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Euge-

Milijonieris apsivedė su 
savo kukarka.

Muskegon, Mich. — 
niuszas Meurer, milijonieris ir
fabrikantas popieros eziouais, 
62 metu, apsivedė su savo ku- 
karka pana Margarii'ta Wass
erman, 42 metu. Meurerui la
bai patiko Margarietos valgei 
ir mokėdavo jai $40.000 algos 
ant meto. — O gal del to apsi- 
paeziavo su kukarka, idant su- 
czedyt alga.
Dievas iszpilde jojo praszyma.

Geneva, N. Y. — Laike teis
mo. Jonas Sturmer, atsistojas 
priesz slidžia, tvirtai iszsiajsz- 
kiuejo. buk jisai yra nekaltas 
už nužudinima savo paezios 

menesiai adgal. Baigda
mas savo 
galo paszauke: 

nubaudže

keli
iszsiteisinejima ant 

I )ievas 
mane nuhaudže czionais ant 
V’ftos jeigu asz savo paezia mi

tuos žo
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Vyras liūliavo vaikus, motere 
siautė su kitais.

San Francisco, Calif. — Pa
togi Eliute Chapman palikda
vo du mažus vaikus namitf, ku- 
riiios turėjo liuluot ir prižiūrė
ti josios vyras, o bUiute kas va
karas iszvažluoda vo 
su svetimais vvrais

bambilois 
svetimais vvrais ir nesu- 

gryždavo lyg rytui. Tasai lep- 
sze vyras negalėdamas iszlai- 
kyti tokio pasielgimo savo pri- 
siegeles, innosze teismą 
persiskyrimo kuri aplaiki‘. M 

netekus pastoges o 
draugu su kureis t raukėsi po 

nes tiejei ne
savo sprando

tore

ant
o-
ir

su 
visas aplinkines, 
norėjo imti ant 
sunkenybe, isz rupesezio pa 
siskandino upej<».

Apgaudinėja valdžia ant 
150,000,000 kas meta.

Washington. 1). C.

I ta
po ženklini i

—- ^uvieny tifsia 
likos uždėta 5339

vaikai deda savo

New York. 
Va 1st i josią 
sutaiipinimo liaukos mokslai- 
nesia, kur 
centus ir tokiu budu pripranta
prie paezedumo. In taisės ban
kas taupina 1,543,406 vaikai, 
kurie i ik Įėjo suvirszum 14 mi
lijonu doleriu.
Sznipai surado guzutia banke.

Philadelphia. — Prohibieijos 
sznipai kokiu tai budu suvuo- 
de buk Italian Banke randasi 
paslėpta daug 
Ana diena keli
trokais, padare krata, surasda
mi skiepe banko deszimts 
baczku vyno, dvi baczkas spi
rito ir 600 kvortų geros guzu-

Taigi ir bankoje ne sau
gu laikyti guzuiia, nes sznipai 

suvuodžia kur jiji

25 banditai nuteisti ant 
suszaudimo.

Moskva. — Ana dicma 25 
rusiszki banditai likos nuteisti 
ant suszaudimo per sovietus. 
Banditu vadas Borisis Isums- 
ky likos teipgi suimtas.

nu 
idi

l’erp 
suimtu banditu randasi ir l’et- 
lura kuris su savo banda api- 

gyventojus žiemi
nius Fkrajiuos. Po niusziui su

Petin ra persistatė sa- 
ukrajiniszkas patri-

pleszinejo

gero gervino, 
atvažiavo su

banko

t es.

lenkais, 
ve kaipo 
jotas kovodamas prieszais rau
donuosius, ant galo jojo vais
kus likos iszvaikintas. Petį u ra 
sūri ūkias keliolika savo drau
gu užsiimdamas pleszimu pa
kol nepakliuvo iii valdžios na
gus.

Skundeja buvo

«į

Miniszka skundže.. zokoninka 
už apsmeižima. — Bjaurus 

teismas.
Komoj (Italijoj) ikriminali- 

name teisme invvko labai sen- r
sacinga byla.
vienuole sesuo Teodora, n kal
tinamasis — vienuolis Gerrone. 
Liudininkais
apie du szimtai invairiu klodu 
žmonių — kardinolu, pralotu 
ir kitokios ruszies dvasininku, 
taipjau senatodiu, parlamento 
atstovu, valdininku, laikraszti- 
ninku, vienuoliu ir seserų.

graži sesuo Teodora
skundėsi, kad vienuolis Gerro- 
ne, su kuriuo juodu abudu ben
drai vede medicinos institutą, 
pradėjęs jai labai meilintis, bet 
ji jo meile atmetus. Insiutes už 
tai vienuolis Gerrone paraszes 
ir paskelbęs brosziurele, kurioj 

budu ap-
Ten jis būtent, 

sesuo freodora 
pa luistu vi nga

buvo pakviesta

>,

Jauna,

Galėjimas su dalgėms už 
merginas.

Vicdnius. — Jugo Slavoki- 
joi atsibuvo praėjusia sanvai- 
tia nepaprastas duelus arba 
galėjimas su dalgėms. Kaime
lije Savituoju, Jonas ir Petras 
Kristai mylėjo dvi dukteres 
gaspad^riaus ir neužilgio ke
tino sirjoms apsipacziuoti, bet 
merginos atmetė szirdis broliu 
Kristų, atiduodamos savo mei
le del broliu įniro ir Frano Ba- 
leszu.

Isz to kilo tankus muszei ir 
barnei terp atmestu jaunikiu 
ir nauju, ant galo Kristai isz-

Ba leszams ga le j i ma, 
iszrinkdami už ginklus nkisz- 

Buvo tai baisus 
ginklai, bet Baleszai negalėjo 
atsisakyti.

< Tula ryta keturi
vietos pradėjo 

Po trumpam ka
pojimui vieni kitus, 
likos baisai supjaustytais, jog 
krito nuo isztekimo 
kraujo, 
voti ir

mis
Jcauskas iszpuole

■'į
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a

tino su joms apsipacziuoti, bet

smai kei sukruto bėgdamas per 
grabe, Juozas Hornsby, Ania-

Paseckis ir Ignotas Pet- 
, aplankyda

mi smarkius sužeidimius. Visi
jandasi Nautiko ligonbutej^.

— Neužilgio pribus in cziO- 
nais ii sveezius kūma Baltruve- 
ne, nes tiligrama aplaike apie 
kokia ten labai smart motere- 
lia kuri vėlybam aikle trankosi 
po aplinkines su bambilium. 
Adresą josios turime, kuri iri- 
teikem del ponios Baltruvie
nės. ______

Shamokin, Pa. f Po sunkei 
ligai keliu metu, apleido szi 
svietą Mikalina, milema pati 
Vinco Labalaukio, pergyvenus 
Amerika apie 23 metus, turė
dama 40 metu amžiaus (po tė
vais vadinosi Baruliute). Gimė 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav:, 
Rudaminos para., Strazdu kai
mo. Paliko dideliam nuliudi-'II- 
mia vyra, keturis sūnūs, ir dvi 
dukteres. Laidotuves atsibus 9 
valanda Subatos ryta su bažny
tinėms pamaldoms ant kuria 
užsipraszo visu giminiu ir pa
žystamu.

Chicago. — Kur 
kliusi — 
rasi ir juos paežius pamatysi.

Pavyzdžiui ketvirtadieni ge
gužes 31 d., Stock Yards teis- 

Barasa buvo
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paženklintos 
baisu dileliu.

.l'sper mnra
randasi.

Sudžo apsergsti arielkinius 
sznipus.

Si i dze

pri-
Baleszai

I:

I len
kimam buvo

— \ alrlžo 
kas meta nehuika 150 milijonu 
doleriu per smuglerysta. 
bar valdže ketina
15 milijonu doleriu ant apmo
kėjimo sznipu ir 
gaudyti smuglerius 
gai prie Najorko.—
kei užsimoka valdžei prohibjei- 
je.
Visi svodbininkai užsitrucino.

Trisdoszimt s
svodbininku kaipo ir jaunave 
džiai užsitrucino 
visztiena.

nuo isztekimo daug 
Kristai likos areszta- 
aplaike kožnas po de

szimts metu in kalėjimu. Bale
szai randasi ant mirtino pata
lo.

ja biauriausiu 
szmeižes.
pasaikojes, kad 
gyvenus labai
gyvmiima Venecijoj ir Romoj, 
turėjus neleistinu santykiu su 
vienu pralotu, kurs nevengęs 
ne jokiu priemonių, kad tik at- 
sikriiezius nuo savo konkuren
to, vienuolio Cerrone.

Byla pradėjus tardyti, teis
mas atsižvelgdamas in tai, kad 

skandalinga byla galinti 
J1

Putare tardvma dart vi tik už- 
darytomis durimis, 
teisino ruman paszaliniu žmo
nių neinsileisti.

IsztaresJ

Kada gil-

džinu!” 
džius, krito negyvas.

Mirdamas prisipažino prie 
keturiu žudinseziu.

Pontotoc, Miss.
tino dirstelėjo Jonui Mathews 
ir ketino paimti su savim, atsi
liepė jojo szirdije savžine. pri
sipažindamas prie keturiu žn- 
dinscziu kurias papilde suvir- 
szum trisdeszimts metu adgal, 
o už viena likos pakartas ne
kaltai jaunas vaikinas. 
Mathews buvo pacztoriuin

dinscziu kurias papilde snvir-

I ikos 
jaunas 

buvo
miestelio, vieįup žvmuuisiu .■* ■ . .(urfHurns farme-ingas farme-parapijonu ir 
ris.

Mete 1884 nužudė jisai du 
brolius, po tam viena szer’ifa ii 
pirmutini vyra 
kuri sudegino, 
szerifo likos nužiūrėtas koki'- 
tai jaunas vaikinas kuris Ii 
kos pakartas, norints žudinsbe 
nepapildo, apie tai žim-jc 
Mathews bet nieko nesako.

Nelaimes su automobileis.
praejtos 

dienos viso- 
po, viso

savo paczios
I’ž žadinsiu

vaikinas

apie

New York. — Nuo
Seredos lyg szios 
šia dalysią szio 
kiosia nelaimėsiu su automobi
leis pražuvo 6S žmonis o apie 
1500 likos sužeista. Kuom dan- 

automobiliu

S l<

giau autoipobiliu atsiranda, 
tuom daugiau bus nelaimiu, 
jeigu palis automobilistai ne
susipras ir ne važines teip pa- 
siutiszkai.

Arielkele ir alutis plauke 
isz Kanados.

New York. — Nuo kada gu
bernatorius Smith davėSmith

lins in New York 
kad dabar valstis

m 
sprandą prohibicijai, daug lai
vu iszplauke isz Kanados su 
geru alucziii ir guzuiia, kuria 
be jokios sunkenybes insmug- 

o va 1st i. () 
nesirupina

visai jeszkojimo prasižengėliu 
prieszais prohibicije, visa sun
kenybe puola ant valdžios jesz
kojimo smugleriu.

Miestas atszauke visa vande
nine pat rule isz pakraszcziu 
kaipo ir savo palicije isz kaba
retu ir kitu vietų kur perlau- 
žinejo prohibieijos t iesas. Da
bar Najorke galima daryti kas 
kam pntinkir— gali gerti “ant 
prapal,“ bet valdžios agentai 
nepaliove savo sargybes jesz- 
koti szlapiuju.

Kiti valstijoi ir ketina dabar 
atsmaukti prohibieijos tiesas.
Pergyveno visus savo vaikus.

New York. — Tomis dieno
mis apvaiksztinojo savo
metu sukaktuves gimimo die
na, Mare Wright kuri buvo 
priversta laikyti apvaiksz- 
cziojima pas viena isz savo 
ajiuku, nes josios visi vaikai 
yra iszmiria. Senuke turi ke-

kitu kurie 
o ypatin 

Matyk pu i
Atlanta, (la. -

A loin isz Savannah, apreiszke 
buk nuszaus kožna prohibici- 
jos sznipa, 
koti jojo

Me

d rys t u jesz-

New York.

valgydami 
♦Jaunavedžiai Kis- 

sell’ei ir szesziolika svodbinin 
kii randasi ligonbutesia o kiti 

Po suvalgimui pietų,
kada ketino pjauti svodbini 
pinigu, visi apsirgo.
Visztiena užprovinta su salo 
ta buvo priežaste užsitruciui 
mo.

namie.

Nubodo moterei szeimynisz- 
kas gyvenimas.

San Francisco, Calif.

kuris 
automobiliuje ariel

kos, jeigu neturės aut to pave- 
linimo isz sūdo. Sudže MeAloin 
aplaike nuo szerifo prasarga 
idant su savim nesivežtu ariel
kos nes bus siilaikvtii ant kelio 
ir todėl sudže atsake szerifni 
ir kitiems, jog szaus iii juos ka
da ji sulaikys, o priek tam 
szaus su tikslu užmuszimu.

Nužudė gaspadinia ir pats 
save.

Amsterdam, N. Y. — Mrs. 
Fanny Wliisgardiene, 40 metu, 
likos nnžudinta per Patriku 
O“joy, josios burdingieriu, ku
ris po tam paleido sau kulka.in 
smegenis, teipgi sužeisdamas 
Iona Whisgirda, kuris netike- 

josios 11 inai sugryžo 
geisdama

ji sulaikys

Pardavė karves, ožka sukram
tė 250,000 markiu.

