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Sveczei iszgere trucizna; —trys 
mirė, keli pavojingai serga 
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Gilberton, Pa. — Trys 
•bildukai mirė kiti pavojingai 
serga ligonbuteje isz priežas
ties iszgerimo truciznos apie 
kuria nieko nežinojo.

Veselka atsibuvo Meizville. 
Taja diena likos suriszti mazgu 
motervstes Jonas Kanczius su

A1 a rga r i e t a V i n s k i u t e, 
Veselka atsibuvo pas tęva Vins- 
ki, kuris laiko saliuna. Svete
liai susirinko pasilinksminti, 
valgo gere ir dainavo. Kada už
truko “sztopo’ 
in bara atneszti 
pyle IMinką

Milwaukee, Wis. — Sudže 
Laureatas IJalsey, uris užbaigi* 
86 metu savo amžiaus sake, 
buk rūkymas yra geras sveika
tai ir prailgina žmogaus amži. 
Jisai rake konia per visa savo 
amži, bet su miera. Xosenei se
nukas turėjo operacije ant ko

joje už-
idant ji už

tai sudže ųpreiszke, 
kad jeigu jam duos eigąra ru- 

operacije be

jos, o kada daktaras 
klausė, ai 
migdyt.

sutinka

paną

kvt, tai iszlaikvs• •
užmigdymo.
RADO PASIKORUSIA MO-

TERIA NETOLI NUO NAMO.
- Kaimvnai

la vona

Vinskis nuėjo 
‘džines”. Pri- 

isz molines, kaip 
mane džines, svecztu iszgere ir
tuojaus pasijuto blogai.

Jurgis Aleksinas, 
isz Meizvilles, 
atsikėlė nuo 
t nujaus mirė.

rado
Molickienes isz Black

Mrs.

apie puse myle 
Moliekieiio

V vriause

I lazleton, I*a. 
ana diena 
Stanley 
(’reek pavieto, kuri kabojo ant
szakos medžio 
nuo namo, 
nas/.le. Vyriausi* mergaite 
ketiniu vaiku, pranesze kaimy
nams, buk motina iszejo diena 
priesz tai, ir da nesugryžo. Kai 
mynai pradėjo jeszkoti, siiras-

buvo

30 metu, 
vedins žmogus, 

stalo, pasviro ir 
Matvdamas tai darni motciv kabanezia ant vir-

Juozas Nevidis, norėjo prikel
ti savo kaimyną. bet ir
krito negyvas. <

T'erp sveeziu kilo sumiszi-
mas. Pavojingai tuojaus apsir-

Lavickis, Jurgis
Vincas Aleksinas ir

szis paskuti-

I ><• t

kilo

jisai

votes. Pagal kaimynu apsaky 
mot ere 

biuhi
labai rūpinosi 

iszmaitys >avo 
ne< pinigu net ure- 

maislo nie
Juozą s 

tVinskis,
Jurgis Skaudis, 
nis isz Shenadorio.

Tuojaus paszaukta daktarus 
kurie pradėjo, pumpuot 
ne

iro

S, 
dži-

” isz vklui’iU ^Aergsineziu o 
steitine palieije pradėjo daryti 
slieetva kokia buvo priežaste 
mirties sųecziu.

Pasirodė, jog ” 
tai maiszyqnas su trneizna, ku
ri naudojo ant szvaistimo mi 
singio ir vario, o per greitumą 
saluiiinkas neužtemino klaidos 
kuri pasibaigė su baisia pa
sek mi a.

Veselka tuojaus 
ventojai isz viso miestelio 
bego pas Vinskius kada dagir- 
do apie baisia nelaimia.

Levulis paliko paezia 
turis vaikus ir 
Andruseviczius. Aleksinas pa
liko paezia ir vaika Lietuvoje.

Teip tai džiaugsmas persi
maino ant didelio netikėto nu
liūdimo.

4 4

isz vkluviu f Aetgnneziu

imi, tai 
kok iii 
szeim vnelia, 
jo o ant knygutes
kas daugiau nedavė.
MERGINA KAIPO VYRAS 

DIRBO FABRIKE.
1 lanville, III. — Mergina, k u 

kaipo Wilbur
a-

vyras per

paeidavę
Wright, 19 metu, kuri peilis! 
tinejo save kaipo 

dirbdama sun

1’1

džine buvo

s U

pairo, ury-
Sil

ir ke-
tris poveikius

save 
tris menesius, 
kei fabrike Illif Bruff (’o., štai 
< 
nota*ppiv josios slaptybia, 

Niekas neimtu žinojus 
tai mergina, bei kada iszvažia 
vo laike szveneziu atėjo jai te
legramas ant moteriszko var 
do. Po siigryžimui atsiėmė te
legrama ir drauge su moterių, 
kuri persisiūtinejo buk tai jo
sios pati, dingo isz miesto ant 
rytojaus.

v 106 METU, .DAVE NU
KIRPT PLAUKUS.

Nori n t s

AUKSINE GYDUOLE ANT f 
f •, DŽIOVOS.

New York. — Dr. Petras ( le- 
mensoM, garsus ezikaginis dak
taras, sugryžo in Amerika, at- 
siveždamas su savim gyduole 
ant džiovos isz Danijos, kuria 
pramini* “auksine gyduole.”

Taja gyduole iszrado Ilolan- 
deriszkas daktaras Halger Ho
oligan rd. f
turės prakalbas ant daktarisz- 
ko suvažiavimo 
sanvaitia. Daktarai taja gy
duole labai v ra užimt i.

ne laja gyduole

ateinanczia 
Daktarai

PALIUOSUOTA ISZ KALĖ
JIMO PO 19 METU.

Jefferson City, Kaus. — Ag
nieszka Meyers, kuri likos nu
teista in kalėjimą 1904 mete, 
už nužudinima savo vyro, li
kos tomis dienomis paleista 
ant liuosybes po atsedejimui 
savo bausmes devyniolika me
tu. Motete likos nuteista ant 
viso gyvenimo in kalėjimą. Yra 
tai vienatine motore Amerika, 
kuri taip ilgai radosi kalėjimo, 
(lit berną torius susimylėjo ant 
motutes, nes turi sziadien 60 
metu o vaikai nepaliove klabyt 
in szirdi gubernatoriaus, pakol 
neiszmekle pardono del moti
nos, kuri nužudė vyra kada ta
sai būdamas girtu norėjo jaja 
ir vaikus uŽmuszti. /
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RYTINE INDUE APLAIKE NAUJA ARCIVISKUPA.
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Katalikiszka bažnyezra padare nauja diecpzije ('ocliine, Rytinėje Indijoi, 
visknpas Augustinas Kandai h ill, likos konsekruol u arei viskupu. Apie 30,(100 Katalilyu 
bavo ecromonijosia. Popiežinis delegatas Rev. Dr. Lepio,‘laike ceremonijos konsekracijos. Ji
sai sto\ i po baldakimu.

F. W.B0CZK0WRKI, KllUr 
fe.

LATVIAI 
KOVOJA PRIESZ GIR- 

TUOKLYBE.
La t vijos 

trecziuoju

ft

■ ■ 11 11 ft—

36 METAS > *
Jf

r*—1||SZ Visu Szaliu
Ryga.

priėmė trecziuoju skaitymu 
instalyma kovai su girtuoklys
te. Visi pasiūlymai 
suminksztinti buvo
Instatymas dar papildytas, už- 
draudžiant pardavinet i 

maisto pro-
Tuo budu 

gervinai 
auklėji-

* ht'NftkxhftiA seimas

kišta tymą 
atmesti.

svai
gy vuI in 

kok ie 
Neku-

* .fl 1*■1 I
It

'•■I

J’

giuosius gerymus 
duktu krautuvėse, 
pa rda vi net i s va igiej i 
uždrausta mokyk lost*, 
mo instaigose ir ju spektakliuo
se, parodose, rinkose, invairiu 
organizacijų vakarėliuose teat
ruose, maisto produktu krau
tuvėse, vidaus vandenų garlai
viuose ir geležinkeliu stotyse. 
Taip pat nesutrumpintas pre
kybos laikas. Szventadieniais 
prekyba visiszkai uždraustai.

DIDELI SZALCZEI ANT 
KAUKAZO.

Ti flisas, Georgia, — Suvir- 
szum szimtas žmonių suszfdo 
kaipo ir tukstanczei 
nuo dideliu szalcziu 
vieszpatanje Kaukaze,
riosia dalysią visos kaimenes 
gyvuliu drauge su piemeninis 
suszalo. •

Aleksandropoliuje kur Ame
rikonai szelpia 
žmonių szalczei
peratura nupuolė ant 42gyądn-

tukstanczius 
dideli o tem-

‘ii
ll 

'U

41

su. Da tokiu szalcziu nepame
na gyventojai nuo szimta me
tu.
KINUOSE SZIMTA AMERI

KOS 20-DOLERINIU 
DIRBĖJAI.

Sanghajus, Kinai, 
policija suome czia 
asmenis, kurie fabrikavo ir 
skleidė netikras Amerikds 20- 
dolerines ‘ ‘ bumaszkas.

Suimt uju yra szenzi 
du Lenka ir viena Ruse. Kaidu 
su. Kartu su jais suimta ir ju 
fabriko inmones — fotagrafi- 
nes ploksztes, kameros ir kito
kį fabrikavimo prietaisai taip
jau nemaža padirbtu 20-doleri- 
niu.

Pastaruoju laiku Sangliajiy 
buvo gausiai tu fabrikatu pap
lito. . ............ ......
300 LIGONIU ISZGELBETA

ISZ* DEGANCZIOS ĘI-

4 11

IĮ

■j

I
I
I

I
■'.iiHi

VAGE NAPRAPAL.
Rokiškis. — 1 Gruodžio nuo 

rinkos pavogta dvejetas arkliu 
ir vežimas su lasziniais. Jau ir 
okiszkio padangėje 
plesziku.

— Vietos 
dcvvnis 

F *

ISZ LIETUVOS
—H- MM—IBM—■'IWI—

SPIRITO SZMUGELNIN 
KAI SU KULKOSVAI

DŽIAIS.
K a unas. -— f 

kriminale 
laivu su 1,370 literų spirito.

Pas szmugelninkus rasta 2

3 ■ - - , . , T r w ■

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ SU- UBAGAI UŽDIRBA PO $15 
NU IR DUKTERIA IR PATS 

SAVE.
Scranton, Pa. 

tekias prot 
nas T' 
metu sunii Jonuką ir lt) metu 
dukrelia Nora, po tam pats sau 
a t eibe gyvas! i.

Tėvas panaudojo 
plaktuką. Teipgi bando 
dyli vyriaiuse dukteria, bet to
ji apsigynė o ant josios riksmo 
atbėgo motina isz lauko ir ko 
Voj6 sU pasiutėlių pakol duktė 
nepaszaitke pagialbos. Abidvi 
ikos teipgi baisei supjaustytos. 
Kada žmonis atėjo suimti in- 
.... ..........„sai perpjovė sau

Slaigai ne 
o mm gerymo, Auta 

l’ierney, 45 metu, nužudė 6

Los Czio-
uždirba 

pen k iol i ka
ant 

ir dau-

ANT DIENOS.
A ugdės, t 'a I i I. 

iiaitiuei ubagai 
lienos po
giau doleriu, važinėja brangeis 

rėdosi puikiu, 
namuose o 

savo pageHunin-
kiis kurie ubaganje už savo po
nus kada iszvažiuoje ant vaka- 
(•

aiiloniobileis, 
puikinosi* 

uekiirie 1 uri
K'vena

*

— Ties Palanga 
Policija vnin;l-a osulaiko

pastebeta
Italai,

gai apleido miestą, kada duži sjutubi tcva tusjlj
gerk Ir.

peili ir
niižu-

*

I )ede Sa

kad
DĖDĖS ŠAMO DIDŽIAUSES 

KAREIVIS.
Wellsboro, Pa.

mas priėmė in savo kariiimenia 
didžiause ka- 

Trakszi (Trax 
szeszes

ijii.
'Tula nerege moterį* su savo 

vyru teipgi neregiu iszvažiavo 
hi < ’levelaiida su 
automobiliniu, kur per I ris 
•andas surinkdavo nuo 1.’) lyg

doleriu, o 
surinko ijel 92 
liko?

r I'

pasamdy t n
va-

in viena sauvait ia 
dolerius. Abudu 

uždaryti kalėjime.

