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Isz Amerikos
UŽSIGINCZINO

’ SAVO VYRO
PRAKALBĖJO IN SAVO 

PACZIA, GAVO NUO 
PRIELAIDINIO 

IN ŽANDA.

IN

Heading, Pa. — Petras Strau 
sman nuo kokiOlni laiko nužin- 
rinejo savo prisiegele, buk 

.draugauja su kilu vyru nakti
mis ir ateidavo namo vėlybam 
laike.
ja ir užtemino kaip pati insmu- 
ko in narna su savo draugu. 
Lauke pakol pati isz jo iszeis. 
Neilgai lauke, pati iszejo su ko
kiu tai nepažystamu vyru. Pet
ras selino paskui, o kada daejo 
prie poreles, prakalbėjo in sa
vo moterėle, užklausdamas kur 
eina. Pacziule nudavė kad savo 
vyro nepažysta, o prielaidinis 
užsimoja* trenkė su kumszczia 
Petrui in žanda, kad tasai net 
apsivertė. Policijautas atbėgės 
aresztavojo visus, o
nis turėjo užsistayt $500 kauci
jos. Petras augryžes in narna 
kuriame pati radosi ir tonais 
surado keliolika meilingu gro- 
matu nuo keliolikos vyru, Da-

prisiegelo,

Aiui diena seko paskui

prielaidi-

bar Pdtras naudos tais groma- 
tas kaipo paliudinima ant per
siskyrimo nuo paezios.— Daug 

. panaszin Petrulu randasi ant 
svieto. X

VAIKAI INBEGO IN UGNĮ 
IR SUDEGE.

. Berkeley Springs, W. Va.— 
Du mažai vaikai, 2 ir 4 metu, 
Edvardo Huylett iszgelbcti per 
tęva isz deganezio namo inbogo 
atgalin ugni, likos apimti du
rnais- ir sudege ant smert. Tė
vas iszgeljtiejo vaikus isz antru 
Įubu, paliepė jiems bėgti lau
kan. bet vaikai matyt likos ap
kvailinti ir vietoja bėgti lau
kan, inbogo atgal in 
pražtiVA/ 1

iszvažiavč Jas gimines
NAMAS SUDEGE LYG

* I PAMATU.
Tamaflua, Pa. — Szeimyna 

Kazimiero Gajonskio, Subatoja 
isZvažiavo in sveczius pas gi
mines in Forest City, Pa., už- 
mirszdami apie pecziu kuri p.i- 
liko uždaryta. Kaimynai nak
ties laike užtiko, v id tiri namo 
liepsnoja ir pakol ugniagesiai 
galėjo apvaldyt liepsna visas 
iigmaq sudege su viskuom. S 
mypa atvažiavus namo

žuviv 1 *
vidų ir

f t
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tiktai.degesius. Bledes padary- 
doleriu.ta ant 7

■
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APIPYLĖ ALKOHOLIU IR
- degino Žmogų.

i- < • ■ -4* i; uty m.

Si. Paul, Minu. — Nežinomi

UŽSMAUGĖ PACZIA

62 metu ažiaus turtingas 
gyvena apie 

ežia, 
apsukos

TAIP SAU VĖLINO IDANT 
JI PIRMA MIRTŲ, VYRAS 

VELA APSIPAOZIAVO.
Durant, Miss. — Tylor Light 

soy,
farmeris, kuris 
aaztuoniolika myliu nuo 
nužudo savo paežiu, 
nosine skepetaite aplink jos
kaklu ir suko pateliai, 
jos neužsmauge. Taip kalbėjo 
policijai kada ji aresztavojo ir 
kvotė ant stoties.

Lightsey isz.pažinima tiži vir
tino budintojai, kurie nekarta 
girdėjo nuo jo sorganezos pa
ezios kaip ji kalbėjo in juos, 
buk ji labai rūpinasi idant jos 
vyras* pirma nenumirtu, nes ta
da nebūtu kam apie ja rūpin
tis. Senuke geide pi ima nu
mirti, o kada mirtis neskubino 
ja paimt, todėl melde savo vy
ro idant jai atimtu g 
vyras su mielu noru 
de.

Nilgai lindėjo vyras paskui 
savo paežiai, nes pasiėmė sau 
antra paezia idant ji dažiure- 
tu ir palinksmintlu ant senat
vės. Reike žinoti, kad jo antra 
Iiacziulo už ji trisdeszimts me
tu jaunesne ir gal intiks visa- 

kvailiui priskubinti 1me šonan 
jo gyvas t

pakol

y vast i, ka 
ir iszpil-

PYPKIO CIBUKAS SMUKO 
IN GERKLE IR ISZLINDO 

PER SPRANDĄ.
Bordertown, N. J. — Jaigu 

kas važiuoja automobilium, tai 
tegul nerūko pypkes, ba ir jam 
gal atsitikti kaip atsitiko Cas
tello Masalli, kuris važiavo rū
kydamas pypke sli ilgu cibuku 
Automobilius susidūrė su kilu 
automobilium, 
taip smarkus, 
klupo žemyn,
jam in gerkle ir iszlindo 
sprnfnda. Daktarai isztrauko 

ne užtvirtina

o drūtis buvo 
kad Masalli su- 
Ci'bukas smuko 

per

cibuka ir v
žmogelis iszliks gyvas.

kad

apmal-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1. — Namas ambasadoriaus Walter Edge, kuri paaukavo tuom Įnik del gyvenimo pro-
o

:Ti! I

«mw4|

mierio Lavai isz Franci jos kadi atlanko Washingtona. 
ži'inri visa kava atgabenta isz Brazilijos. ;
yra užsispyrės praszalinti valdžis sekretorių Melioną.

O 
<)

— Inspektoriai kavos, kurie per- 
Kongresmonas Wright Patman iszTexu, kuris

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA 1

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami
Kltnea Vi vai t A 00Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant stio adreso i

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
! MAHANOY AND A STR.,

,

MAHANOY CITY, PA-
>OD O O O fI

W. ». BOCKKOWWBI. Pre*. A Mf.
P. W. BOCKIOWNBJ, Ml Ur. 43 METAS

piktadariai

kankino ir reikalavo kad jis 
jiems sumokėtu $50,000 iszsi- 
pirkimo. Kada atsisako mdketi 
tai jie ji apipylė alkoholiu ir 

♦ pradėjo deginti.
Piktadariai ji kankino tris

czin pagriebė..tuhv

MOTINA UŽMUSZE SŪNELI 
SU KOCZELU.

Chicago. — Mykolą Calla
han alėjas namo gerai . užsi
traukęs, pradėjo revoliucija su 
savo pacziule, kuri negalėdama 
lojo rovoliucijonierio
szyt gerais žodeliais, pagriebė 
koezela ir mete in savo mylema 
Mikoleli. Koczelas nepataiko 
in guoge vyro tiktai in trijų 
metu sūneli sodinti ant stalo
kuriam suteszkino galvelia ir 
tuoj mirė. Motinu ir levas li
kos uždaryti kalėjimo, bet vė
liau liko paleisti ant liuosybes. 
Tėvas prisiege daugiau neger
ti, motina daugiau nemotyt ko- 
czclu. Bet kūdikis turėjo paan- 
kaut savo gyvastble už tėvu 
kalte.

*»

KIEK MATUZELIS TURĖ
TU PINIGU JAIGU BUTU 

CZEDINES.
Washington, D. C. — Ned F. 

Glen, smarkiausias valdžios ra
kandu vedėjas Suv. Vaisi, ka
sojo, ana diena iszrokavo, kiek 
doleris padaro doleriu per in-ibnvusis 
dėjimą jo ant procento. C‘ 
miztron «»»< O 1.1 .11 1, .J
dėjimą jo ant procento.
paėmė ant pavyzdžio Bi-bliszka ■
\f ......i: i............ ....... i ....... i - I

r?—

I
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PASISLĖPĖ
BLESZINEJA KUR UŽMI- 

GO, UBAGAVO PER 
DVI SAVAITES.

Camden, N. J. —Ant kampo 
Haddon ir Kaighnn* avė., tūla 
motore užtemino szaszlavu blė- 
szineja plaukus, priėjus ar- 
cziau dirstelėjo in vidų ir net 
atszoko, kada pamate bleszi- 
neja vienuolikos metu mergai
te Onute Riczkovski'ute.i

Motore nuyode Onute namo, 
pavalgydino, po tam atidavė in 
rankas drauguves del apleistu 
vaiku, kur ja nuprausė ir ap
rėdo, nes jos szlebukes. buvo 
baisiai sviplyszin. Mergaite ap
sako virszininkams, buk likos 
iszmosta isz namu drauge su 
dviem kitom sesutep) ir nežino 
kur jos dingo.

Ubagavo per dvi
nuo žmonių o naktimis miegojo 
kur rado kokia prieglauda. 
Ana jvakara neturėdama kur 
praleisti mikli, o kad labai ve
jas (pinte, inlipo in szazslavu 
blokine, kur užmįgo, pakol ja 
surado moteree.

Virszininkai draugavęs pri
lieja kur jos nelaba motina Ja
nina Riczkovskiene, kuria ma
no aresztavoti už apleidimu 
vaiku.

SZASZLAVU

savaites
ATS- SŪNŪS NENORĖJO MOCZE- 

KOS, NUŽUDĖ TĘVA IR 
PATS SAVE.

New York. — William Fein- 
jo

MEKSIKONISZKAS 
KALUNAS ATSIVERTĖ 

PRIESZ SMERT. 
Meksiko Miestas, Mox.

Gailėdamas už savo pasielgimu baum iszgirdes kad tėvas 
prieszais Katalikiszika bažny- ketina antru karti! paeziuotis 
czin

■ '■ "■ . ' - ............ ...

