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Isz Amerikos
Pagimdė kūdiki nieko apie 

tai nežinodama.
Denver, Colo. — Pabudus isz 

miego Seredos diena, Augusti
na Hill, nusistebėjo nemažai, 
jog laike miego pagimdė asz-
tuoniu svaru dukrelia. Yra tai 
nepaprastas atsitikimas, 
ras nustebėjo daktarus, 
motina pagimdo kūdiki nieko 
apie tai nežinodama. Poni Hill 
tvirtino daktarams, buk jokiu 
skausmu nejauto laike g .
mo ir nieko apie tai nežinojo 
tiktai tada, kada pabudo.

Cukrus vela atpigo.
New York 

t numažino 
raus ant $7..’>() 
ru.
įliejo p<> už szimta. Padai 
cukrus da daugiau atpigs.

kat- 
j<»g

— Federal Sugar 
preke ant cuk- 
už szimta sya- 

Praejta sanvailia pardavi-

Norėjo nužudyt savo vyra.
Supei’ior, Wis. — G. God- 

lauckiene, 46 metu amžiaus, li
kos uždaryta kalejinu* už szau- 
dima in sav<> \ yra su tikslu nu- 
žudinime j<>j<». Godianckiene 

keturis kartus 
bet nepataikė. Josios 
Jurgis innesze neseuei skunda 
prieszais sa\ <» moterie ant per
siskyrimo ir už tai motore leip 
insiuto, jog norėjo nuo Jurgio 
pirma atsikratyt.

szove m vyra
nepataik v v ra s

Sesers, 60 ir 70 metu apsivedė 
ta paczia diena.

Mishawaka, Ind. Edna, 70 
metu ir josios sesuo 60 met u 
Ella Thorndyke isztekejo ta 
paežiu diena. Pirmutines vyras 
vadinasi Frank Delamarler 78 

z'

met u o antrosios Emerson Bab
cock, 67) metu. Delamarter bu
vo naszliu, o 
nikiu.

BaIkm>ck senu jau

Tavori- 
su ra st a s

r p

Nužudytas už 16 dolerius.
Washburn, N. D. — 

niam vagone likos 
lavonas Povylo Sundbakeno,
22 metu, kuris likos nužudytas 
už 1.3 doleriu kokius prie savos 
turėjo. Kūnas nelaimingo buvo 
baisei sukapotas peiliu. Jojo 
draugas Jįkos,aresztavotas.

Kas bus už szimta metu?
Schenectady, N. Y. 

(’harles P. Steinmetz 
kiszkas raganius, 
buk už szimta 
dirbs
ant dienos, miestuosia 
tysiiru* jokiu durnu, nes viskas 
bus vii romą 
daugiau
tauta valdvx

— Dr. 
e Iek t ri- 

pranaszauje, 
metu žmonis

tiktai ketures valandas 
nema-

<‘lekt riku, 
s, 

visa
tai gadyne visokiu stebuklingu
iszradimu, bed ra t i n i s

ne bu
kariu 

slavokiszka 
svietą, bus

- Liūdna, kad 
už greitai nžgi- 

1a viską

susine- 
szimas su planietu Marsu bus 
užtikrintas, 
mes truputi
mem, nes galėtumėm 
matyti.
Naujas iszradimas isz anglių.

New York. — Czionaitinei 
kembsta i iszrado nauja būda, 
su kurio pagialba gales kūrinti 
anglis du kartus. Taji iszradi- 
ma, pasiūlė Fordui, kuris sta
to fabriką Detroite ant iszban- 
dinimo tojo iszradimo. Pagal 
taji iszradima, tai isz anglių 
iszdirbines pigu gazoliną, alie
jų, sreosata ir kitus aliejus. 
Fordas tada darys pigesnius 
automobilius ir pigesni gazoli
nu, o anglis aplaikines isz savo 
ioenu kasyklų kurias dastati- 
nes in savo fabrikus

• geležinkelius.
Kaip pasirodo, tai Fordas • • •

Nužudė žentą už sumuszima [Motina užsmaugė savo kūdiki 
savo paezios.

Newnan, Ga'. — Už tai kad 
jojo žentas Millard Trenton ne
padoriai pasielgdavo su savo 
moteria, o jojo dukteria Jonas 
W. Minter, paleido ketures 
kulkas iii ji nžmuszdamas žen
tą ant violos. Pirmiausi' levas 
su ketureis siutais ir kitais 
žentais iszveže žentą in girria 
ir nnžudia ininete in upeinka.

.'I'i'vas pats pasidavė in ran
kas pa ii ei jos I: a i po 
žentai sakydami, buk 'IToiiton

sa-

su paduszka.
Isz piktumo

siinus ir

tankei sumnszdavo bjaurei 
vo moterie ir iszmesdavo jaja 
laukan.
matyt i toki pasielgime
ji nužudyti.

Už daug “beneniu 
in terla.

'I'irffin, < )lii

Negalėdami ilgiaus 
nutarė

> J .gavo

Nauja (lai
de kuri prasiplatino po visa

o.

m
Ameri ka, 
have no bananas, 
do sztorninkiii 
fin, jog kada 
agentas
Jamesas mele 
muilo,

po vardu
> f

we

New York. — 
kad kūdikis už daug roke, jojo 
motina Katre Diamond, 27 mo
tu, numėtė ant jojo paduszka ir 
nuėjo in kuknia atneszti jam 
bonkutia su pienu. Atėjus prii' 
kūdikio, rado ji negyva, 
rints paszauke tuojans dakta
ru, bet jau buvo už vėlai. Moti
na likos aresztavota, 
liaus paleista p<> 
mirtis kudikio 
ežiu.

bei vo
ką neije, nes 

buvo isznet\

Seserys Nazarietes sumuszu- 
sios viena’ seserį. Sujudimas 

lietuviu parapijoj.
Pa. — Rugpiu-

Anglekasiai rengėsi[ISZ VISU SZALIU 
straikuot 1 diena

Septemberio.
Automobilius nukrito 300 pėdu 
— szeszi užmuszti, 13 sužeisti.

Nice, 
ria me

Vienatine viltis užbegimo strai 
ko yra valdže. Operatoriai ke
tina pakelti mokesti. Angle- 
kasiu konferencije ketina 

atsibut Washingtone.

Isz Lietuvos.

Laiko

An-Atlantic City, N. J. - 
lekasaiu ir operatorių K on fe

su niekuoni.
Lewises uždari'

<r

reneije pasibaigė
Prezidentas
posėdi ir visi de legatai isz va
žiavo namo, nes jokiu budn ne
galėjo atejti prie jokios sntai-

00 pėdu iii lipia

— Didelis t rokas ku- 
važiavd keleiviai per 

kalnus Alpes, nukrito nuo sta
taus kalno 3
\’ar. Szeszios ypatos likos už 
musztos ant vietos, 

jbnvo anu'rikoniszki
Du kiti am<‘rikonai kurie liesu
ti I po in 
paskui

badai visi 
keleiviai.
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Žinutes isz Kauno.
— Isz kan. Tumo huto sz. m. 

26 d. jam iszejns in rekolekci
jas, o tarnaitei in rinka, pavog
ta daug dokumentu, auksine 
grandine, žiedas ir visokiu me
taliniu
auksiniu rusu, vokioeziu, ang
lu,. anierikiecziu, szvedu. Viso 
ant 2,000 litu vertos.

Sz. m. Liepos men. 2.3 diena 
Macziokas Juozas, gyv.

Malimu g. Nr. 25 pranesze, kad 
jam bemiegant 
vieszbuty, Vytauto pr. Nr.
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dirbo artimoje 
Drau- 

radini ir 
\ au

sų g r y žo 
radini nu-

pinigu sidabriniu ir

automobiliu, važiavo 
mažesniam automobi- 

linje, matydami visa nelaimia, 
apie kuria tuojans pranesze 
valdžei. JTileka keleiviu likos 
baisei sužeistais isz kuriu keli 
mirs.
Devyni žuvo deganeziam ho- 

telije o 29 sužeisti.
I i unt sville, ()nt, Kanada. — 

Devyni žmonis sudege ant 
smert o 29 sužeisti ir apdeginti 
didelioje ugneje 
no Wawa lieteli 
Bayes in kuri 
daug kanadieeziu ir ameriko- 
niszku keleiviu. Kiek isz viso 
pražilo, tai sunku spėti, nes vi- 

nesiirasta isz

pil.
i

Nebylis rado du vazonus su 
senoviszku auksu.

Catania, Helijo. -- Vargin
gas nebylis Antonio Campisi, 
dirbo prie at kasimo namo ku
ris likos užpiltas liava nuo at
sigaivinusio vulkano,
darbo atkasė jisai du vazonus 
pripildytus senoviszkais auk
sinais pinigais. Dave žino savo 
draugui kuris 
apie nepaprasta radini,
gas suprato brangu 
palieja' nebyliui at neszt i 
denio, o kada tasai 
draugas pasiemias 
ėjo namo.

Nebylis prmiesze apie tai pa- 
licijei kuri aresztavojo dranga 
ir radini konfiskavo. Vazonuo- 
sia radosi 365 auksinei pinigai 
pai'jnanti isz penkto szimtrne- 
ezio da priesz užgimimą Chris- 
tuso. Pinigai ir vazonai turi ne- 
apskaitoina \(*rte. \’aldž<' gau- 
sei apdovanojo nebyli už
radimu to senoviszko skarbo.

Lietuviszki sznipai aresz- 
tavoti Vilniuje.

Warszawa. — Terp lietu- 
vi.szku .studentu Vilniaus uni
versitete likos padaryta krata 
pas kuriuos surasta 
prieszingu dokumentu.
je aresztavojo vienuolika stu
dentu terp kuriu 
mail is ir 'Tarasovas

i i Amerikos t >

9

pavogta isz jo brusloto 141 do
leris, 1 svaras sterlingu ir 40 
litu iszviso sumoj .1496 litu. 
Szioj vagystėj intarti: pil. Am 
tanas Pauksztis, Linkmanosio 
kaimo,
Leonas Jasinskas, gvv. Kaune, 
Bažnvczios g. Nr., kurie sulai
kyti ir tardomi.

kos.
Jeigu lyg 1 Soptcmborio ope

ratoriai iK'padarys jokios tai
kos tai 155,000 anglekasiu sus
tos dirbt i 31 A ligūsto.

Prezidentas Coolidge dabar 
ketina suszaiikti operatorius i

žmonis
su - 1’tenos apskrities irkuri simaiki- 

prie ežero 
suvažiuodavosuszankt i 

ir anglekasins ant pos(»džio in 
Washington idant užbėgti su
stojimui kasikiu.

Operatorius Warriner sako, 
jeigu kasiklos sustos, tai ang- 
4is pabrangs, o kad ir nesusto
tu tai vis anglis pabrangtu 
nes turės pakelti anglekasiams 
mokesti.

Pavojus streiko yra dydelis 
nes
kaip ir apglekasei kurie spire- 
si 20 procento pakelinio inokes- 
ties pripažėnimo irnijos ir cze- 
kof.

Ant rytojausin sztora 
jaja, 

ji szmoteli 
jam

‘ ‘ Yes, 
teip nubo- 

Jamesui Grif- 
atejo

ir užgiedojo 
in 

apdovanodamas
puikia mėlyna aki. Agentas nu
ėjo pas daktaru, 
kos nubaustas
— Kas per daug,

Jamesas Iio 
ant 18 doleriu.

tai szelauk. 
Jau visiems nubodo toji bala- 
daika “ Yes. we have no ba
nanas.
Banditai sulaikė truki paimda

mi registravota paczta.
Bartlesville, Okla. — Banda 

banditu sulaiko truki Missouri, 
Kansas & Texas No. 2.3, arti
moje Okesa, snmuszdami inži
nierių ir peezkuri, po tam su- 
arde dinamitu geležiniu szepa 
isz kurios paėmė daug 
t ra vol n gromatu, dingo tamsu
moje nakties. Kiek ten buvo 
pinigu, tai ly 
nesuskaito.
14 sanvaieziu kūdikis inpuole 

in upe bet iszplauke.
(’hippewa Falls, Wis. Nu

puolęs nuo tilto in upe Chip]>a- 
wa 25 pėdas žemai, Jean And
erson, 14 sanvaieziu senumo 
kūdikis, užsilaiko ant vandens, 

kojukėms 
kaip tai buvo pripratęs daryti 
laike maudimosi namie, likos 
iszgialbetas isz upes neaplaiky- 
damas jokios bledes 
k i! t OS.

