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ISZ AMERIKOS
MANE KAD JOJO PATI BU
VO RAGANA, NUŽUDĖ
J AJA.
Grown Pointr Ind. —
Terpo isz Gary, kuris buvo
teistas už žudinsta, likos paliuosuotas per soda, už tai, kad
jisai drueziai tikėjo, buk jojo
pati buvo ragana. Jojo pabėgi
mas in Gary in menesi po žudinstai Petro Carpenter, buvo
s v a r b i a u se p r i e ža s t o, kad jiji
nužiūrėjo nž žudinsta.
'Terpo yra Rumuncziku kai
po ir (’arpenteris. Liudintojai
liūdino, buk Ona Bulhaoka, pa
ti Terpo, iižtikrinejo jam, buk
jiji turi nepaprasta galybia
isztraukinejimo pinigu nuo ki
tu žmonių. Jiji paliepė Terpui
iszvažiuoti m
in Gary, nes jai
“dvase” apreiszke idant il
ginus negyventu su savo vvrn,
kalbėjo Ijudintojas.
--~užtvirtino žoKada m
Terpo
dži us liudintojaus, sudže pa.11
ant
liepe džiurei palvisli ji
liuosvbes.

PIKTAS SŪNELIS MĖTĖSI
ANT TĖVO SU KIRVIU.
New Brunswick, N. J. — An
tanas Maslovski, 22 metu, pa
prastas tinginis, užpykins, kad
jam tnnkei iszmet inejo jojo
tinginysta motina ir sesuo,
teip in>iut%
J»zok0_ IDit
abieju noredainas ja įsos1 sum 1 iszt i.
’Tėvas apgynė paezia ir duk
teria, kurios buvo priverstos
apleisti narna ir nusiduoti pas
kaimynus. Nuo tos dienos terp
tėvo ir sūnaus kilo tankus barnei. 'Tėvas negalėdamas ilginus
dalaikyti sūnelio pasielgimu,
pagriebė lazda ir aptaise sune
lini gerai kaili, bet laike lojo
darbo parpuolė ant grindų, 1arn o pagriebe sūnelis gulinti
kirvi ir kada tėvas gulėjo, pra
dėjo jam uždavinėti y pus su
kirviu, baisei sužeisdamas teva. Ligonbuteje senas tėvas
geisdamas apginti nedora suneli, saki* buk pats susižeido.
Kada daktarai jam apreisz
ke, buk nuo žaiduliu mirs, tik
tada tėvas su aszaromis prisi
pažino, buk tai jojo sūnūs ji
teip sukapojo. Iszgama prisi
pažino kada jiji aresztavojo ir
uždari* kalėjimo.
DIENA UŽ KOŽNA PA
VOGTA CENTĄ.
South Bend, Ind. — Už kož
na centą Walter Hendrv,
metu, turps atsėdėti kalėjime,
nes tokia bansmia uždėjo ant
jo sudže Walker.
AValker. Vincas
Koontz pasakė sudžiui, buk ei
damas nlyczia pmete 38 centuu,
kuriuos rado Hendry ir neno
rėjo juos sugražyt. Taigi, da
bar Hendry turės atsėdėti ka
lėjime 38 dienas. Geriau butu
kad toki vagi butu paleidia,
nes pavietui kasztuos užlaiky
mas to žmogaus 32 centai ant
dienos.
TAIP, SAPNAS ISZSIPILDE,
BET KAS ISZ TO.
Brooklyn, N. Y. — E renk is

M
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Marziganas, Italas. Gegužes 29
diena pametė 750 doleriu, Jo
paežiai prisisapnavo, kad pini
gus radęs ju giminaitis, septy
nių motu vaikas Mikas Spa lo
ne. Mikas klausiamas prisipa
žino, kad'taip, rasti pinigus jis
rados, bot ju nebeturins: jis
juos atidavęs vienai moteris^kei, Dominikai di Bappistienei.
Dnlini* Fronkis Marzitninas

Isz Visu Szaliu

KA PADARE DREBĖJIMAS ŽEMES, SANTA BARBARA, KALIFORNIJOJ.
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SURADO MILŽINO KAU
LUS 12 PĖDU DYDŽIO.
Meksiko City> Mex. — Jnžinierins vardu Nesbift, knris
jeszkojo kasyklų czionaitiniuosia provincijoi Chihuab.na, ra
do vienoje urvoje žmogaus
kaulus, isz kuriu dasiprato, jog
nž gyvasezio tasai žmogus tu
rėjo nemažiau kaip dvileka pė
du dždžio.
Atspaudo^ kojų sudžiūvu
siam moliujo turėjo asztuoniolika pėdu. Valdže paėmė tuos
kaulus in valdiszka rnuzeju in
Meksika. Pagal /rinnnns, tai
tasai atradimas davadžioje,
buk tukstaneziai motu adgal
vakarinėje dalijo Chihuahnos
gyveno sztamns žmonių — tik
ru milžinu. Badai buvo tai pirmntinei žmonis szioje dalijo
svieto.
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Nors buvo tai trumpas drebėjimas žemes, bet baisus, kuris sunaikino visa miesteli, keliolika žmonių
likos užmuszti o bledes padaryta trisdeszims milijonu doleriu. Paveikslas parodo kaip buvo smarkus
drebėjimas, jog visa siena szio hotelio sugrivuo, mūrinei namai subirėjo kaip sziaudai.
Valdže nu
siuntė in tenais vaiska idant apsaugoti žmonių turtus ir prigialbet visame.
Szis paveikslas likas prisiunstas per telegrafa pagal naujausia iszradima siuntimą paveikslu per drata.
■

DREBĖJIMAS ŽEMES
KALIFORNIJOS STEITE
DREBĖJIMAS ŽEMES SU
NAIKINO MIESTĄ; 14 UŽMUSZTI; $10,000,000
BLEDES.

Santa Barbara, Ualiforuia.—
Banedelio diena atsibuvo ežionais keliolika drebejimu žemes
kurie davėsi jaust konia P'>
visa pietiuia < lali (‘alifornijos
O
ypat ingai Santa Barba ra
mieste. Ket uriolika žmonių
pražuvo, daugeli sužeido o bl<‘
dės padaryta ant deszimts mi
lijonu doleriu. Visi mūrinei na
mai sugriuvo, įdyczios sutrų
ko, vandenines ir gazines paipos sutruko, ilgins
ugnys prasidėjo
po nekurias dalis miesto. Ma
rios iszkilo ir užliejo miest
miestą.
Los Angeles teipgi sukratė
gerai namus. Geležinkelei likos
suardyti ir daugelis trukiu tu
rėjo sustoti vietojo kur radosi.
Tieji, kurie pamena San
Erancisko drebejima 1906 me
te, sako buk tasai drebėjimas
buvo daug smarkesnis.
VOGTAS BUCZKIS 6
CENTĄ.
New Yorkas. - Kiek jus nia
not, yra vertas vogtas mergi
uos buezkis!
Brookl vno aukszeziausiojo
teismo džiure iszsprende, kad
jis tevertas 6 centus.
Viena Brooklvno asztiioniolikos metu skaistuole, Bella
Wienoriute, buvo apskundus
Newyorkieti kavalierių, Jakoba Liskinski, teismui, kalt indama ji, kad jis pavogęs isz jos
muczki. Ji buvus nuėjus m jo
ofisą darbo praszyti, o jis, nevydonas, emes ir pabueziaves
ja. UUžtai ji reikalaujanti 10,000 doleriu ant atlyginimo.
Džiure, iszklasius bylos, svar
ste svarstė ir, pagaliau, nutarė,
kad buezkis, nnors
or s ir tokjos
skaistuoles kaip Bella Wiene
rinte, vis tik negalįs but vertas

ANGLEKASEI SZELPS SA
VO DRAUGUS.
Scranton, Pa. - Ant susirinkimo anglekasiu (•žirniais,
likos nutaria
nutarta ir li u bals nota
idant lizdeli ekstra doleri pa
dot ko aut kožno imi jos sąnario
per du nu'iiesius Julv ir An
gusto ir tokiu būdu surinki i
apie 200,000 doleriu aut suszelpimo savo draugu kurie straikuoje ar nedirba minksztu an<r liu aplinkinėse.
'Teipgi visi delegatai nutarė
vardan 17.5,009 savo draugu
idant valdže1 sugrąžytu gera
alų ir arielka del sunktu dirbancziii anglekasiu ir kopijo
tosios rezolucijos likos uiisiuiista prezident n i ('oolidg ’ui.

NUSIŽUDĖ KAD SŪNELIS
NEGAVO DVIRACZIO.
Brooklyn, X. \\ — Už tai,
kad levas nepirko šuneliui dviraczio, Berta Dzen, atome sau
gyvastį, po susi barimui su vyru. SunPli motina mylėjo labai y
o vaikas buvo labai iszdvkias
ir ko užsispirdavo, tai motina
jam pirkinėjo ir net gyvastį
sau atėmė.

ligoti Imt i del brprorzi 11.
^mogeli surado kamaraitėje!
kur ra( losi per tris dienas
“klausydamas anioliszku bai
sl1NEGALĖJO GYVENT BE
SAVO DRAUGES.
Manitowoc, \Vis.
Eihvardus A ndrastek, 41 met u, ateme sau gyvastį per pasikorimu
tvarto savo szvogorio. Andrastok baisi ‘i lindėjo paskui savo
moteria kuri mirė praeita menesi, kuria labai mylėjo ir gyvono sut i k ime.
III
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ISZ LIETUVOS

MALONIA PORELE NEMA
LONIAI APVOGĖ.
v Isz Birželio 7 in 8 d. vienas
pilietis ir viena piliete alm I *ašūdiniu kaimo Janavo v. apie
1 vai. nakties važiavo abu vie
nu dviraeziu isz 7 vakaruszku
buvusiu Trakiszktu kaime, na
mo in Mariampole.
Mariampolej jiedu sustojo
ir inejo in koki tai skiepą ‘ ‘ paMIRSZTANTIS TĖVAS AT- silset i, ’ ’ dvirati palike lauke,
KERSZINO NEDORIEMS O sugryžo jau dvi ra ežio neberado...
P.
VAIKAMS.
White Plains, X. y. — SzeMUSZTYNE TERP JONszi vaikai mirusio Jameso W.
VAIKIU.
Reid’o isz Granite Springs, tik
Punskas, Suvalkų apskr. —
tada gales pasinaudot i isz pa
likto jiems turto, kada kožnas Balandžio 23 dl Įmvo ežia szv.
isz ju daois 50 metu. Tokia pra- .Jurgio atlaidai. Vidurgiriosarga indejo i u savo testamen cziai degtines inkausze norėjo
tą tėvas: “Turiu vilti, jog ka pasimuszti, bet, policijai tvar
da mano vaikai turės )0 metu, ka gerai laikant, nepavyko pa
gal tares del manes didesniu simuszti miestely, tai padan
paguodone ne kaip už gyvas kara kelyje. Eidami namo toli
ties, todėl pa'lieku 50,000 dole nuo Punsko sugulė palei kelia
riu .mano vaikams su tuja isz- ir lauke šyvo prieszininku Bulyga, jo O' tik po 50 metu gales (los kaimo jaunimo, Kai tik
pasinaudoti isz pinigu. Gal ma anie prisiartino, vidugirioeziai
no vaikai iszmokvs savo vai- su akmenimis sutiko ir prasidėjo kova. Staiga užklupti bukus kaip guodoti levus. > J
džiokai groit pakriko: vieni
ANIOLAI VALDO JOJO
pabėgo, kitiems kliuvo, viena
ŽINGSNIUS.
pusgyvi paliko ant kelio, Jis
Chicago. — Anioliszki bal- buvo supjaustytas peiliu. Ant
sai-valdo visa gyvenimą Vinco rytojaus tėvas nuvežė Snvalf