Isz Visu Szaliu
* 4 •' F j , # i/

NUŽUDĖ MOTINA I ’ . ----
NENORĖJO JAM DUOTI PI
NIGU ANT UŽMOKĖJIMO 
SKOLOS, PASMAUGĖ JA. f

Hanover, Vokieti jo. — M i es
tei i je Rotenburge pasibaigė 
teismas kokio tai Jokūbo Neus
tadt, 22 metu, kuris nužudė sa
vo motina. Tasai iszgama jau 
isz mažu dienu latravo ir pa- . 
leistuvavo ir nekarta apvogė 
sena motina. Sūnelis turėjo 
6,000 markiu skolos o neturė
damas pinigu užmokėti skola, 
nutarė motina apipleszti kada 
tėvo nesirado namie. Motina 
laja diena paliepė jam apleisti 
namus, ba negalėjo ilgiaus da- . 
laikyt isztvirkimo sūnelio. Ka
da sūnelis pasiprieszino iazeiti, 
motina paėmė szluota idant Ji 
iszvaryt. Iszgama mėtėsi ant 
motinos, pradėjo smaugt, kad 
net dantys iszkrito. Po tam su 
josios dirželiu suveržė teip drn-

*»

Jouquin de Jesus Prez, 
i patriarka Nieksi ko- 

Glcn' niszkos neprigdlmingbs bažny- 
ka ■ ezios, mire czionais t urėdamas 

raszta 81 metus. 
Patriarka

Matuzeli, kuris 
szvenla
Jaigu Matuzelis butu indejas tverti neprigulniinga Katali- 
in banka viena doleri ant szesz 
to^pracenlo, turėdamas 21 me
tus, tai lyg jo mirties tasai do
leris butu užaugės ant 977,157,- 

doleriu.
Pik dalele tojo milžiniszko tur
to užmokėtu skola švieti nes ka
res.

pagal 
gyveno net 967 metus.

900,0000,000,000,000 
r

U

SZOKO ISŽ VIENUOLIKTO 
AUK8ZT0. 4

Now York. — Julia Zubris- 
kieno, 32 metu, iszszoko por 
langu isz savo kambario, vie
nuolika aiukszcziu žemyn, užsi- 
muszdama ant vietos. Priožas- 

, r jį;

dienas, bot ant galo paleido, tis taip baudos mirties buvo

ji visokiais budais

Nukentėja dabar guli ligoni- rūpestis ir nuliūdimas paskui
-

i u i. bill
mifii jos vyro.

, Perez pradėjo

GALO

I kiszka bažnyežia Meksike 1925 
kada tai prasidėjo persekioji
mai Kataliku sir vilezia* sutvė
rimo daug parapijų, bet tasai 
jam nepasiseko.

Prijausdamas kad neužilgio 
mirs, pasZauko
kunigą, iszsispaviedojo, plikos 
jam kalte dovantota ir mirė ra- 
mylavę. A^rkivsykupas Džaz 
užtvirtino kunigo atleidimu at
skalūnui.

Katuli kiszka

ANT GALO SUSIPRATO 
KAD BUVO KVAILYS.

Hudson, Wis. — Dvide- 
szimts dienu džiaugėsi su savo 
pacziule Perkins Millett, tur
tingas žmogus, turi intis 69 me
tus. Buvo tai jo penkta apsipa- 
cziavimo loterija kuria pralai- 

Apsipacziavo jisai su 
i patogia Edmundą 

Prentice isz Illinojaus.
Millett užvedė teisina ant per

siskyrimo su savo pacziule, pa
duodamas priežaste, buk apsi- 
paeziavo su penkta pacziule 
kada buvo girtas, o kada iszsi- 
blaive, suprato savo kvailybe 
ir dabar geidžia vela naudotis 

Pacziule sutiko ant 
persiskyrimo jaigu M illicit už
mokės jai 50 tukslanczius do
leriu ant atsižadėjimo ir prie
kaboj prie jo turto po smort 
koki senas kvailys paliktu.

ir atvesti vaikams moezeka in 
namus, nuszove savo tęva po 
tam pats sau pasidarė smerti.

Tėvas nedirbo nuo ilgo laiko 
o tik Williamas užlaikinejo Ie
va irj aunesni broli. Ąna diena 
tėvas atvedė in namus kokia 
tai motore k.uri pagamino va
kariene, o kada iszejo .t^yas 
!ipreiszko vaikams, buk tai bus 
neužilgio ju motina. Vaikai pa
siprieszino, o ypatingai Willia
mas ir idant užbėgti kad levas 
neatvėstu jiems moezekos 
žudė ji ir pats save.

nu-

u z

PLAKS VYRUS, KURIE 
PLAKA SAVO MOTERES

Freeland, Pa. — Burmištrat 
szio miestelio Thomas J. Le- *> • ‘ *
wis, apreiszko, buk atoitijc, vi
si tiejei, kurie* plaks savo pa- 
cziules, bus panasze: baudžia
mi ir tai prie akiu visu žmonių. 
Freelande priviso tiek
plakiu, kad burmistras turėjo 
teip padaryti, 
pilnas o tasai būdas atpratintu 
musztukus moterių.

bob-

mejo.
28 metu

Ii uosy be AT

nes kalėjimas

I czei, kad net akys iszszoko ant 
virszaus. Motinos lavona nn- 
nesze ant augszto ir inkjmszo 
in savo kupara, po tam apiple- 
sze nuo visu brangenybių ir pi
nigu. Po tapi baisiam darbui 
uzdego namo, manydamas to
kiu būdu užslėpti žudinstlp bot 
ugnagesiai pribuvo in laika Ir 
užgesino narna, surasdami mo
tinos lavona ir aresztavojo Iš
gama sunu.

R*1'

Tomis dienomis bus pakar
tas už nužudinima savo gim
dytojos.

B

sai

kad dau- 
szlebiu.

ILGA SZLEBE PRIEŽASTE 
NELAIMES.

Albany, Ore. — Mrs. Clare 
S. Vernon, prisiege, 
giau neneszios ilgu
Ana diena norėdama pataisyt 
savo ilga szlebe važiuodama 
automobiliu, kuri buvo užkliu- 
vus ant “kloczio” pasuko stai
ga i in szali ir nusirito in grabe. 
Motore likos baisiai sužeista.

GYVENO DVIDESZIMTS 
METU URVOJA.

Iowa. —• Per dvido-
Samuel Harvey,

NUŽUDĖ MOTERIA UŽ 
PANCZIAKAS.

Culberson, Ind?— Mrs;'Čhris 
tine Nor ris vi lie, patogi ir jau
na moterėlė turinti 20 metu, 
mylėjosi labai in parėdus o ypa 
tingai szilkines panezekas,, o 
kada aplaiko pnikes szilkines 
panezekas ant savp varduvių 
kuria* prisiuntė jai motina do
vano/* užsitraukė ant kojų ir 
gėrėjosi joms priesz savo vyra.

Jos vyras buvo labai užvy- 
dus žmogus ir paliepė jaunai 
paeziulei numaiuti (pancziakas 
ant ko pacziule nesutiko. Kas 
po tam atsitiko, tai
Gana kad jauna motore likos

4 ‘ r f ■ T * ■ 1 '

surotą negyva, o vyras Jikos 
uždarytas (kalėjime. v ( ,.

nežinia.

uždarytas (kaląjįme

Linden, 
szimts metu 
55 metu amžiaus gyveno urvo- 
ja kalne ne toli czionaįs. Gal bu
tu gyvenos lyg smort kaipo pu- 
stelninkas, jaigu žmonys ji ne 
butu užtikia ir praneszo apie 
tai policijai. Kada ji surado, 
buvo apžolos kaip bezdžionka 
ir turėjo mažai ant saves dra
panų. Vargsza nusiuntė in prie
glauda del vargszu. Priežastis 
perbuvimo urvoja dvideszimts! 
metu neiszdave i r. m./ ..  h»teteB>

NIGERIS SUKAPOJO KIR
VIU GASPADORIU, PACZE 

IR DVI DUKTERES.
Berlin, Md. — Orphan Jones, 

nigeris, prisipažino, buk tai ji- 
sukapojo kirviu iarmeri

Green Davis, jojo paezia ir dvi 
dukteres, už tai, kad ji nužiu- 
rinejo už vagysta. Apie 3,000 
žmonių susirinko prie kalėji
mo norėdami nigeri iszgauti 
isz • kalėjimo i¥ pakarti, bet 
apie szimtas si ei tinęs policijos 
neprileido mynios žmonių prie 
kalėjimo.

Po tam baisiam darbui ap
laistė lavonus ir kuklios grin
dis tiksle sudegimo savo auku, 
bet tasai darbas jam nepasise- 

I ke, matyt iszsigando ir pabė
go.

SKAITO BIBLIJA SU 
LIEŽUVIU.

Kansas City, Mo. — William 
McPherson, kuris yra neregiu 
ir berankiui', iszmoko skaityti 
biblija su pagelba liežuvio, isz- 
keltas lit aras.

McPherson neteko akiu ir 
ranku per eksplozija dinamito

I

ISZPANIJE ATSTUME KA- 
TALIKISZKA TIKĖJIMĄ x
Madrid, Iszpanije. — Iszpa- 

nije atmetė katalikiszka tikė
jimą kaipo tikėjimą s/klypo per 
267 balsus ir kad nuo szios

MOTINA NUSKENDO
ŽUVAUDAMA SU SUNUM.
Chicago. — Laiko kada Ka

zimieras Kovals'Ris, 37 metu, 
žuvavo arti Navy Pier, jo mo
tina, kuri sėdėjo prie jo taipgi dienos Iszpanijoi nesiranda jo- 

staigai

37 metu

su meszkera ra n koja, 
inpuole in vandeni ir prigėrė. 
Kuna atrado in trumpa laika.

Kunigas:— O j Szimai, Szi- 
mai. Kaip tu teip gali nuola
tos gert! Juk ir gyvulis žino 
kada nustot, o tu no.

Szimonas:— Prašiau jega- 
masezio ir asz kaip vaiideni 

I p*

kio valdiszko tikėjimo (pana- 
szei kaip Amerike.)

Nuo kada likos praszalintaa 
nuo sosto karalius Alfonsas, 
terp kunigu ir valdžios užstojo 
nuolatinei ergelei, ant galo val- 
dže nutarė perskirti valdže nuo 
tikėjimo ir dabar gali žmonis 

? ; »1tiketi kaip kam patinka.

e*oriu, tai žinau kada nustot
<: Ir.:so
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SOVIATAI BAIGĖ DIR BTI DIDŽIAUSE ELEK
TRIKO DIRBTUVE.

i
.A L.

NORĖJO NUŽUDYT ARGEN
TINOS PREZIDENTĄ.