Motina kudikio, ejdama per 
tilta, staigai apalpo ir kūdikis 
iszpuole jai isz ranku in van-' 
deni apie szimta pėdu 
kraszto.- Maži niek' Jean

“ Yes, 
4 4

re<ns-

K iek 
sziolei paežį as

spardindamasis

ant svei-

szimta pėdu nuo 
Maži ulele Jean gal 

mane kad randasi ceberije, nes 
gulėdama ant 
spardyt kojukėms, 
dama tokiu bndu ant virszunes 
vandens, ant laimes vilnis ja ja 
nesze prie kraszto. Kada kūdi
kis radosi arti kraszto, Leonas 
Girard hibrido in vandeni isz- 
neszdamas kūdiki ant kranto. 
Kūdikis nurijo mažai van
dens po tokiam- liepa prastam 
plaukimui.
Nauja anglekasiu insziurenc 

kompanije.
Hazleton, Pa. — Czionais su

sitvėrė nauja anglekasiu pa- 
szelpine draugavę po vardu 

John Mitchell Insurance 
su 200,000 doleriu kapi- 
Tikslas tosios insziurenc

pecziu pradėjo 
nžslaik v-

Mitchell< 4

Co.;” 
talo. 
kompanijos yra suezelpti dar
bininkus nelaimėje. Tuomlaiki- 
nei kompanijos ofisas randasi 
Markle Building, bet virszinin- 
kn hjuras bus Wilkes-Barre.

Anglekasoi buvo priverstais 
uždėti taja kompanije nes kitos 
insziurenc kompanijos reikala
vo dideliosnižmokesties priym- 

neužilgio užims visa svietą, o darni anglekasins ant apdrau- 
tai labai lengva, jeigu žmogus dimo, isž priežasties juju pavo

jingo darbo kasyklosia.

per savo

M i

■iMH RŠtakiiAfti pinigu jingo darbo kasyklosia.

Pittsburgh 
kunigus,

Pittsburgh, 
ežio 9 d., apie 5 po pietų saut- 
saidiszkiai mate toj miesto da- 
Iv seseri nazariete. Ji buvus • 
nuvesta in Sesern namus, ku
rie randasi prie Szv. Kaziemie- 
ro bažnvczios. Ji buk nakvo- 
jus klebonijoj,
rytmetį, apie 7:30, sesuo atbė
gus in lietuviu šluba, jau su 
civilem drapanom, ir verkda
ma pasisakius, kad ji esanti se
suo nazarieti', ir kad rnbus jai 
nudraskė seserų name. Toliau 
ji pasakojus, kad ji szaukusis 
telefonu iii visus 
apylinkes lietuviu
maldaudama, kad jie eitu su
laikyt ja su kitoms seserims il
su kun. Kazėnu, bet ne vienas 
neatvykęs. Gitą lietuve moteris 
pasakoja, kad sesuo buvus su- 
muszta ir da pirsztu žymes bu
vę matomos ant jos pecziu. Se
suo skundusis, kad ja sumusze 
kitos seserys. Paskurji kreipu
sis in visus vienuolynus pra- 
szydama, kad ja priimtu, bet 
niekur nepriėmė, nes iszanks- 
to jau buvę visur ti'letonuota.

Apie pavakarį ji buvus nu
ėjus pas kun. Kazena praszyt 
pinigu nors penkiolikos dole
riu (nes ji mat buvus pasidė
jus savo piigu pas kun. Ka
zena $200), ir su ja kartu buvę 
nuėjusios dvi lietuves mergai
tes, bet kun. Kazėnas nedavęs 
ne ci'iito, o tik pakiszes kaž
kokia popiera pasiraszyti, kad 
ji savo
Kazimiero parapija.
nesiraszius. Paskui ji kreipu
sis in lenku Szv. Alberto para
pijos kleboną Bužinska praszy- 
dama, kad jai suteiktu vieta, I
bet ir ežia jau buvę telefonu 
praneszta, kad ji turinti aplei
sti 
šiai.

noru apleidžia Szv. 
Ji betgi

minėta sesuo

jus >,

telefonu pats

Pittsburga kuogreieziau- 
Visa diena ja vedžiojos 

lietuvis Bracziulis, o vakare 
jis ja nuvežęs stotin ir minėta 
sesuo iszvažiavns in Chicaga. 

Del kokios priežasties jai ru
blis nudraskė, 
nesisakius.

Isz antros puses, kun. Ka
zėno szalininkai pasakoja, kad 
minėta sesuo buk “sudurnavo

ir lyzdamn prolanga j/ati
susidraskius savo rublis. Del 
to ja ir pa vii re isz vienuolyno.

Paklaustas
kun. Kazėnas del minėto atsi
tikimo pareiszke, kad tai esą 
pletkai su tikslu ji apszmiežti, 
dauginus niekais. Jis ta. diena 
nei namie nebuvęs. Dalykas gi 
esąs toks, kad sesuo tapus ap
leista isz vienuolyno, ir viskas.

Szis atsitikimas padaro dide
lio sujudimo tarp Pittsburgho 
lietuviu. Viei kalba vienaip, 
kiti kitaip. Bet kad sesuo yra 
paleista isz vienuolyno, tai ta 
ir kun. Kazėnas pripažista.

r uNaujienos.
' rjb .1 ■' . 1 1 r

M
i
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operatoriai nepasiduos

te ♦__________

TRUMPOS ŽINUTES.
ArtiArti Forkstown, Wyo

ming paviete, Pa. surasta, gys
la anglies 54 rolių ploczio.

Najorke tūla 
aplaike penkis metus in kalė
jimą, o bankieris ka pavogė 
du milijonus doleriu gavo tik 
keturis metus. Vyrams geriau 
užsimoka vagysta.

Daugiau kaip 300 žmonių 
pražuvo 
Macao, 
nuskendo.

Amerikoniszki farmerei
150 milijonu akieriu gir-

*

*

*
turi
riu.

*

mergaite

viešnioje kuri kylo 
Kinuosia, o 40 laivu

Pvdįmano .
kasztuoje $90,000 o

nuegamasis
vagonas 
kartais ir daugiau.

Su v i ei lituosi a Va 1st i josi a 
randasi 
namu.

*

suvirszum 21,300,000

Ji

*

su lavonu da 
griuvėsiu.
Milijonas markiu už 12 centu.

Czionais galimaBerlinas.
sziadien nupirkti milijoną mar
kiu už 12 amerikoniszku centu. 
Dvi sanvaites milijonas mar
kiu kasztavo 17 centu.

Viesulą užmusze 348 žmonis, 
25,000 namai užlieti.

Tokio. — Vėliausios žinios 
pranesze buk Seville žuvo .348 
žmonis, o 1000 nesuranda kurie 
dingo laike baisios viesulus ku
ri prapute per ketures guber
nijos Korejoi. Bledes padaryta 
ant milijonu dolerini, 
tukstanezei namu likos užlie
tais per iszkylima mariu.

Hong Konge kone visi namai 
panesze dideles bledes Įier van
deni.

Maniloje teipgi daug nuken- 
te nuo baisios viešnios, kelioli
ka laivu nuskendo.
Inpyle moterei 32 kiauszinius 

in gerkle.
priežasties 

brangenybes

Vėliausios

Arti 25

visokiu
Palici-

Beriinas. — Isz 
neiszpasakytos orangeuy oes
Poczdame, ana diena iszsidave 
juokingas atsitikimas. Ant vie
nos ulyczios sėdėjo perkupeze 
su kiauszineis apie kuria aps
pito daugeli žmonių kurie no
rėjo pirkti kiausziniu bet mo
tore užprasze tiek, jog žmonis

GERI PAMOKINIMAI.
— Greicziause aszaros 

džiūsta: mergintu prie szliubo 
o naszliu prie vyru grabo.

— Jeigu nori būti sveiku 
nesirupyk ne I 
sveikatos geros 
linksmos.

lindėk, ha prie 
i reike szirdies

— Nori turėti gerai per 
diena, pasirupyk papjaut visz- 
ta viena.

— Jeigu
per sanvaitia, pasipjauk kiau
laite.

nori turėt gerai

vieszpa- 
tauti, turi pasipjauti digfa jau
ti.

I

O per menesi

Kas per meta nori gerai 
turėti, turi su patogia mergi
na apsivesti, o lyg smert gera 
gyvenimu turėsi jeigu kunigu 
pasiliksi.

— Geriau būti niekszu po
pu, kaip turtingu mužiku.

— Szia gadynių kudykiai 
gaspadoriauna, nes suaugusio 
priejti negauna.

— Jeigu neiszsitobulinias 
protas, tada už niek ejna vis
kas. /

randasi Ze- 
paejnant i 

isz Lietuvos, kaipo sznipai.
Motere bandite, turėjo po savo 

valdže 350 razbaininku.
Moskva. — Czionaitiniam 

kalėjime randasi uždaryta gar
singa razhaininke Marija Be- 
zuglaja, kuri nuo trijų metu 
užsiym^lavo pleszimn kaimu ir 
miestu su savo banda žadinto
ju kuriu turėjo net 350 žmo
nių. Toji

Smarkus ledai
Gruodžiai (L. Uk.) Petrinė

mis per sziaurine Guzdžiu vai. 
dali perėjo didele ledu audra. 
Ledu buvę galima matyti dar 
rytojaus dietna. Ledai numų- 
sze nemažai jauvu ir daržovu. 
Taip Laumakiu ir kt. kaimuo
se esą sunaikta treczdalis vi
so pasėlio. Žmones aimanuoja, 
kad nebegalesia tinkamai at
likti pyliavos ir žefries mokes
ni sumokėti.
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net 
jauna motere buvo 

dra-pasirėdžius in vyriszkas 
panas ir labai ruseziai pasielg
davo su tais, kurie josios ne
klausydavo, 
prasikali ima bausdav 
ežia.

Daugiau.se

o ti z mažiausia
o mir-

apipleszineda vo 
gyventojus artimoje Moskvos 
bet po tam persikėlė su savo 
banda in giluma Besijos, ant 
galo likos susekta ir paymta 
in kalėjimu. Sudus nusprendė 
jaju ant suszaadymo.

Nelaime ant bažnyczios.
Madridas, Iszpanije. — Mies- 

telije Navaroje Donda,
szimtas žmonių užsilipo ant 
bažnytinio stogo pažiūrėti ga
lėjimo su buleis, stogas staigai

kada

lorn llžnrnsrzn ii..L- inn žmonis SUgriilVO o SU juolll ir visi kll- 
negalėjo pirkti. Tada keli vy
rai, sumusze visus kiauszinius, 
du laike motere o 
jai 32 kiauszinius in

Motore po tam iždalino liku
sius kiauszinius, prižadėdama 
daugiau nepardavinet kiauszi
nius teip brangei.
Japoniszkas submarinas nu

skendo su 132 laivoreis.
Tokio, Japonije. 

japoniszkas submarinas Kobe, 
nuskendo laike viešnios su 132 
laivoreis. Naujas submarinas 
nesenei buvo užbaigtas ir isz
plauke ant iszbandimo kada li
kos pagautas per viesulą.

Szventas vanduo sugražino 
kūdikiui regėjimą.

London. — Holywell szuli- 
nis Szvento Winifordo kuria
mo randasi stebuklingas van
duo, buvo priežaste sugrąžini
mo regėjimo 
liams, kuria tėvai panerino in 
taji vandeni. Priesz tai dakta
rai apreiszke tėvams, jog mer
gaite pasiliks nerege ant viso

Tėvai dagirdia 
apie stebuklinga szulini nuva
žiavo in tonais su vilczia pa- 
gialbos ir sziadien mergaite likos sužeista bot mirtingu 
mato kaip iv visi žmonis.

rie ant jojo radosi. Lyg sziam 
laikui iszeme isz

kiti inpyle siu (lvlleka lavonu,
įTerkle.

Na u jas

Mariutės Wil-

gyvasęzio.

terp griuve- 
o 38 žino

si! žeist a is ones likos sunkei 
in 50 lengviau.

Upe iszsiliejo — 42 žmonis 
pražuvo.

Warszawa, Lenkije. — Baisi 
viesulą su lietum kuri atlankė 
pakraszczius upes Wisla, buvo 
priežaste iszsiliejimui upes ku
ri užliejo visa aplinkinių brie

)S.
u-

ri užliejo visa aplinkiniu ’ 
Plockaus. Bledes milžinisz 
Keturesdeszimts du žmonis A 
skendo.

Vokietija gaus rugiu isz Ru
sijos.

Moskva. — Vokietijos gru
dų ingabentojai užsako 12,795,- 
000 buszoliu rugiu isz Rusijos 
del ateinaneziu metu. Vokieti
jos Valdžia pranesze jog sutar
tys padarytos ir dalis užmokė
jimo bus užmokėta tavorais.

Drebėjimas žemes Sicilijoi.
Catania, italije. — Gana 

smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust Sicilijoi, kuris pada
re daug bledes ir baimes tenai- 
tiniams gyventojams.

atsitikimu ne buvo.

Daug

Žuvis žveji bemaž paskandino.
Pikeliai, Mažeikiu 

Musu parapijoje yra 
dvarai, be to dar
mažesniu taip vadinamu “dva
riuku.”

Vieni isz ju

apskr., 
7 dydeIi 

yra keletas

■ t 
di

■ I

I
I

vra skaitomi e
turtingi vienais dalykais, kiti 
kitais, bet visus juos aplenkia 
Naujadvario (Naudvaris( dva
ras, atsižymėdamas savo 'žu
vingu malūno prudu, miszkais 
ir derlinga žeme.

Sziemet, Liepos men. pra
džioje, kumieczio vaikas 12 mo
tu amžiaus, prie kranto gilioje' 
vietoje pridūrė perstiko karpi. 
Karpio tiek dydelio butą, kad 
vaikas jo isztraukti negalėjo, 
bet žuvis intrauke ji vandenin.