APVOGĖ STUDENTĄ.
(i robi kelis. — Birželio 7 d.
\ iena kaimiete moteris atvožė
savo simui Realines gimn. 1 I
kl. mokiniui 50 lt., kad jis užsi
mokėtu kiimiazijai ir lups pi
nigus jam nadave rinkon, o isz
szalios žul i kelia i tai past (‘bojo
ir gave proga isztrauke tam
mokiniui isz ranku (uos piniO* us. Tas mokinys suprato duot i žinia policijai,, kuri greitu
laiku sužinojo, kad
I
paėmėjos
pinigu yra koks tai Katiliukas
12 m. amžiaus isz Degucziu. Ir
jo motina sugražino 41 lifu.
nes 9 jau buvo praleisti. Pats
Katiliukas iki sziol nesirodo
na urnose.
VOGIMAS.
Birželio 4 d. vakare Pirties
savininkas L. Abelis iszeidamus isz pirties paliko kasojo 10
rusu aukso rubliu, kuriuos Kon
tramaviezius inlindes per lan
gu iszvoge. Policija pas ji ra
dus tuos pinigus gi;ažino savi
ninkui.
Birželio 6 d. pil. Januszkeviezius atvažiavęs dviraeziu ir
palikes ji prie Geno krautuves,
inejo in krautuve ir tu<V laiku
pavogė jo dvirati. Policijai tar
dant susekta, jog ta dvirati pa
vogęs Saldinius gyv. Partizanu
gt. ir nuvežęs nakezia net apie
Pilviszkius pas savo szvogeri,
kame dviratis buvo surastas ir
gražintas savininkui.

NUŽUDYTAS ŽYDAS.
Kamajai, Rokiszkio apsk. —
27 d. Gegužes ant Kamajų vieszkelio buvo rasta nužudytas
žydas. Žmogžudžiai suimti.

DIRBA NAUJA GELEŽIN
KELI.
Rokiszkis. — Czia yra suraszinojama darbininkai ant dar
bo siaurojo goležkelio, kuris
bus vedamas isz Bokiszkio in
Utena. 700 darbininku re ika
lauja. Bot kftip suraszinejimn
veda federacijos pirmininkas,
ir suraszo viską smulkiai, ma

NEMANDAGUS JAUNIMAS.
Aszasziunkai, Kabeliu par.,
Gardino aps.
Jau bpvo raszv t a “L. Kelio , y Xr. 18 apie
A s zasz n i 11 k u ja u n i m a. Jie ne
žinodami, kas praneszo Redak
cijai, labai užpyko nat Kabeliu
vaikinu ir žada atkerszyti. 10
Gegužes Kabeliu miestely bu
vo szv. Izidorių atlaidai. Aszaszninku jaunimas buvo taip
prie kerszto prisiruoszes, kad
net bažnyczion buvo ateje su
ge ležga 1 ia i s k isze 1 icse. Geresniai apsaugai net gudu prisamde. Visgi ir Aszaszn inkuose
yra geru žmonių. Iszanksto
pranesze Kabeliecziams vaiki
nams, Sužirtoje kabelieczin vai
kinai pranesze policijai, net
kai-kuriu isz ju bandos kiszones pakratė. Pamate, kad niek0
nepesz, tai nosis mdeide ir pikžodžiaudami nukeliavo sau na
mo. Visgi jaunimas szitame da
lyke nevisai kaltas, bet labiau
siai ju tėvai su motinom. Jau
nimu gundo, kad už tai reikia
kaulai kabeliecziams pabraszkinti. Liaukitės teyai savo vai
kus prie blogu darbu vede.

$3,000,000 SKARBAS SU
RASTAS, KURI BOLSZEVIKAI KONFISKAVO.
Moskva. — Soviatinei sznipai surado skarba verties tris
milijonus doleriu, kuris buvo
paslefitas per kunigaikszti Fe
liksą Jusupova jojo name, geležmiojo szepoje u žm n ryla sie
noje. Skarbas susidėjo i*z dau
geli auksiniu iszdirhimu papuoszti deimantais ir kitokiais
brangiais žemczįugais, du deimantinei ‘szinnrhi' svoronti ko
nia po pusantro svaro kožnas.
’Taji skarba Jusupovas pa
slėpė laike revoliucijos ir iszbegimo isz Rosijos. Bolszcvikai nebūtu tojo skarbo surado,
kad ne dažiuretojas, kuris ne
turėdamas ka veikti dideliam
name, pradėjo knistie po visus
kampus surasdamas skarba.
Už tai jam bolszevikai pado
vanojo 1250 doleriu.
])a daugiau panasziu paslėp
tu skarbn surado sžnipai, ku
riuos valdže konfiskavo nnt
savo naudos.
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SZESZKAI BUS ISZGYDOMI NUO BAIMES.
London. — Profesoriai ir ko
mikai lyg szioliai iszrado vi so
kes gyduoles ant apmalszinimo žmoniszku nesmagumu, o
paskutinis iszradimas nauju
gyduolių yra ant gydymo tuju
kurie keneze ant baimes arba
kaip juos paprastai vadinamo
4 4
szeszkus.”
Nauja gyduole vadinasi “Caąpi,” ypatingai prigialbsti
jaunikiams kurie mano apsi
vesti ir not uri drąsumo prie
merginu. Toji gyduole likos
surasta Amazone?, o kas jaja
naudoja tai buna drąsus kaip
ISZTV1RKE VAIKAI.
levas, bot tik per kėlės valan
Litviniszkis, Rokiszkio v. — dos, tada drąsumas dingsta ir
19 d. Gegužes asz labai prisi
drąsuolis volą pasilieka szoszžiūrėjau in szio dvaro vaikus.
ku.
Daug ju in pulkeli susirinkę
•r
turi szuni ir kiek viena praeivi
J
kliudomi szunimi, ir be gedi szkais žodžiais keikia, M otules Paskutines Žinutes.
rūpinkitės savo vaikeliais, užaugo ir jumi paezias szunimis
*1 Edwards, N. Y. — Trvs
kliudys.
kainaverczei dirbtuvėje zinko,
PLESZIMAS NENUSISEKE likos užmuszti per
,',nv eksplozijc
rtkcnln-zim
Rokiszkis. — Gegužes 20 d. dinamito.
nakties laiko miesto sargas pa
U Wilkes Barre, Pa. — Ke
lom i jo, kad kaž kas skreba
apie Blaivininku arbatnami. turi namai ant Nicholson uli.
Prisiartinos pamato kad vagis sudegė 'lyg pamatu. Prasidėjo
su peiliu pjausto Įauga, Sargo Jono Purspo name kada szeiužklaustas ka ezin darus! va- myna nesirado namie. Bledes
gis atsake, kad norius inlysti $35,000.
pernakvoti. Sargui davus sig
II Locust Dale, Pa. — Už
nalo, vagis pagrasė dideliu peiliu ir pabėgo. Tai juokinga tai kad ji motina iszbare kad
vvnn .elrlonn 97 mot n Edndnafn enr<rvhn Y’nuVnin fit.- 1h_
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Kas Girdėt

vyras pasako savo pacziųlei,
kas ežia kalba. Pauksztis vol:
jog iszvažiuoja in Cąeruovicins
“žiūrėk tavo duktė, žiūrėk ta
ir sugry.ž ant rytojau^.
Lietuviszkos Pasakos. vo du SUDUS. ” Tada karalius
Vyras
iszvažiavo.
novos
suprato, kaip viskas dėjosi ir
Prielaidiuis ąt,ejo ir r mvlinti SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS. su didžiu džiaugsmu pažino sa
porele pasiliko vieni glamonė
vo vaikus ir szoko juos 1)11janti. Tame atėjo žandaras ir|
(•žinoti. Paskui karalius pama
užtiko mylinezia porele itieite ir paukszti ant gaivu beka
RAGANIUS.
lingam padojinu*, Nedave pobanti. Pauksztis viską apsakė,
APIE RAGANAS IR
relini apsirody t i, •tik 'pusmiokaip su jo pa ežia < li'josi. 'Tada
gins siipancziojo
s
ir nuvedi* pas
iszejo ■ karalius pa rgryžes namon su
Po li sa ka ra lysi r
va i t a, \*(> tTnias juos per visa garsas apie
tokia g ra ž v bu sa v< > \aikai> puolė po kojų sa
kainui isz k gyventojai labai paukszezio, niedž/i
medžio ir upelio, v o pa ežios ir prnsze ai leist i
nusistebėjo ir juokėsi.
ir isz visur važiavo žiu jam, o jos seserį nuveže in InuPasielgimas žandaro n u st e- rot i; neiszkentes atvažiavo ir kus sukrovė
laužu ir jn siidc:
bino valdže už ka likos truputi pats karalius. Sesuo norėjo sa gino.
iszbartas, kad per daug paėmė vo Ieva pavaisziuti kuom nor>,
3K.
tiesa in savo rankas, bot mote ir klausė rodos pas la paukszKita karta gyveno viena gasrėlės teip tuom atsitikimu per ti. Pauksztis padavadijo: pa padiue labai bagota ir vaisiusigando, jog nutarė niekados imk agurku, iszinik vidurius, ga, ji turėjo vienuolika smili ir
neapgandinet savo vyru. Vy pripilk kruopu, .sutaisyk*, kad visus paaugino, o isz I u buvo
ras nudavinejo, jog nieko apie nepažintu ir pndek karaliui deszimt is iszminl iiivu, o vie
tai nežinojo.
ant stalo, o manu, kaip ka ra iiuoiiktasis paikas, t) kaip jie
liūs atsisės, pakabink virszuj visi dideli paaugo, tai .jie norė
Pas minister! finansų ParvTeip ji ir padare, jo tokia mot imi gaut, kuri t uri
žiuje, kambarije kabojo bran jo galvos.
)O
gus ir senoviszkas ziegori u s Karalius sėdo prie stalo, per \ieiiuolika dukterį! kožnam |
isz agni* viena, ale I ie deszimt s iszminpaeinantis nuo 18to szimtme- pjovė agurku ir kas
tingi norėjo nuo vienuoliktojo,
czio. Ana vakaru, atvažiavo ko iszbiro kruopos, “Kas ežia
tarė karalius, o paikojo, iiusigaiitie n* ji namie
automobiliuje du darbininkai, per dyvai
“eik in
inejo in kambarį drasoi ap- pankszti * is virszuj galvos alsi- paliki i e. J i(» sako jam :
: dar didesni dyvai, kad įgirria iirr parvesk vienuolika
reikszdami sargui buk atvažia liepe
tu nenori pripažinti savo vaiku Į arkliu ir jei parveši \ ienuolika
vo paimti ziegori. Sargas už
klausė koki ziegoriu. Darbi ir augini 1 R už vaikus visokius i arkliu, lai mes josim tokia moninkai atsake, buk juosius pri gyvulius. Karalius nepamatė, tina jeszkol, kuri turi vienuoli•

