada visi sugryžo namon pasi
rodė kad ir antras kūdikis din
go kaip akmuo vandeni jo. Mo
tore kuriai girrinyko buvo pa
likus ant sargybes, atidavė ki
tai moterei, tajai kūdikis nu
slinko nuo keliu ir nubėgo in

* . f •

K. Rėklaitis
Lietuviszka* Graboriu*Budapeszte, Vengruose, mi

re vietinis daktaras Dr. Henri- 
kis Schusclmy kuris gimė Žy
du, bet ant mirtino patalo pri
ėmė katalikiszka tikėjimą.

Kada ji norėjo palaidoti pa
rai Katalikiszku apeigų, 

dai tame užprotestavojo, spir- 
damiesi kati laidotuves atsibū
tu ant Zydiszku kapiniu.

Ginczai tlaejo lyg musztyniu. 
Na ir ka apie tai maustė duszia 
mirusio daktaro, žiūrėdama isz 
užgrabio ant maisztiiunku, isz. 
pažintoji! Kristaus ir 
liaus sunu!

Argi duszia žmogaus rupi na
tas ar

ir

baltame nupuls ant 
mus už antra inoteriszka pra
sikaltimą, kad kerpa sau plau
kus ?

Moteriszka veisle tegul ne- |^nnas Uu# palaidot
užmirszta ir neprivalo kad 
daugiau nekaltint vargingu vy
ru už juju nusidėjimus ir atsi
mint kad vargingus vyrus mo
tore* gali iszgvH»eti nuo baus
mes jaigu nešzios ilgus plau
kus, kas daug geriau pritinka 
moteriai ne kaip trumpi plau
kai.

ir gal ne ?J

Izrae-
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PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Vinco Vioulio ku
ris gyveno Providence Ohio. 
Taipgi ir Kanstanto Miknuc- a a*te • • I hko. Pra-

Fort Worth, TękMiiose tūlam 
luiUM* pu* nigeriiis kilo eksplo- 1 t.)

Farina randa voju. 
szau atsiszaukti szino adresu:

Mr. C. O, Smith, 
■■■■ R. No. efiox 36, 

Ooutlerspori, Pa.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
POLONIA . 16 Lapkriczio | LITUANIA 7 Gruodžio 

ESTONIA 21 Gruodžio
\ ■' ’’ . T '
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Zudymosi priežastis buvo ta 
kad vyras, prie kurio ji pri
siplakusi, insake tucz tuojau 
inzUineszdiiiti isz {.jo buto >su 
visa savo manta.

/
KITAS LIETUVOS KUNI- 

GAS TEISME.
Luksztai,

Vietinio klebono
Rokiszkio apskr.

Strumilos

darža o kas su juom atsitiko 
tolinus niekas ne galėjo pa
sakyt.
' Visi stengimai sujeszkojinio 
jojo buvo ant niek. Girrinykai 
po dingimai vaiku baisei suni

jaunoji gaspadine ji padavė fUpjno> sirgdami per keliolika
Panevėžio Apygardos Teis
man, ieszkodama /.hz (kunigoieszkodama /<sz (kunigo
1,200 litu užlaikyti jųdviejų 
valka.
reiszke,
kaip su vyru. Kai ji tapusi 
neszczia, tai kunigiik jai liepos 
daryti Abortą. Kai gimęs vai
kas, jis ja pavaroj ir atsisakęs 
vaikui duoti.duona.
I

Mergina teismui pa
su kunigu gyvenusi 

Kai ji

metu ant galo abudu numirę.
— Metai praėjo o žmonis 

kone suvis užmirszo apie ta at
sitikima.

IIL
■ . J f,

In keliolika metu volios po 
tam nelaimingni atsitikimui 
tose paeziose giriose atsibuvi- 
mejo didele medžiokle.

*

DeJ visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York K

L ,1'

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

--------$' A
1 ■' •** ,, lįf')1'4 ........... .....................

j

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai Sauginu ir goriau 
dėl žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

4

t.. f

Dekite savo

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA. > .

r
1

ii

A. RAMANAUSKAS 
LIETU VISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA, 

Bell Telefoną* 1430-R

Iszbahatnuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pfcruc- 
szia nuo papraszetiausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksetyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. įsa FYack- 
villes, Port Carbon ar is* kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.
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Dora Malvina
t
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50 METU ADGAL IR DABAR

I

I.
kaime Grunova,Gražiam

Czekijoje, gyveno, naszlo, tur
tinga moteriszke ponia Gru. 
nowska. Kile nelaimiu jos gy
venimą padaro jai liudnu ir 
sunkiu. Priesz du motu palai
dojo mylima gera vyra kuris 
paliko ja su trejetą vaikeliu. 
Sekancziame mete pasimirė isz 
rauplių ligos du jos sūneliai 
kuriuos paguldo szale tėvo, o 
kapa ju visu trijų žiedais apso
dinus dažnai laisto savo asza- 
romis. Prie tu skausmu moto- 
riszkos ir motiniszkos szirdies 
prisidėjo nauji, kadangi aplai- 
ke žinia jog jos vienatinis bro
lis tarnaujantis Austrijos ar
mijoje kaipo aficierius, pražu
vo karojo. Vienatiniu surami
nimu pasiliko jai dukrele de
vintu meteliu Malvina.

Tula diena ta nelaiminga mo
terį sz ko sėdėjo kambaryje už
imta siuvinėjimo darbu o ma
ža Malvina sėdėdama prie mo
tinos kojų skaito balsu, skam- 
banezin liūdnai motinai, kaip 
-langiszkas varpelis, kokia tai 
gražia apysakaite.

Tame in kambarį netikėtinai 
inejo nepažinstamas vyriszkis. 
Rankoje laike koki ten raszta 
kuri tuojaus iszvyniojo po pa
sveikinimui naszles linktelėji
mu galvos ir apreiszko savo 
pretensija prie pono Grunow- 
skio, roikalaudanuis nuo jo su
grąžinimo skolos dvieju tuks- 
taneziu doleriu. .

