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ISZ AMERIKOS
ISZKASE SAU KAPA,
SZOKO PO TRUKIU.
Teofi
South Bend, Ind.
litis Novako\ ski, 3S met ui i-z
"a a kapa
M isbawaka. iszka
ant kiemo, po tam miejas ant
geležinkelio lauke ai ei nauezio
(‘kspresinio trūkio, < > kada ta
sai adbego, Novakovskis sz.ok<»
po ratai" ir likos nmaltU" ant
szmoteliu. Ka im\ na i "ii rin k<»
szmotejiii' i r palaidojo nau
jam kape. Ihidai žmogeli" I!
g< ’ proto liga.

NAUJOS MADOS
ADOMĖLIS > > LIKOS
UŽDARYTAS “ROJUJE. 9 9
UŽDARYTA
Xe\\ York. - Taitio'/iu Ir
b;imi\ icziu-, paklaikę" geros
rodos s,i\ (» draugo, pateko in
nelaimia ne- likos uždaryta- iii
vorkhauze ant ,-ze-ziu met u.
I ’ rbanav iczius atsigulė aii;
pleški) sZllIe keli o prie Ke\\
Ganleii'. I)raluižiu' kokiu ant
'a V e ' t II r» 'Ji ». I Hl V o 11 k - k r v I »c Įe
Mill "a I v O' i r ak uloria i. 'Tame
JeVll’e ir vietojo
iii rJ< • jauna
pa ' i'v e i k 1111 "H A domu, • 11 r-t e
lej u ' ant lt n 11 nez i ( ) nuogo žino
iSiU", i'Z.daVe r i k - ma IsZ -a vo
burnele' kaip arkaniolo t riubą
buv<» tai .Lile Zalle, kuri
pradėjo begi i, o sut ikils ‘ aniola -arga a p*;ake jam ka mat".
3'a-ai alėja prie Adomo, pa
griel»<* už kaklo, liepe ap>ired\ t ir nuvedu prie>z Majestotu,
is/sikalbiiie jo
I ri»ana\ i ežius
slidžiai Imk serga rnmatizmu,
I I jojo draniras darodin I) jam,
buk saules spindulei yra gera
gvdiiolr.
. • • • • ■ X i e k <» neprigi.d liejo
jam, in-' -udže nubaudė ‘ ‘ nau
j"' imu h »- Adoma ” in “ roju
aut -Ze'Zl ii Ulelie-O 11 | >.l kilt'
•F
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Isz Visu Szaliu

ARESZTAVOTAS UŽ
PIRKIMĄ MERGAITES.
Xe\v York. — X’alstinis pro
knratori- i lažinojo. buk I ula
Kini-zka mergaite Pay 'i’i ng,
liko- nupirkta per K i nezi ka
X11 g W mg i'/. Bo"loiio uz S,000
dolmiu. Kiiiczikas likos ares/.
faviHa." ir ii/.darvias kalėjime,
o kada tei"ina> pa-ihaigs, bus
"iigra l a " adgal iii Kinus,
Mergi na randa-i po priežiiira
I i. i 1 i < * (j‘ *"

——- -----

)

ŽMOGUS, KURIS GULI ANT
PEILIU. NEPAPRASTAS
RODYMAS.

dvynuką." ir molina yra "Veiki.
Šimeli' svėrė asztuoni" "Varus,
norint." jojo sc."
se."iite
gimė pir
lite
dienu
imaii"
*pt.\ niolikta
greieziau. bet >vere Iri" svaru>
mazia u. Toki pasi\’elinia gini
d ima i d\ yniiku nelankei alsi
tinka.

Paryžius. Dideli iuspudi
i-z\-ere ezionais 2!) metu jaunas
Indiisas Kir Taehrv, kuris ro
de savo perstatymus Ryme del
karaliaus ir premjero Mussoli
no.
Taehry papuola in užmigdy
ma, o kada jojo kūnas liekasi,
sztyvas, paguldo ji ant stalo,
ant kurio randasi daugeli iszgalandytu
vinim Ant
ralandytu peiliu ir vinių.
jojo krutinės paguldo du didu
liūs akmenis, kuriuos szeszi
žmonis vos gali pakelt i.
Po tam du žmonis su sitnkeis
knjeis pradeda miiszli in ak
nivnis. Stebukladaris guli nuil
szei per visa la laika, o peilei
nepereina per jojo k ima. I ‘o
įam pabunda ir yra sveikas ir
be jokio ženklelio ne t uri ant
k nuo.

SUV. VALSTIJOSIA
RANDASI MILIJONAS
BUTLEGERIU.

M iru."i yra (it) met u senumo
NE NORI NESZIOTI
SZLIUBINIO ŽIEDO. Kai re Jaroszieiie. Praeita Su

1 *

»
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ISZGERE MUNSZAINO —
PERPJOVĖ SAU GERKLE.
Brooklyn, X. V. - - Stanislo
va." Dzikanovski, 38 metu, gy
vendarnas ant 707) Humboldt
nli. Greenpoint, traukdavo tankei miinszaine. Szi paskutini
karta iszgeres apie dvi kvortas. siuto per visa diena, o
penkta valanda ryte, staiga!
papaiko ir perpjovė sau gerk
le.
Simus ga s pa dines i szg i rd e s
vaitojima, iszmusze duris ir

i

rado Dzikanovski gulinti ant
grindų baloje kraujo negyva.
Savžudiiitojas badai turi vedu
sia seseria Žebrauskienia gy-

ATKERSZINO SAVO
APGAVINCAI PACZIAI IR
JOSIOS PRIELAIDINIU.

i -1111,1 i k i no v i -a ga> pa d ory."I a
Rangoon, Burma, Indijo.
I
padoriau- Ledo, kuris a p
’l’erp Bud b i."I u k ii o d idel i s n 11 ' laiko
a nl keliolikos
b|.'<|e
si'I ebejillias, Hi'" ant akmeni į I u k "! a nezi u doleri u. (hispado
iiio stovylo Buddho< pradej
nsln | indene .1’ ’.I'1 kaini\ mis
augti žili plaukai aut akiu ir 1'1 aim »s/.i Ils Iiasilok i' i'/. to pa
nuogu kul i u. Tikinti Bud h i >1 a i I ie.< kaimo.
(la girdia apie toki nepaprast a
Basiii'k io pat i apleido ji ir
stebuklą, p ra < Įė jo važiuoti isz siisincszu su Ledu, apsigyven
VAIKAS PASILIKO GYVAS 9 \ isu szaliu Indi jo- iii klius/, t o
daina pas savo meiluži. Kai
KATE UŽSIMUSZE.
ri kuriame randasi lasii stovy
m\ na< ne karta kerszino Le
< 111 (■ a y'».
() gal dvasiszkieji is/.ra did, jei ir u neiszvarys jojo paSzi karia neis/, las.
«8
"ipihh“ priežodis, Imk kale 1 n- do nauja * * t riksa.
(•/Jos ir lieps jai eit i pas savo
ri d<-\ v ne' gyva"1c". Kada Iri 1 KUNIGAS
SUSZAUDYTAS vyra, tai jam už lai alkerszins.
ju melu Marinka Kazer, i."/.PER BOLSZEVIKUS.
Motere sau i"/, to nieko ne
plU'le i"/, lango iriju laip."uin
Valiza va. - K imigas (lurs darė o josios meilužis mane jog
aiig'/( /m laikydama glebi je
k i, I a * 11 k a s, likos siiszainh tas tai szposas, bet ana diena kerkale. Kudikini nieko blogo ne be jokio teisino per bo|sze\ i "Zinimas Basinskio iszsipilde.
at"itiko, l>m kate liko" u/.inusz kiszka czeka. Kunigas \ ažiii<» Motere inbegns in deganezia
ta.
damas trukiu skundėsi, Imk griiiczia norėdama iszneszli sa
holszuvikai nežimmiszkai pas; v o drapanas, likos aĮiimta du
DVYNUKAS UŽGIMĖ
dgi lieja sll jojo taut irrziais rnais ir siidege
IN 17 DIENU
V. drauge su grin
PASKUI SESUTIA. iszguitais per valdže in Arkan ežia.
Ikišinsk is likos areszta volas
I o|e< Io, I >|| i <».
Iii ,'Cptynio yelska. Kas t o k i s p ra n oze
po pa g imd vmiii apie lai czekai, kuri be jokio ir uždarytas kalėjimo ant de
11 k.' i diellll
iszklaiisymo liepe kunigą G u r '/.imi s met u.
inerg .lilcs. Mrs. A. J. May
Trv• s kili kimi
•
hiigh. apdovanojo "UVo prisie ski siiszaudvl.
geli (Imtum "imu. Basivelinias gai likos aresztavotais.

Washington, D. (- Drauu ve, kuri stenge.si praszalyi
prohibicije, aprci-zke prokuratonui
David Ilart, Imk Su v.
Valst ijo'ia milijoną.- žmoni u
la užo t iesas |<a" < Iiena iiž-iim
Paežiam
darni luil legerysta.
56 METUS BEPROTNAMIJ, Washingtoue randa."i apie 5,f)(»H Imt legeriu, o kad tame
VERTA MILIJONUS.
Kada mieste yra apie 450,001) gyven
Waver Iv, Ma^.
M ;i rga rida l'akemc bilVo pa toju, tinlel ant kožno 90 žmo
nių pripuola vienas Imt legeris.
taip) ta prieglaudoje del bepr
( Zm 1 sd9 mete 1 urej" jįjį t nr
KONIA VISA VESELKA
•»
I
M M I doleri U I V
III \ ert IU' u z ♦ UiaJ
UŽSITRUCINO.
|||| VO
pliekiu IH loję per .'M
Barrc, Pa
Wilk
I žt rn
. J < I' I«»' (iiitas
iik-1 ii', mirė ;ina diena.
• i 111 a s valgis, paduota- laike
I ni tas per 1 u<»s nict n
uža ug< • "Vodlios, buvo priežastį* mir
su pi oreiil u ant dvieju mill j ‘ ) t i U" v ienos y pat O" o vienuolika
n u doleriu.
odMuiiik u apsirgo.

