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PRIRAKINO SAVO AUKA PATI PABĖGO SU DUKRE
PRIE STALO, PO TAM
LĖMS; FRANAS NOREI
NUSIŽUDĖ.
KA PASIKORĖ ISZ
NULIUDIMO.
I nioiitown. Pa.
I ’r i ra k y
INMETE MOTERE IN DE ta> su lenciūgu |prie štai o, >11
Hartford, ('mm.
Mažoje
GANTI PECZIU. NORĖJO dviem kulkom krutinėjo, lik
Kos
•• kukuioje užpakalij namo po
JI UŽTRUCINT, TEIPGI
'iira>IA' lavonas Hugh Aloore, Xo. 29 Wells ulyezios, likos su
IR SAVO VYRA.
4 > melu, šluboje pas Szim.i rastas lavonas Frano Xoreiko,
Xew York. - - Zofije Podb" Parker, bė metu isz I lister, de Lietuvio, kurio pat i pabėgo
k ietie, 2S met u >(‘numo motoro 'Žirni' ni\ liii nuo (•zionais. K i imo jojo praeita Ketvergą pa
s n* lego ant >mert dideliam po d a lavoua užtiko, I ‘a į kęri s siimdama >u savim tris dukre
cziuje ant Kast Side Lumber und'/ei miegojo ant grindų les, kabant nuo palpus kuri
Co., in kuri jaja inniete jo'i<>' 'Žale sivo anko'. Zudiusla ki radosi |u<<- lulm.
myiemas ir jame sudege ant lo i'/. prieža>tie.'
prieŽH't ie
barnio už
I’riežasti> pasikorimo buvo
smort.
M oore alėja.', pa> .'U v o liūdėjimas paskui pabėgusia
>zuni. Moore
Jurgi' Symiuk, 44 metu. Bu kaimyną pradėjo bartis, buk paezia. Tėvo lavmia surado
mimas, kuri' buvo pecz.kiirin li'.-ii patine jojo szuni. Parke anksti Panedeli o ryta jojo du
toje t Iirbtu\oje, pirmiaiise kir re k i rl o »avo kaimynui per suims
nl a nas 12 met n i r Jo
l<> nmteria 'ii bonka, po tam. galva u pagailiu. o k a j I a t a > a i nas 14 įlietu. Xoreika badai tu
kada da ji buvo gyva, iii'tnmo gilioj* i, at'inesze ilga lene i uga ri broli I ’oipionock ’e. Jojo pati
jaja m deganti peezin. Symiuk i'/. I varlį > prirakino >avo anka pabėgo su kitu vyru pasiimdapa'ake palieijai kad Podleskie prie .' I a I o, po tam szove iii ji nia su savim 3 dukreles, Tessie
ne tanki-i ateidavo pa ji va k a du kartu - užmii'Zjlamas ant 3 metu, Zofije melu ir Bernirai'ai'inc'zdama sii >a\ im ge v ietį
cijc 9 met n.
rymo, <> karta ker>zino jam
A hm Iii dirbo czionait inesia
Szeszi menesiai adgal Xorei
Imk ji už!meili', jeigu jaja į h' - kas\ kli>>ia ir laivo gerais drau ku szeimvnoje paliko nelaime
me'lu. Taja diena atuesze jam gais nuo mažu vaiku. Parkeris k orioje sulaikei apdegu dvi
*lx i boiikas gerymo. bet Sy uždaryta
pavieto kalėjime dukreles I įer apvert ima lam
mink nenorėjo jiji gerti nes un Kayette.
pos. (binte 20 menesiu sudege
žiurėjo motore kad gervina už STATO GREICZIAUSIA
ant anglies o 'l'essii* 3 metu isztrneino. Kada jiji pri vert i nėjo
LAIVA ANT SVIETO. liko gyva.
kad i'Zgertu, Jurgi' užpyko
Grabinius Ta kirski paėmė
I
.aivas
Philadelphia.
ant >a vo meilnžo, k i rt i * iii kak-**
kuris; ketina Imti lavoną pas savi' ant 100 Gover
“Malola.
ta 'U buteliu, po tam nist ūme
greieziaii'iu ir dlidžiau.'iu lai nor ulvezios.
iii peezin.
vu ant >vieto, baigėsi statyti DEDE SAMAS TURI 400
Pixllp'kiena nesem-i
nesenci norėjo
cziona it iiieje laivu dirbtuvėje.
MILIJONUS VISZTELIU.
užlrucvt
>avo
vvra,
kuri'
u<*
\
v
ra,
kuri
•
•
Lai\a< turo tris didžiausius
Washington, D. C. — Suvienorėjo jai duoti pinigu ant gc
szi iiilms. kožnas isz juju svers nytosia Valstijosia randasi surymo idant galėtu fundyti >a
Vo mylemui. Sudegusi motore 1.400 tonu, sunkumo jis turės virszum 400 milijonai visztn,
000 tonu ir phiuks 2(> mylės pagal apskaityma Ckiszko De
v ra .Joną, kuri' dirl»-i
turi vvyra
iii valanda. Plaukinei
Plaukinius terp partamento. Jeigu sustatyti virv'ianracijoi 11 v iena >un i;
San Pranciška ir Honolulu.
>as visztas in eile, lai pasida
A'ladislova. O >n Syniiukn 'li
rytu proeesije szimto tukstan'įėjo nuo koku tai laiko, tan SUSILAUKĖ SUNU;
czio myliu ilgio. Tosios vjszteISZ DŽIAUGSMO
kiai aplei-dnvo 'Unidi ir sa vo
SZOKO IN UPIA. les sudeda ant meto tiek kiauv \ ra.
Xe\v York. — Jonas Wil sziniu kad jie pasiegtu lyg me
NEPAKLAUSĖ VYRO,
liamxm, 32 metu, kurio paežiu nuliui ir adgal ant musu že
NUKIRPO SAU
mes.
PLAUKUS, IR... le tris dienas adgal pagimdė
'linu, teip tuom nudžiugo, jog SUDEGINO NIGERI
M a rom o, III.
I žpykia>
iszejo iii miestą apvaikszt i net
ANT LAUŽO.
bai'Vi ant '.1 Vo paezilllex ’, kad
prigulineziai taji džiaug<ma. ‘ Xow AJbanv, Miss
Xigetoji nepa k la ii'C joj<> ir < la ve
I žejas ant tilto ant Willis avė., ris L. (J. Ivy, likos atimtas nuo
'3D nukirpti ilga' ka>a> plan
>z<d<o iii Harlem lipia ir nu- palieijautu kurie ji aresztavoku. Walter Trout, paleido in
plauke lyg kitam krantui kur jo ir veže in kalėjimą, per inja ja sziiv i. .'iiži i'dama' miitiX
ji palieijc pasveikino ir uuv<* irszusia myne žmonių, kurie
na i jaja i n į »erzi u>, po t am pat s
žt- in stoti. Ant rytojau.' magis sukrovė dideli lauža, uždegė ir
'.'iii paleido kulka m galva.
tratu' jojo užklausė. del ko užmėtė ant jojo nigeri. Ivy sii'l'i oiii a i g\VoUo | ta veizi I i n
l ei p padu re .’
žagejo balta 1H metu dukteria
g.ii ; abudu buv " g lobejais prie
W illiamsonas
nusistebėjo farmcrio. Tuojaus susitvore
ha žnyczio' ir nžsiimdav o labant tokio užklaiisvmo, lies
j
nie jeszkotoju buris ir per dvi die
dari ligai laibai'. \’vra> nepa ko apie lai neatsimine, prisi nas jeszkojo nigerio su szuniVi li no paežiai nukirpt i puikius
pažindamas jog turėjo tTiiputi mis pakol ji ii(‘sueme.
plauki!', bet motere Imdama
už daug isz! raukt i isz džiaugs
J< ■ \ o' budo, užsispyrė ir davo
mo. Smlže susimylėjo ant jojo GYVAS NEBASZNINKAS.
>a u “ n u I >a by t plaukti'. Kada
ir paleido, paliepiamas eiti kaSuperior, AYis. — Czionaitiv\ ra' paregėjo ka jiji padare,
nuogreieziause namo ir prižiu niam kalėjime guli žmogus, ku
mital e jaja pamot i, bet mote
rę! i savo serganezia motere ir ris norints yra gyvu, bet gali
le melde idant tu nei la ry tu,
>uneli.
ma ji prilygint prie įiebaszniii;
n t ' p 1 a 11 k m gr<it u i ataug' ir
ko. 'Idęsai žmogus neprakalbėjo
no <liio- j langiau u u k i rpt i. Lai UŽSMAUGĖ SAVO
ne žodelio, žiuri visados iii luPRIETELKA PO TAM
ko lojo iH-'iiprat imo iiisiutes
PASISKANDINO. bus ir kaip rodos paeina isz
v v ra ' prai lojo x/.a udyt i. Mot ■
Kpsoii, X. 1L — ( Taries 1 lall, Paropos, bet jojo pravarde ir
it- kaip rodo' pakeiks, bet v\met u 11 irt ingas biznieris, už- isz kur jisai paeina yra nežino
i;i' .jau guli po žeme.
'įmingi* savo 71 pietų priet(*)k;i ma. Palieijc ji rado vaikszczioPAVOGĖ DU VAIKUS.
M rs. (I race Snow , po tam nu- jant po miestą.
Smith Weymouth, Ma'>. - eja> ant virszaiis prileido man
, Palieijc paszauke pas ji Len
Kada \ isi buvo užmigia, du ne- dyne pilna vandens ir joje pa- kus, Lietuvius, Czekus, Slavopaž\stami žmoni' iiiMgavo in >iskan<liiio. Motore buvo už kus, A'engrus, Italus, Graikus
na ma Austin Ki 'her, paėmė < I a gaspadiiie pas Hali per dauge ir Rusus idant su juom susikalvaikii' i'Z lovo' i r i'/.važiavo li metu. Priežasties žudiusto<
dažinoti kokios jisai
a ui omobiliiim. Manoma, jog ir savžudinstos nedažinota.
tautos, bet visi bandymai nu
tai vaiku motina prikalbin i > NELABA MOTINA
ėjo ant niek. Daktarai mano.
\ \ rus ant to dari >o. nes su Wkad jojo nervai sutruko ir isz
NORĖJO APLEIST
ru buvo persiskyiii' >iivirszum
KETURIS VAIKUS. tos priežasties jisai neteko pa
metas laiko,
jautimo.
1 larrisburg, Pa. - Marijona
LIETUVYS, UŽ FLAGO
AR NEGALĖJO PADOVA
Bose, paliepė varytojui taksiNEPAGERBIMA,
NOT LIGONBUTEMS? kabo nuvežti savo ketines duk
Xew York. — Daugiau kaip reles in prieglauda del apleistu NUBAUSTAS KALĖJIMU.
Jaunas Lieuž užverti njilijotra doleriu vi- vaiku, o pasiėmus jauniausia,
Now Y orkas,
’ šokiu geryrnu, kokius prohibi- sėdo ant trūkio ir iszvažiavo t u v is, John G ra net zer, buvo
cijos agentai konfiskavo in nežino kur. Taksikabas nuvožė nubaustas deszimczia dienu
laika szesziu menesiu isz viso- mergaites iii prieglauda, bet kalėjimo už tai, kad nenusiėmė
kili szmngleriniu laivu, likos tonais juju nepriėmė, nes apie kepure Amerikos flagui pa
n
iszlieta in mares. fTerp
gėrynių tai valdže nieko nežinojo apie gerbti. Tai buvo Coney Islan
buvo: (>7,7.*>() kvortų Szkotisz- patalpinima mergaieziu. Duo de, kur buvo suruosztas Mardi
kos arielkos, 9(> kvortos rugi ta apie tai žino palieijai kuri Oras paradas, ir Granotzer bu
nes arielkos, 1240 galonu vyno, pradėjo jeszkoti nelabos moti vo žiūrėtojų eilese. Policinin
433 kvortos szampano, 170 nos, bet josios da nesurado. kas sako, kad kai jis iuspejos
Iv • *
rt a d/ 1
I m) n Hu/In i Pnan Mmin nn nn uv.ni nn- Ot.fittnivn mioiįvnti Lnmim fln.
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PASIREIGIMAS
ANT STRAIKO
WEST VIRGINIJOJ.
TIKISI