Naszle negalėjo tikėt pasa
kai neprtžinstamo ne prisipa
žint prie savo mirusio vyro 
skolos kadangi apie skola jai 
vyras niekad nepriminęs, o rei
kalaujantis sugrąžinimo pasko
lintu pinigu iszrode kaip tai 
keistai ir nerodo kad jis galė
jo but savininku taip dideles 
sumos pinigu, tacziaus galima 
buvo palaikyt ji už valkata ne. 
gu už žmogų, kuris kokius nors 
susineszimus galėjas turėti su 
velioniu jos vyru. Susimaisze 
vienok ir lyg pabūgo, kadangi 
namo nebuvo 
apart jos
Kambarine tarnaite iszejo in 
nniima miesteli su reikalu, kiti 
žmones dirbo laukuose prie 
szienavimo.

Grunowska liepa
paszaukt ekanova, kuris n>dos 
netmkus pribuvo, apžiurėjas 
raszta nepažinstamo, permie- 
ravo akimis žmogų ir rūstingai 
tarė:

nieko daugiau 
vienos su kūdikiu.

Malvinai

užsidegęs

Kemiu tvirtu kad para- 
szas padirbtas, nes mires po
nas Gnmowskis jokiu skolų 
neturejas. Tarnauju ežia seniai, 
visi dalykai sziu namu neesą 
man svetimais. Ta m i stos pre- 
tensijos neteisingos.

Nepažinstamas
rūstybe, kuri matomai buvo 
vien loszimu komedijos, pradė
jo plūst ir prakeikimus mėtyt 
ant velionio.

Motina nenorėdama idant 
jos kūdikis žodžius girdėtu, 
liepe Malvinai iszeit laukan.

Nepažinstamasis pradėjo ap- 
sakinet bekeikemas.ir beplio- 
vodamas iszmislyta istorija 
praeities, kada jis lankės d ra u. 
ge sn Grunowskiu Pragos uni
versitetą ir kaij) tada mirusis 
pask<>lino nuo jo ant savo pa- 
laiduniszko gyvenimo reikalu 
minėtina suma pinigu.

praradęs

netis su senesniu už ji ukeve- 
džiu, o gal nenorėdamas a pini- 
kyt guzo del bereikalo, pagrū
mojus Grunowskai apskundi- 
mu in teismą, iszejo keikda
mas.

Moteriszko negalėjo suprast 
reikszmes visos tos scenos, ka
me galima buvo patemint jog

L " •
loszikui komedijos nebuvo rei
kalingi pinigai tikrybėje, užsi 
sznekejns su ukiavedžin, apie 
iszsinnsta mergaite pamirszo, 
kada pagalinus atsiminė, isz- 
ejus pradėjo szaukt, bet nusi
stebėjo, kad Malvina suvis ne
at sisza n kine jo.

Persigandus pradėjo jeszkot 
drauge su ekanomu aplink na
mus, po soda ir kur tik sumis- 
lino, ‘bet niekur Mai vinos ne
buvo.

Tuoj szale sodo tekėjo upe; 
ant kranto upes atrasta mer
gaites livereli, kuomi matomai 
laistė kvietkeles — nuskendo. 
Baisi inislis sukrėtė visa kuna 
motinos, o tuomi tarpu atbėgo 
piemenelis neszdamas 
tęs” 
upeje.

pana i- 
skrybėlė kuria pagavo

I <

O Dieve mano! suszuko
Tu atiminelaiminga motina.

man ja f
—Nelaime! pritarė gailiai

panaiteatsiduses ukevedis ■ 
turėjo inpult in upe.

Begkite, szaukite žmo
nių, jeszkokite, gal dar iszgel- 
besit — gelbėkit, gelbėkit, kas 
in Dieva tiki!..

Netrukus sujudo visas kai
mas, bet visokia pastanga del 
atradimo bent kūno prigeru. 
sios pasiliko veltui; vanduo nu- 
nesze kalbėta, bet niekur ne at
rasta skenduoles ir nelaiminga 
moteriszko pasiliko vienu vie
na kaip stulpas prie kelio. Gy
venimai jai dabar pastojo liud
nu inkyrin kareziu; daug nak
tų, nelaiminga praleido nesu- 
rtfėrkus akiu. Susifaniinimo Tr 
smagesio jeszkojo dabar jau 
vien maldoje.

— Dieve! — kalbėdavo daž
nai — mano vyras ir vaikeliai 
pirma nuėjo pas Tave, palikai 
tik mane viena vargt ant szios 
aszaru pakalnes. — Net ir bro
lis paliko mane ant visados — 
niekas manes jau nerisza su že- 
miszku svietu.

Visi žemiszki turtai man ne
reikalingi, man viskas pražuvo 
szioje pasauleje. Tako vien 
troszkimas idant galeeziau ko- 
veikiausiai susijungi vėl 
brangiom man ypatom. Tame 
vienatine mano viltis. — Dan
gus man ’buvo visad saldžiau
siais nektarais, dabar-gi tuomi 
labinus ilgiuosiu tos amžinas- 
ties, kur amžina laime ir ramy
be. Daleisk o geriausias Dieve 
nueit man in ton koveikiausiai.

su

u.
Majoras Szczitas, brolis po

nios Grunowskos, kuris likos 
pagarsintas už žuvusi karoję, 
buvo tik pažeistu. Kada jis nu. 
griuvo nuo arklio Austrijo- 
kiszka

■i

Wji

Menesyje Oktoberio buv o po
•lektrikines

apvni kszeziojimai
Amerika atmineziai atradimo pirmutines e_____ _
kės iszrasta per Tamosziti Kdi/o'im —
veikslo Kdisonas laiko pirmutine lampnke kuri turi l(i žva
kių pajiegu szviesos, o szale an! stalo stovi laimpa kuri turi 
150,000 žvakių pajiegu.

visa 
lampu- 

-- 50 metu migai. Ant pa-
i. ' ii' 7 H

PRIŽIŪRĖJIMAS
VAIKU DANTŲ ''

j I.