Marl imi"
I ’h dadelph ia.
Waldman, pauziuola per triįlietus, likos apskluistas per sa
vo pauzia už neina it inima j<>', I I
pi icžasl i' t ame y ra, kad jojo
pauziule ne nori neszioti ant
pii'/.to savo 'Zliubinio žiedo.
“ Mane niekas neprivers prie
to. Kodėl visi turi žinoti kad
asz e'iniu vedus motere. A "Z
pa t i apie tai žinau ir tas
ta«< už
teks,
kalbėjo jauna ir pa
togi motere.
Sudže sut iko ant tojoI 1-Z
ai"zkinimo ir paliepė ’v\ riti
mokėti jai po deszimts doleriu
ant "anvaites.

- ————

bala al"ilmv () vinezevone Stepoli o Pat ryko isz Uniontown
Sll p. Stanislova Komarovska
i "Z eziona is. Po vinezevoniai
atsibuvo pa p ra >t a Veselka, o
pid us pagamino Ja roszieiie.
\pi(* pusiaunakti svetelei pra
( lojo
sirgti. Devynios ypatus,
terp kuriu radosi jaunavedžiai,
pamerge" ir vyrai likos nuvež
ti iii ligonbutia < > kiti gydosi
namie.
X not aka apsakė palieijai,
Imk Jaro"ziene pagal paprotį
apib.ii"l(‘ valgi kokeis tai miltelcis, idant jaunavedžiai dau
giau mylėtųsi ir gyventu siitaikoje.

PAS DANTINI.

TRYS SENIAUSIOS
SESERYS ANT SVIETO.
'

Havana, Kuba. — ('zioiiai
surasta trys negres, visos trys
seserys, kuriu amžius sudėjus
iii daiktu, iszeimi .355 metu,
Senia use sesuo Marienan turi
115,
130, antroji Praiicisca
o t reezioji J ust a
1 10 met m
Jo- kadaisiai buvę įievalninkes
pono Zuliieto, kurio ir pavarde
jos sau pasilaikė.
Sakoma, kad lai seniausios
t r\ s seservs ant svieto.

RUSIJA NUPIGINA
PASZTO SIUNTINIUS.
Maskva. — Pradedant su
Spalio menesio 1 diena, laiszkams isz Rusijos in užsienius
reikes paszto ženklo už 14 ka
peikų (7 (’(‘litu) kiekvienam 20
gramu. Dabar reikia dėti pasz
to ženklas už 20 kapeikų.

KATALIKE KARALAITE
ISZTEKEJO UŽ
PR0TEST0N0.
Popiežius
Koma, Italija. davė leidimą Italijos karaliaus
\ iktaro Emanuelio ir karalie
nes Elenos dukteriai, Mal’aldai
katalikei, teketi už Hesso kunigaiszezio Eilypd? protestono.

Dantinis traukia dantį žmo
gui o tas rėkia kaip isz kailio
lupamas. Dantinis tart*:
— Kek, rėk, žmogeli kiek
tik turi pajėgu! Mano kaimy
nas, teipos-gi dantinis, nuo pa PERKŪNIJA UŽMUSZE
vydumo paduks. Jau jis nuo
TRIS SESERIS.
senei neturi jokio kostumerio.

Ilav’amų Kuba. — Laike
smarkios perkūniju audros bu
PAS LIGONI.
vo užrnusztos trys jaunos mer
I )a k t a ras: — Ar emei t amis* gaites, sesrs. Likyjus audrai
ta taisos gyduoles, ka asz už- mergaites buvusios lauke, su
rasziau? bėgo in viena triobele pasislėp
Ne, daktare.
ti, bet vos joms inbegns vidun
Del ko!
trenke in trobele perkūnas ir

■---------------------------------- -------- *

— • —1

W. ». WC1WWMI, Pfm. A
r. W. BOCIKOWUI, Miter

ft

37 METAS
!

Nakties laike
PLAUKAI AUGA ANT
| Lodziu-.
kaime Borove kilo ugnis, k nri
AKMENINIO STOVYLO. Į

1 )

Z
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TINKAMAI ADRESUOK
LAISZKUS IR PAKETUS

Ar siiinsi pakinta kam nors
ezionais Amerikoje arba l'uiropoje ? .Jeigu taip, vartok drūtos
popieros apvyni^jimui ir drulaus szniuro. l’žraszv k asmens
varda, kuriam siunti fiakiela,
labai aiszkiai ant vienos puses.
Reikia užraszyli kuopilniaiisia
ad resa, namo n u me ra, gatves
varda, vardus miesto, apskriežio, valstybes ir szalies. Ir ne
reikia užmirszti uždėt i savo
varda ir adresa
taipgi atszk iai
iii kampeli.
Jeigu taip nedarysi, gal tavo
paklotas dasioks dėdės Šamo
“dead letter ” oi1‘isa. Ar žinai,
kad K00,001) pak iel u ten kasmet n tįsi n list a
.“>() nnoszimtis
isz ju, netinkamai apvyniota,
prasta popiera arba prastas
szniuras vartojama, ir in'galima spėti kelio ir kam siuneziama. Kitas 70 nuoszinitis netin
kamai ir nepilnai adresiioti.
Tie paklotai dėdes Šamo
parduoti. Perintais metais suv irs/. $120,000 surinkta nuo to
kiu pardavimu. Dede Samas
nenori pinigu nuo tokiu parda
vimu, pageidauja kad paklotai
pasiektu jiems paskirtas vie
las. Todėl atsargiai apvyniok
ir apriszk pakietus.
'Taipgi tinkamai adresuok
laiszkus. Kur laiszkai netinka
mai adresuoti, paezto tarnai
privalo spėt i t inkama adresa,
arba turi vartoti (am tikra
knyga kur užraszyli visos vie
tos Suvienvlose Valst vbese.
Keikia samdvti darbininkus
pertikrinti neaiszkius adresus,
ir dedei Šamui kasztuoja apie
$1,740,000 ta darba atlikti.
Vienas miestas szioje szalyje
praleidžia $500 in diena ta tar
nyste užlaikyti. Aprokuojama,
kad 200,000,000 szmotu paezto
reikalauja tos tarnvstos kasmet.
Ant snvirsz 9!) įmoszimezio
ofise
laiszku in “dead letter” ofise,
nėr užraszyta siuntėjo vardas
ir adresas. Paeztas negali per
tikrinti visus adresus. Miesto
knygos neturi visu gyventoju
vardus ir adresus. Jeigu nesu
lauki nuo draugo arba gimines
atsakymo, gal jie visai neaplaike tavo laiszko.
t

AKYVOS ŽINUTES ISZ PANEVĖŽIO
APSKRICZIO, RAMIGALES VALSCZIO.
NUO MUSO KORESPONDENTO.
Eri "Zk i n kainui' \ ra senas
sodžius o nuo kada jame žino
ui' pradėjo apsigvvenl, luiv- i
i rios, o da ir
ten dideles gi
girrios,
"ziadien randasi ten dau g viik u kurie padaro žmonims daug
Medes, bet
žmonis pradėjo
juos visaip naikvt ir gaudyt,
iszkasdami giles duob< •s, inleis
Javo koki maža parsziuka, ant
(Iuobes užklodavo sziaudu, o
vilkai iszgirdia
k v\ k ’sėjimą
• *il
pal ūžo, ai bėga ant tos vietos
ir inkrinta in duobia. Ant rvtojaus žmonis ateidavo ir vil
keli iižmnszdavo. Karta Erisz
kiu muzikantas eidamas isz artvmo kaimo su armonika ant
peeziu inpuole in tokia vilka( luobia kurioje radosi pagautas
vilkas. Ne tik muzikantas per
sigando, bet ir vilkas. Kada
muzikantas stengėsi iszsigaut
isz duobes, vilkas capt, už ko
jos ir nutraukia adgal. Ka mu
zikantas daro? Sztai pradėjo
koncertą ant armonikos ir grajino per visa nakti, pakol ei
nanti žmonis neiszgirdo muzi
ka ir staugimu vilko; kuri užmusze o pusgyvi mnzikauta
isztrauke isz vilkaduobes.
***

•»'

Eriszkiu labai lygus ir pui
kus laukai, žmonis ant ju tan
kui suranda kenoviszkus pinigus.
Ana meta Ka žirnio rast
Drasutis ardamas, iszare senoviszkns sidabrinius pinigus,
didumo Amerikoniszko dolerio, ant kuriu yra gana aiszkus
paraszai. Teipgi surado vari
nius pinigus didumo Amerikoniszku c(*iitu, tik daug plones
ni. Kimienes karve iszmvne in
virszu puoduką sidabriniu piIllgll
prie Kerbabalio. Seni
žmonis pasakoja buk senoviszkuosia laikuosia aplink Eriszkius buvo dideli musziai ir
tankiai suranda žmonių kaulūs.
Eriszkiu kaimas vra didelis
ir varda turi nuo labai senu
laiku, kitados stovėjo bažnytė
lė ant puikaus kalnelio bet ku
nigo ne buvo, tai žmonis patys
meldžesi sueja in bažu vožia.
Laiku bėgant gyveno ten tur
tingas žmogus Kazimieras Va
lia, kuris buvo naujos bažnytė
lės fundatorius su Daininiku
Mikniumi, kuris prigialbejo ir
pastato bažnytėlių ir paliko
pust* valako žemes prii* bažnyCZIOS. Kada Valia mirė, jo gimines norejo žeme atimti, bet
Mikalunas pasidarbavo ir ve
lionio gimines prova pralosze.
Kada nauaj bažnvezia likos
i'griove senąją,
pastatyta,
kasdami po altoriui duobia ar
nesuras kokiu paliktu raszlu
per Valia, bet jokio testamen
to nesurado.