&

t

Yra tai senas iszsilarimas,
jog ••jeigu nuri prikalbyt moti
na, tai turi girt iv josios vai
kus.
'l’a.4 iszsipilde ant Mrs.
Matikius Dodge, uax^les po mi
rusiam automobiliu fabrikan
tui Jono Dodge, kuri isztekejo
už kokio tai AVilsono. Kada jo
sios užklausia del ko iszteka
už \V i Įso no, atsake malszei:
“mano vaikai myli AVilsona,
todėl ir asz ji pamylėjau. Kada
mano dukrele sirgo būdama
.sužeista per automobiliu, Wilsonas jaja < lažiurinejo kaip
tikras tėvas.” Isz to duodasi
matyt, jog W i Įsomis buvo kytra lape ir žinojo kokiu laidu
prisvlyt prie turtingos naszles
jeigu m* tik jaja gavo, bet ir
josios milijonus sukrautus per
pirmutini vyra. Motore gali
patikt vyrui per tarpininkysta
jojo pilvo — jeigu yra gera k u
korka — bet ir v v ra i
kaip
mat.M — m* gali ruguti ant vi
sokiu budi) prisilaižymo prie
moteliu.
i t

ĮL

i

Ana diena ginu* dvvnukai
del Mrs Mathew Defala. Tėvai
yra kurti ir nebylei, bet vaikai
rėk m kiek ingali. o daktaras
Joseph Driscoll, sako buk vai
kai kalbės ir girdės.
*

George Eastman, iszradejas
kamaros-kodak isz Rochester,
N. Y., dagyvenins lyg 72 metu,
pa vade visa savo bizni verties
apie 260 milijonus doleriu, sa
vo dviems draugams, kurie
prigialbejo jam dasidirbimo
milijonu, Eastman jau nuo
septynių metu pradėjo iszdalinet savo turtą ir lyg sziam lai
kui iszdalino 60 milijonu dole
riu ant visokiu geradejingu
tikslu, ypatingai ant visokiu
mokslainiu. Turėdamas 14 me
tus pradėjo dirbti ir aplaikydavo ant sanvaites po tris do
lerius. Pinigus atidavinėjo sa
vo motinai, naszlei. Mylėjo
teip savo motina, jog kada pa
siliko turtingu ir neapsivede ir
turėdamas 5.‘> metus neapleidinejo motinos lyg josios mirties.
Neturėdamas paežius ne vaiku,
Eastman persitikrino, jog pini
gai turi tik tiek vertes, jog gaĮima palengvyt kitiems nelaime jo.

M lest e 1 i je Alsi )czc< 1 ra, ( ze
koslovakijoi
atsibuvo bu i si
s zu i m •vH n iszk a drama. Perdeti nia policijos Jan Vaiky, apsi
vedė su 22 metu patogia Maria
JInicz. Tuojaus po vinezevo
niai jaunavedžiai ketino iszvažiuot ant saldžiosios keliones,
tuom laik apsigyveno pas jau
nikio tėvus.
Priesz iszvažiavinia Vaiky
užtiko savo paeziule prie pecziaus deginant kokias tai gromatas; užtemino josios ranku
siu fotografije gerai žinomo
pulkininko, kuria teipgi inmete in pecziu. Tuojaus kilo bar
uis isz pavydumo, bet greitai
iipsimalszino. Ant rytojaus
rytojaus,
nakties laiko vela susibarė,
jauna paeziule inbego in kam
bari savo uoszves, paskui jajn
vijosi vyras. Coszve norėdama
apgint marezia stojo priesz
jaja, bet sūnelis paleido tris
szuviuH iižmuszdamas motina
ir paezia. Matydamas ka pada
re, paleido sau kulka in k rut inia. Vi keliu dienu buvo lai
dotuves trijų auku paszelūšio
užvydojimo.
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siuntė jnju meisteris idant at
vežtu ziegori nes turi ji patai
syti. Sargas juos invede in
kambarį, darbininkai nukabi
no nuo siimos brangu ziegori ir
nuvažiavo. Norints palicįje va
giu jeszko, bet da nesurado.
Panaszei atsitiko
kitados
Rerline. Laike piet atvažiavo
keli vyrai, inejo in suda kada
a t si bu v i nėjo teismas, auka bi
no ziegori nuo sienos nevos pa
taisyti, isznesze laukan ir nu
važiavo. Norint s visi prisižiurinejo tam darbui, bet ne vie
nam neat(*jo ant mislies u z
klausti jnju ar turi ant to pavelinima.
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AR ESI PATRUKUS?

114

tai asz galu jus
iszgydyti. Be operacijos ir
be patrotinima laiko. Vyrai
moteres ir vaikai tikrai iszgydomi per mano spasaba.
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Beverly, N. J.
Brangus Dr. O'Malley
Negaliu rasti žodžiu in vales jumis
padekavoti už ‘ stebėtina patarnavima dclei
manes, iszgydydamas
mane nuo
dubeltavos
rupturos,
nuo kurios kentėjau per devynis
metus ir negalėjau dirbti. Ban*
džiąu ^viaqki.M^ daktarus .bet man
negalėjo pagialbeti. Dar esmių
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz
Wilkes Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin*
yni rekoenendavoju Dr. O'Malley
del kiekvieno Tautieczio kuris esą
tam paežiam padėjime
kaip asz
pirmiau* buvau.
Jonas Gedminas,
Box 68 Beverly, N. J.
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(Tikra gromata randasi mano ofise)
Virsz-mineta gromata yra viena isa
szimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru
kurie buvo tame paežiam padėjime
kaip jus patys kurie sziandien esate
patrukta. Sziadien szitas žmogus esą
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek
pirmiaus uždirbdavo už tai kad esą
geresnis žmogus del savo pono. !»z«
kirpkite žeminus padėta blanka dabar
ir prisiuskite su 6c. stempomU o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

X.

* -'M-—..

1
’i

Boabejones jus kurie esate patru
kta kentete por metus, isz priežasties
kad Kai bijojotes operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galių jums suteikti su
mano pasekmingu gydymu ir bukite
vienas isz mano dėkingu pacijentu.
Klausykit ka szitas žmogus raszo:

O
*

Mr

i]

o

•X

.....

ir kas tris menesius musu Szerai
arba Preferred Stock’as atnesza

į

III
1I
If

f

I

Vardas
I’lvczia
M iestas
Lietuviszkai galima susiraszyti ir
pasikalbėti.

PROCENTĄ

DR. A. W. O’MALLEY

«

(Specialist)

68 S. Franklin St.
WILKES-BARRE, PA.

VISADOS IN] LAIKA

I

Liepos 1 Buvo Procento Diena
*

PAJESZKOJIMAI.

Pajeszkau savo broli Motie
jų Mažeika, pirmiau buvo Lee
Park, Wilkes-Barre, paskiau
iszvažiavo in Michigan Valsti
ja ant farmu. Girdėjau kad isz
ten iszvažiavo in Cicero, III.
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.
J. Mažeika
(’zerniovicki laikraszczei ap98 Oxford St.,
raszincja, buk tūlam kaime
Lee Park,
ant Bukovinos atsitiko nepa
Wilkes-Barre, Pa.
prastas atsitikimas kas kiszasi
apgaudinėjimo moteres savo
Pajeszkau savo brolio Anta
vvro.
no Kanlavicziaus. Jau ilgas
e1 •
Vvras tosios moteres, mal- laikas kaip nežinau kur jis ran
szus žmogelis, ncnoredamas dasi.
Man labai yra svarbus
9 !
pcsztis su tuom “ treczin SU- dalykas jo sužinoti, todėl pramane gera bilda atkerszinimo szau atsiszaukti, arba kas apie
moterei už apgaųdinejima. Nu ji žinote praszau prancszti aut
ėjo jisai pas gera pažystama adreso
žaiulara, ka toki pasznabždojo
Mrs. Antanina Kainick

I

1

? f

Jei^u toip,

Vienuolika milijonu szeimynn Suv. Valstijosia isz skait
liu us 24,350,000 szeimynu, turi
savo locnus namus — arba vos
15.0 procentas. Amerikas turi
turto ant 320 bilijonu doleriu
arba ant kožnos galvos pripuo
la po tris tukstanezius doleriu.