Jo alime, Įfhd arti buvo me
dininkas, kuris spėjo <<žveji” 
iszgelbeti.

Aplinkiniai žvejai pasakoja, 
kad tame prude esą žuviu, ku
riu tinklai nepajėgia nulaikyti 
ir ju žvynai esą kaip rusu bu
vusieji sidabriniai rubliai.

Isz visko matytis, kad ežia 
dar esama nemažu žuviu. Tik 
gaila, kad ežia atsilanko isz 
krumu daug nepraszy.tu sve- 
cziu, kurie gaudo kaip kas ga
lėdamas ir mokėdamas visai 
nesigailėdami nei mažųjų.

<<

Okupantai vargina.

Merkine (Ek). Pirmiau ežia 
okupuotos 
stovėjo lenku

'.I 4
Lietuvos pasieny 

reguliarine ka-
I . I •

nuomone, dabar gi užėjo kaž
kokia milicija, kuri neapsako
mai vargina

valdžios jokiu pro
duktu ji negauna, todėl reika-. 
lauja isz gyventojai), kai pas
tarieji atsisako duoti, tai pri
verstinai patys ima. Beto dar 
po kiek-vienos

vietos žmones.
Isz lenku
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nakties būna'* 
padary ta vagyseziu. Pasiskųs* | 
t i žmones del tokio lenku mili* Jį 
ei jos elgimosi neturi kanu . --W
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KAS GIRDĖT
Gyvenimas, nubaustu ant il

go kalėjimo katalikiszku kuni- 
kanuobai- 

Tiejei kunigai neturi 
mažiausios liuosybes, turi ken
tėti dideli badu, nes pristatyta 
maista nuo pažystamu nepri
stato in 
Pasielgimas su kunigais yra 
kaifuobjauriauses, nes daugelis 
neteko proto kaip ana 
nigas 
visai papaiko; laiko ji uždary
ta atskiriem kambari be jokios 
priežiūros ir neiszleidže pasi- 
vaikszcziot. Kambarei noszva- 
rus, pilni ž.mogiszko meszlo ku
ri neiszvalina isz ten per kėlės 
sanvaites, lodei galima dasi- 
prasti kokis tenais yra baisus 
padėjimas.

gu Moskvoje yra 
sinuses. Tiejei

nuo
klika . todėl supusta, 

su

proto kaip ana ku
sta nislovas Ejsmontas

septynesde- 
klioszto-

In paskutinius 
szimts metus skaitlis 
riu Belgijoj pasidaugino ketu
ris kart us daugiau. 
Belgijoj buvo
su 12.500 z<>k<»ninkais ir zoko- 
ninkems, o s 
su 47.200 sanareis.

Mete 1830
779 kliosztorei

ziadien yra ju 2270 1 Si1
szimts metu adgal t uju kliosz- 
toriu turtas isznesze ant szirnta 
milijonu auksiniu franku
sziadien ant pusantro bilijonu 
franku.

it vnesde-

o

euro- 
su- 
156

Amerikmiiszkos milijonier- 
kos ” nžsikarszcziavo” ant tik
ru ant subankrut inusiu 
piszku aristokratu. Pagal 
rasza, lai praėji a meta
amerikoniszkos dolerines kuni- 

apsivede su to
kius poneieis. Sziadien isz viso 
randasi 912 tokiu amerikonku 
isztekejusiu už angliszku aris- 

727 apsivedė su tran
su Italais,

gaikszczintes

tok ra t u 
c u žais

4 Ji

, 25 su Italais, 8 su bel
gais, o 4 su iszpanais, bet nuo 
kares tiejei apsivedimai ženk- 
Ivvai susimažino.

Nieko naujo 
svieto, pagal 
Budge, kurie nesenei isztlumo- 

• czino senraszti paejnanti isz 
abisinijos. Pagal taji senovisz- 
ka raszta, tai iszmintingas Šą
lamomis dovanojo patogiai ka
ralienei Sabai orini laiva kuris 
iszloke ant Raudonųjų mariu 
ant keliolikos mastu. Isz to 
duodasi suprast, jog jau už 
laiku Salamono, žmonis lekio
jo ore.

f j(

nesirado ant
Sir Williama

mastu.
suprast, jog

Kaipgi

szventas
Ne akvs ne-4 4 

negirdėjo, kas

Kur yra Dangus? 
jums galiu apie tai pasakyt kur 
jisai yra, jeigu pats 
Povvlas raszo: 
mate, ne ausis
danguje yra? Todėl kaipgi ga
lima apraszyti apie tai ko žmo
gus ne mate ne negirdejo?

O bet dangus turi būti mė
lynu, nes jeigu butu juodas tai 
vadytusi juodžemiu. Dangus 
yra tai, kas yra virszuneje, isz 
kur saule szvieczia,
na, apszvieczia ir palinksmina. 
() norints saule ir užtema ant 
to mėlyno dangaus, tai naktije

ka szikli-

už.žiba puiki žvaigždele — mi- I •
lijonai žvaigždžių. Priek tam 
menulis duoda mums 
szvieša naktije.

Bet tankei tasai dangus per
simaino ant juodo, 
uždengė 
žemes. Tankei tasai dangus 
teip baisus, kaip marinios vil
nis, rodos tiejei 
nukristi ant žemes 
tosios Sodomos o 
musza su dideliu trenksmu 
dos kad Dievas užpyko ant 
mus už musu nusidėjimus.

Kur jeszkosim tojo dangaus ? 
Czion ant žemes, nes koki dan
gų sau parengsime toki ir turė
simo.

miela

nos debesei 
debesei kylanti isz 

tasai

debesei nori 
kaip ant 

perkūniję 
, ro

Vardan tiesos — papildoma 
netiesas. Augszcziausios tiesos 
yra didžiausia neteisingysta 
(supremum ins - suprema inin- 
ria) kalbėdavo senam Ryme. 
Kožnas galėtu suskaityti tūks
tanti atsitikimu, kur vardan 
tiesos žmogus žmogų nu- 
skriausdato, o tauta teipgi nn- 
skriausdavo. Kas gali suskai- 
tyt aszaras sieratu ir naszliu

iszlietu todėl, kas atsitiko var
dan tiesos?

Vardan tiesos tave advoka
tai apgynė, ryto vardan tiesos 
tave iszrado kaltu. Vardan tie
sos degindavo ka vardan tie
sos pastatydavo. Vardan tiesos 
vedė kares 
lavo 
1 iesos 
t iesos

Bet už-
Liotu-

ir taikos reika- 
vardaii tiesos. Vardan 

mirė vargszas, vardan 
revoliucijonieris

bomba, vardan tiesos žndinto- 
jus kardavo, 
kas, o

mete

nukirsdavo ran- 
nuplesz-“net i keliams” 

davo skūra nuo poeziu.
O jeigu nebūtu ant svieto 

tiesos? Jeigu kožnam butu valo 
vogti, svetimoteriaut, keikti, 
meluot, 
pat inka ir jeigu 
tiesu, argi butu 
s v i(‘t < > ?

Argi randasi tokiu žmonių, 
iii tai, jog svietas 

apsiejt be 
turėtu būti

lankyti savo gimines ir pažys
tamus, o nekurie mane tėvynė
je pasilikt ant visados, 
ėjus didelei permainai 
voje, dabar visi ketina sugryž-
ti in taja pahpmintti laisva 
sklypą vadinama Suvienytus 
Valstijus, kur niekas žmogui 
nejodineja ant sprando.

Isz gromatu kokias aplaiko- 
me konia kas diena, galima su
prasti, jog sziadien Lietuvoje 
ne teip, kaip sau nekurie mano. 
Vienas žmogelis mums raszo:

Sziadien Lietuvoje už daug
bosu, ponu, tikėjimo, dykaduo
niu ir “ 
jokio

i 4

svet imoteriaut, 
apgaudinėt kiek jam 

ne butu jokiu 
geriau ant

tiesu, jog

t u laimingu !

kurie tiki 
isztikruju galėtu 

t i (‘sos 
praszalintos, idant žmogus bu-

Argi randasi to
kie žmonis, kurie tiki, jog žmo
gus tik tada butu geras, jeigu 
jokios tiesos neapgintu pikto?

Ne, tokiu žmonių nesiranda 
— bet randasi tokie užmanv- f •
mai, blagerei, pasiutėlei.

Anarkizmas — tikėjimas 
žmogiszkam gyvenime be tiesu 
yra sapnu, neteisingumu ir me
lagystėms, — ne yra tai psy- 
cliologiszku apsirciszkimn, bet 
psyeliopatologiszka smekla.

Sziadien automobile! vra far- 
Ant kožnos 

Nebraskoje pri
puola 95 automobilei. Suraszai 
parodo, jeigu farmerei geidže 
užlaikyti automobilius, tai vi- 

ju.jn uždarbis nuo farmu 
ejna

nelaime.
szirnta farmu
menu

nuo
už niek ir kaip rodos szi- 

met farmerei isz tos priežasties 
neteks arti 47 milijonus dole
riu.

Iowa turi ta pati procentą 
automobiliu kaip 
kur užlaikvmas automobiliu 
farmeriams kasztuoje ant meto 
135 milijonus doleriu.

Bankas Lincoln
J.and Bank, apskaito, buk asz- 
tuntą dalis farmeriu Nebrasko- 
je yra ban k rūta is ir neteks szi- 
met savo farmu. J uju nupuoli
mą galima priskaityt prie au
tomobiliu — toji liga platinasi 
po visas Suv. Valstijos.

Pažystame daugeli žmonių 
kurie geidže pasirodyt savo 
kaimvnui kuris turi forduka 
jog jisai gali tureli 
automobiliu, o nežino, 
juos instume in prapulti. Pa
žystame tokius žmonis, idant 
pasirodyt “kas tai asz,” 
na per visa gyvenimą idant tik 
užganadyt sau ir vaikams, 
idant užlaikyti puiku automo
biliu.

Užmirszta tiejei pasisziau- 
szelei, jog užlaikymas bran
gaus automobiliaus kasztuoje 
tiek, kiek užlaikymas 
szeimynos. Užmirszta, jog to- 
kis czedinimas ir pasirodymas 
instume savo vaikus in kapus. 
Automobilinis kvailumas vra 
priežastim sutrumpinimo musu 
gentkartes. O kiek tai vaiku 
netenka gyvaseziu per pasiu- 
tiszka važiavima automobileis!

Paežiam Cliicagos mieste, 
nuo naujo meto, pasiūtiszki au
tomobilistai 
szimtus vaiku, 
viena menesi nužudė 82 vaikus. 
Kas tam kaltas? Atsakymas 
lengvas. Mes patys tam kalti 
nes apima mus 
jog musu kaimynas turi auto
mobiliu, o mes jo neturime.

Jeigu toji pasiūtiszka auto
mobiline liga neapsimalszys, 
tai ne viena instums in suban- 
krutinima ir nelaimia. Geriau- 
se atsimint: jeigu tau neužten
ka ant pirkimo automobiliaus, 
kuris tau gal daugiau bledes 
atnesz ne kaip naudos, tai ne
pirk. Vaikszcziojimas tau at
nesz daugiau naudos ir sveika
tos ne kuip trank imąsis bam- 
billiu, o važiavimas strytkariu 
pigesnis, ne kaip piszkinimas 
sn forduka.

sas

Nebraska,

Federal

y

♦ 
geresni 
jog tas

czedi-

VISOS

mieste

nužudė keturis
New Yorke in

užvy dėjimas,

Po avietinei karei daug Lie
tuviu iszvažiavo in tėvynių at-

kas tai asz
nemat vsi

kožnas daro kaip jam patin
ka.”

'Pukšianezei ketina

I hired ko 
niekur,

> >

nes

sugryžt i 
adgal in Amerika kada tik at
siras proga.

su Lietuvos li-

Cz^bateli^
*'l ' -i t ž , iį» V ' f

Syki buvo vienas karalius, 
kuris turėjo dvylika, sunu. Szi- 
tie sūnūs buvo tikri dykaduo
niai 
dnvo, kaip tik arkliais pajodi-

■o

mažytes karietos.•/

Pdukes labai greit bego ir 
neužilgo užėjo didele upe. Da
bar arklys lengvai galėjo per
plaukti, bet kaip tik pdukes 
hibrido

dauginu nieko neveik-

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

visus ir jiems sa- 
KFekvienas isz jus dabar

tokia žmona, kuri 
kuri galėtu 

iszrauti, susukti isz ju

CONARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatiniu vandenio kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania I

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatjazkal lydėti 
Tn Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $100.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant dfllžlnu laivu. Kožna savaite.

Grelczinusl laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliaunjnku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite..Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.
CUNARD LINE,

25
New

'""h

'įNusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados per vartojimą gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgydc jau tukstan- 
czlus vyru scrganczlu lytlszkomls li
gomis. Jei esate sergantis ant. lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar- j 
ko nervū, kad nustojato vyriszkumo, Į 
kad esate nusilpnojusiam padėjimo, j 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinimal 
skilvio, inkstu liga arba k "os ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baimė sutikti 
žmones, kaip tai daro nekurie, palik- 
siet iszgydyti ,per vartojirna gydyollu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydosi 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles la padaro, iszsiunsime jums 
dykai kompletIszka kursą tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu,
siusite mums savo adresa ir 50c stein- 
pomis arbft sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.