Buenos Aires. — Du žmonis 
likos aresz-tavotais per polici- 
jo už suokalbi nužudyti prezi
dentą Jose Uribuni. Buvo tąi 
du brolei Jose ir Ramon Arias. 
Jose ketino nuszauti prezMėri- 
ta isz savo kambario, kuris 
randasi j ^ketsai^ ttlyczios 
gyvenimo prezidebto. ^ t

*F

-t*

,1
. I

LIETUVISZKI KAREIVIAI

r

t

PABĖGO IN LENKITE.
*. f 1 ’ *"

Vilnius. — Ant kampo rube- 
žiaus Traku, Granu ir Ąlkle- 
niku, likos sulaikyti devyni 
kareiviai ir padafičierius isz 
Lietuviszkos kariumenea. Pa-

'Paveikslas parodo viena isz didžiausiu dirbtuvių eloktri- begeliais
ko, kuri randasi Dnieprostoi ant Dniepro upes, J

1906 ir isz nubodumo iszmokb ’dirbti Soviat u valdžia Rosi joj. Prūdas iė dirbtuves bus už- bego 
baigti 1932 metre. ; . fSkaityt su liežuviu. > J i I

i užsiėmė Lenkiszka
kuri baigę valdže. Ant kvotimo del ko pa«f.

i isz Lietuvos pabėgėliai:!
nenorėjo iszaiszkyt.
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«Pasekme tokio gazdinimo 

^vaikių tegul tėvai painia ant pa 
veizdos szita atsitikima: Mies- 
telyja Ogdensburge arti Eas- 
tmų Paų knr dft ir sziadien žmo 
nVs tiki daug in visokius bur
tus ir raganes (daugiaaše Penu 
sylvanijos Prūseliai) tėvai taip 
inbaugino baidyklėms1 deszimt 
metu mergaite, kad toji pavo- 
jingai apsirgo isz baimes, o 
............i paliovė ja gydyt.

I

Tarp milijonu bedarbiu ran
dasi- sziadien ir tukstanczini' 
žmonių kurie turi mokslą if Už
baigė universitettis ir kolegi
jas, jeszkodami dafbo isz vie
nos kancelarijos in kita. Fila
delfijoj, New Yofke, Bostone, daktarai

kožnam didesniam | Mergaite neteko -proto, balso irir konia
mieste yra tukstaneziai tokiu 
žmonių, kurio ihzdave 'visus 
pinigus ant mokslo, o szisdiėn 
neturi jokio užsiėmimo ir duo
nos. ■’

Tokie vyrai neturi pajėgu 
prie sunkaus darbo ir tinka
mesnio užsiėmimo pagal savo 
mokslo nesuranda.

f

’ Neabejokite kad bankos su- 
bankrutys jaigur isz ju' pinigu 
neiszimsite, nes jaigu ant grei
to pareikalavimo pinigus isž- 
imsite, tai bankas turės- užsi
daryto. Kožnas bankas yra ap
saugotas ir pinigai yra saugi.

Keliolika d ten n atgal jaunas 
Slavokas gyvenantis Pittsbur
gh, atėmė sau gyvastį per nusi- 
szovima. Asztuoni menesiai at
gal pribuvo jisai isz savo tėvy
nės jeszkot giliukio szinm lais
vam Amerike..

Žinojo jisai, kad Amerikas, 
tai sklypas plaukiantis
dum. • Netekias viso turto per 
kare, turėjo vos užtektinai pi
nigu ant ilgos keliones, sapnuo
damas, kad kada nužengs ant 
Amerikos žemes, trumpam lai
ke dasidrrbs turto ir gales gy
venti be jokio riipcsczio; Varg- 
szas greitai persitikrino,
dalykai kitaip ežia eina, o da- 
sidirbimas turto ne yra taip 
lengva kaip sau sapnavo. Ant 
galo, supratęs, kad kito budo 
nesiranda, jaunas žmogus at
ėmė sau gyvastį.

me-

kad

Chiles Naujas Siuntinis

ant galo apjako. • Sziadien isz , 
sveikos mergaites pasiliko tik 
szoszelis ir niekam-netikus. -

Juk suangin žmonys netiki 
in dvasias, tai kodėl baugina 
mažinlelius? Geriau pasakyti 
jiems ka naudingo ir parrtoki- 
nanezio, ba tas daugiau užsi
moka. Iszaiszkinkite savo vai
kams, kad tamsumoja jiems nie 
ko blogo neatsitiks ba tamsu
ma jiems atnesza daug gero, 
ba. gali geriau miegoti.

Dingo tie laikai, kada tėvai 
baugino savo vaikus, visokiom 
badyklom o kunigai pekla sma
la ir velniais. Sziadien žmouys 
yra apszviestesni, skaito viso
kias knygas ir laikraszczius ir 
daejo prie supratimo, kad jai
gu žmogus, czionais ant ženies 
sau pasidaro pekla tai ir joja 
kerttes, o pasidarydamas 
ežia dangų, gyvens
dievdbaimingai, ne bijos mirti 
ir apleis szia aszaru pakalne, 
keliaudamas ant ano svieto su 
czysta savžino, kad lenais aplai 
kys savo atlyginimą
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SKAMBUS LINtT PIRKLIO
‘^iIagŽiAja J" ■ Ą P

PflHZvifiWb įhicHfoly, S’zinn- 
litt ap. gyVenė stamubs linn

r ‘ a iAna diena apomo savo nau
ja dinrfta Washingtorte,’ Honor
Don Migucl CriicharA Tocornal 
isz Chiles khifit) ambasadorius 
isz tojd sklypo. ' 

^ievojausmes 
(Apsakymai surinkti nuo senu

■ >v » žnidfiiU.y ' ’
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Naujas Kongresmohas NETIKĖTI RADINIAI 
^ILSTAtrS KATEDROJ*.

Po Vilffiata katedvos alto- 
rium didelėj giluinoj buvo ras
ti karaliaus Aleksandro Jogai
los ir Zigmanto Augusto gra
bai, o taip pat pirmos kara
liaus Zigmunto Augusto žmo
nos Elzbietos ir antros žmo
nos Barboros Radvilaites kars
tai. Grabai metaliniai. Ant ka
raliaus Aleksandro Jogailos 
galvos rasta brangi karūna XV j imdama

a
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Robert D. Johnson

...

o tn ip pat pirmos

i *

Baisus buvo regėjimas tojo 
tėvo priė lovutes rrtirrtzfanczio 
saVrt anhauB. Savmylintis tasai 
žmogus apie nieką kita no mis
tino, kaip lik apie save ir savo 
Kurni, jog kone papai ko isz gai- 
lesczio.

Krogulis ir skarlatina, kuri 
tada viszpnfnvo 00 miėsta, pa-

, mažintelins nnn szio 
sviėlo, jog daug teviszku szir- 
džin kono plyszė isz grtilįsczio.

Gydrtoteff rtiėko‘nėgfelhėjo. Li 
gs juokėsi isz stengimu dakta
ru.

Ir tonais nž uždarytu duriu, 
Viena isZ josios auku gulėjo isz- 
kaitusi, visa plelmuosia, diui- 
naneziu kroghliū...

— Dusinaši! — sukliko mo-

pirklys M. Kana!. Rnskuti- 
nirtoju laiku Kanns beprekiati- 
damhs linais turejes 500,000 lt. 
nuostolio. Toks didelis nuosto
lis Kana iszvede isz pnsiausvy- 

Įros ir Rūgs; 10 d., jis iszgerc 
| acto aseUci jos, *
Į gyvas. Tada jis gere jodo, 
paskui szoko isz antro anks/tO 
pfo'lnnga.

Nuvėztas ligoninėn Kanas 
tuojau mirė. ’
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BULIUS SUBADĖ ŽMOGŲ.
. ^Ža'i'Aau apsltr., AntW'iefites 

Zokofiu k., Jotkilbo 
Dievaiczio bulius mirtimi su
badė Silvestrą ŽertinitT, 70 m., 
amžiaus. ’ ' '

NEMANDAGUS VEŽIKAS.
Sziauliai. Vienas Sziaūllu 

vežikas Pr. Maseviczius dažnai 
prasižengia su važiavimo tai
syklėmis. Karta jam policinin
kas padare pastaba, kad nega
lima važiuoti kai raja gatves 
puse. Tacziau vežikas Vietoj to 
kad paklausytu pastabos, poli
cini nka isžkoliojo.

Policininkas už tai ji sulai
kė ii’ surasze protokolą. Reikta 
tikėtis, kad tas 
mok/s visus.

bet Buvo dar
o

I ■’Ant^bnf
J valsez.

d *

B

nima, kad jis skirstytųsi

už savo kad iszsls-

Kur ten dzukijoj, viena Už
gavėnių vakaru jaunimas suė
jo užsigavet — szr^co iki vėly
bos nakties. Ateina senukas su 
didele barzda ir perspėja jau- 

, nes
ramume, jau dvylikta valanda nakties, 

užsibaigę. Jaunimas nesiskirs- 
to. Senis ateina ir antra syki 
perspet. Jaunimas ir vėl jo ne
klauso. Ir treczia syki senis 
atėjo praszyt ju,

geru gyvenimą ant szio svieto, kirstytu. Jaunimas nei tada ne- 
pakause. Todėl ir sziandien ten 
tebeszoka.

Nėra nei sienų nei stogo, o 
betgi muzikantai'griežia ir szo- 
kejai szoka, kaip szoko.

Jaigu mes vela sulauksimo 
kada milžiniszka kare, tai ne 
bus ji ant žemes ne ant van
dens', tiktai ore. Ateinanczios 
kares bus vedamos ne su gink
lais ir paVaku, tiktai su truci- 
rtaneziais gazais;- kuriuos mė
tys ant Žemes eroplanni. Nau
jausio iszradirtio gazai yra taip 
baisus, kad irt kėlės miliutas

Taip, Amerikos yra vaisinga gali iszrtakint' visus gyVus su-
sklypu ant visko. Teisybe ynų 
kad galima czionais dasidirhti 
turto, nes yra ant to proga vi-

mies-t vėrinius didžiausi uosia 
tuosia. •

Ateit#yja kares isznaikys vi-
stems, bet kaip sako priežodiis tauta arba vieszpatystes, mo
*be darbo ne valgysi pyrago. 
Negalima tikėtis, kad turtas ir 
gafbe ateis ant paszaukimo. Di
džiausi vyrai Amerike, fabri
kantai; kupeziai, milijonieriai, 
dastojo turto per sunku darba 
ir drūta pastanavijima 
padaryti sau geresni gyvenimą 
rtteityja. - >

Darbas žmogų padaro turtin
gu ir tiktai per nenuilstanti 
darbszuma, galima czionais du- 
stoti turto ir garbes!

idant

ii

Toj paezioj dzukijoj tėvas, 
supykę! ant dvieju savo vaiku, 
nbsivede in giria užinuszt juo
du. Vaikucziai prasze tėvo kad I*
jis leistu jiedviem papoteriaut
— sukalbėt “Aniolas Dievo
Vaikucziai suklau[>e poterihut. 
Žiaurus tėvas, nesulaukdamas 
poteriu užbaigos, iszkele 'kirvi

> >

teres su vaikais dings drauge vaikuczius. Bet, nemnto-

J

t c receptas y y pa-

amžiaus pradžios darbo. Len-. 
ku istorikai turėjo žinių, kad 
szie grabai yra Vilniuj, bet lyg | 
sziol buvo manotna, 
yra kurios iiors kilos 
bažnvežios rusvse.