Liepos menesi szi met Anta
nas Kalviukas ir Mikolas Va
lionis tvirtina, buk kasdami
prie bažnyczios, staiga i pasirode jiems prie vietos kur stosenas altorius, szventas
Franeiszkns. Valionis budamas dievobaimingas žmogus
norėjo prisiarlyt a rėžiau, bet
pasirodymas dingo. Apsako ki
tiems apie savo matyma, kurie
nuėjo ant tos vietos pažiūrėti,
bet tik rado pėdas baso žmo
gaus. Valionis ir Antanas Kal
vi ūkas būdami geri katalikai
prikalbinėjo žmonis idant ant
tos vietos pastatyti kokia kopPereitais
metais
“dead lyezelia.
>Jc
>}<
jĮc
letter” ofisas surinko $55,523,Aplinkinėje Eriszkiu randa96 pinigais isz netinkamai ad-

niu. Xeseuei žmoni- vijosi pa
kni arklavagi kuris mat vdamas jog nepabėgss, i n begia s in
gi iria perpjovė sau pilvą. \\vrai matydami tai, persigando
ir paliko mirszlant i vagi. I > (>
kokiam laikui važiavo pro ta
\ iela Severuko bernas
malkotu namo ir pamale gulinti
sukruvinta žmogu, d a uyva.
Insidejo in vežimą
‘žinia ir parvežė
iii Eri'szkius. Žmoni' kurie ji
vijosi nebuvo už lai aNakanli
nes vagis pats pi įsipažinę kad
pats sau perpjovė pilvą kaip
pats iszpažino kunigui prieš/.
mirt i.
Xaktigoninkai kaip kada pa
mato nakties laike koki tai vėl
nia ant tos vietos, kur lasai va
gis perpjovė sau pilvą. Laikas
nuo laiko g in Ii vidimakt i koki
lai ožkos bliovimą. () kad ten
da ne buvo knyžiaus, kailinio
ežiai nuvežė kryžių, pastate
ant tos vietos ir \ elnei t u rejo
pasijoszkot sau kilos vietos ka
zoku szirkinet.
Sakoma kad ant Kaupo kai
nulio žmonis daugeli kartu ma
te Mikola Arkaniola ir Szv.
Ambraza, bet apie savo maty
mą nepranesze kunigui. Nese
noj Juozas Mutejukas eidamas
llgabrados keliu in Eriszkius
kada jau pradek*'lemti pareęejo Szv. Mikola ' Arkaniola.
Žmonis
(lasakoja,
buk po
Isri'szkiu laukus ir girrioje ran
dasi daug žmogiszku kaulu ku
rie senoveje pražuvo laike Iši
ręs, o dabar duszios t uju pra
žuvusiu ne turi atsil-io ir rodi
liejasi po aplinkine.
—Adomo Brolis.

ISZ LIETUVOS
SUŽEISTAS UŽ 50 CENTU.
Žagari ne, Zarasu aps., Sala
ko val.-cz.— įšalviu kompanija
nupirko nuo franco pil. graf.
Z. dali Zagarines miszko ir in
sitaises garine lentpjūve, kuri
on neturtingi apylinkiu gyven
tojai gruste grūdosi, pra’-zyda
mi darbo ir visai nesižvelgda
ini in :
ginimą. Tod<*| kom
panija darbininku jėgas pigiai
invert ino, nes vyras dirbdama*■
si I savo drapanomis ir valgiu
uždirba iii valanda vos .jOcen
tu. Be to, lontpjiive techniszku
atžvilgiu blogai inrengta ir jo
je dirbti pavojinga. Sziu metu
Rugpnjczio m. K d., truko loko
mobiliaus diržas ir smarkiai
sužeidė viena darbininką, kuri
nugabenus iii Kžerenu aps. Ii
gonine. (lydytojas pripažino,
kad at k resti planeziai su ja k
nomis.
— Burzda.

K0NIA VISKĄ ISZNEZSE
ISZ GRINCZIOS.
Szilavotas, Mariampoles ap.
— Liepos num. .3 d. sz. m. apie
plotu laik.i, pavogt* Szila voto
kaimo pil. Tra kyrtm vieziaus
visus drabiįžns, ImUiitins. au

-I iijll

deklus ir (am panagius daikt UN. Vagiu i szpa rd uotus po
i •
• i i • • L.**., a •i •
Liudvinavo miesteli ir aptinki
nius kaimus nekuriuos daiktus
surado ir atsiiminėjo pil. Trakvmaviczius.Vv

VfiTtnotų*

■'^r^ikevi-

4

Il
4

'’■3

ežiu Jurgi ir Dimitreviczieno
ICIzo su siinum Motiejum 11 m.
amž. sugavo ta paezia diena. o
k(*lvirta vagi sugavo paskiau
— visi sėdi Kalvarijos m. kale
jime, jie ir yra visi Kalvarijos
ndesto gyventojai.
— L. (I.

SKENDUOLIS.

Kovarskas. — Kngpjuczio
men. 14 td. Szven. besimandy
Kovarsko
damas, nuskendo
paežio paezt įninkąs Jonas Hai
!' Harrisburg, Pa. — Meno- žūtis. Skenduolis nesurastas.
sije Augusto, PennsyIvanijoi,
SMARKI AUDRA.
likos užmuszta
automobiliu
Kugpjuczio 1(»
nelaimėsią 25 žmonių, o 252 sužeisti. Viso buvo 267 nelaimes d. 12 v. .30.’"m. kilo smarki and
ra, kuri pridarė žmonoms daug
su automobileis.
11 MeAdoo, Pa. — J uozas nuostoliu. Per Szeduvos mieIlukeroski likos aresztavotas st (*li audra pradėjo eiti nuo
už padėjimą dinamito po na- Szaltinio gatveles, kur iszne
nfii Juozo Siefaniko. A budu sziojusi vienam namui stogą in
kaimvnai susibarė• uz bažnv- padanges pasuko in Panevėžio
ežia. Eksplozije padare
|
daug g ve, kur su dideliu užimu,
troszkejiniu nudrasko mūrinio
bledes.
namo stogą ir toliau nuėjo per
11 Monongahela, Pa.
Soli Krekenavos gatvele Kėdainių
don minksztos kasyklos Vau gatves link kur teip pat daug
Zoorhis, kurios nedirbo nuo 4 stogu nudrasko. Žmones nenu
Xov. 1924, pradėjo dirbti pagal kentėjo, nes audra ėjo su per
sena kontrakta, nes anglekasei traukomis, tad žmones spėjo
sutiko ant mėnesines pedes.
pasislėpt i.
.J urgis
1! 'ramaqua, Pa.
Vagilukai. (Mariampole). —
Gurneviczius, apskundė savo
Sugauta rinkoj du jauni (po 12
su n u Alberta, 23 metu, už sumetu) vagilukai, padare apie
daužvma t roko knriuom iszva20 vagysezin. Vagilukai, kaip
žiavo in Mahanoju be tėvo ži
nepilnamieeziai, atiduoti tė
nios, kada tasai lankėsi Fila
vams globoti; bet pasirodo,
delfijoj. Sūnelis sutiko apleisti
kad ir tėvai netoli bege nuo
teviszka pastogia ir teismas li
vaiku. Reikalingi tam tikri nekos užbaigtas.
pilnameezimas prasikaltėliams
namai Mariampoleje, nes paPAS DAKTARA.
n asz i u vaiku gana daug yra,
Ligone jauna: — Jaign szir- kurie užaugo bus t k ra visuo
dis labai plaka, ar tai yra di menei sunkenybe.