*

in vandeni, tuojaus 
jos paezios ir karieta nugrimz
do. Czebatelis labai nuliūdo ir 
jam Imi bestovint isz vandens 
pasirodė mergi 
visoj karalystėj, 
iiųi didesne už kitas.

Ir parkeliavo abu namon. Ir 
isz visu 
broliai parsivežė, nei viemi 
nebuvo taip gera ir graži, kaip 
(’/(‘batelio.

Karalius ja m\ lejo daugiau, 
neg kitas ir Czebaleli, labiaus 
už kilus; ir leido jis jiems gy- 
veti palociuj, o 
.jiems m1! visa karalyste.

gaite ^gražiausia
nei mažesne,

žmonių, kurias kiti 
parsivežu, nei

I

nedavo arba iiiedžiodavo.
Viena diena karalius pasi- 

szauke juos 
ko: “
jau turite eiti in pasauli ir su
si jeszkot i gyvenimo drauge.
Suraskite 
butu naudinga - 
linus
siūlus if ta, paezia diena iszans- 
ti isz ju marszkinius. Jeigu to 
negales padaryti, tokios nepri
imsiu už marezia.”

Ir isz jojo visas dvylika šu
nų. ant dvylikos gražiausiu žir
geliu ir kiekvienas tikėjos 
daug pavandravot priesz žmo
nos suradimą.

Bet jauniausias sunūs, kuri 
Czebatidiu vadindavo, buvo ki
tu broliu nemylimas ir jie 
draugo neonie, nes mane, kad 
jis negales pataikyti visur 
taip, kaip reikia. Tai Czeliate- 
lis iszkeliavo sau vienas. Be-

ir

kada-gi pri
ll žra sze

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

1l

Broadway*
r Yort.

jafjt a WWIIIMteRfirfi•As-
v IIW —

S • *I’raszom at
kreipti atyda ant to, kad tai n»*ra maža 
dėžutė, bei konipletlszkas kursas isz- 
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai 
lankei yra užtektinai iRzgydymui. Ta 
proga tik aut trumpo laiko, todėl ra- 
HZ.ykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
pranoszkite kokiam laikrasztije skai
tėte szi apgarslnhna o mes is 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company, 
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

T -/

Nėra litu !”... taip szaukia 
organas 

ir bando aiszkinti,
valdžios

Kas at šit i ko 
tais, sunku besuprasti.

Lietuvoje stokoja litu. 
4 4

I sietuvos
Lietuva

kodėl nėra litu.
Jau menuo algai buvo pra- 

neszta apie lai, kad Lietuvoje 
bankai ima 69 ir daugiau pro
centu už pinigu paskolinimu.

Dabar vakar atėjusiame Lie
tuvos

Lietuva” 
straipsni antgalviu

* 4 * 1

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 

jodamas užtiko didele giria ir me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro, daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas 
kalingu rokundu.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Dideli Sapnoriu jusline

I
I

■ į -------- T---------

I M-
M-

Hua*

ifc VJPo sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

nuszokes nuo
ant rasto “ir
koks jis nelaimingas esąs. Jis 
niekuomet negalėdavo turd 

pasilinksminimu, kaip

arklio atsisėdo 
pradėjo mąstyt

valdžios laikrasztyje
randame dideli

4 4

l 4 nerei-
Nėra. Li

tu”. Tas straipsnis paraszytas 
tūlo A. Ambraso mėgina isz- 

kodel nėra litu, betaiszkint i 
tas iszaiszkinimas isztikro 
labai neaaiszkus.

Lietuvos valdže atszauke isz 
Washingtono atstovo Czarne
cki kuri perkeli' in Ryga. Teip 
skelbia ka tik aplaikytas tele
gramas.

vra
A ra b isz k a Mestis yra tikrai 

nežino nei pasekminga ir kas prisiims ke- 
ir savo adresu

besėdint, užgirdo 
gaudžiant; nugalėjo 
kas lai gali Imt i; o

liolika stmnpu 
taj aplaikys tuja arabiszku gy
duolių dvkai. Raszvkite

adreso Dr. Jmbco,
Brooklyn,

Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurio yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikia.

<

*

Žinios isz Lietuvos.

Nevykęs užpuolimas.
Szale Žagariszkiu, prie Kau-

tokiu 
kiti jo broliai, nes j’u‘ jo nepri
imdavo, o dabar 
kur kelianti sau žmonos suras
ti.

Jam ten 
varpeliais 
suprast i
gal tai laumes juokiasi ? Visur 
iszieszkojo, 
nemato.

Sztai asz!” 
malonus balselis, 
pažvelgė iii aplink auganezias 
gėlės ir pamafb gražiausia 
mergaite, bet ji buvo taip ma;

bet nekur nieko

4 4 asz: prakalbėjo

1 *

VISI TAVO )il Shl LAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI

i. linai manksyti, ir trankyti, tuoml dar dau- 
l'atikek daugeliui tnkstancziui tauliecziu ir

szio 
Broadway, 
N. Y.

Box 9

ant
236

h

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
(’zebatelis G,:RAI Gnomas specialistas,

no, ant p. Chormanskio 17 szio ^de, kad net ant gėlėles galo- 
Liepos men. buvo surengtas už
puolimas. Bet nepavyko.

Maurucziuose ta diena Cho- 
romanskis buvo gavės isz plen
tu inžinieriaus nemaža pinigu, 
plento darbininkams apmokė
ti. Choromaskis, gavės pinigus, 
ta diena darbininkams nemo
kėjo, o dviraeziu gryžo namo 
ties Zagariszkiais netoli Kau-

Keturiu žmogžudžiu — 
ginkluotu peiliais

laukta. Choro-
manskio Žagari szkiu szla i tuo
se. Choromanskio laimei suge
do dviratis ir jis gryžo namo 
arkliais kitu keliu.

Tuo tarpu pas Choromanski 
atvyksta dviraeziu vienas ka
rininkas, kursai kiek pasivio-

Choromanskio

no.
užpuoliku, 
ir revolveriais

szejes gryžta 
žmonos lydimas.

Tik staiga isz užkrumos pa
sirodo užpuolikai. Karininkas 
bėga. Užpuolikai užpuola Cho-

NUKAMtYU IR SI STYRE.
Ne bandyk juos priv< 

glaus juos nukankysi. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM) 

sutrikę jiems taip puikia ir greita pagelba.
smagiai t rydamas

Praszalink sustyrima 
suskaudetas vielas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini apliekoriu 
35c., ir [>c. už pasiuntimą, men tuojaus

ATSA KINTAS IR GREITAS
GYDIMAS PER NAUJAUSI
ISZRAD1MA IR SPASABA.

Balbamu 
nauju žmogumi, 
arba pardavėja, prisiusi; mums 
iszsiusiin buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STOKE, Lid. 24 E. Centre SU Shenandoah, Pą.

ir £c.

▼

jo sedot ir vėjukui siūbuojant, 
sykiu su geide suposi.

“ Kodėl taip nulindęs? 
klausė mergaite.

Kaip gi nebusiu nulindęs.” 
kitus mano brolius, 

kad susiieszkotumem sau žmo
nas ir 
palikdami mane viena.

Mergaite gardžiai nusijuoki4. 
“Tiek to, kad paliko!” ji

) ’ > pa-

4 4

mane ir

broliui nukeliavo sai 
y y

to, kad paliko!
suszuko. Szita giraite yra gra
žiausia visam pasauly. Czia ir 
žmona gali sau surasti, jcigi 
tik ieszkosi.”

‘‘Bet mano busianti žmona 
turi viena diena linus nurauti 
suverpti juos, suausti ir isz to 
audinio pasiūti marszkinius.

“Tai menkniekis!” 
mergaite.

Paėmus maža laždele ji su
davė du syk per geide ir tuo
jaus priesz juos stovėjo rate
lis — bet toks mažvtis ratelis!

V

yy

atsake

romanskiene, klausdami vyro. 1>llkt.1(. lilzduke tinas tell
norėjo Choro- 

manskiene nužudyti, bet pali
ko nenužudo, tik baisiai sumu- 
sze ir atome nuo jos apie 25 li
tus, kuriuos su savimi turėjo. 
Tuotarpu karininkas atsivedė’ 
milicininkus, bet žmogžudžiu 
jau nebuvo. 
Choromanskiene. 
dar nerasti.

Pastaruoju laiku Žagarisz- 
kiu 
vakare matvti v

ežius kaž kokius asmenis. Spė
jama,
tos iszeje pleszimo tikslais.

Staigi mirtis.
Vilkaviszkis. Liepos m. 12 

d. vakare ežia staiga pasimirė 
74 m. amžiaus kun. Jonas Sztri 
mas. Palaidotas Liepos men. 14 
d. Velionis, kaipo senelis ir ne
priklausęs prie parapijos, gy
veno gana prastai, vargingai 
ir mirdamas 
tuntu.

Žmogžudžiai

O tik vos gyva 
Užpuolikai

szlaistuose tinkasi vėlai 
vaikszcziojan-

kad tai miesto valka-

nepaliko jokiu

pet augantis — palenkė galvu- 
ke, ir bematant ratelis greitai 
sukėsi. Dar syki pakele lazdu
ke ir atsirado stakles, kuriose 
ji iszaude audeklu taip plona, 
kaip vortinkli. Tuojaus pasiu
vo marszkinius — tokius ma- 

nieknr pasauly

Važiuosi su numini in pa
su -y y

i 4

žy ežius — ir 
tokiu gražiu nebuvo buvę.

Jociu, busi mano žmona! 
szuko Czebatelis.

Mergaite nusiszypsojo ir sa
ko: “Važiuosiu su tavim, jei
gu leisi Važiuoti, taip kaip asz 
noriu.

Daryk ka nori, tiktai va
žiuok!” atsake Czebatelis.

Tada mergaite lazduke su
davė per gelele, ir jps sidabri
no karieta, vežama dvieju ma
zy ežiu baltu pelukiu stovėjo 
priesz ja. Ii* koliii.vo abudu iii 
palociu, bet Czebatoli,ni, reikė
jo labai atsargiai jot, kad kar
tais jo arklys nesutripszkintti

MAIIANOY CITY bus kožna Utnrninkii
30 E. Centro St. ant antro floro.

Ofiso valandos: 9 ryte Uit 9 vakare.
RODĄ Si ETIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
Pldladellphla Specialhtat

VŽBiseneJaNlu Ir Chronlszku Llmi
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per daktarą kuris turi
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mano Ir pas
laptingai paslkalbeaime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazkfe svaigulis* silpnumas szir> 
dies* ir visos viduriu netvarkos grei* 
tai palengvinti.

Odos ligos* Iszberlmai, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrui ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi Isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, Iszbllszkusls ir 
iszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. Todeh nelaukite. *

Pasekmingai gydžlu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre.) kraju* 
jo, odos ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
lazalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo, padekavones nuo dak
taru. lojerlu ir dvaslszkuju. ’Į'le gydi
mai patvirtinti Ir rękomendavotl per 
garsinglauslua Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras ITodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yra i>o , 
No. 44 BROAD ST. Of isos valandos 
nup & ryto iki 8 vakare.
No. 44 BROAD ST.

. 1 . I IL.. .1 < J, " I b.

papu c z ko s,

ffialutaras fitters
w

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBęZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEffIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes.
jr taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti 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.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

Off
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausiusI v • • —kiekveno plaukus.

Hjjffies
Ik

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

vilgančių plaukų, Raudokit liujįles.
Kaina 65 centai antiekesc, arba už 75 centus prisiunčiamo < • w 1 « 4 • •

'ui *
galvos odos ir gražių ž

tiesiai iš labaratorijos.
F. A D. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Seniausia Lietuviszka Agentūra
>

Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausia laikas siausti laivakortes in Lietuva savo GI- 
M INKMS ir pažiustamiems.

Kadangi Amerikos Konsnlis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip genis progos. Tojii/ ■]

; proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota, 
ž Padarom AFFIDAVTTl’S lietuviams del atvažiavimo in
- Ameria, siuneziam pinigus
1 riais pagal dienos kurso. Užlaikbm lloteli del keleiviu 

keliaujancziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
kitu miestu Amerikos, 

prieinama

in Lietuva LITAIS ir Dole-

4*

ežiu New Yorke pribuvusius isz
Suteikiamo nakvyne už
LAIVAKORCZIU ir pinigu kufso per laiszkus arba as- 

:."4
■ I
,, Jjj

U.....

ka ina. Reikalaukite

A

moniszkai po žeminus nurodytu antraszu:
GEO. J. BARTASZIUS

498 Washington Street, New York City.
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Iszdavingas Plaktukas.
Isz Atsitikimu Slaptingos Policijos.

Asz panorėjau pamatyti ta 
vieta ant upes kranto, kur tas 
atsitiko. Kada policistas mane 
ten nuvedu,, pas mane dingo 
paskutinis szeszeJis manymo, 
kad ežia buvo ne sanžudvste.* 
Apraszymas vietos protokole ir 
parodymai mano sankeleivio 
teip sut iko,
jus aiszkiai buvo 
ežia buvo sanžudvste.