Apie karaliszku grabu atra
dimu Vilniaus bazilikos rusv- « 
sė Lenku spauda papildomai 
pranečza, kad karaliaus Alek- 

..........----- - . .... ....... ... .............. sartdfo (1492-1506) ir karalie-
LIETUVOJ SUDEGE TRYS nea Elzkictos grabai smarkiai 

sutrūniję. Daug goriau iszsilai- 
kes Barboros grabas, ant kurio 
dar matomi Lietuvos ir Lenki
jos herbai, o taip pat Radvilu 
herbas.' Rasta koplyczia nebu
vo atmurijama nuo XVII am
žiaus ir jos vietos niekas neži
nojo.

isz Sėda- 
lia, Missouri, likos’ paženklin
tas kongresmonu ant 
mirusio Sam C. Major.

vielos

DIDELI FABRIKAI: AVA
LYNES, KARTONAŽO, LI
NU; MILŽINISZKI NUO 

TUOLIAI.
Kaunas — DuOfielaiczio gat

vėj 41 n r. p. Fainbergu na mo 
antram aukszte sudegė avaly-

y

*'

kad jie
senos

(ina.

SOS

priklan-J f

t reeziame 
gyventoju

pirmam aukszte nuo

nes fabrikas “Era
p. KapuLskiui

aukszto privaeziu
daiktai,
vandens sugadinta kartonažo

(priklausanczio p.
Fainbergui)inrengimus ir pre
kes. Ugnis 'kilusi

fabriko

I

I
)

GERIAUSE FARMERIŪTE.

Eč3

“Eros” fab
rike nuo pccziaus ar elektros 
laidu. Butu sudegęs ir karto
nažo fabrikas, bet ugnis isz ant 
rO in pirma aukszta negalėjo 
prasiveržti [iro betonines lu
bas.

( c

Ii batai 
sudegė

BIRŽUOSE ATIDENGTAS 
PAMINKLAS IR PAŠVEN

TINTI GIMNAZIJOS 
RŪMAI.

Biržai. — Rugsėjo men. 13 
d., Biržuose atidengtas pamink 
la$ žiivttsrems del Lietuvos ne
priklausomybes ir paszvefltln- 
ti valdžios gimnazijos rinitai, 
kuHu saloj dar buvo atideng
tas ir Vytauto medalis, inmn- 
rytas sienoje. Is^kilmeso da
lyvavo: szviėtimo miništeris p. 
K. Szakenis, inspektorius p. 
Cziurlionis, Szauliu SąjungosJhjl 
pirmininkas p. Zmuidzinavi- 
czius, kataliku ir evangeliku— 
reformatu kunigai, invetos 
szauliai, moksleiviai ir didele 
žmonių minia. Prie paminklo 
sudėti 25 metaliniai ir gyvu

1 gėliii vainikai.

t

inspektorius

Eros” fabriko visi padary- 
, žaliava ir 
sugadintos

Fabrikas tebuvęs •>

fabrika vanduo

— Dusinusi!! — paantrino a 
tėvas baisiu balsu.

Karsztai pagriebė pugilare- 
sa, iszeme didele bumačzka pa
ra szo kelis žodžius ant biliieto, 
indėje abu in koperta, užadro- 
savojo pas garsinga daktara 
ir padavęs lakajni Repe va
žiuot kiek arklys inspes; kad 
daktaras pribūtu kannogrei- 
eziausia.

Permokėdavo daktarus nuo 
keliu dienu: KerszinO jum ban- 
krntinimas, puti o motina ligo
nio, sulaikinejh jau nuo to per- 
virszinib užmokesezio,— jis ak 
las ir knrežias, savo kaili ati
duotu, «zirdi savo iszplesztu 
idant tik savo Leonu apsaugot!

— Leonai m Ano, Leonuk! 
szauke. — Kas isz mano žinys- 
tos, jaigu esmn paikszas nega
lėdamas tau nieko pagelbėt.

Neverke tik pesze plaukus 
isz galvos isz didelio gailesczio, 
jog net pati smertis nutirpo vii 
Jdndapia užduot paskutini ypa.

— Drūtas sudėjimas! — kal
bėjo daktarai, isztyfinedami li
ga kūdikio.

— Kalbėkit mr gyvens?—
Iklausinėjo kožno tašui tėvas, 
mankiodamas jiems iszprosin- 
tus marszkinins.

— Pay Dievu viltis! — at
sakinėjo daktarai, isVbegdami 
isz namo kuogreieziaurfin'.

— Dievuju! Diovuja! Kas 
man ten Dievas! — piktžodau- 
damas savo gailestyja.

Ir bėgdavo pas savo mylema 
kūdiki, klausydamas plakimo 
szirdies. Adynas, galima buvo 
skaityt silpno gWasczio. 

r — Dusinasi!!!
Pribuvo laukiamas žinunas. 

Dirstelejosant gulinezio kūdi
kio. Pridėjus ausi prie kruti
nės paliepė-darymu operacijos.

— Be mažiausio užvilkimo! 
— dūdavę su didžiausiu .persi
tikrinimu.

Bet tas tėvas skausmii per- 
imtas, puszartke:

— Dievu,ja! viltis! — pasa
ko kaip ir kiti daktarai.

— Szunie! — suriko pasiu
tėlis priszokdamas prie garsin
gi) daktaro, jog tasai not 'at szo
ko kelis žingsnius nuo jo.

Nubėgo pas šutau, glamonėjo
si su jiiom, dirstėjo stiklinėm 
akimi, aplink nepažirtstama 
staigai atsiklaupė ant keliu vi
dur)’ja paku jaus isztrauke ran
kas in virszu ir paszanke gar
sini :

i n ra ilki ai 
maszinos.

apdraustas 
tik-50,000 litu, nnostuoliai sie
kia per milijoną litu.

Darbas negales bnti tęsiamas 
ne kartonažo fabrike, nes gesi
nant “Eros”
sugadino id dalimi sunaikino 
inrengimus, inrankius, žaliava. 
Abiejuos fabrikuos dirbdavo 
per 150 darbininku. Visi liko 
be darbo. Sudaryta speciali ko
misija invykiui iszaiszkinti.

Panevėžys. — Kilo didelis 
gaisras linu fabrike 
ir Ko. Ugnis sunaikino 
fabriką ir jo inrengimus. Taip 
pat sudegė ir linai, kurie buvo 
paruoszti eksportui.. Fabrikos 
buvo apdraustas 80,000 litu Ir 
linai apdrausti 66,000 litu. 
Gaisro liko nepaliesta tik szu- 
kavimo skyrius ir ten esamos 
maszinos.

/ j, i . i ' X

Pažymėtina, kad kilus gais
rui dirbusios prie linu motbrys 
kilus panikai, isz antro aukszto 
szoko žemyn, tacziau nepavo
jingai susižeidė. Kiek lekd nu
girsti, daugelio darbininku ru-

1 * j

Maurina Ilamant isz Omaha 
.Nebraskos ant ukistėfc parodos 
Los Angeles, Calif., laimėjo 
pirmutine dovana už geriause 
iszdirbitha sviesto, lupimh kor
uli, melžimą ir kitu nkiszku 
darbu

ma spėka sulaiko jo isz kelta 
kirvi. Todėl jis ir sziadien ton 
tebestovi su iszkeltu kirviu o 
vaikuczei atsiklaupė pdterian- 

baigt/tai neatbūtinai karos ttU T1* '

su kareiviais. Tokios kares bus 
[ilgesnes, nes padirbimas gazo 
yra pigesnis.

Jaigu ta viską geidžiamo už-

res paliauti. Todėl sziadien vi
sos viesapntystes ant to rodtt- 
v o ja si1 k ad pada ryt i s v iet i n i a 
sutaiką ir ant nusiginklavimo.

kunigai

£)•

Ilazeno
visn

1

Pati in saVo vyra:— U-gi tu 
rakali velei girtas parejeį! Jrtk 
tu man prižadejei, jog daugiau 
ne gersi kaip szeszis stiklus.

Vyras:— Juk asz, mano dm 
szele, norėjau teip padaryt, 
bet užmirszau, kelis asz stik
lus iszgeriau, ar 5 ar 6, ir velėk 
turėjau isz naujo gert. 

.. 
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KVITO knygele Dratigyeteme dd in> 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26e 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
steriami nog sudėtu pinigu ant 
sudripklngiU. Preke ... 

w; D. WOCZKAUSKAS - CO 
MArtANOY CITY. ?A.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
«♦ <!>"■««»■» I' I

* «

Jan užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmoghs 
gali sapnuot 
puikiai drueziai apda- 

. ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.J

V t

Kur ten Žemaitijoj, ūkinin
kas pardavė turguje div jau- 
cziu, už kuriuodu gavo szimtri 
rubliu. Ta.’ szimtine jis in'kiszo 
in pirszifines nykszti ir parė
jės isz turgaus pimtines už
mėto* ant lentynos. Szhntinb 
prapuolėIBaudžia berną — beri 
nas ginasi neemes.

Nudina pas kunigą klaust! 
rodos. Kunigas pataria užpirkv 
miszias... nes ta žmogų kurlši' 
turi pinigus, ims gyva kiririo- 
lo ėst*...

Szeimininke kazoko besigrai- 
bydama ant lentynos, rado plė- 
sztine ir jose szimtine: Todėl

MAŽEIKIUOS STATOMA 
BAŽNYCZIA*.

Mažeikiu katalikams jau se
nai rūpėjo naujos tinkamos 
bažnyczios pastatymas, nes se
noji ne kokia — perdirbta isz 
paprasto trobesio. Dabar sziau 
finoj miesto piiseje statoma 
didėle murinę bažnyozia, ku
rios sienos virsz langu, iszmn- 
rytos. Per invairias rinkliavas 
bažnyozia statyti surinkta ne
maža lėszu, bet dar daug ju ir* ! 
reikia. Pasitikima duosniu ka
taliku aukomis. Dievo, padek!]

____________ ■ - - ■ • t

NUSZOVE DIDŽIAUSIA 
ELNIĄ.

. Pereilos elniu rajone Klab 
pėdos kraszto direktorijos pir
mininkas p. Bottclier nuszovc' 
apie 11 centneriu svorio elnią. 
Tokio didelio elnio lygsziol dar 
niekas nebuvo nuszoves Kur
sai u kopose.