Kaip tankai girdimo motina

I

sakant “Kam prižiūrėti vaiku 
pirmus dantis, jeigu už poros 

*" du. ** t

metu turės eiles'gražu, nauju
* T t Xi*
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GUDRUMAS INDIJOS 
TEISĖJO 
PASAKAITE
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draugeKeturi ludijiecziai 

nusipirko kelius birkavus med
vilnes (vatos).

Norėdami vata nuo peiliu 
apsergeti jie gavo kate ir nu-
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‘ Klaidihgas ir pavo- 
, ir todėl 

gėlime kaltinti tokias molinas 
dž savo vaiku nesveikata. Kuo
met vaikai nekurioms ligoms 
apserga, jos nežino kad yra 
priežastimi puvusia arija taip 
blogu dantų.

Jeigu pirmieji dantys pusta 
ir juos 'reikia isztraukti, bet 
ntydos in tai nekreipta, arba

I 
ir valkams sunku maisto su
kramtyti, žandkaulai negali 
tinkamai augti ir brnnos gali 
visaip but iszkraipytos. Kram 
tymas pastiprina žandu mus
kulais, ir daugiau kraujo teka 
pastiprinti žandkauhis ir dan
tis. Kuomet apie dantis randa
si mažai kraujo jie negali būti 
drūtais, nes kraujas dantims 
priduoda kalkių. Neužtetkinai 
kraujo susilpnina antruosius 
dantis kurie formuojąs po pir
mųjų.

Pirmas nuolatinių dantis pa- 
sirodvti yra szešziu metu kru- - _ ’ 'L ' . *

dantu?” 
jlngas nhsista’tymas,

1l •

jos nežino kad yra
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jeigu dantyse randasi skyloles
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f i i vienas puikiai papuosze jam

11E '
į J tarė, kad kiekvienam ju pri-
I gulės viena kates koja. Kiek-

1

n

i 5i j
* I 3

prigulinezia kates koja.
Atsitiko, kad kate viena ko

ja sužeidė. Tos kojos valdyto 
jas ėmėsi gydyti ir apvyniojo 
koja rūbeliu, svieste pavylgy-
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ii 
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tu. Kai kate bego pro krosnį, 
rublis užsidegė. Tada kate ant 
vatos szoko. Vata užsiliepsno
jo ir bežiūrint visa sudege.

Tuomet trys draugai padavė 
teisman skunda, kad ketvirtą

jį žmok etų, 
nes ja sudegino 
draugo kates koja, 
peržiurėjas 
merke:

Kates 
heliu, buvo sužeista, kate nega
lėjo valdyti Jigo<os kojos ir 
todėl szokinejo ant trijų kojų, 
ketvirta parietusi. Tai-gi gaiš 
ro priežastimi bu^vo trys svei
kosios kojos, o 
ne gali turėti jokios atsako
mybes. Del tos tai priežasties 
trys draugai, kuriems prigulė 
jo sveikosios kojos, deliai ku 
riu kate vata padegė, privalo 
vatos verte atlyginti ketvirta 
jam draugui, valdžiusiam ne
sveika kates koja.

dukreles poteriu 
mokykite,

Jaigu nenorite sarmatos 
tu retie,

Asz kėlės tokias žinau,
O ir apie tokias girdėjau, 

Ka poteriu nemokomo,
Tai ir vyrai imti nenorėjo, 

O jaigu poteriu nemoka.
Tai in szliuba eiti neužsimoka, 

Ba tieji kunigai,
Tai szirdoles nC juokai,

. Sarmata padaro, 
Sžalin iszvaro.

Na k a, poteriu nemoka, 
Ir tokia kvailo ženytis szoka.
Kaip tai viena mergina ketino 

vyruotis,
) pagonka nemokėjo žegnotis, 

O tn nelaiminga kvailiuke, 
Nieko nežinai kaip ežiuke, 
Nnsiduok pas Indi jonus. 

Arba Eškimosus.
Na, na, turės džiaugsmo 

tėveliai,
Neturės prieglaudos seneliai, 

Jaigu tokia kvaila u'žaugino, 
Ne poteriu neiszmokino.

Davadnas vyras su tokia 
nesipacziuos, 

daigu poteriu nemoka, dažinos,
Ba gero isz tokios neturėtu, 
Greitai su vyru apsidžiaugtu, 

Ir in kitur iszrunytu.
* ♦ ’♦

Jn Springvalle nulėkiau, 
Prie vienu duriu priėjau, 

Stuboje szlapnoses sėdėjo,
Ba isz kitu namu suėjo.

O szirdeles kaip 'bjauriai 
pliovojo,

Kaip tiktai katra galėjo, 
Ant galo kitus per dantis 

traukinėjo,
Ir merginas doras apkalbinėjo, 
Jau norėjau in stuba inlekti

Ir per galvas su koezelu 
apteikti 

Bet susilaikiau,
Ant kito karto pasilikau.

♦ ♦ ♦

Nuvykau in Adata Va pavietą, 
Pažinojau apie puikia vieta, 

In kur szneiderukai susirenka. 
Mat, del juju toji vieta tinka, 
Ten a rti szapa del j u geriausiu, 

Ir vigadlyviausia, 
Nedeliomis sueina,

Tieji ka in ibažnyczia neeina;
Kitu kartu daugiau 

padainuosiu,
O ta szapa gerai pakoeziosiu.

♦ ♦ *

Visi sako, kad boba didesne 
Tai visame piktesne,

O juom mažesne, 
Tai piktesne ir bjauresne.