Nekuriu darbininkai sa ko:
“ugi kam man prigulėti in imi
je, kokia isz josios nauda ! ”
Bet sztai pavyzdis ka unije
darbininkui prigialbsti o k i (‘K
darbdavvs.
Pei k et urosdeszinit s
mot u
Henrikis Dubb dirbo spustnveje Louisville, Ky., kuris nieka
dos nemato jokio gerumo pri
gulėti in zeeeriszka unije. Ke
lios sanvaites adgal buvo pri
verstas apleisti savo darbu isz
priežasties senatvės ir netinka
mumo.
Lž jojo ilga tarnysta kumpa
nije ji “apdovanojo“ auksiniu
ziegoreliu, kurio dabar negali
parduoti nes vidurįje randasi
iszrežta jojo pravarde, o ežia
reike randa užmokėti ir pirk
ti szmoteli mėsos.
Dabar Dubb suprato ir gaile
sį, jog. neprįgulejo prie unijos
kuri jam užtikrintu gera mo
kesti ir pensijų su prieglauda
ant senatvės, apie ka darbda
vei visai nesirūpina.

ka (lukteriu, knd mes gulėtum le atsigulti ir pasimiegojo pu Į bavo ir paikasis omo viena riegauti kožnas po vienu sesere.
ta m josim” O kaip jie visi (it- ko duonos ir iHjępe.sze savo szirprie szirvokui, <o kaip i«?ej.o
'
0 paikasis ju klausė ir c jo iii sigide, lai paikasi^, nil
i ir varles
J•
fe Voko, tai visi viebublVka arkliu
gi rria jeszkol i jiem s.i r sn n nrk būdamas, pirmiausfa užmigo, d
liu pnrvest, (1 kaip jis iszejo, kili atsikelia iszjojo if paikąjį buvo lyg keliu in purvus pra
tai tie iszm i n I i ilgieji ji iszju < i paliko bemieganti. Paikasis isz si try |>e ir negalėjo iszliptie, o
ke ir sako: “( labai* mat oiii, miego pabudus iszejo lankau ir kai)) szirvokas ta duona suode,
kad jis paikas yra — jis eit iii ne broliu, ne arkliu nerado, tik t gi visi isz purvu iszlipo ir bu
girria arkliu | >a i’Vest i, o jog -d
rado raiszaji >zirvo|ca viena ir vo sausa ir szirvokas sake:
lėlio
ežia nei
arklio nėra, o ! priėjės prie jo ir• sake: “ szir- “kad tu gerai tureli, ne manos
kad ji> lok is paikas yra, lai j vokai, asz tave viena randu, o nenžmirszk, asz ir tavęs nenž
mes neg alini ji drauge imlie ”...lkur k i t i paliko:’”’ lai
Tai sake mirsziu. ” O kaip jis buvo va
O kaip paikasis iii giria galoka szirvokas: “tik sėsk ant manes landele lebaves, tai jam V<d
1 liejo, ta! ai liego vienuolika
mudu juos rasime” ir kaip pripuolė, kad szinmkas liepų
arkliu mi kamanoms ir su bnl Įji užsidedu, tai szirvokas vėjo jo neužmirszti, tai jis isznesze
iiais, gatavi kas pri k lauso jo- Igreit linui lu*go ir nei raiszo ne jam dyi riekes duonos ir rado
jemi ir isz I u buvo vienas rai Į v iena bis k i. kol kitus galėjo vėl visus in purvus lyg papil
szas szi rvokas, o paikasis isz gerai mat.vi ir kaip kitus mate, ves, o kaip szirvokas ta duona
sii inko sau graziaiisiji ir pu r tai pradėjo raiszli ir ėjo jiems suode, tai vėl visi iszlipo ir bu
Vedu visus ant kiemo ir priri Į paskui. t> tie jo broliai užjojo vo sausi. Tai sake szirvokas:
szo deszimt i iii kruva, o vie- jirie v\ ienos
jaign treti karta manos neienos moteriszkes ant
nuoliktaji, kuri sau buvo isz kiem<>, kuri >akesi esanti moti užmirszi, lai asz tave ir tavo
siskyres, apart pri riszo, o jo na vienuolikos <dukterį! ir z.a- brolius ir ju arklius nuo smerbroliai, tai matydami, sa k e dėjo jiems visiems po viena ties iszgolbesiu,” o kaip jis po
t 4
veizėkit, musu paikasis jo g ir dukterį. t) kaip paikasis ant valandos tris riekes duonos
parvedu mums arkliu, Ale ji i' kiemo paskui užjojo, lai sake iszneszi4, tai vėl buvo visi viokalbėjo tarp saves: mes iszsi szirvokas jam: “ kad gerai I n n uol i k a lyg fmsiau-szono in
skirsim sau kožnas geriausia rosi, neįižmirszk ne manos, ” o purvus ir negalėjo iszliptie, ale
kai)> tik szirvokas tas tris rie
ir jum paliksim menkiausia kaip jis in vi<lu inejo, tai rad
nrkIi, mes deszimt iszjosim ir prie stalo busedinezius ir kož kės duonos suede, lai visi
ji dnbosim mtmie paliktie, ” o nas turėjo savo marezia apsi iszlipo ir buvo sausi.
Toliaus bus.
knip jis prie ju iii šlubu inejo. [kabi>i nes. t) kaip jis prie stalo
tiii sake jam jo broliai: “ da r priėjo, gavo ir jis
,PS savo mar
ankst i yra, eisim dar valande- ežia, kai)) ir kiti, tai jie visi Ie
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Del Preferred

Stockholderiu

Light Co.

»—

Pennsylvania Power & Light Co. Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)
[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock
and the company.
[ ] I wish to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing ezac.t
amount due.
[ ] I wish to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact amount
due. [JI wish to subscribe for ....... .shares youi* Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per sharepor month
until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ]Please ship...
shares of Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with draft
attached through,
••••••••••
Name of Your Bank,..
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Street

Turim depar
tamentu kur
norintiems
parduoti sa
vo szerus, tai
gauname del
tokiu kupcziu
kurie pirktu
tuos szerus.
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DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main St. Hartford, Conn.

i

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.
Pristato vestuvių laisnut, taipgi
padirba kitokias legaliszkaa popieras. Parduoda ir perka namui.
Insziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnies Ir t»t.
Tik geriausios ir drucziausioa
kompanijos.

Ofisu: 32 W. PINE BT.
J

*1

Reikalaujame agentu ir a gen
ezių del pardavinėjmo DeksniO
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per sanKlausk i t o platesniu
vaite.
informacijų. Adresą vokite:

Prisiuskite kuponą del knyg utes arba del pirkimo szeriu.

Pirkit szerus
no bile kokio
8zio8 kompa
nijos darbininka, jie pra
mus agentai,
arba prisun
kite kuponą
o gausit pilnaaprasztma Name
N

I
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Pennsylvania Power
———4--------------------------------------------»

AUKSO KALNAS AGENTAMS I
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* —. Asz norint biednas

žino Otono peties, pamate*, kad tai do pažino savo tęva, kuris isz
gelis, o nuolatos rsuii linksmas ne žvirblis, bet paveikslas isz jo ajminties neiszgeso. Kada
ir sveikas, nes esmi be jokio siūtos drutvietes Valdono, kuri K ra,fa# stojo ant žemes, tuojaus
ti
rupesezio, kas saldina mano Teodora ant varduvių savo vy puolė ant keliu ir iiaszauke:
4
■ •'
; ”•
?
■ ;
:
gyvenimą. Tai pasa<kos žiurėjo rui iszsiuvo. Otonas tuojaus
visagalis Dieve, dir"
&
in sakalninka.
pažino, kono tai y daybas ir ne džiausiu ir pirmueziausia tau
-- K a .’ — paszaukc n u sidy- gulėjo atsidžiaugti. Puolė ant dėka!
Dabar atsiliepe balsai ragu
Po vnlandeiiai. kada apsira vyjes ir paszoko mm medžio.
keliu ir dekavojo Dievui už ta
Atsigryžes sakalninkui tarė:
ir visokiu szvilpyniu, kaipo mino, pradėjo musu sakalnin
asz jus temiju. Ne, gal blu- atsitikima. Potam pabueziave
— Ar tu puikus jaunikaiti
♦i
ženklas keliones. Sakalninkas kas vela liūdėt.
Nore* jo jis, i- džioju. Ne, ne. Tai esi tas pats.
sayo sukala ir glostė. — O tu esi mano iszganytojum ? Mano
liko, stovėdamas prie bromo, dant gidėtu pats su gaspadine
Sakalninkas persigando dar mano gerasis sakalėli, — tarė szirdis szitojo valandoje liepia
dainavo:
Tikejosi
ka
naupasikalbėt
.
jlįj
labinus, nekaip isz pradžios, jam — tu atradai mano tėvo prispaust prie savos kaipo sa
4H
dingo
iszgirsti;
bet negalėjo Rupertas-gi (teip vadinosi tas
■>
Jokite sveiki ant medžiokles,
butine. Dabar-gi labinus tave vo locna sunu. Bet meldžiu, pa
L1
del
to,
jog
nuolatos
gaspadoO laimingai gryžkit;
žmogus) įvore už rankos ir ta mvlesiu.
sakyki man kokiu dalyku darius
šluboji*
sėdėjo.
Iszejes
lau

Gera gala apsukite.
re :
Nemažai džiaugėsi ir malka- ejei ta vieta, kurioje asz buvau
r
kan,
dairėsi
in
langus,
ar
kar