DIDELIU
ERGELIU , PRALIEJIMO KRAUJO
l
IR SUNAIKINIMO SKEBINIU KASYKLŲ.

Fairmont, W. Va., —- Keturcs sanvaites jau tęsęsi straikas
kietųjų anglių kasyklosia.
Lyg sziam laikui, viskas eina kanuomalsziausia. .. Po dvieju metu sunkaus darbo, anglekasei
turi dabar vakacijes, norints neteko apie 18,000,000 doleriu nuo
Augusto 31, bet da vargo negirdit terp straikieriu.
/

_____________

(> kad menesis! Septembers
lyg sziam laikui buvo sziltas,
lodei mažai kas rūpinasi apie
anglis. Laikas nuo laiko opera
toriai- meta bomba prieszais
darbininkus su visokioms rok 11 n (1 (> m s ii is/4ii(
r .i. ’t, iinejirnais
, i, j,, i.,, ,’f
anglekasei atsako taipgi su vi
sukeis iszrodymais, buk opera
toriai uždirba < li(|elins pinigus
ir gali padidint ipokesti. Viso
kios konferencijoj terp guber
natoriaus Pincboto, anglekasiii
ir operatorių nuėjo ant niek —
be jokios pasekmes.
Bet Isz mažo debesio kartais
buna didele viesulą, panaszei
verda nenžganadymas minksz
tu augliu kasyklosia West Vir
ginijui. Suimtoje suvažiuos ir
siaus daugybe anglekasiu iii
Kairmonta kur prasidės strei
kas ant siiorgauizavojimo darhininkns terp (‘heat ir I Jttle
Kanawha.
Gnl
neužilgio
iszg irsime
sprogs anezias bombas ir karabinu kiliku szvilpima, nes
lidelis nenžganadymas verda,
omens
Fairmont’e, Mingo, Logan ’e,
Big Kanawha, ir Tug Fork’e
kur konia visi pasirengineja
ant didelio praliejimu) kraujo.
Pakol 1 nited Mine Workers
unije galės laimeli kietųjų
augliu straika, tai turi pirma
at'ikratyti nuo tojo inilžiniszko sza.szo West Virginijoi, kur
konia visas \ aistis uepriguli
prie unijosjeaip parodo lodavi
mas karu, nes Žiemiu daliję
praeita sanvaitia buvo loduota tik 228 karukai anglių isz
unijos kasyklų, o 167)9 karukai
ir»z kasyklų kurios uepriguli in
unije.

•

Xorints unije iszilave daugy
be pinigu ant siiorganizavojimo teuait iuiu darbininku ir
buvo nekarta praliejimai krau
jo, bet si rszini n kai net urejo
pasisekimo Logan’e ir Mingo;9
orgaiiizavimas darbininku Flk
ir Tug Fork kasztavo milijo
nus doleriu. Yra tai paskutine
viltis ir kova — ar anglekasiai
laimes ar operatoriai. Subato
ji‘ prasidės milžini.szka darbininkiszka kova. Kožnas lokalas aplaike szi praneszima:
• i neatbūtinai reikalinga idant
sulaikvti
darbus kasv klosią
kur darbininkai uepriguli in
• • 99
unije.
Straikas žiemiu i uosia pavietuosia prigia'l’bos daug. Jeigu
kiltu nesupratimai Žiemiu da
liję ir Pietų, aplinkui AYilliamsoua- ir Logana, tuom geriau
butu del unijos. Jeigu tik da
lele laimėtu tai hutu užganadinaneziai. Pirmutinis, žingsnis
toje kovoje yra kietųjų augliu
st ra i kas. Antras, yra straikas
AVest ATrginijoi. Ar laimes ar
ne, ateitis pa rod i s, O jeigu
A\’(‘st Virginijui unije laimėtu
tik dalelia, tai visiszkas strai
kas, kuri unije mano apszaukli po visu, Amerika butu atidė
tas.

Badai prezidentas Lewis pri
bus in Skrantus ir keliaus p<>
distrikta 9. Girdot, kad Skrantu Chamber of Commerce pra
szys prezidento Coolidge ir gu
bernatoriaus Pinchoto idant
sutaikintu anglekasius >u ope
ratoriais ir kada visa nesupra
timą atiduotu in raukas arbit racijos.

ISZ LIETUVOS

DUKTERE ISZTEKEJO;
MOTINA ATĖMĖ
SAU GYVASTĮ.
Komenka (Liudvinavo vai.)
NUTEISTI MIRTI.
— Tragingas atsitikimas. KoSziomis dienomis Kariume- monkos kaimo pil. Delneviczienes Teisme buvo nagrinėjama ne savo (lukteri, priesz jos norą
viena užmuszimo byla, kurioje privertė iszteketi už A'onsevibuvo kaltinami A. Panemunes cziaus, gyvenanezio už Demar
kacijos linijos. A'onsevicziene
v. \’aicziunu kaimo piliecziai
savo viro nemylėjo. Dar priesz
Petras Gužv s, Zetkauskas, Jonas Gužvs ir
i jo žmona už už- I isztekedama, ji mylėjosi su ki
niuszinia 1923 m. pil. Aleksne- tu. Ir isztckejusi, ji palaikyda
vusi santikius su savo myli
vieziaus. Teisme
reisine paaiszkejo,
kad Petras irZetkamkas v ra muoju. A’yras sugriebė laiszka
iizmusze kalbamąjį asmenį,
■■■, o rašzyta jo žmonai, kuriame bu
kiti suminėti asmens yra prisi vo paraszyta, jog Vonsevicziu
dėjo prie szio invykio. Teisina.*- nuszovus busią galima laiminisznagrinejes szia byla, nu gai gyventi. Vž tai A’onsevisprendė nubausti: Petra Gūži ežius savo žmona labai sumuirZetkauska mirties bausme ir sze ir isz v i jo isz namu. Dukte
už daly va vima .Joną Gūži 17) parėjo pas savo motina Dolnemetu ir jo žmona 10 metu sini- viezieno. Didnevieziene, labai
susikrimtusi del nelaimingo
kiuju darbu kalėjimu.
saVo dukters likimo,
kurio
priežastim buvo ji pati, Rugp.
GAISRAS.
13 d. iszgere acto ir ant rytoAriauniszke, 1 m k szi u vai., jaus pavakare numirė, Liko
Szakiu apskr.
- Liepos men. szoszetas vaiku naszlaicziu.

27 d. ežia pil. Jnpzo Miklausko
namuose kilo gaisras. Sudega
kluonas, jame sukrauti rugiai
ir szienas, tvartas, arklys, kar
ve, telyczia ir net szuo. Tako
žmogelis be duons, be triobu,
be gyvuliu ir be paszaro. Gais
ro priežastis neatsargumas su
pypkepds prie szaudu. Atsaro>hii nilinav.ini. «n nvnkcmik

VIESULĄ SU LEDAIS.
Puszalotas. (“V-bos” kor.,)

— Per yPuszalota ir Pumpenu
t • 1 Liepos
' Y • II < 31 1 d. apie
• « /\10
apylinke
vai. dienos pakilo didele audra
su ledais. Ledai labai daug iszmuszo linu, kviecziu, vasaro
jaus. Ledai stovėjo ant žemes
eini n dinnn

m

W. B. BOCBBOWBBI, Fru. B ■(>
V. W. BOCZ1OWHI, KAltor

Isz Visu Szaliu
— BIBM «*BIB»*MįBS»i tlll.l ............
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37 METAS

DVASIOS” PERSERGEJO
CONAN DOYLE PRIESZ
NELAIMIA.

■»

KŪDIKIS GIMĖ SU
KETURIOM KOJOM.
Zofije, Bulgarija. — T(*rp
szimtii Maeedoniszkn isztrom
t uju kurie pribuvo in ezionai'
prieglaudos, radosi
tula jauna motore kuri pagim
do kūdiki su keturiom kojom.
Dvi ekstra kojos randasi Že
miau pažaseziu ir yra mažos.
Daktarai imiversitet isz.kam Ii
gonbut ije padare ant kūdikio
pasekminga operacija nupjaii
darni dvi mažas nereikalingas
kojas ir indejo in dideli >l ik la
alkoholimis.
SUGAVO PLESZĮKUS
KLIOSZTORIAUS.
\’i<*diiius. — Palieijc■ sūrine
garsu A ust r i jo k isz k a Ibanditu
Zvettel, kuris su savo draugais
apiplesze senoviszka kliosztori
(’istorijoiiu. Banditas pasakė
palieijai, buk senoviszka si
dabrine monstrancije padabin
ta su deimantais ir kitais bran
gius žemeziugais, verta kelis
milijonus kroiieriu, likos sntarpyta ir atnesze banditams pel
no tik 300 doleriu.
Senoviszka monst rancije pa
ėjo da isz keturiolikto szimtmeczio ir likos padovanota del
zokoninku per ciesorių.