NUŽUDĖ PACZIA KAD JAM 
NEPRISIUVO GUZIKA.

szmugelninkus 
revolvmjini, j 
niu, litu įr.flol^iįąi

Isz juros isztruuktas kulkos-

\\ ėst (Tester, I*a.
josios dukterys melde idant ne
duotu nukirpt
tus plaukus, bet Mrs. Elzbieta 

106 metu, nuėjo pas 
ir davė nukirpt sau

plaukus pagal naujausia mada. 
Senuke sake, buk jai patinka 
bab” plaukai ir turės mažiau 

darbo juos szukuot.

Yerkes, 
barberi

4 i

sa v o ilgus bai

i
t

3H€
B«J m •> 11 4 i

A menkos

M UUM r* w

KONSULIS NUŽUDYTAS 
PER LIETUVAITE.

Sztai Amerikos konsulis 
Henry Dayton, kuris likos nu
žudytas per Lietuvaite isz 
Kaimo, kuri po tam pati sau 

. • J'a • • •

per

atėmė gyvastį. Zudinsta atsibu
vo Belgrade kaip apie tai buvo 

“Saulėje” kelioli
ka sanvaieziu adgal.
jau raszoma

tomis dienomis 
reivi Klarrnla 
is), kuris turi szrszes pėdas ir 
vienuolika coliu dydžio. Norėjo 
jisai pristoti prie kavalerijos, 
bet jam seržantas aiszkino, buk 
kariumeneje nesiranda 
ark lis kuris panesztu t ei p dide
li milžiną ant savo angaro.
TUKSTANCZEI MATE STE

BUKLĄ BAŽNYGZIOJA.
I *a veikslas

tok is

kaipiszrodaiit is
amžinos szviesos

prie altoriaus
bažnyczioja Szv.

Oil ('itv. Pa.
Szv. Motinos Dievo su kūdikiu 
ant ranku 
miglos prie 
davėsi regėti 
czionuitineje
Stepono, kuri mate tukstanezei 
žmonių.

Katalikai, Protestonai ir Žy
dai regėjo taji stebuklinga pa
sirodymu ir visi užtvirtino jojo 
teisingumą. Žmoni u tiek susi
rinko4 prie bažnyczios, kad keli 
blokai ulvcziu li'kos iržkimsz- 
tos, o palieije turėjo nemažai 
darbo pakol iszvaike žmonis.

Paveikslas pradeda po valei 
isznvkt. Kokiu budu ir isz ko
kios priežasties tasai paveiks
las pasirodo, tai da neisztyri- 
neta.

J05 METU SENUKAS ANT 
J SVODBOS SAVO SUNAUS.

Newark, N. J. — Kupper 
Bier, 107) metu buezeris isz Ho
boken, radosi ant svodbos savo 
23* metu snnaus Artūro kuris 
vede Etela Batemans. Laike 
piet senukas turėjo prakalba 

“Teip mieli 
svoteliai, rūkau drūtus cigarus 
ir pypkia, tik man labai liūdna 
kad net u riu iszsigerti geros 
gttžufos ir alaus. Laukiu kan-

del susirinkusiu:

trei 4 Kovo idant nuvažiuot in 
Washingtona ant inauguraci
jos prezidento Coolidg’o.0

Jonas 
mirtinai sa- 
I )aisy towne, 

s

Browns\dlle, Pa. 
Rrdiu>’ki, s užr id c 
vo paezia namie 
artimoje czionais, pu tam pat 
sau paleido kulka in smegenis.
I ’at i mirė nuo sužeidimo in kė
lės valandas. Priežastis žudins- 
tos buvo ta, jo 
prisiut i jam g 
to. Vyras taja diena atėjo 
mo gerai užsigeriąs. Kada ne- 
iszpilde jojo paliepimo, pagrie
bi* re\’ol\'eri isz stalczio, paleis
damas in jaja du szus iiis. Kada 
lasiprato i 

sau kulka.
takais net asztuonis mažus vai
kus, kurie buvo liudintojais to
jo baisaus atsitikimo.

SUDRASKYTAS ANT SZMO- 
TELIU PER DINAMITĄ.
Rothsville, Pa. — A. Janiko- 

nis, 30 metu, likos sudraskytas 
ant szmoteliu per eksplozije 
asztuoniu szmotu dinamito, ku
ri nesze skrynutėje ant poeziu 
isz Pine Knot stripinsu padėti 
in szante. Pine Knot stripinsai 
randasi netoli Minersvilles. Ko
kiu budu dinamitas 
neisztvri lieta.

pati nenorėjo 
uzika prie surdo- 

na-

0’

i ka padare paleido ir 
I’orą paliko siera-

truko tai

Paskutines Zinutės.
New Rochelle, N. Y.

‘vaidis, kuri sznmgehnnkahau- 
spėjo i n mest i pamate, kad po
licija ateina, 5 asmenys 
tuoti.
SENOVISZKI PALIKIMAI.

Klangiai, Veliuonos valszez.
- Apie Veliuona veik kiekvie

nam žingsnyje 
brangiu kiekvienam 
senovės palikimu. I’av 
gi i lose 
delis, piliakalni.* 
viu apkastas.
ja, kad jo virszuneje 
buvusi maldvkla. 
rasta senoviszku

aresz-

galimu užnikti 
lietuviui 
•I 

yra gražus, nors 
s, lygiu 

Žmones pasako
si* no vėjo 

Kasinėjant 
dideliu plytų 

ir kitu muro buvimo žymiu, 
t.. < i t

o*

Klan- 
nedi- 
grio-t-l

APGAVIKAS.
- Szioje apyliii-Vieszvile.

keje kuri laika trainiojes ap
linkui vienas prusiszkas priga
vikas, save pasivadinės ban- 
kieriumi, miesto sekretoriumi 
ir kitaip. Sakes esąs isztremtas 
isz Pareinio ir atvvkes in czia 
snjeszkoti avo broli, kuris czia 
užpirkinejas miszka. Broli, 
esą neradęs ir dabar neturįs pi
nigu gyžti in vaterlanda. rfo- 
kiu iszsikalbejimu jis iszvilio 
jo tulu žmonių gerokas sumas 
pinigu ir juos 
alkoholi. Dabar
pasirodė esąs vienos Tilžės ap- 
draudraudimo instaigos atleis
tas agentas.

Panemunėlis, Rokiszkio aps. 
— I Gruodžio (raukinis suva
žinėjo Rokiszkio žydą Leibczi- 
ka.

miszka.

tad sutirpė in 
jis suimtas ir

SUIMTI.

vedama
vagiu szaikai, 
gimnazisto K.

Czionais su-

Szimtas žmonių pasiliko be ])a- 
stogos, kada sudege trys dideli 
namai.

Chicago. —
dego Hoops namas, 50 kompa
nijų ugnogosiu likos / iszszauk- 
ta, 20 ugnagesiu likos apimti 
durnais.
$1,000,000.

New Yorl

Bledes padaryta ant

Laivas Pa- 
ezioriais

ANVW I O1K.-----

ris iszplauke isz czionais in 
Londoną su 1/250,000 dolohiu 
aukso del Szvaicariszko banko.

VAGEI
Bajorai, Rokiszkio ap. — 

Tapo sugauta
3 kl.

Milaknio. Vogdavo grūdus, li
nus isz k. Szaikoj inejo no tik 
vaikai, bet ir 
kai.

JUODRAUKEI NORI 
PINIGU.

suaugę ukiniu-

Rokiszkis. - Lapkriczio 
pabaigoje J. Szczuka gavo nuo 
juodrankiu laiszka, kad nuro
dytoji vieton pristatytu 5,000 
litu. Davus žinia policijai, nu-
rodytoje vietoje pastatyta sar
gyba kuri tris juodrankius pa- 
irnvn n <Iii .iavirnlrnn iln Juvlrnlrn

LIGONIU PERKĖLIMAS.
Taurage. — 

gonine, g ‘ 
Kalvarijon dar szimet, arba 
tuoj po nauju metu. (Ar neat
silieps per kėlimo szaltas lai
kas in ligoniu sveikata ?). Czia 
bus intaisyta venerine ligonine 
ir taipogi bus perkelta isz Tau 
rages 
ne.
* Apskrities ligoninius 
Tauragės dvare tiktu 
prieglaudai, kuri ežia labai pa
geidaujama.

Psichiatrine li- 
pnlet, bus perkelta 

szimet.

dvaro apskrities' ligoni-

rūmai 
seneliu

daug toblvcziu 
Va Ir Iže

SUDAUŽĖ KRYŽIUS ANT 
KAPINIU.

Kaunas. — Kokie tai nieka- 
dejai sudaužė daug kryžių ant 
kapiniu Kleiderutiosia. Dyga- 
ve sudaužvta
ant žydiszku kapiniu, 
jeszko piktadariu.

VAGYSTA MEDŽIU.
Rumsziszkiai, Kauno apskri

ties Proveniszkiu girininkijos 
eigulis Jonas Lainskas pasto
jo miszke didele vagyste me
džiu. Eigulis pėdsakais nuseko 
in Aleksandrankos kainui, kur 
ir atrastamalkos pas Sinkevi- 
eziu ir kitus. Tuomet eigulis 
rastus medžius perdavė saugo
ti vietiniam ūkininkui Tomke- 
vieziui, pas kuri atsivijo eigu- 

i Andrius Brazaus- 
Jurgis Zumaras, ir rek- 

44gana kratas daryti” 
ir supjaustė

Ii piliecziai
kas iv 
darni 
puolė su peiliais 
eigulį, perdurdami kuiriji szo- 
na ir kitur. Muszeikus pavyko 
atginti tik atbėgus seniūnui su 
szautuvu.

Už sumusziina 
pinsko-Janavos 
Brazauskas ir 
bausti po tris menesius kalėji
mo.

eigulio La- 
taikos teisėjo 
Zumaras nu

RADO SENUS KAROLIUS.
Kaunas, — 4-12. kasiueda- 

,mas senapilio liekanas dail.l A. ’WX T' ii , ' Ii*' . i i * * • tPresąsrA metru gilume iszkase 
nauja radini —• moteriszkus 
brondhiits karolius, labai dai
liai padrotus, žiedeliais pa- 
puosztus.
amžiaus, greieziausia romėnu, 
o gal vokiecziu darbo. Rastieji 
karoliai galėjo tekiau gyliu pa
tekti ingriuvus piliai arba liko 
ten žuvus kokiai nors moteriai

Karolini

žiedeliais 
Karolio i 12 ar 13

daug amžių atgal.
padėti Archeologines komisi
jos muzojuje. Ta pat diena pri
sikasta iki atidengto pilies pir
mo augszto grindų. J'arp ak
menų ir gelež galiu rasta kasz- 
tano rioszutas, taipgi pragule-

4 1M1 * <• « w n klArtll*
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GONBUttS
Tokio, Japonije. ,— 

szimtai ligoniu teq> 
radosi ir pulkininkas Warren 
Clear isz Amerikos ambasados 
kaipo ir 30 kiti svetimtauezėi 
likos iszgelbetais 

ligonbntes

„ • ■IH< Ii#

Trys 
kuriu

ik

isz dega n- 
Szv. Luko-CZIOS 

sziaus.
NORĖJO NUŽUDYT 

ZINOVJEVA.
Varszuva, Lenkija.

įauta žinių, kad praeita ket
virtadieni Leningrade buvo 
padarytas bandymas nužudyt 
komunistu virszyla Zinovjeva. 
Pastarasis ka tik buvo giyžes/ 
in Leningrade, ir jam apleidus 
geležinkelio stoti, vienas jau
nas vvras szove in komintemo 
vada. Szovusio pavarde yra 
Sudakov. Jis buvo suimtas.
BAISI NELAIME AKT VO 
KISZKO GELEŽINKELIO.
Beri i na s.

t rūkei arti Heruso 
su baisia

Czia

VI

’ "į'i;

f

ii

g ■ !l p!1

J

S

užsidegė.
o arti 50 su- 

isz tu buvo

I 
M

i

H,
.■ i

Du paša žievine i 
susimusze 

pa sekm ia. Keturi 
vagonai likos suteszkinti ir tuo 

Apie 30 paša žievių
likos užmuszta 
žeista, daugiaaše 
darbininkai iv anglekasei ku- 
vie važiavo isz davbo terp Dovt 
maudo iv Wanne. Ekspvesinis 
tvukis su keleis vagonais isz- 
sivito nuo sztangu. '

Bvuksela. — Ihisažlėriuis 
tvukis tvenke in tavovini terp 
Langenbruggo 
isz priežasties didelos miglos. 
Keturesdeszimts pasažieriu li
kos sužeista.

ir Tornetizen,

Richmond, Va. — Palici-ft

je surado lavonus szesziu kūdi
kiu nuo 3 lyg 
mo, paipuosia ant ulycziu.