Breslau, Vokietija.
rikis Daismonas,
reikalingi pinigai, pardavė dvi 
karves už 250,000 markiu.

neturėdama kur 
paslėpti pinigus, nunesze in 
tvaria, padijo bumaszkas po 
akmeniu ir nuėjo guli, būda
ma tvirta, jog pinigai yra sau
gioje vietoje.
radosi tvarte,
kus, pradėjo jeszkoti sau mais
to. Ant galo suviiode bumasz
kas nuvertė akmeni ir pradėjo 
kramtvt bumaszkas. Kada isz *
ryto Daismoniene atėjo in tvar
tu rado aplinkui 
k ra m t v t as bumaszkas

radosi ožkos

u z 
Daismoniene

Bet ožka, kuri
Imdama iszal-

riu didesne dalis 
viduriuosią.

ka r

akmeni su-
isz ku

tą
visuomenes dorai pakenktii i

vadinas

Tukstanczei regejo kuna

l<v 
dijai Higgins nubodo szeimy 
uiszkas gyvenimas ir josios Įtinai sugryžo namo, užtikda- 
penki maži vaikai, o geisdama mas savo paeziule 
nuo juju atsikratyt, apleido | meilingam glebije. 
truki ant stoties Willits ir din 
go nežine kur, palikdama gro 
mateliu 
buvo paraszius: “Jonai, asz 
negaliu ilginus būti pririszta 
kaip kokia nelaisve 
vo penkių vaiku. Patalpyk juo
sius in kokia priglauda, o tada 
tik sugrysziu pas tave ir 
vensiu su tavim.
tau vėliaus. Gud bai!“ Įžade parlamentiora Sobuli, ku-

lligginsas rado gromatelia ris buvo ju paežiu iszszauktas 
sngryždamas isz rukamojo va-1 deryboms, o bal. 25 d., sekma- 
gono in 1 
palaikyti pypkutia. Szeimyna 
keliavo iii San Francisea 
penkeis vaikuczois kuriu metai | žiauriai kankindami 

dvieju lyg devynių Lenkai ja iszgedino, sudraskė 
Vyras pribuvęs in San | krutinę ir pagaliau szautuvu 

nežinojo ka daryt 
su savim ir vaikais, kuriais už
siėmė draugu ve vaiku o vyrui 
parūpino darba. — Ir tai vadi-| tarias 
naši motina, kuri kelione-je ap- 
leidže savo vyra ir negeidžia
mus vaikus kurie reikalauja 
motiniszkos prižiurus ir mei
les. Geriau butu kad tokia iž-1 užpuldinėja. Gyventojai laukia

sėdynėje 
paraszius:

ugrysziu
su

120

♦..mnliVa nrA.aniikii.

su Pat rikli

Bjaurus pasielgimas Lenku su 
ant kurios] jauna mergaite. — Kankina 

“ : “• "* ir žudina.
Giedraicziai. — Visa 

priešą-j knjp tik užeme puse neutrali
uos juostos, Lenkai terorizuo
ja gyventojus nuolatiniais už
puldinėjimais, pleszimais ir žu-

laika,

gy-
l’araszysiu | dymais. Bal. 23 d. žiauriai nu-

gromatelia

kur buvo nusidavęs Į (Peni, Aleksandriszkiu dvare 
užpuolė besimeldžianczia jau
na mergaite Verute Katelyte ir 
žiauriai kankindami szeszi

su

v ra nuo
metu.
Francisea szuviu suplesze jos galva. Ta 

paezia diena, tie patys Lenkai 
užpuolė ūkininką Maželi ir ke- 

valandas
szuviais pro ausis

kankindami 
ir muszimu 

atėmė visa turtą, nukankino jo 
žmona, reikalaudami gėdingai 
jiems atsiduoti ir kasdien taip

gana butu sprandą nusilaužus] ir nesulaukia Lietuviu pagel- 
apleisdama truki, 
butu gaila.

tai ne tiek | bos. Gimnazija- pasijutus mir
ties pavojuje, nutrauko pamo
kas, mokytojai ir iszsiskaide 
laukia, kada kas suteiks jiems 
galimybe grįžti in savo darba.

Lietuviszkos Orkestros 
Temykite!

Del szokiu, koncertu arba 
teatru ir t.t.

“Echoes from the Baltic“
(Aidos nuo Baltijos, Valeas) 
Sutaisyta isz trijų Lietuvos 
Dainų:

kai pasislėpė, pradėjo jeszko-

antvožą nutraukta, kadai <1°1 H instrumentu ir pianas 
d irstelojo in 
dugno penkis lavonus puškan
ti v tu vaiku.

Penki vaikai nuskendo 
szulinije.

Drnmondale, N. J. — Tamo- 
szius Royle paliko savo penkis 
siauezianezius vaikus prie seno 
szulinio, ejdamas parengti au
tomobiliu ant iszvažiavimo in 
miestą.

Kada sugryžo su paezia isz 
miesto, rado tiktai viena vaika. 
Manydamas, jog gal kur vai-

t i. Atejas prie szulinio, užtemi- 
no ■

“Kur banguoja no: 
” “Sudiev Lietuva“ 

Per giria girele“. Gaidos

Kunigas pardavė sena bažnyti
ni stovyla Szv. P. Marijos.
Paryžius. — Kataliku bažny- 

ezioje kaimelije St. Sauver sur 
Kcole, artimoje Foilitainbleau 
radosi puikus stovylas Szv. P. 
Marijos su Kūdikėliu Jezu. 
Tasai stovylas buvo labai pa- 
guodojamas per visus žmonis 
ant visos aplinkines per szim- 
ta myliu, nes likos padirbtas 
iri liktam szimtmetije. Kunigui 
Ilenrikini pritruko pinigu ir 
pardavė stovyla del kupeziu 
senoviszku užlieki! už 
franku (150 doleriu), 
pirtas prie muro, 
prie kaltes, 
buk pinigus sunaudojo ant baž
nytėlės, manydamas, buk para- 
pijonai nedasipras permainos, 
nes in vieta seno sfovvlo davė 
padirbi kita in vieta parduo
to.

Žmonis labai inirszo ir susi
pili t i n o sz ve 111 v < i g y si n
prabaszcziaus.

szvento Franciszkaūš.
Lorenzo, Afrikoniszka Por

tugalija 
grimu isz 
atlanko miestą Goa, idant re
gėti pirma karta in dvileka 
metu nesupuvusi kuna szvento 
Franciszkaus Ksavero, pirmu
tinio jezuitiszko misijonieriaus 

ir pirmutinis apasz- 
kuris 1542 mete nuke- 
in tonais skelbti Dievo 
Terp pelegriinu radosi 

serganti 
su vilczia, 

atgaus sveikata per dalips-

Prancūzai gyvena ilgai.
Paryžius. — Daugiau kaip 

deszimtas procentas gyventoju 
Francijoi dagyvena 60 metu 
amžiaus. Francijoi sziadien 
randasi apie penki milijonai 
vvru ir moterių kurie turi nuo 
60 lyg 70 metu amžiaus. — O 
gal už tai, kad gere gera vyną 
ir aluti o no tokia buiza ir tru- 
cizna kokius naudoje ameri- 
kiecziai.

eisi, 
vis tu lietuviu vardus ■II:

■ i ii1'

Francijoi
me prie teisėjo 
daug bylu 
cukru, už naminele. Žmones pri

— Tukstanczei pele- 
visu szaliu nesenai

vidų užtemino ant| Kaina 75c. Stempu nepriimu.
ANTANAS GLINSKAS

9 W. Ogden St. Girardvilje, Pa.

2500 
o pris- 

prisipažino 
iszsi kalbėdamas,

bažnyczioje

in Indije 
talas, 
liavo 
žodi, 
koliekos, beproeziai,
visokioms ligoms

tejima kuna tojo szventojo.
Po miszparui 

Bon Jesu, puikus grabas szven
tojo likos innesztas in zokris- 
tije, kur peczetis grabo likos 
nutrauktas prie daugeli bažny
tiniu virszininku. Kuna surado 
tokiam paežiam padėjimo ko
kiam rado 12 metu adgal. 
Tukstanczei krikszczionin ir 
indusu bueziavo kojas szvento-] 
jo.

K o responde 11 ta s lai k ra szczi o 
kuris inato kuna raszo: “akis 
buvo užmerktos, rodos kad 
szventasis tik miegojo, geltoni 
plaukai buvo geram padėjimo, 
nosis truputi susitraukus o 
skūra kaip kur sutrukus. Vie-j 
uos rankos nesiranda, nes ant 

likos] paliepimo popiežiaus 1614 me
te ranka likos nupjauta, pada- 

Kardinohi pasiliko 1919]lyta in ketures dalis ir indeta 
relikvijos Rimo

savo

už pasigėrima, už 
*--------

siekia priesz teismą, kad dau
giau jie negersiu, bet ir vėl juos 
atgabena.

— Du lietuviai, važiuodami 
in kapines, pasigėrė. Galu gale 
tapo aresztuoti. Juozas Petrau- 

Maruai užmusze 400 Iszpanu.Įskas per perkalbetoja prisiekė,
Madrid, Iszpanije. — 400Iszpanije. 

iszpaniszki kareiviai likos už- 
muszti o daug sužeido, muszije 
kada 7000 Mauru užklupo ant 
juju arti Gisiassa, Moroke. Mu- 

tesesi keliolika valandų.
t
SZIS
Muszije žuvo iszpaniszkos ge
nerolas V olenvnela.*

Isz IletuTiszku Kaimeliu
a— ——-

Mount Marmel, Pa. - 
ir visur teip ir czionais 
los dirba gerai, žmonis gyvena 
malszei, tik truputi musu lie
tuvei apsnudia, nes nieko ne
veikia dgl visuominiszko labo.

j* Diena 26 gegužio staigai 
sunkei susirgo prie darbo kasi- 
klosia Juozas Rimkus sukris- 
damas ant žemes ir turėjo bū
ti nuvežtas in Shamokin ligon- 
})uti kur ant
(Daktarai iszrado buk velionis 
sirgo ant inkstu ligos. A. a. 
Rinukus turėjo 56 metus, pa-

Kaip 
kasi-

rytojaus mirė.

!|i

Iii

ikad daugiau negersiąs ir pa
vestas ant probation o jo drau
gas, kurio dar ant rytojaus, tai 
yra dienoj teismo, visi musku
lai nuo “namineles“ drebėjo, 
tapo nuteistas $10.00 ir teismo 
iszlaidu padengti.

Kitos bylos, kaip tai dekilu- 
siu riausziu kumsztynesep-nįos 

Gapshienes ir p. P. 
Ramoszkos del cukraus atide- 
ta birželio septintai.

Niekur tiek komedijų nėra 
kaip teisme. *'*

Pavyzdžiui, nagrinėjama ita
lo byla.

* ’■» > s"!*»

Mot ris aresztavo savo vyra 
girtuokliavimą ir neužlai- 

(kyma szeimynos. Teisėjas klan?
“Ka tu nori su jo

namineles

Zofijos

pž

siu moters: 
darvti?“

Motreis: M

'■tll
I

I

'i!

įljt
!l
hi

“I don’t care 
psz nepaisau.

Teisėjas: “Ar ji pasodinti iii 
ikalejima metams!“

— Yes.
— O gal dviejiems metams!
— Orą it.
— O gal tu

sza ūdyti!
— Asz nepaisau.
Teisėjas ir visas teismas su

klegėjo. Teisėjas Barasa pali-

Iri

ėjo isz Suvalkų radybos, Ketur. 
vaikiu parapijos, Gurgalaujdo 
kaimo, paliko dydeliain nuliu- 
dimia paezia, vedusia dukteria 
įr keturis anūkėlius. Laidotu
ves atsibuvo 31 diena su bažny
tinėms apeigomis. Velionis bu
vo per daugeli metu 
jum “Saules.“ Lai

Iszpaniszkas kardinolas 
nužudytas.

Saragossa, Iszpanije.
dinolas Soldervillay Romero, 
a re i b i sk upas Sąra gossos, 
nužudytas per nežinomas ypa- 
tas.
mete, turėjo apie 80 metu am-|in relikvijos Rimo ir kitur.]sunkiam savo darbui amžinam 
žians, gimė Zamoroje. Vieno pjrszto ant kojos teipgi]atsilsi.

Isz priežasties tosios žadins- nesiranda nes 1554 mete Donna 
tos, Iszpanijoi ketina prasido- Izabele Carom, teip persiėmė 
ti tikejimiszkas karas terp ka- tikėjimu, jog 
tuliku ir protostonu. Barcelo-| pirszta. 
nijoi jau prasidėjo maiszaczei, 
nes tonais nužudytas kardino-] randasi Szv. Franciszkaus yra taniem miszia, kuria atlaike kil
ias buvo labai mylėtas. Žudins- padirbtas isz trijų borvu mur-liūgas Kuras, Szv. Juozapo baž- 
ta atsibuvo tame laike kada muro, grabas padirbtas isz si- nžczioj.
kardinolas iszlipinojo isz auto- dabFo puikei papuosztas, o PanA Helena A. Kislus, 
mobiliaus prioy Szv. Vincento szale grabo stovi sidabrinis 2128 Durkin avė., iszkeliavo in

Kar-

Saules.
skaityto- 

sylsisi po

Scranton, Pa. —
nukando taji||apo palaidotas ant Throop 

kapiniu Petras Križanauskas, 
Antgrabis kuriame grabas puo Llyd gatves su augszta re-

— PanA Helena A. Kislus

nori, kad ji su- i

,ko vyra ant pasitaisymo sze- 
sziems menesiams.