Paskutines Žinutes.

delis pavojus, ponas daktare!
Jaunas Daktaras: — O, tai DAUG SERGA
DEZINTERIJA.
ne yra pavojus, visu jaunu mo
terių ir merginu szirdys plaka
Butonai, Szim. vals. — Buto
smarkiai, kaip asz jaisos ap nu kaime smarkiai pradėjo
žiūrinėju.
sirgti dezinterija (kruvinąją).
Per Liepos men. mire 8 žmo
SODE.
nes, ynacz vaikai. Del ko kilo
A. — Laimingi tie sutvėri toji liga, tikrai nežinoma. Vie
mai medžei ~ už dyka gauna ni sako nuo invairiu vaisiu ir
nuo gamtos uždengsią! Asz no- žalumynu, kiti — kad nuo soreczia Imti medžiu.
pamoto pieno... Dezinterija
B. — Tai! Al<x kaip tave sy serga ir Khipiszkio mieste,
ki nakirstu tai iau danirinn no- rinilo Vinį mini nucirimiiHa !•_
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sklypo; sunkei

Europiszka yaldže kovoje prieszais t a ja tamsybių.
K a tik parėjo žino isz Rvlines Indijos apie barbariszka
Kaip paskalai a pi bėginėja, žudinsta papildyta ant septy
tai kasyklos badai pradės dirb niu metu mergaites, auka tam
ti apie Oktoberio menesi, o gal siųjų fakiru. Kaime Manilla
ir greieziau. Teip pranaszauj
apsirgo kokis tai vaikutis, ku
nekurie darbininkistki vadai.
rio liga daktarai negalėjo isz-

Kas Girdėt

Willi

B

tojo

i

IHIIIIHO

IWWI

■■»«■■■»

gydyt. Atėjo pas juos dievobai
fa k i ras. melsdamas
Sveikata nieko nekasztuoja, mingas
o už liga reikė daug mokėti— idant
jam atiduotu serganti
bet sveikata daug brangesne.
vaika po jojo apgloba, o jisai
ji ant tikrnju iszgydins.
Ant rytojaus rado vaika ne
gyva, o dievobaimingas zmo
gus sake, Imk vaikas mirė nm>
a pi painiojimo ji per pikta dva
sia o didele nelaime kerszina
jojo tėvams iirr visiems kaimo

Kalendori ant 1926 meto jau
spandyl,
pradėjome spa
Tidy I o Ims aky
vas ir puikus su daugeli visokeis skaitjumais. Meldžemo tu
ju, kurie da neatsilygino su
p re n n merai a, kad prisiimsiu.
nes graudysis jeigu ne«aplaik\ - g\ vent<'jam-,
.\ nf perpraszy
tojo puikaus Kalendoriaus.
ino diovaiezio re i kalinga v ra
žmogiTzka anka.
Lzrink I ) M ‘ptymu metu mer
Kas metas Su\. Va 1st i josi a

luina iszduota 60 milijonu d
leriu ant užlaikymo 150 t ūkst miežius sieratelin kuru* ran
dusi priegla udo-sia. \ (‘kurios
valstijos moka po 13 milijonu
doleriu ant meto ant užlaikv
•
mo savo sierateliu. Suv. Valst.
randasi 14<M) priegla ud < »s del

ga it ia. .Millie mirusio vaiko,
kai po auka ant smert. Dideli oje gu rioje susirinko gy vent oja i a nt t uju apeigų.
M ergą itei pirma nupjovi' maža pir>z
t uka nuo rankos, <> su tekanežiu krauju aplaistė žeme ap
linkai, po tam uždauže akme

sierai m

nais mažiuivlia ir užkasė po di
deliu medžiu.

So. Bostone ketina pasiroPo iszpildymui tojo baisaus
dvti naujas mėnesini*
menesiui^ juoku ( larbo, dievobaimingas fakiras
laikrasztis “ Rimbas,” prie ku apreiszke, buk dievaiezio ru>-

rio esą susispietė visi geresnie tybe likos perpraszyta.
ji humoristai ir karikatūristai,
Ant to neužsibaige. FrancuKaina metams busianti $1.(X>. ziszka valdže, prie kurios pri
Antraszas busią . — •• Rimbas” guli toji dalis Indijos, pradėjo
3 Bateman Fl.. So. Boston, rūpestingai jeszkoti tojo pasiu
Mass. Pradcsia^ viii apie pa tėlio ir nubausti. Bet Indiszkas
raganius.
pasislepe tankioji'
i»aiga szio menesio.
Linkime geros

k lot ies. ge-

girrioje ir juokėsi isz kvailiu.

r.im siimanvrnni!

V iena t i n is

-klypas

kuriam

nerupi padotkai yra Anvi<aii m
dovra, seniausia ir maži a use
republika aut svieto, kuri guli
kalnu terp
tei-p Pirenejaus
Fra nei jos ir Iszpanijos. 'fojė
mažoje v i e s zpa t y s t e j e ne žino
kas tai maudykles, automobilei, radio, orkestn »< ir kares,
’Puri
“armije” susidedant i
liktai Kz szesziu kareiviu —
vienas del kožno kaimo. Padėt
ko moka del Francij< is .’it) dole-

riu ant meto.

Kožna meta Kuba perka nuo
Suv. Valstiju daugiau kaip mi
lijoną baezku miltu. Kubanai
pripažino Amerikoniszk us md
tus už geriausius.

Sztai, vienam Maine valsti
jos miestely, Lisbon Falls, kilo

susikirtimas tarpe vietines ka
taliku parajiijos ir \ ienos szei
mynos, norėjusios palaidoti pa
rapijos kapinėse savo (lukteri,
Ta szeimyna turėjo senai ausi
pirkusi “ lota ” ka pi nesi*, bet ji
atsimetė nuo bažnvezios, ir ka

taliku \ yskupas ja (szeimyna)
• * Vienybėje’’ skaitomo, buk ir kitus tokius pat “atskalų
garsus laetnviszkas kompozi mis
prakeikė (ekskomunikatorius Mikas Petrauckas atva Vo ). Kai numirusios mergaites
žiuoji* in Amerika, nes Lietu tėvai norėjo ja palaidoti žeme

voje uždarbei ne ka^. Sztai ka

Lietuviszkos Pasakos.

6 6

SUĖMĖ DIRBĖJA PINIGU.

iieinkuriau
tuom
tarpu
neiuKuriau; nėr
kur be namu. Važiuoju Ameri
kon su
koncertais. Mezliava
man nereikia, nes kultūros dir
voje a>z ten daug dirbau gar
bei ir labui Lietuviu, tai laiki
na> mano apsilankymas nebus
jiems atkarus. Manau sėst in
“Lpviathana” Spalio 13 d.’’
(F’asiraszo: M. Petrauskas.)
Ar kas girdėjo apie nauja Ii
H yperembryoga vadinama:

Gal ne. Na
by<lrometrophia
skait vtoiszaiszkinsime
t ai

jams kas tai do liga su tokiu il

gu užvardimn.
Tūlas daktaras
Paryžiuje
apžiurėjas jauna moteria kuri
atėjo su vyru ant rodos pas ji,

ant galo jaunai moteriai tarė:

Darbenpi. —- Isz 13

nakti 4 vai.

ill 14 d.

V-vtos

PLESZIKU GUDRYBES.

Skaitykite “Saule”

Naujas Didelis
Sapnorius jau

Gatavas

Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus
gali sapnuot,
Knyga
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei®
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

nerandu pas
tamista tiktai hyperembryohydromet rophia.
Jauna porele
dirstelėjo vienas ant kito bai
mingai. Tada daktaras jiems
iszaiszkinn, buk motore už ke

liu menesiu pagimdys kūdiki.
— Tai tau! Argi negalėjo slaczei pasakyt kad yra neszczo
ir kriukis užbaigtas!

Norint s Imi i jo i gana yra
prasiplatinus apszvieta, bet no
visur spindulei apszvietos prasimusze in tolimus tamsius

piki limo,

sako: “ na kaip, ar
. !.. i / ’ ’
Fmdriuszka
gerai miegojai :
negali gulėti katalikiszkos pa
• N < kti isz S iu 9 <1. Rugpju- atsake: “nieko, gerai; tik nerapijos kapinėse.’ IDtiszios
Jtiszios po
ežio, Fžerenii apskr., Antaliep- žinau ar blusu tavo lovoj buvo,
mirties juk
nesipesza. Jeigu
tęs v., Pakunige.'- viens. nežino ar kitas kas: begulint man inna'baszninkes tėvai ir susipyko
mi piktadariai padege pasitu- kamlo in gerkle, bet abelnai
su klebonu, lai tegul jie sau
rinezio ūkininko Jurgio Joze- herai iszsimiegojau. ” Milžinas
sveiki vaidijasi, bet kam numi
no pirti. Visa szeimina, paliku pamislijo, o tai velnias, tokis
rėlius t raukt i iii ta kara .’
si tnszezius namu.*-, mėtėsi ge peilis jam nieko nekenkia; tur
sinti gaisra. Tno tarpu pikta
Imt vra baisiai st i prus! Vėl
dariu inejo in Juozeno gyvena aniedu isz.ejo pasi vaikszcziot i
A
mąjį Imta ir isz užrakintu ko- in iniszka. Vakare vėl sugryžo
❖
❖
modosir szeputes, atplesze spy ir atsigulė ten pat. Jau Fnnas, pavogė 840 litu 90 rnb. ru
drinszka bijosi sudėti akis ir
su caro auksu, apie 210 rnb. ru
<• •>
vėl girdi, kad asztrina jau ne
su caro sidabru, viena sidabri peili, bet karda ir kalbasi:
na
ni rusu caro rubli 300 metu cadabar visa galva isz karto nu
ru Romanovu sukaktuviu, vie
kirsiu.” Endrinszka teip pat
na Bulgarijos valstvbes sidapadare, kaip pirma mikli. Ant
brine 5 levu moneta, du rusu
milžinas ir
rytojaus atsikėlė
sidabriniu medaliu su paraszu:
eis lavonu iszmesti isz lovos,-i *
za userjlije” ir kitus, Pikta
žiuri, da gyvas. Milžinas neži
i, bet policija
dariai nesusekt
nesusekti,
no, ka daryti, klausia: “ar ge
vietoje uoliai ieszko.
ra i miegojai: ?■> ” l’jidriuszka at
»♦ {Įnm !•»« M M 4 • M •
H1 IMf «
sake, kad gerai: lik nežinau,
Jau užbaigem daryt
sako, kas czia buvo szia nakti,

nieko pavojingo

•

IF.