London. — Autorius detekapysaku
Conan
1 v vi szk u
Doyle, kuris tiki labai in spiri-

1 ualizma, a| įgarsi no svietui,
Imk ant žemes puls didele no
laime kuri tesis per tris metus.
Do/le tvirtina, buk nuo kelio
likos metu buvo persergeti per
dvasus nuo prisiart inaneziu
nelaimiu, () ypatingai gerai žitioma d\as<‘ mirusio prieteliaus persergejo juos, kad terp
1926 ir 1928 moto ant žemes
prasi plat ins nelaime pavidale
baisaus amaro.
Doyle badai aplaike perser
gėjimą nuo dvasios apie baisu
žemos
drebejima
žemes Japonijoi,
maiszati Kinuosia ir Egipte, o
žinoma spiritiste apleido Santa Barbara priesz drebejima
žemes tunais ir tokiu budu ap
sailgojo savo gyvas!i.
<
BANDITAI SZOVE IN
TRUKI KURIAME VA
ŽIAVO AMERIKONAI.
Shanghai, Kinai. — Trūkis
einantis isz Hongkong in Can
tona, liko’s užkluptas per ban
da banditu,, kurie
pradėjo
szamlvt in vagonus. Trukije
tame laike iradosi szesziolika
Amerikoniszkn turistu, bet ne
viena nesužeido, tik kelis KinNENUSIMINKITE
MOTE czikus lengvai sužeido. Trūkis
RELES, GAĮ JK JUMS
tik
.*-go toliau-..
ATEIS GILUKIS!
Vaiskas likos iszsiunstas ant
Madridas, Iszpanije. — Se- suominio bandit u.
noviszkam miestelije Valladalid, Barcelonijoi, 68 metu mo GILUKIS KAD DAUGIAU
tere Cammile Lorenza,.ana die
NEINSIUVO.
na apdovanojo savo vyra Con
Moskva.
Czionais atsibustanta su drut u ir patogiu šu
vo teismas daktarkos M. Rasneliu. Yra tai trilektas kūdikis
kazovos, kuria skunde M a riję
tosios poros ir visi yra gyvi.
Batajeva, reikalaudama nuo
Constantas turi 72 metus ir tu laktarkos
•
11,000 rubliu atly
ri asztuoniolika antikų
aliuku ir du
ginimo už kanezes kokias turė
praanukus.
jo viduriuosią per josios apsiLAVONAS BACZKOJE
žioplinima kad insiuvo po ope
VYNO.
racijai mažas repliukes josios
Tulon, ^rancije. — Czionai- pilve, per ka turėjo vela eiti po
tine palieijc turi dideliu slap operacije, kas jai labai sugadi
tybių, kuria stengėsi visom pa no vidurius.
jėgom iszriszti, o tai slaptingas
Daktarka likos paliuosuota,
nužudinimas nežinomos mote nes pasirodė, buk toji operaci
re s.
je buvo sunki ir naudojo ne
Vienas isz szinkoriu S. Bau- mažiau kaip 7)0 visokiu instru
užkalbino
dee
dvideszimts mentu isz kuriu buvo 20 mažu
baczku vyno isz Szampanijos. replucziu ir vienos dingo vidu
Kada vvna atvožė nuo laivo, riuosią.
szinkorius pradėjo iszlaistyt
vvna m
in bonkas. Isztusztines
ISZGAMA MOTINA.
k et-u ros
atmusze
baczka s,
Chelmu, Lenkije. — Prie
penkta, bet vyno joje nerado, o dvaro Dzialovo, kulije sziaudu
bet baczka buvo sunki. Paliepė likos surastas lavonas naujai
vienam isz darbininku atmusz- gimusio kūdikio kuri pagimdė
ti dugną baczkos ir ka joje pa ir užsmaugė Anele Levandaucilgėjo, tai net jam plaukai at kiute ir likos uždaryta kalėji
sistojo ant galvos.
me. 'Paine darbe prigialbejo jai
Vietoje vyno, baczkoje rado josios mylemas, kuris teipgi li
si lavonas patogios moteres, kos uždarytas kalėjime.
puikaus kimo sudėjimo, parė
dyta Įuiikei, o ant krutinės ar
timoje szirdies radosi žaidulis
padarytas su peiliu.
Isz kur jiji paeina, tai pali11 Bromas.
Laivas George
ciji‘ lyg sziam laikui nedažinu Washington, kuris plaukė in
jo. Gal laike keliones isz Szam New Yorka užplaukė ant piespanijos in Francije baczka su ku upėje prie B renio. Kiti lai
lavonu likos įpermainyta ant vai gelbsti ji nutraukti nuo
baczkos su vvnu. Pardavejas I liesk u.
vyno, prisiego, jog visos bacz
<111
Charleroi, Pa. — Helena
kos buvo pripildytos su vynu
Rygalskiute, 20 metu kureze ir
kada jaises isz.siunte del Baunebyle mergina, eidama isz
dec.
darbo, likos užmuszta per tru
FILIPINISZKI RAZBAININ- ki artimoje Stockdale.
KAI NUŽUDĖ 8 ŽMONIS.
Manila, Filipinai. — MorNE MACZIJA.
..... A..,.—B

.............. .
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Paskutines Žinutes.

viszki nizbaininkai užklupo 1
ant miestelio Dumarau, ant sa Sziauczius in gizeli: .
los Dumarau nužudydami asz—Vėl pasigėrei kaip kiaule,
t non is žmonis. Razbaininku jog negali ne ant kojų pastovė
buvo apie 40 vyru, kuris užklu ti! Užsiraszei in draugyste
po• antw Kiniszko,kupcziaus,
-t
te • • • ku. • blaivystes ir ne pildai?
ri nužudo sn ioio nnezia ir tris
— .Tuk iiŽRirnRzinu... ližsimo.
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popieros ir pinigu, iszleisdama
npižesijius piniguts, o priek tam
bus del žmonių daug paran
kiau jaises naudot i.
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Hali szk ajn muisto liję Kcggi u
Emilia, nuo keliu sanvaieziu
v icszpatavo didelis piktumas
terp žmonių, S^tai priežastis
tojo piktumo: Kur/ tik susirinkdavo didesne m viie žmo
niu, kokis tai nežinomas žmo
gUS nų kirpdavo žirklėmis iiMer
gUs kasas mergaicziu.
gajte.s su verk.snpi ateidavo
narni) o tevaį iMi^iskuude pali
vijai ir be vaisinga i jeszkojo
prasikaltėlio, bot ant j.•sy do vis
• ‘ Než.iimmas
iszsidave.
kas
visai ne buvo, i >
pi ktadaris
tai daro paezios mergaites, k u
rioms tėvai uždraudė ir nopa
vėlino kirpti trumpai plauku*
pagal naujausia mada, tod d
paežio* viena
v iena kitai nukirpda
v o., imme.Mlamos kalto ant kok io tai piktadario. — Xe Imt u
tai bobiszka iszmintis!

1

»

Bulgarijoi likos ai idenglas
suraszas prieszais iszžndipimn
nekui'iu ženkly v u bolszoviku
kaip Krestinski, (’ziezorina,
Kal(ovg)p if Krasina. Daugeli*
žmonių likos aresztavota už ta
suokalbi.
.