ATSAKYMAI.

■'IW

^'i-«

i
d

kliosztoriaus. Žadintojai buvo stovylas tojo szventojo, kuris] Atlantic City, kur praleis vasa- 
pasisjepia už medžiu, paleis-] turi ponkos pėdas augszczio. 
darni keliolika szuviu kurie 
užmusze kardinolu ir sužeido | apie 1562 męto, tai yra apie 461

motu adgal pakol da neatrado | czion yra apsigyvenusiu lenku 
popiežiaus Amerika, o bet jojo kūnas ne- bet randasi

Szventas Franci szku s mirė
ra prie pamario.

Nanticoke. Pa. Daugi aušo 
jojo tarna ir szoferi. Įmetu adgal pakol da neatrado]czion yra apsigyvenusiu lenku,

Velionis buvo popiežiaus Amerika, o bet jojo kūnas no- bet randasi ir namažas būrelis 
siuntinis, o kada da^irdo apie pavirto in dulkes kaip kity nu- lietuviu, bet teip iszsitautieje, 
jojo mirti, labai nusistebėjo ir miteliu, kuris yra rodomas del jog mažai apie juos girdot, 
nuliūdo, < , * I žmonių kas deszimts metu. 1 — Važuodami

y. V. West Frankfort, Ill. — 
Jeigu tasai atsitikimas atsi
buvo per Kalėdas, tai ko ilgai 
/lauket su daneszimu! Reikėjo 
•fuojaus praneszti, nes dabar zi- 
po per sena ir negalime talpytL 
Liūdna, jog terp szeimynos 
teip turėjo atsitikti. O gal ne
turėjote gero advokato kad su 
jumis teip pasielgė, nes už tolįi 
darbeli kožnam sude butu tokis 
žmogus nubaustas.

Miss A. M. Mount Carmel, 
Pa. — Žinute aplaikeme, Ra- 
szykite tomistą tankiau,

atsi-
If

jog terp szoimynos
Ii

' b
tuom iszsilavinsi lietuviszkoje
kalboje ir raszlavoje. Danesz- 
kite tankiau kas girdėti julhi 

troku, kuris aplinkinėje.

(■
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pussesere mano sunaus, pasi
liko bobute, ba jisai buvo kū
dikiu josios posūnio.

Mano tėvas yra dabar szvo- 
geriu mano sunaus, nes jojo 
pussesere yra pati mano tėvo. 
Asz pasilikau broliu mano loc- 
no sunaus, o jisai yra posūniu 
mano patėvio. Asz esmių szvo- 
gerium mano motinos, o mano 
pati yra diediene josios kūdi
kio. Mano suims yra. mano tėvo 
brolinm o asz ęsmiu savo die
duku. Dabar žinote del ko asz 
czion Ii kaus patalpytas. “

Tszgirdos tokia pasaka nelai
mingo žmogaus pamislinau 
sau, nėr ko stebėtis, jog tasai 
žmogelis neteko proto susigi
miniavęs tokiu 
szeimvna. 

. i' *

gas. Praleido daugeli metu, 
maustydamas apie relszkiipa 
szio svieto. Sunku jam.buvo at
prasti,

važiavo

Valdže dažinojo, buk neku- 
rios laivynas kompanijos ir ju 
agentai atgabena isz Europos 
daug emigrantu, kuriuos siun- 
ezia in Kanada, Meksika ir Ku
ba, inkalbedami jiems, kad isz 
tenais lengviau bus jiems gau
tis in Suv. Valstijos.

Valdže apsergsti giminėms 
tokiu emigrantu, kurie gyvena 
Amerike idant apsisaugotu to
kiu agentu, nes tokie atejviai 
no bus inlęisti in Suv. Valstijos 
jeigu tokie atejviai neiszgy- 

minetosia szalysia per
penkis mętus.

Agentai prikalba norintiems 
važiuoti in Amerika, kad at- 

in Kanadą, Meksika 
ar Kuba, bus laikomi tik tmm-
pa laika po tam bus inlęisti in 
Suv. Valstijos. Tai neteisybe. 
Amerikos gyventojai turi savo 
giminėms Europoje apie tai 
prancszti, nes vienatinis būdas 
insigavimo in Suv. Valst. yra 
per Amerikoniszka porta ir 
būti aprūpintu su tinkamais 
pasportais ir dokumentais su 
Amerikos konsulo vizomis.

Kiek tai tokiu atojviu jau 
nužudyta Meksike! Juk apie 
tai raszeme neseno i, buk ant 
amerikoniszko ir meksikonisz- 
ko rubežiaus surasta, daugeli 
nužudytu atojviu per tuosius 
ka žadėjo juosius gilukningai 
pervest per rubežiu.

su

Per atgavima tėvynės, emi
gracijos ir pasidaugino žmo
nių, Lenkija sziadien turi šū
vi rszum trisdeszimts milijonu 
gyventoju.

Angliszki laikraszczei skel
bia buk Skulkino paviete (Ma
han o ju i, Szenadori ir kitur) 
anglekasiai ne yra isztroszkia,. 
nes kaip ir kitados, tęip ir 
sziadien po pedei darbininkai 
ne ejna in darba, nes turi už
tektinai visokio gerymo, nes 
gauna nuo butlegeriu ir szto- 
niQsia.

Tas paskutinis užmetineji- 
mas, jog sztoruosia gali gauti 
munszain.es yra neteisingas.

Toliaus sako buk Mahano- 
jui gerymas teip plaukia kaip

* bėgantis upelukas vidurije 
miesto. Bet nežino tiejei žirni
nei, jog upelukas kaip kada 
iždžiusta panaszei kaip alutis 
kuri kaip kada sunku gauti.

Amerike randasi begije 59,- 
063,830 sidabriniu doleriu ku
rio bėga 60 myliu in valanda. 
— Todėl kaip kam, sunku juo
sius pavyti.

Vertelgysta Suv. Valst. ne
paprastai persimaino 
Kovo menesi in 
pargabenta tavoro už 402,000,- 
000 doleriu, arba ant 60 mili
jonu daugiau ne kaip iszvežta 
in užrubeži. Jeigu pargabena 
daugiau tavoro in sklypą ne 
kaip iszveža, tai galima su
prasti, jog neužilgio 
czionais didele permaina ir 
galima tikėtis blogu laiku.

nes per 
Suv. Valst.

T

užejs

Ana nedeldicni redaktoris 
iszvaziavo automobilium in 
musu pavietava prigulauda del 
pamiszelin ir vąrgszu kuri ran
dasi Schuyjkill Haven, tuojaus 
už Pottsvilles. Ten. randasi ir 
keiioljką Lietuviu kurie ne tu
ri kitokios priglaudos. Redak-| 
toris priejas prie vieno isz tuju j 
nelaimingu užklausė jojo, del 
ko jisai czionais randasi; ant 
ko žmogeliu atsake:

° Matai pons redaktoriau, 
asz apsivedžiau su naszle, kuri 
turėjo dukteria. Mano tėvas 
apsivedę j3u mano poduktia to
dėl mano, pati pasiliko uoszve 
jęsios.uossjyio o mano tęvas pa- 
sjlįko mano-posupiu.

ifano ruoęzeką, dūkto mano 
paežio# pagimdė sunu, kuris 
pasiliko mąno pusbroliu, ba 
buvo mano tęye suuum, kuris 
teipgi buvo sunupi mano duk
ters o asz pasilikau dieduku 
mano, pusbroliu

I

žmogaus 
nėr ko stebėtis,

Hudu su savo

JonasReverendas Jpnas Edwin 
prabąszczjus univorsa- 

liszkos bažnyczios Cincinnati, 
Ohajui, iszrado septynis grie
bus kurie užsitarnauja ant di
džiausios bausmes.

Paklausykite o patis persi
tikrinsite ar tojo kunigužio pa
peikimas tuju grioku.yra tei
singas ar ne.

1. —Tasai vyras, kuris apsi- 
veda su mergina prižadėdamas 
dalytis gyvenimu 50-50, o ku
ris po apsivedipiui jaja ir vai
kus apleidže, kuri per visa, die
ną rūpinasi apie jojo pasielgi
mą lakstydamas su savo drau
gais ant geru laiku.

2. —Žmogus, kuris praloszia 
kaziroms visa, savo uždarbi, po 
tam keiko ant paezios jog ne
moka pertaisyt savo skrybėlės 
kuria pirko penkis 
gal-

3. —Tašui ka praleidže po 5 
ar 10 doleriu ant savo smagu
mu, bet rugoja ant paezios, jog 
nesiunezia vaikus in bažnyczia 
isz priežasties neturėjimo tin
kamu drapanų ir czeveryku.

4. —Žmogus kuris stengėsi 
visais budais nnžemyt ir atim
ti nekaltybių merginai, kuri 
nedasipranta kokia bus josios 
pabaiga ir baisus gyvenimas.

5. —Vyras, kuris reikalauje 
idant jojo pati vestu czysta ir 
dora gyvenimą, 
tuvauje su kitoms.

6. —Tasai, k a geidže nuo 
žmogaus visos dienos darba o 
už visa diena darbininkui ne
užmoka.

7. —Butlegerei kurie suardo 
szcimyniszka gyvenimą, instu- 
mia žmogų in vargą, o tanke i 
ir in kapa.

Kaip manot, ar verti tiejei 
septyni nusidėjimai papeikimo 
ar pagyrimo !

Price,

jai

metus ad-

o pats paleis-

kas reiszke 
y >

skaitytojams

ar-

Tankei skaitome knygosia 
ir laikraszcziuosia apie Indusu 
dievaiti ubudha“ 
lietuviezkai 4 ‘palaimintas.

Primysimo
kuom tasai “budha“ buvo:

Gyveno Indijosia tūlas žmo
gus vadinamas Gotama, kuris 
ketino buti sunum karaliaus ir 
todėl ji praminė “budha“
ba palaimintu, nes mane, jog 
jisai yra garbingiausiu žmo
gum ant svieto.

Tasai Gotam gyveno penkis 
szimtus metu da priesz už 
gimimą Christuso. Kada buvo 
da jaunu, pamėtė tėvus, nusir 
duodamas in svietą kaipo ubą-

Po sunkaus 
dienos 

darbo

i
i

<<i

7

t

K

Pq kokiam laikui mano pąti 
pa gimdę suny, o mano uo#zve,

del ko ant svięto teip 
blogu, bęt ant galo nume, jog 
surado būda kaip gyventi lai
mingai ant svieto. Nuėjo tęrp 
žmonių ir mokino juos, jog di- 
džiause laime ant svieto tai 
draugiszka meile ir daryt gerai 
arba mylėk savo artima kaipo 
pats save.

Budha sulaukė žilos senatvės 
ir daug akyvu'dalyku pasako
davo apie ji. Vieni kalbėjo, 
buk atėjo karta, ant svodbos 
su visu pulku savo mokytiniu 
(apasztahi.) Gaspadorius pa
regėjus toki pulką užklauso sn 

“Kaipgi, asz galiu pri- 
sotyt tiek ypątuF’ Ant ko 
jam atsako: “Nesi'rupyk, asz 
viską, pagamysiu!

baime :
ypatų T
i i

4 ,, ,J

Girtybes Pasekme.
< . >, « •I » j. i 4# / «• I « ki -f

4
1

W'I ’♦ ' ■
Fft, .1Nesi'rupyk,

Ir kokiu i 
tai neiszajszkytu stebuklu, pra 
dėjo valgis ir gerymas pasi- 
daugyt, visi privalgę soeziai ir 
iiižganadino troszkima.

Antras apsakymas yra, buk

liau: — Tėveliai palaimino ir 
brolelio lydimas. 

Nuvažiavau miestelin isz 
turėjau

išvažiavau
kur 

pasiekti 
Belau-

greit

d u nk 
nai

KA KRIKSZCZIONYSTE 
DAVE MOTEREI?

Krikszczionyste invede vienpa
tyste ir neeuardoma moteryste.

Karta sėdėjau savo teviszkes 
prieangyj ir gėrėjausi 

puikiu ir gaivinaneziu payasa- 
tulaa žmogus ėjo labai toli, rio oru. Biteles dūzgė heskrajo- 

dainos aplink pražydusias obe- 
les bei kriauszes. Muses ir-gi 
uže—zirzėjo zildydamosi sau
les atakai toj ir semdamos sau 
naujos gyvybes ir energijos, 

visztos kapstinejo
sausa žemele su savo monarchu

idant iszgirsti mokslus budho. 
Kada priėjo prie upes, susilai
kė, nes negalėjo jokiu budu 
perejt, bet staiga i pajuto drū
ta tikėjimą, suviję, žengo ant 
vandens ir perėjo ant kitos pu
ses.