Asz to tikrai nežinau, 
Tiktai nuo kitu girdėjau, 
Kad tie maži szuniukai, 
Tai pikti kaip velniukai.

Ir tarp moterių taip gali būti, 
Jaigu katra negalėjo užaugti, 

Asz tiktai apie viena žinau, 
O ir jaja maezinu,

Trumpa, stora, kaip pumpure, 
Kuri savo vyrui pirtį užkure, 
Tui’ejo drožt in platu svietą,

Ba locuam name nebuvo jam 
vieta,

Stuboje meszlo pilni kumpai, 
Vjenoje lovoje guli suaugia 

vaikui.
Ee, nenoriu daugiau sakyti, 

Turiu del saves pasilikti.
* ♦ ♦

Bažnytkiemiuose da Dievas 
gyvena.

Mot inns • M

sai jiems 
ja
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už vata, 
ketvirtojo 
Teito jas, 

byla, sziaip pas-

koja, apvyniota ru-
I

•J
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jeszkojo mūre variu ir alsu trejetu
nes

likus nnszle 
vaikeliu dažinot negalėjo, 
pilaitėje nežinota.

Neilgai trukus Szczitas su 
savo draugu turėdamas gryžt 
prie palikto regi men to, apleido 
namus prieteliaus ir vakaro 
iszjojo atgal. Jojant girriomis 
ir neapgyventom pustynem, ne 
trukus Nuklydo. Jojo be kelio 
o rudens naktis ,buvo tamsi, 
siauras lankutis meno, kuris 
pasirodė, netrukus palindo p( 
storu

sesne

) 
pilku debesiu; vejas 

blaszke mddžius, girria osze 
szalti smulkus lietaus laszai 
kapojo veidus jojantiems:

Tamsa buvo taip didele kad 
negalima Ibuvo matyt medžiu 
girrios ir tik dėkui arkliams už 
prasilenkimą ir iszvongima už
sigavimo. Arkliai, vienok buvo 
labai nuilsę ir majoras tare in 
savo dranga:

—— J1

.vienoka m isz lutose
jau ir arkliai visai ilsta.

— Teisingai — atsako drau
gas Bartas bet ka-gi daryt, ka

na naujiena. Tuo- 
sukursiu ugni, susiszilsi-

debesiu;
o

alta ir szlapia, reikės 
•nakvot n<>

nu, ( 
rado drūta bromą. Bnttus pa- 
barszkino su kumszczia daužy-
damas storas nržuolinos lentas 
vartų, kuriuos veik neatidari- 
nejant namiszkinm, pradėjo 
beisi inirf.es nemaloniai, bet 
spynos buvo stiprios ir vartai 
neatsidarinejo.

Pagalinus kas toks atrakino 
spyna ir pravo.ro vartus. Drau
ge su žiburiu isz žibintos pro 
plyszi insiverže klausymas:

Kas ten?
— Keleiviai

miszke — atsako kareiviai.
— sumurmėjo 

už vartų kas toks — no laiku 
pribunate in ežia. Kiek jus ten 
vra ?•

nesveika koja

I
'*'1

I

nam i szkinm 
įnirtos

suklyd tįsieji

Hm, hm

I)u tiktai 
o su

• atsake Bar- 
musu arkliais ket- f ę

Kaip, ketvertas

nuo
kariuomene priversti 

prie bėgimo, paliko ji ant mu- 
szio lauko. Prieszai radę ji gy
va, paėmė nelaisvėn ir drauge 
su kitais likos uždarytas ne
prieteli szkoje tvi rtyneje 
galėjo praneszt giminėms apie 
nA’ve, ne 
krikios nebūk žinios, 
kare likos džbaigta.

Padarius santaika kovojan- 
ezion vieszpatystem, kareiviai 
nelaisvėn paimti likos paleisti. 
Mnjoras Szczitas su rėgimentu 
ungryžinejo iri mieląją Ievyne. 
Kelione buvo tolima Ir regi
mental vienA karta auAiluiko ,"JI » -
del pmdlsio mažam miestelyje. 
Atstnmni keliu myliu nuo 
miestelio senoviszkojv. pilyje 
tarpe girriu 
.senas majoro Szczito priete- 

baimes apimta, kadangi apart liūs taigi Szczitas tuoju u s ptlsi- 
R • a ai*. «a *. ■■ Lr > *& o 1 & « . a a ** 4 ^-1 * * * a 4«a a ■ * a V • i i I *v 11 W • k I U 1 zvni / *

galėjo idant aplankyt pilaite.

a e

nuo savųjų aplaikyt 
net kol

Rėdytojas galinus 
kantrybe suszuko:

— Kik sau tamista szalin 
nes esi Azalbienu, melus kreti! 
Jaigu Velionis tau butu kaltas 
bent deszimts doleriu seniai 
butumial jau nuo jo reikalavea 
atidavimo skolos, bet Ihuki&i 
net ko! jis numirs ir nori /la
ba r apmonyt ka! '

Kad tarp nepažinstamo ir 
ukiavedžio pasidarė gan smar
kus ginezaa, moteriszke buvo j 

vieno nkiav’e/lžio neesant dau
giau žmonių, valkata

i
keliu myliu 

Mimdviszkoje.
ir kalnu gyveno

eš

reiviur tas 
jaus 
me ir pernakvosime.

Tai taros nnszoko nuo žirgo 
ir pradėjo jeszkot užvejo kur 
galima butu pasislėpt nuo lie
taus ir szalto vėjo. Apsirinkęs 
vieta po didžia aglia, kuri sa
vo nuleistom tankiom szakom 
dare kaip kad szotra, pradėjo 
insiskyles ugnies kurt ugni, 
bet sunku buvo inkurt suszla- 
pintas darganu szakūtes kurios 
tik durnus troszkinanczius ka
rikus isz saves iszdavinejo, bet 
degt suvis nenorėjo. Besidar
buojant prie sukūrimo ugnies, 
kad viesulą lyg aptyko ir gir- 
ria ne taip smarkiai osze, su
it lyd usieji keleiviai iszgirdo to
limus atbalsius szuns lojimo.

