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Isz Amerikos
Septyni banditai paėmė 

$70,000 — viena nužudė 
4 sužeido.i

—■ Septyni 
karuka ant

teismo asztuoniu
iszneszima di-

Pa.Scranton, 
banditai sulaikė 
Laurel Line arti Mosiko, api- 
plesze kasijeru ant $70,126 su 
kureis ketino iszmoketi angle- 
kasiams pedia, nužudė viena 
pasažieriu ir sužeidia keturis, 
dingo tamsumoje nakties. Ka- 
rukas apleido Skrantona in 
Wilkes-Barre, idant iszmoketi 
pedia Szikszineje ir Mokanak- 
veje. Visi banditai radosi ka
rukije ir ant duoto ženklo at
sistoja pradėjo szaudyl. In pu- 

po apiplesziinui 
duota žinia in 

miestus ir palicije tuo pribuvo, 
bet lyg sziam laikui banditu 
nesuimta. Vieni yra tosios nuo
mones, jog tai bnv 
ji kalininkai 
kalėjimo, o 
buvo atejviai.

kalte, jeigu ne ant atej-

.Jerome,upęs 
prisipažino

(lodeckis 
kaltininkais buvo 
$5,000 kaucijos, o

60 metu kalėjimo už užklupi- 
ma ant merginos.

Chicago. — Morrell Turner, 
23 metu nigeris, likos nusitins
tąs in Joliet kalėjimą, kur pra
dėjo at sodinei 60 metiniu baus
mių, už užklupimu ant 27 metu 
Agnieszkos Blomgnisf.

Toji bausme yra arszosne už 
mirties bausmia, nes Turneris 
atsėdėjas bausmia 40 motu, ga
li inneszti praszyma 
ant paleidimo. Nežino
lauks tosios dienos po tiek me
tu.

in suda
ar sn-

se valandos 
kasi jeriaus. žiniu

o pabegusie- 
i>z Filadelfijos 

kiti sako buk tai 
Žinoma, ant ko

tai .!<> 
Ruddy, kuris valkiojosi po 

duot i at

snvers 
viu!

Palicijc suome koki 
na
1 hirije, negalėdamas 
sakanezio iszsiteisinimo del k<> 
randasi mieste. Badai jisai yra 
vienas isz tnju banditu.

Karukije radosi apie 50 pa- 
sažieriu kada banditai atlosze 
iižklupima. Prasiszalino su pi
nigais automobiliuje kuris sto
vėjo artimoje užklupimo.

Cukrus atpigo.
New YrirkS—*fsz prležaMids 

papiginimo cukraus per dides
nes kompanijos cukrus dabar 
atpigo ant $8.25 už szimta sva
ru, o parsiduoda sztoruosia po 
devvnis centus.

Sudže paliepė jam nubausti 
savo jauna pacziule.

” Pasiimk
pacziule namo ir gerai ja ja nu

Asz tai padai y ežia už 
i y

Chicago. — savo

bausk.
tave, bet neturiu laiko.

Tokis tai buvo nusprendi
mas sudžiaus Morgan, kada 
iszklause teismo Thelmos Dan
iels, 18 metu, isz Arola, III., 
prieszais Litdvika Yergana, 64 

redaktoriaus “
isz Oakland, III. Yer-

18 metu,

Weekly

Chicago, ir per-

maža bezdžion-

metu, 
Ledger” 
ger buvo apskunstas už atveži
mą josios in 
buvimu su jaja hotelije kaipo
tėvas su dukteria, bet su ku
ria isztikruju buvo apisveilias. 
Yergerio kalte buvo ta, kad ja
ja pavadino “
ka”. Sudže perklausinejo teis
mo su nekantrybių ir piktumu, 
o kada jauna moterį* pabaigė 
savo apsakymu sudže paliepė 
Ycrgerui pasiimti jauna kvai
liukių namo 
kaili.

Gauna treczius dantis.
Caffey v i lie, Kan. 

dama dantų per 
szimts metu,

— Net mo
kėt uresdo- 

Mrs. FJzbieta 
Fra vėl, susilaukė treczius dan
tis, turėdama asztuonesde- 

Sennke d a vra 
daug

turėdama 
szimts metu, 
drūta, mato gerai ir 
vaikszczioja.

Tris anglekasei prigėrė kasi- 
klosia.

Kittaning, Pa. — Tris angle- 
kasui prigėrė kasi k losią Sott- 
ern-Rinn kasiklosia Plumville, 
kada debesis truko ir lietus nu
puolė kaip isz ceberio, užlie
jamas szafta, kuriame angle- 

dirbo. Vanduo padare 
miestelije milžiniszkas bledes. 
Daugiau 
szafte, bet iszbego in laika ka
da vanduo pradėjo lietis in ka- 
siklaa.

kasei

radosi darbininku

— Harry

Sunku užmirszti senoviszka 
meile. *

Pittsburgh, Pa.
Ralston, 62 metu senumo , tris-
deszimts penki metai adgal, in- 
similejo in tula mergaite 
Blanch Lenard. Jau viskas bu
vo 
lauke

in pradėjo kalba 
tevynia, darbus ir t. t., 

galo draugai užfundino 
gėrimėlio ir ant galo

ir suardė

-.... 1"^—■ ■ ... ... .........................................................

ISZ LictllVOS Nužude visa szeimyna.

Amerikietis, jojo pati ir duktė 
nužudyti ir namai sudeginti.

Prisipažino prie iszneszimo 
tilto su dinamitu.

Somerset, Pa. — Laike per
klausymo
anglekasiu už 
namitu in padanges tilta Balti
more ir Ohio geležinkelio prje 
Stoney t 'reek
Juozas Godeck’is, 
buk jisai su septyneis draugais 
iszpilde taji darba. 
su penkeis 
pastatyti po
aszt mitas Jonas Barsnickas li
kos paleistas. Kalt įtrinkai pa
naudojo szimta svaru dinami
to ent suardimo tilto.

Mirtingą rugepjute auto
mobiliu.

Nr\v York". — A’ienoje dieno
je Nedėliojo, 4S ypatos žuvo 
antomobiline.se 
visas dalis
giause nelaimiu 
geležinkeliu, ant 
tren*ke in praejnanezius auto
mobilius. St. Louis trūkis ej- 
nantis in New Yorka užmusze 
14 žmonių aiilomobilliuosla.

Island

Ro

parengta ant svpdbos ir 
tosios linksmos dienos 

kada nuves savo milema^ prie 
altoriaus. Bet velnias nemiega 

inilema porelia nes
isz kokio tai mažo nesuprati- 

susibare su savo 
mylenia, iszkeliavo in kita mie- 

nepoilgani apsivedė su 
Blanch teipgi isztekejd 

Keli menesei adgal

mo Harrv szina

Iszkrate lietuviu mokiniu 
bendrabuezius. 

(

Vilnius. — Nakti in Birželio 
27 d. Vilniaus policija padare 
kratas dviejuose lietuviu moki
niu bendrabueziuose. Suimta 5 
mokiniai,kuriu skaieziuj ir sziu 
metu abiturientas p. Pakula. 
Dalis ju jau paleista. Pakula 
pareikalavęs inraszyti in pro- 

kad nieko nerasta ir
kad ji musze, tacziau policinin
kai atsake:

po 
Valst. Dau- 

atsitiko ant 
kuriu (rūkei

nela imese

Oj tiejei “szventiejei” pro- 
težtoniszki priezerei!

Minneapolis, Minu. — 
verendas N. J. Lock ran, 60 me
tu, prabaszczius luteroniszkos 
bažnyezios Superior, \\ is.. Ii 
kos surastas negyvu ezionaiti- 
niam hotelije 
v o su
patogia ' mergina

•)>> met u

žmonių 
Ant Long 
nmsze du ir l.t.

A pl in k nėjo 
Pa., tris žmonis likos iižuiuszti 
o 1 S sužeist i neliinesia. 
S.iseckas, 4.5 metu isz George
town likos iižiniisztas 
sužeisti, kada 1 rokas apsiverto 
ant Devils Klbow kalno. Jonas 
Keller likos iižmnsztas o penki 
sužeisti kada didelis automobi- 
l’ns trenki* in tvora prie No. 1 
pie es Ashley.

Daugiause prasižengimu už 
prohlbietjfe:

Ilarrisburg, Pa. — 
dalis aresztavojimu per steiti- 
nia palieije in laika szesziu 
menesiu, buvo 
prohibieijos tiesu, 
niaus palieije 
3<S6 už visokius prasižengimus, 
i>z kuriu 2263 buvo už prohi- 
bieije. 1 ž vagvstas aresztavo- 
jo 349, 
ma 61, už sužagejima 
ežiu 3
21, prieszais
22. Palicije surado 
pavogtu daigtu 
doleri u.

trūkis iiž-

Wilkes Barre,

in kuri atvažia- 
szviesplauke,

pana liula 
Williams ir pasidavė kaipo vy
ras su savo moteria.

Kunigužis snt iko 
nlyczios, prikalbino 
pernakvot hotelije, 
sutiko. Isz

o trvs

I )idesne

in laika
už peržengimą 

Lyg 6 Ju- 
aresztavojo 6,-

nelegaliszka žnvavi- 
mergai- 

padegima, žudinsta 2G, 
sveikatos tiesas 

ir atidavė 
už 132,638.87

Indukus myne sudegino nigeri.
- Madas 
likos su

kirto
mirs. A plia

per galva

res.

Yazoo ('ity, Miss. 
Minniefield, nigeris, 
degintas ant laužo, apie 11 va
landa Nedėlios ryta, už suka- 
neveikima 20 metu baltos mo- 
teres, po tam
su kirviu nuo ko 
kinei gyventojei daginio apie 
tai, greitai susirinko ir pradė
jo jeszkoti nigerio, suimdami 
ji kėlės mylės nuo namo mote-

Tuojaus sukrovė lauža,
prirakino nigeri prie stulpo 
lenciūgais ir uždege.

Papūga pasakė prie ko priguli.
New York. — Priesz slidžia 

Marxam, atsibuvo perklausy
mai dvieju ypatų, prie ko pri
guli, didele puiki žale papūga. 
Mrs. Fabbie Weiss spyrėsi buk 
tai josios pauksztis, nes paži
no ant raudonųjų plunksnų uo
degoje. Arnoldas Manu, sake 
buk lai jojo, nes pažino ant 
balso. Po valandai ginezu, su
dže ant galo užklausė motere-

Ar toji papūga moka 
Ant ko moterėle tuo-

jaus paszauke:

les: 
keikt

4 4

‘‘Ne, ponas su
dže, niekados nekeike ir nemo
ka.”

4 4 Laik heli ne!” sukliko 
papūga, na ir 'Mann isznesze 
paukszti juokdamasis, nes su
dže pripažino paukszti jam. 
Moterėlė nžkimszus ausis 
pirsztais ižbego isz sūdo, nes

I«uta ant 
su juom 

ant ko ir 
ryto Rūta iszbego

isz kambario kly kdama, saky
dama buk kunignžis 
gyvas.

Rev. Lockran buvo prabasz- 
czium per 18 motu, palįko mo 
teria ir vedusia dukteria, 

gal senukas
džiaugsmo...

krito ne-

st a ir 
kita, 
už kito.
Ralstono pati mirė. Nuvažiuo
damas iii artima miestą su rei
kalu 
ežios su savo sena niilema kuri 
buvo naszle. Žodis po žodžiui 
I larrv 
neat naujini u senoviszkos mei
les. Moterį* sutiko, na ir amt

■ • i-i • . • zdiena likos snriszti mazgu mo- 
1 ervstes. t

Prezidentas Hardingas 
apsirgo.