Hazleton, Pa. — Praeita
meta czionuitineje aplinkinėje 
iždege 29,635 akeriai girrin

5 menesiu senu-

akeriai 
verties $66,000.

GAL IR TEISYBE.
— Del Dievo, žiūrėk, tennis 

kabo žmogus ant medžio!...
— Duok jam malszei kabo

ti. Keliolika minui u ad^al szo-
ko jisai in vandeni, bet ji isz-
gialbejati, o dabar gal pasikorė 
iri utį t I vii nu ii iuvJrl^in'i i *
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KAS GIRDĖT
Sziadien apgailestauja kelios 

szeimynos neteikia savo vyro ir 
tėvo, o tai vis per priežaste pa- 
siutiszkos prohibicijos kuri yra 
priežaste daug nelaimiu, kaip 
tai atsitiko ana diena Meiz- 
ville, prie Gilbertono. Sveteliai 
susirinko ant svodbos, links
minosi ir vėlino jaunave
džiams linksmo gyvenimo, bet 
toji linksmybe pasibaigė stai
ga ir netikėta 
svodbiirinku.

Kada susipras prohibicijos 
veidmainei, 
ntnesza daug bedės po 
sklypą.

vėlino

mirezia keliu

jog tokios tiesos 
visa

Metiniam raparte Filadelfi
jos diecezijoi, kardinolas Dau
gherty paduoda buk praeita 
meta susitvėrė 14 nauju para
pijų svctimtautiszku terp ku
riu yra Szv. Onos lenku, Frack
ville, Szv. Andriaus, lietuvisz- 
ka Filadelfijoi ir Szv. Paneles 
isz Vilniaus Lietuviszka parū
pi jo Chester, Pa.

Iii parapines mokslą ines lan
kosi 116,561 vaiku ir pastatyta 
septynios naujos mokslaines.

Ant kožno gyventojo Ameri- 
ke kas motas pripuola po puse 
kiaules, o 1397 skerdinyczios, 
kokios randasi czionais iszsiun- 
1e praeita meta visokios mėsos 
už 2,585,802,888 doleriu. Ta ji 
meta papjauta 10,178,000 jau- 
cziu, 57,018,000 kiaulių. Klijų 
iszdirbta už tris milijonus do
leriu.

Vyras veda moteria po ran- 
vvra už no-ka; inotere veda 

sies.

Kvailei yra panaszus in uo
si n i a sk epe t a i t e: n i e k a s be j u j u 
negali apsieit, 
jnju netemina.

bet niekas ant

Dideli tikejimiszka inspudi 
padare ant visokiu iszpažinimu 
“stebuklas” Szv. Stepono Ra
tai ik iszkoje
City, Pa., kurioje pasirodo Szv.
Panele su Kūdikiu Jezusu ant 
amžinosios lampos. Isz pradžių 
buvo manoma, 
veikslas atsimusza

bažnyczioje Oil

jog tasai pa- 
nuo kito 

paveikslo, liet kada langai bu
vo uždengti, nauja lampa už
degta, tai regėjimas da buvo 
aiszkesnis. Apie deszimts tuks- 
taneziu žmonių regėjo toji ste
buklą, ne tik Katalikai, bet 
Protestonai, Žydai ir kiti. Žmo
nis trauke isz visur regeli tojo 
pasirodymo.

nors ji ir

Kas yra stipriausiu pamatu 
žmonijos f

Ar tik ne bus tas: Tikra mei
le Dievo ir artymo. Paimkime 
ant paveizdos: Jeigu namas 
pastatytas ant stipriu pamatu 
tai stoves visados, bet jeigu 
fttatytas ant liuosos smelties tai 
pradeda kristi, o
ramsto, bet nesilaiko ir greitai 
sugriuva. Panaszei ir su žmo
gaus gyvenimu. Tiejei, kurie 
ant stipraus pamato yra isz- 
aukleti, laikosi meiles Dievo ir 
pildo Jojo prisakymus. Nega
na kad turime mylėti savo ar- 
tyma ir ji glostyti, bet turime 
ji suszelpti varguosia ir nuliu- 
dimuosia. Sziadien žmonis gy
vena prieszingai. Turtuoliai 
pasinaudoja ir apiplcszineja 
vargszus. Priežastis to yra, kad 
mes nesilaikome vienybes ir 
stiprumo, todėl bangos daužo 
mus isz visu szalin kad neturi
me stipraus pamato.

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviuką Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NKW YORK, N. Y.
Teloponasi Waker 4335

r

PRANESZIMAS LIETUVIU 
SPAUDAI.

Pastaruoju laiku Amerikos 
spaudoje pasirodė žinių, 
susekta nelegalia emigrantu 
gabenimas in Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Isztyrns ta dalyku, pasiro-de, 
kad esanti isztisa sistema, ry
sianti Kauno agentus su kai- 

Amerikos lietuviu 
rr .............

kao

fam tikrais bu-

as-

nieku ne-
i n va iriu

kuriomis 
agentūromis, 
dais, Užlaikius visus musu iu- 
statu reikalaujamus formalu
mus, klastingai buvo iszgau- 
nami pasai ir Įeidami isz Lie
tuvos Pasiuntinybes Vaszing- 
tone, kuris buvo sinncziami 
Amerikoje negyventiems
meninis, kad juos nelegaliai in- 
vežti Amerikon.

Tiesioginiai sziame atvejuje 
labiausia nukentės 
kalti žmones, kurie
agentu suklaidinti ir sumokė
jo po kelius szimtus doleriu vis 
tiek savo tikslo nepasieks.

Lietuvos Respublikos Pa
siuntinybe, kad apsaugoti gera 
Lietuvos varda ir Lietuvos pi- 
lieczius nuo isznandojimo yra 
priversta dar griežeziau laiky
tis pasu ir leidimu iszdavimo 
kontroles. Tam tikslui visu už- 
interesuotu agentūra ir notaru 
žiniai, Pasiuntinybe pranesza, 
kad bus reikalaujama:

1-a prie pasu ir leidimu ap
likacijų turi būti prisegtos ap- 
likantu fotografijos.

Notary Public
savo antspauda turi taip padė
ti, kad jos dalis patektu ant 
prisegtos fotografijos.

3-a Notari Notary Public tu
ri iszpildyti atskira priesaika, 
kad paso a pi i kantas asmenisz- 
kai prie to 
kacija ir ant
priegtos prie paso aplikacijos.

Tos atskiros priesaikos teks
tas szi toksai:

1............a Notary

2-a Notarai

pasirasze po apli- 
savo fotografijos,

swear

Public in 
and for the State of..................

do hereby solemnly 
that.............. is the same per
son whose photograph is atta
ched to the application 
Lithuanian 
annexed and I swear that.........
personally appeared before me 
and in nw presence signed the 
application and photograph to 
which my sepl is affixed.

Sworn by me and given un
der mv hand and seal this........

day of................... 192....
Notary Public 

turi būti
prisegta prie paso aplikacijos. 

Pasiuntinybe, 
naujas pasu 
nesz pie tai 
menu žiniai. 
LIETUVOS

for n
passport hereto

Szitoji priesaika

atspaudinusi 
aplikacijas, pra

ūži nteresuotu as-

RESPUBLIKOS 
PASIUNTINYBE.

Skaitykite “Saule”

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Pigiau uogų fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažlaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vldurci, puikus isz- 
margintl nikelio luksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
G va rantyti balberio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, Ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležels, kamsztus 
traukti ir stiklu pjauti. Gražus Icucu- 
gclis gold-fllled su kompasu ir labui 
gera safety.brltva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats bevelk tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 25c stempo- 
mis o <5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora iu jusu namus. Adrcsavoklte: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602, Chicago.
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SAULE
.....................

tai tu, senas Žalnieriau, kaip ji 
pamatysi, szita gromata paro
dyk, tai tail nieko nedarys 
Žalnierius ant gaidžio užsise- 

surinko Dr. J. BASANAViczius. do, pasakė raganai “dėkui” ir 
iszjojo. Atjojo in devinta kara- 
ysto; karalius tas lik iszsiŽio- 
jo, jau norėjo 'surikti, 
įas Žalnierius iszkolc gromata, 
r vėl tas karalius susicziaupe.

Dvylika adynu suėjo, jaii Žal
nierius miestadvarije ežia, kur 
a pana po dvylikos metu ateis. 

1‘ristojo jis pas yaisbuna už gi
zeli: koks jis geras va is hunui 
ir žmonoms, už dyka duodu ta
vora isz kromo, o viikare iszsi- 
ima ta masznele, kur

aukso.

Lietuviszkos Pasakos. lyk, tai tan nieko nedarys'?.

Po keliu dienu jau abudu bu- ;
pana 

o Žalnierius
vo paskiriame miesto; 
pas tęva nuėjo, 
priomiestije nusisamdę grinte- 
le pas tokia sena boba, o tos bo
bos butą raganos. Syki ant uly- 
ezios senas Žalnierius susitiko 
su ta pana; ta pana tarė jam: 
“ateik ryloj ant septintos ady
nos in bažnvezia, 

” Vakare 
prisako savo gaspadi-

gales bul 
senas žal-

W-*

t

I

tik so-

pana davė 
stalczius

jam ta 
prikrato pilnus 

Vaisbunas

tu mano kardo nepakelsima, 
tai pakelk detszini balno skver
ną, ten rasi tokia bonkuto; isz 
tos bonkntes užgersi, tai pakel
si lengvai mano kardu.” Tas 
Žalnierius 
nokti.
atėjo, reik trecziam jenerolni 
eit saugoti;
atėjės pas sena
szo, kad eitu daboti. Tas ir vol 
neatsako ir eina. Apie dvylik
ta adyna atsiliepe balsas isz to 
paini nkl o: 
saugoja»■ 
si Ii epe 
eik szen, iįsz

mano 
gerai 

Sztai
se rge jo visa 

ir treczia naktis

tas vėl bijo, vėl
Žalnierių pra

PAJESZKOJIMA1.

Pajeszkau broliu ir sesers, 
Antanu, Tožopa ir Marijona 
Ligucziu ir pusbrolio A./Pur
aus. Visi gyvena Chicago. Pus-
brolis A. Turkus, gyveno ant 
Aleikos. Praszau atsiszaukt.