A ežiu Dievui — tarė 
Bartas— neesamo toli nuo kai
mo ar nuo žmogiszkos sodybos.

Asz taip mislinu atsake 
m a j (> ra s k 1 a u syd ama s szuns 
balso, 
bar buvo meilesniu ir už jau
nos mergeles besiszypsojimus. 
Ugnies nesukursime, vien su
stingsime ezionais — arkliai 

ten

Ills 
vertas.

Taip, ketvertas — at
kartojo už vartų ir atsidarius 
vartam pasirodo motoriszkas 
p a v e i 1 < s 1 a s a Cho s b o b o s.

Isz tikro! — tarė majo- 
kad nebuezia iszvydes an- 

daroko ir moioriszkoš galvos, 
buezia palaikes tave moeziute 
už koki uzara, taip sveika bai
sa turi. Bukite maloni priimt 
suszalilsius, nuvargusius po sa
vo pastoge.

— Gbrai ponaitbli, gerai — 
atsake seno. — Tokis patogus 
ir puikus jaunikaitis neprivalo 
vargint saves. Rasis jam vieta 
musu mimeliuARe.

Inėjus in kiemą, kareiviams, 
sene pakele žibinte ir.apszvies- 
dama arklinyczia taro in Bar
tu, k ii ris laike Arklius'-

ras,

i v

*

klausydamas 
kuris keliauninkam da

4

'fen rakite duris stonios, 
pastaitylfit savo 
adverijos u_.
binte, abneszkit, i ridėsi u žvaku
te, tad su žiburiu rasit 'abraka 
ir sziena ir paszerkit nuvargin
tus gyvulius.

— * Da'bar gnodotinas ponai
tei!, prašiau in vidų — i.„. ... 
sikreipdama ..........
Bartus džiaugsmingas nnvede i I:

Labai esmių

i arklius.* Prie 
ant vinies kabo ži-

— tarė at- 
iri ihajbra kada

ezionais 
pasilsėjo ibi r ki, jokime in 
isz kur daeina szuns lojimas.

Susėdo amt arkliu leidosi vėl 
in kelione ir po ilgam jojimui,
kuris -žinoma žymiai prasiilgo 
(roksztantiom pastoges, iszvy-
do žiburėli kuris blykstelėjo 
kaip vilties spindulys, dingo 
vėl, bet netrukus vis-gi atrado 
butą gi r ri oje. Namas arba kie
mas gyventojaus girriu apsup
tas buvo isz visu pusiu augsztu 
murn, tarsi tvirtyno. Žiburiai 
per langus apszvietinejo kiemą 
ir szimt-motinius aržuolus. 
Pats namas isžrode buk nepa- 
prastinai, tarsi bunka ar koks 
kalėjimas; languose buvo gele
žines grotos, \sienos murinos, 
vietomis pilkom samanom ap- 

’ že lesios.

minis dantis, kuris užima vie
ta laikiniu 'krūminiu dantų. 
Daugelis tėvu mano, kad tas 
dantis priguli prie pirmųjų 
dantų, 
jis pusta kaip ir puvo pirmieji 
dantys.

Jeigu pirmas dantis žūsta, 
antrieji dantys neregulariszkai 
auga, nes augant jie užima, ar
ija palieka, pirmo nuolatinio 
danties vieta. Burnoje randas: 
dauginus vietos maistui apsis 
toti ir tas maistas brnnoje pus
ta ir labai sunku szvariai už 
taikli dantis. Blogas įkvapas 
irgi paeina nuo puvusiu dantų.

Žandas gali truputi inpulti 
nuo blogu dantų, veidas gali 
Dilti iszkraipytas, invairios no 
sies, gerkles ir ausu ligos už
puola vaiku ir prisiena labai 
nukenteti del keuo nors neap
sižiūrėjimo. Tinkamas prižiū
rėjimas laikinu dantų iszvengs 
daug kentėjimo ir dideliu isz- 
laidu vėliaus. Jeigu vaikai pa 

tinkamai prižiūrėti 
pirmus dantis, kuomet sulau
kia nuolatinius dantis jau pri
pratę atsargia juos prižiūrėti.

Nuo trijų metu Amžiaus rei
kia vaikus vesti pas dantistą 
kas szeszis menesius. Dantishi: 
peržiurus dantis, juos apvalys 
ir, kur reikia, pripildys skylė
tos. Pinigai tam tikslui praleis
ti yra puikus apsaugojimas ir 
vaikai patys pripras invertinti 
SBvp Sveikata. Pamokink vai
kus valyti dantis priesz einant 
gulti ir po kiektienarii valgiu.

prie
ir per n epri žiūrėj ima

■ įį S i ll ;

dėkingu

visas drebu nuo szAIėzio ir
• - -- ’ ■■ ' '

- , t
Gerai, gerai apsiszilsite, 

kalbo-

arklius.
— Labai esmių !

jums nfioeziutd lįŽ justi malone
;ies ' :
alkanas kaip Vilkas žiema.