San Franciseo, ('alif. — Pre- 
llardingas važiuo-

tokola. .I’H

(> mirė 
turėjo prie 

savo szono patogia szviesplau- 
kia!

jog
isz

Kataliku tikėjimas auga.
New York. — Katalikiszku 

bažnycziu metine knyga “The 
Catholic Directory ” 
buk i 
103,761 
niszku, 
bažnycziu, 212 seminarijų, uni
versitetu ir kolegijų, 207 kliosz 
toriai, 586 moteriszku klioszto- 
riu, 608 akademijos, 599 angsz- 
tesnes mokyklos, 559 ligonbu- 
tes ir 504 milaszirdingi namai.

parodo, 
Suv. Valstijosia yra 20,- 

kataliku, 59,347 mi- 
22,545 kunigu, 17,062

vilnis isznesze lavonu

nusiste- 
rado ant

Pinigai ji paskandino.
Atlantic Citv, N. J. — Kada 

Tamo- 
sziaus Kelley ant kranto, apie
kuri maus ta buk buvo sargiu- 
gn žuvininku, palicie peržiu
rėjus jojo drapanas, 
bėjo nemažai, kada 
jojo kimo diržą su 3,699 dole-
reis. Kelley nuskendo kada jo
jo laivelis apsiverto o gal bu
tu iszplaukes ir‘apsisaugojus 
nuo mirties bet sunkumas pini
gu dirže ji nnnesze ant dugno. 
Jojo motore irgi nemažai nu
sistebėjo kada palicije jai in- 
teike pinigus, nes nežinojo kad 
josios vyras turėjo tiek pinigu.

Aplaistė žmogų karasinu ir 
uždege.

Johnstown, Pa.

su iiniii-
“l'u-

Vintonda- 
leje, Cambria paviete, pas Para
na Wojdaka atsibuvo girtuok
liavimas ant kurio užliejo sau 
smegenis keli sveczei
szaine. Sumanyta turėti 
niu” isz Mikolo Maisenko, 48 
metu žmogelio, kuris teipgi bu
vo gerokai užsitraukęs. Keli 
vyrai laike ji imt žemes, o vieš 
nas ntneszias bleszino^karasi- 
no, aplaistė visa ir uždege. Ne
laimingas bėgiojo kaipo bepro- 

giyti pasiutėlei staugė,
bet neilgai, nes Mikolas teip 
apdegė, jog ta pati vakara įni
rę. Palicije visus aresztavojo 
ir uždare kalėjime. Dabar tu- 

nenorejo Įklausyti tolinus ka Tęs atsakyti už savo pasiutisz-

tis, o

papūga ant josios koike. kas “funes.”

pirkti.
I 6 O kas mate?”

staigai susitiko ant ali

J
paprasze Blanches ar

zidentas 
dainas isz Alaskos in czionais, 
apsirgo pavojingai nuo valgi-
mo vėžiu. Daktarai paliepė pre 
zidentui atsilsėti ir toliaus ne
keliauti pakol vislszkai nepa- 
sveiks. Daugeli pasveikinimo 
programų likos perkelti po vi
sus miestus pro kurios prezi
dentas ketino keliauti.

Penkis metus už pavogimą 
penkių centu.

Brooklyn, N. Y.
Kramer, 30 motu
kos nubausta ant penkių metu 
in kalėjimu už pavogimu pen
kių centu.
moterei masznelia, 
dosi lik penki

— Rozalije 
mergina, li

Rože pavogė tūlai 
kurioje ra- 

centai. —Juk 
politikieriai ir graftierei vage
milijonus, o bet 
liuosybes. St (‘buki ingos 
rikoniszkos tiesos!

randasi ant
Ame-

Trumpi Telegramai.

.s

§ Plymouth, Pa. — Suvir- 
szum 4000 anglekasei, penkio- 
sia kasi k losią Hudson Co., su- 

prie darbo po penkių 
dienu sustojimui.

Berlin. — Laike susidūri
mo trukiu arti Kreinseno likos 
užmuszta 27 pasažierei o iu 40 
sužeista. Visas Hamburgo eks
presas likos suteszkintas.

§ Rymas. — Isz czionais 
iszejo 200 pelegrimu in stebuk
linga vieta. Lourda, Francijoi. 

davė palaiminimu
ant pasekmingos keliones.
Popiežius

Akyvi Trupinėliai.

Visokio sztamo grusziu4-

vra 1087 kaino.
Irish marios ne turi (lau

pau kaip 710 pėdu gylio.
Saule duoda 800 tukstan- 

daugiau szviesos

<r
M

4

4

4

ežiu kartu 
kaip menulis.

Namine muse niusza spar
nais 800 kartu ant sekundos ir 
per (h laika nulėkė tiktai 25 
pėdas.

Da vis atsiranda piniginei 
kvailei.

Chicago. — Stasis Vaitavi- 
czius, gyvenantis po No. 932 
W. 12-tos uliezios, sutikės savo 
pažinstainus, 
apie 
ant
Stasiui 
nuėjo ant paveikslu. Atėjo na
mo, parode jam stebuklinga 
maszina, kuri dirbdavo nliujas 
penkines bumaszkas. Už ma- 

pažystami paprasze 2,-
000 doleriu. Stasiukas ryjo sei
le ant maszinos ir nutarė nu-

Isztrauke savo 1,200 
doleriu, paskolino 800 dolerius
nuo draugu ir maszina parsinc- 
sze namo. Stasis pradėjo sukti 
rankena ir iszsuko pelikes nau- 

penkines ir daugiaiT 
O kad maszina buvo 

užhiodota” tiktai su tiek, to
dėl Stabukas daugiau ir ne- 
iszsuko.

Visi užezedinti 
deszimts metu dingo in kolos 
miliutas, o dabar nžyms daug 
laiko, pakol gales sugražyt sa
vo draugams 800 paskolytus 
dolerukus. — Kvailiu nereike 
jeszkoti, patis atsiranda.

jas 
‘ ‘ stap! ’ ’ 
4 »

ir

pinigai per

Szunes sudraskė vaika ant 
smert.

North Bergen, N. Y. 
rints apie tuzinas vyru su laz
doms ir akmeuais stengėsi 
praszalyt du szunis, kurie už
klupo ant devynių metu Juozo 
Genrttt, bet visi dengimai ne
pasiseko, pakol tosios bestijos 
nesudraske ant 
ko.

Juozukas nuėjo pas kaimy
nu, manydamas
ka suvalgyt. Drauge su juom 
radosi du broliukai, o Juozu
kas perszoko per tvora, du di
deli szunis mėtėsi ant jojo, per- 
musze ant žemes pradėjo dras
kyt ir kandžiot nuo ko ir ant 

'Levai apskundė
locnininka szunu už žudinsta.

smert vaikiu-

vietos mire.

1 jog gnus ten

Senoviszkos ir Naujau
sios Teisybes.

Žmogus mislina,0 Die-
- - Todėl daugelisvas raszo - 

visai nieko nemislina.

Konia asztunta dalis že
mes Szvedijoi susideda isz vi
sokiu ežerą ir ežerėliu.

in szeszis menesius likos už- 
muszta 382 žmow per auto- 

i • • 4 a v

Cook pavibto (Illinojui)

mobilius, munszaine pužmusze 
368, 

j 234.
o nuo revolveriu dingo

— Žmogus szaudo, o Die
vas kulkas neszioje------Todėl
tiek žmonių szaudo be parako.

— Kas isz rvto anksti kole- 
tam Dievas priginlbsti - - - - 
Todėl tiek žmonių mėgsta ilgai 
miegoti.

— Nuo mirties negali atsi- 
kalbet - — Už tai žmogus mel- 
džesi idant jam Dievas duotu 
ilga gyvenimą.

— Arielka uždrausta - - - - 
Todėl jaja dabar gere dydžiau- 
si prohibicijonieriai.

— Pinigai nepadaro žmo
gų laimingu - - - - Už tai pas
kui juos žmonis teip laksto.

— Vargszas yra daug lai
mingesnis už turtuoli ------ To
dėl kožnas szalinasi nuo bėdos.

— Akyvumas yra pirmuti
niu žingsniu in pekla - - -x, 
del tiktai kvaili ejs in dangų.

— j Kožnas yra musu arti
mu ir broliu ------ Už tai sunku
surasti artimesni kaip ypatisz- 
kas “asz”.

— Jeigu nori, kad tau kiti 
gerai darytu, tai kitiems teip 
darykie - - - - Už tai sunku su
rasti artimesni kaip Masz”

— Petnyczioje privalo pas-
- Kas ąnf Nedė

lios czpdina silkes.
trinkaut - <-

Vaikai uždege bažnytkaimi.
Skapiszkis, (Rokisz. ap.) Sz. 

m. Birž. 24 d. sekmadieni, lai- 
arti bažnvežios

netikėtai kilo gaisras, ir del di
delio v<m<> greit plėtėsi ir viską 
pakeliui

ke pamaldų,

visi
visu negyvuoju

snnaikino. Sudegė 
Įlenkiu ūkininku beveik 
trobesiai su 
inventorium. Nuostoliai dideli.
Gaisras prasidėjo isz ugnies, 
kuria vaikai paežeryje šukute. 
Isz ežia ugnis persimeti* in ne
toliese esą n ežius trobesius.
Kaip grinkiszkio valscziaus

ir nuvažiavus

valdyba naudojas ‘‘Stui- 
komis.”

Grinkiszkis (Kėdainių ap.) 
— 17 diena sz. m. buvo pavary
tos isz Vaitekūnu kaimo 2 pat
varios “stoikai"
in Grinkiszkio valscz. Valdy
bos rasztine, viffežitltis vienai 
patvariai liepe važiuoti in pasz 
ta paimti “naczlninka,” jo pa
ežiu. ir paezios seseri ir vežti 
juos in gegužyne apie 10 kilo
metru — in Vosiliszki.

Antra patvaria paėmė vir- 
sza it is ir rasztiniukas su pa- 
czia ir susede liepe vežti juos 
taipgi in Vosiliszki, 
nems. 
“Kur

gegužy*- 
Nuvežus in Vosiliszki 

sako — jums 
sziandiena nusidavė, but reikė
jo važiuot in Baisogala ir laukt 
lig nakties.

Sztai kaip teisingai 
kos”

norit > y 
y

reikalaujamos.
i < stub

VIESZOS ŽEMES IR 

ANGELIS.

Romncziai (Akmenės vals.) 
— Apsigyveno ežia gryžes isz 
Amerikos lietuvis Petroszius. 
Nusipirko 8 desz. pinigu, ma
tyt dar turėjo, nes norėjo ten 
pat dar žemes pripirkti. Tik 
nakti Birželio isz 9 in 10 diena 
sudegė jo namai, o taippat ir 

pats su žmona ir duktere.
Po keliu dienu atvažiavo Ma
žeikų apskrities gydytojas su 
tardytoju, pradėjo kasinėti ir 
isz po nugriovusio pecziaus isz- 
t ra ūke dar ne visai sudegusia 
Petrosziene ir dukteri. Pats 
Petroszius buvo visai sudegęs. 
Vienai moteriszkiu, buvo asz- 
traus inrankio perkirsta galva, 
o kitai szonas. Matyt, žmogžu
džiai visa, szeimvna iszžude Ir 
kad paslėpti pėdsakas padegė 
namus. P"

5° 
Piktadariai iki sziol 

dar nesusekti. Fina tardymas. 
Žmones spėja, kad tas darbas 
vra žinovu.

Apleisti kapai.
Baisogalos

žiuojant Szeduvon, netoli kelio 
randasi kariu kapai žuvusiu 
didžiajame kare.

Vokiecziai buvo juos pusze- 
lemis apsodino, padare v’artus 
ir iszvede nuo kapu iki viesz- 
kelio puszeliu keleli. Dabar ka
pai visai apleisti.

apy linkėjo, va-

pai visai apleisti, Piemenys 
atsivaro banda žaidžia ir min
do kapus. Manau nereikėtų ju 
apleisti. Nes kitaip istorines 
vietos ir ženklo neliks.