Bevažiuodamas in 
asz jau mažiau
pasimatymu su draugu velio
nio Melvillo — mane daugiau 
trauke in Kenstoniszkaja gat
ve; vienok pripratus prie savo 
metodos, 
peržengt i 
programa.

A’ilfred Ballentain 
mie. Gavės mano kortele tun

ka m ha rio 
>, balt-

apie Irisde-

kad ta viską sude- 
matyti, kad

Albani
mascziau apie

asz nepavelijau 
pirmiau padaryta

sau

buvo na

t 7^1

/

J

I

Į

I

i

L

jaus atidarė savo 
duris. Gražaus sudejinu 
plaukis vaikinas, 
szimties metu, su gražiu, biski 
iszblyszkusiu veidu, 
apie persivalgymą 
priėmė mane gana
Kada asz pradėjau kalbėti apie 

draugo, jo 
isz 

iii nuliu-

, rodaneziu 
gyvenimu, 

mandagiai.

net iketa
balse pasigirdo 
szalto
dima. Kada asz priminiau apie
tai, kad jenerolas Mel\ ill pra- 

asz isztircziau 
mirt i, -

nur! i .1° 
perma ina 

pasikalbėjimo

sze manes, kad 
netikėta Ledio 
lentaino veidas pasidarė 
sesnis, i<z akiu 
ros, 
lauže
karszt u

Bal- 
t a m 

pasirodė asza 
tokiam nuliudime 

at mindamas
iszsireiszkimuose

ir jis 
rankas,

<
savo draugavimasi su velioniu.

o mano pa-
iszliejiimi jau-

Nors didele buv 
guodone priesz 
no žmogaus nuliūdimo, vienok 

primano atėjimo priežastis 
verte mane temyti in poną Bal-

Asz pasiskubinau 
pora klausymu 

vakaro, 
J is

lenta i na.
užduoti
kaslink
praleisto drauge su Losliu.
atsakinėjo pamaži^ be susimai

jam 
paskutinio

.!<> atsakymai pilnai su

kaip persiskyrė

sz\ nio.
tiko su duotais teisme. Jis pa
pasakojo, kaip juodu buvo te
atre, kaip vakarieniavo abudu 
restaurane,
prie Charing-Krosskos stoties, 
ir viskas tas, nežiūrint ant ne
kuriu man nežinomu smulk
menų, ne ant laszelio nenukrv- 
po nuo žinomos jau man isto- 

s, jis 
norą, kiek pavelys 
dėti man ir tolinus jeszkojime, 

, pirma 
pejau padekavoti, 

butu jo draugo mirt is 
valios, jis

rijos. Pabaigė

ir apreiszke,

isz geros

iszreiszke 
iszgales pa-

navatno, ir 
kalbose Leslis ne

negu asz 
kad jeigu 

buvus
su noru

duotu man paaiszkinimus apie 
jo pasivedima. A’ienok pasiel
gimuose draugo jis nepatemi- 
jes nieko keisti 
net atvirose
žodžiu, ne iszsitarimu neprasi- 

nora užbaigti 
Dvi valandas 

priesz tai kaip Leslie Melville 
la vena atrado ant 'Pemzos 
kranto, jis, Bellantainas, 

nesujiidintoje

ta re apie baisu 
savo gyvenimą.

ant
mate

1a, asz be 
permainos, tyczia

ji visai sveika, 
dvasioje.

Iszklauses viską 
mažiausios
primdamas szalta būda kalbos, 

savo ‘ sau kalbėtoju i 
užimant i

szima su Leslio likimu. Viena
tinis ženklas, kuri, man rodos, 
asz pastebėjau, buvo mažas sa
il rebejimas pirsztu jo kai roses 
rankos, glostanezios deszino, 
bet tas inspudis buvo toks stai
gus, kad asz daug ant to nepai
siau.

— Kenstoniszkoje galvoje?
- su nusistebėjimu atkartojo

- Kaip jis tenai pateko?
Su manim jis tenai niekados 
m'buvo; ir asz nesuprantu, kas 
galėjo priversti atsilankyti to
je tolimoj gatvėj! Bet... kode! 
jus klausiate apie ta ?

—- A’elionio
papirosu dėžutė 
bako k* ra u! uves, 
tos galvos. Suprantamas 
lykas, kad tas radimas dėžutės
su papirosais nepriverezia mus 
manyti, kad ponas Melvill pir
ko papirosus vakare priesz 
savo mirt i.

Asz ne karia negirdėjau, 
kad Leslis paminėtu ta gatve, 

vis glos
tau ka in kita: 

draugas neturėjo 
lank vt i

JIS

kiszeniuje rado 
su ženklu ta- 
esanczios ant 

da

va kart*

— tarė Ballviitainas, 
lydumas viena
— ir mano 
pa ] iroczio 
tas.

tokias vie

apsistosim daugiau 
lalyko, —tariau asz,

— e
ant to <
priduodamas tam visam maža 
verte: — papirosai galėjo pa
pulti jam nuo kokio kito pažys- 

drango arba da ki-

Ballentaina butu 
.lis ar neno-

1 
: giįl

i
..

/

' J1

ve

\

už kurio so
latia i iszsi-

SAULE

o

Du turt ingi’kiniecziai Soo Shoug ir

Be 
toje nepri-

KINIECZIU 
SZMUGLERYSTA 

GINKLAIS

pszveizda tabako krautuves pa
tvirtino mano manyma, kad 
Leslis Melvill lanko szita krau- 
tave ne delei gerumo prekes. 
Rakandai buvo isz keletos kė
džių ir ilgo stalo, 
dėjo pagyvenusi, 
baltinus moteris. Kada asz in
i'ja u, tai ji s vore tabaka viena
tiniai pirkėjui — 
stalo buvo padėta 

su papirosais 
stikline dože, 
kaip liudyti, 
“ a ugszcziji ilsios 
pavidale visokiu variniu ir mi
singiniu dežneziu papirosams 
ir briežiukams. Be abejones, 
Melvill pirkdav 
traukiauezioje vieloje isznety- 
cziu, atlikus ant Kenstoniszkos 
gatves kokius nors svarbius 
dalvkus. Sunku butu manvti 
jauname, augsztos kilmes vai
kine, pritraukimą prie tuszeziu 
ir neszvariu gatvių 
miesto.

Kada vežėjas iszejo, asz isz- 
sirinkan pora cigaro ir pradė
jau kalbeli su prekeja. Rody
damas ant s! iklines 
paklausiau jos, ar dau 
jos pirkliu yra žinovu geros 
prekes. Mano laimei pasirodė, 
kad asz dalytojau siūlą mie
liausios kali 
prekejos.

— O, galite' paklysti, jei ma
nysite apie 
kraut uves.
tikrinti, kad ezion užeina dau 
giau isz augsztos kilmes jaunu 

in kokia nors 
vidurmiestyje. 
kaip

S

daryti nuo jaunimo, 
augsztos kilmes;
me sutaisyti szita stiklino do
že, kad užganėdinti pirklius.

— J'ai jau asz nusitikėjau!— 
nusistebėjau asz.

— Tai reiszkia, kad jaunimas 
dsilanko ežia kiekviena diena ?

— Nekuria isz ju beveik 
atsake kal- 
geriausiai

negu butuliko ant ilginus, 
buvęs pirmiau. Musu jaunesnis 
narys, Leslis 
ant savos J

save, kad

Laik-

Z MimilHHHIMnilMillHimiHtHliiHIMIIiHINHIlHHWW 4
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ežiu

H >S

kraszte

dežes asz
tarp<>•

gerbiamosios

prast urna
Calin t a mist a per-

mano

Wong Ching isz New 
aresztavoti už szmugleryste ginklu del savoA’orko likos 

tautieczius in Kinus. Paveikslas parodo Mauzero revolverus 
ir K) tukstjincziii patronu arba giilkn kuriuos valdžia suomi) 
ir konfiskavo nuo suimtu laivu.

maeziau pas Ballentaina. Kaip 
matoma, tie 
vienos draugijos

Melvillu, 
po

.jauni ponaieziai 
su Ballentai- 
susirinkdavo 

priedanga 
in

Man
pirma maniau,

pirmininkui, 
tuszezias, bet 

girdejo- 
balsu; ma

vaikinu, 
k i 1 a 
Jau •
pas mane 

nuo

negu 
kraut nv<‘ 
In melai,

durv
vaka ra i s 

nesp<‘ja užsi- 
o vis 

mes tiirdjo-

l< o k ios 
uždrausta 

pašinu le

de — mat vii
Kambarvs buvo 
isz szalinio kambario 
si kalbos daugelio
tyt, susirinko ten da lauke kitu 
(Įrangų, kad ineit i
ir pradėti susirinkimą. Ant du
riu kabojo misingine lenta, ant 

nabaszninko Mel- kurios l>u\'o paraszas isz Dan-
ir kad 'tos

i k

in kambari

nu ir 
ezion, 
nors slapi y b("<, 
susirinkimą, 
daugiau, negu 
lead draugas
villo vede susirinkimą, 
svarbios paslaptys priverto už
siginti priesz mane apie Kens 
toniszka gatve, su szaltumii ir 
lokiu laidu mano biski sūkiai 
dilio.

'Tame laike, kada
graudi paskui graudi in gran
dei i savo mastymu, treezias 
vežėjas privažiavo ir iszsodino 
(
ilgus ploszezius, 
nuėjo t no paežiu 
anie. Neužvilkdainas ne valan

ti u sekiau paskui
juos. Basislopes piiuksnyje, asz
žengiau paskui juos. Pauksnis 
puldamas nuo 
sienų isz abieju 
ir silpna szviesa

asz dėjau

Melvill, paėmė 
Vietoje Ballentaino 

prižadus nužudyti 
palikti gyvybe savo draugui
savo sesers jaunikiui.
raszcziai sziomis dienomis pra- 
nesze mums apie ta, kad Leslis 
Melvill didvyriszkai iszpilde 
ta, ka apsiėmė.
priduriu,
manes uždėta 
mininko 
riaus “ 
ir nuo szios dienos susirinkimo
apsiimu visus reikalus atlikti, 
vietoje Ballentaino, 
pri pažysta

Užbaigdamas 
kad priėmiau ant 

prideryste pir- 
Londaniszko skv- e

Draugijos Sau žodžiu ! t

nariu musu

sa-

jauno Alei-
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tarno, nuo 
tokiu Imdii.

Pabaigęs la patemijima, asz 
atsistojau tino vietos, kadangi 
kiekviena be reikalo praleista 
valanda pas
aikvojimn laiko, 
rejo, ar negalėjo kalbeli, nors 
asz nesigiriu žinojimu žmonių, nuduodamas 
tame laike asz nugalėjau 
prasti, kas su juo darosi. Da ; 
prie tam asz buvau persitikri
nus, kad jo nuliūdimas, dūlei i 
draugo nustojimo, buvo tikras, 
nors rodytas biski per padidi- ] 
nanU stikla. |

Ballentainas leipgi atsistojo, : 
ir tame pat laike, kada jis ai- < 
kartojo gailesti kaslink to, kad 
negali duoti man jokio siūlo, 
vedanezio prie atidengimo tos 

akys, pagal 
nenore- 

visokius

asz
su

šu

isz
kiekviena diena, —

bet
antpadieniais ir 

tada

la tu pmiaieziu, apsisupusiu in 
kurie teipgi 

keliu, kaip

paslapties, mano 
ilgametini pripratimą, 
damos szliauže
daigtus, flabinanezius kamba
rį. Kražiai apdabintas kamba
rys atsižymėjo moteries skuo- 
niu. ?<e teip kaip Leslie kam
barys namie jo tėvo, Ballentai
no kambarys buvo papuosztas 
visokiais attributais (reikalin
gais daigtais) kaip pas Epiku- 

Tarpe visokiu 
atvda dau

giausiai pritraukė vienas daig
ias
medžio, kokius daugiausiai tu
ri draugijų virszininkai, už
laikymui tvarkos. Jis gulėjo 
ant stalo, nemandagiai numes
tas, lyg rodos jo gaspadorius, 
siigrvžes nuo 
pamirszo apie

uždaviau 
daugiausiai 
klausvma:

— Ar negalėtumėte man pa- 
aiszkinti, su kokiu tikslu po
nas Melvill ta vakara buvo 
Kenstoniszkoje gatvėje ?

Jeigu Ballentainas 
mano apgauti, tai 
teisybe, jis buvo specialistas 
tokiam dalyke. Pagal gerai ži7 
noma sznipu metodą, asz at
sistojau teip, kad visa szviesa 
nuo didelio plataus lango puo
lė ant Ballentaino veido; ma
no akis buvo insmeigtos in jo 
veidą. Vienok asz nepastebejau 
ant to gražaus veido ne ma
žiausios permainos: ne parau
do, ne antakiai nesuk nite jo, 
nieko niekas neiszdave ji, kada 
jis pirma karta iszgirdo vardu 
vietos, turėjusios, kaip asz tik
rai mascziau, aukszta susiri-

mane

su

norėjo 
reikia tarti

pei

ro pasekėja.
smulkmenų mano

mažas plaktukas juodo

virszininkai, 
Jis

l'am
sunku i n t i keti; jo

posedžio, visai 
savo virszinin- 

kystes ženklą. Nejaugi Ballen
tainas virszininkauja politisz; 
kilosi* susirinkimuose ? 
butu labai
tuszezias gyvenimas neprivedė 
ji ant tokios minties.