Isz kur kilo 
“geresne dalis” 
kuri reiszkia motore? Žiiiunai 
sako, kad tasai priežodis, kuri 
labai naudojo senoviszkam lai
ke? Pagal: Arabu padavimu, tai 
tas priežodis kilo sekdneziai:

Tūlas Beduinas likos nu- 
sprenstas ant mirties už tai, 
kad labai prrisikalto prieszais 
viena virszininka. Su apkaltin
tu stojo priesz audžia jo pati, 
kuri* padavė toki išzaiszkini- 
maj kad “ne‘ visas jos* vytas

priežodis apie
Imoteryfrteja,

Badai Belzebubas turi nema
žai ergelio su savo velniukais; 
nes pekloja nedirba, tiktai 10- 

tinginiauja.
Ana diena paszauke visus in 
savo ofisą kalbėdamas: “Del 
ko jus rūkaliai ne einate in Ja
nai ted Steis vesti žmonis in pa
gunda ir grieka idant pekloja 
eitu geriau biznis.” Bet velniu
kai vienbalsiai paszauke: 
“Guodotinas szetonia, nusius- 
kiė muš in Jamierika, ba ten 
jau nuo keliu metu darbszauja 
prohlhičijos szhipai ir butlegis
Tiai; o srttals mes negaliind su- kalto prieš* valdžia^ lodeb ar- 
silygint. — Belzebubas gerai szerfne dalis pasiduoda po ap
dalyki apmaste it velniu k (F 
siuntė in Jamerika. / v

szia kazyras ir

vienbalsiai

visus

Laikas nuo laiko laikrasz- 
cziai ir daktarai prasergsti 
žmotiis idant negazdintu mažu 
vaiku su visokioms baisiom! 
pasakoms, raganoms, velniais 
žalcziaia ir dvasioms. Svietas 
jatt dhejo prie supratimo, kad 
tokis gazdinimas vaiku neuž-

tl .:pimok’a ir turi bttti paliautas.

norėjau teip padaryt

•I

prasikalto, tik jo arszesne dalis ir dabar du ja gyva kirmėles 
r • ■’ • . • ii ''nes jfy kaipo path yrtt jo antra 

dalis; o kaipo tokiių buvo isKii- 
kima visame ir niekad' rteprasb

oda. J

I ' ■ >
Zanavykijoj, Karaliszkiu kai

mas nusitarė praszyt prabasz- 
ezius, kad jis leistu saVo jauna 
Vikara pasžventint* jii laukus. 
-Leido. Lankus ’ pas'zventino. 

tu trti didele tioteisingystn Bot tarpe DumblėnVH^Pempei-

gfoba< gCT^sne^’dalies’ ir'»meU
JiŽiA* sudžiaus atleidimo' ji nuo 
bflusmes,< tvirtihdama, kad W

ntt linijos buvo žydo sžcsžmai*- 
gia, in kuri kunigas nei Viblib

bausti* abi dūlis už nusidejima 
viencHs arszesncm dalies.”

Virszirtinkas taip tuom isz- laszo szvontvandenio jleint’rėsz 
aiszkinimu nusistebėjo, kad 
žmogų paliuosavo^ Nuo to lai
ko prasiplatino priežodis apie 
paezia, buk ji yra “geresne dh- 
lils” vyro.

ke. Todėl kaip tik demonstrkn- 
taiWsedd pietaut, iszkilo sztuf 
mas su perkūnija ir lietum. 
‘Ponas perkurtas pykszt irt žy
do miežiu krttva ir sudegino.

4
i

NUSZOVE DU VILKU.
Kauno miszku uredijoš tar-1 

liautojo suruosZtoj vilku me
džioklėj btivo nuszauti du jhvt- 
ni vilkai. Medžiokle inVyko 
Budos gir-jos miszkuoso, kur

1 X /

bai likos fabrike taip pat sude
gė. Nuostuoliu padaryta, pa
sak savininko žodžiu apie 350,- 
000 litu. F

Gaisro priežastis policijos 
aiszkinama.

DVARININKE MANE, KAD 
JOS VYRAS BEPROTIS IR 

KIRVIU NUKIRTO
Rūgs. 16 d., Diržu ap. Papi

lio dvaro vienkiemio gyvento-
ja K. Mačiuliene sa^o buto k Ir-
viu užmusze savo vyra. Jurgi 
Masiuli, 53 metu amžiaus. Pa
darius pavirszrttini apžiureji- 

įmasrasta jo galvoje trys sky
les. Masiulicnc laiko savo vyta 
pamiszUsiu ir daro žygiu a t i-D.. ! .. * I * i.» 1. « » r>

visalda dažnai pasirodydavo tinkamose instaigose dbl ph- 
vilku bujiai, Į pažinimo jo beproeziu.I

i
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Knyga

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

r

— Dieve! Tu Dieve!! Jaigu 
esi lenais virszuja apsaugok 
nuo smerties mano brangu sū
neli!!!....

Atsiverto grieszninkas prie 
DieVo ir kūdikis pasveiko.

A-BE-CELA trba pradfito Mtymo fa 
vartymo, dol Lioturirtka valka. 15< 

W. D. BOCZKAUSKA9 . CO 
MAHATiOt ClW, PA.
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Nieko neatsake.
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Už kudhi smarkiai pOszt.
Vieni sako buk ji ji parmetė, 

Į

Kaip koki’ gyvuli paguldė,
i '' _

Bet asz sakau, kad jisai girtas
'buvo, 

Tai pats isz baimes pargriuvo.
Kiti szoko ji ginti,

> lt • r
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LAIKE-MOKSLO ‘ 
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Milcutis nuėjo pirma karta
. A , . * • * ft. J • , ,ant Icėtekiziniė Mokslo irt pa-

Mil laUm

r i
j

... .• j- i<"■ v? - JTXJ

. SURAMINO.? v
........ ' '!■ kr * * IT. r “ ,' /

mu pakinkalua, suriko kai sn- 
Kol susirinko virves, nusi- žeistas žvėris, szoko ant jo, pa-

taszo kuoliukus, 
arklius isz lauko — praėjo dan 
ginu valandos. Kai viską susi
tvarko, nepuolė ji kažkoks ner
vingas judrumas. Reikėjo tik 
sėstis ant arklio ir joti, bet nu. 
Vaikszcziojo po kiemą nervin
gais žingsniais, tai stabteldavo 
lyg klausydamas ko, lyg pats 
savimi nepasitikėdamas.. Min 
tis jau ne beveik, nostonge pati 
saves suvaldyti, pati savos su
vokti. .. Viduje tik kažkas vi
ro, veržės aikszten ir spyrės.

Staiga iszejo pro vartus, ap
suko klojima isz lauko puses, 
pažvelgė dar tuszcZian laukan 
ir, pravaręs mažasias duris, ilk 
o jo klojiman.

Ramiais žingsniais aplenkė 
stovinti vežimą, prisiartino 
prie szalines, iszsiemo degtu
kus. Užbriežo viena ir... pa
lankos kol sudegs, numoto ant 
grendimo, užmynė koja.

Dar lyg butu galvojęs.
Pamažu iszsiemo kita, 

brieže ir palengvele

) 4 « I

parsivedė griebė ant ranku ir nesze tie
siai ugnin, szaukdaihas:

Dek, tu rupūže, (Iran-, t . -jį-....

ge!...
Isz visu pusiu supuolė žmo

nes ir vos vos iszplesze Klimka 
isz inkibusi in ji Mata.

O sausa troba pleszkejo sa
vo keliu. Užsidegė szaly stovis 
maniežius ir kaitra tokia buvo, 
kad netrukus Omo rūkti ir ki
tos trobos. Vienas po kito kei
tėsi žmones nuo stogu kaitros 
iszlaikyti nestengdami. Szuli- 
niai iszsisemo ir vien meszlas 
ir srutos isz diendaržio beliko. 
Tiktai vejas, laukan nuo trobų 
pnezias, padėjo kitas trobas 
atstovėti.

Moterys
gyvenamojo namo: — in koki 
pusvalandi abi trobos buvo 
tuszczios, 
stertu nukabinti ir
Tusz/’zios trobos tebesi o vėjo ir 
lauko ugnies.

Paskutinius daiktus isz svir
no beneszant lūžo klojimo sto
gas ir kibirkszcziu debesys isz- 
kilo auksztyn. Visiems net 
kva pa užėmė:

truse prie svirno ir
vežimą,

net szventieji nuo 
isznesztl.

uz- 
inkiszo 

pilnon rugiu prikranton szali- 
nen. Stovėjo valandėlė ir ra
miu, be jokios iszraiszkos vei
du, žiurėjo, kaip ugnis vis la
biau pleeziasi.

Lygiai ramiais žingsniais 
jszėjo lauk, uždare duris, užsė
do arklius ir iszjojo.

Už keliolikos minueziu Alu
ti ene iszejo isz trobos ir, nety- 
cziomis žvilgtelėjus kloji man, 
paleido.puodyne isz ranku ir 

• nesavu balsu Suriko: '' '■
— Jėzus Marija! degam!
Iszbego Magdžiuke ir pama

te besiveržianezius durnus pro 
duris, pro sasparas. Ugnies dar 
nebuvo matyti. Atsiminė, jog 
reikia padarai gelbėti, iszbego 
už namu ir nepaprastai skar
džiu balsu suszuko in -darbi n in
kus.

Kaimynai, sielininkai, vyrai 
moters, kas tik gx’vas visi sku
bėjo pagelbon kaimynui. Visi 
nesusipratimali bei bamys din
go nelaimei užejus.Isz visu vie- 
nasediju, nuo Nemuno kranto 
subėgo in szimta žmonių ir kuo 
kas galėjo, tuo pagelba nesze.

Viena Magdžiukė tik szVaĮs
tos nuo vien'oy žmonių kuopos 
prie kitos. Tai szlapino dvikar
tes stovintiems ant stogu ir ki
tu trobų ginantiems apsisiaus
ti nuo kėpineziofc kaitros, tai 
mcszla nesze isz diendaržio ir 
mote ant stogo, kad tik ndpri- 
leidus ugnies prie kitu trobų. 
O per visa ta trukszma, dides
niu bildesiu, baisesniu nuosto
liu t niokos jos szirdyje vienas 
žodis:

— Klimka... Jonas... Jo
nas...

Arklius 
gry’žo namo
žiurėjo tan visan sumisziman, 
kuri jis šukele. Parėjo kieman* 
ir užsikrėtė, kaip ir visi, tuo 
paežiu nervingumu ir metes' 
drtrbdn atkakliau net už kitus.

• Gryžddmas isz malūno, Aja-
. >

Visiems
— kur tos kt- 

birksztys kris? Jei ant trobų, 
tai nėra nei kas, nei kaip gel
bėti. Bet tuo paežiu akimirks
niu atlėkė kiek stipresnis vėjo 
atgaiszas ir, iszkilniai iszskrl- 
des kibirkszcziu vainikas, siu- I •
ro, snsmaige ir leidos pamažu 
tuszczian laukan.