Bet tik nepaklyskit.
Ar tu neatsimeni, kada kirtis ir tarė: Tada džiaugsi uždarytas?
tais nepa regos katra nors isz
Otonas paduodamas jam iszKada jau buvo toli, paliovė, poniu. Kad ir ilgiu žiopsojos, girioje davei pagelba s u vargi n mės tikrai, kada tavo tęva iszsiuta pnyciksla drobaneziu bai
dainavęs. Vienok ilgai stovėjo vienok nieko neinate, kaip tik tam žmogui, kuri pavalgydinai linosuosirne.
Tai sakalninkas iszgirdos su tarė:
brome, žiūrėdamas ant jojan- kelis tarnus, neszancziiis van- (1 potam nuvežei ant korelio in
1 ii
kaima ? Tuo žmogum buvau užsimislijo ii* imtam tarė:
— Tas paveikslas, kuri man
ežiu.
deni
ii*
szuni
ant
lencugo.
Inf■
— O kaip mes ga I esi me ji atnoszo sakalas, parode man
— Tu. — tare
tarė, esi liuesas, o ųjes veia in grinezia, insidrasi- asz. Aeziu Dievui! jog savo geIii
kelia ir vieta visu tu koutojimano tėvelis per tave uždary )ies paklausė, ai- ponioms nebūt radeja suėjau. Kas rytas ii' va iszliuosuot ?
I
y
karas meldžiausi už tave.
Tame pradėjo mislyt ir szeip mu.
tas. /
linksma,
jei
nueitu
pas
jas
i M'
Otonas labai džiaugėsi isz ir teip, izsradinedami visokius
— Ai- tai galima but? - pa
— /Na. sakalu i ūke.
suszu- uždainuot i ?
at radimo to žmogaus.
budus, bet vis niekam buvo szauke grafas, il v vydamasis.
2te*£ko t<jje valandoje kokis tai balii
(laspadoriui tiktai re i ko jo
Teip, teisybe*, ir asz tave verti. Kad sztai Raportas pa- — Kaip galėjai žinoti, kad man
sas isX
1 užpakalio, kuri jis tuo- nuėjus pasakyt apie tai. bet
pradedu pažint i. Bet papasa- szauke:
priklauso?
Kas tau pasakė
j.aus
suprato,
jog
tai
gaspado-*
vietoje
to
tai<*:
įl
kok man, kaip tau ėjosi iki tam
— Palauk tiktai, teip bus go apie aukso leneuga, kad asz ji
riaus balsaĄ
-- Tavo vakarvksztis apsi■ I I '
riausia.
turiu ?
- Ar sz(‘>p, ar teip! ar nori t ‘jimas varins tau uždare, Ta laikui, — paklausi* Otonas.
Sakalninkas jo greitai pa- Seski tiktai, -- tarė Kni I
— Nuo jusu simaus viską
ineiti in vidų, ar ne? Bet trau ( laimi labai užrūstino kareivi.
tarė Otonas suda žinojau.
kis nuo slenk^czio, nes bromą jog prisakė, idant tavęs neda- pertas, — o apie viską (lažino klauso.
si. Per dvi dienas buvau pas ta
— Ko toki.’
gailcsezin ir lauko valandos.
uždarau.
Ar
jau
tu
vela
žhimleisti.
Pertai
abidvi
uždare
vieri
Tame paszoko Raportas ir kada gales su tėvu pasikalbėti
bi ? Begėdi ’ oi. ka* tau darosi. namo kambaryje, kur sėdės žmogeli, kur mane palikai. Po
lam ėjau per svietą, idant kur nubėgo ant upes kraszto, nuri- ir galop vienas kita pažinti.
Tfiu, po perkūnu tokio verks pakolei jis nesugrysz.
gaut tarnyste. Ilgai po svietą szo nuo valties virve su kuria
— O geradojingas Dieve! tai
nios kaip gyvas neregėjau. Be
I’a žinia nžsmutnino sa kalne tau ka Ditriebas pasak<‘? ninku, teip jog jam pietus ne t rankiansi: antgalo gavausi in ji buvo pririszta. ruo ja us su- da gyvas? — paszanke grafas
szita aplinkine. Buvo karsztis, gryžo. Dabar-gi Otonas supra ir suspaudė Otonuj^-ranka. —
N 11Ar gal tau gaila sakalo ’
lindo. Sėdėjo kamputyje ir su kuris
mane labai troszkino. to. Su džiaugsmu savo priete ir tu ji pažinai? Ar yra jo mosztilk. man ne viena karta szon savo sakalais bovvjosi. Po pie
O meldžiu tavęs del
kaulius apdaužė o vienok gerai ta atsigulė gaspAdorius, idant Nuėjau ana in 1a stubele pagi liu Imeziavo už toki jo iszmis- tina?
ryje, kuri dabar prie manos la. Iszcmo isz kiszeniaus szmo- Dievo meiles, kas tu esi per
i
ir
gana;
o
ant
galo,
jeigu
vieno
bildu
savo
midų
permiegoti
pora
i
sakalo neteksi, tai bedavot ne adynu.Daugiau nieko grinezioj priguli ir prasziau laszelio van teli popioros ir paisziuka ir pa vienas ir kaip juos pažinai!
iw
Otonas nieko neatsake. Gra
privalai, nes dai kelis turi. Asz nebuvo; gaspadine apsitriusu- dens ir szmotelio duonos. Ge- ra sze tuos žodžius:
— Czia prie kraszto Reuo fas dirstelėjo jam in akis ir ta
seniai bueziau paneziakas pa si nubėgo in kaima. Sėdėjo Q- ras senukas, kurio vardas Kru
džiovęs kad teip rupineziausi. tonas pats vienas, tankiai atsi nąs iszklause manes su džiaug lauke nuo Dievo atsiustas, ku rė :
smu. Kada apie viską papasa ris tave iszliuosuos. Kada bok~ Kad juos |iažinai, tai yra
Tai pasakęs, uždare bromą. dūsėdamas pas Dieva.
kojau. kur ir ko keliauju, su szte laikrodis iszmusz septinta teisybe. Bet man nenori pasa
Potam nuėjo abudu iii grinezia.
Pasijudino
gasadorius ir aszaromis apie savo atsitikivalanda, pririsz.ki th virve ir kyti, o gal numirė !
— Seski prie pu sry ežiu, — pradėjo akis trinti. Pirmiau
nusiloiski, tada busi Ijnofias. O
Czia Otonas ilgiaus negalėjo
taro ga^padorius. — o ir apie siai dirstelėjo in sakalninka. mus, ant to jis tarė:
— Rodos
mmos esi geras ŽUlOgUS. kad esi grafas VolIdoiįas,.iižka- susilaikyti. A s žaros pylėsi isz
savo sakalus noužmirszk.
1
Ant laimes Otonas nudavi‘, jog Jeigu nori, liki pas mane. Esbinki leneuga ant snkalo kak akiu. Pat s puolėsi prie tėvo,
*
luorn laiku eisiu pas in*valnin- miegi i.
Stojo gaspadorius, mu asz malkakireziu kareivio
»
lo kuri gavai nuo k(įr<diatTs lai Apemes jausliai už kaklo be
kus, idant nuueszti ka norint ome kepure ir rakteli skyrium
giriose, nuo seno laiko jau ne ko
ke* galėjimu. Tas Joufcugas
ugas pa
pa- eziavo be naliovos ip kalbėjo:
valgyti.
vinutes
kabant
i
ant
ir
tarė
A
i!
galiu del sena
senatvės
tVo.s dirbti.
dirbt i. Tu teks in geras rankas, ^ neprivaO Szveicai’iją! O pakalne! O
Nuėmė pundą raktu nuo vi pats in save:
;
..............
, ’ t n , ’ j nameli mano motinėlės! O kad
esi drutu vaikinu; perstatysiu lai
bijotis.
nies, paenu* in ranka bardvsziu
Visi
— Gerai jog miegti.
a re i v ienai, kuri
G romo tele pi’jrisz^ sakalui būti) viskas ijitino,galybėje, nuir iszejo. Galima buvo suprasti bromai uždaiyli: g< dėsiu nuei- tave poniai kkareivienei,
labai daug gero padare man ir prie kojos, o
ant jo veido, kad tos tarnystes <i in karcziama.5 . A
paleido luMjm. fai Vadime! klaipyk, nw.. asz,
rpTai pasakos, iszejo isz grin- mano Teklei. Kada ji mels sa- kaklo ir teip pąįei
nenorėjo, <) kaip mielai butu
ėjos Otonas, idant ^avo tęva ežios. (Honas-gi atsiklaupęs vo vyro apie tave, tada gausi Šakalai nulėko vėl įnyla piitl ėsmu
vieta.
langeli, Įao'ianie jau karta bu
Tuomtarpii.motoli ’ iszsigirdo
pa mat v t i. Norėjo bėgti paskui pradėjo melstis:
Gerad(*jin— Teip ir stojosi. Kasdiena vo buvę#; rodos; norėjo ta žvir kokio tai balsai.
gaspadoriu. bet pamislijo, kad gas Dieve, tegul ta valanda bū
() Dievo —- , tarė pamaži
galėtu dasiproteti. Pasiliko na man ant naudos. Dieve man tiek uždirbau, jog gplejomc bli pagauti, kuris jam Msztrupuikiai misti. Kaip kąęla ponia kės
inlindp i n“ langei
langelįi-.v Otonas.. -■ Prabuvome! Bet
kes buvo, ir inUndQ
pats grinezioje.
padek! -- Potam atsikėlęs eme atsiuntė paslaptį) kirnorints.
Tame laikė, kada sakalas ra greiczuuis, greiezians ant vol
— Turėsiu kokiu norint bil sakalo, su kuriuo bovvjosi, pa
du pasimatyti, bet paslėptai, sodino sau ant peties'ir iszejo Bet po mano ženybu numirė dosi v i (i utyje, Otonas tylomis tes. Potpin inBv<Mcarija! Klau?
idant niekas apie tai nedažino- paskui gaspadoriu, laikydama tuojaus geras Krunąs, M i rd a- meldėsi. Kada dirbtojoje aug- sinekite Beatuso namelio. Jis
tm Niekam apie tai nesakysiu. sis isz tolo. Siauras, mažas ta mas pasako: — Acziu Dievui, sztyn. paregėjo sakalu, kuris atsiranda arti Tunsko ažero.
Gal sziandien pasznekesiu su kelis ėjo pro drutvietes mums. kad mano dukrele likosi aprū kaip kulka leidosi žemyn, ne- Tenai laukite! Asz tenai busiu.
Tai pasakęs, trauko grafa
gaspadine, kaip ir su ponio Sustojo gaspadorius, at įdare pinta. Dabar galiu linksmai nu t arėdamas jokios virves ant
kaklo, tiktai puiku leneuga. Ta už rankos upes linkon. Szaltas
mis, ir turėsiu joms padainuo su rakteliu mažas duriukes ir mirti. Tai pasakos, numirė.
Gyvename iki sziolei sutiki skarba Otonas prispaudė prie prakaitas apipylė jo kakta, ka
ti.
iszejo per jas. Milte tai Otonas, me ir nieko netroszkau,
kaip szirdies ir karsztai bueziavo; da tie balsai artinosi. Raportas
Tame laike, kada gaspado stovėdamas toliams. Kada sau
paskubino pirmiaus ir parengė
rius triūse apie nevalninkus. O pamislijo, .jog tas jau galėjo tik galeeziau tave pamatyt ir potam R u pertu i tarė:
— Su tuo ženklu tuojaus ei ant laiko vali i.
jo pati užimta buvo su darbu, būti toli, pribėgo prie durelių, padekavot. Esmu labai links
mas, kad mano noras iszsipil- siu pas ciesorių. Tai Ims ge— Plaukite sveiki! — t a re
Otonas su vaikais szuekejo, kurios nebuvo uždarytos.
klausinėdamas apie viską ir ėjo tuojaus ir radosi už d nit de. Tankiai asz savo Teklei pa rinusias paliudijimas mano Otonas, kada jau nuo kraszto
■Il I
i
apie kožno vardus, Mažiausia vietes minu. Prie augszto kai sakojau anie tave. kad mano žodžiu, dusu vaikinas man pa nusiyrė, potam pats su vaikinu
nuo smerties iszgolbejai. Dabar rodvs areziausia kelia per gi- pasikavoje krūmuose, Sudeda
pasisodino
ant
keliu
ir
supo,
no
stovėjo
dideli
medžiai,
ąžuo