(
11 

M

I

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

(Bell Phone 872) 
331 W.CentreSt. Shenandoah.Pa.

o:

Nubudimo valandoje šutei- V
— ” 'rlaidojime atliekam rupaatingai S

i

i

kiam geriausi patarnavime. Pa-
I ‘ .

ir gražiai. Busite pilnai užga- jį 
nrdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- {

mdkinti
J

tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deaiimta 
minutu. Bell Telefonas 872

81.000 TIK UŽ eo CENTU.

Dantis rdkia valkti Vartojant 
szepetuka nuo virs^Aus*, 
dantų smegenų žemyn 
skersai. • *-

Krapsztukas Dantims 
' Krapsztyti 1

^eniinus, žmones biivo pei
su

szepetuka nuo nuo 
ir ne

J

fh'ate dantis krapsztyti 
tam; tinkamais kraįtsztukais

ll(toothpicks). Kad nors nebuvo
mandagu dantis vieszai krap- 
sžtuku krapsztyti žmones juos 
Vartodavo. Sziomis dienoms 
net ir tie krapsztukai iszejo isz <■ a-w " ' « it t • 1 «

sžtuku krapsztyti žmones juos 
Vartodavo. Sziomis dienoms*
mados. Kur būtinai reikia var
toti krapsztuka, reikia viena 
ran’k paiimti krapszuka ir ban
dyti maistu paliuošuoti, bet su 
kita ranka reikia apdengti bur-

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
rehzkia, 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, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esą* 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 na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jum*/ sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, gaivos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mu* “Nervu Preparatas“. Nervu 1U . 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

b

na. Nemandagu paimti krapsz- 
tuka ir ji kramtyti arba taip 
burnoje laikyti. Szeiminiukems 
nereikia dėti krapsztukus ant 
*Atalo,‘ jeigu asmuo reikalauja,

ponai teli, at>siszi!šitc 
jo sene eidama pirma ir apr 
szviesdama kelia svoeziui. Ka
da invade in s tuba trauke to- . h , *
linus savo teza:

Bet labai gaili Uosiu kad
negalėsiu užganą padaryti to
mistu norams kadangi sūnūs 
mano iszvažiavo isž namu, ir 
mudvi su anūkėlė negamina-

TUUUI4VUVQ, K“'

iii ka, idant galėtumėte bent
— tiek bada prasznlint. 

Gamint tai mano senatvei bis- 
ki jau per sunku, bet paszauk- 
siu Gražule, o ji patarnaus. 
Rods ta biedna mergaite neby
le, bet gerai girdi ir suprantu 
kalba —

me daug vakarienes, bet gal 
rasiu 
sziek ■i

gali paprašzyti.
Sziomis dienoms vartojama, 

ir dentistu pakariama vartoti, 
tam tikslui specialiai pagamln-

1 I"

tas, palaidas salikas, vadina
mas “dental silk floss?’ Kuo
met reikia ji vartoti galima po

dental silk floss.
1Bet kaip peeZese, tai jau gana,

omes su savimi dranga iszjojo

pakelt musztyne, bot nepažins- <‘zia patyrė apie savo seserį; Abifdu raiteliai nusėdo nuo 
tarnam turbūt ne norėjo gali- ir laigona, bet kaip gyvena jo arkliu Vesdami juos už karna-

k 1 ■ ■* ’ M • ' ' - •
tarnam turbūt ne norėjo gali- ir laigona, bet kaip gyvenu jo arkliu vesdami juos už karna

gabi mergaite. Gal 
už valandos sūnūs mano sugryž 
o tada turėsite smagesni pri
ėmimą. “J • ' I

Tolinus bus.
r

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresą vokite

FOREIGN TRADE
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE FULOE
Dept. 12. NEW YORK

_____________ . J. . ______________________________________- »_________________ ..

Kas diena girtuokliauja, 
‘ Nielcad nepttailiauja. 
Bob(>s» mergos ir vyrai, 
O ir net maiži vaikai, 

O nasi use les bobos, 
Tas nenustoja niekados — 
Baudžiu ir baudžiu visada

Po budeliu

kelius colius ant sy'k vartoti, 
dantys visuomet bus szvariai (į

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams. - Preko 15* 

W. O. ROCEKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CtTYį PA.
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— I4ipkriczio menuo.
— Petnyczioj Visu Szentu- 

ju diena.
— Subatoj UždusZ.’nes.
— Medžiojimo sezonas ant

— Utarninke atsibuvo pa- 
Bzventinimas nauju Lietuvisz- 
ku kapiniu Szv. P. Marijos, 
prigulinezios prie Szv. Jurgio 
parapijos. Viakupas O’Hara su

'

f

■

/

zuikeliu prasideda Pety n ežio j. | daugeli kunigu at liko paszven-
— Rozalija Abraczinskiene 

isz Rochester, N. Y., kuri bu
vo apleidus miestą 23 metai 
atgal, augryžo atgal ir apsigy
veno pas savo (lukteri p. Mari
jona Grinovicziene, 
Pine uliezios. Poni Abraczins
kiene sako, buk po tiek metu 
Mahanojus labai persimainė ir 
daug senu gyventoju iszmire.

11 nimo ceremon įjos.

t Franas Grabaviczius, 60 
metu, mirė staigai Nedėlios 
vakara namie ant 214 W. Co
lumbus uli., nuo szirdies ligos. 
Velionis paliko viena sunu ir 
kelis anukus. Laidotuves atsi
buvo Utarninko 
maldomis Szv. .

Antanas Miliauckas, 19 (’z*nje i

mirė staigai

I

r

L>

5|l|||l jl*

’!

•t.
if ''

I

I

1

I ■
I

I

tl'

■

«**

•*«I

I1'

'k

f

!■' I Li
r ■
S

1

i
f 1^

!

HIUMMM&ii. ■ - t

517 W.

metu, sūnūs Jono Milaucko, 
kuris apleido miestą 1916 mo
te, buvo vienas isz auku 57 
laivoriu kurie nuskendo su lai
vu “Milwaukee” laike viešn
ios ant Michigan ežero praei
ta sanvaite. Jonas Miliauckas 
buvo vedos Mare Coulsin, ku
rios motina gyvena ant 716 
W. Spruce uli., bet jojo pati 
įniro keliolika metu atgal.

— Ateinanti Utaminka rin
kimai kandidatu ant visokiu 
miestiszku urėdu. Bus iszrink- 
ti naujas burdŽisas, taksu-ko- 
lektorius, supervaizoris, keletą 
konsolmonai ir mokyklų 
rektoriai.