Palengvėjimo atdusis iszle-
kr’isz^isu k rut in Ht* Įteikėjo 
tik saugoti arti stovinezius na
mus ir stogai nuolatos szlaphi 
meszhi pridengti.

Per dvi valandas nebeliko ne 
vieno sienojo. Senas, metais 
iszdžiuves medis doge 
degtukas. Tik rugiu, kviecziu 
ir dobilu sukrautos szalines isz♦ 
pradžių, sienoms nudegus, dar 
liepsnojo, bet apgrudejusio? 
omo vien rusenti.

Žmones, Matu dėkojami, pa
mažu skirstės:

— Tolinus bus —
\ v

wmaajgjCTaiarT rjnr «i,- anųOUUi t £ U

Ant. J. i
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone, Dial 2-1512)

acTv^x
*

A

li*

Q DYKAIr-r Suvis ^kal 
dasižinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 

Į gyVėnlihe, jeigu 0aM- 
azysiie tuojaua indeda- 
mi kėlias etempąs del 
jlferslttrtthtio. Adresavo- 
kite Kziteip:

ngii lUiiw—yte

— U-gi ko tu kūmute teip 
nubudus?

— Tai ve, ne busiu nuliū
dus, jeigu maniszki ant dvieju 
menesiu uždaro in kalėjimo 
Pottsvilleje.

— E, kumute, nesirūpink, ■ 
tiedu monėniai praeja Okinrtor-

h
MPHMI te -WF- F teOteajte«>Wte te* 

331W. Centrist; &

'M.

rapine mokslaino Hazletonė. 
Buvo tai labai nedrąsus vai- 
“ VHI A__ _ • ! • 1 _ __ 1 „ L . Į ,
namie ir mažai žmonių ka,da 
jrtatyday^.

Ant pirmutines lekcijos tike- 
jinlijiko mokslo klausė jojo

Norėjo boba nuo vyro nustumt,: ka«. BW tėvai Įniko nuolatos
Tai kaip apsisuko bobele, 

Aptaiso smarkiai kėžnn vyreli? 
Visi pradėjo in kampus slap 

styti s, 
Kaip galėdami nuo Erodes 

gintis, 
Gerai bobele padarei, 

Kati girtuokliams pirtį už
kuriai.

Ir jaigu taip tankini darysi, 
Tai huo rnugalo atpratysi, 

O nuo manos bulvini modali 
nplaikysi.

• • *

! 1

4

•Tau nekurios tos Amerikonkos,;
f 
i

Tai rūteles niekam nevertos, 
O ir nuo seniai pažinau.

Daug tokiu žinau, 
Kaip in koki miestą pribuna,; 
Prikimba prie kokio broluko ir C 1 4 I, ■" ■" ’ į ,

be szliubo buna,
Pon nsy Ivan i joj tas buna tan

kiausiai,
Ba prie kietųjų anglių uždar

biai neszlekcziausi,
Tai kaip pinigu turi, 
Ne ant grieko nežiūri.

Duodu Voda' pasitaisykite, 
Szunišzko gyvenimo neveskite, 
Ba ant. galo niekam neteksite, 
Nuo visu doru žmonių atliksite.

♦ * ♦
A pini kinu ana diena užpraszy- 

ma,
Kad apie Vilkesbarius pribii- 

czia,
Keliolika ruteliu gerai pako- 

koezioezia,
Kurios po grinezes bėgioja, 

Pasigėrė svaigulhioja, 
O ka jau tioje Adomo broleliai 

neke'ncžia,
9Tai szirdoles aibOczia 

Pekloja rodos gražiau, 
Ir sžvariaii.

rn

t

y

O ka daryt? daigu bobos nuo
rytu

Lekia si rytu, 
Pas savo kurnu!e,

kaip1 h’ .inn bOsza su savim ninnszai

l'MmnMmmMmHMHHmHiiiiiiiiimiHiimiiiiiiiitMimiHHtf
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Practical Salos Company, Desk S. 
Chicago, Ill.

~.... ■■■■■■■■............ ------------------------------

1219 N. Irving Ave. <

kunigas: . į
— Mikuti kuom asz esmių?

In 
.i. ..

Vaikas inkiszo pirszta 
burrta ir pb kokiam laikui at-
siliėpė:

-— Tu esi mokytoju!
Idartt ji pataisyt ir a L * I

I

Idartt ji pataisyt ir primti 
kuom jisai yra, kunigas klauso 
jojo tdliaufi:

— 0 da kuom?
— Asz’nežinau! — atsilie

pė Mikutis žiūrėdamas in kn* 
niga nusistebejes. C * * ■ "L/, • 1

—- Del ko asz noszioju tol p 
klausė vela

A

koje ir toip kaiti rytoj sugryž 
namon.

— Teigi, už tai Asz teip rū
pinuosi, kad norint butu užda
ro ant cielo mėto.

■ ! '
■1   S ■ *— -» « * ■ '*1 ■ te»e-L'.. _ _ _

Wm. Traskaiiskas
LIETUVISZKAŠ GRABORIUS 

įy. y *

į

v*

* ,*■£

ilga suknia? —
dvasiszka ypata:

Mikutis pamislino valandėlė
atsakydama^:

— O'gal1 del to, kad ne t urį
kelnių po apaezia!

L

TEISINGAS' ATSAKYMAS.

Barbe yjt- Ziurek, Jonai szu- 
va be uodegos bėga!

Jonas: — Tai mažmožys.1 
Ypatingians iszrodytu, kad uo-

ė Lt

dega be szurts ’begiu.
.. ; 11 " 'f t ’
* 
te
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Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius dol Ihidotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506

' 603 W. Mahanoy Avej Mnh. City
■' ■>—>».>     ■» i —.ii .i     fe ■—i i , „ 

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Fraažalinu galvos skausmu in 80 mi-, 
nutu, sustabdo szaltl pirma diėha, 
ir custabdo Malaria in tris dienai. 

666 Mottis del kūdikio azalcsio.... ■ ...... ■■■ —

K. RĖKLAITIS
; LletuVisikas Graborius _<UU

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir < 
mokslą. Turiu pageihi- 
ninke moterėms. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
PA.

••

TAMAQUA, VMM

4 .*11 4

BANKAI YRA SAUGIAUSIA VIETA JUSO PINIGAMS
Ugnis ju nesudegins. Vagis ju negal nepavogt. 
Nelaikykite pinigus namie.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA, 

MEMBER OF T&E FEDERAL RESERVE SYSTEM 
YRA GERA VIETA J^USO’ PINIGAMS. , 

dt’rekt'oriAi
D. F. GUINAN, Pres. ANTHONY DANISE^TCZ
JAS. A. DOLPHIN, Sec. Wm. R. MILLER

■ JOS. B. REING
P. C. FENTON
GEORGE OLIVER

MEMBER OF TllE FEDERAL RESERVE SYSTEM

D. F. GUINAN. Pres.
JAS. A. DOLPHIN, Sec.
JOHN J. MORAN, Sollfeitor
LEON ECKERT, Vice-Pres.

te—!«,

jošKph MAČIEJUNAS 
f £>■ V/ /1 >♦ i >. 11 L ė"' 1 L, •-* (*į « *1

•. Js. i-' i.• w' '4.11.!® .»i 4 i ■ i *.. A w h: f

f"1 

____—h
<• ' 4 
WW

i * i'1 4 i ■ '■ *

"Nielcas nėra
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taip gera/ kaip
«

LUCKIES"
, i ii ■ 'i ■

e

• į
"Aš mėginau visus cigarėtusdr ne vieni

■* . • ....i

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patSrnaVima. Pd- 
laidojima atliekam rūpestingai 

t 11^ . » L1 -i i.
I

nėdlnti

kiam tferiausi paUrnaVima. Pa

ir gražiai. ■ Busite pilnai užga
li

. Ihz Mahanojalis ir Girardvilles
Jeigu kas pareikalaus mano pa- ' 
tamavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 .. ... ---------- r-------------------- —

_____________ _______i__ ■ —
, . J. - - - -_________

Dr. T. Tacielauskas
Pi rmutinis Lįetuviszkas 
Dont/stas Mabanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Satoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
ti a m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar dideMs.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKa*.

n. (įJ _ J* ftijį . x Hfe^1 .<»įw *
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nu te.
O kada keletos subėga, 
Dingsta nuo ju gėda, 
Gere ir visaip plovėja, 
Ka židtysia pakloja.

Ne viena kad ir skaityti ihoke- 
jo,

Tai sziiidien viską in szali pa
dėjo,

Net ir maldaknygės iszsižadejd' 
No vieno centuko neturi, 
Ant to suvis nežiūri,

4

Kad ir vaikai duonos szaukirt, 
Bot motinėlės neprisiszaukia;

/r* ./■

O ežia po szoriu žiema,
Kurio ir drapanų nėra. ' J fl >

NE VISI KVAILIAI.

Pati in savo vyra

*

■» f

II

? 311iri

Kąsžiri, 
ai’ visi vyrai toki kvailt kalį) 

juk dii

i
i 
lį'

f.

tu ?

BALtRUVIENlt J
| j
I

Skulkine in viena trtip vadiria- 
mn karezema užėjau

Szirdeleš gana juoku turėjau 
Keli vyrai prie szinkaus sto- 

vojof,;
Gere buiza ir tarp saves kal

bėjo,
Tamd kaip pcrkuniija poroziai 

• sudundėjo,
tas pamate durnu juoda ka- Ratai stragi kaip tibkaš bobele 

inejo,
Pamntes ja vienas isz tu vyru,

pririszes, 
ir isz savo kelio

ramiai
9

nėra’ taip gori kaip LUCKIES. Ir atsitiktinai , 
aš atsargi savo skoniu del cigaretų. Ir aš
furiu tokia būti dėl rriėho gerkles. Pažyme-
kite mane kaip nuolatinę LUCKIES siekėju
.Tai tikras rhalonurtias kada suvynioti 
Celofaniniam pakely, kuris atsidaro be 
I-JifefelA n! ‘ ledinio kapotuvo?’

I
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Jean Harlow pirmiausiai pasižy
mėjo ^Hell’s Angels” (Pragaro 
Angoląi), didžiojoj oro filmoj, ir ji 
veik pavogė susidomėjimą iš apie 
50-+ies_ orlaivių laivyno^ Matykit jos

Ik

Columbijos “Platinum Blonde.”