/
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D; Boczkau»kas-Co.
MahanoĮĮ City, Pa.

4

laiszku arba atvažiuot in Sher
burne tik praneszt man laisz
ku katra diena pribusite o asz
lauksiu ant stoties.
(76
Ignas Mardosa,
< 'henango (’o.,
Sherburne, N. Y.

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, P*.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokescziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasižL
nokite ant adreso.
V. Lapinską®
601 W. Mahanoy Avė.
(t.f.)
Mahanov City, Pa.

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas
Koina moteris ar margina
privalo turėti sala knyga
ir ji. turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais
audeklinsia apdarais. Preka tiktai o- o e a $1.00

W. D. BOOZKOWSKI-CO.,
MAHANOY CITY, PA.

ar czia tu buvai, ar kas norėjo
man bernio
mane iszbhidyti,
gaut rodos, kas žin kas su
smilgų pertrauki' per kaklu,
paskui klausiaus, bot nieko nebuvo girdėt.” Milžinas dabar
siunta isz piktumo. Jis su savo

paczia iszejo isz kambario lau
kan pasikalbėt apie Kndriusz-

ka, kaip ji nugalabinti. Szi
karta jo pati spaude sūri. Endriuszka, pamatęs sūri, prisi
vogė sau in terbite. Paskui mik
žinąs, pagryžes su paczia, vėl

sutarė eiti su Endriuszka pasi-

Gr a bortus

Lietu vis z kas

K. RĖKLAITIS
Lnido ja

numirėlius pagal
naujausia mada ir mokslu,
Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefonas 149

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS

GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

I...

Laidoja klintis numirėliu pagal nau
jausia mada.
kroke.
Teipgi
Pigi kreke.
automobilius
pristato
visokiems
reikalam-.
Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai
kreipkitės pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.

>

333-335 W. Centrt St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus nųoieirelip.
i

i"

'

Pasamdo
,

'

automobilius del laidotuvių, krikisatiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Fa.

FAKTAI KURIAS PBIVALOTE ŽINOTI.

pats vėl iii skiepą. Alejo iszpalengv o milžinas ir cziakt su
peiliu po kaklo ir pats iszejo.

ioszkoina netikru banknotu po eziaus, kad jo kana in skiepą
žiuri, Kndriuszka
59 dol. platintoja Antana Gal inmesti
da gyvas, Susilaikvdamas isz
diką.

Kodėl tos mergaites lavonas

l’ke 235 akeru žemes, sn ge
rais bndin'kais ir gera lygi že
me in darba. Parsiduos su gy
vulinis ir useleis ir maszinoms,
arba tik kerne ir bmlinkai. No
rintis
ti t si.sza uk t

Skaitykite ‘.‘Saule”

Žmones
Žmonis t narni labai
patenkinti ir buvo visur už tai
dėkingi. Morale nauda labai
didele. Medžiaginiai — be delicito, mus biliet us ir labai pi

Teisme, kaip pranesza ('Ideagos kunigu <organas
aga na*. klel K ) nas laimėjo.

ANT PARDAVIMO

I

nuovados
' irsz. pad. Danauskas ir ^ziau- Tada Endrinszka pagriebė ku
lie Skyriaus vaiko
Br. Matui- na, iiimete in skiepą ir pats at
laitis su trimi policininkas su sigulė iii lova. Rv to meta inejo
kambarį
kriau
ėmė artimame
kaime senai milžinas in

gini dariam
“Namo negaliu užbaigt
ir
Muzikos Vokalus Akademijos

I

Isz Lietuvos.

je. už kuria jie buvo užmokėjo,
jisai raszo:
tai klebonas pasiprie.szino. Ji
* * At si-vei k i nt Liet u\’oji jau >ai iszeme “ indžonkszina,” ir
nebeteko. Mat, asz važinėjau paskui byla pateko iii aukszpo placziaja Lietuva su kou- eziausiaji valstijos teismą.vertais.

1.1
kfl

Besi- nio turiu spaustus; asz noriu
va ik.sziinet i
niiszka n.
vaikszl inedami,
Kndriuszka žinoti, ar iszvaldis mano spans*
palpate kad žvirblis ne pa lekia, tai, kaip tu užlipsi ant ju.” (I (*.
matyt suszalo liebagelis
nabagėlis ir m* rai. ir atėjo pas spaustus. Mil
PASINAUDOJO ISZ
dok
am,
gali pasikelti. Krinucziiis pri
žinas
sako:
‘' na
NEBUVUSIU NAMIE. SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1U3.
bego ir nematant milžinui >*i spaust u,” o pats artinasi prie
A vi kilai, Mhrmihp. a p. —
cziupo ir insikiszo ju savo ter gaidžio, kad spaustus paleisti.
Nedėlios nhkti' Liepos men. 5
Eina, eina jie tolyn ant l’indriuszka sako: “ ne, lipk t u
bale.
XIII.
d. sz. m. Avikilin kaimo pil.
galo ir sako milžinas: k i na. kad pi rma, pa rodyk. kaip reilvia
Apie iiiliknus.
Kalvaiczio visi namiszkiai bu
t n teip st iprus esi, einam a kim* užlipti.
Milžinas ir užlipo.
vo iszeje in kaimo balju
Koks
ui spausti; pamatysi, kaip a>z Tada Endrinszka, staigai priH.
sužinojęs, kad nieko nėra na
siispa lįsi n, visas akmuo pa-i
>zoko prie gaidžio, Įtaspande,
Buvo kriaiiezius Kmlriitszka.
muose, inejes pavogė -ID dole
liks iii m i lt n>;
o Fmdriuszka
milžinas norėjo da nuszokti,
pavadino gaspaViena
karta
riu ir ūžt iesta nuo lovos.
ne, eime akmeni span
sako:
L ■I kur tau, uapaspejo, spansdorins sinti.
Pa
baigės
savo
Liepos men. 6 diena szin
t i, katras iszspn ilsime vandeni lai isz vi>iii pusiu siidauže jo
< larba iszeidannis, užmusze 12
1♦’
metu tapo suimti trys jauni vvMilžinas prade jo k 1111 a, II Z valandos iszsprogo
JO •
ir
užsirasze
sau
ant
muselių
rukai: (Iribneris Adollas gyv.
spaust i. akmuo sutrupėjo ir a k v s
i r pats nmlv eso. Enkaktos:
Liudvinavo m.
Mariampoles
pavirto in smilezyis, o vanden> i Iri i hz k n
m ii žiną
pa 1 i kės
“
Kndriuszka,
krianczius
apskr., Mineviezius Linijų km
ik'Iir<»d<>. Tada Endrinszka i-z
s pa ii-t imse , parėjo pas jo pa
1
2
gaivu
a
nl
sykio
’
ir
iszkelia
ir Rut *li('nis
Starahudžis/kin
-it rauke isz terl >os siirio t rup: czia, pasakė, kad j< >s vv ra* nnkeliu
pri
vo.
Bekeliaudama^
kaimo abu Mariampoles apskr.
n i us, suspaudė, ir vanduo pa
•'j*’ P:,s kaialiu ant rodos . Pavnrgo ir atsigulė ant kranto
Liudvinavo \ ., ir kaltinami vo
s i I e i d o teketi. Milžinas vėl į ei i kni a p-i< la i re>. isZspruko i >z
Važiuoja
karalius
kariekelio.
gime nuo stnbos virszaiis ir
cino akmeni iii rankas, o \ a n
I l iobo: užraišžiojo vi a s < 1 u ri toj,
mato,
žmogus;
skaiauksinio žiedo. Fina tardymas.
( lens ka i p nėra, teip nėra. I ’a 11 11 I iegi» pas k a ra I i ;i.
ir pat.to
Fmdriuszka, kriam-zius
kili Paidrinszka -ako:
paimk grej
•eitai papras/.e <ma 1 I)*> ir se
APVOGĖ BAŽNYCZIA.
12 ga I vii ant syk i o.
K a ra I i us
os.. ’I'm»j užl;inkc žirgus ir u u balta, i-z. ball i > I u re- lok<-l i. ! 1los
Mnriampole.
Xakti i> z liepe eiti prikelti foriuoiiui.
Paeim* ba
balta
ll a akmeni
v i" ! Ia k i no mi mi-z.ka pas i rioba
Rugpjuczio men.14 in 15 diena Tas nuėjo, prikėlė ir pavadin
t iek, va mien- m -i ro< |o.
milžines, aplaistė Sil miala ir
vagys po miszparu priesz. “ žo pas karuliu. Karalius ir sako:
Ir pa si I i k< i l'imlrin>zkos vir -n seru, užde i < ■ . M 11 /. i 11 i < • 11 e su
lines' atlaidus pasilikę bažny ‘ ‘ ma I a u esi si i prus žmogus, ar
. I‘a-k u i parvi>a t rioba <ml
ežioje apvogė parapi jos bažn\ - negaletumei man patarnauti.?’’”’ -zu<. Paskui eina tolyn. Milži
Imid n u s z.ka pas karalių
bažny
czia. Pavogta brangu>
Endrinszka suliko ant (arnvs> ■ na> >a ko : • * eini** akmeni imsi i; gr\ ž<»
n uga la in n i ma
i r a į >sa ko a pi e
daiktai: dvi auksines knpkos tęs. Karalius liepe eiti in misz- k a I raauk -zrzi a 11 i-zim^imc
milžino ir jo paezios. Karalius
(kielikai). Greitai praneszta ka ir iižrnuszti milžiną, kuris asz ka i į » isz,nie-i u, tik į to <I\ H'
valaiidu niikri-. ” O Ku liel 1 kejo, kol lie gavo ^avo a k i ■
Illi Vo a psigy venes I ame misz- ju
policijai. Kiek girdėt i. jau va
mis pamatyt. \ u važia vo
fP
k e ir
gys sugauti.
nepraleisda v () ne vieno < Iri iiszka ša ko; “;isz kaip isz
nenukris. ” ži n rejo. l’ž niigalabinima Id 11
žmogaus neniižudes. Emlriusz- mesiu, niekuomet
NUBAUSTI UŽ PASTOJIMA
< I r i u .szka ga v <» karaliaus < Ink
ka nuėjo, atsistojo prie medžio Ir isz.mrle m ii žiną s a k men i;
KELIO IR APIPLESZIMA.
I r i-v be — po dvieju va land u tere sau už paczia, ir asz buvau
ir užmigo. Ateina milžinas, žiu
Pa s k ui
End ri iHzka, ;i nl ju ve>| u v i u pa k v ie>t a s.
Mnriampole. Mariampo ri, stovi žmogus; skait o para- nukrito.
(T OI JAUS BUS.)
i <zt ra u kės žvirbli isz terlios.
les Apygardos Teisme Liepos sza :
Eiidriuszka kriaiieziu>
men. 9 d. sz. m. buvo nagrieja- 12 gaivu ant svkio.
I .a ba i jis ^markiai mete ir žvirblis mile I
v ❖ ❖
ma byla piiiecziu: Maliszamko persigando ir, priėjės tyliai ke a u k szi vii. I .a u k e, lauke, lie i
Mil Į
gyv. Ze ’OS k. Liudvinavo vai. prie medžio, pabudino ana isz sulaukdami nuėjo tolyn.
ir Bekampi () J urgio
vv. Ra- miego; paskui paiprasze drauge žinąs sako*. “ kad 111 toks g m I
❖
rus esi, eime, asz, m isz k o gilu
manavo kaimo Krosnos valse/.. eiti pasivaikszczioti
po misz
i abu Mariampoles ap.skr.) del ka. Jau artinosi vakaras, Jie
pa>lojimo kelio ir atėmimo 160 parėjo iii namus milžino. Mil
litu i.'-z
1>Z
Minarskio Laivelio, žinąs davė jam
na k vyne. pa
gyv. Pažvelsviu km. I .ind v. v. e 111 d e ji in
Tėvai neturi pavelyt
uldc
iii viena kambarį, I)
M ariampolvs apsk r.
vaikams
—j
užleisti
ju
pat- su savo paczia atsigulė in
I ž toki
pasielgima : \lalidantis, kadangi taip
kita. Ale Endrinszka i-z baiszam-ka Juozą
J uoza nuteisė ant 2 mes ne užmigti negali.
darant, jie pakenkia
Atėji )
metu sunkieji] darbu kalėjimo,
savo sveikatai.
pusiaunaktis. Tik girdi krian
o Bekampi Jurgi, kaipo nepil ežius, kad pradėjo peili galans
name! i ant I met n ir •I men.
T^vai turi mokinti juos
t i, ir kalbasi su paczia, kaip
sunkinjn idarbu kalėjimo.
valyti j u dantis su Col
papjauti
toki
re i kės
st ipru
rtl
Ti'ip pat. priteisė atimtus pi žmogų.
gate’s Ribbon Dental
Endrinszka s/.oko isz
nigits
160 1. ir \ isu> kasztns
Cream, nes Colgate’s
r>
lovos ir atrado duris in skiepą.
gražinti M marškini Faivelini.
neturi
jokiu
savyje
Greitai atidarė duris ir inszoko
Minarskis Laivelis nestojo
kenksmingu vaistu, ir
žiuri, pilnas skie
in skiepą,
ant bylos, nes kaipo nnsilpneuž tai nuvalo dantis
žmonių kimu
pas prikrautas
jusi protu p< > pastojimo kelio
saugiai ir pilnai. Pirkit
Ilgai nemislijes, sn
negyvu.
iszveže in TPa u ragb, kur ir mijiems triubele to valy
cziupo viena kurni, isznesze isz
re. Stojo jo du snnils.
tojo sziendien.
skiepo ir paguldė iii lova, o