Tikra teisybe.

insigayoLnzernes paviete, insigayo 
vagis nakties laike in kvatie- 
ra redaktoriaus ir tare atki- 
szes revolveri:

— Jaign tau gyvastis malo
ni tai ne žodžio ne cyptelėk, 
asz jeszkosiu pinigu!

Redaktoris: —Labai gerai; 
uždegk žiburi, tai abudu jesz- 
kosime.

ui

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Minersville, Pa. — Kun. Ka
ralius suriszo mazgu moterys- 

Frana Szeimi su p. Oim 
Aczkalauskiute 
Pottsvilles.

Suv. Valstijos yra didžiau
sias anglies žemes savininkas 

Dabartiniu laiku, 
Vidaus Departamentas užžiuri 
tarp 30 ir 40 milijonu akru vie- 
szos anglies žemes per 15 val
stijų, ir kad nors privatiszku 
anglies žemiu kasimas didesnis X
negu vieszu žemiu kasimas 
bet ateityje gal kitaip bus.

Tos valdžios vieszos žemes 
randasi asztuoniuose valstijo
se. Yra suvirsz 100 kasyklų.

Isz viso 1,502,208 tonai ang
lies iszkasta nuo vieszu žemiu, 
ki'irias Vidaus Departamentas 
paraudavo nuo laiko kuomet 
generalis parandavimo insta- 
tymo priimtas. Nuo tu paran- 
davimu valdžia gauna deszimts 
centu už tona iszkastos anglies.

Daugumas parandavimu vie
szos žemes iszduota Utah, Co- 
loradoj ir Wyoming valstijose. 
Daugumas isz tu parandavimu 
yra de mažu kasyklų, kurios 
pristato angli vietiniams gy
ventojams, ir apie tūkstantis 
tonu iszkasta kas mot. Isz viso 
pavelijimai iszduoti del 378,- 
685 ak™ vieszos žemes.

’ pasaulyje.

To-

abudu isz

Hudson, N. Y. — Liepos 17, 
vai po pietų Jonąapie 5-ta

Dioka ir žmona patiko didele 
nelaime, kuomet nuskendo ju 
mylimoj dukrele, Onyte, 8 me
tu amžiaus. Jinai buvo iszejusi 
su mažu broliuku, 5 metu Frau 
ciszku, pasibovyti in Stottville 
upe, bet besibovijaut inpuole 
in vandeni nuo augszto kranto 
kur gilio skaitoma 25 pėdas.

Factoryville, Pa. — Dau
giaaše czionais yra apsigyve
nusiu protestoru. Turime pa- 
czta, aptieka, buezerno ir sep
tinis sztonis. Lietuviu pažai, 

turi aplinkui farmks.
Miestelis vra mile nuo Nichol- 
^ono, kur randasi airisziu baž- 
nycze in kur Lietuvei važiuoje 
szventadieniais.

tiktai
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— Vokieczifti norėjo visa 
svietą -------Todėl turėjo aty-

duot ka pavogė, • <1

antomobiline.se


SAULE

KAS GIRDĖT
Tik dabar iszsidave kokia 

buvo priežastis del ko Popie
žius geide persikraustyt isz 
Rvmo in Viedniu. Visokį sumi- 
szimai Italijoi, permaina poli- 
tikiszka visuomeniszka nuola
tos stūmė Vatikanu in baimių, 
jog koki tai puiku ryta myne 
gali užpulti ant Vatikano ir 
todėl tankei apie tai kalbama 
idant perkelti Popiežiaus so- 

Tam užma

jojo savžine — 
džiuin. Dovana yra Dievas.

Kokis žmogaus 
kas galėjimas, tokia 
na, tokis jojo Dievas.

Kas stengėsi būti

11’ vra 
tr

HU-

moralisz- 
ir dova-

kas dien

to “Saule,” smagu ant. du- 
szios, nes iszmoksta jeszkoti 
broliszkumo. ”

Kitas musu skaitytojas ap- 
tiokbris p. Albertas Tamalu- 

isz Moiint (tarmei, Pa. ra-

Saule, 
nes

> ” 
y K APSZALDINTAS 

VANDUO.
(Ico Water)

Narsi lekiotoja su 
croplanu.
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nas
geresniu — tasai tiki in Dieva Iszo angliszkai:

del tojo — kurio szirdis
neužbaigtos 
ne
yra apmirus.

gerybes. Dievas I)ear Sirs:— 
accept my 

congradulations 
of Aho thirty

best

dvba in Viedniu.
avinui staezei užprotestavojo , 
popiežius ir augszcziause val- 
dže, kuri apreiszke, buk tokia 
permaina yra negalima isz 
priežsaties daugeliu priežas- 
ezin. O priek tam uždraudže 
katalikiszkas mokslas, nes Ry
mas ketino būti iszrinktas per 
pati (’bristusa ant uždėjimo 
Rymo Kntalikiszko

Rymo negali
t ikejimo.

Todėl Popiežius 
apleist i.

Amerikoniszkas paeztas da
ro puiku bizni kaip pasirodo 
isz szimet iniu rapartu. Paczti- 
ne inejga

• ant dvilekto procento, 
szimet paeztas uždirbo su- 

\ irszum <’>33 milijonus doleriu.

dino
nes i

Dėdės Šamo pasidi 
dvilekto

Su\ ienytosia Valstijosia ran
dasi milijonai privatiszku sa- 
mogonku, kaip apreiszke pro- 
hibieijos direktoris Uanfiield 
isz New York, kuris sako, buk 
isz \ ieno szimto, 
varo munszaine,
yra milijonas suvirszum.

procentas par- 
lavinetos arielkos New Yorke, 

niekuom daugiau kaip 
alkoholius,

vra užkvarbuotas 
t rueizna. 
tokios arielkos kuria 
szmugleruoje isz 
dirbama kitur, 
nais.

viena y pa t a 
arba tokiu 

De-
v vnesdeszimts
i
v ra
pervarytas kuris 

ir vra tikra 
Deszimtas procentas 

nevos 
; kitur vra 
o likusi ezio-

Vokiszkos dirbtuves areo
planu dirba didelius areopla- 
nus isz aluminum del Rusijos. 
Paženk lytas skaitlius tuju 
areoplanu jau likos iszsiunsta 
in Rosije. Iszsiuntinejimas tų
jų inaszinu atsibuna isz Frid- 
richshafen, prie ežero Cons
tance tiesiog in Moskva. Tiejei 
areoplanai yra naujausio szta- 
mo, paima keturis žmonis, tu
ri moterius 200 arkliu pajėgu 
ir leke szimta mvliu ant valan
dos.

skaitlius

prie

Kiek tai bledes žmonim pa- 
pasirodo, buk 

geležinkeliecziu

71. Suv. Valst. iždave ant 
kiu kasztu su 
$1,922,639.45.

daro st ra i kai 
p ra e j ils i s
straikas kasztavo $97,423,415.- 

viso-
tuom straiku 

Ant galo strai- 
kas nebuvo pasekmingu, 
didesnis skaitlis straikieriu su- 
gryžo prie darbo.

nes

Ajistrijokiszka ciesoriene da 
yra jauna motore, bet nukentė
jo labai daug. Netekus kara- 
liszko sosto ir vyro, iszguita 
isz savo tėvynės, gyvena be jo
kio turto Iszpanijoi kaipo tik
ra ubage. Argi tikėjosi karu- 
navotos galvos buk joms atejs 
tokia atejtis?

Elektrikiszkas raganius Edi
sonas, norints sziadien jau yra 
žilu senuku ir knrezes kaip 
akmuo, o bet dirba ant dienos 
po 14 ir 16 valandų ir sako, 
buk teip ilgai gyvens kaip uo
res. Jaucze jisai suviję elektri
ką, kuriai yra dėkingu už di
deliu garbia — bet gyvenimas 
yra dovana jaunųjų. Senas tu
ri mirti — o net ir jaunieji ga
li mirti.

Didžiausiu
ant kumszcziu yra Dempsey 
ant paguldimo yra Strangler, 
o ant fortapijono yra Pade
rewskis. Fordas turi didžiause 
turtą. Kas turi geriause szirdi? 
Kas daugiaaše iszminties?

Ir moksliszkume atsibuna 
kaip f ai sakant “prize fi^ht’’g 
Regėtojais yra visi žmonis, o 
ypatingai žmogaus kaimynai

žandapyszkiu
y

Amerikoniszkos pietines re
publikos ginkluojesi ant pra- 
pol sekdamos paskui 
vieszpatystes.
no ižduoti 147 milijonus dole- years, 

k it os

didesnes
Argentina ma

republikos

K indi v 
wishes and 
on the occasion 
fifth anniversary of the foun-

“The Sun.” 
icon an ardent reader of your 
9aper for 

(»ver

Valstijų 
turi
Daugelis

M

n
ft J

fe.

i

>1 K

į*/-' ■■ 
i® Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 

in N6w Yorka l<reipkites in ntsakaneziausia
GKO. J. BARTASZ1US AGENTŪRA

kuri yra visiems I/nduviams gerai žinoma.
Iszmainome ir siuneziarne pinigus in

pagal dienos kursą

Kai-kuriuoso dalykuose Suv. 
žmones ypatingi, ir 

ypatingus pripratimus, 
isz musu nežinome,

jog prieidami prie^sodos fonta
no ir gerdami apszaldinta ge
ryma, jog užlaikome tipiszkai 
Amernkoniszka insteiga, ir jog 
tas ypatingas Amerikoniszkas 
pripratimas. ’Tie, kurie bandė 
pratęsti la. pripratimą iszva- 
žiave Euroon supranta, teisybe 
szito praneszimo.

Europiecziai negali suprasti 
kodėl Amerikos žmones suvar
toja tiek daug apszaldintu gė
rynių per metus, ypatingai va
saroj, ir mes turėtume sustoti 
rupuli ir pamastyt, nes Ame

rikos žmonių apszaldinto van
dens pripratimas arszesnis ne
gu žmones mano.

Amerikos geriausias vanduo 
sutersztas indodant ledo. Mes 
taip užsispyrė gerti musu van
deni 
gerti

/

I haveding of

last six I eon

-v/

buk pasira- 
turkiszkos sutarties, 

sutartis jaja baisei 
Pagal taja sutaika, 

visu vieszpatyseziu laivai inn papers.

riu szimet, 
ketino pannszei daryti.

Angliję rugoje 
sze ant 
nes tokia
nužemino, 
tai 
gales plaukti per Dardanellu. 
Ar toko sutartis bus naudinga

Turkai jaja užlai
dai atejtis pa rodis.

ir ar ilgai 
kvs

tos kokios 
sviet o.

Ii isz žemes, 
nesi rūpina

tu re jo 822 
o sziadien

t he
since a boy, and 

have read none better. It is in
deed an honor to you as well 
as Io your numerous subscrib
ers Io have a newspaper that 
I feel safe to say,
most in the ranks of Lithuan- 

May.‘‘Thc Sun” 
shine for manv more vears Io 
come and continue sending 
forth it’s rays into the happy 
homes of those, who enjoy its 
t reasures. ’ ’

Very truly yours, 
Albert Tomaluuas, ph. G.

333 S. Maple Street 
Mount (’armel, .Pa.

y

stands fore-

y

Ant lietuviszko szit(‘ip: 
Guodotini TTimistos:—

Maloniai priimkite 
geriausius vadinimus ir pasvei
kinimus dienoje 35 metiniu su
kaki uviu nuo uždėjimo 
les.” 
t y tojum jtisu laikraszczio per
szesziolika metu, nuo vaiko, ir 
su džiaugsmu

mano

•><

B' jW

m.
t V,-

? / I / JWM 
if

•/■i-‘/ii

M rs. Berta llorchem isz Ran
som, Kansa s, 

padanges 
augszcziau 
Saint Louise, 
padanges arba 

tris

in m

tiz
SI)

k*a Ina
1

visa pasauli 
; pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stoeziu ir suleikame nakvine savo botelije; bagažus 
padarome pas- 

Reikalaukite
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

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

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius

ana diena iszleke 
areoplanu 

Klane, 
pėdu iii

460 pėdu dau
giau kaip tris miles. Kalnas 
Klane turi 15,781 pėdas augs/, 
ežio. Yra tai pirmutine moterį' 

i r

1

plClHt
-p hiekv

i r 
vr

7C11O liaukas.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panau<lojns jas iš galvos visiškai 
pranyk;', pleiskonos. Palaikymui sveikos

kuri iszleke teip augsztai 
t a i pat i viena.

apszaldinta, jog vieton 
gera, ezysta. paprastos 

temperatūros vandeni, daugu
mas isz mus, geriame vandeni 
isz
nors ir 
rankos indejo suterszto ledo in 
vedintojo.