* I
Polam parode visus sakalus, lai ir piiszes, o pakalne plauke meldžiu tavos, kad man pasa- ria. Jus-gi geras1 prieteliau mos sulaikė kvapo savyje, kad
kytnm, kas tave czion atvijo. p a r v e ž s z i t o nusileidusi vergą jo niekas noiszgirstu.
J
kuriuos
vakar
prie
žiburio
ne

upe
Renas.
I.aliai
jam
patiko
1 'ill
(TOLIA US BUS.)
— Tau viską prisipažinsiu. in kita puse Rono. Esu tvirtu,
galėjo gerai parodyti. Dovano ta aplinkine.
Mate Otonas
1
jo kelias zoboveies. kuriu ture- daug mure langeliu, mažoku, Dirsteiek tiktai augsztvn in kad jus man to neatsakysite.
s
jo del kareiviszku vaiku, To- in kuriuos kregždes ir žvirbliai szituos langelius, tenai vaitoja Tai bus man užmokestis už tai 1
FAKTAI KURIAS PRIVA
viena ypata kmi pra brangiau kad asz jus girioj gelbėjau.
kiti bildu vaikai buvo drasesni. inleke ir vela iszleke.
LOTE ŽINOTI.
siu maiio m ieteliu. Asz in czioAkvatniai
Raportas
pažadė

Vyriausiam
vaikinui
labai
pa
ii
— Ak! — atsiduso < Uolias,
nai atkeliavau kaipo sakalnin jo iszpildyti ir tuojaus tarė:
mėgo jaunas sakalas.
gal mano t(ivelis ežia kur mūre
Doleris yra jusu geriausias
kas,
su
taja
mislia,
ar
laikais
—
Da
gali
ko
dauginus
nuo
— Kaip mano tėvas sugiysz sėdi ir džiūsta.
prietelis. Mokslas yra galybe.
negalėsiu
iszliuosuoti.
Bet
ka!
manos
reikalauti,
tai
ir
tai
ne

— tarė, — papraszysiu, idant
Atsidusęs paėjo toliau, idant
Jeigu žinote kaip ezedinti doIki
sziani
laikui
nežinau,
kur
fl
atsakysiu.
Tau
daug
esmu
kal

man nupirktu ta paukszti. Asz apžiuret drutviete. — Ak Dieleri, jus visada galite turėti
uždaryta.
tas.
Bot
turiu
eiti
pasakyti
sa

ji sau iszmokysiu, tai vyreli ve! — I’aszauke vėla, -— negaJeigu reikalausite
prieteliu.
mą
vo
paežiai,
ba
kad
manos
nesu

medžiosiu. Kasdien žvirbli tu liu be aszaru žiūrėti,
Ląike kalbos vaikas I inks
Mielai
kokio ta voro kuri mes parduo
lauktu,
tada
labai
susirupintu.
■i
rės pagaut. Na, ar ne, sakalio- kenteezijui už tęva. O mano mai žiurėjo in sakala.
Ar
dame, ateikile o suezedinsite
rau ?
teve! Tu uždarytas kurioj nors tai! patinka tas pauksztis?
Tame laike, kada Rupertas pinigu. Parduodamo visokiu
Jis turėjo pasakyt: — teisy isz t u skylių. Kad galeczian paklausė sakalninkas. Palauk su sūnum nuėjo namo, Otonas reikalingu naminiu rakandu,
1
be — nes kitaip butu vei kos asz pamatyti tavo veidą! Teip valandėle, o pamatysi didelius ruosze valti, kad butu pasiren geležiniu daigiu, klijonku ir
.vaikisztys. Besupant isz kalvi teip! tuojaus tavo pažineziau. dyvus. Jeigu nori, asz ji palei gęs. Po saules nusileidimui su tppžiu j<arp,etu, fonografu ir t.t.
uos vaikus aut keliu, nusiinu- Keneziu labai daug dėlto, jog siu. Tame paleido paukszti aug gryžo abudu, tėvas ir sunns, Telpgi visokiu didumo sietai
czyjo. Bet gaspadine ji iszliuo- Imdamas teip arti negaliu savo sztyn ir tas tuojaus prie vieno Grigalius atnesze pilna krep- del langu ir duriu.
savo. Kada inejo in st ubą. nu te\’olio matyti. O kad galeeziau langelio pagavo žvirbli ir at- sziuka maisto Otonui ant ke L. WASOH (Yvaskeviczius)
vijo vaikus nuo sakalninko ir toki žmogų pažint, kuris man nesze. Kada atnesze žvirbli, lio. O kad jau suvis sutemo, Upholstering and Hardware.
pabare juos, jog perdaug sveti Imtu pagalboje!
paleido antra karta. O kada visi prisiartino prie drutvietes
1139 East Mahanoy St.
vargina. Tame tarpo ir gaspasakalas
vijo
viena
žvirbli,
žiiir
Kad szitai pasak<‘, paszanke
sienos, prie to langelio, kur vi- ’(Ant skersynes, 12-toi, ulyczios)
dorius sugryžo. Jis teipogi rik kas isz užpakalio:
rojo visi stovėdami, kas su duryje sėdėjo grgfas. Kožno
MAHANOY CITY. PA.
1
H
telėjo ant vaiku:
— Ei, prieteliuk! sergėkis, žvirbliu nusides. Zvii blis inle- szirdis plake ir rankos drebėjo
Iii
O f
’Y 'ir / “ t s T j •»< '■ r.
1
—
Ka
jus
mislijat,
bakurai.
ko
in
viena
langeli,
o
paskui
ji
idant
tavęs
kas
isz
drutvietes
tai
isz
baimes,
kad
kas
nepate• s
GEO. J. BARTASZIUS
Žįl
Norite ant sveczio jodinėti n(*patemytu.
Cž tai gali pra ir sakalas. Ilgai nepasirode\ • mytu tai vėl isz džiaugsmo kad
M
kaip ant arklio’ In kampa, ki žūt.
antgalo pamate, pasirodo lan- pasieks iszgeįbeti grgfa. ^fylo-. Lietuyįszka Užeigos Vieta
>
Arba Kotelis.
taip asz jums sprandus nusuk
Nusigando Otonas ant tu gelyj. Sakaliorius patraukė dami lauke geros progos. Vejas F
siu!
žodžiu; bet apsidairęs atsikvo- szniuni, o sakalas nusileido pute szaltas ir ne mažas, net
Pinigu ir Laivakorcziu SiunTuojaus visi atsitraukė. Vy tejo įjjz baimes. Ant pakirsto žemyn.
ipodžiai osz,e.
»!
< tinto in Lietuva Agentas.
i
—
Žiūrėkite
tiktai,
žiurekiriausias
nenorėjo
jau
užsimin

medžio
paregėjo
sėdinti
Nuogti
Ant
galo
ant
bokszto
iązmu
r:i
ti, idant ievas nupirktu sakala. su siūtum, valganczius dumia. te!
paszaujce Grigalius (teip sze septinta valanda. Taine nu
1
Nebarkite vaiku, asz juos Buvo tai malka-kircziai.
buvo vardas to vaikino) —— tizi- sileido virve. Pptomijo tpojaps įGeorge J. Bartaszius
b
• v ------------------------} virve
pasiszaukiau ir su jais bovyžmogų, kuris
Kada prisiartino Otonas prie tai sakalas turi ka toki snape. virszujo
> 498 WASHINGTON, ST.
jausi. Asz labai mėgstu vaikus, sedineziu, tie paklauso ko jis Isztikro tai žvirblis.
leidosi žemyn. Otonas suvis C
wrwtxr v/Mitr
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Antanas Ramanauskas
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MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

4

J. G. BOGDEN
322 W.Long Avė. DuBoto, Pa
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Lietuviazkas Bankieriue
Ir Laivakorcziu Agentas

....

.Jus mergaites isz Omahos ’
1 ūkani,
Nekurios ketina nuo manes
gaut,
l’ž bjaurins pasielgimus
Ir neapsiejimus.
O ir toji ka dirba paikinimus,
Su koczeln sziur per szmins
gaus,
l’ž trip bjauru darbu,
Kaip ten apie ja žmonis kalba.
>:<
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Lieturieskaa Graboriae

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal
naujausia ' mada ir mokslą.
ĮTuriu
pagalbininke moterių.
3®r
Prteinamoa prekei.

BĮ6 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.
Teleponas No. 149
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lazbalsamuoja ir laidoja miruefaa
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius dai
Inidotuviu,
Inldotuyiu, veseliu, kriksztyrin i|
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.
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Lietuvisikąs Grplprfaa
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$1,000 tik UŽ 60c.
misHl
Atsiunsk niunisHiOc
ir gausi
SU 3
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yrn apim
tas kokios nors ligos bei viduriu sugedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemalimo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
patrukimo,
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
(rathma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk' 60c, tai gausi
»
»
♦
vaistžoliu nuo bile vienos .virszuj pa
Luzornes kontri per tris die minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
nas veselijojo,
skausmus, užima ausyse^ nuomaru,
Po Veselkai dejavo ir gulėjo, szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
Paskui buvo rgdyup^,
musu.gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
Ar kokios ten kriksztynos.
Ii- vela be raugalo neapsiėjo, labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėgu tai ligai keliu
Per kolos dienas stenėjo,
ir suteikia žmogui ramuma.
Nesakysiu kaip toji apygar Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu*
da vadinasi,
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuos#
Kurioje* geria uses žmogus
miestuose.
gadinusi.

O tu Szenadorio beibukr,
Gausi per szonus lazduke,
Jeigu su italijonii nepalian
si sėbrauti.
Ir savo gera vyra apgauti.
Juk jau karta vyras tave už
tiko,
.0 kada staiga i sugryžo,
Makaronas net pasiuto i>z
paralyžo,
Net per įauga iszgrinvo.
Iii vyro rankas nepakliuvo,
Da karta duodu tau pasitaisyt,
Tuojaus savo būda permainyt,
Ba jeigu nepaliausi,
Ant tikrųjų gausi,
Visi žinos apie tave,
Ba negali apgauti mane.
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M. ZUKAITIS
451 Hudaon Avė., Rochester, N. Y.

Daugelio smegenis t(*ip sugadytos.
Kad jau negali Imti atitaisy
tos,
Pusnuogei lauke szvaistosi,
Nepaiso kad kit-taueziai
szaiposi.
Tai vis maitele Lietuvei,
Musu broleliai,
Kad jau karta gala gautu.
Jau laikas kad paliautu.
♦

♦

♦

Akmenmieste buvo vesoile J
Kuria nesenei iszktde,
Laike mezlavos.
Davinėjo dovanas.
Nuotakos tėvas gale stalo
stovėjo.
Ir kiek kas davė žiurėjo,
Kas daugiau davė, szaipesi,
O kas mažai balsei raukėsi.
Kada ant rytojaus rinkosi
ant užbaigtnviu,
Ir tieji, ka mažaudave pri
buvo.
Tai tėvas durysia-stovejo,
Katras mažai davė, neinleidinejo.
Tai vaikine jmikei iszmislino,
Vertas patento ant tokio iszr;idimo,
Bet tai kianliszkai padare,
Jeigu del duosliu duris uždare;
O kad ir neturėjo dideles
naudos,
Bot negražumas ant visados.
įc

4?