Ar tiejei
ar

namu

Aplinkui

apsakymai buvo — mąrgaplpnksniu pulkinin- 
tei^ingi ar ne, tai niekas isz 
mus nežino, bot yra 
vi„ nes in 
žmonių, o tiejei apsakimai la
bai yra pannszus iii gyvenimą 
Christaus norints tasai budha 
gimė 500 metu priesz Christaus 
užgimimą!

Jeigu kas sziadien nukeliau
tu in Indi jo, sutiktu ten dau
geli akyvu 

fakiru,“ ;
jei vyrai yra

gana aky
tai tiki nuli jonai

žmonių vadinamu 
arba, szventieje. Tie- 

dvejokio budo: 
vieni apsigyvena vienoje vie
toje, gyvendami prie maldna- 
miu, gulėdami ant lauko arba 
urvosia. Antri ejna isz vietos 
in vieta, o daugelis isz juju 
slenka ant keliu per visa savo 
gyvastį. Priek tam buvo ir to- 

kurie nusirisdavo nuo

< <

vieta,

kiu, 
kalnu idant 
mus kad galėtu 
neis.

Kita kart
sime daugiau.

nusirisdavo 
aplaikyti sužeidi- 

buti szventes-

apie tai pakalbė

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

"SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sontliampton ant Milžinu laivu 
Vienatinė vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas per sėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal lydėti
In Hamburgu 3 klesa $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo I’iliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczlausl laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apielinkeje. 
CUNARI) LINE,

I i25 Broadway, 
New York

I , *1. • ''
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JKasyklose ir 
i nv a iriose 
dirbtuvėse
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VISI TAVO MUSKULAI, .VISI TAVO SANATUĄI YRA BAISIAI
NUKANKYTI IR SUSTYRU.

Ne bandyK juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patikek daugeliui tukstaucjdui tauUecaluJrglaus Juos nukąpkysi.

darbo draugu,; kad

MESZKOS BALSAMAS
4 (BEAR BALSAM)* ‘

suteikė Jiems taip, puikia ir greita pagalba.
Balsamu siąagia| tiydamas syskąvdętas vietas, tada Jausiesi visai 
nauju žmogum).
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojavs 
iszsiusjm buteliuką Balsąmo,

j

Praszallnk sustyrima

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini apHękorią * !1 r 1

t The. CENTRAL DRUG STORE, Jd(J, II W. J, MILUS, 802 W. Centru SU
Ji « _ . X __ - A 4/

24 U,CepUe SU Shei»ap(Junį,J’a. || Mgluiuoy City, 1%,

t

*4 f, rtl ’ t‘Mb X Ji1,1 ' . v

traukiniu 
mums pąsldrta vieta.
Idant traukinio atėjo vakaras, 
o brolis pradėjo rūpintis namo 
važiuot, nes tokiu purvynu ne- 

pai’važiuosias, 6 dabar,
esą, dar tokios tamsios rudens 
naktys, kad nors pirsztu in aki

— nieko nematysi. Liud- 
atsisveikine persiskyrem.

Asz likau vienas. Mano drau
gai kaž-kur iszvaiksztinejo, o 
asz, ore stovėdamas, nuo 
ežio pradėjau drebėti. Man be
stovint užęjo du draugai ir pra
dėjo vadinti susziltu. Asz 
kiau paskui 
smuklę. , T 
“pusbuteli.“
šiai iszpihlo jo norą ir pastate 
ant stalo. Tuoj buteli atkrąpsz- 
te, pradėjo gerti ir man siūly
ti. Asz purtimlamasi atsisaki
nėjau, o atsiminęs teveliu už
draudimą, pasakiau draugams. 
Jie pradėjo 
visu dome

smuklę.

SZI11-

su*
juos. Inejpin in 

Puoj vienas suriko 
’ Žyde koskubiau-

pakele mo
ji nu-

garsiai juoktis ir 
atkreipė in mane.

Visi mane apspito ir pradėjo 
dar labiau raginti. Asz, 
damas 
ėmiau

nore- 
pa- 

nors sąžine ir
visu atsikratyti, 
stikleli, 

priesztaravo, ir iszgeriau, per
pus iszliedamas. Ta baigus vėl 
ragino ir antra, ir treczia, kol, 
galop, netekau nuovokos. Tada 
nebežinojau ka pats darau: ne- 
bevaldžiau nei ranku nei kojų.

liu.
Staiga sulojo kaimyno szune- 

Jis ir pasirodo kaž koks apiply- 
žmogelis, kuris, ] 

galva, ėjo tieiog prie mano lo
velio, stovinezio netoli I 
avilio ir bežiurinezio in ju dar
ba. Arcziau priėjės žemai pasi- 

ir, tares “Garbe Jėzui 
“ pradėjo bueziuoti tė

veliui rankas ir graudžiai verk
ti.

Asz paimtas žingeidumo, pa
sikėliau ir priėjau artyn pasi
klausyti ka jis kalbės.

Buvo taitžmog,us kokiu 34 me 
tu amžiaus, 
varginiga gyvenimą 
pageltos, 
veidu, apiplyszes...

rfevelis, traukdamas isz jo 
ranka, paklausė:

— Pasakyk mano mielas, ko 
nori? Asz, jeigu galėsiu priža
du tamstai pagelbėti.

— Pagalbos...
liūdnai sudejavo ir vėl pradėjoĮ))eg-įrtllokliaudamas 
verkti.

Paskui liūdnai pakele 
aiva pažiurėjo tėveliui in akis 

ir, rydamas aszaras, paklausė:

szes

lenką 
Kristui

<r

palenkės Atsikvošėjau traukiny  j. Prade- 

bicziu paežius

iszvaizdu rodę jo 
, i

sudži uves, negraži u

jau dairytis ir pamaeziau tuos 
; draugus ir savo (laik

us kuriuos jie, draug su mani
mi, inkele vagonam Man skau
dėjo galva, o draugai 
isz 
paneszas, ’ ’ 
lavo, kad asz ir-gi pastatycziau 

pusbuteli“ už tai, kad jie sto- 
tin atveže mano daiktus ir ma
ne, o jei nepastatysiu, tai mane 
primuszia.

juokęsi
manes, kad asz mažai 

o nuvažiavus reika-
i i te-

i i

Turėjau ju norą 
iszpildyti. Nuo to laiko prade-

turi kentėti 
mano sau: 'C 4

ežia, sako jie, neduoda divorsu, 
daro nelaimingomis daug mote, 
ru. Jos, sako, daug kenezia nuo 
blogu vyru ir negali nuo ju at- 
sikratvti.

Neviena moteris, kuri tikrai 
nuo blogo vyro, 

tikrai butu gerai,
kad butu galima atsiskirti.“ 
Kaip kurios isz ju ima nekęsti 
Bažnyczios ir priesz ja kovoja. 
Gi kitos pasileidžia, isztvirks- 
ta, paniekina savo vyra, ir tos, 
žinoma, rėkia priesz Bažnyczia 
kad ji varžo Ii uosy be ir nelei
džia gyventi liuosai su kuom 
patinka. Joms tame padeda 
visa gauja, mylėtoju palaido 
gyvenimo. Visi toki iszvien 
szaukia priesz Moterystes sak
ramentu.

Nestebetina, 
kauja 
Jiems
kvepia pagonystes laikai, kada 
moteris buvo gyvulėliu vieto
je ir jomis naudojosi geiduliu 
vergai. Bet reikia labai stebė
tis, kad moteris, pakeltos isz 
to purvyno darbu ir pasiszven- 
timu Jėzaus Kristaus ir Baž
nyczios, aniems pritaria ir no
ri parsiduoti 
vergija.

Jei Bažnyczia davinėtu di- 
vorsus, tai tūkstanti kartu bu
tu daugiau visokiu nelaimin
gu noteru, kaip ju yra dabar. 
Daugybe vyru mainytu mote
ris, kaip pirsztines, arba pan- 
czekas. Moteris liktu paverg
tos, nelaimingos, 
nes ir sziek 
arba kurioms
gailėtu gražumo.

Gi dabar Bažnyczia primena 
žmonėms, kad butu žmonėmis, 
kad valdytu savo geidimus, 
kad atmintu mirti, 
užbaigs.

Galop, tie rėksniai, kuriems 
neva rupi moteris, kad nebūtu 
nelaiminga, kodėl jie nesirūpi
na save ir kitus vyrus suvaldy
ti, kad jie nedarytu moterų ne
laimingiausiu, kodėl jiems rupi 
tik paleidumas investi. Aiszku, 
kad po ju nova gražiais norais 
slepiasi labai neszvarus geidi-

kad taip szu-
isztvirkeliai.v i šok i 

visuomet kvepėjo ir

¥

2.
Ar gali būti didesnis paže

minimas moteriszkai lycziai, 
kaip daugpatyste. Jai esant, 
kuo moteris yra laikoma ? Ji 
laikoma tik tinkamu inrankiu 
patenkinti vyro geiduliams. 
Lygiai, kaip sziu amžių, nelai
mingos vyru geiduliu aukos, 
paleistuves. Daugpatystėje ne
žiūri in moteri kaipo in gyve
nimo drauge, bet kaipo iii gei
duliu inranki. Nežiūri jos tei
siu; pamina jos szirdi ir giliau
sius jos szirdies jausmus, taip- 
pat liekam rupi ir jai szirdi pa
rodyti ir szirdios meile ja pa
guosti.

K ri kszcziony sto
tori isz to pažeminimo, 
seprende, kad vyras gali turėti 
tik viena paezia, su kuria su
taręs, turi gyventi amžinai, tik 
mirtis gali perskirti. Kurie ima 
szliuba, nuo tu krikszczionyste 
reikalauja, kad jie prie kunigo 
ir dar dvieju liudininku vieszai 
vienas antram prižadėtu meile 
ir isztikimybe iki grabo lentai.

Kas nemato isz to, kokias 
teises krikszczionyste sugraži
no moterei. Sugražino jai teise 
1. kad vyras, kuris ja ima, pa
vestu jai visa savo szirdi, o 
nedalytu jos tarp daugelio; 2. 
kad jis ja mylėtu iki grabo len
tos, o ne vjen tada, kada ji yra 
jauna ir sveika. 3. kad jis butu 
jai isztikimas visada. Ir da 
dauginus tuomi suteikė mote
te i. Krikszczionyste gym* ir gi
na, kad ir dabar moteris nebū
tu vien geiduliu inrankis. Ji ir 
paezia moteri laike, kad ji ne- 
sidarytu geiduliu inrankiu.

Ar tai szitoki krikszczionvs- 
tęs darbai yra žeminimu mote
ries ir jos negerbimu? Tik isz- 

panasziai tvir-

in vyru geiduliu

ypacz senes- 
tiek susirgusios, 
prigimtis pasi-

kuri viską

nes buvo juu įr asz pats, neats i likdamas 
nuo savo draugu, 
pinigus kuriuos isz namu pri- 
siusdavo ir alga pragerdavau. 
Taip bekareiviaudamas pavir
tau paskutiniu girtuokliu, 
trijų metu sugrįžau, bet jau ne
beradau teveliu, kuriuos mirtis 
dalinai isz mano kaltes, nes asz 

žeidžiau 
ju szirdi, pavarė isz szios asza
ru pakalnes. Sesele buvo iszo- 
jusi už vyro, o broliai negrįžo 
isz karo; ir dabar neturiu apie 
juos jokios žinios — gal, žuvo.

begirtuokliaudamas, 
visa ūki ir turtą, o 

rytoj mane skolininkai iszlici- 
tuos ir iszvarys, jeigu Tamsta, 

, — ne-

gerti. Visus

Po

pinigu...

aszaras 
mane

savo

paklausė;
— Ar pažinti mane, Juozai? 
Tėvelis ir asz pažiūrėjome in 

ji ir tik dabar tepažinom esant 
nep'ertolima kaimyną Joną, ku
ris nuo nekurio laiko buvo žy
mus smukles lankytojas.

— Tik dabar tepažinau, — 
tarė tėvelis, bet nei nestebėti- 
na: toks esi sublogęs, lyg po li- 

Sergant, rodos, negirde- 
( jau. Gal taip koki nelaime atsi

tiko ?
— Blogiau negu nelaime, — 

tarė nelaimingasai, nuolat už- 
sikukeziodamąs 
žianeziu aszaru, 
dare deg,,. — asząros pasipylė 
ant veido ir, jomis paspringes, 
pertraukė kalba.

— Neverk, kaimyne, kuomi 
galėsiu pagelbėsiu, — ramino 
ji tėvelis.

Paimtas žingeidumo, manda
giai papraszagu, kad viską pa
pasakotu, kaip tai visa atsiti
ko.

' Jis-gi rankove suiszluoste vis 
[ dar besiveržmncziąs aszaras ir 
J pradėjo silpnu, drabanęziu bai

ir namie 
pragėriau

— tarė skaudžiu balsu 
suteiksi man pagalbos.

veidą ir pradėjo

gos.

nuo besiver-
— visa lai pa

su:
— N -

Iminėti, ‘ 
tuo pavyzdžiu pasinaudotumet 
papasakosiu. Kaip žino tavo tė
velis,, esu pasituripezio ūkinin
ko sunuS. Turėjau dų broliu ir 
viena sesele. Asz buvąu vyriau- 
sis. Augome, mokinomės ir ne- 
jautem vargo. Dvidęszimts pir
mais mano auižiau^ metais ma- 

mobilizavo kariuomenėn.
Negelbėjo nei invairus praszy- 

nei verksmai, kad mane 
paliuosavu.s — turėjau eiti. Iki 
tol. buyau doras, pamaldus ir 
degtines nei in burna neimda- 
vauežia nusįszluoste isz-

Nemalonu man tie žodžiai 
i, vienok, kad jus ir kiti

h

ne

tnaį,

czia uusįszltioste isz- 
ivyszku^itw asztU’its in tęsė to-

- ' Ii
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Užsiėmė 
balsiai verkti.