Paprastas 
jas vieszoso

kuo-szvariausiusrėtu vartoti 
budus.

Vieszos Sveikatos Biuras pa
gamino sekancziiis
<1(4 vandens suvartojimo. Gali-

va saroj

‘‘Sau-
Asz esmių karsztu skai-

Suvieniti Valstijei sunaudo
ji* daugiau medžio ne kaip ki- 

vieszpatystes ant 
Del musu pareikalavi

mu kertame medžius kaip ang- 
bet amerikonai 

pasodyti medeli
in vieta nukirsto. Senoviszkos 
Suv. Valst. girrios 
milijonus akieriu, 
476 milijonus. Nedalipstetosia
girriosia da randasi 1600 bili
jonu pėdu medžio, 
kas metas buna sunaudota 23 
bilijonai ket urkampines pėdos 
medžio. Jeigu kirs girres kaip jog tokis laikrasztis kaip yra 

sziadien,
nieko nesodina, 
visas girres

vedintojo (cooler), kad
matėme, jog bjaurios

kert a

A me rike

o in ju vieta 
tai neužilgio 

iszkirs.

liet uviszkas 
duoda

idant nuo lietuviszku pravar- 
džiu nukirst visus “viezius” 
ir “skins.

Sako jisai, jog 
kaip: Rekleviczius, 
ežius, S t c že v i e z i u s, 
kas, tai per ilgos ir 
viszkos.

Lietuvei pradėjo daug nu- 
kirtinet nuo laiko kares, 
riau kad tokie 
nukirstu sau ilgus snapus ku
riuos kisza in 
lūs.

Kokis tai 
lozopas * t

”pi- 
užmanvma •>

4 k

c i V1CZ1US

pravardes 
Stankevi- 

K u kaus
ite lietu-

Ge- 
pilozopai y y

ne savo veika

Tebyris padėjimas Vokieti- 
joi gali sukelti nauja europisz- 
ka kare. Vokietije randasi ant 
paskutiniu kojų, jeigu trum
pam laike Vokietije ne bus iž- 
gialbeta, tai prasiplatins api- 
pleszimai, praliejimas kraujo 
ir revoli ucije užbaigs 
darba.

Franci jo stengėsi teip
spaust Vokietija idant, galėtu 
užimti Berlina.

Vienatinis ant
yra jeigu Suv. Valstijei atejs 
jiems in pagialba ir tik tokiu 
budu gali užtvirtyt pakaju vi
soje Europoje atejteje. — Teip

kuris atskyrė su vyru. — Dabar kal-

sa v o

šu

turiu pasakyt

patarimus

galvos odos ir gražiu žvilgančią plauką, naudokit liuobs.
Kaina G5 centai aptickosc, arba už 73 centus prisiuix'iame 

tiesiai iš labaratorijos.
I-. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4ih St. Brooklyn, N. Y.vandens vedinto- 
vietose, kaip lai, 

ant geležkeliu, stoeziu, ir gal
viu kampu, netinkamai prižiū
rėtas. Bet mes taip pripranta- 

ju, jog užmirsztame 
reikalavimus. Mes 

van-

prisilaikyti netikma
bei ir žiemoj:

L Gerkite nors szeszius stik
lus vandens in diena.

2. Neri'ikia leda deli in v:m- 
deni, gerinus vandeni ant ledo. 
Neapszaldinlas vanduo daug 
geresnis už apszaldinta.

3. Tyras vanduo butinai rei- 
Szvarumas kilniu

jaut ir eziupinejant ledo ir ivi-į
I

galime ir pridėti

g e ręs
tai garbe

neskaieziau“Saule, 
nio. Isztikruju yra 
jums kaip ir del jusu skaitlin
gu skaitytoju turėti toki laik- 
raszti kuris, nes esmių tvirtu 
sakyti, kuris stovi pirmutinė
je glitoje terp kilu lietuviszku 
laikraszcziu. I 
szvieezia da per

’ J

me prie 
s z,varomo 
reikalaujame apszaldinto
dens ir nepaisome kokiame pa
dėjime vedintojas randasi.

indeli szmota
stiklą yra pavo- 

Kad nors 
žmones, bid 

ypatingai tie, 
papratai 
gal iszi-

C2 a Intams 'fflitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDEtTIMAI,

SauleLai
■ daugeli metu 

ir nepaliauna siausti savo spin
duliu in linksnius namus tuju, 
kurie džiaugėsi josios skur
liais.”

Argi ne puikus iszgyrimas 
ir lai nuo szviesaus žmogaus 
kokiu yra p. Tomalunas, kuris 
nuo vaiko lyg 
ir skaito ‘‘Saule, 
rai velijencziu yra lukstanezei 
kurie pažysta “Saules 
ir naudingumą. Tiktai smorgo- 
niszki akademezikai, pabėgė
liai isz seminarijų ir apterszti

‘ ‘ Saules ’ ’

džiaugėsi

4 4 1 ?

kolegijos skaitė
? y

pat rijota i 
neapkeneze.

Užsiraszvkite

Panasziu ge 
y 

vertey y

spinduliu

“Saule” ant 
meto, kuri kasztuoje tiktai tris 
dolerei, o patys
tęs, jog (ai teisybe ka žmonis
raszo. ,Jeigu jau skaitote 
szvkite dabar savo t
kaipo dovana, o 
jums dėkingi.

persi tikri nsi-

mes geriamer->

kalingas.

kalingas.
Galu g 

persergoji ma

ATSIRAUGĖJIMAI,
ale,

motoristams.
Kuomet važiuojate per lankus 
niekuomet negerkite bile koki

NERVISZKUMAS
NUSILPIMAS, IR T. T.i

Darytas isz iszrinktuju geriausia natldiflgiaaisiii vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pa-gelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

>

I 
vandeni. Ypatingai saugokitėsI 
nuo szaliniu. Geriau palaukti,| 
negu gerti vandeni kuris gali j 
kokia liga užkristi.

—Foreign Language Infor. Service.

Jis yra labai veiklus ir

Pripratimas 
ledo i U savo 
jingas pripratimas, 
mes szvariuusi 
daugelis kitu,
kurie mus tarnauja, 
laiko leda raukuose, 
ma kamszti ir nuplovė leda in- 
deda in stiklus. Ir tuoj po tam 

paprasta Ameri
kos apszaldinta geryma. Dau
gelis 
tuom budu, ir nei vienas nema
sto kaip pagamintas. Kad nors 
vanduo apszaldintas paprasz- 
cziausiu sanitariszkii budu, tas 
vanduo per szaltas kunui. Ne
reikia gerti daug apszaldinto 
vaidelis vienu sykiu. Ir never- 
tetų jo gerti kuomet kūnas in
kai tin tas. y t

Žinoma, budai vartoti pro
dukuoti sanitai’iszka leda, bet 
turime atsiminti, jog kad nors 
tas ledas sanitariszkas, bet ne- 
szvarios rankos gali prilipdyti

žmonių patenkinti su

SKAITYKITE SAULE CHICAGO, ILL.
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O

, užra- 
d raugams 
už tai bus

to iszejimas
Puiki atejtis lauke 

Mare AVilliams isz
17 metu 
Denver•>

jauna molerelia, kuri apsivedė užkreeziamas ligas.

Kessler

nual siinena 
užėmimu New

y

kalba grotas 
lankosi Washingtone.

Bet vokiecziai 
kaip kerszino
Yorko, jeigu butu laimoja ka
re, o dabar glostosi prie to, ku
ri ketino suėsti

pasinaudojai už 
“Šau

trys menesiai adgal o jau per-

barnu, jog isz 
krutamuju paveikslu 
de.”

josios padarys
“ žvaigž-

Meldžeme visu (uju skaity
toju kurie da neatsilygino už 

>, idant paskubintu

le?”

4 i

faktus, ne
tik kovoje

“Saule” likos 
kaipo geriauses

Gyvenimas trumpas. Laikas 
brangus. Kova nepaliauna. Ar 
savo gyvenime matei laikrasz- 
ti, isz kurio 
teip mažai pinigu kaip

kuri už tris dolerius ant 
meto atnesza tau svieto viso- 
kes žinias ir kas aplird<ui tave 
atsitinka.

Saule” nuvyniojo nieką in
bovehia, paduoda 
šlepe kalte nieko, 
už visus praszcziokelins Ame
rika. “Saule” vra seniausiu 
laikraszcziu Amerike kuri ej
na be jokios permainos locni- 
ninku.

Po <35 metu 
pripažinta
laikrasztis del visu, o kaip vie- 

musu skaitytoju isz- 
no yra laikraszcziu 

jokios partijos ne kunigu, tik- 
tAi Mtaczfti kerta ir ejna savo 
k^liu, kovojo už teisybe, mo
kinu brolisfckutno, o kas skaį-

nas isz 
reiszke: < l

Saule,” 
nes pradesime spaudyt kalen
dorių ant 1924 meto todėl tu
rime žinoti kiek spaudyt idant 
visiems užtektu.

Ponai biznieriai
Hutu tureli savo apgarsinimus 
kalendorije, lai mums apie tai 
pranesza. Kalendorei ejna po 
visa Amerika ir Europa, argi 
nebūtu smagu giminėms ir pa
žystamiems matyti jusu bizni 
kalendorije, o priek tam turė
tumėt isz to nauda.

y

kurie ve-

Dabar laikas užkalbinti sie
ninius kalendorių^ ant .1924 
meto, nes galėtumėt iszsirinkt 
kokius norite pakol kiti isz- 
rinktu.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4g. MftinSt, DuBois, Pa.

Ledas produkuotas nuo tyro 
vandens fabrikuose kurie szva- 
riai ir sa.nitariszka užlaikyti, 
ir ledas iszkapotas isz tyru, gi
liu prudu, ežeru ar upiu, natu- 
raliszku suszaldinimo budu ir 
laikytas sanitariszkai yra tin
kamas ledas. Ledas padarytas 
isz suterszto vandens neszva- 
ruose fabrikuose, arba iszka
potas nuo negiliu, sutersztu 
prudu ar upiu tufes organisz- 
ku kunu kurio pavojingi. Su
tersztas, tamsus ledas gali Im
ti užkrėstas ir nevertėtų ji pri
dėti prie maisto ar vandens.

Netinkamas
yra ledo didžiausias pavojus. 
Jeigu ledas trauktas per no- 
szvarias gatves, parduotas isz 
neszvaru vagonu, ir paduotas 
neszvarioms rankoms, kurioj 
gali neszti ligų gemalus, įneš 
suprantame
Saugokimės nuo tamsaus ledo. 
Tik galime sumažinti pavoju 
nuo ledo turėdami szvarias ran 
kas ir nuplaunant leda czystu 
vandeniu ir tik vartojant ne- 
suterszta leda.

Vioszbucziuoso, stotyse ir 1.1, 
tie kurie pristato vandeni tu-

Geriausi maineriams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 

pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

Kiekvienas

musu specialiu procesu j viea gryną, 
•tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

BAL L BANDI,

f!

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams ncėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis 
negali įpjaut arba įplėšt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut - “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
jųi savo pardavėjo.

czi upinėj imas

jog pavijingas.