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUB
IR BALSAMUOTOJAS
<

lt

1

►____________ ,,

a

o

Laidoja kainus Numirėliu
jauta mada. Pigi prtta.
pristato
autemobiHM

V

Parduoda riabldpa pamtpH^į Bita
Hub ir maitua už PiffteusteJHrap, toį«
dai jaigu pirkaite POMNotka tai
kraipkitea paa mana, net aaa galia Ja
mia pigiau gariaua parduoti naga kM
33B-33B W. Centre Su, Malumey PUg
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CAPITAL STOCK <125,000.00
< SURPLUS JR UNDIVIDED
PROFITS f623.858.et,
1
I
I

J
i

K,

_
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11
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Mokame 3-eria procentą Imi
euditu piniru. Procentą pridėtas
prie jura pinigu 1 Sausio ir 1
Llepoe. Mm norim kad ir. jua
turėtumėt reikale ra mūra banka
nepaisant ar mažra ar didelis.

Motprejes Kulpmont o neda
rykit juoku,
H. BALL, Prraidentaa.
Ba ir asz pribusiu aut jusu
Grai W. BARLOW, Vira-Prra.
baiku.
Jot. K. FERGUSON, Krateriu.
Jau turiu keliu vardus,
Išdarysiu jum pietus gar
džius,
W. TRA8KAUSKA*
Su koezolu iszkoeydosiu,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Svietui puikia daina užgie
GRABORIUS MAHANOY CITY »
dosiu,
Apie darbus jusu,
Kada ton,pribusiu,
Ląldoja kunua numirėliu. Panamdd
0 nadarvs iuni dideliu bnika.
...................... . .................
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SAULE
I■

Išz Shenandoah, Pa.

ŽINIOS VIETINES.

t Petras Greblikas, •r. nu1
tu, mirė Nedėlios vakarti ligoti
butije nuo uždegimo plaueziu.
Jojo tėvas mirė sanvaitia adgal nuo ko labai snsirupino ir
i r t ris
apsirgo. Paliko pa ežia
vaikus. Prigulėjo
I
prie Ihinkanto d ra ugystles ir likos palaido
tas I larninke.
I /(‘high t rukis kuris i>z
ėjo isz eziomiis *2:3K, arli Ba
ven k’un, katla szaude stripiusus, szn\ is leip buvo smal kus,
visus
jog iždauže vngomtosia
Keli pasažieriai likos
Keturi maskuoti baudi langus.
tai kaip rodos Iszpanai atva supjaustyt i per st ikhis.
• Juozas Mak'naiiekas, IS
žieve in Park Place pas Mika
Baronu, at kkiszo
iszo revolverius, metu, likos iįžnmsztas Sabalo
iszkrauste 1500 doleriu ir pa>i je Indian Kidge brekerije. Lai
elniu tris bankines knygutes dotavęs atsibuvo Seredoj<‘ su
iszpiszkino automobili mu in l»ažn\’t inems npiegoniis
Ihdtsvilh*. Kada Baronai paM | Jurgio bažnyczioje.
Pet ras Malinowski ir j < i
pripažino banditai
bai>oi >n
muhZP Baronu kuriam dakta jo pati likos nubausti Pottsvil
ras turėjo susimi /.aidulius aid los slide ant IS menesiu in ka
g; I VOS.
i r užmokėjimą $100
Įėjima
t Nulindo
Malianojeeziai bausmes už laikymą pa leist n
kada pasklydo žine po mie>t a viii urvą ir paatikavima savo
'-ena" g\ \ elit O ia> dvieju dukrelių II ir 19 mot n
kad musu
kurias g v vuliszka i
J m m leszka 510
519
\\ . senumo
V iiicn>
Spruce ulyczios perMskyre su naudojo szeszi bnrdingieriai ir
sziuom svietu apie I :.‘!0 valau kiti ižgamos.
llarninkc ir Serodoje
ai sis\ i*i
da Kerėdos vakaru
Kazimiekinias su savo
sa v< > mdindiisia >zri at sibuVo laidui uves
mynelia ir pasirengia^ ant am rio Janezio ir Kazimierio ('ze
žinos keliones kaip privalo ge slevskio, kurio likos sudraskv
2 (» apie t i į n*r eksplozija dinamit o W.
rain krikszczionim. Sirg
Jau •
|o\ oje Shenandoah kasyklosią
ke! uris nnmoiiis, bot
pergulėjo 1>k
tik d\ i sn n va 11 es. ežio laidotuves atsibnv o lietu
( ’zcs
sirgdnmas s/.irdies liga. \ <*lio viszkoje bažnyczioje
uis turėjo apie 62 metiH, paėjo lailsko len k iszkoje. Kūnai bu
isz Rudaminos parapijos. Gem vo baisei sudraskyt i jog gra
haszaliu kaimo, Amerike prr- korius n< •galėjo visu szmoteliu
surinkt i.
gyveno apie J.’t met us. kitad (
Ihi automobilinei -por
laike grosersztoii ant
J truer
nlvezios. Prigulėjo pl'ie (led tai sutikiu dvi mergaite-; ant
mino Kliubo ir I act nvi-zko> ( ’cnt re ulvezios paragino iii
prižadėjimu
parapijos,
ka m io<li automobiliu sU
I ‘a I i k o
I taezia nuvežti jeises namo. Kada mur
džiausiam nuliiidimia
mi p v szAgota, dvi duktore> Mairdale unites susėdo sportą i
na ir A got a; snmi- I’iiHza ir kejo net prie Perlorimis Kapo
Vinca.o I Jein\ oje dvi ■-esero* ir ten norėjo jeises sllžaget
Ant riksmo mergaicziii sporte
Magdalena Siankeviczit iic.
Dnnezikiene ir broli Juozą ke lei nnpyszkejo namo o mergailiolika anūku ir daug giminiu. te> atėjo pekszezio^ namo 2
Vienas isz tu
Laidotuves atsiims
at>ibu> Panmlcli < > valanda mikli.
ryta su trimis misziomis ant \ ra Antanas Xa\ iekas o kit<
kuriu užsipra^zo \ 1-11i-ii- pažy vardas Jonas. Tėvai iži»am<is
stamus ir prietrlins. Lai silsisi liopr arcsztavot i.
amžinai atsilsi miisii >rmis pa
Kada patiri je atė jo jeszžvstainas. nes l»u\o tai žmogus
koti mmiszaino in >a linui A iimnlsznus budo ir gyveno
liti
kimo su visuL kurie ji pažim I tuno (legužio ii nt 121 S. BoKada ine.jo in
Amžina a t -i l-i tau Viii Wcrs ulyczios.
j“,
sztebeli brolis l'Tanas paszauke
cni.
in Antanu idant szaiitu m paWe>t Kml na uja ugna
gi*siu kompanijo laik\- dideli lieije. Paleido kelis sznv i u>
užeisi as in ranka.
bazara ant
B ul\ezio-, ( nu > pat- likos •-iižcistas
Centre Iv \V. M a ha m »\ I k urK Tada paliepė szauti siniui An
prasidės 6 diena. I ’a liedeli je. tanui bet palicije greitai ji nuginklavo. Visi ...<o>
lik
pastatyti
ant naudos pirkimo namo, irp
po ka nei je < t sužei>taji miveže
sininio a pa ra t a ir maudimas.
in A-ltlaiido ligonbute.
*
‘
Saules
l žpakalije
spaustuvėje ra ūda s i I Ils/.CZes
K nn. Z i m ich
>11 ll-ZO
czvmtis loto 12* _\92' _• ant k n
mazgu moter\ stcs Petra Bu
rio gairina pastai \ i i gera na bin su
ll. Sara Szmuski. Broliu
mn. Parsiduos piirei. Atsiszan
ir pamerge* buvo brolis Vincas
kite pas Joi*. Min t in in l>efo\ i
su Helena Kiseliaiiek inte.
ežiu sztora arba iii redakeije.

Kvadingo kasiki
HOd»»j nedirbo.
Suba I oje pripuola 4 ta
Julajaus., Bus pyszkinimo invhles.
I h‘t ny ežioje
1 >11 s
V 1.41
rztorai atidaryti ly g »levini a i
valandai vakare.
Jonas Puidokas isz Lake
Side likos pastatytas po $.’1,000
kaucijos už sužeidimą mirtinai
anloinobilium, A. Yost
isz
F rack v iii os, kuris ant ryt o ja už
mirr.
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.
Girardville, Pa. -

Isz pripžąsį ies paniekinimo ant i(?S, VOS
neteko gyvast ies Adomas Xaujunas gyvenant is ant IT Malmuov Avi*, arti
st ryt kariu szo
pos. I lukreh* Xaujumi pamato
kaip Mikola Monahan, ajriszis
spyrė aidi kuri prigulėjo prie
XanjimiL Mergaiti* nubėgo pas
Ieva ir apsakė ka buvo maeziiis
Cžpykes tėvas miejo pas ajri
szi su protestu na ir isz t o kilo
barnis. Ajriszis atsinesze revol
veri szaiulamas in Xanjima pa
taikindama in ranka ir I no Ii
kos nuvežtas in Asldando li
gonini! i ant operacijos.
A a ujunas yra germ
gerai žinomu žmo
gum kaipo ir ajriszis, kuris Ii
kos aresztavolu per steitinius.

Chicago. —

Arti Devon ave.
McCormick (.lidt'le rvim 11ra to
sinmn. Vakar ankst i ry ta dieainiai darbininkai
pamaine
naktinius dirbancziits 49 petin
žemoji*.
i
Keturiolika darbininku kel
tuvu buvo leidžiami žemy n.
Pradėjus leisti kažkas sugedo
i r keltinas Sil
su darbininkais
smoge 49 pėdu dugnan.
Visi jie sužeista, vieni longviau, kiti pavojingiau,
Tarp
sužeist u yra 1 ant uviu :
Paul \’ii(h‘ik'is, 40, 5904 So.
Sangamon St.
(’bark's Kupsis, 39. I.T53 So.
Paulina St.
William Strakatarlis ( .’), 5(1,
7127 So. Maplewood ave.
Charles M
Morozas.
orozas. -15, 4 90S
So. Wood St.
John Yakns, 2S, 220 \V. 40
fp

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną,

NEDELIOJ 19 LIEPOS

$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant

apleis

Exchange

PI.

Jersey

City

Stacijos 8:35

nuo

vakare.

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley
Railroad
The Route of The Black Diamond

*
NAUJAS

r
S^i|r

IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTIS
Gydo, RrumMuma, Ranku, Kojų,
Nugaros skaudojima, Salti, Ranku,
Kojų, tirpimo. Dusuli, Galvot akau«
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus
( tik ne ronsi ).