Doleris yra jusu geriausias
prietelis. Mokslas yra galybe.
.Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti
Gera Sveikata
prieteliu.
Jeigu reikalausite
Geri Dantys
kokio t a voro kuri mes parduo
dame, ateikite o suczedinsite
pinigu. Parduodame visokiu
reikalingu naminiu rakandu,
geležiniu daigtu, klijonku ir
mažių karpetu, fonografu ir t.t.
Teipgi visokiu didumo sietai
207 Schuylkill
Srhnvlkill Trust
Trust. Bldg.
Rldtr
202 Shenandoah Trust Bldg.
Bldff.
307
303
del langu ir duriu.
POTTSVILLE
SHENANDOAH
s L. WASCH (Yvaskeviczius)
Moteres ir Merginos kurios norite turėti Puikus
Upholstering and Hardware
1139 East Mahanoy St.

Phila. Beauty Shoppe’s

|

Garbiniuotus Plaukus

i

(Permanent Waving)

(Ant skersynes, 12-tos ulyctloa)

MAHANOY CITY, PA.

Ant trumpo tik laiko, Iszgarbiniuosiu jusu
visa galva, tik už $12.50
Pagal Szituoa Naujausius Budus:

BROAD FLAT WAVE
RINGLET BOTTOM!
GVARANTINU!
KVARBUOJU PLAKUS KAIP KAS NORI
PRASZALINU PLAUKUS ISZ VIETŲ KUR
NEREIKIA.

J*

Mokinu kaip užlaikyti savo Patogumą — Mokinu Diena ir Vakarais

a

PREKES ATSAKANCZIOS

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS $023,358.62

&

MARY A. EAVENSON, Locnininke
BELL PHONE 145.W

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
- ------ $--------3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO„
moka 3-czia Proęenta už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Y ra tai saugiau ir geriau
Dėkite savo
del žmogaus kuris dirba ir czedina.•
pinigus įn szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
......... .......................

:r.ll!«ll>ll»w

i

i
Mokamo 3.czia procentą ant >
' sudėtu pinigu. Procentą pride- {•
, dam prie jusu pinigu 1 Sausio
1 ir 1 Liepos. Mes norim kad ir
jus turėtumėt reikalą su musu
J
i banka nepaisant ar mažas ar
■ didelis.

ę H. BALL, Prezidentas
; G W. BARLOW, Vice-Prez.
j. E. FERGUSON, Kas,
Į* Į

m

-II*................ ............

mum....... .

u

T
,,,»

KVITU knygele Draugystėms del iszmokėjimo pinigu ligdniahis. Preke 26c
KVITU knygele Draugystėms del Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant
susirinkimu.
Preke - - - 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO„
MAHANOY CITY, PA.
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Tegu butu vagis neapsako
— Armstrongas pritupe sza- kibė isztrniikemė nelaimingaji ja deže.
Padėjėjui nuėjus atlikfi iu
Asz nesu nervingus žmogus, mai gudrus, bet ir tas butu nesakyma, asz tyrinėjau indomu le dėžės, ir jo nosis vos neHieke draugu isz pastales; pažvelgė
in jo krauju varvanezia galva, bet vis tik asz užtraukiau stalu atskyres auksines žvakides
radini. Retenybes buvo tai]) in- užrakto.
— Mtin rodosi, kad ir tas pa- pažiūrėjome vienas m kita ir tarp suvės ir tC/ip sutikiu Ispa nuo kitu brangenybių, Ir tuo
risztos,
kad
asz
galėjau
gauti
— Gali buti ir teip. Bet labai
liekana, Rėti nei momentu, kai vagis bando imti
nasziai dirbo, ir kas noi^ už nežinau, kuris mm.u labiau isz- nu galybes liekana.
vien
bendra
supratimu
apie
ju
stebeeziausi, jei tamsta butum
galėjau žvakide, baisioji spyruokle iszszviesai ftreksztant
klupo, — tariau.
blyszko.
tos pat nuomones, pažvelgęs in iszorine iszvaizda; bet margo
instebeti raudonas ir baltas sitiesia, asztrus peiliai perve
— Kai del ano invvkio —
ji dože buvo szviesoj ir asz ga
— Lybiai teijb
KU
jo veidą.
spal v a s, teif, pat keistus meta ria aukai smegenis ir tuo pa
lėjau domingiau ja apžiūrėti. nieko pasakyti negaliu, bet asz nu jurininktų — tariau.
— Kur jisai?
ežiu smugiu numeta ja in szfdi
— Lygiai teip! Vloszpatio lo ir medžio pihtistinius
insitikines,
kad
man
deže
ati

Antvožas
buvo
apkaltas
geleži

— Czia pat, pone, kajutėje,
Visa tai rodė, kari ja d j rlx ta bei uždaro antvožą. Kiek žmo
nėmis varžomis ir kampai ge daryti pasiseks. Czia Hpintele- saugok! Tai vis prakeikta deant virszutiniu lubu.
gtidrtis pridėjo czin nių liko sumanaus augsburgieI
ze. 2iurek.ite iri Armstrongo nias knJ.kns
je
yra
atmiktukns.
Palaikykite
ležimi
apkaustyti;
virszuj
bu