Asz ir tėvelis ji raininom, ža
dėdami pagalbos, 
‘ — Atiduosiu, nors 

visa iszkarto
ir nevi- 

siems visa iszkarto, tai po 
truputi, bet man turėsi gražin
ti ir daugiau nebegerk - 
tai tarė tėvelis.

— O prakeiktoji! — suszuko 
nelaimingasis skausmingu bal
su, daugiau tavęs nei in burna, 
kaip Dieva myliu, nei in burną. 
Tegu mane atsivėrusi žeme 

asz sulaužysiu

rim-

maue 
praryja, jeigu 
fcavo prižadus. — Susiėmęs ran- 
Icąs ir verkdamas kalbėjo Jo-
J* •nas Gerve.

— Telaimina tavo prižadus 
(Dievas! — tarė tėvelis ir 
paemes nelaimingaji už rankos 
Husivde pirkion pietautu.

A. Gintarėlis.

PA1N-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS I

. lin-lūMpeHerio 
greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptolčjimu 
reuinatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riekian
čio j krūvai strėnų 

..dieglio, tuojaus nu- 
^sipirkite Bito galin

go ir< patikėtino Aei-

Tikrasis

vaisbaženkli. Visi kiti yra pa- 
inčgadžiojiinais. ‘ Kaina 35o. ir 70o. 
aptiekoBS arba iA
/ F. AD. RICHTEK 6 CO., 
104-114 S«Bth 4th Si., Brūkly., N. Y.
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Kuomet ftaukiaumei Paia-EMpellerio 
pjų/alboe, Sk*u»m«»i greitai apga-
L I
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myninio linimeuto ir juomi ištrin
kite ūkaudamas vietas.
Pain-Expeltoria turi musų INKABO 
vaiubaienkli. Visi, kiti yra pa-

tvirkeliai gali 
tinti!

Kiekviena moteris turėtu vi- 
pamyleti 

krikszczionyste, jos laikytis, 
pagal ja gyventi ir savo vaikus 
jos mokyti. Kolei krikszczio
nyste žmonoms vadovaus ir jie 
jos klausys, moteries laime ir 
garbe augs.

Krikszczionyste, o ypacz ka
taliku Bažnyczia daug nukente, 
gindama moterų teises ir mo
terystes amžinumą. Už ka En
rikas VIII atsiskyrė pats nuo 
Bažnyczios ir atskyrė visa 
Anglija, jei ne 
piežius neleido 
tikrąją paezia
Kiek popiežiams reikėjo vargti 
nuo Pilypo Augusto Franci jos 
karaliaus, kuris atmetė savo 
moterį, kuri pilna szirdingo 
skausmo suszuko; jeszkodama 
sau globos: “Ryme, Ryme! 
Tiek su valdovais, tiek su pa
prastais žmonomis, tenka 
nycziai nemaža kentėti, g 
moterų teises.“

Aklos, trumpareges yra tos 
moteris, kurios, paklausiusios 
visokiu socijalistu ir laisvama
niu plepalu, ima 
krikszczionyste, 
jogei paezios priesz save kovo
ja ir sau nelaimes rengia.

pasigirsta balsai 
, arba su lai s- 

vamanejusiu puses: krikszczio
nyste, ypacz kataliku Bažny-

sa savo širdimi 
jos

ętskyre 
už tai, kad lie

jam pamesti 
ir imti kita?

Ryme,

Bliz
ginant

kovoti priesz 
nejausdamos,

slepiasi labai 
mai.

Tolinus bus.
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Bet sztai 
isz netikineziuju

Sahitaras
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O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Raudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir. žvil
gančiais.
Kaina 65c. nptiekoso, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICMTfiR & CO.
104-1 l4<So. 4th St.

Brooklyn* N. Y.

Įitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
j ATSIRAUGĖJIMAI

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
' NBRVISZKUMAS,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu, vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui, pataiso apetitą ir priduoda,viso gerumo.del viso 

. kuna. Jeigu jusu.aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
* reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

I

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, >
i'

r

i

<

GALVOS SKAUDEffIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

, 1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.'K
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Pono Bertalano isz
I' f 111; 5 i i ? ... J i *

Mirusiu Prisikėlimas.
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Liepos treczia. dienu anksty
va .rytine ti susiiuusz*? Ameri
kos pacztinis garlaivis ^Van- 
couvąn” 
n iii; laivu, vežiancziui medžius 
Amerikonas pennusze maža 
Holanda ant. dvieju lygiu da
ilu, ale patsai blogai iszejo ta
mo susitikimo. Ant syk nebuvo 
galima patirti, kas atsitiko, ga
lgi, kad po penkin minutu gu
lėjo jati ant szono, toliau po 
dvideszimts minutu nulindo 
ant dugno, kaip kirvis. Tas at
sitiko deszimts myliu tolumoj 
nuo mariu liktarnos prie Cape 
Li žardi

Laiko to laivu sasimuszimo 
pirmos klesos kajutėj miego
jo teisingu miegu vienas Veng
ras vardu Bertalan. Jis jau ne- 
iszbudo net iki anam svietui. 
Nabagėlis gryžo isz pirmos sa
vo keliones mariomis. Paėjo isz 

važiavo isz 
Cincinnati, kur nekuri laika 
vieszcjo su paveldėjimo reika
lais.

su Rotalrdiimn žėgli-

Szentini klos, o
kur

Namie, Szentmiklose, pirma
sis dasižinojo apie Bertalano 
sunerti jo prietelius, nckoksai 
ponas Forgo. Buvo tai žmogus 
nepaprastai doras ir jausmin
gas, o su nabaszninku riszo jin 
rysziai tikrojo prieteliszkumo. 
žinia apie ta nelaiminga atsi
tikima jin taip daug pereme, 
kad bot galėjo jis ant kojų pa
isto vet. Jisai turėjo už savo pri
deryste tuojaus apie ta atsiti
kima praneszti likusiai po na- 
baszninkui jaunai paežiai, liku
siai naszlei. Norėjo jai pranesz
ti kuo atsargiausia, 
Bertalan iszskaite viską isz jo 
veido ir parvirto apalpus. Rei
kėjo ja paguldyti lovon ir pa
szaukti daktaras.

Biedna moteriszke buvo an
tra Bertalano pati; iszcjo už jo 
priesz pusantrų metu, o j n mo
teryste buvo 
labai retai 
žmonių meiles, kurie užpakalyj 
saves nemato svieto.

Ant rytojaus 
lan papilde savžudvste pasi
kėsino ant savo gyvasties. Pa
ežiu geru laiku ji iszgelbeta 
ale nuo to savo užmanymo jo
kiu budu nenorėjo atsikratyti.

— Kam asz turiu ilgiau 
gyventi? kam? — antrino nuo
latos.

Ta paezia diena 
peszto

rysziai tikrojo X. . . .

ale ponia

gaszlumo rysziu 
sutinkamos poros

ponia Borta-

Tl
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t
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pa pildė

isz Buda- 
Bertalano 

sūnūs isz pirmosios moterys
tes. Turėjo jis septyniolika 
metu ir sostapilej 
pirklystes amato.
artino prie serganezios pamo
tes (moezekos) lovos, naujas 
szaltinis aszaru iszplauke jai 
isz akiu. Vaikinas jai szirdin- 
gai pradėjo verkti, kadangi tę
va labai mylėjo. Abelnai Ber- 
talanai buvo žinomi isz to, kad 
vede idealiszka szeimynoje su
gyvenimą ir prie savos labai 
daug buvo prisirisze.

Bertalano namuose buvo dar 
dvi esybes, netikėta namu gal
vos smertis pagimdė neapsako
mus szirdies skausmus. Miszr 
ko, senas Bertalano sargas ir 
“Hektor,” kiemo szuva. Misz
ko pas ji tarnavo jau penkioli
ka metu ir rado savo pone ne
tiktai duondavi, ale tikra gera- 
deja ir globėja. Tose sunkiose 
dienose pasirodė, kad ponas 
Bertalan nedovanojo savo at- 

nevertu
savo

atvažiavo 
isz 

Turėjo
mokinosi

Kada prisi-

SAULE

žvilgeis žmonių 
Miszko apverkė 
kaipo tikra tęva.

to. 
poną,

Ponas Bertalan miegojo kie
tai, kada garlaivis ėjo ant dug
no. Ant trumpos valandėlės 
iszbudo, o tada jin apėmė didi 
baime. Radosi tuojaus tarp de
besiu ir jauto nežiūrint galvos 
nusilpnėjimo, kad jis artinasi 
prie amžinasties vartų.

Priėmė jin tenai senas, pli
kas jegamastis su pažinstamu 
jam vęidu, Bertalan suprato,

jog turi jo 
leistu ineiti vidun.

— Kaip vadiniesi? — pa
klauso Senas jegamastis.

Bertalan pasako savo pra
varde. Senis pasižiurėjo in 
knyga. Isz pradžios knyga var
to abejojamai, alo tuojaus ome 
trukti jam
mai, nerado, ko jeszkojo. Per 
tad murmėjo kaskartas 
garsiau, o inbanginti vaikai 
baltose suknelėse nesziojo jam 

naujesnes kny- 
ir tas ir paga

ilos sudavė smarkiai delnu in 
atvira, knyga ir ruseziai suszu
ko:

pasipraszyti, kad

ka ji try bos. Mato-

kaskartas vis 
gas. Peržiurėjo

VIS

ežia tikrai nori?
Isz kur

sudejavo

vartuoes

Ko tu 
tu czionai atsiradai?

Juk tu nenumirei?!
— Dovanokite...

Bertalan. — Neatėjau czionai 
savo valia... Pats nežinau, ko- 
kokiu budu ežia atsiradau.

Senas jegamastis ant gerų
jų jau neteko kantrybes.

— Paszaukti man ežia tuo- 
jaus Zammaelo — pasako pa- 
liepiancziu balsu.

Netrukus pasirodo
liūdnas jaunikaitis, apsirengęs 
juodais rubais. At peties turė
jo dalge.

— Ka tu vėl per niekus pa
dirbai ? — suriko senis. — 
Kaip tu galėjai atsiunsti man 
ant sprando ta žmogų ? Ar ne
matai, sztai ežia? kad jis turi 
gyventi dar trisdeszimts metu ?

Zammael nuleido akis.
— Nesuprantu

kaip asz taip galėjau suklystie!
— isztare.

Dabar Bertalan insimaisze 
kalbom

— Perpraszau žemiausiai, 
ale kadangi ankszcziau, ar vė
liau turėjau czionai ateiti, vo- 
lycziau jau dabar czionai pasi
likti...

Senis pasižiurėjo 
lengvuti k iszkai.

— Tai tau tas patiktu?!

isztikro,

lana ir nugabeno in New Yor- 
ka.
Rugsėjo.

Pirma Bertalano mislia. bu
vo, žinoma, norėjimas tele
grafuoti namo irpranoszti apie 
savo nelaimes ir stebuklinga 
iszsigolbejima, ale greitai sau 
kitaip sumislijo. Szoimyna ji 
laiko jau seniai už numirusi. 
Jei dabar staiga dasižinos, kad 
jis gyvas, gali atsitikti bent 
kokia nelaime. Ir linksmybe 
gales užmuszti. Taigi tame rei
kale nieko nedaro, pasistorojo 
sau pinigu ir 
Hamburgo.

Dvideszimts ketvirto Rugsė
jo, septinta valanda vakare jis 
jau buvo ant Szetmiklos gele
žinkelio stacijos.

Tenai pribuvo pradžioje

žinoma >

nukeliuv<> nnt

# * #

Neejo ant syk namo, ale pir
miausia atjeszkojo savo prie- 

Forgo, kuris 
gyveno

tolintis. Ponas 
kaipo senas jaunikis, 
vienus, rengėsi taigi, ka<hv jo 
namuose ant slokszczio atsis
tojo Bertalano nabaszninkas. 
Ponui Forgo iszkrito isz ranku 
surdotas, o jis pats turėjo atsi
remti in siena. Pagailos iszste- 
nojo:

— Bertalan?! Tu?!
Bertalan tuojaus 

apsikabino.
— Taip, tai asz. Pirmiau

siai užėjau pas tave, kadangi 
mano pati dar nežino, kad asz 
esu gyvas. Kik pas ja ir atsar
giai ja prie to priruoszk, idant 
ji negautu staigaus susijudini
mo...

Kada jau
verke ir pasikalbėjo, iszsiren- 
ge in Bertalano namus.

Geras prietelius inejo pir
mutinis, kad tuo tarpu jis 
pats lauke priemenėje.

— Linksma naujiena, bran
gi prietelka! — atsiliepė Fargo 
dar nuo slenksczio 
mas.