Sugryžes- isz Albanijos asz 
turėjau eiti prie savo užsiėmi
mo, kur visoki reikalai užtruk
ite mano ant teip ilgai, kad tik 
vakare asz galėjau iszpildyti 
savo norą, važiuoti ant Kensto
niszkos gates. Bjauri tai gat
ve, paskendusi tirsztame ru
deniniame rūke, rodėsi labai 
neszvari. Brizdamas purvynu 
asz daejau prie tos vietos, kur 
man rodos, kad Lesli Melvill 
padare paskutini pirkini. Kur- 
nekur žibėdami elektriszki ži- 
įbūreliai vede kare su tamsa 
Įateinanczio vakaro, oras buvo 
perimtas smarve visokiu rau- 
galu, pro mane praeidavo nu
žiūrėtos ypatus, ir asz jau ne 
viena karta užsidaviau sau 
klausymą: kas galėjo ji pri- 

,traukti in tas pelkes, kur ant 
kiekvieno žingsnio matai var
guoliu gyvenimai Viduryje

bi moteris: — 
prekyba eina 
penktadieniais: tada jaunu 
iszpuiku ežia labai daug, ko
dėl, tai asz pati negaliu pasa
kyti, gal jie turi ežia koki kliu- 
ba arba kitokius pasilinksmi
nimus, bet tik kaip pradeda 
temti, o kaip kada ir vėliau, 
kada mes rengiamos uždaryti 
krautuvo, augsztos kilmes jau- 

pradeda rinklius ant 
musu bjaurios, tamsios gatves.

— Teip, teip, dabar atsime
nu, — tariau asz: — vienas 
mano jaunas draugas, pravar
de Melvill, neretai atsilanky
davo teatre netoli nuo ežia. Gal 
t am i st a pažysti ji ?

Brekeja papurto galva.
— Ne, — tarė ji: — asz ne

.Jie 
ka reikia, ir 

ilgai nepasilieka krautuvėje.
Asz viską ta insitemijau ir 

vėl iszejau ant szlapios nuo lie- 
“Antradieniais ir 

penktadieniais”, sake prekeja 
“ežia 
paikas i 
kraut uve. 
at vede 
ve, kaip t yczia, 
pavakaryje; 
žau pasilikti arti, turėdamas 
vilti pamatyti nekuriuos isz 
lankytoju Kenstoniszkos gat
ves ir pagal ju pasielgimą ma
nyti apie priežastį ju atsilan
kymo szioje galvoje.

Mastydamas apie ta reika
lu, asz pamaži ėjau toliau ta 
bjauria, szlapia gatve ir kaip 
tik daejau prie kertes tamsios 
gatveles, tai pro mano szali 
greitai pravažiavo vežėjas ir 
sustojo netoli nuo kertes. Isz 
vežimo iszlipo du jaunu ponai- 
cziu, užmokėjo vežėjui ir pra
nyko tamsioje gatvelėje. Nes
pėjo nuvažiuoti tas vežėjas, 
kaip privažiavo kitas, atvožės 
da viena iszpuiku, kuris, kaip 
aniedu, pranyko tamsioje gat
velėj. Asz daugiau neabejojau: 
nelaukta, netikėta man pasise
ko ant pėdu lankytoju tabako 
krautuves; po pirmam atradi
mui, tai buvo ir antras — stai
ga atsiminiau plaktuku, kuri

deles, asz

vartininkai
li imas

vieno pravardes 
perka pas mane,

taus gatves.

JI 
nežinau.

galima matyti visus isz- 
lankanczius

Atsitikimas mane
tabako

J >

in Kenstoniszkaja gat- 
penktadienije, 

dėlto asz pasiry-

augsztu namu 
gatves pusiu 
pavelijo man 

Imti nepastebėtu ir sekti pas
kui sk ubiuanezius nepažinsta- 
mus, iki jie nesustojo prie vie 
nu vartų ir nepabarszkino. Už
darytuose vartuose tuojaus at
sidarė dureles, -
rods iszankszto lauke sutarto 
ženklo. Pirm negu jauni vaiki
nai isznvko vartuose, asz aisz- 
kiai girdėjau, kaip kiekvienas 
isz ju isztare žodi “Mokanna.” 
Kokiai draugystei tarnauja tas 
žodis per susirinkimą? Su ko
kiu tikslu susi važiuoja augsz- 
los kilmes jaunimas in ta kam
pa ? Ar nebus tik ežia anarchis
tu kliobas? Bet kas gali Imti 
bendro tarpe sziu tuszeziu po- 
naieziu ir alkanu apdriskusiu 
anarchijos skelbėju? Bet kaip 
nebebūtu, asz turėjau paslap
tinga ženklą, su kuriuo galima 
ineiti. Asz tuojaus pasinaudo
jau. Palaukes pora miliutu, iki 
in vidų neinejo paskutinis pa
sivėlinęs, asz pa baladoja u ir, 
įmano laimei, 
atsidarė. Zmog 
rengės, keistai iszrodas tokioj 
bjaurioj gatvėj, vartų dureles 

Ipridaręs lauke ženklo. Kaip tik 
isztartas, puikus 

mandagiai atsitraukė 
in leido mane in 

vidų. Durys paskui mano užsi
darė, 
toliau♦ v. • 1 , • 
nežinodamas, kuomi gali pa
sibaigti tas viskas.

Kiek asz galėjau 
praeidamas pro 
pirmu lubu, tai jos visos buvo 
tuszczios, už tai 
buvo girdėti balsu užesis.

Ihuviszkos Komedijos:
A oi uh ’(uit rate, 

speranza.” 
kiekvienas c

I Ja ba r la bia n 
asz bu\ au persit ikrines 
kad radau rakta atradimui pa
slapties mirties Lesli Melvillo. 
Asz drąsiai ėjau in kambari. 
Sunkios tamsios langu uždan
gos denge plonas baltas uždan- 
geles. Kaip tik asz spėjau pasi
slėpti iii viena nždangala, 
kaip isz kito kambario pradėjo 
rinkt ies draugijos 
bu vo t rylika ; 
pažinojau.
sielgimas rode, kad jie visi pri
guli prie augsztosios liuomos 
draugijos. Kada \ isi susirinkę 
susėdo in kėdės prie stalo, in- 
ejo keturioliktas ir ėjo prie vir- 
szininko kėdės. Rankose jo bu
vo toks pat plaktukas, koki asz 
maeziau pas Ballentaina. Asz 
tyczia pradėjau prisižiūrėti in 
veidą pirmsedžio, 
pamatyti

laseiate ogni 
“Palik 

z i on a i i nei mintis.
negu pirmiau 

tame,

vilt i
1 I

kuris ne
daugiau instatu 

musu draugijos, dėlto ir nusto
ja tiesa vadinties 
draugijos.”

P i r m sėd i s u ž 1 >a i gd a m as 
vo kalba pasikloniojo visiems 
susirinkusiems, atsistojo ir isz
ejo in kita kambari. Palaukes 
pakol paskui ji iszvjo visi na
riai, asz pasiskubinau iszeiti 
ant gatves. Asz žinojau viską, 
kas reikalinga jeszkojimni pa
slaptingos mirties 
villo.

A’artininkas prie mano isz- 
ejimo turbut patemijo, kad ne
atsargiai inlcido paszaline ypa
tų, teip kad nuo to laiko sau
žudžiu kliobas daugiau neturė
jo ten susirinkimu.

( entraliszkas kliobas Avie
noje buvo greitai paskui to ati
dengtas policija paėmė iri sa
vo nagus, ir tokiu bildu užbai
gė savo gyvybe; reikia many
ti, kad ir Londoniszkas skyrius 
užbaigė savo gyvybe, ka tik gi
męs, gerovei tu jaunu vaikinu, 
kurie nemokėdami pasinaudoti 
su gyvybe gerai naudai ir atsi
kratydami nuo tos brangybes 
isz savo Iiuoso noro.

Ballentaino, kuris
teip bjauriai pasinaudojo isz 
geros valios aukos savo drau- 

nžsitarnanta 
Jo nusidėjimas
vienam žemisz-

Kasi in k

nį

nariai. Ju 
ne vieno asz ne- 

Ju iszveizda ir pa-

manvdamas 
veidą, 
pirmi- 

susirinkimo

tame d i-

pirm, negu

teip keis-

dureles tuojaus 
us puikiai apsi-

žodis buvo 
tarnas 
nuo duriu ir

ir asz priverstas buvau 
varyti pradėta darbo,

patemyti 
kambarius

go, tai sulaukė 
nubaudimą.
nepriguli ne
kam teismui, bet amžinas rus- 

Sažine, anksti ar 
ji baisiau, negu

tus teisėjas,
volu nubaus
gali nors viens žemiszkas teis
mas.

— :GALAS:—

KUR BUNA?
Pajeszkau savo giminiu Jo

no Subaczio, Agotos, Mares ir 
Onos Suboczintes. Isz Suvalkų 

Pajevono gmino. Jonas 
Motlauckio 

dvare, parapijos Virbaliaus, 
o ežia gyveno visi Brooklyne, 
N. Y. dabar nežinau kur buna. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

J. C. Rudaitis
R. F. I). No. 2 

Bruce, Wis.

gub.
Subaczius gyveno

, parapijos

Pranesze man per radio buk 
Midlenporte,

Vertos bobeles truputi pa- 
bartie,

Bet da ant j u susimylėsiu ir 
nutylėsiu, 

A’isko neižduosiu.
Tik {sziadien tiek pasakysiu,

Kad biski stabas apsivalytu, 
Ir sumazgotu diszius, 
Kaip pavalgo pietus,

Ba jau blakių pilnos lovos 
Niekados neklotos.

Už tai kad bambileis važinėjo, 
Po pakampes girszuoje.

N e u ž i 1 g i o a t va ž i uosi u,
Tai gerai iszkocziosiu,

Ir visas apvalysiu, 
t J gal ir pravardes nekuriu 

apgarsysiu.
« • •

Ilerringo bobeles labai du- 
sauna,

Maitele iszsigiart suvis ne
gauna,

Tai joms dydelis vargas, 
Tekis gyvenimas nekas.

Mat, kad dabar valdže toki 
szposa padare,

Kad visas karezomas uždare.
Pirma tai szirdeles būdavo, 
Piknikus kas dien turėdavo,
Sziadien persimetusios vaik- 

sztineja, 
Dusauje ir bedavoja.

Juk prie girtavimo visko buvo, 
A’isko ir geros guzutes gau

davo,
Vyrai bobų negalėjo suvaldyti,

Turėjo priesz girtuokle nu
tylėti.

Viena net buvo iszranijus,
Mat, svaiguli buvo gavus,
Tai koki laika pazyliojo, 

Na ir volei parsibaladojo.
Gal dabar savo karszti ap- 

malszys,
Kaip guzutes ir byro nematys, 

Ir ne ragaus,
Ba jo niekur negaus.

e

pažinstama 
bet asz apsirikau — ir 
ninkas to keisto 
Imvo nepažinstamas.

U’yka vieszpatavo
deliame szviesiame kambarįje. 
Jaunas pirmininkas tris kartus 
uždavė per stala 
pradėti susirinkimą su prakal
ba.

Prakalba jo buvo
tos intalpos, kad asz iszpradžiu 
nenorėjau tikėti srtu; bet ma
žu pamažu supratau, kad 
priesz mane siūlas liūdnos pa
slapties, dūlei kurios asz pa
kliuvau in toki pavoju, ir asz 
pradėjau klausyti su didele 
ai yda, bijodamas praleisti nors 
viena žodi. Asz papuoliau in 
toki susirinkimą kliobo, kuris, 
kaip asz paskui dasižinojau, 
tvirtai laikėsi ir susitvėrė New 
York ir Vienoj, a paskutiniuo
se laikuose atrado pasėkėjus ir 

sostapylyje.
Draugija saužudžiu

supratau,

Tai buvo 
nariai

ežio. Isz

tolio.
1

Mano pusbrolis Jurgis Pa- 
liaviizia sūnūs Petro Paliavi- 

Vilniaus Redybos, 
Varėnos vai. Perlojaus mies-

Pirmiau gyveno Terry
ville, Conn. Tegul atsiszaukia 
nes turu svarbu reikalą.

Jos. Remeika
1157 W. Centre St.

Shenandoah, Pa.

nuo virszaus' 
Asz 

užlipau tropais ant antru lubu, 
nuduodamas namiszki. Priesz- 
kambaryje asz pamacziau daug 
duriu in kitus kambarius; vie
nos durys buvo atdaros ir bu
vo matyti didelis kambarys, vi
duje kurio stovėjo ilgas sta
las, aplink kuri buvo pastaty- 

:tos kėdės, su augsztais ątsilo- 
szlmais. prie vieno galo stalo

musu
“ Draugija saužudžiu,” 
kurio instodami turėjo pristoti 
isz eiles pagal liosa save nužu- 
dvti.