Pasirodė, laivo apaezioj ngvJ
czio tvarinio aukomis! Ir kai
daug rūpestingo darbo.
ranka!
venamu kambariu nebuvo, o vo atvaizduota kaž koks pai lėrrtpa, Allardai, o asz akimirk
Atėjo dailide ir padėjėjas, asz pamaniau apie tos klaikos
Jisai pakete dosziniaja negy
buvo tik ant kapitono kajutes nus gerbas, o po juo Ispanu sniu visko padarysiu.
— Palaukite,
raiaiiKiie, — irišikiszau vėlio ranka. .loję buvo kietai pirniasui šti plaktuku rankoj. dėžės istorija, nutariau kai])
dai’ viena ties didžiąją anga, kalba paraszyta: “ Deže bran— Blogai rodo, po'ntili! - su ja reikia pasielgti.
sugniaužtas atsuktuktas, tas
ir
nsz,
nes
jisai
pnsilenke
prie
genyboms
dono
di-Leira,
Szv.
su i n rengta szale jos virtuve,
Dailide, pasikviesk treje
pats, kuriuo praeita vakara tarė jis, kraipydamas gaiva ir
ir treezia laivo priekyje — Jokūbo brolijos kavalieriaus, užrakto žingeidumu ir godumu
žiūrėdamas in Armstrongo ne tą žmonių ir neszk dože in vir
norėjo deže atidaryti.
tarnautojams. Padėjėjas nuve Verakns provincijos guberna blizgancziomis akimis. — Asz
sz u.
Jisai buvo ties deže jisai zi- gyva kuna.
dė mane in vidurine kajute. toriaus ir Terra Firmos gene nesuprnntu, kam ežia skubėti.
— Ir tamsta mandi, kad toje
Tainsia nori jūron ja isz
Tamsta skaitei szi užrasza ? nojo kad asz ant laivo lubu, o
Ne toli Erilando atsirado
Inejns, po deszinei buvo virtu rolo kapitono.“
mesti
kokis tai generolas,
Viename kampe buvo data: Juo inspėjnma dėžės nedrtrine tamsta miegi. Paskui jisai atsi dėžėje kažkas tupi ?
ve su iszblaszkytais puodais, o
— Nerti abejones! — atsake
---- Taiji, Įiouns Allardai. Asz
klaupė prie dėžės, tuo geležga
Pussmegrnis urinolas,
po kairei mažas kambarėlis su “ 1606.“ o kitame baltas popie- t i. Ar reiszkia ka nors szi pasta
liu atsuko užrakta. Paskui su Allardtis imdamas at suktuką ir žmogus nebailys ir neprieta- jn ža banga s velnio pakliuvo.
pora karininkams intaisytu lo rclis su parrtszn Anglu kalbo ba, ar nieko nereisžkia, bet asz
juo kažkas atsitiko ir tamsta sukasdamas danti kaip drąsi ringas, bet yra daiktu, kurie Badai sn tikra seseria suejt S
vų. Toliau buvo ketvirtainis jc: ‘Praszomti nieku budu ne kaž kodėl linkės jos paklausy
mis savo žmogus.
iszgirdai jo riksmą.
toli pralenkia ta, k a galima
A iit doros ne ant žmoni n
tuszozias kambarys, Užmėtyto atidarinėti dozes. ” Toji pat ti. Be to, jeigu tonai yra kas
— Asz atidarysiu užrakta, o reikalauti isz jūreivio.
— A da rda i,
susznabždenežiūrėjo.
mis burėmis, vėliavomis ir ki pastaba matėsi Ispanu kalboje nors, tai tas ir paliks; bran
jau. — Kas gi galėjo su juom jus stovėkite. Kaip tik jis pasi
Užtat ir nestebėtina. kad Ana diena garnio sūneli paliko
tomis atsargos reikmenimis. ir apaezioj dėžės. Dozes užrak genybes nenustos savo vertes,
kels galva, tu muszk plaktuku brigą Užtiko nelaime vežant
atsitikti.’
Garsei sukliko.
Pasieniais gulėjo dideli, stora tas buvo gana painus ir sunkus ar tai ja czia atidarysi, nr savi
Padėjėjas timptelėjo už ran ji per galva, 6 tamsta szauk, szi baisa. Ir dabar borometras
Neužilgo perkūnas trenks,
drobe apsiūti ir prie medžiu atidaryli; neprieinamas ne vie ninko bute.
jei
jisai
mėgintu
pakelti
ranka.
puola ; mes a t spėjome dozes Ant generolo sprando nulėks,
Karininkas, matyti, liko ne kovos ir invcMle mane savo ka
pririszti. pundai.
Antrame nam jūreiviui, ir ant jo buvo
Na!
jutėm
paslaptį in pati laika.
Velniui dusze pateks.
kambario gale matėsi raudonu kaž koks Lotynu kalboje posa patenkintas mano sprendimu.
Jis
atsiklaupė
ptie
dėžės,
už— Uzia mes galime kalbėtis.
Net ir jūreiviu nelaukdami
— Tiesa, pone, tamsta labai
Ir in giluma peklos su jaja
ir baltu tepta deže. nors rau kis.
szyptelejo plo Juk nežinome, g;d kas nors kiszo už antvožo atsuki ūko musu trejetas — asz, padėjėjas
\ os tik užbaigiau savo tyri pasitikimas,
nulėks.
donoji spalva buvo gerokai nu
smaigalį
ir
užraktas
atsidarė.
ir dailide iszneszenie do£b ir
blukusi, o baltoji nnpurvinta: ma. au! raja valtimi atplaukė nomis lupomis karinikas. -- musu klausosi! Kaip tamsta
— Stovėkite szalimais! —su tvojome in jura. Pakilo van
manai, kapitono
Bark Įėjau,
Baltimoroje atsirado karatik ten, kur (langiau krito karininkas Armstrongas ir Bet jeigu szis turtas iszs]>rus
riko padėjėjas ir sunkiai ai ida- dens stulpas ir deže dingo.
liszka gimine,
>zvieša, galima buvo rvs/.kia mes ememe gabenti in valti in- isz musu ranku, mes galime kas gali būti toji* dežeje?
re
stora
dėžes
antvožą.
Duodu žodi, kad ni e k o
Dabar ji guli t iikstanrziu Badai Jurgi** vardu, vaikine.
netekti savo teisiu in ji. Bet...
instebeti kalbamąsias spalvas. vairios daiktus.
Tuo momentu, - kada dėžės sieksniu gilumoj ir jeigu, kai])
— Gana, ponas Armstronge nesuprantu.
Kai s alt is buvo kupina, asz
Katriutia labai pamylėjo,
Vėliau iszmatavus, deže buvo
antvožas
at
sutarė,
mudu
abu,
—Galima tik vienaip iszžmones kalba, juros virstu sau
Po tam iri svietą iszpiszlcejo >
virsz keturiu pėdu ilgio try’s nusiimcziau ja in laiva; paskui — perkirtai! ji. — Tamsta gali
—
asz
su
paruosztu
revolveriu
suma. asz labai gailiuosi to
Ba Katriute pakl.vdo,
ploezio; kur kas didesne, negu Allardas, asz ir dailide: pa buti tikras, kad tamstos teises aiszkinti. Pastebėkite dėžės di
dailide
plaktuko
iszkeles
atduma;
insižiiirekite
in
visa
ta
žmogaus,
kuris
ta
deže
suras
ir
ėmėme marga ja deže, atnosze in ji liks nepaliestos, bet szi
Ant ledo paslydo,
jūreiviu dėžutė-.
szokonu* atgal. Kadangi nieko bandys Uztirti jos paslaptį.
I)abar gailesį,
Bet i nejus man in sandeli, me va lt i n ir |)adejome taip, vakara asz dozes atidaryti ne apkaustymu ir graviravimu;
ypat
ingo
nepasirodė,
mudu
po taja geležia, gal but, slepiaPlaukus raujesi.
:: GALAS ::
mintis ir aki ne dože pritrau kad valtis iszlaikyti lygsvara: noriu.
-- Juk ir patsai paraszas ro si sk v lutes, Ir sunkumas jos: žengeme po žingsni prie dėžės
ko:
ant
grindų, visbkio deže buvo tokia sunki, kad
ir pažvelgėme in jos vidų.
Kur ten Virginijoje,
hzlamszto tarpo, gulėjo iszsitie- valtis nieku budu nebūtu kėlu d o, kad szia deže mate Euro ketvertas vyru vos instenge
Deže buvo tuszczia.
Dedasi Sodomije,
sos nedidelio ūgio, maža garbi, si jei mos būtume padeje ku piecziai, - insikiszo Allardas. paiieszti ja. Be to, atsiminkite,
Beje,
ne
visai
tuszczia.
todėl,
kad
dvejotas
bandė atidaryti
Bobos pilnos velnevos,
nnota barzdele žmogus. Gnlejo riame nors jos gale. O numirėli — Jeigu szi dože skirta bran
kad
viename
kampe
stovėjo
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Labai sunku rasti doros.
jisai nno dozes gana tolokai, ■palikome ten pat. kur ji buvo gen y be m s, tai dar nore i szJtia. dožo ir užsimokėjo gyvylve.
gražiai
iszmarginta
žvakide,
kad sztai dabar ji brangenybių Na, pone, ka visa tai gali reikAna diena pas viena susikiek tiktai galima hnvo. atrė me rado.
MILL
&
PATTERSON
STS.,
4
tokia sena, kaip ir pati deže.
Mano padėjėjai buvo tos kupina. Nemažas žmonių skai- szt i. jai ne viena?
męs in ja tiktai kojas, o galva
kuopino girtuokle,
ST.
CLAIR,
PA.
Jos
graži
geltona
spalva
ir
- Tamsta manai, kad vidu
nuomones, kad ingulai aplei czius ja varste nuo seno TeiraKur dideles orgijos pakele,
nusukęs prieszingon pusėn.
(ikras menininko darbas rodo,
O kaip susipesze,
Ant raudonos drobes po jo džiant lai va, szis vyrukas bu Eirmos gaibernatoriaus laiku. je sėdi žmogus?
Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius
kad
tai
esama
labai
brangaus
—
Žinoma,
ton
sėdi
žmogus!
A nnst rongas numėtė atšilkant visokiu kapiniu. Pagr«l>us paruol’ai Lizute vienai kaili isz
galva matosi raudona dome, vo dar pasilikęs pleszimo tiks
raudono kraujo takeliai matosi lais ir kapitonas, norėdamas tuka nuo stalo ir patraukė pa Tamstų žinai kas dedasi pietų daigto. Be tos žvakides, dože jo szia nuo papraseziftusiu iki prakilpesze.
Amerikos vtilstvbp4c: viena nebuvo nieko, nei brangaus, niausiu, Parsamdo automobilius del Tame mieste yra daug morgu,
ant jos saidos nudeginto kaklo, palaikyti drausme, nužudė ji ežiais.
laidotuvių, vonelių, kriksztyniu ir
nei
svaraus,
jei
neskaityti
sto