Bertalan?! — suszuko mote
rį szko.

— Atėjo žinia apie jin...
Pribuvo? Jis

prieteliu

pakaktinai iszsi-

žengda-

— Gyvas?! 
czionai yra!...

Puolėsi prie duriu ir tuojaus 
atsirado vyro gebyj. Ir verke, 
ir juokėsi mainomis. Atėjo sū
nus. Atbėgo Miszko, inpuolc 
szuva, kaip padūkęs. Visi tu- 

ale taip lengvai necinasi. rejo ka nors pasakoti ir klau
sinėti, vieni kitiems net neda
vė kalbėtis. Po tam susėdo prie 
vakarienes, 
pabando jokio 
lios pusiaunakty j 
gulti, ale kas 

galėtu

ant .10

iNa,
Turi dar 
tarnystes ir turi 
na i žemai.

Prisiartino prie Bertalano ir 
padėjo jam ant akiu szilta, ran
ka.

Bertalan neteko sąmones.
* ♦ -#

Kada atsigaivino isz apalpi
mo, iszgirdo vilniu oszima ir

trisdeszimts metu 
ja atbūti te-

atsitikime 
akis?...

nle niekas nei ne
valgiu. Paga

viai nuėjo 
ežia gi tokiame 

užmerkti

# * *

Priesz pat ausztant ant galo 
pamate, kad atsiranda sulyg ponas Bertalanas užsnūdo, o 

miegojo taip kietai ir saldžiai, 
taip kaip savo kūdikystes die
nose.

Kiti bet vartėsi nuo szono 
ant szono. Nei pati, nei sunūs, 
nei geras prietelius, nei szuva 
net negalėjo užmigti.

Pati buvo neapsakomai lai
minga, kad susilaukė savo do
ro vyro. Buvo laiminga, o vie
nok jauto, kad joje kas yra, 
kas ja la.bai daro nusiminusia.

iszgirdo

barzdos vandenyj ir pririszta 
prie plaukianczio bal- 

Ant jo buvo tik vienas

iszryto jam

Iszgirdo

bari perkelto in puiku Saloni
ka. Sutaisė gražus rakandus, 
pripirko daug papuoszalu, o 
dabar tuo savo darbu neapsa
komai rūpinosi, kadangi vyras 
nors gana su lAuilais doras — 
nepažinojo juoko pinigiszkuo*
se klausymuose. Žinoma, nėra 
jau kalbps apie tai, idant nuke-, 
liauti in Tatrus per Kalėdas, 
kaip jai patarė geras ponas 
Fargo. Tenai, butu atradus sa
vo sopuliams surainipima. Isz- 
važiavimo in Budapeszta teip-

lan turėjo kadangi užmanymą 
perleisti antra, žolabos pusmeti 
sostapilej. Tenai butu gyvenus 
vienu viena ir butu vaikszczio-

virve 
kio.
dangus, takiai žvaigždėmis ap
sėtas. Pradėjo szaukti pagial- 
bos, ale jo balso niekas negir
dėjo.

Jau auszo. Netrukus užtekė
jo saule ir apszviete mariu 
vandenio platybes. Iszalkes ir 
isztroszkes plauke Bertalan, in 
kur ji nesze vilnys.

Tas traukosi dvi dienas ir Vyrui neesant jo darbini kam- 
dvi naktis. Pagalios perstojo 
szaukti pagialbos ir apie tai 
jau nei nemislijo.

Treczia diena
akyse pasirodė kokis tai mil- 
žiniszkas szeszelis. 
žmonių balsus ir pajuto, kad 
tvirtos rankos ji traukia, isz 
vadenio, iszrengia. ir trina. Ka
žin ka's jam in lupas pyle kar- 
szta, tvirta geryma. Bertalan 
dasižinojo kad jis yra ant žu- 
viniku dideles valties isz Nor
mandijos.

Kapitonas sake, jog dabar pat nieko nebus... Ponia Berta- 
. randasi ant Islandijos vande
niu, o veltis turi skubintiems* ka
dangi netrukus prasideda ant 
silkių žuklavimas. Pasivėlavi
mas reiksztu netekti asztuoniu jus tik ant koncertu ir teatru, 
arba deszimts tukstaneziu 
franku.

Bertalan taigi turėjo iszbuti 
pusantro menesio su žuvinin
kais. Dvideszimts pirma Rug- 
piuezio susitiko su mažu gar
laiviu “Hudson” 
kuris gryžo isz tolimos kelio
nes, nes, nuo sziaurinio Berta-

deszimts Jos turtu sanlygos butu lok 
džiusios taip pasilinksminti, 
ale dabar paežiam Bertalanui 
apie tai nei neužsimink.
Prasidės dabar isz naujo tasai 
baisus skupumasb.. O, Dieve! o 

isz Amerikos ji-taip gražiai* -taip maloniai* 
taip tobulai mislijo apie savo 
naszlystcsstona,..

Karszta aszųrn sužvilgo jos 
akyj. Su taja aszara apverkė 
praėjusia savo naszlyste. Net 
persigando savo mislia.
“ * *

Kas tas yra? Jlik tu esi ' 
laiminga ir turi but laiminga, 
jei tavo vyras sugryžo.

Sūnūs gulėjo lovoj su atda
rom akim. Jautėsi laimingu 
kadangi mylėjo tęva visados, 
net tada, kadą ja priverto mo- 
kyties pirkliu. Sūnus norėjo 
but malioriuin, tevas-gi laikė
si savo, sakydamas, gaila lai
ko, nes nematyti jame paszau- 
kimolmti mnliorium. Po malo
nia pamatęs valdžia jaunikai- 
czio duszioje atgijo artistiszki 
idealai. Paliko namie 

Z J » / . -
idealai. Paliko namie ir ant 
virszaūs pastogėj pasidaro sau 
‘ ‘ atelier, ’y pa pnoszta Jnpon i jos 
kimono ir iszkimsZtu povu. Nu- 
maliavojo net paveiksią, kuris 
vienu nuomone perstatė Alpu 
ledinius kalnus, kad tuo tarpu 
kiti tvirtino, jog tai audra ant 
Adrijatiko. Ponas Fargo mis
lijo, jog jaunikaitis turi prie 
kolorito pasza.ukima... ale-gi 
rytoj arba veiau tėvas jin vėl 
nudilins atgal in banka. Ir su
nns kareziai dabar raudojo...

Prietelius neužmerke 
nei ant valandėlės.

Per paskutinius menesius vi
sa liuosa laika praleisdavo pas 
Bertalano naszle; Juk jis žino
jo, kaipo prietelius, kad tai jo 
prideryste saldinti biednai 
naszloi liūdnumo ir žolabos die- t
nose. Per tuos saldžius ir liūd
nus vakarus,' kada be perstoji 
mo kalbėdavo apie nobasznika 
pradėjo 
augti viena 
nekuriam laikui 
ėjus žolabai, 
naszlei aszaras nuo jos gražios 
burniukes nuszhiostyti... Del- 
ko-gi tuo suramintoju neturė
tu but taigi jis pas? Bertalano 
dvasia be abejones ta moterys
te palaimintu. O dabar viską

saldinti

pono 
viltis.

9

akies

Forgo szirdyj
Kada po 

žinoma, pra
tari kas nors

Sztai ka padare
'precelei

<►

T
Margarieta Barker isz Hop-

JK v.kinsville, Ky., kuri buvo ap- 
szaukta karaliene
Kentuckije. savo patogumą in- 

buvima daug ant 
szviežio oro, plaukimą, bėgioji
mą ir valgima preceliu — krin- 
geliu.

patogumo

gijo per

Tinkamas
Kvėpavimas

Parasze Dr. Philip P. Jacobs.

y vent, ar-

Musu gyvastis 
szviežio oro, kuri
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Nieks ta-
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Pasaulis kuriame 
yra naujas pasaulis.
|me pasaulyje pirmiaus negyve
no.

Yra didesnis pasaulis nes ja
me gyvena dauginus žmonių.

Y ra mažesnis todėl, jog grei- 
cziaus žmogus gali apvažiuoti.

Yra aiszus pasaulis suprasti, 
nes jis dauginus isztyrinetas ir 
klasifikuotas.

Yra aiszkus pasaulis suprasti 
veik visos dalys isztyrinetos. 
Beveik visos dalys ant žemla- 
pio pažymėtos. Amundsen nu
keliavo in pietini dali ir Perry 
in sziaurini. Galima sakyti jog 
pasaulio 
mos.

Mes galime dabar suruokuo- 
1? visus savo turtus, 
kiek žemes

visos vietos prieina-

t

!

J

Žinome 
turime ir žinome, 

jog daugiaus žemes negalime 
ingyti. Gerai žinome ka ta že- 

atnesz, ir ka neat-

i'

Nusidaviau in Dekalba, 
Daug žmonis apie ji kalba, 
Nes ten badai yra senberniu 

szaika, 
Apie tai dužiuos Taradaika, 
Ka tai buezeris kazirninkus 

užlaiko.
Ir moterių negaliu pagirti, 

Jau senei asz joms rengiu pirti
Kada pasidaro be micros pikta,

Išžiok siu pasiėmus koeziola 
dikta.

• ne

Hei Veiverlos inergicos, 
N o u ža u go tie 1 y cz i os,

Aps i ma 1 szy k i te tuojau s, 
Ba pribusiu vėliaus.

Tris tiligramus jau gavau 
Baisei ant jus užpykau, 
Badoruojet mane sena, 

Isz vietos in vieta.
Vos truputi po Nedoliai at

silsėjau,
Vėla naujonu iszgirdau, 

Tiliponas pradėjo skambėti,
Kas toki s pradėjo rėkti: 
Dat ju misis Baltruviene?

Korn tu Duboisieno, 
Kom veri k vi k,

Bring vit ju gud stik!” 
Ka turėjau daryti ?

Turėjau in kelione pasirodyti.
Staiga i paszokau 

In savo forduka inszokau 
In Duboisa pribuvau, 

Saviszkiiis tuo patikau,
Kėlės pažinau, 
Ir užkalbinau.

Buvo tai.szirdele, 
Dora ir gera moterėlė

Tuo ant josios* pažinau, 
Kada akis mano užmecziaū

Oj kalbėjo man, kalbėjo, 
Viską ka žinojo iszplepojo. 
Kalbėjo kas czion girdėti, 
Pradėjo kas tokio smirdėti,

Staigai apsisukau, 
Ir ka paregėjau:

Sztai arti misi ūke praėjo, 
Munszainelia atsidavinejo, 

O ir kitu gerymu smirdėjo.
Purvyną ant terlos, 

Be jokios godos.
Vėliaus dažinojau apie tai, 
Kad pas ja suejna vyrai, 
Gere per naktis visas, 
Kad ja paimtu biesas.

Neprižiūri vaikucziu savo, 
Tik nuolatos gerdavo, 

Grinczc baisei apsivėlus, 
Nedažiuri ne burdingierius 

Oj daug czion tokiu yra, 
Ka apleidže savo vyra, 

Per dienas baliavoje, 
Apie nieką nedboje,

Sriaubė kaip kiaules visoki 
raugala,

Dasilauks graudinga gala.
* * #

In Virdžinije grinorkele pri
buvo,

Pas viena Lietuvi pakliuvo, 
Tuojaus pasirodė kas tai asz
Bet pažino visi, .įog tai niek- 

szas.
Užrietus nosi vaikszczioja, 

Dorus vyrus tuo aploja,
Ne pasėdi ant vietos, 

Tuo porsinęsza ant kitose 
Jau penkta burda permaina,

Toji didele nęiszmanele, 
O ir broliuką turi pati, 

Jog da niekas tokio neinate.
Iszmintingu save statos, »iL 

Mažiausios ne turi sarmatos
Kiaules proto neatstoję, 
Da kvailesnis kalboje, 

Tiesiog nieko’ noiszmanantys,
Didelis jųutis.

< i

J

me mums
nesz. Žinome apie maista ir ko
ki muistą kiekvienas žmogus 
reikalauja ir todėl galime isz- 
ruokuoti kiek žmonių žeme ga
li užlaikyti.

Mes negalime žinoti kas ran
dasi žemes viduje, bet jeigu 
vietos driliuotos galime su ži
noti ar yra, ir kiek yra, anglies 
aliejaus, ir 1.1.

Sziame musu naujame pasau
lyje nėra daugiaus dykos že- 

Jau prisisavintos, kokia 
vėliava valdo kiekviena

1

mes.
nors
dali sausos žemes. Tas reiszkia 

tauta norėtu daugiaus 
žeme gauti nuo

i ’ >

surasza

Mes kvėpuojamo g 
ba kitaip sakant, mes byvena- 
me kvėpuoti, 
priguli nuo 
inimftme in kuna per kvepavi-

S va rbi mi
siąs dalykas sveikatai netik tin 
kaina orą kvėpuoti bet tinka
mai ji inkvepti.

Daugelis žmonių J\v,epavimo 
reikalu yra tinginiai.

velniai pagriebei Nors ne labai P^P1 būda.
gražu butu jam apie tuos daly
kus mislyti.

Miszko nemiegojo taippat, 
sėdėdamas prie mikties lempu-? 
tęs silpno spindulio. Priesz Ne- 
delia ;
testamentas, 
užrasze savo 
guldenu... tūkstanti guldenu!....
Pinigai dar
Miszko jau žinojo,

padarys.