Lietuvin-Lcnkii konferenei
ja Kopenhagoje turėjo antra
posi'di Rugsėjo men. 15 d Lie
tuvos įlelegaci jo* pirmininkui
! Sidzikauskui pirmininkaujant,
i Susipažinus>
trijų komisijų:
traftko. susi' ii'kimo ir kon*ularines protekcijos ra porinis,
konferencija konstatuoja, kad
abi delegacijos principe priėjo
> usitarimo
t ra f i ko N"n mm,
paežio, teleg ra t o. t elefono sesi
siekimo, Lenki,i os Lietuvos pi
liecziu mojimo ir buvimo ata
tinkamu Valstybių teritorijoj,
kimi' imai'.
Bet dir pusi rei'/k ia Lietu
Ant met i n io ,*eiim» Isvangeli j
k u Liuteronu Sinodo, kuris n; t 'os I am k i j ir> nuomones skir*ibu\ o Xev\ Yorke, moraliszka i tuma.' del klausimu liecziankaini'ijf i iincszc iižmanvm.i i ežiu geležinkeliu susisiek ima,
kad užgini i kunigam.' rūkyt;. ir koii'idarine protekcija. Al
Trisdeszimts d Vil'i'/.k uju a' ! >iž\dgiant in tai. kad negali
mele inji užmanymu įkydaini, ma buvo is’zsemti dalvkai. knį,-i
Kad prohihicije padare garni I ne ' nd;; 1<» I Jetuviu I .enku
! konfereneijo> <. bjekta, abi deHlogo be uždraudimo rūkyti.
legaeijos nutarė
I lei t ra likti
Argi kada apmislinote >au, konferenei j< darbu* t rim* *ak a'gi atsitiktu, jeigu saule vaitems. Sekantis konferenci
'taigai užgestu .’ Žeme tada Im jos posėdis in\ \ k> Spalio men
tu nutrenkta in tamsia prapul 10 d.
R Ugse p i de\ \ uiolikta uepatiktai
ti.
*zvie'tu
kuriai
žvaigžde*, •• norints menuli' ii prastame Miiiisteriu Kabineto
draugautu >u mumis, bet mes posėdyje s\ aisty ta padėti s SU
Saule* sidariiri dėlto, kad M misteriu
neina t \ t urnom.
i”j"
'pimiirliu karszczio neja ust u Kabineto iiustat} tosios musu
mem. Oriu* aVsz.idtii teip grei deligaciįai Kopenhagoje galu
tai, jog lietus puolantis |K*rsi tinosios 'Varbios inst i akcijos
mainytu m
in sniegą ir leda :r siivo laiku uepa.'ieke iniisu de\ i>a< svietas >uszaltii.
siiszalt u. l’pe> legaeijos ir kad todėl musu de
i-zdžiutu, aiiguolju gyvenimą.' legacija derybn pr<»tokoliuo?e
dingti!, gyvulei pražūta visai, nUvjo tliau negu, kad galeio ej<• norint* žmogus gyventu il- tį M inisteru. Kabineto ,uUfsi>ta
giau.se >u pagialba visokiu isz- tvnm. Sanrvszv su tuo buvo
radimn. bot tas aut ilgo neuž svarstyta,*- Lžsieniu M misterio
atsistat vdinimo
l ekl n. Po menesiui laiko visa Czarneck i o
gyvybe ant žemes dingtų, O ra.'Ztas. Rezultate M misteriu
žvaigždutes sviestu kaip szvie Kabinetas nutarė atsistat \ (liu
I ‘irmininkas
ežia ir sziadieu bet ant tamsi* I li. Ministeris
milžiniszko kapo, kuris kita Petruli.' intake Prezidentui atd<»* buvo pilna.' krutėjimo ir sistat vdinima.
g\ vast iv*.
Panaszii* in musu gyvastis)
AKYVAS PATARIMAS
mirsztam. viskas pasibaigt
ant >zio svieto.
I k įninka': - Pone gvdinto
jau, vakar, nežinau kur užpuo
Italija npvaiksztine> “(M) me
lė mane liga, o dabar jaueziuo
Szvento
nukakt uves
11 ne>
siu pats nežinau kaųi.
Kranui'Zkaus isz As>vzo, kai
(lydytojas:
O mano prie
po tautiszka
t ant iszka szvente. Pat'
toliau, nueik in aplieka, ini s i taji nžM iissolini ūžt virt ina
pirk nežinau ka, naudosi ant
man evma. Ant tos at mint ies
dienas kiek kartu — nežinau —
va Idže iszduo.s naujas paezti
pasveiksi teipgi nežinau kada.
nes markes ant kuriu rasis pa
veikslas 5 '. Praneiszkaus i*/.
As.sVZO.
Da pirma karta Italijoi bus
j'ZdnotOs paeztines markes su
paveikslu szventojo, bet pa>
kntininosia praeit uosiu met įlo
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkat)
sią, tas tankiau atsitinka. Dau 312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
geli sklypu iszdave markes su
paveikslu Motipos Dievo. Pirmijiu.se liko* iszduotos 1920
mote per Bavarije kuri laiko
Motina Dievo už savo globėja.
Po tam iszleido pjinasze* mar
kes ir Vokietija.
Mete 1921 Vengrai iszleido
paeztine.* marke* su pavidjdu
Motinos Die\ (» su Kūdikiu Jė
zau*. nes tai ir Vengru globėja.
Prancije Balandžio menesije
teipgi iszleido panasze* mar UŽVEDA ELEKTRIKINIA
kės. ti kaip girdėt ir Lietuva
SZVIESA
buvo iszleidns paeztines mar ia Namui, Sxtarus, Motalainai, Baikes su paveikslu Motinos Die *y<W»» ir kur lik 'yra reikalinya
Elaktrikina Saviaaa. Teipgi parduoda
vo.
Apvaikszeziojimas
szvonto
FIKSOZERIUS
(LIKTORIUS)
Praneiszkaus isz Assyzo pri
pigiau ne kaip gausite sstorosia. Už*
puola 4 diena Oktoberio.

' i
1
p
Į

!I

I

ii *

I
'I

II

i

I

į

1

*

B •

•

«

•

1

■ •

w «

i

j

k

•

•

♦

Į
į

e

FLO ELECTRIC C0.

| n
l!
Ira

F■ Ii. 3 !■
;
■
a
t
ia

Isz Lietuvos. ^arwwka^s
.
. .

M
M

*'■
■

■

—............ IK

Klovainiai, 'Nžihnliu apskr.
— Klovainiu bažn vėžiai Lie
pos m. pa baigoje tapo parga
benti isz Vokietijos du varpai,
kurios
užsakė ir parsiuntė
užsuki'
Amerikoje gyvenantis Klovai
nių parapijų.', Laipiiszkiu kai
mo, pilietis Petras Jnrait is.
Varpai sveria: vienas 8 pūdus,
antras 12 pudu. Jiedu kainavo
apie 20,000 litu ir pavadinti
i i
Szv.Petras įr Povilas, ” Ant
varpu iszlietas szioks p:ira‘Aukoju tuos varpm
szas:
Klovainhi bažnycziai. Petras
Javaitis, girnos
I giipnszkiu
kaime.
t t

I ♦

SMARKIAI SUMUSZE.
Ckmerges apskritu Baliaisgvventojui
Broniai
ko m.
gyve
Amonkevicziiiii
grįžtant
i>z
I’kmcrgi's namon, noportoliansiai nuo savo miestuko trys ne
pažins! a m i vyrai pastojo kelia
ir pareikalavo atiduoti dvirati
kuriuo jis vyko namo. Bet tuo
ple> zikai
jippatenkino:
ISZkraustė
kiszenius ii- isztrauki1
t
lai rod i. revolveri, pinigus ir
kitus rastus daiktu.'. (lalop
daugiau
niek o neberasdami
nekalta keleivi
p rax le jo
smarkiai inuszti, kiti net peiliais badvti. Matyt muszamasai, bus pleszikams pažinstamas ir jie bijodami, kad ju vė
liau no iszdnotu, 'umaneteip
primnszti, kad szis netektu są
mones. tuom paežiu nepažintu
kaltininku. Visas kruvina', su
imisztas ir supjaustyta
supjaustytas pil.
Amonkeviezius vieno prava
žiuojanezio buvo kely rą.' tas
ir parvežtas in miesteli. Pada
rytomis kriminale* policijos
pastangomis pavyko susek!i
intariami ūžiame žveriszkame
darbe asmens, kurie vėliau pa
tys prhipažino szita piktada
rybe padare. Kaltais pasirodė
v ra: Sziszka Jonas, Alfonsas
Liiibkoviezim ii’ Marcinkęvi
ežius Adomas;
J
x visi trvs
•» (kmerges Židikai. Kast us pas pleszikus daiktus policija graži
no nnkentejnsiems.
paežius
atidavė teismui
kaltininkus
nubaust i.

ISZ MARIAMPOLES
PADANGES.
Peilininkas. — Jurgis Xaikelis snukiai peiliu s u žeist as
iii galva. Ji sužeidęs Vincas
uždą rvtas
August imi vieži us
kalėjimo.

Burtai. — Sziemet visi jaunikaieziai gimė 15)04 ir tinka
mi karo tarnvbai bus imami
kariuomenėn sulig iszt rauktu
buri u. Mariampolejo (‘mimas
prasidės Spalio 12 d. 8 vai. ry
to. Taigi prioszkariniai burtai
(liosai) vėl tapo invest i. Kas
aukszta (Nr.) isztranks, i tas
bus paliuosotas nuo kariuome
nes pareigu.

Moteris su ūsais.

Tapo su
imtas Linijos kaimo vyras motoriszkno.se rūbuose gazdines
naszle ir iszdauže jos langus.

Sucziuptas vagis. — “L. Z. » >
m. Rugp. men. 22 d. Kaune
policijos Miimtas žinomas va
gis Juozas Korsakas, kuris pri
sipažino padaręs nemaža vagyszoziu. Minimas
i.....i....... vagis
’"n- .v ra•
intgriamas apvogęs ir Mariampoles parapijos bažnyczia.

Skautaigaisrininkai. — Mariampoleje tolyn vis daugyn
stengiasi eiti gaisrininkams in
pagelba. Jei teip eis, tai neuž
ilgo toj srity susilygins su
Amerikos skautais.

veda varpotus prie duriu, taiso elek*
Baisus kersztas. — M a r. Ap.
trikinius prosus ir kitokius elektrikin*
Suvienyti l’alstijvi ueužilgio iqs iataisus. Ateikite pas mano jeigu Teismas Rugp. 25 d. pasmerkė
atspaudins ir palei,s in begi nuntla užvesti savitsa arba pdrmai* Prana BalczJukvna 6 metams
,
*
'f •
,
.
’
naujas bumaszkas, kurios Ims nyti
narna pagal naujausia siete* sunkiųjų darbu kalėjimai) už
mažesnes ir daug parankesnes asa • ass mielai suteiksiu jum prekes. isz kerszto nuszpvima
4
/ Antano
L
iszpildyti
didelius
ko
n
t
ra
kApsiymu
ne kaip sziandienines, kurias
Senavaięzio.
tu« apt apsavietimo Saliu, Mekslainiu
reikė kelis kartus lankstyti pa ir Bąžnycaiu. Duokite pirmybiasavo
ANT PARDAVIMO
kol inde<|i in masznolia arba in
pakol «j«ha kur kitur*

kam manai
koperta . jeigu
siunsti pinigu. Naujos doleri
nes biimasakoM bus truputi ma
žesnes už paprasta koperta.
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ATLYGINIMAI Lietuviszkos Pasakos.
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. MUSU MERGINOS.
— Ar moki tu virti valgi?
— O dedienele, da ne labai
gerai, nes t nujaus iszmoksiu.
— O ar moki skalbti ir prosvti?
»
/
t*1*. ’"rvnv .
— O dodienele, da ne labai
Namas del vienos familljoa, gerai, nes tuojau s iszmoksiu.
— O ar turi tu jauniki?
ant viso loto, ant kampo prie
—. O. fln/llntinln tu.«mi»
No. 436-438 E. Contra St Atji.
,

'