I

I
I

Tuksiančiai žmonių yra Urigyde o
milijonai dar nežino apie tai.

■HF

f'1 i
f

S‘■
M.,
M
f

yra tiek
Deksnio Galinga Mostis
verte auk«o, kiek ji pati tveria M U*
lig naudos gydymo.
7S centai. $1.50 ir $3.00,
Kaina
Ir 10 centu extra už peraiuntimu.

K laužkit r pat aptickoriu* trip
DEKENLS NEW DISCOVERY
OINTMENT.

fiin įmani.

f!n

★

M iest ei i j(- 1 lomesvi lie art i
Girardville art i kasyklų, prie
Steito kelio, clektrikinio ir Lehigh Willey geieži nk(‘l i u. l)idurnas lot.o 75 per 159 pėdu,
K rcipk it es aut adreso
(t.5b
A. B. McDonald
Box 12b
Girardville, Pa.

Falls

NEDELI0J 12 LIEPOS

$5.00

IN TEN IR
ADGALIOS

Treinat apleia Mahanoy City 9:50
Subaton vakaru 1 1
*

Liepos.

Pribus in Niagara Falls 4:00 Ne
dėlios ryta

*

valanda Nedėlios vakara 12 Liepos
sustojant prie tu paežiu stacijų

kaip ir vazuojant m tonais.
*

Lehl^hJVaBe^r

į

1*.

------------------------------

0

i
*1*

i'j

kad jie nuolatos yra erzinanti ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir
todėl
savininko
išvaryti
» • * prašę
,
. namų
(
•
šių lenkų šeimynų is tų namų.
Teisėja1: išklausęs verkiančių kudikių motinos pasiteisinimo, kad ji
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
nes jie verkia kankinami mėšlungio,
paeinančio nuo vidurių dieglio ir
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
jiems pagelbėti. Išmintingas teigė
jas isak<‘: jai tuojaus nueiti j aplietų,
nusipirkti už 35c. bonkų BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet
tik užeis tie skausmingi simptomai,
'teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o
motina padarė vilkų kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau
neverkia, kaimynai yra užganėdinti,
namų savininkas ištraukė b\ L| ir
visi sau linksmai gyvena.
BAMhlNO yra kūdikių geriausiu
draugu. Kūdikiai nug-u jį! Jie net
prašo daURiaus ’
Imas)

(I’r'ukelL

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iazmokoscziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
(t.f.)
Mahanoy City, Pa.

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad u?latkius
galvos oda įvelka ir kad turėti puikini
žvilgančius plaukus,

Ruffles
Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia

STEBUKLAI

t! vi1 y

sunaikina pleiskanas. Gi svarbiausi
piic4q gražių plaukt).
Nusipirkite bonka už 65c šiandien
pas savo vajstininka. 7 Sc kuomet
siurnčiama tiesiog H laboratorijos.

Specialisto.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th c
Brooklyn, N. Y.

Silpni, Serganti Vyrai ir
Motercs.

MUM
I

Neserganti bet vis gi ka tik •
pajiegc dirbti. Nelaukite.
Jeigu čsato silpni, nervuoti arba
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kili padaro, ateikite dabar
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime.
Laukti yra pavojingai.
PILVO—‘Padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
visuose padėjimuose gydomi.

Praneszimas Visiems Draugams
ir Kostumeriams.
!?

gydomi.
Ligos paprastos vyrams visuose padėjimuose. (lydymu kuri ant pabaigos jeszkote.
Asz pasekmingai gydu katnra, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, į *4*
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.
RUMATIZMAS—toipi

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

RAGANIAUS

1

J

■

Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczia
galima matyti daktara Pottsville, nuo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

%A
t
X
*♦*

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St.
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.
Visi, kas tik vartojo SALUTAR0 BITERI, sako
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau- .
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykitc
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes
prisiusim jums kuonogreieziausiai.
SU TIKRA PAGARBA
.*

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.
Telefonas: Canal 6417.

Dept. 18

i

♦>
X
❖

i

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuria
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

SJ ATLANTIC CITY
OCEAN CITY, Etc.

MC

*

J

Dubeltavas $7.20Tikietas
Tiki(*tiii geri ir ant Pullman karu
(lamokant rcgulariszka 1‘n H man
preke.
ISZ MAHANOY CITY
<
Tikictai peri ant bile kokio IreinoJ
dienoje ekskurcijos (pridedant ta?
treina kuris apleidžia Williams- \
port 11:20 nnktij priosz tai.)
?
Galima sustot
sustotii
Philadelphijoje C
važiuojant ir grįžtant.
>
Apie daugiaus informacijos pasi-c
klauskite ant visu Readingo gele-j
žinkeliu stacijų.
z

Ant Readingo Geležinkelio

C6
4

WALTERS
WORKS

BOTTLING

JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC. f

MAHANOY CITY, PA.
DIRBIMO

MINKSZTU

GERYMU

Del Pikninkams, del Baliu, Vestuvių,
::

Krikiztynu ir in Namus.

Pabandykite musu gerymus o busite

Bell Telefoną

No. 59-m.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Paklauskit Seniausio
Angliakasio Kasykloje

/

in ATLANTIC CITY arba

Jus negalit daug ka pasakyt apie gum^
žiūrint i ji. Budas del pirkimo guminiu čeveryku tai pareikalak vardu.
‘' Ball- Band’ ’ (Raudonos Bolfs) Guminiai
ceverykai del angliakasių turi gera varčia
del ilgo nešiojimo per daugeli metu.
Paklausk bile kasyklos darbininko kuris
nešioja juos jis jums pasakys kad jie tvirti,
drūti ir smagus.
Labai lengva juos pažint kada juos matysit,
Žiūrėkit del Raudonos Bolės. Yra ant kiekvieno čeveryko ir Cebato.
Lopac ir Iliminer Čionao parodo yra padirbti
del sunkaus darbo kasyklose. J uos galite gauti
baltus,
• k • • raudonus arba juodus
•. stori drūti pus-*
padžiai yra toki kai]) jus norite.
Žiūrėkit del jų kita karta kada eisi į krautuvę.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street
Mishawaka, Ind.

$3.50
in WILLOW GROVE
NEDELI0MIS 5 ir 19 July
Subatoa

Naktį

Isz ryto
Isz
. 1:30
Shamokin ............
. . 1 :30
M t. Carmel..........
. 2:21
Ashland ..............
. 2:28
Girardville..........
. 2:00
Shenandoah ........
. 2:49
Mahanoy City . . .
. 3:16
Tainabua ........
Pribus in Philadelphia .... 6:00
Tiekietas isz Mahanoy City ir
Tamaqua in Atlantic City $3.75,
in Willow Grove Parka $3.25.
GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas apleis Philadelphia 7:15 vaka
re Standard Time o 8:15 vakare
Daylight Time.

BOTTLING WORKS:

406 West Maple Street

MAHANOY CITY, PA.

$

v

v

Xainai kurie iižinuka milijonais už rušį

OFISAS:

406 West Mahanoy Aveune

J

BA L LwBAN D

16-Dienine.s Pa m urines EkskurcijoH 9 ir 23 Liepos. Apie dauginus
pasiklauskites ant Readingo Pypu.
-i

>Ant Readingo Geležinkelio^
HIMINER

©

ANT PARDAVIMO.

e-

f

12 Liepos.

Grįžtant apleis Niagara Falls 3:00

„up

M

CEASHORE

EKSKURCIJA IN

Niagara

i- —i—

■

L-"

užganady t i. Galite užkalbi n t per

Lehigh Valley

.i —

.iUO

Magijos Raganius J.
Czokannviczius iszleido
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
10 magijos paslapcziu,
Antras floras Bausum name.
kaip iszvesti kitam pi
ga isz ranku, teip-pat
SU
patiesz rankoje pinigas
Dom. Pet reik is, .‘»S, 9194 So. pranyksta, kuris potam
mim
pasirodo prikibęs kam
Wabash Ave.
i
pri<> padalku arba prie
lubu, ir teip tolinus isz
leido kitus labai stebč. tinus sekretus. Teipgi
iszleido Monu Kaziras kurias iszag, zaminnvus pasirodo kad kazires pa
prastos be, ežia kas tik kokia iszsitrauks ir pavirsta potam visos tokios
tai tūzai lai karalei ir 1.1. Ir gali su
I
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
i
Geras
abelnam
naudojimui
szituos sekretus turės ir szita kalade
linimentas
kaziru
tas pridarys susirinkimuose
Pain-Expelleris
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su
Kuomet reumatizmas ar neuralgija
vargina jus, ištrinkite skaudamas
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50
vietas Šiuo atsakančiu šeimyniniu
Raszykite* prisiusdami Money Orderi
linimentu ir tuojas pajausite paleng
16 Dienines Ekskurcijos
vinimu.
o tuoj gausite. Adresavokite sziteip:
35c ir 70c bonka vaistinėse. TėmyKETVERGAIS
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis
. PROF. J. CZEKANAVICZIUS,
F. AD. RICHTER A CO.
9 ir 23 LIEPOS
193 GRAND ST.
BOX 88
Berry & South 5th St t.
Brooklyn, N. Y.
Aug.
3
BROOKLYN,
N.
Y.
6 ir 20 Augusto, 3 Septemberio

PARSIDUODA LOTAS.

NEW YORKA

—

Mahanoy City bus kožna UtarANT PARDAVIMO
ANT- PARDAVIMO
•<
ninka, 30 E. Centre St. ant
Puikus dideli namai,
namai ant
antro floro. nuo 9 vai.
dvieju familiju, po No. 401 ir Namas del vienos familijos,
Namų aviniokas užganėdintas •
ryte iki 8 vai. vakare.
403 W. Mahanoy Avė., prie ant viso loto, ant kampo prie
Visi linksmi!
No. 436-438 E. Centre St. Atsikampo.
Tūta lenkų šeimyna New Yorke
szankite in ‘‘Sanies” ofisą.
Fr. J. Sklera,
nesenai buvo pašaukta j teismų, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo
401 W. Mahanoy Ave.,
SKAITYKIT!? "SAULE”
iš namų. Principialiais liudininkais
(tf)
Mahanoy
City,
Pa.
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi,

Speciali* Treina*
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Doszimts akel iu žemes t nujaus arti Lakeside Parko. Par
siduos visas ant'syk arba lotais. Arti Steito kelio. Gera pro
ga pirki i lota labai gražioj vietoj. Parsiduos už 101a procentą
rankpinigu. Galima pirkti lotus bile kada po 4 d. Liepos. Atsiszaukite pas:
'
(1.54
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