Jonas Ligutis t6 
Box 472 Minonkj III.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriua

.. ........ .... ♦

MILL & PATTERSON STS.
ST. 0LAIR, PA.

szliubas. 
nierius 
nei, kad ji ant septintos adynos 
prikeltu, o ta, jam bemiegant, džiaugiasi, mislija, kad jo gize- 
atsuko atgal jo ziegoreli, ir tei
sybe — prikėlė ant septynių, rais tas 
ale galėjo but jau kokia devin
ta. Senas Žalnierius eina in baž- 
nyczia ir susitinka pana jau 
gryžtant isz bažnyczios. Pasi
sveikino, o pana pasakė: “kad 
sziandien neatėjai,
ant asztuoniu, ir vėl persiskyrė 
abudu liūdnu. Vakare senas 
Žalnierius praszo savo gaspadi- 
nes: “o rytoj mane ant szesztos 
adynos prikelk!” 
rytojaus
ziegoreli ir 
ant szesziu, 
kokia deszimta. Nueina tas Žal
nierius in bažnvezia ir snsitin- 
ka jau ant 
sveikino, 
sako:

tai rytoj

is labai moka vaisbant. Vaka- 
žalnierins eidavo po 

miestadvari pasivaikszcziot; 
dabar jisai syki žiuri, kad teip 
to miestftdvario valdonai nu
liūdę. Jis priėjės prie vieno 
Žalnierių valdono ir paklauso: 
“del ko jus tam mieste teip nu
liūdę?”—“
nebusime nuliūdę, 
nakti ton, ot paw tuos skiepus 
vis po viena Žalnierių prapuo

Senas Žalnierius pasiliko

Et, atsake, ka mes 
kad kožna

Ragana ant
da daugiau atsuko ant nakties pas tuos skiepus; 

teisybe — prikėlė 
ale jau galėjo but

< c

jan niekad 
” Vakare 

Žalnierius prisakė savo

szventorians, pasi- 
pa s i b u c zi a v o. Pa na 

ateik rytoj ant penktos 
adynos, o kad jau rytoj nesusi- 
vineziavosime, tai
n e s u si v i n cz i a v os i m c.
senas
gaspadinei, kad prikeltu ji ant. 
penktos, o ta jo ziegoreli pavo
gė ir prikėlė ant dvyliktos. Se
nas Žalnierius bėga in bažny 
ežia ir susitinka pana terp baž- 
nyczios doru jau isz bažnyczios 
einant namo; isz gailesezio pa
na net apsiverkė: 
sako, kad mudu in
dienas nesusiženijome, tai kas- 
žin, 
dabar eisiu in 
dvaru, o kol
dvylika metu; man tėvas viena 
<l\ara karai isz k a 
asz dabar in

jau dabar, 
szitas t ria

ar kada susiženysinle; asz 
man paskiria 
nueisiu, truks

la.”

ri p i e d v y I ik t a a dy na i r pa s i ba 1 
“kas ežia 

senas žalnie-

ar senas Žalnierius 
— “Teip asz,” at- 

Žalnierius. — “Na, tai 
tau duosiu tokia 

bonkuto, isz kurios paliesi bis- 
ki,
ga.H, UVHUCHH.UO, 
mantiniai drabužiai ir deiman
tinis kardas; mano karda, 
noma, tu nepakelsi, ale pakelk 
deszhri balno skverną, ten rasi 
tokia bonkuto su vandeniu, ka- 
dą isz tos bonkntes užgersi, tai 
pasidarysi labai drūtas ir tas 
žirgas oru galės leki; ir priesz 
velnią galėsi jot ir ta apvajavo- 
si. Mes ezionai tai senovės mil
žinai, daug gero kita syki pa

ti dabar, kad tu, senas 
, mus tris milžinus 

iszkclci in tokia garbe, tai da
bar mes tau savo galybes ati-

Padekavojo senas žal-

i <

■r m

lai stošiB deimantinis žir- 
dei-deimantinis balnas

ži-

v !

darom, 
žalnieria u mus

kas:do kas-žin 
yra?” paklausė

Antra syk smarkiau pasi- 
žalnierius nebe

lik klausia:
Ir treczia syki pasibaidė: 
ežia yra,

mis.
balde; senas

perkūnija 
nedrūti namai

“kas ežia?” 
“kas 

atsiliepk, o kad neat
siliepsi, tai jau bus ledukai!” 
užriko Žalnierius. Ketvirta sy
ki pasibaidė, kaip 
sugriovė; kur
net sugriuvo, ir pradėjo grau
dus balsas szneket'i: 
skiepuose guli trys 
negerai pakaroti, jeigu jn pa
ko nes nepataisys, tai po viena 
visi žmones prapuls ir pats ka
ralius neliks gyvas. Turi pasta
tyt auksini paminklą, t uos mil
žinu kaulus sudėt, tai bus ra
mu. ’ *
nierius apsakė visko karaliui. 
Karolius 
drauge ir nusiminė:

“tuose 
galijotai

Ant rytojaus senas žal-

prasidžiugo,

Asz Stanislavas LiaugaUdis 
pajeszkau savo sesers sunAus

fezbalsamuoja ir laidoja tnirusitui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1378 M.

»

davėm. ”
nierius už galybe ir nuėjo sau 
namo; nuo to sykio niekas ne
bijojo saugoti ir jau isz to 
miesiadvario Žalnieriai nepra- 
puldavo. (Tolinus bus.
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SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bu» kož

Jgnaca Sapavicziu 10 meti! gy
veno Cenienton, III. Taipgi Pe
tra Raudi, szvogcri, isz Kauno 
Red., Telszin Apskr., TelsziuRed., Telszin Apskr. 
Para. Meldžiu 
adreso.

Telszin 
atsiszaukt ant

St. Liagaudas
541 Wells St., 

Steubenville, Ohio.

Pajeszkau pusbroli Matau- 
sza Povilani, paeina isz Kauno 
Red., Panevėžio Ujezdo, Velžio 

Pra-Volost., Klepsziu Sodž. 
szau atsiszaukt po adresu.

Karolina Grigiene
61 Cliff St.

Naugatuck, Conn.

Pajeszkau Joną Kvietku ir 
Petra VeJocki, paeina isz Erž
vilko Parų., Tauragės Apskr. 
Tegul atsiSzaukia ant adreso.

Juozapas Kaveckis
R.F.D. No. 2 Box 53 

Avella, Pa.

Pajeszkau savo dvieju bro
liu Kazimiero ir Juozo Bukaus
ku, ir szvogerio Petro Rvdzevi- 
cziaus. Teipgi giminaiezio Jo- 

Nasotsko. Meldžiu atsi- 
patys, ar kas apie

no 
szauktf jie 
juos žino.

Juozupatas Benskv
No. 4962 — ?8th Street 

Detroit, Mich.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa 

--------------- —

Lietnviflzkfts Bankierina
ir Laivakoreziu Arentas

i

I

Lietuviukai Graboriua

K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

616 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

*

*1

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi jo kaipo tai viduriu užkietejima, 
pcrsznlima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausmą,

r K

kraujo tingumą, inzputimus, rugavi- 
muB, galvos skausmą, iszgasti, nesno- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nertkankyk virs? 
minėtoms ligoms, bot gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba Ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 

[ligos, kiekvieno pakelis po 60e. Nuo 
nervu ligos, iszgastics, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplalszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta <7.50. Atsiuskit 
10c. o gausite musu visokiu Žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. ŽUkaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N, Y.

Asz Petronėle Yermokienc 
pajeszkau savo brolio Stanislo
va Geni, girdėjau kad keli me
tai atgal gyveno Springfield, 
III., dabar nežinau kur. Turin 
svarbu praneszima isz Lietu
vos. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt už ka 
kinga.

Visu metu gyvenimas

na Utar- 
ninlca 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

o vėl 
kur, sa- 

doiig auk
so, kad galeeziau paminklo pa- 

” “Auksą asz duosiu, 
pasirnpyk meisterius,

dėtu pastatyt ta panrink- 
Paskui už miesto pastate

O

busiu de-

P. Ycrmokieue
2125 25th St 

Detroit, Mich.
•t

statyt t 
tiktai galėsimo susiženyt 

asz ir kad
)

la.

tu
g’

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA3

Pajeszkau savo seseri Biran- 
tate ir broli Mikola Sczetanavi- 
cziu, mes esame vienos motinos 
tik nevieno tėvo. Jie yra atva
žiavę in Pittsburg, Pa.
kas apie juos žino malonėkit 
praneszt.

Stanislava Mastovich
R. R. No. L 

Caseyville, Ill.

automobiliui

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgl 
pristato automobilius visokiam! 
'-eikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeivu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes ass galiu Ju
mis pigiau geriami parduoti negu kiti. 
333-336 W. C««tr« St.. Maka«oy City

iszgelbėjai, tai

nžraszc, tai ko, asz gausiu tiek 
ji turiu keliaut, 

tai kada ten mano dvare susi
eisime,
o jeigu tu neateisi, tai
nesiženysiu, nes jau tau pasiža
dėjau, už tai, kad tu mane isz aukszta, platu ir ilga mūra, tai 
peklos galybes
tau ir teksiu, jeigu tu norėsi.
Ant tu žodžiu juodu pasimyla- 
vo,' pasibueziavo 
vienas kita neapleisti, ir per
siskyrė abudu nulindo. Senas 

, sugryžes pas ta
savo gaspadine, pradėjo sinar-
Žalnierius

J prižadėjo

ten senas Žalnierius, atsisėdės 
ant kraszto muro, krato ta 
masznelez isz kurios ' biro auk
sas, isz to aukso meisteriai pa
state i“ '
in t a panrinklh surinkę tu trijų

• w • a ,'9. J, ' i f ji a "jAjll' <1 ’ ' —

dideli, puiku paminklo,
- T < 11 ; '| ‘ f. —

milžinu kaului, eudejo. Tos ka- j •. 'L 1 ■ i

Jeigu

DAUTARASHODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsisenejusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- | 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą k« aplaikate nuo manes yra 
gvarantuotus.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar Ii- I 
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atojkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dles, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduodu per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stokus jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
mane.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztino ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate norvuoti ip trote nuodo- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pu lses, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stokus energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, I 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre)/ 
kraujo, odos ir spcciales ligas pilVo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis. ,

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spu- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy-

1

ralius turėjo jtrls po suvės je- 
nerolus; pirma naktį siunezia 
jauniausi jeirerola saugot .pa-

9 AkCIO C4UCJXQ4A UVAH1L U

vogt; jenerolas bijo; einu pra- 
szyt to seno Žalnieriaus/kad 
tas eitu saugoti. Žalnierius, nu-

nerol us; pirma nakti simiczia 
dinejo. O ta boba ragana emo /r*
, . . . , .. v. . minkla, kad kas auksa neimtu

kei muszt už tai, kad ji prigau-

baisei rėkt, o jis nežiūri — mu- 
sza ir gana. Ant galo ragana 
ome geru praszytis, kad .tik ne- 
musztu: “sze, sako, asz tau ta
vo ziegoręli atiduosiu!” ~*“A,

szyt to seno Žalnieriaus/kad
_ V J 1 M" v ■■ „ "

Juozapa Racz-Pajeszkau
kauska paeinantis isz Szvent- 
ažerio, keli metai atgal gvveno

tu bestija^ užriko Žalnierius, 
asz turėjau savo mylimos pa
nos negaut per tave; dabar 
dvylika metu asz su ja nesusi
eisiu,” ir da labiau pradėjo 
niuszt ragana. O ragana szau- 
kia: senas Žalnieriau, neuž- 
muszk mane, asz tave in dvyli
ka adynu nu jodysiu ten in ta 
miestadvari, kur tavo ta pana 
per dvylika metu eis.” — “Na, 
kad teip, tai da asz tave palik
siu gyva,” 
gana atvedė dideli gaidi:

bare Žalnierius. Ra- 
‘ ‘sėsk 

sako, ant szito gaidžio, tai in 
dvylika adynu atsidursi tu 
tam miestadvarij. ’’ Žalnierius 
vėl paszoko ant tos raganos: 
“ar tai tu da mane ežia ant 
juoko laikysi,” ir vėl da kėlės 
kumszczes sumėtė. Ragana ne
žino ne kaip genytis: ”tik pa
bandyk, sako, jeigu jau nebus 
gerai, tai jau galėsi nlane už- 
muszt.” Senas Žalnierius /užsi
sėdo ant to gaidžio, o ragana 
da pasako: “dabar josi p‘er de- 
vynes karalystes, asztuonios ka 

ralystes yru geros, < ___

adynu
Žalnierius

? o devintos 
karalystes karalius, kaip tik
pamato svetimos žemos įttlogu, 

žmogus parvirsta ir nbgyvaš;
tai kaip perpykęs surinka, tai

"l| •• 1,1 ,t ; ' 'i' ,

ėjos pas paminklą ir saugoja.
Apie dvyliktą vidurnaktije 

“ar se- 
žalnierius saugoja ? ” — 

atsiliepe žal-

Mill Crook apie Wilkos-Barre. 
Turiu labai svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso. 

Jos. Samanas 
42J10 S. Artesian Ave

adyna atsiliepė balsas:
nas
“Asz tas pats!”
nierius. — Na, tai eik szia,«usz
tau duosiu toki pagaluka, kad 
tu su tuo pagaluku pakrapsz- 
tysi, tai tau stosis sidabrinis 
žirgas, balnad ir drabužiai ir 
kardas; žinoma, tu mano kardo 
nepakelsi, ale pakelk deszinejo 
pusoje balno skverną, ton rasi 
bonkuto tokio yandens, užgersi 
to vandens, tai tuosyk lengvai 
pakelsi mano karda.”
Žalnierius.pirma nakti sergėjo 
gerai; atėjo antra naktis, rei
kėjo eit antram jenerolni sau
goti, tas vėl eina pas sena Žal
nierių praszyt,? kad eitu. už ji 
saugoti. Senas ; Žalnierius vol 
eina; nuėjės stovi pas pabrink

Senas

la; jau dvylikta valanda Su
sijudinu paminkle ir

uar senas Žalnierius
M a<t-

vėl pa-
klauso r į 
saugojai 
siliepe žalpierius. — “ 
eik szen, asz tau duosiu tokia 
plunksnelė,' kada tu suz ta 
plunksnelė paktapsztysi, tai 
tau stosis'auksinis žirga-s, auk
sinis balnas, ^auksiniai drtiliu-

ar senas
/Teip asz 

Na, J n i
r ii i 1

plunksnele, kada tu su' ta

tau stosis auksinis žirgas, auk-

ži a i ir auk si ijris |, k ar d a s; žino -
• ’-4 ’■

mai patvirtinti iv rekomendavoti per 
garsinglausius Europos ir A'inerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas lenais 
yra po No. 44 BROAD.ST. Ofiso va
įlindęs nuo 0 ryte iki 8 vakare.