•»
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L :
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HIMINEP

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”



SAULE

s

I

'I

Seserys

y oz o

<

pora valandų anksozians, kad 
susiedus suszaukti už liudyto
jus.

Londono merginos neszioja szilkinius plaukus

14.
Dabar rodėsi, jog sugyveni

mas tarp jn dvieju bus daug 
draugiszkesnis, kadangi pas 
kutinis regimas atminimas a.a. 
Katrės, t. y. Jievute, ir apleido 
jU08«

Rodos, jog ir Jonas tikrai 
dabar galėjo suprasti verte sa 
vo paežius ir parodyti deku: 
guma už jos tropuma.
teipgi dabar daug persimaino: 
ji dauginus stengėsi savo vy

Nusipirko sau vi- 
perfumu, 

gražiausiais rubais

Mare

rui intikti. 
šokiu rengėsi kuo- 

ir nudavė 
daug linksmesne negu pirma. 
Gaspadinysteje ji dar darbsz- 
tesne pasidarė, ale atrado vi
sados liuoso laiko 
vyras norėjo 
ežius ir nuo

jeigu kur 
i vežtis in svo
to niekados neat

sisako, kaip pirma darydavo. 
Dabar ji net sveeziuose szok- 
davo iki volios nakties, nesyk i 
navet grįždama isz bažnyczios 
su vvru sustodavo kareziamo- 
je. Nosy k i namieje girdėdavo 
ja giedanuzia, norint balsas 
jos visai 
kas.

Nosy k i namieje
norint 

buvo neliarmonisz-
Dabar, rodosi, prasidėjo 

jos tikras gyvenimas.
Jurgis Matutis vis dar jesz- 

kojo be pasekmes Marei patik
ti. Ilgai jis negalėjo persitik
rinti, kad gaspadoriu 
nimas tikrai yra 

Jis dar

i sugyve
nt v iras ir 

vis save 
tuom ramino, jog Mare nuda
vė dėlto tiktai savo linksmumą 
ir atvirumu, kad vyras netu
rėtu jokiu dauginus sanprota- 
vimn kas link Jievutes smer- 
ties. Ala kada Matutis jai per 
daug insipriklijo, atmete ji jo 
pretensijas su dideliu panieki
nimu ir piktumu. Tada tiktai 
Jurgis pradėjo abejoti, ar jis 
ant teisingo kelio yra. Kad sa
vo mieri dasiekti, jis dar ban
dė ja gąsdinti 
ria jis žino. ] 
nieko nepaisė.

Dabar jis

t i k ra i 
laimingas.

i paslapezia, ku- 
Bet ir ant to ji

sanvai-

tiktai pasijuto, 
kad labai neatsargiai dare. 
Jau ir Jonas patemijo, kad jis 
jo moterį kibino. Atėjo net iki 
to, kad reikėjo bartis, o nesyki 
net po biski apsistumdyti. Ant 
galo gaspadoriui perdaug in- 
kirejo tie barniai, ir jis liepe 
Jurgiui pasijeszkoti sau kitos 
vietos.

Praslinkus kelioms
tems pasklydo tarp susiedu vi
sai netikėtas paskalas, buk 
maža Jievute buvo užnuodinta 
ir nuo to pasimirė. Niekas ne
norėjo tam tikėti, ale tas pas
kalas vis (langiaus platinosi 
tarp susiedu. Kas ja galėjo už- 
nuodinti? pamote? Paprasta 
pamote galėjo, teisybe, 
daryti, ule ne Mare. Negali
mas dalykas intiketi, kad Ma
re, kuri ta kūdiki (langiaus 
mylėjo negu locna motina, bu
tu ta padarius. “ 
negeras žmogus turėjo tas zau
nas iszmislyti 
mas kalbėjo.
buvo sveikas ii’ drūtas, žydin
tis kaip gelele, ir visai staigai 
susirgo ir greit numirė. Kas ta 
kūdiki serganti mate, teisybe, 
atsimena, kad kūdikis baisiai 
iszrode, turėjo neiszpasakytus 
pilvelyje skausmus. Mergaite 
turėjo ka norint negero suval
gyti, kaip paprastai sykiais 
vaikai neatsargus buna, ale 
apie Mare anei kalbos!

Kalba apie nunuodyjima
y

na-

pamote ?
ta pa-

Koks norint

teip daugu-
Teisybe, vaikas

9 9 
9

Matutis buvo pa-

Maro atrado

atsake Matutis.

asz apsidai-

kuri auksztai

dy tojus.
szauktas pas tyrinėtoja. Jis 
pasakojo, kaip 
savo kamaroje.

— Ale koki tas turi sarvszi 
su mergaites smereziu ? — už
klausė sudžia.

— Asz sakau tiktai ta, ka 
asz žinau, —

— Ir ka tu žinai ?
— Kada gaspadine iszejo isz 

mano kamaros, 
riau, ar net rūksta ko...

— Na, ar truko?
— Teip, jau nebuvo.
— Ko ?
— Popieros,

ant lentvnos buvo.
— Kas tai buvo per popiera ?
— Bin o geltona popiera vi

sa priraszyta.
— Kas tenai buvo priraszy

ta?
— To tai asz nežinau, ponas 

sudžia.
— Ar tu negali raszto skai- 

tvti?
- Teip, asz galiu, ale ten 

buvo žvdiszkai raszvta.
— Ir kas toje popieroje kn

vo?
— Arszeni kas.
— Arszeni kas?
— Teip, asz ta arkliams duo

davau, tas jiems nieko neken
kia, ale gauna gražu plauku po 
tam.

— Kaip tu ta arszeniku gu
vu i ?

— Vienas žvdelis man •>
seniai buvo pristatęs, ir tai jau 
nedaug bebuvo toje popieroje.

— Na ir gaspadine žinojo

jau

apie tai ‘

Jievutes bepaliove platinosi 
dasieke net teisdarystes 
mus.

Viena gražia diena gavo sū
dąs laiszka su denuncijacija. 
Nebuvo nieks pasiraszes, ale 
buvęs Vežaicziu tarnas Matu
tis buvo pastatytas kaipo liu- torium ir^i

15.
Buvo tai pavasaris, pirmos 

dienos kovo menesio. Dangus 
oras drėgnas ir 

g po biski 
lynojo, nuolat biskuti saulute 

spinduliais , apszviete.

buvo, ale turėjo didelius pur
vynus pervažiuot i.
kiniai visai paskendo, 
led tik galėjo isztraukti.

Sekreto nieks neiszdave. 
Kad komisija atvyko in kaima, 
niekam ne nesisapnavo, ka ji 
ežia veiks. Sudžia didžiausia 
svarba dėjo ant to, kad gaspa
dine netikėtai užklupti. Kaip 
tik inejo in stuba, tuojaus jos 
užklausė:

— Pereita rudeni mirė czip- 
nai mergaite vardu J ieva ?

Mare pažiurėjo aut jo nusi
stebėjus:

— Teip pone, — atsake ji:— 
ar dėlto jus ezionai atėjot?

— Nuo ko ta mergaite mirė?
— Asz to nežinau, pone.
— Ar nebuvo jokio daktaro?

nes tas viskas

apsiu iaukes, 
ązaltas; kartais ly

1 — — 1 * ** • - ■ — — ^*<i^ . • — — — *

Ant viosžkelio jaii sniėgo ne-

Nes v k te
ark lia i

asz girdžiu, 
ar

per 
žinai, ka 

kad mergaite

veido biski pasiro- 
ji vėl greit

— Nebūvi’, 
pergreit stojosi.

T T0iP’ 
greitai stojosi; 
žmones kalba?
tapo nunuodyta, — ir asztriai 
ant jos pažvelgė.

Ant jos 
de nuogasdis, ale 
susireflektavojo.

— Keno nutrucvta ? 
klausė ji nusistebėjus.

— Keno ? taigi 
labai apeina.

— O ka tu apie tai mislyji, 
kad mergaite tapo nunuodyta? 

užklausė sudžia.
— Asz to tai nežinau, — at

sake ji: — viskas galima.
— Ale mums praneszta, kad 

tu ta mergaite nunuodijai.
— Kas sake ?
— Tiek to, kas sake, ale pri-

; t

Matutis poczius sutraukė:
— Ir kaipgi nežinotu?
— Tas nėra dar teip aiszku, |minavojo. 

ar tu jai pasakei ?
— Ne, ale asz apie ta kalbe-

v
— ūž

tas mane ir

sipažink, ar t u padarei ?
Ji nuleidus galva 

sojo:
— Ak, asz?
Sudžia jos dauginus neakza-

nusiszyp-

Tuom tarpu parojo Jonas isz 
lauku, su dideliu piktumu 
klausdamas, ko jie nori ? Be jo-

— Taigi popiera su arszeni- |kios priežasties atnesze ezionai
k u priesz atsilankymu gaspa- 
dines in tavo 1____
auksztai ant lentynos?
galėjo paimti ?

— To asz negaliu pasakyti.

jau.

. Jin jo namus neszlove. Kaip jo 
kamara buvo moterei tokius daiktus gali 

kas ji užmetineti? Ji ta mergaite my
lėjo (langiaus negu locna moĮėjo (langiaus negu locna 
t ina.

— Ale ar tu pirm to neseniai I 
apžiurėjai ta lentyna?

-- To ne.

Teipgi Petras Perkūnas atė
jo jau dikeziai užsitraukęs.

— Asz jau kareziamoje tas
— Ale kaip tu nori darody- Į kalbas girdėjau, — sake jis: — 

t i, kad gaspadine ta popiera 
paėmė ?

— Vienok 
isznvko.

—Tas nėra joks darodymas.
— Ale asz ta popiera paskui

po keliu dienu atradau.
— Teip ? na ir kur ?

ji nuo lentynos

tas tai turi biiti prastas žmo
gus, kas tokias kalbas paleido.

— Ne kas kitas, kaip Matu-
t is.

— Delkogi Matutis? — už
klauso sudžia.

— Dėlto, kad Jonas ji isz 
tarnystes pavarė,

— l'ž lovos gaspadoriu trio- |kerszijasi. 
boję; asz patemijau kas-žin ka 
pažiurėjau, ir buvo ta pati.

— Ar su arszeniku ?
— Arszeniko jau 

tiktai tuszczia popiera.
Ta kalbėdamas t nujaus isz-

už tai jis

I
I I
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Sztai paveikslai .Ievos ir Carylos Howe, kurios neszioja

Sūdo prezidentas liepe pa-, 
duoti ta kaspinu advokatui 
Vaisznorui. Advokatas paėmus 
iszpletu ta kaspiną.

— Matot ezionai, — kalbėjo 
tolinus: — turi ilgio du mastus 
.r yra delno ploezio, rodos bu-

Il<
" H
— vo baltos spalvos.

— No, ne, žalios, — suriko 
keli klausylojai.kambaryj.

— Taigi žalios, labai gerai. 
Užtai dabar man lengva bus 
darodyti, jog tas kaspinas tik-

žalios, — suriko

® ra i gražios spindancziai žalios

kalbėjo 
kad tas 

spalvų ma- 
dikeziai turi

szilkinius plaukus (perukus), nes tokia tai mada prasiplati- 
Anglijoi terp turtingesnių moterėliu ir merginu.no

virszaus, dar visai sveika. Gru
boka sudžia liepe indeti in ve
žimą ir nuvežti in namus. Te- 
nai atidarė graba. Mare stovė
jo art i grabu ko, gausios asza- 
ros biro jai isz akiu ant .skruos
tu, kada ji in grabuka žiurėjo. 
Scena buvo labai nesmagi. Ki
tos moterys teipgi verke ir ei- 
manavo.