— Garbus draugai, — pradė
jo pirmininkas: — sziandie su
sirinkom dėlto, kad, pagal tie
sas, iszbraukti isz savo tarpo 
buvusi virszininka musu drau
gijos, AClfreda Ballentaina. 
Pereitame susirinkime liosas 
priverto iszpildyti saužudys- 
tes prižadus. Penktas skyrius 
musu instatu vienok daleidžia 
iszsiliuosavima nuo saužudys- 
tes tik tame atsitikime, jeigu 
musu draugijos narys parodys 
norą užbaigti gyvybe už ta, ku-

įjos,

rianj is^puole. (Tuo skyrių ir 
pasinaudojo Vili’rėdąs Bailėm
tainas. Poroitilp metus jis pa

buvo pritaisyta augsztesno ko- Maro sutarti, £or kuria jis užsi-
‘ *r I

t

Mano pusbrolis Vincas Tato- 
relas isz Vilniaus rcdvbos ir 
pavieto, Gialvanu valszcziaus 
ir parapijos, Zubeliu kaimo. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

F. Rinkeviczius
1215 Marion Avė., 

Centralia, III.

DUOKIT APDARYT SAVO 
8ENA8 KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
8zus ir be viražu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na-1 
ta, mėnesinius laikraszcziuš ir 
tt< Prisiunskite knygas in re
dakcija * ‘ Saules. * ’ o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.tl

Per kėlės Nedelias labai bl* 
zi buvau, 

Ir daug naujenu surinkau, 
Trankiausi forduku visur, 

O ir da in kur.
Nusibeldžiau net in Merilan- 

do steita,
In visu pabėgėliu vieta, 

Ten viena bobelka užtikau, 
Apie kuria tuo dažinojau, 
Kaip sveczius priyminėja, 
Kad resztos neiždavineja. 
Taigi vai kinelius vylioje, 
Ir bjaurei prigaudineje.

Pinigus begediszkai atiminėję, 
Už pantukia munszainauR,

Jau resztos negaus.
Vienas vaikinas nežinoda

mas užėjo,
Tai tuojaus ižbegt turėjo, 
Net ir reszto iszsižadejo. 
Vaikinas bet ne dovanojo, 
Bobai langus ižbaladojo, 

Paskui tas buvo, 
Vienas in nagus bobos in- 

klinvo.
Senas ir plikas užėjo, 

Na ir paintuke užfimdyt turėjo
O kada jau pasigėrė, 

Koki ten vaidu padaro.
Bet ka padare, to nesakysiu, 

Del savos pasiliksiu,
Tiktai kaip kiti pasakojo, 

Tai pas va i ta 35 užmokėjo.
Ta bobele augszczio keturiu 

pėdu,
0 storio pėdu szesziu; 
Tai bent gaspadine, 

Kaip statine!
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SAULE 1

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

ko.
Tikrai at rodo ant strairp

Oras daug atvėso, kaip 
kur lai isz rvio jau būna szal 
na.

mokslą ines 
Tėvai 

savo vai-

— Publikines 
prasidės 7 Septemberio. 
kurie mano siausti 
kus in mokslaine turi atvesti
kūdiki pas supredenta, atnesz- 
ti gimimo ir krikszto metrikus 
ir eziepinimo davada nuo dak
taro.

— 1 n luomą motervstes in-
stoje sekantieji: Mat. Jodau- 
kus su Ona Valuntakevieziut(‘, 
ir Juozas Čižikas su Morta 
Prigis.

— Garnys paliko puikia 
dukrelia del p. Vincu Juodesz 
ku ant Mahanoy avė. Diedukai 
Lapinskai nemažai nudžiugo 
maža pribuisza.

— Albertas
Pranas Kantner isz Tamakves 
likos ai’oszla vot i czionais už 
pavogimu

( izikas

nemažai

Grinevieze ir

aresztavot i 
a ui oniobi I ia ns isz 

lenais. Abudu likos pristatyti 
in Tamak\ ia.

— Mikola 
aplaike iri burda 
Foga rt (‘.s hotel i je 
pasielgimą.

— Mahanojui užėjo 
mije bobdaužiu. Kožna 
tia galima girdeli jog kokis tai 
žandapiszkis už sumuszima sa 
vo moterėlės gaunasi in koza. 
ana diena Kaziukas Ki'egas ar 
Grigas, 432 East Mahanoy avė. 
jau antru kartu likos areszta 
volas už taji prasikali ima. Bet 
tuom kartu no tik už snmuszi- 
ma savo prisiegeles bet ir už 
tai, kad jai nusvilino ausis su 
zapalkoms. Palicije turėjo ga
na ergelio pakol suome (’žaliu
ku, bet ant galo pasiseko ir už
dare ten, kur truputi apsimal- 
szys. — () toji nelaiminga mun- 

per ja ja szia

M uskov iczi us 
luirmist ro 

už nepadoru

epide 
sanvai

bot

szaine, kiek tai
dien nukenezia žmonis!

užlaikymo
metas

(>

musu 
re i k e

kuria op
inio su žeidimu kasykla 

persiskyrė su sziuom svie- 
Jonas Kalkis, 38

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

----------- -F
DYDUMAS SUVIENITUJU 

VALSTIJŲ.

Lit kau>k u, 43(» W. 
os vaka

mot u,
12 

likos

rodos automobilinis
()

— Ant 
mbkslainiu kas 
$154,534.34. I n mokslaiiu*'- Ian 
kosi 3500 vaiku.

AJberlukas, trijų mene- 
fsiu sūnelis
Spruce uli. mire Serod 
r|i. Graborius l’raskauckas už 
sjeme laido!iivcnis.

1* ra 11 a s Mikulskis,
<)04 \\ . Pine uli.,

sužeistas per automobiliu ku
riame važiavo Kazis Kunegnls- 
kis isz Shafto.

Apie pirma valanda Se 
po piet

trokas kuri valdi* dreiveris M 
luszis, trenki* iii dvi seseris Ru 
ta ir Janetta Lordu 
ežios ant 81 S. B ulvezios. M 
gilios ėjo in darba, kad tame

gyvenan- 
er-

in darba,
automobilius kurio kieravoji-
m o ratas 
said vok o 
merginas, 
tara Dumia

r»

užėjo ant 
in

pagedo, 
pataikindamas 
Rūta mirė pas dak 

in kolos miliutas
nes aplaike suteszkinima 
vos o Janet ta 
žeista. Visa 
daugelis žmoniii

sZeip
gal- 

likos su- 
atsitikima mate 

kaipo ir du 
vyrai Lawler ir Kozauckas isz
PJymoutho kurie važiavo au 
tomobiliuje arti t roko. Nelaime 
buvo neapsisaugojama ir kaip 
liudintojai sako, tai Moluszis 
stengėsi apsisaugo!
kimo in merginas bet negalėjo 
Iroko suvaldvti.

nuo tren-

Kardinolas
Filadelphios 
isz Rymo atejnanti

Daugherty isz 
ketina sugryžti 

menesi.

ANT PARDAVIMO.
Geras Lehigh kukninis pa

ežius, pirmam klasos padėjimo. 
Alsiszaukite po No. 28 W. 
Mahanov Avė.

TEMYKITE!
Isz priežasties štoko van

dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

po

f Po ilgai ligai, 
laike 
šia, 
tu 17 diena,
metu amžiaus, palikdamas di
džiausiam nuliiidimia moteria 
Juzefina, dukteria Juzofina ir 
sunn Mikola. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms apei
gomis ir trimis misziomis ku-

$
ir Valancziunas isz 

(<ra udinga 
kalbėjo prabaszczius 

Dumezius.
A nd rieja ns 
dranga kurios 
Velionis teipgi paliko 
liūs czionais ir viena

I jei u voje.
gnber.,

Saules
Likusi nubudus moterį' su vai- 

sndeda szirdinga padeka- 
vonia visiems tiems, kurie ati
davė paskutini 
m\ l(‘upii v\ rui ir

ir už a ūkavimą

rias atlaike kunigai Dnmczins 
Narbutas 
(lira rdvilles. 
mokslą

pa-

Draugyste szvento 
palydėjo 

buvo sąnariu, 
du bro- 
broli ir

Paėjo isz 
buvo skaitvto- 
keliolika met u.

scs(iria 
Kauno 
jum

savo

k a i

palarna vima 
tėvui liku-

siu siemteliii
puikiu žiedu.

Bea t rici ji* Mockaieziute 
ana diena sngryžo isz Europos, 
kur buvo nt lankus savo (kulia 
daktaru l\i>zki (Milkui) kuris 

prie amerikoniszko
Raudonjo Kryžiaus. "Teipgi at
lankė ir Lietuva.

darbuojesi

ražu, kurie keikia, 
neszvarias kalbas 

kalba, ypaez girdint priaugan- 
eziam jaunimui.

Žmogus turi 
burna, kuri 
žiai kalbėti:
gus ]>er savo 
arba 
leidžia... Juk tai yra nepadoru.

J. \’. Kovas.

Labai m 
pi ia iH/k ia

Mahanoy Plane, Pa. — Pra
eita Utarninka apie pietus ke
letą vaiku ir mergaicziu rinko 
anglis prie Bear Run kastklos. 
Viena mergaite Mare Kuza 11 
metu senumo slavokute kuri 
rinko anglis prie seno brusto 
likos užgriauta iki keliu ir gel
bėtojai turėjo dirbti apie tris 
valandas kolei isztrauke mer
gaite isz pavojingos vietos. Ji- 
ji likos nuvežta, in Ashlando 
ligonbuli kur daktarai atrado 
jog viena koja ir du szonka.ulai 
buvo iszlaužti. 
veiks.

Vienas dalykas, kuri naujai 
atvyko isz Europos negali su
prasti, ir kuris jiems galva ap
suka, yra Suv. Valstijų didu
mas. Nepaisant kaip gerai ap- 
sipažine su geografija isz kny
gų bet ima ilga laika pakol jie 
gali žiūrėt in ja per ainerikie- 
cziu akis. Tolumai kurie Euro
poje atrodo baisiai dideli, cuion 
menki; szalys kurios Europoje 
pripažintos kaipo dideles, czio- 
nai pripildytu 
kampeli. '

Todėl musu svetur gimė pi- 
liecziai, ypatingai tie, kurio ap- 
sipažine su dviejais kontinen- 

visuomet lygina kokia 
dali Suv. Valstijų su

krūva New Yorka, New Jersey 
ir Maryland, arba sujungtoms 
Pennsylvanija. ir West, Virgi
nia. Tas yra apie

truputi

Suv. Valstijų

paežio didumo 
arba Wyoming. Bet.

Mergaite pas-

— Michael 
amžiaus, snsi- 
rodaku lenku 

(Jinczas iszkilo 
vra neže-

k e UŽ
Laike ginczu

paežio didumo su Arizona; Ha
waiian Salos beveik trvs ket- • t

virtdalys Now Jersey. Panama 
Canal juostas nor paežio didu
mo su New Yorko miestu, ir 
dar mažesni valdymai yra V i r,- 
gin Salos, Guam ir Sauna.

—Forclen Language Infor. Service.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUTISZKAS GRABORIUB« 

IR BALSAMUOTOJA8

4'

ij
I

Matykite szitus 
priesz pirkimo

Salem, Mass. 
Bartula, 45 m. 
ginezijo su savo 
Jozefu Bi km
bederini narna. Bik 
notas, 38 m. amžiaus. .Jis derė
jo Bartulos narna. Savininkas 
paprasze $2,000. O Bik pasiūlė 
tik $1,500. Savininkas ta palai- 

pasitycziojima ir kilo
pasikoliojimai.
Bik iszsitraukes peili ir smei
ges prieszininkui gerklei). Lai
ke skandalo subėgo daugybes 
žmonių, kaip paliokai deri na
mus ir kaip tas derybas baigia. 
Bik tapo aresztuoas ir pas ji 
rasta, peilis. Bartula be vilties 
pagyt i.

luy /
Laidoja kunu« Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi prek*. Telpgl pri
stato automobiliu* Tįsotiems reika
lam*.

Parduodu Tlnoklu* paminklu*, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
801 E. Pine 8U Mahanoy City, Fa.

/

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumas arba

klijonkes.
Ant lengvu

mokeseziu

z asztuoni ir 
puse sykiu New Jersey valsti
jos diduma.

Devynios New Jersey neap
dengtu Nebraska arba South 
Dakota, ir deszimts New Jer
sey neapdengtu Kansas, Min
nesota arba Idaho. (Hali yra 

didesne, beveik gali
būti lyginta su Pennsylvanija 
diduma, butu 
()regon 
turėtume skaityti New Yorka
Pennsylvanija ir New .Jersey 
gauti Koloradus valstija. Ne
vada yra mažiausiai apgyventa 
valstija Suv. Valstijose, liet jos 
didumas gali būti lygintas su 
Naujos Anglijos valstijoms ir 
New Yorko suvienvtoms. Ari- 

truputi didesne. Tu- 
prideti New Jersey

Anglijos ir New

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu 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 už $1.40.