'M 
Chicago, Ill.

CAPITAL STOCK <125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <628,858.62

Pajeszkau savo pusbrolio 
J urgis Stravinskas, 
kur Illinojaus steite.

Stravinskas, gx’Y’ena 
Mano 

ir patsai sergu, 
arba

marti numirė
Meldžiu atsiszaukt arba ži
nantieji apie ji meldžiu pra- 
neszt.

TAmoszius Jenczora
514 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

Mokame 8-crta procentą ant
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jura pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vfce-Prra.
Jos. E. FERGUSON. Karteriu*.

.|J »■

Tu Negali Išvengti!
RkąusnH] ‘ iwmaUxmoT
Kankinančių inMbyraą neuralgijos.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary PabUe

<»

'i

i
Nwtuacutuu ’ stalgaus peiąltino.
tcfcimčln. traukančiu, i padūkinu
varančiu skausmų, kuomet .skaudavarančiu skausir&Jau.z‘

BUCMiiM' auwav*

misi ar skaudu galrą, jei '

v • 1 uefl

" ii!*' f, -k ‘ if 
Jr *. I» * "h •• •

r v;.'JJI 1 H"" L IJt1 į.) i*l V ?1 ’

t Ofi*o.

maa laik* Juoml past- 
naudeji. Jlml autelkia 
malonų k . greitą pa
lengvinimą.

Nei viena alsai 
Šeimyna tegali būti 
tranko* iki ĮB'duolių. . 
Ndra tikraaie. Jei itetu- 1 
BIMKAHO raiehaken- ..

lo.
P. AD RICHTER & CO. 
10M148o.4AMr^t J

Brotklyn. N. Y. 11

' -1’ ' 1 ■

Irer. B. v 
tuojau* ir MvaUtnda- 
maa laika juorni past- 
naudoji. Jisai sutelkia

lengvinimą.
Nei vici

"trankos II
Wra ■

t /

,. ę į

Jeigu norite pirkti ar parduot! narna 
ta! keripkitea paa mane, aas jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namua 
ir kolektavoju randas.
namua ir tornlcrtua. automobilius Lt.

Kampas Catawissa tr Market St. 
Mahan y City. Fa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

►

Inart oriniu

R

«! ..... i. . . . ....
Laidoja kanu* numirurtu. Pa»*>do 
automobilius del laldotuvin britas- 
tintu, TMellju, partva*4 «ano Ir tA. 
W W< CojitXt 1!< Hafr wi E*
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KARALIENES PRIŽADAS.

Angliszkai Parasze Mary T;
Waggaman, Idetuviszkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

y y
4 4

* ‘ Tai tu, 
Dede Jonas, — 
liadukte Katarina?

___  <4

nai,”
sake mergaite.

Jis nusiszypsojo. Senai
Dede Jonas.

— burtelejo 
tu mano bro- 

JI . .
Taip — taip, Dede Jo- 

— drebaneziu balsu at-

ji y y
“senis

Senas Titnagas,

bas bevadino
Dabar visi ji vadina 
Dilionas,” “ 
ir taip vadina jau nuo seno.

— “Tu iszrodai jau nebema
ža Katiirina. Kiek jau turi me
tu?”

< <

y y

— “Busiu trvlikos ateinanti 
menesi, Dede Jonai,” atsako 
Katryte. Kalbėti jai buvo labai 
sunku! Kieme girdėjosi malo
nus balsai, bet czionai, kamba
ryje, viskas tyku, nyku.

— “Trylikos!1 
Dede Jonas. — ” 
kad taip seniai... 
tu!” 
dele, 
trauke: 
žinai, jog asz 
jas?”__ < 4 
te. — “

” — atkartojo 
‘Negaliu tikėti 

Trvlika me-
— Czionai sustojo valau- 

ruszcziu balsu 
Na Katarina, tikiu 

esu tavo globe-

paskui
4 4

Taip’’. — atsake Katry- 
Motina Paula man sake 

kad... sakau man aiszkino.”
— “Gerai, tai gerai. Asz bi

jojau, jog rasiu tave per maža 
suprasti, bet matau kad ne.

darbi n in- 
paprasta?

atvirai.
teisingai, ir 

jog jei kas k i

Kaip matai, asz esu 
kas žmogus, rustus, 
žmogus ir, Katarina su manimi 
turi kalbėti paprastai, 
Turime pradėti 
galiu pasakyti,
tas butu tavo globėjas, asz vi 
sai in dalvka nesikiszcziau. 
Bet kito nėra, tai gi turime da
ryti ka galime geriausia. Asz 
viską darysiu kas yra gera ir 
tikiu tu taip pat suprasi ma
ne.”

— “Asz — asz mėginsiu, 
atsake Katrvte.

pirmiausia 
>) _

Asz — * y

“Asz nemanau, 
drebancziijuos myliu”, — 

balseliu atsake.
A, gaila kad ne: Black 

yra mylėt

ta. —

Taigi 'susi

> y
Iszblvszkusi*<•

naujienas, me’ 
vargsz

_ <<
stone nedaug kas 
jaunam ar senam”. — Ir Dedi 
Jonas surauko kakta, rodo: 
manydamas ka nors nepapras 

“Bet, Katarina, dabai
bus tenai tavo namai ir turės 
daruti geriausia.
krauk savo daiktus, rytoj va 
žiuojame. Asz czionai ryt atei 
siu puse po deszimtos. Žiūrėk 
kad man nereiktu laukti. Lai 
kas, man pinigai: matysi, kai 
asz neapgaudinėju. Duse po de 
szimtos, IVgiai, atmink!

Jisai iszcjo.
drebėdama Katryte stovėjo aif 
vietos, iki nebegirdėjo jo sun 
kiu žingsniu; paskui, puldami 
in kede, iszmetc -savo lelija i' 
apsipylė aszaromis, — ji nie 
kad taip neverkė, net ir kad' 
jos brangus tėvelis ja apleido 
Nes tada malonus draugai pra 
nesze liūdnas
lios rankos apkabino 
naszlaite, saldus balsai tan 
szventus palinksminimo ir vii 
ties žodžius. Bet dabar nebūvi 

pasigailėjimo
?

supo ja; upelis aszaru, 
nesze su savimi praeiti, ateit 
ir dabartį in tamsybių ir misi 
minimo bedugne, kur vien De 
de Jonas buvo, nuožmus ir rus 
tus, neapkęsdamas visko, ka j 
mylėjo.

Kur tu, brangioji?
Paula ineidama pamate Katrv 
te verkiant ir vėl maloniai ta 
re: —tKas pasidaro, Katryt? 

“M Arup»   j, 
Karaliem 

vis: 
Motino 

as: 
Karaliene. O 

niekad nebebnsii 
O! Motin!”..

? >

nei meiles, nei 
nei szviesos tamsoje kuri a p 

rodo

Kairy t! Kairy t! Katryt 
” — Moti ir

() Motin, Motin! 
nelaimingoji maža 
atsistojo, verkdama ir 
drebėdama puolė in

“Asz negaliu... 
negaliu bebūti 
asz niekad, 
linksma!... O!

— “Mano vargszo! 
mino Motina Paula. — 
czionai, sėsk!”

rankas. -

REVOLVEREI PAIMTI NUO 
JAUNU BANDITU.

Sztai revolverei paimti nuo 
jaunu banditu Chicago in dvi 
sanvaites. Ginklus sunaikins. 
Viso aresztavota apie du szim- 
tai.

f
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linkės miszkais ir kalneliais 
slėniais ir upeliais, kurie tary
tumei szvilpte bego pro szali.

Visa žeme juokėsi linksmoj
saulėtojo Gegužes dienoj; upe
liukai tykiai vingiavo pakal
nėn; baltos avys ganėsi' žaliose 
pievose szalykeliai buvo pa- 
puoszli martelėmis ir reinune- 
lemis; o sodai, 
dais, teikė malonu vaizdą. Kat
ryte patemijo 
gražiu nameliu su baltais auk- 
sztais prieangiais, kuriuos den- 

i ir mažos 
kuriu palangėse žy-

apsikrovė žie-

nemažai semi
V A

Žinios isz Lietuvos.

BAISEI 8UMUSZE SAVO 
MOTERIA.

Szirvintai. — Vįeinis taikos 
teisėjos nubaudė Zigmą Czer
kauska už sumuszima savo 
žmonos, vienu menesiu kalėji
mo. Jasiuliszkiu kaime, Balys

■ 1
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Žogelis iszgirdo kaimynystėje 
pas Czerkauska dideli riksmu, 
nuvykęs rado Czerkauska su 
pagaliu rankose, muęzanti sa
vo žmona ir szvagerka ir tik 
subėgo kaimynai numalszino 
muszeika.

LINKSMA NASZLE.
Kaunas. —

Policija gavo Klaipėdos gat
ves gvventoju nusiskundyma, 
kad toje gatvėje esanti kokia 
tai naszle K. su dukterimi, ku
riu svecziai naktimis neduoda 
ramybes gatves gyventojams.

Policija, remiantis nusiskun 
dimu, padare krata ir nubaudė 
ta naszle 500 lietu pabaudos 
arba vienu menesiu kalėjimo.

Linksma naszle dabar lindė
ja.

1

j
I

I
1
r ill

•ge mcplžio szakos 
grin teles,
dėjo rožes ir lelijos. A! koks 

pasaulis, kaip Sesuo 
, kuri mokino .poezija, 

visados mergaitėms sakydavo; 
ir jei dėdės Jono namai butu 
tarp medžiu ir geliu ir sodo žie
du, isztikruju, nebūtu taip la
bai liūdna.

Apie antra valanda, 
žiuoja kryžkele —r stoti, 
liauninkai iszlipa ir traukinys 

pakalnėn, palikda
mas dede Joną, Katryte ir gal 
dvideszimti kitu keleiviu prie 

palei kaina stovinezios

gražus 
Karinei a

Pastaruoju metu

4

1

g
y

Ajovoi yra keli Lietuvei, 
Labai dideli kareiviai, 
Kada pedes sulaukia, 

Kaip pad ūkia klykia, szauke, 
Langus daužo, 
Duris laužo.

O tiejei narsus kvailei
Tai ne kas tik munszainpilvei, 

Vurgszai, ba tai ne žmones, 
Jau tiejei apsiszviest negales. 
Juk ir toki labai yra reikalingi.

Niekam netikiu, tik tada ga
lingi, 

gurguoles pritraukia, 
Po tam save narsunais ap- 

szaukia, 
O kaip iszsipagirioje, 

Tai ne verszio neatstoja.

Ji iAsz nemyliu De- 
- tiek bepasako

Motina),
dės Jono! 
įaszlaite.

Katryt! Katryt! Tu nobeži-
v- ! pirmiau ____ ____ ■, <i«z zi-; ’ 

pusbalsiai tarė Kat-I 
“i'-'*______ nemyliu, j

jo mylėti.

y y

y yna i ka kalbi.
Tai nuodėmė

nau, 
ryte 
Motin

l i 

y y._
bet asz

y asz zi

rei-
Katryte ir

isztisas

pnva- 
Ke-

L"

asz negaliu
Ir man goriau butu numirti ne
gu važiuoti in ta biauru 
Blackstona.
mirti.”

Argi tai buvo 
gūžes Karaliene kuri žiurėjo in 
Motinos veidą? u/i Gv-(■n v •• * i ma visus.sers Felicijos 
jonas ka taip 
Motina Paula nusiminė.
jeigu Dede Jonas sukeltu toje 
jaunoje krutinėjo kokia žiauria 
paniekinimo dvasia?

Katryt, Katryt
i l r

y

seno
Geriau butu nu-!