Todėl 
;diInryti‘\;ubHS7jūnko| j°K uiP lengva inkvepti oru jie

Geras. Bertalan 
tarnui tūkstanti

neiszmokota, ale 
k a su tais 

pinigais padarys. Sumislijo 
paimti nuomari viena, karezia* 
ma. Visuomet jis mislijo palik
ti restauratorium, o dabar jau 
net susidorojo

papranta netinkamai kvėpuoti. 
Tas ju kvėpavimas nenesza nau 
ja ora in plaucziu visas dalis, 
ypatingai in
Nes gerai suprantame, jog ne- 

long- 
ir laiko ligų gema-

plaucziu virszu.

su karcziamos

vartotos dalys palucziu 
vai in ima 
lūs.

Gilus kvėpavimas
in ima gera ir

jeigu 
žemes turi ta 
kitos tautos.

Yra daug daugiaus tautu da
bar negu buvo devynioliktame 
szimtmetyje. Apie dvideszimts 
ar daugiaus jaunos nepriklau
somybes kovojasi del buvimo. 
Jeigu peržiuretume
naujai gimūsiu tautu, rastume 
jas nuo Balkanų iki Pabaltijos, 
nuo Airijos iki Azerbaijan, nuo 
Palestinos iki Vladivostoko.

Kare yra kas naujo. Yra ko
vota su nežinotais ginklais.

Pirklyste nauja. Visai neži
nomi daigtai nesti ir veszti 
naujais pirklystes budaįs.

Pinigai ir naujenybe Pavyz
dines taisyklos pranyko ir 
nieks nežino katros tautos susi- 
bankrutijo
mokėti skolas.

Mokslas naujas. Jau jos dra
panos jai pennažos. Neprisilai
ko prie senu taisyklių ir teori
jų.

Todėl sunku žinoti ka ateitis 
atnesz ir sunku pasimokyti isz 
praeities.

Seeley, istorikas, viena karta
‘ ‘ kuomet girdžiu vyra

sakant, istorija mus .pamokina, 
pats sau sakau, jog* tas 

žmogus pasakys melą ir jis vi
suomet pasako.

ir katros gali isz-

natūraliai 
szviežia orą, ir

savininku ir liepė iszmaliavoti reĮ<la atsiminti, jog kvėpuojant
reikia vartoti uosi, gerkle, kru
tinę ir plauczius.

'rinkamas kvėpavimas turė
tu prasidėti .nuo diafragmos ir 
reikėtų vartoti krutinę ir kak
lą. Nėra reikalinga save iszsi- 
pusti idant lengvai kvėpuoti. 
Tinginys gali tuoj priprasti gi
liai kvėpuoti ir syki pripratęs 

prie to prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo pa bau 
dymu, kurie prisideda prie ge
ro kvėpavimo ir geros pozitū
ros. Kiekvienas turėtu kas ry
ta ir nakti, kuomet atsikelia ar 
priesz einant gult, pakelti ran
kas virsz galvos ir su pakėlimu 
ranku giliai inkvepti ir nulei
džiant rankas iszkvepti. Reikia 
tiesiai ant-abieju kojų stoti per 
pabandymu- arba truputi* pasi
kelti ant kojų pirsztu kvėpuo
jant it nusilėisti iszikvepiant.

Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerkles^ nosies ir gerk
liniu iszsiszakojimu kroniszkas 

turėjo apmislyti apie savo karr li^ns. Visuomet reikia inkvepti 
per nosi. J

J lengvai^ padaryti, reikia pasi

naujus ženklus, o daržu taippat 
aptaise... Saldus svajojimas 
apie kareziama pasibaigė: juk 
gerai pažino savo poną. Gaus 
nuo jo deszimtine ir toliau jam 
batus czystus... O juk viskas 
taip galėjo but gerai, taip pui
kiai!...

Ir pats “Hektor 
ale pasiutusiai

nemiegojo 
vaiko niekam 

nekaltas kates. Neesant ponui 
namie jis turėjo sau puiku gy
venimą. Kiekvienas Bertalano 
szuni guodojo. Kiek sykiu 
naszle pasižiūrėdavo in isztiki? 
mo Hektoro akis, visados apsi
būdavo aszaromis. Būdama isz 
prigimimo geros szirdies, pa
velijo Hektorui visados drau
gauti prie pietų ir net nieko 
priesz tai neturėdavo, kada se
nas Hektoras ir nakis praleis* 
davo priemonėje ant senos ka
napos. Sugryžus ponui viskas 
persimainė. Hektoras iszmestas 
ant kiemo, kur per szalczius

Kiek

visuomet

tu likimą. per nosi

ATSIUSK TIK $1.40

O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor-

Jeiguda- negalima 
p 

tarti su geru gydytoju. Bara ne 
del kvėpavimo.

ežiu naminiu alauH bu pamokinimu ■ 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
me. Geriausia stambi trajanka 60c 
arba 6 pakelei už’$3.30. Puplaiszkai 
35c arba 6 pakolei už $1.75. Truk* 
žolių 30c arba 6 pakelei už $l;40, 
Knyga “Daktaras Namuose” $1.00. 
tCantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
i>o 506. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c, 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu* 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis ma$Ut 
ko prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. Daiszkagis 
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J, ŽUKAITIS,
<51 Hudson Ave. Rochaster, N. T.

Aukso
Bonovcti

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O” laivu 
OHIO, ORCA, ORBUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczla klesti Treczla klesa 
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

NEW YORK, SOUTHAMPTON

Treczlu klesa
$103.50 Hamburgt

Piliau 
Memol 
Kaunas

^102.60
>105.50 
$106.00 
$106.00,

PACKET COMPANY, |
26 Broadway,

ROYAL MAIL STEAM

I

1

V

. New York 
arba ims yletlnius igentuB.

sake:

asz

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau lietuviu kurie my
lėtu prisidėti prie lietuvisrico 
teatro ir judomu paveikslu 
iszdirbystes. Kurie indomau- 
jete, del platesniu paaiszkini- 
inu raszykite ant sekanezio 
adreso: J.8

C. S. Urbaitis,
339 Bridge St. N. W. 

Grand Rapids, Mich.
Tmogaus plaukai taF

PUIKIAUSIA DOVANA.

Knygele Drangyatema del 
<le«nokejlBM '»inlgw Ilginto*

* KVITU Knygele Draugystėms, 4bl
Kaalerlaug nog sudėta pinigu ant

- - toa.

KVITU
.. i - m* 10c

losirinktora 
W. >. BSOCKAUBKAM-COm ‘

MASANOrCITT. 1ML
i.-,.- r ■

Kam duotis nupliktie? Mes 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros del vyra ir mote- 
vi. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr. BRUNDZA CO., Box 9
Broadway and So. 8-th St.,

Brooklyn, N. Y.
P; S. —Priežastis visokiu li

gų tai užstojimas, užkietėjimas 
viduriu, nerviszkumas ir gal
vos skausmas.—

Naujės būdas gydymo dykai. 
Pradže gydymo už keletą štam
pu pasiusta bus per paczta ttŽ- 
peczctinta.; szimtai tukstaneziu 
dekpvoje už pagclba.

* I
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CAPITAL STOCK I12I.0H M - } 
BubIm Ir Profit* f&3t,B4IA« )

... .............. >■ d C

Mekam* antra procente ant *Ud£tu J
Procentą pridedam prie Jus 5

L—------- 2-------------------- -----------------
■ant ar atneosat parodyt knygute 1 
ar na. Mee aorlm kad ir jus tur$- J 
tomot reikale *u musu banke, no- ( 
paisant ar maža* ar didelis.

Banke* adaraa nuo 9 ryte Iki 3 
pallet Sabatomia 9 ryte Iki 12 vai.

labai

Pottsvilles

«

H
i

i Saaa'o Ir 1 IJepos, nepal- J

ar **. Mes aorlm kad ir jus tu r 6-

H. BALL, Prezidentas. J
Geo. W. BARLOW, Vlco-Proz. 5
Jos. E. FERGUSON, Kaperius. J

Ant J. Sakalauskas 
lietutiszkas nn*noitrcs 

IB BALSAMVOTOJAS

e

J

J
....   j,,,.

Laidoja hunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokioms reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius k mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu j*kuxl« 
pigiau geria u s parduoti negu kiti.
001 E. Fine SU Mfthanoy City. Fa.

aw-wiisswiiiiiRMiiiwiRtr fleweecees *.

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire Insurance Agent

5
Apdraudžia (Inszuriniu) Namus, j 

Tavo rus, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose E

BIS W. Mahanoy Avė, Mahanoy City
M*

Tvtrcslausla LletuvlBska 
BATIKA

Didele kaucija sudėta Valetl- 
joe Banko Departamento.
Kala po priežiūra Valetljoe, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Baakoje negali pražūti. Pri
ima plalfUi saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus in vi
ce* daU* ■▼lėto, pagal dienos 
karta. Parduodu Laivakor
te* kompanijų nu/tatytams 

kate***. Parūpina Paszpor- 
tna keliaujantiems tn Lietuva 
▼laka* daroma teisingai, g r ei 
ta! ir pigiai. Raškykite apie 
kaina* o 
ataukime.

V. LAPINSKAS
•01 TF. Mahanoy A ra 

MAHANOY CITY,

ffauvit* teisinga 
Adresavoklt*:

FA. i
i
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Seredos diena, 12 valau- 
kum Czesna. suri- 

niazgu moterystes

sunkei

— Nedėliojo Szv. Juozapo 
bažnyczioje priims pirmutiniu 
komunije vaikai ir mergaites.

— Junius pasirodė 
karsztas.

— Panedelije
sūdo bus perklausyti konia 300 
aplikantai ant ukesiszku po- 
pieru isz visu daliu pavieto.

— Poni Raele Bražinskiene 
ir duktė Elzbieta isz Elizabeth, 
N. .L lankosi pas B. Bražins
kus ant 312 W. Pine ui vežios. Į •
Atlankė gimines ir pažystamus 
McAdoo ir Frackville ir prie 
los progos atsilanko in redyste 
“Saules.

Kokis tai jaunas pa- 
cziuotas Lietuvis pirmam Var
de net įli edamas už ka nusipirk
ti munszaines, 
paeziules 
kurias

1 J

savopardavė 
sz.ilkines paneziakas 

sau buvo nusipirkus 
praėjusia prdia. Kas isz to ki
lo tai svietui negarsysim.

Nuo szio Ketverge po 
piet \ isi barborei uždaro savo 
dirbt lives per vasara.

— Meilusis 
seka nt ie ji
susivienijimo 
sziu per visa 
F. (i’uikli< >n Mare ('hesko isz 
mieštoj. Visouki su Ona Bart

is/. Ringtono; A. Zaka- 
ir C.

da ant piet 
szo mazgu moterystes musu 
Lietuviszka aptiekoriu Vinca. 
Milin su pana Helena Drab
niu t e, 
kauskienes. Laiki?
pP-
I letena Kubert avioziiite 
dojo tikrai 
“Avė Marija, 
poni,javo prof. Rakietis. Svod- 
ba atsibuvo pas nuotakos le
vus ant \V. Mahanov avė. ant 
kurios pribuvo p. Konstantai 
Juszkevicziai isz Latrobe, Pa., 
(arti Pittsburgho) pp. Lapins
kiene ir Szvediene isz Hazleto- 
no, tėvai jaunavedžio p. Mo- 
tiejei Milei, ir p. P. Makara- 
vieziene isz Szenadorio. 
navedžiams 
B. Milius ir 
Drabnintc. Po 
džiai iszkeliavo ant saldžiusios 
keliones in Philadelphia, At
lantic City ir Washingtona.

seseria p. W. I). Bocz- 
vi nezevones 

l'Jzbitda Beudinckiute ir 
sugie- 

artistiszkai puikia
kurioms akom-t >

Jan- 
patarnavo brolis 

sesuo Klzbieta 
piot jamiave-

vinezevoniu, o 
iszeme laisnns ant 

draugiszku 
savo gvvenmia:

rv-

cavnge 
roskv su l".il»(‘le Zatoris 
Zehruucky su \’eronika Andru- 
kaitis isz Tumakves. 
butu žinoti ajszkesni's 
(
geriau 
hiLims p;is skvjijeri 
užsispirdiimi idant 
piiraszv tu kaip reikė.

Malonu 
pravar

ius. jeigu apie (ai pasirūpintu 
jauna ved i s iszimdamas 

ar korte 
pravardes

— Mahanojaus, (Jilberlono Į 
ir Staniklio Readingo kasyklų 
pėdo iszmokes Subatoje. Mies
tas tropui i atsigaivys.

■f Kastanto Stulpino 3 me
lu šimelis Framikas, mirė pra
ėjiu I tarninka. Laidotuves at
sibus l’etnyezioj ir laidos gra
binius Sakalauukas.

i

11 
1111

i
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I
i
i
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Lietuviszkas Bankierius
Iir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa. > I

.1!
‘ I

W. TRASKAUSKA8 I
FIMMUTININ LIRTUYISZKAS 

■BAMKTUB MAHANOY CITY. FA J

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Ijddotuvlu Krlk- 
■stlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
B80 W. Centre BU

I

Mahanoy City, Fa.: 
“——————» j

; Daktaras Juozas J. Austrą
I LIETUVIS.
, Buvusia daktaras karlumeneje.
i Gydo visokias ilgas.
Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-lalklnis ofisas randas!
! KAZINO APTIEKOJE.
38 B. Jardin St. Shenandoah, Po.