Hell’s Angels” (Pragaro
1 ■ •iv* • ♦ f«| • • ••

melo

velk pavogo susidomėjimą iš apie
pa at *a\T ■ a a la fe A » t « »

“Goldie,” gamintą Fox filmų ir 
Columbijos “Platinum Blonde.”

< ***** ...........

Pagaminta iš geriausių tabakų
fej

vmo derliaus grietinės -
A . A te A -fe

LUCKY STRIKE

— Na, kas ežia: —- 
liek dahg }yrft neYedusi

ISZEMIMAS.
A: — “Ar tikrai viskas pasi

baigia po mirėžiaiV*
B-

M

- “Niinastyk,

rj

. f

71

I * a
pereita sahvaito mirė vienas 

f

-

I

»
Į

M

mano kreditorių, o szloj sfinvat'
■

1 1
tej turiu užmokėt vista ka jam 
buvau kaltas.

irtbolt Ir, lyg isz karto ka pri- 
sintlnes, pa meto arklius it pa
sileido tėkinas pfiesz kaina. 
Inpuole, nelaimes genamas, 
kieman ir gduuMfls, kfahjats 

'paplndumomis-akitrils jeszkojb Ravd v/reli drdbariti kaip la- 
)x>rtiihia

I

• Nuo baimes dėt lĮasiMopė po
baru.

; ribBelė užlindo už baro,,
• - I 4

I

*

- ■- — - ' - 
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Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate I 
aukščiausia markfito preke. I 
Del informacijos rašykite in I
aukščiausia markfito preke.

J
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
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pamate ji bevelkanti isz du-
poli tori rado J 

Prndėjd gitllhti ašilir lest, į

50‘ SftOADWAY 
imVYoiRK

ii f
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vieninteliai cigaretei apsaugoja jūsų gerklę 
«cdd Arwixnn procesą.

Fil ęiįTV J! ’ r "i *

^praginimo” procese naudojami ĮJltra-
e f e * e a «

r tų išimtinų “SPRAGINIMO

Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo
*r' ■■ " < i ” ' ‘ V 7 į * 7 1

pašalinami tam tikri kartumai ir ėrzinan-
Žios ypatybės, kurių, naturališkai, yra
kiekviename žaliame tabake
Jktei ii_ . v«‘ ■ -

i. Šie kartumy-
į* '■[' f1 ' r‘ njLT t ' truiijhiir "'i

ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš
ie

Nenuostabu, kad

nata ir erzinai) 
jūsų LUCKY

w:-a; #
4

J f i « «

> įlni.

M*

■1 ■; „ ;rr a
m ij; i'. " L’

4 it

kaip, LUCKIES patobulintai Humidor pakelk -
The Am#r

skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį \ 

paprašta. Greit. Zjp! Ir viskas. Labai ypatingai

kiti nėšvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
IA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai

ner!eW> Toba-co Co.

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai
________ ________ ‘ ............................... ’ * \

Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofamnę 
popierą, per kurią neįeina dulke, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nėšvarumai. švaru, apsaugota, graiu, 
ŠVIEŽIA! - kas gaktų būt daugiau modemišlmt

STRIKE, jų juose nėra, “Jie 
(H

[ visuomet palankus jūsų gerklei.
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Jūsų Gerklei Apsauga
prlai knltiĮImus—priaš kosulį

N«|>arif^mpamas Cellophane Užlaiko tac
“Spra&inlmo” Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — LUcky Strikt lokių Orknirti grltiio kitkvitnų 
Antrtdltfil, Ktivirtadieni ir šelttditnį, t^tktrt ptr N. B. C. radio tinklų.
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taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LUCKY skf^> 
tas - apsauga jnsiį pirštų nagams.
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ŽINIOS VIETINES
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apsisaugo! nuo užsukimu ir 
Riksmu. Valdiszkas atidary- 

tllto'atsibus vėliau^f1
3uajI; NetWKdjii; Pnhedelyja ir1 
U^niirtkb‘1 Viktorijoj ; teatre
bWrodObrOh garsingos 'suaugu- 

. Mjb^'dv’ynek Hifton 'Sėsere^
'Prof Mykolą E. Slavlc- 

kft^apĮnike dinM'A direktoriatis 
Capital teatre Sha-

Chicago. — Keletas Chica- 
giecziu Lietuviu buvo iszvykc 
grybauti in p. Ramoszkos far-1 
nja Atkjnson, AVis.

. ’ Prisigrybavę, ant rytojaus 
gJ’yfWntojai gtyžb namo'; Buvo ' 
&30 vai. ryto.! \ A.' • I te • ■

ZOKONINKU 
SKARBAS

j. k ■ - -r~r’ - ~ * 4 M/w
m*

11,000 METU ATGAL ZOKO

*

»*

par-

tuokiu, Pa. Prof. Slavickas' yrti 
pągąrsejas muzikantas, kuris 
yrą atsižymėjus ant daugelio 
mųzikaliszku instrumentu.

Ana diena apvaikszczio-
ję savo gimimo diena Brigyda, 
10 metu dukrele Mykolo Vais
kiu ant W. South uli., ant ku
rion garbes tėvai iszkelc “
ty” ant kurios buvo pakviestos 
drauges ir draugai Brigydelos 
kurie apdvanojo ja dovanomis 
iT gerais velinimais.

' Girdėjome kad neužilgio 
ketinu nueiti in pora keli nasz- 
Hal su nasžlems, palinksmyt nu 
lindusi gyvenimą vieni kitiem. 
Szoksime, -bet gal ne visi.

' r * »t 9, , '

f Jiems Y»avažiavhs kokias 25 
mylias nuo farmos, užlindo 
prieszaky didelis automobilis 
BuUk. iV tas automobilis už* 
lindo taip arti, kad Chicagie- 
ėziams Lietuviams prisėjo savo 
maszina in szona sukti ha ki
taip tai visi butu buvę vietojo 
užmuszti. ’ c J

Ir visgi neiszvengta nelai
mes. Sėdėjusio prie rato ir ope
ravusio maszina Simano Ser- 
vinskio krutinę tapo sumuszta. 
P-n i a Ramoszkieno sėdėjo 

Tai stiklai
Itamoszkione 

frontinoj sėdynėj, 
supjaustė jos veidą. O Antano 
Szrupszos, kuris sėdėjo užpa
kaly; skaudžiai sumuszta koja 
ir szonas.

SHENANDOAH. PA.
I

Varydamas automobiliu 
** i •

ž būdamas apsvaigintas, Juozas 
. Akjioijiąitis isz Shafto, likos 

ųr^ztavotas už trenkimą in 
aŪtoniobiliu Petro Palevicziaus 
kuti$ likos sužeistas nelaimėjo, 
Ūkas pastatytas po 500 kau
cijos lyg teismui.

Pati Jokūbo Bagdanavi- 
ęziaus isz Ringtono, iszvažiavo 
dųtotpobilium in Szv. Agniesz- 
kds ligonbute, Filadelfija, ant 
rLj__ ,,r_ . j___  i_..
fįeĮeUgreito pasveikiri 
gryžimo namo.

Minersvile, Pa.

o|>^racijos. Linkime musu taa- 
imo ir su-

t Franas 
Cžemickis, 26 metu, Oak uli., 
mire Warne ligonini tėjo nuo «
sužeidimu kokius aplaike laike 
darbo Oak Uilb kasvklosia ke- , ** » *
libs savaites atgal. Velionis pa- 
liko motina, du brolius ir tris 

„ _ • prie
nnclszkaus parapijos.
— Mykolą Margelis, 54 me-

Maoris. Prigulėjo 
■ ■

'ji___ “

tįį likos suremtas prie Reppe-

Szv.

Itėf krekerio in koja kuria pa- 
gavo geležine* sztangos. Likos 
nuvežtas in Pottsvilles ligon-
Kuti, •

Mtj, Carmel, Pa. — Pana Anie- 
le.iBonaviczfutc, 55 metu, nu-

— Lietuviu szeimyna, An
tanas ir Ona Jeskiai, turėjo 
valgykla adresu 2279 Archer 
avenue.

Szeimyna isztiko nelaime. 
Valgyklos savininkas mirė 
Szv. Kryžiaus ligoninėje, kur 
jis buvo nugabentas perdur
tas peiįiu ar kitokiu asztriu 
inagiu.

Apie i n vyki t. y. perdurima 
Jeskio, duotų policijai žinia. 
Pastaroji buvo paėmusi klau
sinėti mirusiojo žmona Ona ir 
dukterį.

Moteris Ona Jeskis. aiszkl- 
nusi i n vyk i daug maž taip:

1 ! *
Ji nuėjusi gulti, kai jos vy

ro nebuvo namie. Ir jau mie-
I I

gojusi. Kada kambarin inejes 
jos vyras, ji pabudusi. Vyras 
puolės prie jo^s peiliu rankoj ir 
sužeidęs ja szonan. Ji iszsigan- 
dusi, iszbegupi ulyezion. Ku
riam laikui praslinkus, sugry- 
žusi vidun ir radusi savo vyra 
begulinti ant grindžiu ir 
pludusi kraujuj del 
peiliu.

Isz kitu szaltiniu teko patir
ti kad ligoninėj ruoFztasi sku
biai operacijai, idant sužeisto-

Bet jis

iszbegujsi ulyezion.

jo gyvfasti iszgelbeti. 
mirė pirm operacijos.

pa
žą i zaI o s

NINKAI PASLĖPĖ SKAR 
BA, KURIO DABAR 
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JESZKOMA,
t < • ' i. i ■

Paryžius — Nuo daugeli mc-

l^tfeonaviczfute, 55 metu, 
puolė nuo krėslo iszlauždama 
vau*'koja, Likos nuvežta in li- 
gonbute ant pataisymo.
•, —• Juozas Vasilauckas, 1S 
metu,’likos apdegintas laike 
taisymo automobi liaus kada

•V

Koronerio tyrinėjimo, kuris 
J daryta Spaliu men. 7 d., Jos- 

kieme ir jos dvi dukterys liu
dijo, kad Jeskis pagriuves ir 
parpuolęs ant peilio kuriuo jis 
karta perdoįros Jeskiene. ’> I N.

eksplodavojo gazolinas. Likos 
luvėžlas in Ashlando ligonburi 
o t gydymo.! 
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GERAI ATSAKE, 

k

Į 
>*

a Vicąius,

1.
/ A Reading

. Įi lies >
abaszninkas kun. Vorani - 

būdamas Seinuose 4 * - a
klioHZtoriju nž gaspackiriu, Vi
rėjoHų u g už»iemim4 prie hfaž- 
nycziųtjJ Mėgo j/ai jodinef ir 
•ViertA kerta joje isz girnoj; o 
‘kada ihjądfnH?, in -ttiiesta^ido- 
.Vėjo klidpęlų/ifr^driinku/o tarp į 
kurių ir buj/ nistras. Taip/tasai 
hbredąąmra Zgu kunigo pasijuokt

z^- y^eg^inastė! Juk V:lesz- 
'pats/Jozus^aa jode ant asilio o

< iamiuin nnf , ni-lrlin

karių ir bu/ nist ras’. Taip/tasai
nbred|^tts/iNK kunigo pasijuokt 
UreįftlfJ

tamista unt. arklio.
» Kunigas / atsake: — Ir asz 
joczLą ant asilo, nes dabar ne

Hm arijai / 1 * s ' 
wlriiplf!..- . -------

A

Tai pasakęs nujojo sau kunft- 
*gaa palikes užgedyta hurmij*-

atra.