4.
Kelionėje.

In Blackstone, važiuoti 
kia isztisa diena,

keliaudavo
i dienas; bet tai buvo linksmiau-
• šio szveneziu keliones su mielu
' teveliu, geriausioms 
minusioms draugėmis, tai pirk 

/’v į davo skanumynu, tai juokan-

ir links-

nuszvilpc
Kaip

*1
I

gražioji Ge-

mažos
stoties.

Dede Jonas inspaude in Ka
trytės ranka sidabrini pinigą.

— “Mes czionai turėsimo 
valanda laukti; viduje yra už- 
kąnd ž i n kambarys,

ii jis tarė.

j III

Ikurie 
pardavinėjo vaisius; tai dalin
davo saldainius savo dran
goms; tai mokdavo su sargais 
ir konduktoriais, linksminda- 

T e v e l i o u ž s i e m i m:. 3 
laiko audros ir tamsos buvo sty 
ryti vesti po akmenis 
gražiaja 
platu ji vandeni’na.

j davo su Italu vaikais,

Argi tai So-1 
mažas zakristi- 

sznekneziavo?!
Kas ir uolas

per“II ispanių”
Kada jis

-- ta !

* ♦ ♦

Vienas kokioje tai urvoje pa
sigėrė,

Ėjo laukan ir jau duris pra
vėrė, 

Ir kaip tai po nogiu, 
Griuvo nuo trepu ant anglių 

Gilukis jojo buvo, 
Kad paliemonams nepakliuvo.

Parbegias namo, prie duriu 
suklupo,

Džiaugėsi, kad kailio nieks 
neiszlupo, 

Szauke per langa: 
Gaspadin duokie drabužius, 
Ba su manim szlektai bus, 

Nežinau kas pasidarė, 
Gal mano vidurei atsidarei 
Gaspadine tuojaus subarė, 

“Ka tu latre padarei? 
Juk tu bjaurei apsidarei, 
Gulekie lauke, tegul tave 

kvaraba, 
Nelaikysiu tokios kiaules ant 

burdo ir gana.” 
Tai ka, jeigu vaikinui teip 

pasidarė,
Ne dyvai jog kiauliszkai pa

dare,
Mat, isz baimes teip jam at

sitiko, 
Tiek to, bile liuosas pasiliko.

Ney y
'.ini jis tarė. — “Jai ko nori 
gali eiti nusipirkti-”

isztikruju norėjo 
szi-ta nusipirkti. Ir visas nepa
prastas judėjimas iszryto, ne
nustelbė minties, kad

j po pietų Szv. 
Urszules vienuolyno. Tikrai, 
ji buvo labai vargszų iszalkusi. 

ji in dideli szviesu 
kviesto 

o peiliu ir 
szakucziu barszkejimas, keptos

Katryte •»

— «isz~
y

VASARA, 
d

Alytus. — Apskrities mies
tas. Medines trobos. Dvi baž
nytėlės, maldingos bobos,
munas sriaunus. Szilai, smilty
nai, pusantro grybo ir rieszu- 
tynai. Mebmes uogos — mėly
nos lupos. Kas dvi pušaites, tai 
žydes upas. Pinigu toka. Alus, 
degtine. Du sykiu turgui. Plen
tai, duobėti. Szunu daugybe. 
Tiltai skylėti. Retai mokykla, 
dažniau aline. Brogos iszgerem 
— tuoj sutartine.

M

"»l

M
mjau dvi

pasiekdavo žeme, jis džiaugda-! valandos kaip 
| vos kaip paleistas
los berniukas.

Bet Dede 
netoks buvo 
Pirmos

Tikraiisz mokvk- ii

1 Mljl
' ill 8

— “Katryt, Katryt,” 
re ji liūdnai: — “argi muši 
mažoji mergele isztikruju mm

s?” — Ir prispaudus jo.* 
Į galvute prie savo krutinės Mo 
I tina Paula kalbėjo in Katryte 
i maloniai, saldžius žodžius, ku 
rie krito ant mažos užgautom 
szirdeles, kaip rasa ant numin 

gėlos.
Kada ji pabaigė, Katryt 

verke, bet.jps hkys szviete ki 
tokia szviosn ir jos Balselis bu 
vo malonesnis.

— “Mylėti ji!” — ji liūdnai 
atkartojo. “Mylėti Dedi 
Joną, kad jis mane mylėtu! O 
jis niekad mnhQs nemylės, asz

, Mo- 
Bus sunku, bet asz mėgin

siu daryti visa ka tamsta sa 
kai.”

II’ 1 •aplei

tos

kelionėje InžengeJonas
kaip jos tėvelis, kambarį. Ilgas stalas 

vagonai, ku- kvietė prie savos; 
pirmiau

— ra 
“Eil

— Motina Pan
la nusivedė Katryte ir pasiso

pabaigė, t

klesos
riuose Katryte pirmiau va
žiuodavo, buvo, kaip Dede Jo-

dainių ir vaisiu
praszalinti su piktu

Susėdo

PADEKAVONE.
< c

na s sake “tik kvailiui,

Tariu szirdinga aeziu redak- 
ci jei
kada pradėjau skaityti, tai sun- 

ju pasitraukti, 
ir ant 

yra daug 
bet pa-

visztos ir sziltos kavos kvapas 
šukele gera apetitą. Bet priesz 
dvideszimti minu tu į 
buvo sustojęs kitas traukinys 
ir dabai- prie stalo vietos nebe 
buvo. Vargszo maža Įvatryte

už puikius kalendorius,” šal
pa rdnvejai
“Ne!”

Jonas iszsi- 
“ Geležies 

Žurnalu,” 
kini paskendo mintyje, 
užmirszdamas Azale saves sc-

Bet, 
. Katrvte 
trakiniais, 

tai ir dabar pasitaiko jai atsl-

Gede 
trauke isz kiszenes 
Darbininku ir voi- 

visai

»>
Pil?niaulku buvo

Tnį

y*Pas mus 
laikraszcziu, 

nieko akyvo

Iy 
niekas nesirūpino, 

ir lauke 
nuo stalo, 
atrodė jai

apie kuria 
tik stovėjo nedrąsiai 
gal kas pasitraukę 
Trumpos minutes 
begalo ilgos.

ranka ■i

nii
i 

i 

i

ii

I

I 

j'jl

II

nuo 
Prisiuncziu užmokesti 
kitu metu, 
visokiu 
emias in
juosia nerandi tiktai užmetine- 
jimus priesz vieni kitus, jog 
net darbininkui žmogui pasi
daro bjauru ir juosia neranda 
nieko, bet kada gaunu savo 
mylema “Saulele” tai net mie
la kožna straipsneli skaityti ir 
pakol mano akys tarnaus, pato- 
lei skaitysiu jaja.

No. 8761, — G. S. Chicago.

Azale 
dinezia maža mergaite, 
kadangi musu maža 
dažnai važiuodavo f

jSofos.
Kodėl, tu drebi kaip

Ar Dedt
lapas’

asz
rusz-

— “Taigi; 
nemyliu vienuolynu, 
ežiai tarė Dede Jonas.

— “Ne centas mano pinigu 
nėeis in Pooiszku kunigu ai 
vienuoliu kiszenes. Supranti?”

Katry te nesuprato. Toks už 
sipuolimas, toks niekinimas to 
kas jai buvo brangu, neleido 
Dėdės Jono kalbos suprasti. Ji 
tik galėjo stovėti lyg nebyle, ir 
iszpletus, 
žiūrėti.

— “Kada ta jusu mokykla 
užsidaro?” — paklauso Dede 
Jonas.

— “Kita menesi,” 
šiai atsake Katryte.

— “Jei taip, geriau tuoj už
baigiame,” 
jas. — “Kita menesi 
giai galėsiu czionai atvažiuoti, 
tai-gi važiuosi dabar su ma
nim. Per vasara pabusi Black- 
stono Ridge, o paskui pamaty-

y

akeles beprasmiai

— nedra-

— tarė jos globe- 
asz var-

/šime. Bet jau nebebus Popisz^ 
kas vienuolynas, atsimink! Asz 
perdaug
perdaug. O kokiais ežia, nema
tytais skudurais tave aprėdė ? 
Ar tu loszi angela ar szventa ji 
arka?”

~ “O Dede Jonai., ne... ne!” 
(Sunkiai alsuodama sznabžde- 
jo Katryte.) — “Asz esu Ge
gužes Karaliene, 
balsavo už mane, ir Motina ap- 

... ir... ”
as žaros veržėsi 

kalbėjus, 
žavejanezia

girdejau apie juos.

Mergaites

vainikavo, ir
Kalbėtojai 

isz akiu; ji nustojo 
Lauke, ji girdėjo 
muzika; mergaites dabar szo- 
ka, ji žinojo, bet ju vargszc Ka
raliene buvo atskirta nuo ju, 
šžaltame, liūdname pasauly, 
kur viskas buvo szajta ir baisu.

— “Karaliene? A! Blacksto
ne nebus Karalienių” 
telejo Dede Jonas. — 
norėsi, galėsi turėti 
Ar turėjai kada arkliuką ? *

“Ne,” — atsake Katryte, 
purtydama savo gėloms — vai
nikuota galvele.'

— “Ir szuiiis, — 
s»zunis?” ♦

— bu mb 
“Bet jei 

arkliuku.

*

ar tu myli
r

dino szale suves ant 
4 4
Pasak v k man viską. •>
Jonas buvo nemalonus?”

O, ne, ne! Labai nege— 
— Dūsaudama, tarė mer 

“Tamsta nežinai koks 
t ’ >

____i.

ras.” 
gaite. — 
jis negeras!”

Gal Motina Paula žinojo, nėr 
isz jo laiszku ji suprato; bet j 
nesakė viso ka žinojo.

— “Kaip negeras Katryt?"
— paklaus?*ji meiliai.

— “O, toks piktas, toks ne
mandagus, toks negražus!”
— drebėdama atsake Katrvte
— “Ir jis taip negražiai kalbė
jo, taip negražiai apie vienuo
lynus ir kunigus ir visa ka asz 
myliu. Ir... ir... (Katryte apsi
pylė aszaromis) jis mane isz 
vesz isz Szv. Urszules ant visa
dos!”

Valandėlė buvo tvlu 
ka, kuri laike apkabinus naš
laite Katryte, labiau suspaudė.

— “Kada, Katryte?
balsiai paklausė Motina Paula.

— “Rytoj,” 
jautis atsakymas.

Taip greitai?

? y y

ir ran-

y y — pus*

buvo aimanuo-

— “Taip greitai?” — su nu
sistebėjimu paklausė Motina 
Paula. — “ Ar jis tau neleis bū
ti iki atostogų? 

y y ___y
y y

nusiminus at- 
“Jis sako ne

galėsiąs atvažiuoti, ir asz turiu 
su juo ryt važiuoti pusėj po de- 

” — Katryte nutilo.
Ar praszei, kad pavely

tu tau czionai būti?”
— “O! asz nieko 

negalėjau! Asz negalėjau kal
bėti. O motina, plikyk mane 
czionai, — laikyk, asz praszau!

— “Ne 
sake Katryte. —

- - v •

szimtos...
I 4

praszyti

O motina, laikyk
V; . „n «Į|. . 'JĮT1 TF i IĮ- ' 1

Asz dirbsiu virtuVeje kaip No
ra Plenute. Asz sumazgosiu pei 
liūs ir grindis iszplausiu. Asz 
viską dalysiu jei tiktai tamsta 
manes neiszleisi pas Dede Jo
ną!”

— “Mano mieloji- Katryte, 
laikytumėme jei galėtumėme.

Tolinus bus.

žinau! Bet asz mėginsiu 
tin.

sesti prie lango. Tiek daug ma
tėsi gražiu vaizdu pro langu, 

rustu 
savo keliones draugu. Ziureda-

ražiu vaizdu pro 
kad veikiai ji užmirszo

■ n.....

SKAITYKITE SAULE
_ _ t 4

Motina
y y_

pasilenkė pa-
mergele, isz

Kaip

“ Nega
niu rksoti.

karas, pirmas ir

y y

Tai prižadas?
Paula 

bueziuoti maža ja 
jos maloniu akiu aszara nupuo
lė ant saldaus pakelto veidelio.
— “Tai Karalienes Prižadas 
Katryt, atmink. Dabar eiva!”
— tarė ji linksmai: — 
lime czionai ilgiau
Tavo pavaldines laukia tavęs. 
Karaliene Katryt. Pasiimk le
lija ir eik vėl ant savo sosto.