‘ linija. ” Karaliui teip toli pas
ANT PARDAVIMO
mane, kaip man pas ji,” atsake knk()rius, Papasakojo kara
Nauji namai Erackvil|e, Pa.
liui, kad tas žmogus visai ka Preke $4,600 ant lengvu iazmęSURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS. raliaus liesi bijo, ir liepe, kad keseziu. Teipgi lotai minėtam
karalius pas ji ateit u. Cžpykes miesto. Apie dauginus dasižL
kaijalius 'liepe užtraukt pulką nokite ant adreso.
Ohio valstija per savo In
H
kareiviu, ir, kad ta paloviu vi
V. Lapinskas
NHL
dustrial (’ojumission, tiprupina
saysii žeme sulygino, ta žmogų
601 W. Mahanoy Avė.
Apie Milžinus.
atlyginimą su žaistiems darbi
Mahanoy City, Pa.
pas ji pristatytu ant nubaudi (t.f.)
ninkams. Tas lieezia visus dar
mo. Pamalė kukoriiis, kad jau
bininkus, iszskiriant namu tar!L
ateina jo paloviu isznaikyt, sa
Lietuvitzkas Greboriu*
Pas viena karuliu buvo tok>
ims, kurie dirba
mriia ne sau, bet
ko iii savo k nei u : ‘ ‘ k ucia u,
kam kitam, t. y. kurie pasam- papeikęs kukoriiis. lis budav (1
K. RĖKLAITIS
duok!” Kinius per trumpa lai
kas diena snmuszdav <i kone vi
domi.
ka iszmusZi* visa karauna. KaApart i n va i riu nelaimingu sus blindus; kaip nupirkdavo
Laidoja numirėlius pagal
ralius da liepe didesni pulką
atsitijcimu atlyginimu, darbi- nauju, jis ir vėl siimnszdnx o, ir
naujausia mada ir mokslu.
užtraukt: tuojau.' ir tuos k u• ■
Prieiname prekes.
ninku sveikata apdraudžiama teip Imdavo kas diena.
cins \ isii> iszmuszv. Karalius i
Karalius užpykęs ant koko
nuo penkiolika
invairiu ligu
persigando, kad ja n treczia
516 W. SPRUCE STR.,
kurios g'ali paeit i nuo darbo.
riaus kad jau nespėdavo bliu
MAHANOY CITY, PA.
dali karaliuos liet eko, nuėjo
SAtlyginimas priguli nuo ne du pirkt, pavarė ji nuo tarny
Bell Telefonas 149
pas kukoriti ant susitaikymo,
laimingo atsitikimo i lidiimo. tos. Eina kukoriiis nusiminė',
Sako iii kukorin: “ka tu ‘
At lyginimas nepavelintas del nežino ne kur. Priėjo giria: ei
man padarei ! visa kone karmi
pirmos sanvaites po sužeidimu, na taja giria; po ilgam ėjimui
ną mano isznaikinai: jeigu kur' Ant. J. Sakalauskas
sužeista už
dyka
dy
ka prižiuręs rado nedideliu grinezele, inejo
LIETUVISZKAS GRABORIUS
man reikėtų su kitais Kariant,
kompanijos gydytojas, slauge in vidii, žiuri, kad tuszcziu.
IR BALSAMUOTOJĄS
kur asz gaiiezia kareiviu ) * * Sa i
ir jeigu ligoiibntin darbiniu nieko nėra, t i k \ ienas st n lelis
ko k u kori n>; * ‘ prižadėk man
kas nu vežtas, kompanija už- ūžt iost as per tai sukrato, kad
sjivo diikteri už pa ežia ir t ikrai
moka ligonbnt ines iszla idas. ežia kas gyvena. Pasislėpė, kur
leisk už mane* tai asz tavo kaįdedamas, ir laukia vaka»<>.
Kuomet darbininkas visiszka i galėdamas,
Ka ralius
reivius atgydysiu.
apnegaledintas
at lyginimas Parojo vakare toki dideli sZe
norom-neii'Hom turi*jo priža
siekia 66 2/ niiosziml i sanvai- szi v vrai-milžinai; varnas, pri
( lei ir pasiraszc. Kukoriiis. pa- Laidoja kųnu* numirėliu pagal nau
linio uždarbio iki mirtie* ap ejes prie stalo, davė su kmn>z
jausia mada.
Pigi Treke,
Treke.
Teipgi
('mes
kanežili.
perridatniH
per
pristato
visokiems
automobilius
įiegaledint (h Kuomet laikinai ežia in stala, sako: l i si a 11 ic.VISUS neu> \ <‘l i u* kareivine ir reikalam*-.
sužeistas, <1 vginiinas siekia kad ežia man butu ant szesziu
kiekvienam kai| i užkertu, tai Parduodu visokius paminkius, dide
66 2/3 niioszaijnt i sanvaitinio vyru gert ir valgyt!
Tuojau
sveikas sieja ! 'Tokiu laidu v i - lius ir mažius u/, pigiausia preke, to
irždarbio pakol pasveiksta. At stojo visokiu gardžiu valgiu,
sus a 1 ga i vi no. Kareiviai jam dėl jeigu pirksite POMNINKA tai
lyginimo sumos mokamos tik vynu; ko tik katras reikalavo,
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
už tai dailei padekavojo.
mis piginu gerinus parduoti negu kiti.
iki szesziu metu po sužeidimu. Pernakvoja tie vyrai iszejo. o
Karalius davė jam savo duk
333-335 W. Centre St. Mahanoy City
Kuomet darbininkas pusiau kukoriiis ta staltiese pasiėmė*
leri ir, nei
neilgai
Iga i trukus, hnv<< •
apnegaJedintas jo atlyginimas sau iszsinesze. Eidama s su t i ko
svodba. (11, tokia svodba! da
W. TRASKAUSKAS
bus 66 2/.”» nuoszimtis pakol Loki žmogų, klausia: ‘‘ kur t :i
asz kaip gyvas tokios nemaPIRMUTINIS LIĘTUVISZKAS
gale* vėl stoti prie darbo. Szi- eini ‘
Svieto vandravot at - cziaii! Geriau ir valgiau, per
GRABORiUS MAHANOY CITY
tas at lyginimas negali virszeti sake nepažystamas. “O ka tu
barzda varvėjo, nieko burnoje;
$18.75 iii sanvaite ir mažėti su tuom kuciiim veiki, ka nv
I
1
net
u
rojau.
‘
•iii
I
$.’>.00 in sanvaite; kur darbi sziesi :
‘Asz tam kuriui kad
I
(TOLI AUS BUS.)
j Laidoja kunus n|inieircliu. Pasamdo
ninkas uždirba imažiaus $5.00 pasaka n: duok! tai ir duoda.
atUornohilius del laidotuvių, kriksain sanvaite jam mokama jo
O ka tu su laja, staltiese veitiniu, ve^etiju, pasivažinėjimo ir t..t.
PAS DAKTARA.
pilna sanvaitine alga. Didžiau ki.') ♦ ’ “Ogi kad asz pasakau:
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
t
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r
t
u
žinai,
jog
del
t
avė
sias atlyginimas
gali būti duok ant kiek \ yru gert ir val
FAKTAI KURIAS PRIVA
$6,500 už darbininko žuvimą, gyt, tai teip ir stojasi.” Sus kožnas st ik loli.' kenk ia...
LOTS ŽINOTI.
— Asz, < laktate negeriu >11
bet jeigu atlyginimu komisijo- kalbė je eina abudu draugi'. Su
nierins rastu kad darlidavvs sitinka trec/.ia, sako: t » kur tu stikleliu, tiktai su stiklu.
Doleris yra justi geriausiai
tinkamai neaprirpino darbinin eini?” 4 i
vandravot, ’ ’
! prietelis. Mokslas yra galybe.
EXTRA DIDELIS
ką, gali nubausti darbdavį iki atsake
t
re
ryziijsis,
“
()
jin,
t
u
z
«
hi
'TIJeigu žinote kn’ip czedintt (10BARGENAS.
50 nh'osžimczįo didžians’ms su taja byle veiki, ka
i.‘S....j;'.
nesziesi.: !>”
; leri, jus visada galite turėti
mos $6,500. Didžiausias nuola
Kad asz tai bylei paliepiu,
Jeigu reikalausite
prioteliu.
tinis atlyginimas už dalini su kari man pastatytu kanuodaikokio tavorp kuri mes parduO
žeidimą yra $3,750. Komisijo- Jiausiiis palocius, tai teip ir da
dame, ateikit# o suozedinkite
nierius gali paskirti atlygini ro. ’' Ir teip visi iszsipasakoje,
pinigu. Parduodame visokiu
mą vienoj sumoj. Apart atlygi ka katra* su J<up gali, eina visi
reikalingu naminiu rakando,
nimo, sulyg koinisijonieriaiis trvs toliaus. Susitinka ketvirta
geležiniu daigiu, klijonku ir
nuožiūros, diirbininko iszlaidos i r jo k Ia ilsia :
kur I u einid .)' ’ ’
mažių karpetu, fonografu ir 1.1.
už medikaliszka ir ligonhniine ‘ ‘ Svieto \ audra vol,
a įsa ki
Teipgi visokiu didumo sietai
priežiūra
apmokama. Sulyg ket virtasis, “O ka tu su tilo
del langu ir duriu.
naujo priedo, instatymas pa kancziiiku veiki, ka neszicsi‘ f ' ♦
L. WASCH (Yv&skevicziui)
skiria $150 už palaidojimo isz- * 4 Ogi gal žmogus Imlu jau Iri*
Upholstering and hardware
hiidas apart kitu atlyginimu. dienas, kaip negyvas, ta i
1139 East Mahanoy St.
Atlyginimas nepaskirtas už li su jiiom kaip užkertu ir atgi
(Ant skersynes, 12-tos. ulyczioi)
ga ir sužeidimą viename atsiJis paklausi*, szitie trys
MAHANOY CITY. PA.
tikiihe, tik kur pabėgimas yra
jam papasakojo.
priežastimi tos ligos. Tokiuose Susikalbi'je, jog visi esą galin
atsit ik imuose kom.isijonierius gi, eina jie draugi'.
paskirs atlyginimu.
Beeidami užsimanė valgyt;
Pamatykite visa pasauli per musu
Darbininkas in dvi sanvaites jie ant to su staltiese sako: puiku Stereoskopa arba Žiūroną, k u-1
po sužeidimu turi iszpildyti » 4 duok mum valgyt!i ’ ’ Tas da" ris yra padirbtas isz geriausios meGalite matyte paveikslus
tam tikru IJanka — APPLI ve su kumszczia in staltiese, džiagos.
kaip tfkrame gyvenime, Paveikslai
CATION EOR PAYMENT OE sako: k 4 staltiese, duok man ant
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos
1
’
’
MEDIC