— Panedelio rvta Szv. 
Juozapo bažnyczioje likos su- 
riszti tnazgu moterystes Jera- 
minas Pletnikas,
tzienes isz Moreos su Helena 
Logan teipgi isz Moreos. Ve
selka atsibuvo 
nuotakos.

— Juozas 
kandidatas ant 
toriaus praszo 
idant už ji balsuotu kita Utar- 
ninka.

i ryta su pa- 
Jurgio bažny- 

isz nemu Ignoto Rittlo, 
108 N. Bowers uliezios.

Milwaukee

rvta

di-

sūnūs Swar-

pas mot i na

Karaszauskas, 
School-Direk- 
visu Lietuviu
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AMERIKOS
PASIUNTINYS

IN ISZPANIJA
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Nebūk vienas iš milionų 
kentėti skausmus šįmet!
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— Utaminko vakare atsi
buvo puikus maskaradinis va
karėlis su szokiais Panemunie- 
cziu kliifbe kuri surėdė mote
rėles tojo kliubo. Vakarėlis bu
vo puikus maskos buvo juo
kingos ir negalima buvo pažin
ti sveteliu pakol maskas nusi
ėmė. Buvo tai tlraugįszkas su
sirinkimas ir kožnas buvo la
bai užganadintas isz pasilinks
minimo. Sveteliu buvo isz viso 
pavieto.

f Marijona Vilkaitiene, ku
ri pergyveno 26 metus czionais 
mirė pas savo duktere Bokevi- 
cziene po trumpai ligai. Paliko 
ir antra duktere Valiukeviczie- 
ne isz Mount Carmel.

A*

MIKOLAS J. WALSK0
V ra tai kandidatastai
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Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.
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Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičib, 

| neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pcllcriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
Pain-Expclleris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje mieste, 
atidarys jums naciją vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga:
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Sztai viena sisz daugelio namu kurie buvo padegti per*

Irwin B. Laughlin isz AVash- 
ingtono, likos paženklintas per 
prezidentą Ilooveri kaipo 

in Tszpanija, 
vietos Hammondo kuris pade-
kavojo už taji dinsta.

basad orius
am- 
ant

metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

Sis puikus Linimcntas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su
kėlimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai

Akyvaizdojc didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje. daugelis pavyduolių par
tly vėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expcllerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 
Icrio. Apgr.—No. 89A

ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku budu; skaudėjimas,Smagus ir Linksmas 

'^5^ Iszvažiavimas
EKSKURCIJA IN

Philadelphia
NEDELIOJ 3 Novemberio

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

DIDELIS LAIVAS “EMPRESS
z OF CANADA” ANT AKMENŲ
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$3.25
Prisidėkite prie afatos linksmos 
ekskurcijos su kitais ekursantais 
. ... .................................................................................... .......... ..... ..................... . ........... . » 

Specialią Treinas Subatos Naktį

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

fkeletą paskutiniu dienu New Yorke. Szitas szesziu luhu na
mas kuri dar nebuvo pabaigia statyti yra. locnastis Jlenry O. 
Hener, taipgi buvo padegtas per 
pražuvo vienas ugnagesis.

gSCT—III ■ J. U. I J ■ J. .■ ■l'J.t.J!!!,

Juozasvyrukai, 
Zeltovskis ir Juozas Baker isz 
miesto ir Homa Spero isz Ro
chester, X. Y., likos aresztavo- 
ti už invažiavima in porezius 
Miko ‘Polaskio, 605 E. Centre 
ulyczios, apie 4ta valanda po 
pusiaunakt, sulaužydami por
ezius ir automobiliu; padaryta 
bledes ant 1,000 doleriu. Pali- 
cija vėliaus dažinojo buk auto
mobilius 
gaus isz

Trvs
nežinomas ypatus. Gaisre

prigulėjo prie žmo- 
...» llazletono.

pastatyti po 5(10 doleriu ‘belos 
lyg teismui.

Visi trys

Girardville, Pa. — Petras 
Vosylius gyvenantis ant A uly- 
czios, mirė po trumpai ligai. 
Velionis paliko duktere Mari
jona ir du sūnūs: Jonas, Patter- 
sone, X. J., ir .Jurgis, Pontiac, 
Miehigane.

ani 
School Direktoriaus. Ji>ai vn< 
gerai žinomas Insurance Agen
tas Metropolitan kompanijos. 
Priguli prie Szv. Juozapo pa
rapijos ir yra tinkamas vyras 
pildyti ta urėdą. Praszo visu 
Lietuviu kad ji i 
ir duotu jam savo balsus kita 1 
Utaminka.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

r

i

70Jurgis Kaminskas, 
m. amž., gyv. 5 Brady St., Port 
Griffith autoraobiliaus perva
žiuotas, randasi Pittston li
goninėje pavojingam padėjimo 
keli
n

I

/J

sulaužyti szonkauliai ir
nepamirsztu .vienas net in plauczius insme- 

ges. Automobilistas kalėjimo.
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Iš REKORDU!

Iš ORO!
Vardas VICTOR .
Yra Jūsų Garantiją

Naujas
Visa-Elektrinis

ictor-Radiov*

JįM

!■»

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
IR BALIUS.

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) .. 6:17 
Mahanoy City ................... 6:49
Tamaqua ...............,............ 7:20
GRĮŽTANT- Specialiszkas ekskur
sinis treinas apleis Pittsburga 6 
valanda Nedėlios vakara 3 Nov- 
vemberio.

Szitas imilžiniszkas laivas užėjo ant akmenų laike sztur- 
ino arti Albert Head, Victoria, B. C. Pasažierius giliukningai 
nuėmė bet laivas gal pasiliks ant akmenų nes turi dugne di
deles skyles. Paveikslas nutrauktas isz eroplano.

PAS MOKYTOJE.