Tikrai buvo noaprastas va- 
paskutinis

Karalienes Katrytės vieszpata- 
vime. Szviesos, muzika, szokiai 
puota, kiek buvo 
Kada sužinota jog rytoj Kat
ryte su savo turtingu dede, isz- 
važiuoja nekuriam laikui atos
togų, — vis tai kad iszsklai- 
džius juodus karalienes szirdi 
siauezianezius debesis.

Ir nors karta Szv. Urszules 
istorijoje, Gegužine szvente tę
sęsi iki vėlybo rytojaus, kada, 
pusiau o deszimtos, Karalienes 
Katrytės visos pavaldines, ve
damos Joanos Rigiutes, stovė
jo ant plataus 
priebuezio,
diev mažai valdovei, kuri, sė
dėdama vežime szailko Dcdoš 
Jono, žiurėjo per aszaru migla 
in brangius vienuolyno namus,

judėjimo!

Szv. Urszules 
mosuodamos su

Tavo Dede yra legal i s globo
jas, ir jęi jis nepavelija mes ne
galime tavęs laikyti.

—“o...” t t -
aszątota veideli ir pažiūrėjo in tojo vietoje.

* " 1 : l'T rW 'A

J M
►

— (Kairyte pakele

kuriuos ji apleidžia, o gal ant 
visados....

Juoda suknele pavadavo ka- 
raliszkus rubus: juoda jurei- 
viszką kepuraite užėmė Kara- 
liszkojo vainiko vieta: bet už 
juosteles Motina Paula užkiszo 
szakele “Karalienes Prižado, 
dar visai nepražydusią.

y y

dar visai nepražydusiu. Ar ji 
pražydės tenai kur Dede Jonas 
ja veža, ar Motina Paulos ma
ža vienuolyno gelelo nu v is szal-

* • .. . .4

ma pro Įauga, ji grožėjosi apie-

Padirbti del Angliakasių

JLKwb«

4 4

Ball-Band4 <

LORAC

Ball-Band” gutninai čeverykai padirbti del sun
kaus darbo.

Galite gaut * ‘ Ball-Band ’ ’ 
Himiner baltus, raudonus ir juodus
Žiūrėkit del Raudonos BolSs.

BAND
Apsiauk pora. Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
jie. Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

Čebatus, Lopac ir

Parsiduoda pas didžiuma krautuyninku.

Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

d* , J n, ■

“Namai kurio oliuoki ndlljoiiai už raif*

Prailginti puspadžiai ant “Ball-Band” (Raudunos 
BolOs) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

i r; < o ” ’

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminius te ve rykus 
čionai parodant Lopac ir Hitnincr pažiūrėkit kaip 
jie padirbti.

♦ ♦ ♦

Vaikinąs czionais užaugias, 
Ir da sziek tiek mokslo iszejas, 

Tasai buna kaip reikia vy
ruku, 

Neprisidės prie jokiu sportuku.
Mat žino, jog sziek tiek alie

jaus galvoje turi, 
Tai ant vėjavaikiu nežiūri 
Tokis apie bizni mislina, 

Veju jokiu nesigina, 
Ba žino, jog gyventi negales, 
Jeigu galvoje akseli turės. 
O velei, drabužis nedabina, 

Be mokslo iszlaižyta vaikina,
Jeigu isz menko medžio ve

žimą apmozosi,
Tai vyreli, neilgai su juom 

važiuosi.
* ♦ ♦

Netrukus gera mada bus, 
Kaip intaisys munszaininius 

kliubus,kliubus
Ba jau nevale turėti karezemu, 

Tai dabar privis visokiu
kliubu.

Ar gal mislinate kad tai del 
politikos,

Ar bobiszkos naudos?
Kur tau! Kad sueiti girtuok-

< liaut,
(Tir einiki traukt.

.Jus moterėles gerai apaižįu-T. _ _____________ ______________ ____________ •

rekite,
Ir tam visam isz laik užbeg- 

kite,
Da apie tai nutylėsiu, 

Kitu kartu daugiau paszpi- 
liuosiu.

SZVENCZIAUS1OSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS,

Visu pilnas aprastymM apie 
Gyvenimą S«v. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke eu prisluntimu tiktai 25c.

Puiki knyg«]».

W. B. BOCZKAUSKA9«O. 
MAHANOY CITY, CA
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— Stasis Jurenczius, gyve
nantis ant W. Atlantic A ve., 
likos sužeistas skaudžei iii ko
ja Ellengowen kasyklosia.

— Utarninko ryta, likos pa
laidota Onute, pusantrų metu 
dukrele Vinco Yakimoniu, 835 
W. Coal ulyczios po trumpai 
ligai uždegimo plaucziu.

Heights, aplaike 
akies prie darbo Kekley Run 
kasvk losią.

ISZ LIETUV1SZKU
KAIMELIU.

Philadelphia. — Sunkus 
miegas apėmė panaktini Juozą 
Mipiukevicziu, kuris 
dinsta. sztore Max Franko ant 
1612 Moore ulyczios.
pabudo rado geležine kasa isz- 
draškyta isz kurios vagis pasi-

turėjo

Kada

i! 1

Hl.1 ' I ■ i 
i1 S

< ■ i

*

sziais

— Franas Romaniuk isz 
Myerso peczes, teq) Szumaker- 
so ir Park Place, insiutes ant 
dvieju dukrelių, 12 ir 14 metu, 
kuriu motina nesenei mirė, isz- 
vare laukiui pusnuoges ir basas 
ant sniego ir szalczio. Sieratu- 
kes nubėgo pas Miltenis in 
Park Place kur gavo prieglau
da, Beazirdi tęva arcsztavojo ir 
pasodino in Afahanojaus kalė
jimą. Mergaites bus paimtos 
per Lehigh Valles kompanije, 
kuri duos joms atsakanti mok
slą ir prieglauda.

— Garnys atlankė
palikdamas siinu 

del F. Adomaicziu, 816 E. Rail
road uli., ir teipgi aunu del T. 
Matulevicziu, 717 E. South uli.

— Girdėt kad kompanije 
ketina pirkti vietas kurios su
degė Kalėdų ryta ant W. Cen
tre ulyczios ir ant tosios vietos 
pastatyti puiku hoteli.

— Neužilgio bus surisztl 
mazgu moterystes pana Helena 
dneziunskiute,. 426 W. Pine 

ulyczios, su Vincu Grebliunu, 
sunum Onos Aleksandraviczie- 
nes, 318 W. Pine ulyczios.

— Praeita meta Mahanojui 
buvo 49 alannai ugnies. Isz tu
ja 2 buvo netikri, 11 tyki o.’ 
tikri alarms i ant ugnim

— Kasyklos dirba gerai bet 
kaip kur negali pristatyt f už
tektinai augliu isz priežasties 
netikėto nupuolimo sniego ir 
smarkaus szalczio.
t Praeita Pamalei i 

Antano Kulinskio, trijų 
vaieziu senumo dukrele Sabi
na. Laidotuves atsibuvo Sere- 
dos rvta.

— Praeita petnyczia Kolso 
kasikloje per nupuolimą ang
lies, likos užmusztas Andrius 
Kavronskis rusnakas gyvenan
tis po No. 507 W. Market St. 
Jisai paliko paezia ir 5 vaikus.

— Edvardas Kubilius sūnūs 
saluninko St. Kubiliaus, ana 
diena pargfyžo sveikas isz 
Shamokin ligonbuezio kur bu
vo daryta, operacija ant apen 
desitis.

— Park Place kasvklosią 
Seredoft diena likos sužeistas 
Mikola Labutis, 617 W. South 
uli. ir tuojaus nuvežtas in Ash- 
• ando ligonbuti. Baisei sužeido 
peczius ir veidą.

— Williamas Szaipatauckas, 
47 metu, kuris apvogė Moreos 
paczta praeita meta, likos nu
baustas ant 30 dienu in Mercer 
pavieto kalėjimu.

— Seredoje netikimi na i mi
re groserninkas Tainoszius Ho
ran, 58 metu, kuris nuvažiavo 
in Filiidelfije ant operacijos 
voties ant peties, bet kraujas 
iižsitriicino nuo ko mirė. Bizni 
laike po 128 \V. (’cntre 
ežios. Paliko paezia, penkis sū
nūs ir dvi (lukterės 
žinomas visam mieste.

szeimynas

»>•>

mirė
san-

ulv-

Buvo gerui

PRANESZIMAS.

Pradedant

Franas Czapkinskns isz 
sužeidimą

ŽINUTES ISZ POTTSVIL- 
LES SŪDO.

Szimas Avižėmis isz 
Philadelphios nenorėjo mokėti 
savo pacziulei po $40 ant mene
sio ant josios užlaikymo, todėl 
likos uždarytas kalėjime.

Aleksa Navaitis isz Girard- 
villes aplaike 3 menesius, in 
kalėjimą, už laikymu paleistu
viu urvą.

Stepas .levuIškiš
villes už nemaitinimą savo vai
ku likos nubaustas ant mokėji
mo po $7 ant sanvaites.

Kazimieras

isz Erack-

Siiikeviczius isz 
Minersvilles turi mokėti po $8 
ant menesio del užlaikymo sa
vo senu teveliu.

Antanas Ga va na nekas isz
Shenandoah Heights kuris pa
vogt* medi mm Realty Co., tu-

nesakydami
Juozas

omo 300 doleriu, 
Juozui nei labanakt, 
dabar jeszko kito darbo.

— Ugnis sunaikino norsiu 
narna prie Frankford ligonbu- 
tes ant 4919 Griscom uly.

Minersville, Pa. — 
pe rs k y re m o t e r i szk u s 
Katre Petrauskiene 
nais nuo Jono Pctraucko isz 
Filadelfijos1.

— Jonas Kozileviczius ’ isz 
Mar Lin likos nubaustas nuo b 
lyg 12 metu in Filadelfijos ka
lėjimą už nužudinima Vlado 
Gudeho laike musztynes praei
ta meta, numurdamas ji peiliu 
quo ko mirė.

Sudas 
rvszius 

isz ezio-

1, . '
SAULE
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Padekavones nuo
Musu Skaitytoju.

Vėlinu visai redystei kanuo
sti pria tįsios sveikatos darbuo-Niipi m vinuvun uuv- i

tis del musu skaitytoju, laimėsi 
ir pasekmes visame, 
ežiu prenumerata, ir aeziu szir
dingai už regukuiszka siunti- 

Saules.

Prisiun-

nuo

Tamaqua, Pa. — Kada An
drius Garokis, kuris laiko sa- 
liuija ant Fast Union ir Eliza- 
betli hlycziu norėjo iszmest 
laukan Daminika Santo, kuris 
su savo draugais pradėjo dary
ti salitnie armideri, Santo isz- 
traukes britva, Dcriove An-per jo ve

ri sugrąžyti ir užmokėti kasz-[ driaus peczius trip kaišei, jog
tus teismo.

J u ozą s J u sz kelis kuris 'i sz - 
rove sauja plauku isz galveles 
Genavaites Truckiutes, turi už
mokėti kasztus.

Jurgis Levui is isz Shenado- 
rio turi mokėti kasztus teismo 
ir prižadėti daugiau nesipeszti 
su savo prisiegelia.

28 ei- 
žaidulio. 

Santo likos uždarytas Pottsvil- 
les kalėjime.

— Girdėt, 
Gudaitis pasveiksta 
gio sugryž namo.

daktaras panaudojo net 
les. ant susiuvimo

kad kunigas 
ir nenžil-

Baltimore, Md. Gruodžio

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli namai, 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy ‘ Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerno ir 
gaidžius.
drauge ar pusiau. Atsiszliukite

r

ant

ma “I
No. iA4 I AJ •

»>
— *A. V.

Washington, Wis.

Siuncziu prenumerata ir ant 
kitu metu
londoriuH, kuriame radau daug 
naudingu pasiskaitymu. Asz 

skaitau jau 33 metus

ir (lekavo j u už ka-

— — .    ---------------------------------------- ■ m ii ■—1

Valgiu Gaminimas

r Namu Prižiūrėjimas

Viskas parsiduos

Įuojaus ant adreso:
h r1,,J. Eklerą,

.('O1

f ******* OKienif
]401 W. Mahanoy Avė,,

-—

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 
lr« t;w«u et KA

I

!ii
ii

t

tI

I 
j
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Mahanoy City, Pa.

• . $1.50
W. D. BOCZKOWSKLCO.