(COMPENSATION;
ketiniu vyru gert ir valgyt!” Amerikoj. Amerikos kariszki laivai.
AL SERVK’ES, ET(’. Iszpil- Tuojaus teip ir stojo. Pavalgė. Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir
CAPITAL STOCK $125,000.00
dus, blamka reikia pasiunsti in Tam, ka turėjo k nei u, labai pa Venecijos, teipgi daugelis kitokiu
SURPLUS IR UNDIVIDED
Industrial
of tiko staltiese, sako: 4 i mani v- puiku paveikslu. Su kiekvienu stere(Commission
ommission
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir
PROFITS $623,358.62
Ohio, Department of Claims kiru! a.'Z tau duosiu kiiciu, o tu
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi
(’(dumblis, Ohio. Atsitikimuo man staltiese.” Sumainė vki mes pasiuneziame gero modelio gvaMokame 3.ežia procentą ant
se, kur darbininkai nepaduoda kas sau iszsiskirste. Kukoriu*, rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio
aplikacijos blanka po trijų me turėdamas
kuciii, užsimano, luksztuose, kuris rodo laika labai
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir
nesiu po sužeidimu komisijo- kad jis turėtu staltiese, ta byle teisingai ir užteks jumis per daugeli
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100
jus turėtumėt reikalu su musu
nii'rins gali nutarti atlyginimo ir kanezinka; jis in kucziu sa
bunka nepaisant ar mažas ar
paveiksliu vertes mažiausia $8.00
nemokėti.
ka: “vvk ir atimk staltiese!” mes parduodame tik už $4.75, Su
didelis.
Komisijonivrius gali reika ir tuojau beregint buvo atimta kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
H. BALL, Prezidentas
lauti
poržiurejima
sužeisto ir kukoriui atneszta. Vėl sako: kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
darbininko hite kada jis nori, i 4 v y k, atimt bvle ir kancziu- yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus
j. E. FERGUSON, Kas.
Prigalite apsaugoti savo namus,
darbininkui tinkamiausioj vie ka! ir t uojaus viska turėjo.
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o
toj. Jeigu darbininkas turi va Atėjo pas savo karaliaus palo $4.75 užmokesyte kaip tuos daigtus
žiuoti in kita miestą, jo iszlai- c.iu, sarmatijosi in vidų eitie, aplaikysite savo namuose. Užganedi- KVITU knygele Draugystėms del iszdos bus užmokėtos. Jeigu dar kad ji vėl neiszvarytn
neiszvai vtn; sako nimas gvarantuotas arba pinigai bus mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c
atsisakytu pribūti bvlei: ” pastatyk man in valan sugražinti. Siuskite orderi dabar kol KVITU knygele Draugystėms del Kabininkas
sieriaus nog sudėtu pinigu ant.
preke pigi. Adresavokite szitelp’:’
ant perži n rojinio jo atlygini* da palocius, kad butu už kara
Preke - - - 25c.
PRACTICAL SALES COMPANY, susirinkimu.
mas.gali Imti pertrauktas.
liaus dailesni!” ir tuojau t a pi i
Desk 52
1219 N. Irving Ave.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO »♦
Atlyginimus gali gauti nasz- pastatyti pa Jociai, ir toki, kad
MAHANOY CITY, PA.
CHICAGO, ILL.
i
les, vaikai,, tėvas arba motina, jis ne pas karalių nebuvo m.i.
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■■ .... ■
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.i,
ji.
nepaisant kur gyvena, ezionais t es. luejo iii vidų, pasidėjo in
i
G
Snvienvtoso V ai st v be so arba kampa savo turtą: kanezinka,
užsienv.
byle ir knciu; turi staltiese, ki >
MAHANOY CITY, PA..
nori, tai gali valgyt
gyvena
>
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.

sau.
Pamate karalius, kad priesz
jo palocius stovi kitas, kurio
isz vakaro no buvo; siuntė tar
ną, kad eitu pažiūrėt, kas tuo
se palocinose gyvena, ir sako:
‘‘jeigu ka rasi, tai pas mano
paszaukie.” Nuėjo tarnas, žiu
ri, kad tas kukoriiis, ka karai:.5.
i—ji
•

(

i

3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo,
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-osia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas kart augą didyn. Yra tai saugiau ir geriau
Dėkite,
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
Dėkite sąvo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
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laszkeliu. .Atidarė smukles du vienas! J is \ ienas tarp begulinuovokos, nieke* įiealsimindu
1 ris ..ir mejo.
Garbiniuotais nio sniego, vienus, nuo jo gy- mas, tarytum,
taryl mu, to slegiatiezio
plaukai> Šamas, •didelis szuo ventojai 2,000 metru žemyn. miego galva butu isztusztinta.
džiaugės ir szokinejo apie juos. s ienas tarp szalto dangaus! Ir
.Jaute alki, ome va įgyt i.. . .
ww?
r*
- <>
“Dabar, sunau, tare Gas pasiūtasis noras liepė jam gelPasibaigė žiema. Keliauti
Kaip ir visi kili mediniai pard’as, nėra jau moterų, o pa bctis, neszintis, bet kur ir isz Gemini’o buvo jau patogi:
v ieszbuezia i aukszt uoso
Al valgyti reikia, tat imkis >kušti kaip:’ Leistis iu Loeei.e’a pulti ir Hauser’u szeima eme ruoszbulvių.
bedugnėn .’ Bet jis nedry.so dn- t is kelionėn - g ryžti in save
piuose, prie pat amžinu ledu,
Ir tuojau, atsisėdę abu ant ruatverti, insitikines, kad mir smukle. Motors lysdamos mu,
stovi Szvarenbach’o smukle ir
prastu suoleliu, eme siurbti tis pastos jam kelia, nenori sn lais aukštyn, kalbėjosi apie
tarnauja keleiviams vykstam
ja vienu du, piu ilikt kalnuose. du žmones, kuriuos tikėjos,
t ieiiLS isz Genimi’o. Kasmet, .* rinka.
Rytojaus diena labai prailgo
Vidurnaktis. Nuvargęs, pri- greit pamatyti. J.o>. stebėjosi
laike szesziu . mėnesinę szios
l’ltidi’ui. Sukaustyti Alpiai slefttaa baimes, sudribo kodej. kad neviens isz ju, kai dienoj
.smukles szeimininkas; Joną;s
Hauser ’is, jo žmona h* trys ju blizgėjo, szviesos szeszdiai pa- Staigus ir triukszmingas bal dar buvo gražios, neatvyko
sieke ir smukle. Szis jaunas sas paliete jo ausis, jis girdėjo pas jas, ncsuteike žinių isz š
vaikai palieka ji ir vyksta in
žmogus ž.iurc'jo per Įauga ir ranku lytėjimą ir krito ant nu vo žiema.vojimo,
Loeche’o sloni žiema voki. Smu
Netrukus inžinrejo in smuk
kle aplipdo sniegas, apkalėto lindėjo, gi senis Hari’s tik gu ga ros. Pažadintas triukszmu,
lėjo ir rūkydamas spiaude’ as Samas, ome urgsti, kaip ne le dar po sniegu esanezja
ledai;, vienok ii’ žiema ja sau
I Trich ’a*, rymsta visi isz>igand( * szunes, Langai ir durys buvo uždtirigoja senas szeimininko tarnas lom Vidurdien) ,
Gaspard’as I lari’s su jaunu sekdamas mulo pėdsakus, ku ir dairėsi aplink, isz kur galėjo neta; isz kamino, trupiieziuka
ri*- nesze moteris, nuėjo net ga ineiti pavojus. Priėjės duris, ruko dūmai. Bet prisiartino
sargu. Plrich’u K imsi’u. ir|
Sani’as. didelis kalnu szuo. na 1<di. Priėjės b(‘dugne, atsi eme uostyti, pasisziau>zt‘ plau- jie pamate, aid slengszczio, va
Abu szie žmones ir gyvulis gulė ir ilgai ž.iurejo i u Loeeho kai, susirieto uodega, A pul nagu sudraskyta gyvulio oda.
Daugiau insižiurejus, Han
skursta ligi Pavasario sziame kaima. Tos bedugnes kaimas pas Kunsi’s gulėjo, laikyda
Paskut ine dalis naujo tilto per St. Johns upe arti Jack
masis
užkedes
kojos,
jis
szaudar
nebuvo
po
sniegu,
dar
visa
Tai
ne
kas
kj
ser
’
iene
t
aro:
sniegu kalėjimo, ap> u pt a me
sonvillo, b'la.. kuri stato del Elorida ( oast geležinkeli liko*
apylinke donge žali spygliuo- ke: “ Neik, noik, nes užmusziu Ui, kaip Sam’as.
Ir
szukteleiszbalsiu ir žvilganezin kalnu
pastatytas in laika keliniu miliutu. Dalis tilto likos pastai ytave!” Szuo eme loti, szelti j< >
ežiai
medžiai,
Dabar,
viename
”
Isz
vidu

Ibi,
Gaspard
’
e!
virszuniu. Sniegas užverezia
kuris pri verte rio atsiliejjc bak as, balsas asz- tašant paplokszczi n valcziu ii prit rauktas prie rieto*. 'I'iu
ant
“
prieszo.
prieszo.
”
nameliu,
buvo
ir
jautu
mažu
stogą, aplipina langus, dūri-*
kd perbėgo per tilta in deszimts minui u vėliaus.
na
Hauser
’
aite.
Samas
rėkti
jo
poną.
Šamas
tuojau
Bet
kuriame.
’
liau