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
IŠZ SHENANDOAH $3.50

ARBA
In Atlantic City $3.75

Isa Shenandoah $4.00 
NEDELI0J 18 Oktoberio .

Szi ekaktirci/a buvo parengta del 
Juto parnnkumo. Gera proga atlan
kyti patinstamus ar gimines.
Ant regidariszko rytmetinio Xreino

Isz ( Ryte
Shenandoah ............................ 7:20
Mahanoty City............................ 7:51
Tamaqi) a . .' ..................... 8:15

Nadeline Ekskurcija

In New Yorka $4.00
" . ♦ v

Nedalioj 1 November! o 
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READING GELEŽI N KBLIO
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Sharkey {Žukauskas} Sumusze Milžiną Primo
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tu apibėginėjo paskalas, buk 
senuOsia griuvėsiuosia kloszrto- 
riauš netoli Lille ant Francn- 
ziszko-Belgiszko rubežiaus ran 
dasi paslėpti s'karbai, kuriu 
verte daeina ant daugeli mili
jonu doleriu.

Per daugeli metu žmonis ap
sakinėja buk perdetinis Cyso-. 
ing, tėvas zokoninkų, kuris už
dėjo tenaitini kliosztoriu apie 
tūkstanti metu atgal, kuris se
nei jau sugriuvo, paslėpė jame 
daugybe aukso, ir sidabro ir 
visokiu brangiu bažnytiniu in
du ir papuoszu, kada tai Danai 
degino ir apipleszinejo bąžny- 
czes ir palocius turtingu žmo
nių. Per kelis szimtus metu bu- 
vo daromi stengimai sujeszko- 
jimo tuju skarbu, bet nesuras
ta. Dabar kokis tai dvasiszka- 
sis Canon Lo Grando, atrado 
taja vieta, kur randasi paslėp
tas skarbas ir su pagelba vald
žios norėta kasti toje vietojo. 
Bet fermeris kuris gyvena toje 
vietoje pasodino daug buroku 
ir nepavblino kasti, pakol m- 
iszkas savo buroku, todėl dar
bas likos tuom laiku atidėtas.

Jeszkotojai padare sutarti 
su fermeriu, jog pasidalins su 
juom pusiau ka suras ant to
sios vietos. Visa aplinkine da
bar lauke su dideliu karszcziu 
ka suras jeszkotojai po griu
vėsiu tojo senoviszko klioszto- 
riaus.

UPE ISZSILIĘJO,
300 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

A
Tokiė, Japonije. — Daugiau 

kaįp trys szinitai žmonių pit- 
gere aplinkinėje Miye prefek
tūroje, kada staigai upe iszsl- 
liejo, užliedama daugeli kaime
liu, nuneszdama viską, kas tik 
papuolė in kele.
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Elbei spanedelio vakara
Field parko atsibuvo kumsztines tarpe Jono Žukausko (Shar-
key) nu Italijos'milžinu Primo Carnero.
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ITALIJOS MURINAS I’RIMO CARNERA *
Paveikslas parodo Italijos milžiną Primo (’amero kuris ana 
meta pribuvo in Amerika ir niekas jio negalėjo inveikti pa-

J

kol praeita Panedeli vakaru musu tautietis Jonas Žukaus
kas jių Miniai sumuszo. .Jisai yra 6 pėdu 8 coliu aukszczio.

*

# If

Vienas kaimuotis vardu Ste- geležinkelio, 
ponas turėjo jaunesni
Andriu, kuris priesz keliolika 
metu atgalios apsisedo toje pa- 
czioje vietoje ka ir brolis. Ste
ponas nuolatos pagelbinejo sa
vo jaunesniam broliui visame 
o ne karta užstatydavo už ji

broli

Kumetines tęsęsi, knucije jeigu to reikėjo ant už-

Laike kumsztines

per 1.5 linkiui (rounds) ir Italijos milžinas teip buvo baisiai 
supliektas pęr Sharkey jog in pabaiga vos galėjo ant kojų pas 
tovėti. Dabar Sharkey vėl turės proga imtis su drueziausius 
pasaulės kumsztininkus už cznmpionata.
Iianedelije Cąrnera svėre 261 svarus o Sharkey 202 svarus.
Camera yrąy5 colius auksztesnis už Sharkey. Arti 26 tukstan- 
cziu ypatų-hiate kumsztines, kurio užmokėjo inžangos net 
$129,700, isz tos sumos Sharkey ir Carnero aplaike po $26,767.
-----------------LL;------------------------------

j.
Pats in paęzia: — Asz neži- nemylėt?

nau kas bus isz musu Agotos!
Įsztikro net sarmata klausyt,!artymas.
jog tokia ’snargle o jau vyrus 
myli. — O ve ir ant katakizmo 
eina.

Pati: — Tai kaipgi artimo myli vyrus.

— Pirma nežinojo kas tai 
. Dajtay kaip pradėjo 

mokintis Katakizmu tai žino, 
jog kožnas žmogus įjh’a artymu 
tai ir ne dyvai, jaigu mergaite

* k k *

trauktu skolų. Bet vietoj And
rius klausyt savo brolio ir dirb 
ti isz vien, paniekinėjo ji ap
kalbėdamas priesz žmonis ka- 
nobjauriausia, buvo užvydus ir 
pasisziauszias, perleidinejo lai
ka ir pinigus ant niek, jog 
trumpam laike užsiskolįno lyg 
ausu. . ‘

Steponas norėdamas apsi
saugoti nuo sudu už pasirengi-
nima savo broliui užmokėjo vi
sas jojo skolas isz už gėdyto 
mažo turtelio nes tuom paežiu
kartu apėmė ji didele neapy
kanta priesz savo jaunesni bro-

— . , i' ' Hl

Ii ir kerazino atkerszinimu. Pa
griebė kirvi ir butu ji užmu-

ATLEIDIMAS
1

Staigai pati su-
klyko ir iszbego isz grinezios, 
kaip padukus palikdama pas:- 
gandusi vyra kuris dasiprates 
baimes savo paezios teip-gi isz? 
bego laukan priežaSte jųjų kė-bego laukan priežade jųjų ke- 
turiu men du k rinke galėjo ant 
naujo geležinkelio, nesupras-

. ’ it i. ' te 'j *lli! ”^li “
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ATLIKO ILGA ORINE KELIONE I3Z JAPONIJOS IN AMERIKA.
Lekiotojai Herdon ir Panghorn, kmirio atliko ilga ir pirmutine orine kelione be sustoji

mo isz-Japonijos in Amerika per Pacifiko mares, už ka laimėjo $25,000 nuo Japoniszko laik- 
rnsezio. .

- teJri*- i

griebe kirvi, ir butu ji užmu- 
szes jeigu ne butu jam uzbekus 
jojo pati.

''T

Susigraudinęs Andrius atėjo
i

,K 4

pas Steponą praszyti atleidi
mo bet Stėp^iias negalėdamas 
užmirszti kiek tai vargo pane- 
sze už Andįiii, iszgujo ji isz 
grinezioą keikdamas ji.

"t i tf W

Daug metu nuo to laiko pe
rėjo, o apie Andriu niekas ne
girdėjo. Aplinkine kuriuoje 
Steponas .gyveno persimaino

dama grasinanezio pavojaus, o 
maszina traukenti keliolika 
vagonu prikrautu akmenais 
artinosi ant josios. Da valan
dėlė o butu sumalta po ratais 
sunkios maszinos — bet tuohi 
paežiu laiku priszoko prie ųier* 
gaites kokis tai nepažinstamas 
vyras ir greitai nutraukė nuo 
sztangu; Da sekunda o pagelba 
butu per volai. Apalpus moti
na puolė prie kojų iszgelbeto- 
jaus o kada dirstelėjo in jojo 
veidą — pažino broli savo vy
ro — Andriu. Tame pribėgo ir 
Steponas. \

— Atleisk man Stepai — 
paszauke Andrius atėjau pa
taisyt padarytą skriauda kokia 
tau padariau keliolika metu 
atgalios.

Bet Steponas ne davė jam 
pabaigti — tuojaus dingo nea
pykanta ir piktumas. Steponas 
apėmė sąvtf broli in glebi ir in* 
vede iszgclbetoja nuo smert sa
vo kūdikio per slengsti savo 
grinezios.

I
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— . Praszau ‘■pono daktaro, 
ar mano pati labai serga!

— Oi sunkiai serga 1
— Tarytum lyg akmuo nuo 

szirdieš nusirito. Tai neberei- 
sėdėjo ^ena karta prie lango kalu mat ir daktarą^ pasikvies* 
VYld o t r# ■ n ■ rl n nl\ii i m r Ari i 4 tj ♦ • .

labai. Vede per tonais geležke-
«« • A w A « aIi prie kuriuo dirbo szimtai 
darbininku. Steponas su paeze

Akt» A 'Num.

prisižiūrėdami darbui vedimo
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Pinigai Jiuų
V- KifahiųM'T A 'ta?
Siitųltovimai

■avo ,r---------- 7, f
jūsų tvalkatų, iftima pinigus Ift jūsų 
kifteniaus. Gera sveikata, vikrumai, 
aiftki mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus | jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Blorc.

11( <

A*'

Kišeniuje!
įtarimai,I, negalėjimas atlikti _ J
*bo prideramai, rup4ati» apia j

Trad*

«l*

pagelbės jums ullaikyt jūsų sveikatų, jūsų fiziftkų patvarumų, Įm| 
uždarbio iftgales. Tai yra geriausias Unimentas ift visų Žinomų lini- 

“ “ persidirbusi* pail-
les. T*i yra geriausias UnlmenU 

mentų. Iftima gėlimą, sustingimų, skaudėjimų ift 
susiu muskulų TUOJAUS!
mentų. Iftima
i

Kaina 35c. ir 70c. • - ' - • • ParoidMfa \Vtaw
• T&rMia tari INKARO TafebaicaUj.