"Daktaras Namuose

su pamokinimu

Goriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk-tais, 
nors 
jiems žinoma 
Palyginimas 
būdas 
Daug gerinus atsiminsime di
dumus per palyginimą, negu 
skaitydami praneszimus duo
dant kvadratiszkhs mvles.

Mes visi žinome, jog konti- 
geriau sakant, 48 valstijos ir 
Colombijos Distriktas, inima 
3,026,789 kvadratiszkas mylės, 
ir jeigu 'mes dar pridėsimo 
Alaska ir kitas Suv. Valstijų 
tolimas teritorijas ir valdymus 
isz visxx- turėtume .3,743,510 
k vadratiszku 
galime rasti bile knygoj apie 
kiek kvadratiszku mvliu New 
Yorko valstija ar 
st ija turi, 
skait Iv nes neatsiminsime. ♦
del pa lygink i me Suv. 
jas su kai kurioms Europos da
lims.

Suv. Valstijų
. szali Europoje, 

yra, geriausias 
apsipažiuti su didumu.

turėtume 
myliu. Lengvai

zona vra 
retume 
prie Naujos
Yorko, tuomet turėtume New

Prie tu pridėt West 
turėtume Montana, 
didžiausia vaisiija

Imtu Naujos ■

- H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Mexico.
V irgi nia

Antra
vra California.
Anglijos valstijas New Yorka 

Pennsylvanija sulygini i

Knyga "Daktaras Namuose" $1.00.
Kanllczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c.

Aukso 
senovės

Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

— utį- ji - ■ - - - r ni™r.n _

Laiflzkams

t

ir l’ennsyivamja sulyginti su 
jos didumu. Trys New Yorko 
valstijos 
(’a Ii foru i ja.

Texas vra d idžiausia va 1st i- 
ja. Yra penkis syk didesne už 
New Yorka, 32 syk didesne už 
New Jersey, arba gali būti su
lyginta su suvienytoms sekan- 
ezioms valstijoms, New York, 

Pennsylvania, 
West Virginia, Ohio, Indiana 
ir Michigan. Sulygindami di
džiausia valstija su mažiausia, 
Rhode Island, matome, jbg im
tu 222 Rhode Islands padaryti 
viena Texas.

lengvai nulotos m

rn

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginiu Kelias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu

Tvlreatanai* Lletirinkn 
BANKA

D!d*l* kaucija *nd*t* Valsti
jos Banko D«partam*nt*.
EbIu po prleilar* Valstijos, 
tolp kad pinigai *ud*ti man* 
Rankoj* negali pralutL Pri
imu pinigu* saugias* palalkl- 
mui. Sluncza pinigu* in vi
sa* dalis svieto, pagal dieno* 
kurs*. Parduodu Laivakor

te* kompanija nustatytas** 
kainom*. Pampinu Pasiper
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszyklt* apie 
kainas o gausit* teisinga 
atsakina. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Av*w

- FA,

O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS

Trcczia klesa Trcczia klesa
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

ROYAL MAIL STEAM

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

Hamburgt
Piliau
Memel 
Kaunas

Texas val- 
Bet mes ilgai tas 

To- 
Valsti-

rr

West 
Kajdru- 

vvra ir tris vai-

Boston. — Bostono 
Ende nusižudė lenke 
šiene. Paliko 
kus. Sake, kad nusibodę gyven
ti.

gražia
g ra-

tokia 
skiriama 

betvarkis žmo- 
burna keiksmus 

szlvkszczius žodžius isz-

Jersey,
yra 
o

PACKET COMPANY, 
26 Broadway, New York,

arba pas vietinius agentus.

ANT PARDAVIMO.

Namas, (> ruimai, visos vign- 
dar tuszczias. galima tuojdo.s,

i nsi k ra ilsi yt i, 11 N. West St., 
Shenandoah, Pa.

Namas, 6 ruimai. 2.37 Broad 
Mountain St., Erackville, Pa.

Farma, 7t) akieriu 
Schuylkill Haven, 
Manheim Townshi|

Namas, 7
miesto, 314 (’arbon Si. Miners- 
ville, Pa.

Dubeltavas namas, po 
mus, didelis kiemas, 412 ir 414
I ,vt le Si.. M iuersville, Pa. 

dideli 
g\ veli ima i 

10 ruimu. \ isos vigados, g(*-

art i
Pa., North

ruimai, v i< turi jo

6 rui-

Bizniavas namas,
sztoro ruimas, du
P".......................................
roj biznaviszkoj vietoj, 447 ir 
4-10 Snnlnirv Si., Minersville, 
Pa.

Farma, 11 
namas, didelis
Krebs Stat ion, Ringtown apie- 
linkeje.

Namas, ant ('hnrdi St., Min
ersville, Pa.

Namas ant School St.% Miner
sville, Pa. 21

K reipkites

a k ieri it, 
si >< las.

S

naujas 
a rt i

arba pas

pas:
Wm Paulausku, 

Mincrsville, Pa.
Jos. Abraezinska,

Shenandoah, PuL

Augusto 15

Springfield, Ill. — Netikėti
nai paėmiau in ranka No. 11 

dienos “Vvti.” 
Vartydamas jojo lapus patemi-
nau ant 331 puslapio dydėli 
kompozitini paveikslu 48 kuo
pos “Vycziu.” Nusistebėjau 
nemažai paregejas tiek puikios 
jaunumenes — ir tai visi lietu
vei ir lietuvaites. Szirdis man 
sudrėbėjo

V veži u. * > >

žiūrint in taji pa
veikslą ant jaunu 

musu
Nešit i k e ja u

ir patogiu 
veideliu musu atejnanczios 
gent kartės. Nusitikėjau, jog 
Springfielde tiek juju randasi, 
nes tik buvau jame puse dienos 
bet kada dirstelėjau aut pa
veiksi! mano 
kitoke. Lai

Pradekime su Rhode Island, 
nm'sii mažiausia valstija. Ko
kio didumę ta valstija? Apie 
1,250 kvadratiszku myliu. Ki

gali būti sulygin- 
sosiapiliniu 

paežio didumo

tais žodžiais, g< 
ta su New (Yorko 
didumu, arba 
kaip yra Lpnf Island jeigu nu- 
kirstumo t,a dali Long Island 
kuris ineina in New Yorko ru- 
bežius, t. y. Kings

Dabar 
valstija kaipo

ir Queens 
imant

musu antra

Imtu vienuolika panaszu 
valstijų in Teras, arba 60 New 
Yorko valstijų, apdengti kon- 
tiuentiszkas Suv. N’alstijas.

Alaska yra didžiausia musu 
teritorija.
didumo,
Valstijų, ir imtu deszimts Mi
chigan valstijų apdengti jus.

Sulyginant su Alaska, Porto 
Rico yra maža; Porto Rico yra 
tris syk 
Island;

vienuolika

Yra penkta dalis 
kontinentiszku Su v.

didesne už Rhode 
Kili pi n u Salos be vi'i k

KVITU Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligoda
ma - - - - 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del
Kuierlau* nog sudėtu pinigu ant 
pusi rinkimu

W. D. BOCZKAU3KAS-CO
MAHANOY CITT. PA.

BOc
rvee

f

MAHANOT CITT,

JONAS M. ČISARIKAS 
Fire Insurance Ageat

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusi* daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki; 9 vakare.

Tuom-laikinis ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE.

38 S. Jardin St. Shenandoah, Pa.

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namai, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. j
Geriausiose Kompanljoee

315 W. Mahan n y Ave, Mahaaoy City
Oiillinmil—wiihi mu i n n m m

^4--------------------------L

LI*tnvlBik*i Graberin*

K. RĖKLAITIS

t Balsuokite už

Wm. C. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT i.

County Commissioner

apskrieziais.
Rhode Island 
palyginimo vienute, matysime, 
jog reikia skaityti dvi Rhode 
Islands padaryti
mažiausia valstija, Delaware. 
Reikia imt tris Rhode Islands 
padaryti viena Porto Rico, ke
turias Rhode Islands padaryti 

sept ynos Rhode 
Islands padaryt

Mass a c h u s e 11 s, a sz41 u o - 
Islands padaryti 

New Hampshire arba Vermont 
ir deszimts padaryti Maryland. 
West Virginia yra du syk di- 

isz miesto, desne už Maryland, ir tris syk 
Mahanojui. didesne už Nėw Jersey.

Imkime New Jersey 
vienute. Rasime, jog keturios 

padarytu viena 
Maine, kuri valstija nedaug di
desne už South Carolina, ir ne
daug mažesne už Indiana. Ima 
penkias New Jersey padaryti

Kentucky, 
arba viena

nuomuone buvo
;yvuoj(‘ musu bran

gi ^Springfieldo jaunumene ir Connecticut, 
darbuojesi del labo tėvynės.

<r

New Jersey
Levit’o Sztoras ‘6

Sveėzes. arba 
nias Rhode

Frackvill, Pa. — Jonas Na
vickas likos surisztas mazgu 
moterystes su pana Katre Al- 
czinski, abudu 
Szliubas atsibuvo

sudege ezio- 
nais Erackville Shirt ant Over
all dirbtuve ant kampo Broad 
Mountain Ave., ir Oak uli. Ug
nis padare bledes ant 250,000 
doleriu. Ugnagosiai isz Maha- 
nojaus, Szenadorio ir aplinki
nes miestu pribuvo in pagial- 
ba.

Subatoje
New Jersey

B

%
kaipo I

13-15 W. Centre St. MahanoyCityl

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

6

ii

Laidoja Numirėliu* pagal 
naujausia1 mada ir mokslą. 

Turi pagalbininke motore.
Prieinamo* prekec.

iii West Bence Street 
MAMANOY CITT, FA, 1

Bell Telephones No. 149

T

CAPITAL STOCK
Barplo* ir Profit* g*>44444* 

,Hliį b.į Į, ,
Mokam* antra procentą ant audito 
pinigo. Procentą pridedam prie jua 
pinlgn 1 Sanaip ir 1 Liepos, nepai- 
aant ar atmenat parodyt knygute 
ar ne. Me* norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą *u musu banka, ne
paisant ar mala* ar dideli*.

Banka* adaraa nuo 9 ryte iki 1 
popiet Bubėtomis 9 ryto Iki 13 vai.

H. BALL, Prezidentą*.
Oeo. W. BARLOW, Vice-Pres. 
Jo*. E. FERGUSON, Kasteriu*.

Harrison, N.’J. — Street Gar 
dirbtuvėje da vis straikas te- 
sasi jau trcczia, sanvaitia, ne

spėti katra puse isz-

viena Ohio, viena 
viena Tennessee
Virginia; penkios New Jersey 
apdengtu Pennsylvanija arba 
Louisiana arba beveik apdeng
tu Mississippi;
Jersey apdengtu New Yorka.

Truputi
Yorka yra

szeszios New

galema 
laimes.

padarydama 
250,000 doleriu.

J

— Czionais kilo didele ugnis 
kuri persikėlė ant artimu fa
briku ir namu 
bledes ant
Penkios st u bos teipgi sudege, 
žmonelei neteko visko ir dabar 
dejuoje. Fabrikas Otis Eleva
tor Works, Harris Wire Co., 
ir daugeli vagonu su lentoms 
ant Pennsylvanijos geležinke
lio sudege. Ugnagosiai pribu
vo in pagiaJba' isz Newarko,

Tuk-
isz Newarko 

East Nqwarko, Kearny, 
stanezei žmonfiu isz visos ap
linkines prisiži.urinejo liepsnai 
subatoje ir Nedėlios diena.

/■

' A

Ą

Užsimoka Pirkti Levito Sztore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

didesnes už New 
Alabama, North 

Carolina ir Arkansas, bet jeigu 
mes prie New Yorko pridėtu
mo puse New Jersey turėtume 
sekanezia didžiausia valstija 
— Wisconsin . Pridėti prie 
New Yorko
New Jersey turėtume Iowa ar
ba Illinois. Bot priskaitant vi
sa New Jersey valstija prie 
New Yorko turėtume Michigan 
Florida, ir Georgirt.

AVashingtono, Missouri, Ok
lahoma ir North Dakota valsti
jos beveik paežio didumo. 
Kiekviena išz tu valstijų gali 
būti sulyginta su sudėtoms in

. Pridėti 
tris ketvirtdalis

1

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 patarima kur geriausia investyt 

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

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.

, DJREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Pre*.

LEON ECKERT, Vlce-Pre*.
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. OAVULA. <

D. F. GUINAN, Sek. Kasteriu*

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.
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W. TRA8KAUSKAS
PIRMUTIIUS LIETUTISZIAS 

■BABOMIUB MAHANOT CITT. FA.

Gaidoj* Kanus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilio* del Laidoturia Krik- 
aztlnla. Veeellju, Paslvatinejimo 

ir t L
590 W. Centre SU Mahaney City, Fa.

I

C1A8. B. PARMLKT 
Real Estate Arent U. Notary Patilę

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabai, • 
mes galime jumis tame patarnauti 
Ran d a rojam e namus, koletavojame 

randam ir teip toliau*.
, tss W. Centre SU Mahanny' City, Pfe