Irus,
tarytum,
gy
vulio,
Žiema jau artinosi; viena
Per toli buvo I Iridi ’as. per nurimo, padėjo ant žemes gal- ser’as pakartojo: “ ji, Gasliūdna Rudens diena HauMu ’is
Ar girdite* mergeles, kam
platus
tarpas,
kad
va
jo
akys
žibėjo,
per
iltis
versužinot
i.
t
J
pard
’
e!
”
Ir
vėl
pasigirdo
bai

ir szeima ruoszesi leistis žirnivn
jum ez\ ier\ t is,
žesi
urzgimas.
kaip
ir
jis
norėjo
t
(m
leist
is,
sa;
.
panaszus
pirmam,
nuo kalnu — inLoeche. Trys
t
Kam jum reikė* ežiaupyt i> !
l'lricli’as ir gi atsikvapste.
kada
dar
galėjo
!
berniokai vede tris midus “PGalop^ visi trys vyrai, lovas
Katra eziaupia savo įmina,
(I
bet
jaute.*
i
nualintas
baimes,
Jau
už.
Vildst
rubel
giriu
sunkintus kroviniais ir kitai*
ir du Hinu, magino atidaryti
Tai m* turi proto gana.
virszuniu
pasislėpė
nuėjo
bufetai)
sauk*,
szis
ieszkoti
degti

reikalingais gyvenimui da i k duris. Jos prieszinosi. Tadu jie
Ne re*ike jums per daug
nepatyręs
žmogus
sngryžo
pas
nes,
ir
kartas
po
karto
iszgere
tais. Paskui juos, ant ketvirto
pasiėmė isz atklydęs sunku
bezdžionkaiil i.
jos
daugeli
stikliniu.
Dabar
.jis
dranga.
Senis
Hari
’
s
ruko,
Pamulo jojo Joana Hauser ’tone
Ypatingai priesz vyru>
mates
ugryžnsi dranga, pa insidrasiuo. jo vėpose siautė rasta, insiuhavo ir smarkiai
su savo dukterimi I Jusa. Dar k s
paleido in duris, Sugirgždėjo
t iimpyi i,
iniu
suloszti
kortomis.
Palosze
ūgius.
paskui seko pats tėvas ir du
medis, lentos suskilo in gabalė
Kaip Diedas sutvėrė*, teip
ėjo gulti.
Rytojaus
diena
jis
nevalgo,
ilga
laika.
tarnai, kurie privalėjo palydetj
lius; paskui pasigirdo didelis
lai k y kit e>,
dienos
buvo
pana

tenkinosi
tik
alkogolin.
Ir
dau

Toh'snes
'zdmininkiis ano kalnu virsz.utrinks.zmas, ir viduje, už bufo
I > ne kaip varles puszytis.
šios m pirmąsias.
geli
dienu
jis
buvo
girtas,
ap

niu. Tarnas l’lriehas Kunsi’s,
to, jie pamate stovinti žmogų;
Jau lai szirdcles gana,
ojo
moGaspardar
dažnokai
svaigo.*,
kaip
galvijas.
Ir
kaip
Szveicariot is, pamaži palikda
Jeigu kvaila, o pasipili in
( Ižoklen ir kiekviena karta jam tik ateidavo mintis apie Gas- jo plaukai donge peczius, ant
mas šeimininką, savo dranga
krutinės karojo ilga barzda,
mergina,
pa
rd
’
a
Hari,
jis
gerdavo
tol.
pavykdavo.
'I
Tada
SzvarenbaGaspard a Hari, vijo ta mula,
kaktoje* žibėjo akys, skudurini
Ak) s primerktos,
būdavo
Ma
lianoje
i
žinau
viena
elm
>muklej
kol
krisdamas
žemon,
parblok>
zvenla,
»
moters.
ant kurio joji
I ansa
Lupos suezianpto>.
sztas svaigulio. Ir gulėdavo šlepe jo kuna.
bobel ia.
va
i'-žinda
vosi
i
skania
ir
szvie*
sekė ji savo akimi.*, tarytum, jj
Rodos kad jos szvimeziausios,
ant
veido,
apsvaiges-mirszlanNe
kam
likusia
žmonelių,
žia
mėsa.
jo
nepažino,
bet
Ha
User
’
ai
szaukdama mimikos iszrai^zO lai vyruezoi niekiausios.
Kuri turi bjauru bilda,
Bet viena diena šeili.- Gas- lis, sąnariai drebėdavo... Kar Louise Hauser’aite
suriko:
ka.
O kada lyg austi burna atidaro,
l
’
lriehas.
tais
jis
atbusdavo,
bet
balsas
į tardas nesugryžo.
Ir
labai
protu
kuda.
“
Mamvte,
tai
l
’
lrich
’
as.
M.o
. Pnvijes gyvuli. knri> iieszo
Tuoj isz aniolo velnes pa
Daug apie ja.ja sziadien ne
motedin, l’Iri kas Kunsi’s uždė pasiėmęs isztikima -zuni Sama “ I ’Iridi ’ai! ” kaip kulka, per tina dukters tvirtinimą pripa
sidaro,
veikia
vo
jam
galva,
jis
vartosi
leidosi
ieszkoti.
Ilgai
ieszkojo,
kalbesiu,
žino
teisingu,
nors
jo
plaukai
jo savo ranka ant peties ir teip
l’ž tai vyrai bijosi tokiu
Ant kito ka r t <> ai i d (‘siu,
balti. l’lrich’as leido
pamaži žingsniavo. Hauser’ie- daug vargo, bet gryžo neatsie- ir szauke pas save Sama. Ir buvo
merginu,
*7.110,
kuris
rodėsi
kad
liks
ke.*
tikslo.
Gaspardąs
dingo
be
Bei
jeigu
du
karia
dagirsiu.
davėsi
apžiūrėt
i
;
jiems
iueiti.
ne pradej szncket apie tai, kaip
Szalinasi kaip nuo pavietres
kvailu, kaip jo ponas, spraudė tacziau in klausymus nieko ne
Tai su koezelu smag'oi už-" "
jie turi praleisti žiemos sezoną. pedsako......... . ... „ ..
nuo juju.
Sugrvžo.
Priėjo
smukle.
Na