Neszvari dvoką isz grabelio 
pripildė visa kambarį. Kas vi
duryj grabelio buvo, led dar 
galima buvo pažinti žmogystes 
pavidalu. Mėsos jau ant kūno 
nebuvo, krito auka kirmėlių; 
rubai, kaspinai ir kvietkos bu
vo jau sutruki'. Daktaras liepe 
paduoti indą, in kuri viską su
dėjo. Indą uždare ir užpeeze- 
tijo. Paėmė
dėlto, kad klinikoj kemiszkai 
iszekzaminuotu. 
(langiaus nieko 
veikti. Tyrinėtojai dar apleido

palikdami kaimie- 
cziams grabeli užkasti atgal in 
žeme.

iszrode labai jsz- 
ant užduotu jai

spalvos buvo.
— Ar ka tuom darodvsi ? — 

užklauso sūdo prezidentas.
— Asz tvirtinu, - 

tolinus Vaisznoras: - 
žalumas, kurs už 
liavos tarnauja,
arszeniko nuodu. Kožnas gerai 
žino, jog kartkartėmis sanita- 
riszka valdžia uždraudė kam
barius žaliai tapetuoti, žalios 
spalvos rubais dėvėti, vaikams 
zabovu žaliai pamaliavotu ne
duoti, taigi aiszkus dalykas 
kad ir musu ezionai provos at- 

role
arsze- 

už-

9

daktaras tiktai

Tuom tarpu
negalėjo nu-

kaima

16.
Po keturiolikos dienu pasi

rodė žandaras Perkūnuose. Su
stojo pas Yežaiczius, parode 
ant raszto prisakymą ir pasa
kė, kad Mare tuvi važiuoti su 
juo, nes turi paliepima prista- • • • • •tyti ja in kalėjimu.

— Ale pasigamink gerai 
drabužiu ir skalbinių nes mažu 
reikės gana ilgai tenai pavie- 
szeti, — pridūrė dar žandaras.

Vyrai pakele dideli klegesį, 
ale Mare buvo visai rami ir va
landa tylėjo, kaip paralyžiaus 
isztikta; jos veidas buvo bal
tas kaip kreida; isz akiu ma
tyt buvo kokis vidurinis nera
mumas. Be jokios baimes ren
gėsi in kelione. Prikrovė dilė
toka škrvnaite visokiu skalbi- 

v

niu, pati apsirengė 
launai. Jonas jau arklius pa
kinkė ir su botagu rankoje 
lauke, nes jis norėjo savo mo
terį palydėti. Žandaras tam 
nesiprieszino.

Susiedai beveik

visai ze-

/Javo pasiklausyti. Kada Mare 
pasirodė ant krėslo apskuns- 
tosios, didelis jausmingas 
eznibždejimas apsireiszke tarp 
žmonių. Ji 
hlvszkus ir
klausymu atsake labai tyliai

» •/ 

ir trumpai. Kalczios neprisi
pažino, ale gynėsi nuo jos kai
po nenorėdama. Kožnas galėjo 
parnislyti, kad ji apskunsta už 
toki . bjauru darbu nesmagi 
jautėsi. Kad tarno kamaroje 
buvo, ji to neužsigyne. Ji norė
jusi tiktai pažiūrėti, 
lova (pataisyt a 
ez> st i. Sako ji:

— Juk asz negalėjau žinoti, 
kad jis teip greit isz lauku su- 
gryž.

Mat ut is 
liudytojas,
kalbėjo sude, patvirtino prisie- 
ga. I žduot is advokato Vaisz- 
noro buvo kaip (langiaus Ma
tuti gaudyti, 
t us, suinaiszyti

ar berno 
ir ar skalbiniai

buvo svarbiausias 
Viską, ka sake ar

suvest i, kad 
o Jonas tuom 

visas in try gas

sitikime žalia spalva visa 
grajina. Keturi gramai 
niko rasti mergaites kūne, 
tai asz atsiszaukiu in eksper
tus tu daiktu, kad tokiame ža- 

tokio ilgio ir 
žinovu isztvri- 

ma, labai galėjo keturi gramai
arszeniko but i.

Prislėgtieji priėmė ta už ga- 
kainbaryje tarp

liame kaspino 
ploezio, pagal

įima dalyku;
klausytoju pasidaro didelis ju
dėjimas, rodos klausytojai nuo 
kokio sloginanczio oro atsikvė
pė. Provos dalykas at krypo vi
sai in kita puse. Sūdo advoka
tas pasidavė; jis dar trumpai 
aiszkino, norint savo patemyji- 
mnose daleido, kad ir kaspinas 
galėjo būti su nuodais, vienok 
jis tos nuomones esąs, kad ap- 
skunsta vienok yra užmuszeja 
mergaites.

Advokatas Vaisznoras laike 
dar karszta kalba- in prisieg- 
tuosius, perstatė Mare kaip ne
teisingiausiai apskunsta. Jis 
perstatė jos visas doras ka- 
nuogražiausioje spalvoje, jos 
iiasiszvontima sesers vaikui.

BALTRUVIENE
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Norints dukrele netikus, 
Bet prie teatro tikus,

Viena tokia inžengti in teat
rą užsinorėjo,

Pagriebė nuo tėvu pinigu ir 
in Najorka nupleszkejo.

Tėvui ueiszpuole kitaip pa
daryti,

Na ir in Najorka nuvažiavo.
Ir dnkrelia namon pargabeno.

Norints jam kasztavo szim- 
tinc doleriu, 

Uždarbis trisdeszimts dienu.
Namieje gana dukra vaktavo, 
Ir in koki laika jauniki gavo,
Vaikineli patogu ir szvaru, 

Ir padavė sutartuves ant galu.
Ant užsakų padavė,

Vai kinas ant dresiu pinigu 
davė.

Bet, kada žmogus storojes 
Tai kitaip stojęs,

Veselka suyro, 
Viskas pabyro.

Vaikinelis vos pinigus ižgriebo 
Drapanas atėmė ir pardavė,

Pinigus in banka sudėjo, 
Ir viskas po velniu nuėjo. 

• • •
Vienoje vietoje buvo szokis, 

Ir tai nebile kokis, 
Szoko ir linksminosi, 
Kiek tik kam norėjosi, 

Margiuos su bobulėms maiszesi,
Kožna isz savo dukreles gė

rėjosi,
Ne dyvai, juk peleda isz sa

vo vaiku gėrisi,
Isz skaistumo stebysi,
O cze szirdeles mama,

Isz dukreles — jau gana!
Bet koke tai kvaraba inlindo, 

Jog nuo keliu mergicu skry
bėlių papuoszai dingo.

O kad girtos buvo, 
Tai paezios nežino.

O mano rūteles, szirdeles, 
Bjauru kaip pasigėrė mergeles*

O ka kelis stiklelius mun- 
szaines trauke 

No ne susi rauke.
Ir niekam neapsileidže, 

Norints pasileidže;
Ka daryt, kokios mameles, 

Tokios ir dukreles.
• * ♦

Skulkine linksminosi dvi bo
beles,

Sztai atsirado terp ju ir vyrelis 
Trauke namine, linksmai 

klegėjo,
Na ir gera laika turėjo.

Tuom laik to vyrelio pati 
dažinojo,

Greitai atlapsejo, 
Užklupo ant tu bobų kaip kate 

O iszsisziepe kaip giltine.
Nutvėrė už I

Žviegt ir szaukt:
Judvi gj’vates patempionoį 
Ar jis ne turi savo žnionosj 

Kam jums ji balamudijet,
Ir kaip sava glamonijet!” 
Ir skaudžei bobas suteriojo,; 
Jog net kūles dienas vaitojo.

O cze da plaukus nurovė, 
Suvis plikos iszrode,

Tai bent dzūkele stragi, 
Davė dviem kalakutėm, už 

tai peikt negali.

f

pasiszvontima sesers
Kasgi ja galėjo patraukti prie 
to kriminaliszko žingsnio? Tai 
ne užduotis prisiegtuju psy- 
chologiszka misli iszriszti. Ne
galimas dalykas, kad tas kas
pinas, su kuriuo 
papuosze ir parode paskutini 

kad jis butu 
□riežastis apkaltinimo jos ant 

. neteisingos smerties.
po trumpos valandos

sukrvžiavot i fak- 
jam viską ir 

parodyti ji kaipo visai neverta 
pasitikėjimo žmogų, o tas jam 
nusisekė. Matutis turėjo prisi
pažinti, jog jis tikėjosi, kad 
Mare paims ji už vyra ir tokiu 
budu jis liks gaspadorium 
ukes, kad jis Mare su Jonu sto- 
rojosi in piktumu 
tik persiskirtu, 
tarpu iszrades
atstatė ji nuo tarnystes.

— Tai tas viskas yra szventa 
teisybe, — kalbėjo advokatas 
atsikreipus in dvylika prisieg
tuju. «

Paskui buvo 
liudytojai priesz 
ta mergaite pažino ir mate dar 
priesz pat smerti. J u liudyji- 
mas sutiko maž-daug su dakta
ru isztyrinejimu. Ale advoka
tas dabar p ra d (‘jo szaukti liu
dytojus isz kitos puses apgyni
me Mares, kurie su didžiausiu 
pagyrimu kalbėjo apie Mare, 
kuri kaipo tikra motina nuo 
pat užgimimo mergaites apie 
ja rūpinosi ir nesyki nuo smer
ties iszgelbejo net tada, kada 
dar tikra motina gyveno. Kaip 
ji but galėjus ta nekalta mer-

meiles ženklą,

ji mergaite

szaukti kiti
Mare, kurie Jau• ‘ • • • • • prisiegtįėjai sugryžo isz savo

apreiszkekambario ir apreiszKe žmo
nėms, kurie lauke ir klausė su 
didžiausiu tylėjimu:

Sudas tuo ja us pa-
t i Mare

)

nekalta.”
leido apskunstaja namo.

Tolinus bus.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiuns ke
liolika stempu ir savo adresa 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykite ant 
szio adreso I)r. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yiA nuplikia.

visi buvo 
susirinko. Mare ant kiemo in 
siena atsirėmus stovėjo ir lau
ke pakol viskas bus gatava, gaite nunuodyti? Mare balsiai 
Susiedai viens po kito padavė 
jai ranka. Isz ju veidu galima

— Teip, teip, — patvirtino 
gaspadorius: — jis Mare, ma
no moterį, kibino, užtai asz ji 

nebuvo, liszvijau.
— Viskas pasirodys, — mis- 

lijo sau sudžia: — norint svar- 
trauke isz brusloto kisženiaus: Įb>au«ias liudytojas yra atker-

— Szitai ta popiera.
Tokiu budu protokolas buvo | 

maž-daug sudarytas. Isztyri- 
nejimas buvo nęiszvengiamas.

rzytoju.
Slidžia iszdave paliepima 

iszklausyti visus liudininkus. 
Iszsiunte Perkūną, kad su-

— Taigi reikia darbu prade- Įszauktu visus susiedus. Už pu
ti tuojaus, — L__ ________
sekretorių: — kad persitikrin
ti, ar tikrai mergaite liko nu

tarė sudžia in |8CS valandos jau buvo pilna 
stuba ir kiemas susirinkusiu 
susiedu. Visos ypatos, kurios 

nuodinta, reikės kūneli iszkas- Į mergaite mate serganezia, bū
ti. vo iszekzaminuotos. Kad atvy-vo iszekzaminuotos. Kad atvy-

— Ale jau penki menesiai |Į<° daktaras su aptiekorium, 
kaip guli žemeje, — kas-žin 
kas iszsitare, I

iszvažiavo ant kapiniu atkasti 
graba ir ' iszokzaminuoti lavo-

— Tai niekas, kad ir penki |>\a. Perkūnas su Vežaicziu pa
mėtai, ąrszenikas vis liks nuo- sieme spatūs, kad atkasti duo
das, kurio ženklu jokis laikas Rc- Vyrai, moterys ir vaikai 
negali isznaikinti, — atsake apie duobe, su di-
sudžia:—Jeigu jokiu ženklu Įdėliu žingeidumu., Jie dar to 
nuodu nerasime , 
tu didele neteisybe nekalta [numirėlio duobe . atkasti. Ne- 
moteri tašyti.
. Urediszkb vyrai, beje pavie-

_ atsake stovėjo ratu apie duobe, su di-

grabe, tai bu- nebuvo mato, kad kada reikėtų

paišė net lytaus, kurs pilte py- 
__________ t le, ne-szalto vėjo, kurs ant ku

to daktaras ir vietinis aptieko- Į pintu siaube.
. Ant galo prikasė jau grabo, 

ti; tyrinėtojas su savo sekto- Vyrai nusimovė kepures mel-
rius tapo iii Perkūnus paszauk-

iszvažihvo tenai dosi. Iszemc maža grabuka ant

buvo matyti, kad jie ja visai 
už nekalta skaitė, nes 
mergaite teip mylėjo.