1

I

i

CI18. S. FARM I. E Y 
Beal Estate Agent Rotary Public

Jeigu norite pirkti ar parduot! Stubas, 
mee galime jumis tame patarnauti. 
Randarojame namus, koletavojame 

randas ir teip toliaus.
BBS W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

UgteyfsakM Graborlui

K» RĖKLAITIS
Į

t l tarninko vakaru apie 6 
valanda 
mirė Jonas
metu amžiaus, fermeris, kurio
farma radosi
Velionis sirgo apie tris sanvai- 
1(‘s, paliko < 
mia serganczia

Ashlando ligonbuti
Andrejauckas, 42

arti Lakeside.

Laidoja Numirėlius pagal 
■aujausta mada ir mokslą.

Turi pagalbininke motere.
Prieinamo# prekes.

lit West Spruce Street
KAMANOJ CITY. PA.

Boll Telephones No. 14t

t Po sunkei operacijai 
Aslilando ligonbutije, Seredos 
ryta, mirė Vincas Ranianauc-

6 metu. Velionis gimė 
Park Place, paliko dukteria ir 
sunu, du brolius ir seseria Ka
minskiene, 405 W. Mali. avė. 
isz kur atsibus laidotuves po' 
direkcija graboriaus Traška ne
ko, Subatos ryta.

kas, •) Velionis

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Ant vietos sudegusio 
Win. Penu brokerio, kuri užde
gė perkūnas Nedėliojo, pradės 
statyt i nauja, o anglis isz t uju 
kasyklų gabens in Lawrence 
kasyklas. Visi anglekasiai pra
dės dirbti Panedelije.

“BLOCK PARTY.”

Tnmaqua, Pa. 
kvs “

m

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATŠAKI NTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

.MAHANOY CITY bus kožnn Utnrninkn 
30 E. Centre St. nnt nptro floro.

Ofiso valandos: 0 ryte Ud 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

<»

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sau vai tos
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirkaite pas
grolbnola 8125-SI50.

mus

lietuviai lai- 
Block l’nrlv” del sukeli- •-1

mo pinigu del pasiutimo nau
jos bažnyczios.
prasidės Subatoj 16 Juniaus ir 

23 d. Juniaus.

Block Partv

I 
į!'C

t

3

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.

GUINAN’S 201 W, CENTRE STo*l Taigi 
szirdingai kvi<‘cziame visus li<‘- 
tuvius isz 
ihZ visos
pas mumis in svoezius praleisti 
linksmai

’ prakilnu užmanima. 
sminiinas ūžtikrintas

i . .| rengimas naujausios 
jinvairais pamarginimais. Teip-

baigsis

Taniu k ves teipgi ir 
apielinkes, atsilankyt i

■I Kill—Illi IjluMIff
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK G

lideliam nuliudi- 
paezia, kuriĮ 

pagimdė ka tik kūdiki; du su- 
isz kuriu j • 

turi 1-1 metu, broli; '•
dukteres

seseria

l.iikn ir paremti szi 
I ’asili ūk

uos pri- 
mados su

papuczkon,

A* >‘
i .

...—1*00

DAKTARAS HODGENS
Fblladeliphi* Specialistas 

UŽsisenejuHlu Ir Chronlszku Llgu 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti mediką- 
lituką gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ku aplalkote nuo mane* yr* 
gvaruntuotas.

Jalgu esate silpni, nerviozkl ar 11- 
guoti, nedarykite to* klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pn«- 
laptingai pasikalbėsime. įraukti yra 
pavojinga.

Vidnriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis. užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis* silpnumas szlr- 
dies* Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal,
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą. M

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunts- $ 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir S 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit- £ 
tunto ir pajėgos ka gamta jums pa- |į 
ženklino, juigu teip tai matykite ma
no.

Rumntlzmas vlaokluone padėjimuo
se, tcippgl Isztlne Ir aztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
gus, silpnos atminties, narmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbllszkusls ir 
iszberirnai ant veido, pailsės, nuvar- 
Hkaustnus peczuose, skausmas 
tuose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kata ra. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimu, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rod* dykai. Po tam 
tszalszklnslu kukis skirtumą*, geres
nis Ir daug pagclbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojoriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garslngtauslus Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hudgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas lenais yra po

Ofisos valandos

I

rink< balsus del
Popu la r ('ont<‘st

. igi merginos
- - 4 »i r

nūs i r t ris
vv riaušes
Ignotą Brooldyne.
broli Lietuvoje. Apii? <lu metai
iidgal laike Mahanojui salimui 
po t <a m
mos, buvo
daugelio žmonių, nes buvo sve-

s.
ITa-

persi kraustė aut far- j 
pažystamas del

liūgas ir linksmo budo žmogų
rp

kur Ims pa- 
j.skirla 4 dovanos del laimėjimo. 
“I’aigi kas gyvas in 
i ant

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriapdyrno tai pribuvo

ri irama<|iia 
(j.U)Block Party.”

I žkvieczia komitetą

i SVARBUS PRANESZIMAS
Paėjo isz V ilniaus guber. 
ku pavieto, Zaseziankn kaimo, 
Jevjos 
Ameriki' 23 metus. I

; prie Lunku parapijos.

pa rupijos, pergyveno
Prigulėjo

(Irabo-

Lietuviu Dienos Reikale. atminties,

in New Yorka kreipkitės in nlsakancziausia
GKO. J. BARTASZII’S A<iKXTL’RA 

kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.
Lszniainome ir siunrzimne pinigus in 

pagal dienos kursą;
stoeziu ir suteikame nakvine savo liotelije; bagažus 

padarome pas
isuka Jau k i te

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorlce

dokurnenl us.
gus kur>o.

kauPirmas Lietuviu Dienos de
legacijos su važia v imas 

Birželio ' 
surengimo- Olos 

del invairiu 
priežaseziu likos atidėtas ant 
Birželio 10 dienos, .‘’ežia va lan
da po piet, Norkevicziaus sa
loje, Mahanoy City, Pa.

Niioszirdžiai praszome visas 
Mahanoy City apielinkes ko- 
lioniju Parapijas, Chorus, Vy- 

Tautos Fondo 
kitas organi- 

užjauezia tam 
darbui kad prisiusiu savo ats
tovus in Lietuviu Dienos suvo
žia v ima Birželio 10 diena, 1923.

Delegatai privalo turėtu in- 
galiojimus.

buvo
rius Sakalauckas užsienio lai-j<liena
dotnvems kurios 
batos ryta su bažnytinėms pa
maldoms.

szaukiamas 
delei

kuris
•) 
»>

1 . J .

atsibus Su- j Liet uviu Dienos

ant
pristatomo ant laivu ir apdraudžiamo;
porins ir kitus reikalingus 
kainu ant laivakorcziu ir pini

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 rvte iki 3 popiet.

k

DIDELIS ATIDARYMAS
Subatoj, 9 Juniaus, 9 vai., ryte

STERLING SZTORO
137 ir 139 W. Centre St, Mahanoy City

Tik
Pamislikit
ka galima musu 
sztore pirkti:
iszmargintai f 11Folierka po . . lc.

Mąstą Geltono 
Muslino už . . 7 y c.

Mastas Šeri m 
del gazil langa ms 10c.
Vyrams ApatinesKe 
lines ir Marsz-
kinei(UnionSuit) po 49c.

Teipgi tukstaneziu 
kitokiu stebetiniu 
geru pirkinu už ma- ■ 
žas prekes.

'ežiu Kuopas, 
Skyrius ir visas 
zacijas kurtos No. 41 UUOAI) ST. 

nuo f) ryto iki K vakaro.

PRANESZIMAS.

| Baltic States Bankas ! z . J
z Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas. B

BANKO RKSLI Al $l,7t()(>,( H K ).9I)

Moterims Im- 
portavotos Ging
ham Szlebcs, 
didumo nuo 
36 ir 56 C) QO 
pQ........vO

Didelis Gurbas 
Drapanoms 
;;deti’..$L35
Didelis pasirinki
mas visokiu Ging- 
hamo Ceikiu, szle- 
bems, vertes 29c., 
mastas, gausite
PO....... 1 Cr
mastas iv v*
Drūtas Perkaląs, 
mastas ploczio, 
tamsu ir szviesu 
koloru
PO B e e • • 
mastas 19c.
Cocoa Puodukai 
balti, 

po....
3 coliu ploczio 

Mezginei 
po... 
mastas
Turkiszki
Abrusai
po ... .

lc.

5c.

10c.

Neužmirszkite! Kad persikeleme 
in nauja vieta, prie kampo,

137 ir 139 West Centre Street
ir atydarimas Naujo Sztoro bus 
SUBATOJ, 9 Juniaus, 9 vai., ryte.

a

*
i
i
i
I

L. J). Valdyba 
S. Rutkauskaite 1

1 
raszt.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS
Padaro atsakanti ir < 
už priėiiaina preke. 

iir inveda visokias paipas, 
taiso stogus ir t.t. 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St. Mahanoy City

gera darba 
Pataiso 

.pa" 
K re i nkites

Pa rupi jonams Parapijos Szv. 
Juozapo L. IL K. Bažnyczios, 
Mahanoy City, Pa. t

Praneszama kad metinis su
sirinkimas bus laikytas per pa
rapijomis parapijos Szv. Juo- 

Kataliku Bažny-
Panedeli 11 d. Birželio 

m., 71 a valanda vakare, 
mokslaines salėj ant W. Maha
nov Avė.,

zupo 
ežios 
1923

Kimo

t

h

Bi
l ’A ’V 5 ,•*>

$4.00
in

New York
Nedelioj 7 Juniaus

Dubeltavas 
Tikietaa

Specialia trelnas Sukatos naktį.

Isz

Shamokin. .... 
Mt.Carinel .... 
Ashland.........
Girardville .... 
Shenandoah .. 
Mahanoy City 
Tamaqua .. • ’• b

Ryte 
... 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
... 12:55 
... 12:33 
... 1:16 
... 1:45

I GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
Anuo West 23-rd Street 6:47 vakarė 
J Standard Time (7:47 Daylight 
JTime),
< vakaro Standard Time (8:00 Day- 
Jlight Time), ta paczla diena in 
j vlrsz-minetas vietas.

Timo 
nuo Liberty Street 7:00

PANEDELI 18 JUNIAUS 
Specialiszka ekskurcija per 
ketures dienas su palydovu 
in Washingtona, D. O.

i
i

U)

$-
Parduoda Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmoka 

nuoszimczius už Kuponus.
Priima depositus ir moka 4f

Mahanoy City, Pa. 
Ant virsz-mineto susirinkimo 
bus rinkti Trustisai ir vyriau
sybe. Teipgi apsvurstonii kiti 
reikalai. Visi parapijonai pri
valo atsilankvti.

Vincas Kriezina, Pres.
, Attest: Jonas Miliūnas see.

PRANESZIMAS.

Parapijonams Parapijos Szv. 
Juozapo Liet. R. K. Bažnyczios 

Mahanoy City, Pa.

kSziuoiT) i , /1 <» nvoz.n i nc<, 

Metinis Susirinkimas Parapi
jom! Parapijos Szv. Jnozapos

praneszfima kad

Avė •T

Lietuviu R. Kat. Bažnyczios, 
Mahanoy City, Pa., bus laiky
tas Panedelyje, 11 d. Birželio 
1923, 7:30 vai. vakare, Norko- 
vycziaus Saloje, W. Mahanoy 

Mahanoy City, Pa., Se
kantiems tikslams, būtent:

1— Iszrinkti septinis trusti- 
sus sokaneziam metui.

2— Aptarti visus kitus daly
kus, kurio legaliai gali būti in- 
oszti ant susirinkimo.

Visi parapijonui gerame sto
vyje privalo atsilankyti.

J. ZERNAUSKAS, 
Parapijos Prezidentas.

Attest: M. LAPINSKAS, 
(J.U) Sekretorius, i

priskaitomus prie sumos £
kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paszta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir visas pasaulio szalis, su. 
pilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai.

Parduoda laiva-kortes kelionei in Europa ir isz Europos 
ant visu linijų.

g Turi savo korespondentus - Bankus:
Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.

Baltic States Banke savo
New Yorko miestas,

g

n

Kaune, Rygoje, gJ
depozitus laiko Now Yorko

£

Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų x 
Ministerija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Ban
kas, 
Lietuviu Amerikoje ir kitos instaigos.

Kad ir trupueziuka isz kelio, bet apsimoka kreiptis 
VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS IN

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave.
Telefonas: WATKINS 2142.

Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. popiet.
Subatomis - iki 7 vai. vakare.

Prekybos ir Pramones BanJias, Susivienijimas
S. n

%
lgNew York, N. Y. %

A

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

----- $---- 7
Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur gerinusia investyt 

. pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausia prietelis. • 
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.
.. ... .

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Proz.

LEON ECKERT, Vlco-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, F. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZLA, M. GAVULA.

ir szita

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerius

«
■' i

i