savaite
žmogus
gali
buti
pi
’
ozi—
Kaip
norite,
tarė
jis.
.
Bet
kirviu
ar
kuo
nors
kitu
sunkiu
Patogiu, davadnu ir stragiu,
ir tesėsi grindimis. Bet žaizdos
kitiems
pasivažinėjimams.
asz ]>astebejau, kad visa vaka- dentu. d kita gaudo ji kaip szu ro dulkiu sluoksnio.
nesimato, ir veidas buvo ra- daigtu.
Bet kad ir senyvi vyrai, tai
Bell Telefonas 1 373-M.
Vieszpatie
susimilk!
—
no
ni.
Jie
visuomet
bėga
nno
mir

Szitok;^ manymas atrodo tei ra, mums apie invairius dalymus. lyg mieganezio kūdikio.
nesipneziuoja.
Tik pasilenkęs pastebėjau žaiz- singesni# negp koki nors kiti, k ILS bekalhant, jisai mete ties Mano nuomom* ten sėdi drąsini tarė Allardas, pažvel
Pas girtuokles bobas kva
0*
žvilgsnius in deže, degdamas Koksai nors drąsus apsigin gęs in dėžės vidų. — Isz kokio
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Ten ir terp vyru gero nėra
kokia
ji
kieta
!
Kas
ežia
para.
Man
budėti
su kuo.
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jingas galvažudys, kuris nieko
giedojo,
koks
garsas,
paskui
kažkoks
miniau
kokia
nors
istorija
isz
nepabugs.
Visa lai pasakodamas, jisai godumu akimis skaieziavo, ko
Vieni stiklelius bueziavo,
$1,000 TIK VŽ 60c.
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pusvalandi pavilkus ji vande
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Jeigu
tokiam
žmogui
ir
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—
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užtat pasirengęs gintis tuopeiO prie ju kvailei.
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c, tai gausi
liu. -- tarė padėjėjas. — Sziaip prekybiniais laivais keturioli bininko, ar negirdėjų jisai ko
— D(*l Dievo meiles! Pagal antvožas su trenksmu užsivėrė, vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
t) jus seniai,
ar taip, mes tam vargszui ne ka kelionių, ir no karto neteko kio nofs riksmo, bet jiastebė vokite, ka tamsta manai daru net lont.vnoje stiklines suskam minėtos ligos.
Besmegeniai;
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galime buti naudingi. Asz ne pamatyti ka nors panaszaus in jau kažkokį isz pastales ky- ti ! — suriko padėjėjas. Dveje bo.
Žilas galvas jau turit,
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užima
ausyse,
nuomarą,
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85c
ir
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Sarmata visiems darot,
žirgas.
lyg ten butu kaž kokios stovy- gu. O pakilnojus ji tokia slinki, gaus koja.
salo.
Jeigu t ei p iszdarot,
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
— Tamsta man gyvybe isz- labai blogas dalykas, bet musu Nar Tuom kart nieko da nesakysiu,
Pasilenkęs pamaeziau begu
los, ginklai ir kitokios rlroben kad viduje, matomai, yra ktis
— Tuo labiau: mes privalo
nors brangaus neturėsi priesz, linezia veidu žemyn žmogaus me atkerszyti už musu dranga! gelbejai, ponas' Barklejau! — vu Preparatas užbėga tai ligai kelia Kitu kartu daugiau paporysiu.
i n vvn
iot os keisteu •v bes.
•
tariau asz. jeigu ja atidarytume ir pasi figufa. Pirmuoju žvilgsniu pa— Taip ir yra,
— Gerai tamsta... Bet leiski tarė jisai. — Sztai kame guli ir suteikia žmogui ramuma.
gausi visękiu mu«
mumaeziau, kad tai A mist rungai?;. te noihs dailide pasikviesti. Tri margosios dėžes paslaptis! Atsiunsk 10c, tai fauui
tai vieninteles brangenybes, žiūrėtume!
ąu žolių ir knygų kataloge. Reikalin
kurias mes ir pa s i imsime. Duo — Jeigu tamsta ja at įdarysi, Keletą minueziu stovėjau tarsi se geriau nbgtt dviese; be to, Sitai knr domas Ramireeas di gi musu žolių pardavinėtojai visuose
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
Lėira šlepe savo neteisybėmis miestuose.
kite ženklą musu laivui, tegul tai gal nepagadinsi, o gal ir pa užtrenktas. Piti kui szokau ant jis stipris jūreivi s;
raszymo, del vaikams. - Preke 15c
sukrautus
provincijoj
Vorakak
atplaukia su kita priekine val gadinsi visa gali buti, — pa- laivo lubu, pasikvieiziau AllarM. BUKAITIS,
Jirti ntiojb jieszkotl dailides,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
stebėjo Allardas,
da ir abu grįžome kajutėm Su- o asz likausi vieuąs su marga ir Terra — Firmoj turtus.
timi krovimams paimti.
MAHAN0Y CITY, PA.
*25 Gillet Rd. Spėticerport, X.Y.
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PARSIDUODA FARMA.

duo. Karma randasi tik vienos mados
— K. atstume nuo miesto ir geležkolio sto
se.
ties. Budinkai kasztavo $4,000 žemo
verta $3,150, gyvuliai, maszinos, ra
KALNUOSE.
kandai verti $3,000, viskas sykiu ver
ta $10,150, o parduosiu viską už $6,Bankierius in pravadnyka. 800. Inmoketi reikia $4,000, o liku
Pone pravardninke tegul mano sioji suma reiks iszmoketi bankui per
33 metus. Kas greitu laiku prirodys
nuveda tamista per visus kal kupeziu,
tas gaus 150 dol. Esu pri
nelius ir kalnus tik teip kad verstas viską pigiai parduot, nes no
asz nenupulcze, — ba nenoriu riu tuojaus iszvažiuot in Rusija.
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šluba, ir iižmusze ji ant vietos.
tik ant farmos randasi: su javais, gy
Jo moteri J ule įr ket m is ma- vuliais, maszinomis, rakandais ir vi
žus vaikus bai?- iai iszgasdi no. sais kitais daiktais. Turiu 17 karvių,
Wdionis paėjo isz
Lietuvos isz kuriu yra 1 1 melžiamu, 1 olstein
bulius, 5 jauni versziai, 4 arkliai, 12
Baezinnu kaimo, Szanliu apkiaulių, 50 karveliu, 5 žąsys, 200
sk riczio; veik visa laika gvvevisztu, geri budinkni, 7 kambariu stuno apie Monongahela (’ity api- ba, visose triobose yia investas van
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ANGLIJOS DARBININKISZNamas del vienos Familijos,
KAS VADAS PRIBUVO
ant viso loto, ant kampo prie
IN AMERIKA.
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Bridgeport, Conn. — Sziomis
dienomis ežia abitiko nelaime,
kurioj vienas Lietuvis tapo nžmnsztas, o keturi sužeisti. Bu
vo teip. Vincas Kajackas kuris
dabar gyvena Maspetli, L. L,
N. Y., o seniau gyveno Bridgoporte ir turi ežia broli, atvažiava anądien ezionai in sveczins kad dienraszczei juoktųsi isz
užbaigs aptiekoriszka mokslą. ir atsivežė savo drauc-a Vinca mano nunuolimo.

FRANK BARTAŽCZ1US
R. F. D. 4. Rr.afnfd Ca„

UlatflbP- Pb

SZIANDIENINEI VĄIKAL

po smert. (‘inn mažos mergaites
kurios neduoda ne cento del
ubagu ?
.Josios eis, praszau pon los, vakare a ui mnving pikDAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama KANTICZKOS arba giesmių knygių
czeriu. *
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus- paprastais kietais apdarais. Preke $1*
Daraktorka kalba in jauna lapių, popierini apdarai. Proke 25c Su goresneis apdarais, preke $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS - C0 •»
mergai'te moksląineje:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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