Ale no tokia nuomone turėjo 
sūdąs. Daktarai po kemiszko 
isztyrinejimo atrado nebaszt- 
ninkes mergaites kūne keturis 
gramu J arszeniko,
gal daktaru nuomone 
del i žmogų galėjo

ji ta

kuris, pa- 
, net di- 
užmuszti. 

Už tai skundas buvo pakeltas.
Jonas greit pasiskubino pas 

advokatu Vaisznora, kurs bu
vo skaitomas už geriausia ad
vokatu paviete. Inkiszo jam vi
sus pinigus, kokius Mare per 
ilgus metus buvo užezedijus, 
prieg tam dar pardavė kiek 
grudu, isz ko dar pasidarė gera 
suda, kad pareikalavus advo
katui galėtu tepti. Advokatas, 
teisybe, gavės gera užmokesti 
stengėsi prova gerai iszstudi- 
juoti, kad atėjus, provai galėtu 
Mare atsakaneziai ginti.

Paskirtoj dienoj sudo sale 
buvo piliia žmonių išz Perkūnu 
ir aplinkines, prilmvo daug, 
kaipo liudytojui, kiti vėl atva-

pradėjo verkti rankomis akis 
uždengus, visos aplinkybes isz- 
ejo ant Mares iszteisinimo. Ale 
kaip ta klausymu iszriszti, ko
kiu budu mirusios mergaites 
viduriuose atsirado arszeni- 
kas. Kad norint mažiausias pa
žvelgimas ant kitu pultu! Aisz- 
kus teipgi dalykas buvo, jog 
pats vaikas nepasieke lentynos 
kamaroj kad paimti arszeniku. 
Prisiegtuju veidai vėl pasidarė 
neaiszkus, kaip ta klausymu 
iszriszti.

Dabar advokatas
ras turėjo atloszti svarbiausia 
dali apgynime savo klijento, 
(’zionai jisai iszeina su visai 
nauju patemyjimu:

__ ; - ~ ‘' 
join kailiunezius 
kaspinu, su 
ninke buvo apjuosta. Jog kas^ 
pinas teipgi, kaip protokolas 
rodo, su nabasztninkes kunu 
liko in indą sudėtas del dakta
ru isztyrinejimo, kurs paskui

V aiszno-

Mes sziadien daug girde- 
i apie szilkini 

kuriuo nabaszt-

ęUNARD 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Miltinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New York a kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southaniptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
In Hamburgą 3 klesa $103,50 Kares 
Piltuvą 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda aut laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicsiausi laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra

i t

T

kudlu, pradėjo
.. . t

}■

not in suda liko prisiunptas.
—- O tenai yra ant szaliniQ,, 

sudo stalo, — parode kasžin 
kurs isz sūdo urediiinku.

vlonas jusu mieste ar aplellnkeje.
ČINARŲ LINE, 
25 Broadway* 
New Yort. m »

ta no ta ■ e e » ■ ■ o ta

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-lai kini s ofisas randasi 
KAKUNO APTIEKOJE, 

28 S. Jardin St. Shenandoah, Fa*
" 'wl1
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SAULE
*

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. KANTRYBE.
p* KUR BUNA? -

ik'

Ant. J. Sakalauskas
LEETUVISZKAS GRARORIUM 

IK BALSAKUOTOJAS

Laidoja kuaus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgt pri
stato automobiliu* visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
iu* ir mažius už pigiausia preke, todėl 
joigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk- 
už $1.40.

ATSH SK TIK $1.60
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
eziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prlsluntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei 
Knyga "Daktaras Namuose*’ $1.00. 
Kantfczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 

Maldų Knygele.

Daktaras Namuose

Aukso 
Altorius Maldų Knygele. senovės 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. (’clu- 
loido abdarais $1 50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaiu 65c. i'eluloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1 25. I.aiszkams 
popicros 30 gattinku, tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITTS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

abdaru $1 J

TvtrcstaiBla LIetivtsska 
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti- 
joe Banko Departamento.
Kalu pe priežiūrą Valstijos, 
tol* kad pinigai sudėti mino 
Beako j* negali pražūt L Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sa* dali* svieto, pagal dieno* 
kurse. Parduodu Laivakor

te* kompanijų n u statytam e 
kainom*. Parūpiu* Pass per
tu* keliaujantiems In Lietuva 
T lakas daroma teisingai, grel 
ta! ir pigiai. Raszyklte apie 
kaina* o gausite teisinga 
atsekime. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
*01 W. Mahanoy Ay*^ 

MAHANOY CITY, ■ FA.

imw

JONAS M. CISARIKAS 
.Pire Insnrance Ageat ! 

I
o 
i

Apdraudžia (Inkariniu) Namu*, | 
Tavorus, Naminiu* Rakandus, 

nuo Ugnh*.
0*rlau*lo*e Kompanijose S 

C

*15 W. Mahnnoy Avė, Mahano'y City j
■■■MMIInWHmHiaMI.KIKIOUIXI.KlOOIIXIIIKIHIUHI.,

IJetlTiasksv Orsborfas

K. RĖKLAITIS
Lai do Ja Numirėliui 

naujausia znadn ir mokslą.
Turi >aaelbinink« saotero.

Prieinamos prekes.

png al

Sit West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephonas No. 149

t
t

I

i
I !

j
I

I
i 
I

CAPITAL STOCK I124.H4.C*
Burkina ir Profit* $514,244.49

A ligūstas.
Sloil inei

kurie

areszlavojo 
Nedėliojo 38 bambilistus, terp 
miesto ir Hometown, 
peržengu tiesas.

Du ’ kalininkai .James 
Callen ir William Dettrey bau- 
du pabėgti isz Pottsvilles kalė
jimo, bei vienas isz ju iszsilau
žt* koja szokdamas
ir tokiu budn abudu likos su- 
vmt i.

Ludvikas
I7 West Ml. Vi'rnoii u Ii., likos 

sužeistas in galva per nupuo
limą anglies Packer, No. 3 ka- 
siklosia.

—• Du .v v rukai
|)iie sali u no Juozo Maknauuko 

Main uli., sukuldami 
dydeli Įauga už kuri žadėjo už
mokėti ir apsisaugoti nuo ka
lėjimo.

O 
t)

nuo muro

Dabar turės du kart 
teip ilgai atsedet kalėjimo.

1 )\dolis 
vare Saraka isz Slienan-

automobilius
kuri
duali apvirto ant Vulkano kal
no. Visi apsisaugojo sužeidimu 

Jurgi Klima kuris 
pavojingai sužeis-

iszsk v reni 
Ii kos 
tas.

gana

Vi k Išriję

Vi t kanekas

siisipesze

200 S.

— Konųiozi toris Petra ne
kas ne pribus in Szenadori, nes 

geresniu, propozieijeaplaike 
kitur.

Dr. Lukas 
užbaigė pa- 

ant <l(m-

A.

gyvenosodžiuje
Jonas, Vadino

Viename 
žmogus vardu 
ji Kantriuoju. Nędovanai jam 
tasai vardas teko: jisai isztie- 
su daug vargo mate savo am
žiuje. Buvo jisai iszmintingas, 
geras darbininkas, bet jam il
gai nesisekė. Tai jo javus ledai 
siimusza. tai gyvuliai pagniuž
ta tai užeina daug lietaus ir vi
sa sziena in upe nnnesza.

Dirbo, dirbo žmogelis, dirbo 
visada už penkis ir vos-ne vos 
isz skobi iszsirito. Bet sztai ir 
vėl beda. Priesz paežius Pet
rines, kada jisai sn szeimyna 

iszejo in lankas szieno 
užėjo perkūniję ir in 
in Jono troba uždegė

troba šudege ja, kaip žvakute, 
ir ligi kaimynai susibėgo, Jono 
troba sndege, tik pelenai teliko 
Likosi vien tik pcezins su ka
minu.

Parbėgo Jonas isz lauko su 
pa,ežia ir vaikneziais, 
savo beda ir
džiai. — Dabar asz su vaikn
eziais ir paežiu visai plikas pa
likau, galvos nėra, kur padėti, 
reiks ir vėl atviru oru užsikloti.

Kaimynai Joną 
bobos su
iszvaikszcziojo visi 

Jonui

savo 
pjaut i, 
trenkė

pusseserių 
paeina

Paicszkau savo
Sa.boliausk nežili, paeina isz 
(Prienų para., Aszniintos Dvaro 
taipgi mano pusseseres Kaz- 
lauskntes Agnieszka ir Veroni- 

isz Suvalkų Red., 
Vainatra-

k a pa<;iua 
Pancminies Valsez 
kio Kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

Antanas Dudonis
1648 Brick Ave., 

Scranton, Pa.
. ............... 111N

J’aieszkuu Joną

•>

Levit’o Sztoras \
| 13 -15 W.CentreSt, Mahanoy City
i
i

i 9,
f

i

ii-

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkinei ir nektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už prienamas prekes

3s
9iPera v i ežiu 

paeina isz Kauszu Sodo, Kal
teliu Para., Rasoinu Apskr. Te
gul atsiszaukia aut adreso.

Anthony Lucas
678 Pleasant St., 

Weymouth, Mass.

I “Užsimoka Pirkti Levito Sztore
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

.Jonas 
(Lukaseviczius) 
sėkminga i egzaminą 
tisto. Dabar važiuos in St. Lo
uis ant tolimeynio mokslo.

Vincas Ūselis, 48 metu, 
likos sužeistas in krutinia pul
damas ant anglies Locust Mt.. 
kasiklosia. 
ligonbuteje.

— Viki oru kas,
Viktorio Alaburdo, 421 

West Cherry uli., likos sužeis
tas per t roką kuris pervažiavo 

Du szonkalei likos 
sulaužti, galva perpjhuta ir ki- 

sužeidimai kimo. Likos 
nuvežtas in Asldando ligonbu- 
ti.

Pat uezinskio- 
ran- 

ligonbnteje po
ne ir l Ina .lannszauckiene 
laši Asldando

operaci jc.

(
, - -

Randasi Asldando

Asz Jurgis Girdauckas pa
ieszkau (ledos Vinco Adomai- 
ezio isz Suvalkų .Red. Vilka- 
visžkio Apskr., Kibartu Guli
no, gyveno dyarukyj Bario vi- 
eziaus. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

pamate
apsivorke grau-

Aiiiiinse- 
ana

( liambcrlain 
mpaiiije ana diena 

lot us ant ku
riu siulvif.' l\aifio opera house.

štai \ s
i Ii likimu iinu> 

liii^ \ ima i-'z puikiausiu visoje 
aplink i beje.

10 metu
moli!
pirko

k 1 '

I l!>ZU/.l I1S
SUDUS

SzH;i kompniiijc 
lie Į'u

dide- 
sal<‘, kuri per vaiku.

toki

G. Girdauckas
2042 New Jersey' Ave., 

Sheboygan, Wise.

t •\l.

i v;i >.