si
prie
duru,
drasko
jas
nagais,
kirsiu.
at;
ako;
ir
kada
ji^
buvo
nuvesSenis Hari’s jau 14 žiemų pra
>:<
*
griaužė
baltais'
dantimis.
Jo
mas
buvo
nejaukuį.
('žirniais
ž.eniskei
nieko
flaiinas
las
pas gydytoja, gydytojas
leido Szvarenbadi ’<> .* mukioj,
Skrantu bobeles rudąkia daro,
nogiliuoja,
gi l'irikas dar tik pirma žiema žmogus užžiebė ųgni/ ph>i.*.ot i- poiias vėl mauke, rijo užrietęs pat\ irtin<», kad vaikinas, buvo
Sni‘jusios pas kūmutes miin'Piktai tegul pasivaktnoja.
liekas7J110.se kabinose,
kalnuose, l'lri- no ir’ Užmigo teip kietai, ne- galva degtine, kin i tucz tuojau pamiszes. Tacziau niekas nesu
szaine varo,
u/.migdydavo jo mintis', atsi- žinojo, kas atsitiko su jo drau- Teip, teip, apsisaugok mamule,
dias klausė šeimininkes roko- ! maustydamas apie nięka.
Be kurios neapsieina,
I)a visko paporyt negaliu;
Hleiidaciju, bet jis nesuprato ir
Jis ilgaii trH(\gdjb;ydftl
miegdjfru*v)nbai ilga minimus, iszdildvdavo ir bai- gU;,
Gere kol isz proto neiszeina.
Jeigu da karta pliauszkenl
Ta vasara
mirė ir jauna
ramiai žiurėjo in jauna mer laika, nepaprastu miegu. Bet me.
O kada inkaista kaktos,
Treczia > an vaito jis baigė vi Hath er’aite, ja perszalde szalpagausiu,
Pacziau rekarėžiais jis urnai, koks tai bakas, riksmas
gaite. Tacziau
rp
Szoka viena prie kitos,
sa
alkogoli.
Bet
szis
nežinoTai liežuvi dživvaž nupjausiu.
tas
kalnu
klimatas.
alsakvdav o: “Teip. tamsta.
“l’lrich!” giliai ji pakratė ir
♦
♦
♦
Pradedu musztis, ,
Verte V. Kr. Meczius.
vėl liovėsi. Ar
A r ji pabudino? niszkas gėrimas jo nenuramiB(‘t jo minty* skraidė told
Paskui provotis,
Galop jie atvyko prie Gem Ne, jis dar karta ta baisa gir- no, prierzingai, eme vaidintis
Pinigus ant provu iszmela.
gąsdinantieji vaizdai. Dabar
suszukima....
ini’o sansmaukos, isz kur rei- dėjo, drebant i
I*
Paskui dairosi viena in kita.
kejo leisti s žemyn - in Loe- TPikiai,
buvo szauksmas. Szau- jis vaikszcziojo po kambarį,
'
Tai vis girtavimas daro,
kasdiena po pirmam menoehe; prieš ju akis stojosi pla- ke; ‘-ririch!” Kas nors buvo kaip žvėris užtvaroj, ir siikda• UI* •t
Ba kas diena raukia be galo.
vo
ausi
link
duru,
klausydasi
t ns Ronos sietiis. Tcif dar to- pas narna. Apie tai jis negalėjo
A r žinai, kad muses ir uodai Jeigu nuo vyra in kaili gautu
linu, tarytum,
iliansioj duo- abejoti. Jis atidarė duris ir už- mas, ar nevorezia kas sienos,
Net ir tuomet, kuomet ant neszioja ligas ir ar nuo ju ap
Tai teip negirtuokliautu.
Viena naktį atidaro duris
be j. pamalė Loeche. To kaimo roke: “Tai tn, Gaspard’ai!”
past (‘bet i, kas ji szaukiai, nore- kares lauku Europoje žuvo saugoji savo namus vartoda
nameliai, kaip grūdas, atrodė Baisus buvo jo szauksmas.
t ukstaneziai gyvybių s/.im|ai mas tam t iiikaneziiis sietelius
maži. Am takeli t > kranto suNiekas neatsi.*zanko; jokio jo priversti ji nutilti. Szaltas
tukstaneziu. mirė ežia pat ne
ln \ iena vieta mergina isz
Ar žinai, kad visos slogos
-tabdo midus; takelis, kraipy- garso, jokio murmėjimo, jokio vejas pūstelėjo veidan ir szalmie nuo ligų, kuriu lengvai yra limpauczios, ir gali kitus
1 netuvos pribuvo.
durnasis, kaip žaltys. vis bego deja vimo.nieko.
Dar naktis. t is pakratė jo kaulus; tada jis
galima iszsisaugoti. Kare už
Pas viena bobelia apsisėsti
ir nyko iii gilia pakalne. Mote Baltavo sniegas. Pakilo vejas, trenke durimis ii: užstumu, vj- sibaigė. Demokratija laimėjo, privesti prie smukios ligos,
gavo,
ypatingai vaikus:'
rys nns<do, abudu soma
seniaii ir gi vejas szaltas, kuris ajylo akme sai nepastebėdamas, kad Ša
bet mos (hir turime la.imeti ko
Tai penkis dolerius už Ne
Ar žinai, kad ligos dažnai
atėjo ežia pat.
nis ir sziose auksztyboso nepa- mas iszszoko laukan. Sugryžes
voje su baisesniu
baisesniu, nuolatiniu užsi kreezia
nuo
neszvariu
dalia mokėjo,
Tat keliaukime, tarė t eva.«* Ii (»k a jokio gyvo sutvėrimo. uždėjo ant ugnies malku ir at
žmonijos prieszu — liga.
l’ž kava, ir kad nakvojo.
ranku? Ar visuomet nusiplau
1 lanser’is. Sudie. draugui, ik I'lricli'as vėl suszuko: “Gas- sisėdo. susišilti.; bot. staiga jis
Nora jokiu .slaptybių, kurios ni rankas priesz valgymą ar
Ir da vyreli szeszto da pa
pa rd ’ai!
Gaspard’ai! — iszgirdo ka tai griaužanti sieateinaneziu metu! drąsos!
norėjo,
“ Iki ateinaneziu met u. ” pa- Gaspari ’ai! Galopjuutilo, ap- na, verkianti. Jis, paniLsZ(‘lio Imtu reikalingos, kad iszsisau- maisto cziupinejima ?
() kad jojo negavo,
kartojo Hari’s.
rim<>.
Kalnuose
nobylysle bglsu suriko: Nueik!” Vien- ;oti nuo ligos. Szvaru's namai, ..Kuomet kuris nors szeimv*
p
Tai padnszka merginos už
A tsisveikino
* zeiminilikus vieszpatavo! Ir vėl ji apėmė. tik nusiskundinur skausmin- szvarus maistas, szvarios ran nos narys serga skarlatina, ty
kos, sz.varus dantys, szvar.tLS mais, d-ifterija, kokliszu, karszgrėbtąja vo.
>enis Hari’s ji sekdamas l 'lri- iki kaulu baime, Kuliais imi-. gai atsiliepe...
chas teip dare; l’lriehas atsi verte smuklen, užtrenkė duris
Baime jo augo, Jis nuolat pienas, szvarus vanduo, švie tinemis, džiova ar kita kokia Kitos mergicos baksa užlaikė.
Mat už burda palaike,
sveikindamas Louise
pasz- ir užtrauki* stumas; drebėda kartojo ’‘ Nueik > t ir sukinėjosi, žias oras, sanitariszkos išėji JigU, kurios galima išsisaugo
Vienam vaikinui liepi* su
nahždejo jai in ausi;
mas krito kėdėn, jį.* buvo insi- ieškodamas kampelio karpa* mu, vietos, kova su musėmis ir ti, ar visnomet praneši svei
merginoms Neddioje ateiti,
“ Neužmirszkite szin kalnu, likines kad jo draugas ji sz5ąu- sislępti. Samas, vis urgzdamas. uodais ? visa tai mažu k tiekai- katos prižiūrėtojui, kad jis ga
-žios vietos.”
ko... 'Pnomi JIS
jis buvo tikras, slankiojo poliai siena, griauž- nut>Jn, teeziaujieatiieka pasta lėtu neleisti kitiems tos ligos Tai galės savo baksa paimti.
Neddioje, kaip lik in šluba
e, $ ♦ atsake Louise, tary t ei p kaip yra tikimu, kad jis dama duris. ( Iridi’as prislin b(.‘tjmis, dalyku^ ir apaaugioja ingauli ?
i nėjo.
<
> .
Alt namuose i uyėstos tynos ?
ko prie bufeto ir maisto sapde- nuo daug ligų*
tum visai jo ne klausydama.
gyvena, valgo duona.
Arjaujiety kad savo dali at Jei. ne, tai ar turi iszeinainaja
Kūrinėjo gauja girtuokliu
“Tat keliaukime, pakartojo
Semdis Dari’a laike dvieju li.ii ir vii>zžmoniszk.aK jogai isze
sėdėjo,
vieta, prie kurios muses nepri
Jonas Hauser’is, gero* sveika dienu ir trijų naktų baigė savo keles,lentynas, atvilko jas;pric lieki?
Boba suriko: “ar tu ju
Ar
užlaikai savo
namus eitu!
tos!”
gvveninja.. ir ITrich
t inch ’as mau daru, kad ai romtit r barikada.
gyveninei.,
- «*•
a pektinas,
Ant galo ar pats ir visa szeiSekdamas paskui
vistu, stydamas apie >avo kaiupanio* Paskui sykrove vjena ant* kito .szvariaiBi i.u gerai iszvodintaial
11 f
Ar g^id tik hz varu tyria, van myna esate sveikais? Isz kur Ar pasamdytas apgynėjas «
Hauser’is leidosi.
leidosi, s linko že- na rųire...
visus likusius* baldus, uįkimJ«i jjis vsomiaimųi isz apie kai žinai? Ar buvo Jie Norėjo girtuokliai užklupti,
mvn.
Af(‘jo diena nžtek(*j(^saule ir szo langus, kad joks piktadaris deni?
1j • 4 . . 1• •
•
Ir kaili vaikinui iszlupti,
avųikiUoje ištirti, < kaip kad
szalUnipdir
;
m
tikrai
nematytu,
neipsiljiiĮŽtu.
,
Tarnai grižo namon
.* imi- Knngi truputi sąmones atgilvo.
Bet apdnialszjno,
Samas,v-V)H slankioda- žiiųdt kad in ji ile^iplaiya van* kareiviai yra- tyrinėjami ?
kleii. Ėjo pamaži ir nekalbėda Pasigamino valgio san ir szu•Ir nemirsze vaikino.
mi. Teip pasiliko juodu du vie niui,,paskui leido laika kėdėj, ma«4.iiudpflL dejavo, ungste... dint jB^.iHzejipio. viotu> »utr,y- (,Ai’ižingi, kad motini#.dakta
Vienas apskundė boba kad
ro peržiūrėjimas yra Inbiujuiunukankinta szis jaunas.žmogus panasziais nu, moszlyao ajvtvartu?
nu keturis ar penkis menesiu^. nepjiįdindamas,
naminia pardavinėjo,
A n .pianas, kuriuo poni savo dingasvkad susekti pradžių ko
Po keik laiko
Gaspard ’as szirdžia, maustydamas ųpje še uųgstimais.oipe ir pats atsaki
Palicijai sumelavo, kad
nėti. Keletą dienu ir naktų te- kudikiųa yra virintai ar paa* kiosį ligos ir t uo pnvilgiiiti, gy
Hari’.* pradėjo pasakoti, kaip neli gulinti sniege.
virinėjo,
Ar gali atsakyti
jis ežia praleisdavo kitas žie
ir vėl naktie nždongo kalnus sesi viono ir kito linkėjimai. terizubtas? Ar gthina kiekvie vertima ?
l’ž tai ant szesziu menesiu
mas. Mat, jis gyveno su Miku ir baime ųpeiųo.. jif
;XięnaK,hQ paliovęs laksto apie nas kūdikis po tris stiklus kas D taip,” in visus tuos kiaušyskaldyt akmenis gavo.
mus, jr ųn tikrai žinai, kad
■’ •
’ ...
Canol’n, labai jan pasenus in; vaikszcziojo tamsioje virtuvėj. numa, nagain diutskę sienas, dienai t *
Ar. udikis penimas krūtimis, kaimynas gali ta pafii atsaky O tos bobos niekam nevertos,
primine nelaimes, kokios ežia Trupuęziuka szyiete žvake. Isz tartum, norėdamas siŲiaikinti
jmtras
sųsilenkes kaip t uratu biTtiJnAir jis azva* ti? Neleisiu kųd Jis neatsargiai Veluk lead butu patempi os.
juos, senose tyruose, patikda vieno gnlo ji.* ėjo in kjtfb ejp mppelį,; jiptrąs
vo. Klause, n u levies akis Llrį- dideliai^ žingsnais, .klausyda vaiksjccziojo. pasienių ir žve- riai, užlaikomai J Ar jam suteh gyvendamas .pųųtatytu kitu priverčia in valos'tojo raugklo,
Nepaiswdnmjps glifo;,
Nepaiswdainps
gafo;, >
ehas Kunsi’s, bot savo minti- mas ar baugus šios nakties riszku riksmu, atsakinėdavo. kiamą Užtoktinai szviežaus onj sveikata dų paveju* Tame .d’■
’
•
Li J J -Li 1
•
Ne
vietna
pavirstn
h) LbjnuViena vakara IMricb’as • jau ir ar jis nelaikomas karsztojo, deliittno reikale valdžia žiuri
mis sek.e ta, kuri nusileido in szauHsnw <la’’ neprasideda, ar
rVbia,
rVhin
Ar žinai, ii n visus savo gyventojus, kad
slėni. Ir szt^L jie pamato jau neardo paniurusios, Oją fvlp^., nięko, ųęgirdejo; ir i nuovargio tvoszkioje virtuvėje?
». M
trirtlVltlfll
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i
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.
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Mahanoy City bus kožna Utarninka, 30 E. Centre St. ant
antro flčro. nuo 9 vai.
ryte iki 8 vai. vakare.

Kreipkites pas Dr. Hodgens
Philadelphia

Silpni, Serganti Vyrai ir
Moteres.
Neserganti bet vis gi ka tik
pajiege dirbti. Nelaukite.
.Jeigu esate silpni, nervuoti arba
tunte kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime.
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
valgiui, plakymas szirdies ir kili pilvo
nesmagumai greit paszalinli.
KRAUJO, NERVU IR OPOS—ligos
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.
Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverge ir Retnycaia
galima matyti daktare Pottaville, nuo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Antras florae Bauium name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

A RAMANAUSKAS
LIETUV1SŽKAS

1 I

>

1

t

ST. CLAIR, PA.
IszhalMHUuojH ir_ ląi.doja m irusi uh
ant visokių kapiniu. Pagrobus paruoszia nuo papraseziausįu iki prakil
niausiu.
Parsamdo automobilius del
laidotuvių, veselru.
vescTi'u, kriksztyniu ir
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1U73-M.
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Lehigh Valley
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EKSKURCIJA IK

Niagara Falls
Subatoj, 26 SEPT. į

$5.00

IN TEN IR
ADGAUOS

Treinas apleis Mahanoy City 9:50
Petnyoioj vakare, Sept. 25

Pribus in Niagara Falla 6:15 Su- Į
batoa ryta. Griitant apleis Nia
gara Fall* 4 valanda.
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$1,000 TIK UŽ 60c.
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MILL & PATTERSON STS.,

APIE SVEIKATA.
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Atsiunsk mums 60c ir gausi mnaa
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? 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 esaa
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
(asthipa), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bot musu Nar
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu>
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.
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Amerikoniszki tekintojai Kariaus Prieszais Riffus.

SHENANDOAH, PA.

APIE KOJAS
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Aplinkinei farmerei
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F. AD. RICHTER & co
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Brooklyn, N. Y.

L. i

ra
7

■?A