Mokinys, apsilankęs pas mo
kytoja ir pirma kart savo gy
venime pamatęs gana puikiai 
iszpuoszta kambarį 
mokytojaus:

— Tai gal tamista turtin-

užklausė

t

— Kur asz busiu turtingas, 
— atsake juokdamasis moky
tojas: — Žinoma, kad i]’ puses 
milijono rubliu neturiu.

— Kur tamista neturėsi pu
ses milijono, — atkirto ber
niukas: — Tamsta gal bent 
pora tu’kstancziu rubliu turi..

J

Szita yra Receptu
Aptieka •

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

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Mare Marciunas (36 m., 
Stanton St., 
parmuszta,

i

Hudson 
trūkio parmuszta, nulaužtas 
rankos kaulas ir visa apdaužy
ta. Jai einant, trūkis ja pasivi- 

susinnKinias i j0 jr parmusze. Gydoma Gene- 
Lapkriczio 4-ta diena, 7-ta vn- rn) ligoninėj, Wilkes Barre.

Gedimino Politikos 
bus laikomas

1 •> • > W.

K I i u bo
: jo ir parmusze. Gydoma (lene-

landa vakare, 
salėj. Po susirinkimui balius 
su sziokiais. G ra j is 
klasos orkestrą tik ka sugry- 
žus isz Paryžiaus. Inžanga vy
rams 50c moterimis ir mergi
noms po 25c. Visus pilieczius 
ir pilietes kuo skaitlingiausia į vieži u.s persipiove ranka in su- 
susirinkti kvieezia. (t.89.

— Komitetas.

Xorkevicziaus

pirmos (

TAI DOVADOS.
— Tai tu vaite tikrai sa

kaisi jog Lakymas netyczia 
nuskendo. Ne kurie sako, jog 
jis tycze tai padare.

— Nugi kad rado pas ji 
kiszenije buteli su arielka. — 
Tai jeigu jis butu pats pasis- 
kandinias tai butu pirmiaus 
arielka iszgerias o ne palikes.

ANT RANDOS~

Vienas 4 ruimu namas ir 
vienas 5 mimu namas ant Kast 
Mahanoy St., taipgi 5 ruimu 
namas ant S. Catawissa St. At- 
siszaukite pas: (n.8

•fe-

Hermiui C’offeo,
34 W. Centre St.

— Kazys Kavaliauskas, 714 
Grove St., Kingston automobi- 
liaus sumusztas, dviem maszi- 
nom susikūlus, ir visas apdau
žytas, randasi ligoninėj.

— Paslydės Pranas Misa-
j |JC1W4|JJV>V III »"ll-

muszta pieno bonka, taip, kad 
reikėjo nuvežti in General li
gonine. Žaizda susiuvo, bet su- 

silpnas, 
kraujo nubėgo, iki 
dikale pagelba.

— Nuszokdamas
Sutkus nuo stogo, 
koja. Mat, norėjo 
nuszokti nuo anglių 
kės”
ta koja. Randasi valstijos li
goninėj, Nanticoke.
t Mirė Marijona L. Alek

siene, 40 m.,
Kryeh St., Kingston. Palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis 
in parapijos kapines, Pringle, 
t Mirė Rita Valaitis, 663 

Bennett St., Luzerne, 2 metu 
mergaite, sirgus difterija. Pa
laidota in parapijos kapines, 
Lehman, t- y.

aiškumo ir garsumo, kuris smagina kiekvieną.

Visa-elektrine Victrola ir Radio sykiu. Grieš- 

Jūs nesate girdėję tokio puikaus tono,

Y SU ELECTROLA RE-45
Listo Kaina $275—be lempučių

Išgirskite šį naują Victor muzikali stebuklą pas artimiau
sią sau krautuvninką. Naujoviškas ir pilnas muzikalia in
strumentas. Visa-elektrinč Victrola ir Radio sykiu. Griež- 
kite Victor Orthophonic Lietuviškus Rekordus ant šio stebė
tino instrumento. Jūs nesate girdėję tokio puikaus tono,

IŠGIRSKITE NAUJAUSIUS LIETUVIŠKUS VICTOR REKORDUS

DIDŽIAUSIAS ARBŪZAS ANT SVIETO
M I

.»

žeistasis nes daug 
gavo mo-gavo mo-

Leonard 
nusilaužė 
greieziau 
“szantu-

stogo ir, nelaimėj nulauž-

szirdies liga, 50

■y-T*

• •

Pilnos gyvumo polkos. Būtinai jas išgirskite, jeigu jūs norite gero 
č>

10 Colių, Liste Kainu 75c 
Onytė Polka 
Caspian Polka . s

Malda ir Giesmė j Mariją, puikiai {giedota vieno iš geriausių lietu- 
- . ... ’ j

šokių rekordo.

V-14018 i
Velička ir Mali

Maki Trejetas

viškų bažnytinių chorų, pritariant vargonams.
Malda į Mariją
^prijos Giesmė

Užeikite pus

V-14019 ■

I

Šv. Marijos Lietuvių Bažnytinis Choras I

Victoro Krautuvninką pirm Lapkričio 
(Nov.) 9 d. pasikalbėt apie senų Vic^gr Rekordų išmai
nymą ant naujų. Nepraleiskite šios nepaprastos progos, 
kuri pasibaigs lapkričio 9 d.
nymą ant naujų. Nepraleiskite šios nepaprastos progos,

ictor
* i

i

VICTOR TALKINO MACHINE DIVISION 
Radio.victor Corporation of America

CAMDBN, NBW JBRSRY

A

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

MATYKITE 
AUTOMOBILIU 

MIESTĄ
Trijų Dienu Armistice Day 

Ekskurcija in
DETROIT, M](CH.
Treinas iszeis S

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

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

Ant Readingo Geležinkelio
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Szitas arbūzas gal yra 152¥jArbūzas svėrė
didžitiuses ant svieto kuri užaugi

ni* Edgar Laseter isz llape, Ar^unsas.
svaru.
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