1 ♦ 
♦ 
♦ 
♦ROYAL MAIL

Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 
NEW YORK, SOUTHAMPTON

IR HAMBURGO.
Ant naujausiu puikiu

padėjimas vis 
su :in-

i 1111<
i >perai oria i

<la vis ginrjinasi. 
s/ialis arpas id m* 

Jci'/u įiesusilaikins
tai lai \ aldze ket ina iii lai insi 
ma isz\ t i r pri versi i opera I 
rilis an‘

! >a \ < 'j i ’ i
ZI • ■ k . 1 > r I

V u ■! ai i r k i 1 a 
• ia.

ir priverki 
Mi-itaikinim".

"TU

()-

EXTRA SUSIRINKIMAS.

\ I a i i < 111 o \ ( ' 11 v • • 
any, Lirl uviu J-to 
laikomas 7 diena Ali 
. \ i<Inkaiezio sales 
lianoy Si. Susirinkimai 
Ims ne
meiliai 
k i I o Į< 11; s 
lunką.i privai 
•>i

Store ('omp- 
vordo, bps 
gusto, ant 

1 13!) !•:. M a 
s va r

>ztoio agriI ;a i iros i 
reikės apsvarstyI

Visi szeri
atsilankyt i.

Komitetas

i r 
rci kalus.

(i

1

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expe!lerio 
pagalbos. Skausmas greitai apga-

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiftko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 

N čio j krūvą strėnų
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino fiei-

Tikrani* 
Pain-Expelleris turi musy INKARO 
vaisbažonklį. Visi kiti yra ^>a- 
inčgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekoso arba ifi

F. AD. RICHTER O CO., 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. T.

.  /| riĮBi . . . , . ■ -. ■

myninio linimento ir juomi_ ištrin
kite skaudamas vietas.

vaisbažonklį.

Mg
J I

Mokamo antri; procentą ant sudčtu ’
pinigu. Procentą prldedam prie ju* 
pinigu z Sausio Ir 1 Liepos, n epai- 
aant ar atnMzat parodyt knygute 
ar n*. Mee norim kad ir jua turė
tumėt reikalą *u na ubu banka, ne
paisant ar m ai a m ar dideli*.

Banka* adaraa nuo 9 ryte Iki B 
popiet. SubatomI* 9 ryte iki 1$ vai.

■ a , ,./ j
H. BALL, Prezldentaa.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez. 
Jo*. E. FERGUSON, Kaaleriu*.

$4.00
ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE

NEDELIOMIS

5 ir 19 Augusto, ir 2 Sept.

In

SpechdiszkaN Ekskursinis Teeinąs

Apleis
Shamokin .....................
Mt. (’arinei....................
Ashland .........................
Girardville ..................
Shenandoah .................
Mahanoy City .............
Ta m agnu ......................
Philadelphia, pribus ...

Isz ryto 
...  5:00 
.... 5:08 
..... 5:45 
.... 5:52
.... 5:33
.... 6:14
... 6:42
.... 9:40

— Bloga 
k iv i rezin imas 

priežastį1 
Sudaną vi czie ne

burdingieriii
Szuvis

snsi-
burda,

truziih“* ir
■ „ž ■ 

szamlinio in
per in-
Vincn

nepataiko 
kada iszbego isz savo

buvo 
• leva 
i rszusi 
Bernatoni.
in .leva o 
kambario, Vincukas kirto .le
vai su karabinu per galva. Su
miš matydamas kas darosi pra
dėjo szaukti pagialbos. Du pa- 
iieijantai atbėgo ir paėmė Vin
ca in koza o molina “supiksi- 
no 
kam

in koza <> molina
daktaras. O kad nebuvo 

užstatyti $600 kaucijos 
už Vinra todol likos nuvežtas 

Pottsvilles kliosztori ant 
pakulos lyg teismui, 
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Pik dabar iszsidave buk
M ilauckiide apsivedėI lelena

su Louis Hoffmann isz Gordo- 
1 7

kur jauna pora ir .apsigyveno.
Sudas davė pavelinima 

Stanislovui Melauckui priym- 
ant iszauginimo, iltį mažus

vaikus mirusio Kazimiero Du- 
donio.

no,

ti

varuszuir>

niiskunde, 
Joniene paverkė ir 

namon, o 
savo szeiniv- •

na reikėjo kraustyties in tusz- 
czia kluoną. Ji apėmė toks rū
pestis, kad jisai nakti nenžmi- 

darbas visai ne in galvago, o
nėjo..

— Xe; matyt,

laivu

Jula jaus Piladelfijoi

TRUMPOS ŽINUTES.

Drebėjimas žt*nies perej- 
530 pėdu iu sekunda ir tai 

užtenka sugriauti dydžiausius 
miest us.

Kosijoi yra 1220 moterių
ant J000 vyru. Vokietijoi 1100 
ant tukstanezio , o 
1069.

na

*

Austrijoi

szimta svaru 
opium užtektu ant medikalisz- 
ko sureikalavimo po visa svie
tą, bet kas metas jojo iždirba 
net 2000 tonu del surukimo ir 
kitokio sunaudojimo.

Pennsylvanijoi ant
žinkeliu in laika doviniu metu 
likos užmuszta 225 žmonis ne
laimėsią, 5552 kurie vaikszczio 
jo ant geležinkeliu, darbininku 
dirbaneziu ant geležinkeliu už- 
muszta 3257.

*

Nori n t s

gele-

Mylėjo vaikinai.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 

■RAMBIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoj* Kanus Numirusiu. Pasamdo 
Automobillua del Laldotuvlu Krlk- 
utlAiu* Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t
520 W* Cąatre 8L* Mahaaoy City* Pa*

CBAS. B. PABMLEY 
Real Estate Agent — Notary Public

Jelgu norit* pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojam* 

randa* ir teip toliau*.
tS8 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

/ *

(Dubeltavas tlkictas isz Mahanoy 
City Ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT—Speclaliszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 
vakare Daylight Time.

— Mano motinėlė labai 
ra i m vi i!

— Ar isztikro?
— U-gi su kumszcziom in 

sprandu musza.
— O tai gerai, Onute.

v v- R

f

8:00 vai.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURC1JOS

Augusto ^2, 16, 30 ir 13 Septem.
Apie daugiau* informacijų apie 
•zita* ekskurcijaa, pasiklauskite 
ant geležinkelio stacijų.

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS

Padaro atsakanti ir gera darba 
už prie narna preke.
ir inveda visokias paipas, pa: 
taiso stogus ir t.t. Kreinkites 
pas jin o busite užganėdinti.

Pataiso

818 E. Centre St. Mahanoy City

man nėra ge
ros dalies, no pasisekimo — ma 
ne jisai, —

Jeigu tai norą ko nei dirbti. 
Vistiek-dirbk, nedirbk, o rei
kės man su mažais vaikneziais 
elgetauti (ubagauti).

Taip jisai maste (mislijo) vi
sa nakti. Pyta beszvintant ma
to Jonas, viražui jo galvos di
delis voras sau tinklą mezga,. 
Vakar ir jo tinklas sudraskyta 
o voras dirba, mezga vėl sau 
kita tinklą, dirba jisai isz viso 
savo veikalo. Sztai rodosi, jau 
viskas buvo sutaisyta ir reike-*

ntsisupus viduryje 
laukti muses pro szona prale- 
kanezios, bot sztai pūstelėjo vė
jelis per kluono plyszi ir vėl vi- 

tinkla sutrauko Kan- 
voras apojo kelias eiles 

ir žemyn ir padare 
pamatus kitam voratinkliui. Ir 
vėl tas pats nepasisekimas!

Jonas insižiuriuejo in voro 
darba, rodos, jisai pirma kar
ta butu ji matus. Ir mate Jo
nas, kaip voras dvylika kartai 
su savo voratinklu nupuolė ir 
dvylika kartu pradėjo isznau- 
jo ta pati darba ligi nepasise
ko nusimegsti gero tinklo, ku
rio vejas negajo sudraskyti.

— Vieszpatie
tau! suszuko Jonas: — ežia vi- 

mažas sutvėrimas, o toki 
protą jam Vieszpats inkvepe! 
Tokia kantrybe jam davė!,Tik 
maeziau

jo tiktai

sa voro 
t rus 
auksztvn

Jėzau Kris-

sai

jisai dirbo dvylika 
kartu, o vis gi savo darba atli
ko!
minties ir kantrybes turės mo
kyti?...

Taip

Nejaugi mane voras isz

visa vasara, kiek tik

Rudenyje žmones pa-

pamąstęs. Jonas vėl 
iszejo dirbti in lauka ir dirbo 

galėjo, 
ir Dievas jo neužmirszo. Jo ja
vai užaugo labai gražus, kokiu 
dar Jonas savo akimis nebuvo 
matos.
gelbėjo ir Jonas pasistato sziok
kia. tokia troba. Jonas nenusi- 

dirbo be pailsiu ir no 
žiema teip pat ant pe-( 

nesėdėjo, o vis dirbo.
atėjus. Jonas ve!

mine,
ilso, 
eziaus
Pavasariui
dirbo už penkis. Jisai gyveno 
ne blogiau už savo kaimynus. 
Jeigu kas nuskuzdavo, tai jisai 
sakydavo:

— Eik ta vora nuskusti, ku
ris dvylika sykiu sau tinklą 
mezge, — o asz tik syki sau tro
ba turėjau statyti.

"O’’ 
omo, orca, orduna, orbita 
IN EUROPA 
Treczia klesa 
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

ISZ EUROPOS 
Trcczla klesa 

Hamburgt 
Piliau 
Mcmcl 
Kaunas

KOVAL MAIL ST K AM

$102.50
$105.50
$106.00
$1OG.OO * 

♦

PACKET COMPANY, 
26 Broadway, ■ y New York, 

arba paa vietinius agentus. IM MWMa *M» «•» <* Ml
t' *

‘t

KREIPKITĖS PRIE DR IIODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

♦ 
*

♦

MAHANOY CITY l»us kožna Ctnrninkn 
30 i;. Centre Kll ant nuiro l'loro.

Ofiso valnndos: '.) ryte iki 9 vakare.
RODĄ SI ETIIUA DYKAI.

papuczkos,

sannstlyvi,

DAKTARAS IIODGENS .
Philadeilplil* Specialist** 

Už*i*eneju*lu Ir Chronlsvku Lig* 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti medlka- 
li.szka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo mane* yra 
gvarantuota*.

Jalgu esate silpni, nervlszkt ar 11- 
guotl, nedarykite to* klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte paa mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima, laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarko*, aptraukta* lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas •šir
die** ir visos viduriu netvarko* grei
tai palengvinti.

Odos ligos* iszberlmal,
dedervines Ir kitos odos Ilgo* greita! 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvarg* Ir 
silpni? Ar ntokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip įal matykite ma
ne.

Rumatlzmas vlsokiuo** padėjimuo
se, teippgl isztlne Ir sztyvi nulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Isz ryto, b* 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties,
greitai pailstat, pikti, iBzbllszkusls Ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmą* kau
luose, skausmas gerklėj*, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Iszttnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiauslua Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenals yra po 

Ofisos valandos 
nuo l) ryte iki 8 vakaro.
No. 44 BROAD ST.

Prie Ezerio Lakewood
Parke

___________ i_____ .

Gerinusia maudynes vieta. Geras
11 . 1 >

ir czistas vanduo. Cimento iszlie-
tas dugnas. Galima ežia iszmokti 
plaukti trumpam laike.
wood ežeras yra saugiausis dėl

Lake-

jaunu ir senu.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet 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 ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT. Vico-Prez.
, J. H. OARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

D. F. GUINAN, Šok. Kasljerius

1

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI 
NCKANKYTI IR SUSTIRĘ.

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoinl dar dau- 
Patikek daugeliui tukstaneziui tauliecziu ir

Praszalink sustyrima

glaus juos nukankysl, 
darbo draugu, kad 

MESZKOS BALSAMAS 
(BEAR BALSAM)

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., ir 5c. • už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU Shenandoah, Pa. 
r.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu
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