MAHANOY CITY. PA'. 
.. .......         MII ■■!■<»* m Arti

ke tiktai . .
'!■>

T

i

nuo 15 Sausio 
(January) 1925 invyks sekan- 

« Jos prekes.

Parvežimas augliu mieste 
$1.25 tonas 
$1.25 , 
$1.50 tonas 
$1.50 tonas 
$1.50 tonas 
$1.50 tonas

Puse tono
Maiszytu augliu 
Jn Rn•vvery Hill
J n Hi Ilso peczia

*
Jn Ko Įso peczia
In Robinson peczia $1.50 tonas

$3.00 tonasIii Craigs peczia

Pasarhdymas pora arkliu su 
vežimu $1.50 ant adynos. Pa- 
samdymas 1 arklio su vežimu 
$1.00 ant adynos. Pasamdymas 
t roko $2.00 ant adynos.

Parvežimas malku
$3.00 vežimas.

Jszvežimas szaszlavu 
$3.00 vežimas.

Pavienis lodąs pelenu 
$1.50 lodąs.

Dubeltavas lodąs pelenu 
$2.50 lodąs.

Coal Haulers Association, 
Mahanov Citv. Pa.

l

ATSAKIMAI.
. ... r — 4.

J. A. K. isz Hazleton J

23 d. 9 vai, vrtkare Anele Pra- 
vadžvviczįęne, savininke namo 
po No. 854Vy W. Lombard St., 
priėjusi prie savo namo pate- 
įpijo priemene be žiburio ir su
sidomėjo, manydama: tai ku

li epam isdel del taip? Tacziaus 
lino, kad ta žibini galėjo vagis 
užgesinti. Ji inejusį in priemo
ne ir day,. neuždariusį duris,

užima daug 
Jeigu redak- 

butu nekantrus

Pa. — Praneszima apie balių 
per vėlai aplaikeme todėl ne
galėjome in laika patalpyti.

— A. S. isz Retreat, Pa. — 
Dovanas aplaikeme. Aeziu.

P. A. Escanpba, Mich, — Ap
la i kerne istorijele, po perskai- 
timui apsvarstysiu ar tinkama 
ar ne. Kožna diena aplaikome 
daug tokiu, tai 
laiko peržiūrėti, 
toris tok is
kaip tamista ir teip greitai už
pyktu, tai tamista 
nei laikraszczo 
rius, nes neturėtu 
raszvti ir tik bartusi su skaity
tojais. Rcdaktoris 
kantrus su tukstanezei skaity
toju ir kožnam intikt. Tamista 
nenorėtum tojo džiabo nei ant 
valandos.

J. V. Bellsliill, Szkotlanldije. 
— Baszykite da karta pas kon- 
suli. Duokite jam žino kad nuo 
jojo neaplaiket jokio praneszi- 
mo. Gal gromata kur dingo. 
Nenusiminkite raszvkit ir mel
skite idant jums duotu tuo at
sakymą.

G. S. Chicago. — Girdėjome 
buk bolszevikai nemano atmo
kėti cariszku skolų. Patariame 
laikyti rublius gal ateis diena 
kad už juos užmokės.

REIKALINGA

negautum 
nei kalendo- 

i kantrybes

turi būti

J

katalike; suaugus mergina 
arba naszle, prie stubos darbo 
arba pagalbininke prie 6 vaiku 
motinos, mokestis gera, vieta 
ant ilgo laiko. Atsiszaukit ant 
szito adreso.

Mrs. J. G; Bogden

H

KARALIUS JESZKO 
PACZIOS.

Karalius Borisas isz Bulga
rijos jeszko sau pa ežios. Atei
nanti menesi važines po Euro- 
piszkas sostą pyles su vilcze su
radimo paezios su gera masz- 
na pinigu, nes 
bankrutinias.

“Saule” 
ir negaliu surasti geresnio už 
laikraszti “Saule”. Vėlinu vi
siems užsiraszyti “Saule” o 
žinotu kas atsitinka ant svieto.

N o. 6533. —-

Saule

A.A.
Shenandoah, Pa.

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. —
Cerlau IcUk kūdikiui vėrktl, tiOP« pripildyti ji nu narkotltkah nuodai*, 

kad “flpinHliintl'’ jo .knu.niu purinanti nuo netvarkoj rmuOių vidurių.
Dar goriai)—duokite jam truputi

BAMBINO
tyriausio, waldaug wkbnlo, tikro vidurių paHuom>o(ojo. Jame in-ra na įgalų. 
NPra narkotižkų nuodų. Ji« yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta H daržovių ikannkij, kuri pagelbsti nuo \įdurtų užkietėjimo, vidurių 
dieglio* mHlungio. Kūdikiui tnėgMa J j. Jie net prato daugiau*.

Juaų apt lok or i na p.*rfluoda Bamldno-"-35r. už lioiikų, 
arl>a pajunkite tiedal į laboratoriju

F. AD. RICHTER & CO.
( 104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

•*

Boris vra su-

Jaunimas linksmai

asmenų buvo up

Siuncziu gerus velinimus aut 
sziu metu ir padekavone už ka
lendorių. (javes ta brangia do
vana mano akys nuszvito, pra
dėjau skaityti be,,paliovos ir ne 
kalbėti negalėjau in nieką. (Vi
sa mano szeimynele buvo links
ma skaitydama teip puikius 
skaitymus. Yelinu visiems už^ 
siraszyti ta brangu laikraszti 
“Saule- 

r i

J

J I

b. 12021.

| Kandimas Višiemš Draugams | 

ir Kostumeriams.

kaltiniam! del

riauszes
to, kai

balių.

— K. K.
Shenandoah, Pa.

kalendoriaus 
kuri atlanko musu 

Tikiu kad

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vietafpo No. G39 W. 18th St. Chicago.

A $ 
i*: H*

•>icko elektros guziĮęa paspaus
ti; tuo paežiu laiku isz prieša
kinio kambario szovo iii ja re
volveriu; moteriszke ti|< ugnia 
apžiro ir pajuto, jog szilta! 
Vienok nieko nepaisydama 
spruko in gatve ir ten suriku
si, jeszkojo |)erszautosios vie
tos* kurios nei nerado, — nes 
pataiko, ne in ja, tik in prie
kio duriu kraszta.

Vagis tuo laiku
per kiemą in garadžiu, o isz ten
F

iszspruko

bet,

hi gatve, palikdamas surisz- 
tus drabužius vertes apie $300. 
Subėgo kaimynai ta visa atra
do. Policistai nors atvedė apie 
keletą sugautu valkatų,
kad ne hisitemyta, tai turbūt ir 
dings. (

Tame paeziamo name vienos 
merginos isz ranku krepszeli 
su $40 ir o namo raktais, kiek 
laiko atgal vagis buvo 
ir (dingo.

a temos 
‘ < yr- ’ ’

Chicago. — Szesztadienio 
vakaru Liuteronai turėjo ba
lių lietuviu Mildos salėj, 3158 
S. Halsted gatvėj. Pasak Chi
cago Sunday Tribune,

jaunimo.
tik galu gale pasilinksminimas 
pasibaigė riuuszemis ir musz- 
tvnemis. Musztvnes buvusios 
free for all, ir joe apie szimtas 
ar daugiau 
daužvt i.

Atvykus policija aresztavns 
trisdeszimts jaunu vyru, kurie 
buvę Deeringo policijos nuova
doj uždaryti, 
netvarkingo elgesio.

Policijos žiniomis, 
kilusios neužilgio po 
salen ateje keletas girtu vyru, 
kurie norėjo suardyti 
Tas jiems ir pavyko.

— Pereita penktadieny trys 
vyrai pastvėrė žaidžiusin prie 
savo namu Amelia Lakas, lie
tuvaite, 11 m. 4150 So. Arte
sian Ave., ir bandė ja insivilk
ti in savo aiitęmobiliu. Bet ji 
pradėjo szaukti. Matydami 
sau pavoju, puolikai ja smuu- 
sze ir pabėgo palike ja gulin- 
czia 1)0 sąmones ant szalygat- 
vio.

• Keli vyrai ya tvėrė Antoinet
te Scbey, 12 m., 4200 So. Alba
ny Ave., 
automobiliu, užriszo 
ir nuvežė ja iii koki tai narna. 
Ten jai 
drese, bet turbūt 
baisumo savo 
nieko daugiau jai nedarė, vėl 
insisodino in automobiliu, at
vežė ja netoli namu ir paleido.

Chicago turėsianti 4,- 
000,000 gyventoju, ir tai ne už 

kitu, bet ateinanti 
Vasario 12 d. Taip 

pranaszauja Chicago Commer
ce.

Prekybos kamera ‘apskaito, 
kad dabar (’hieago turi 3,986,- 
331 gyventoju. Kasdien gyven
toju skaiezius jiadideja 
žmonių. Todėl ir spėjama, kad 
Chicago už menesio laiko turės 
keturis milijonus 
Tai apima ne 
miestą, bet ir visas

Szirdingai dekavoju jums už 
prisiimt ima man 
ir “Saules“ 
varginga bakūžėlė.
ir ant •ateinaneziu metu neper-
stoA mus lankyti, o už ka suni
ežiu acziiu mano m i lemam bro
leliui Jonui Tulickui už užra- 
šzima mums teip smagaus laik- 
raszczio, nes be jojo negalecjsia 
rimt i. . , , , , . , .rimti.

Karlais jeigu,, peatęijm, tai 

ir ije^aliu,. užmjr^tį

szaukti.

insivilko ja iii savo 
jai akis

nuvilko kotą atsegė 
nnsigan.de 

piktadarybes,
m

t

metu, ar 
menesi,

♦ ) 
• > IK

gy Ventoj u. 
vien Chicagos 

apieunkes
— Metropolitan Chicago.

Petras Ar-Gilberton, Pa.
nauekas, 45 pietu, mirė Ashlan- 
do ligonini! ije in kuri likos nu-

dalyvavę apie enki

kus.

, valstijų.DR. T. J. T AC IE LAUCK AS

b

/

Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojui.

PUIKI MALDA-KNYGELK 
“ANIOLAS SARGAS'*

Vbo» relkalIafM maldoB. Litanijos, 
ir t.L Paikiai apdaryta ■siaksatais 
skvrinais apdarais, aaksuotl krasatal. 
Proko.są prisiantiasa tiktai $1.60.

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

lionis palikoįmiczia ir kelis vai
kus. *

2-ra» Flora* Klišo Namo
W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

L, ■■■si.—m ssaru, ■-.r ••■•■iigFB

tu, isz ' Buhl, Minu.,
Szv. 1
dovana už gerui use virimą

•S;

, t.5

322 W. Long Ave/ 
s * DuBois, Pa. kepimą. U'aijię konteste daly

davo mergaites^ isz dvylikos

bąli J
szimtai iv0V|as tik.^eyedos diena. Ve-

f.

I

.< M*
’Olį

GERA GASPADINE.
Pana Enit^ ( ‘ronberg, 18 me- 

, studente 
Povylo kolegijoj, ąplaike 

? ir,

n
L1

j,‘Odos mane a.piina5lkdlpa iiori- 
puistis i r . pegaliu,. užmirštį 
apie ja ja. J.ųsu bi^ųguiusę 

szvicęzia dej jpus,s|i 
skjįįtyityaiSfl ( J>ada 

skaitau, ta,i eįiji/ii^aip, pųteriai.

“Saulele” 
visokeis.,

k' * .

Skąicziuu asz Ąmęr.įRoĮS kitus 
lajkraszczius tai man ne vienas 
nepatinka, nes jięji tik save 
gile o kitus panie’kina ir smei- 

” to niekad 
Vėlinu laimes,

žia, bet “Saulėje 
neužteminau.
sveikatos ir gero pasivedimo.

No. 11444. J. T. isz ’ '
Mockavos Dvaro, Lietuvos.

No. 11444. J. T. isz

Szirdinga

ii.'.
V
JLi

X

ž

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo hptiekoje, o jei negausite, tai raškykite 

' in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Sąlutaras Drug & Chemical Co.
G39 W. 18th ST?' CHICAGO, ILL. Dept. 18

Telefonas: Canal 6417.

t H#

i

X 
❖
♦T*

t

£ X

aeziu priimkite 
nuo manes už teip puikia dova
na kalendorių, kuri nepadėjau 
isz ranku pakol viso neporskai- 
eziau. Kad jums Dievas duotu 
sveikata ir szimta metu pagy
venimo ant svieto ir turėtumėt 
spekaš iszleidineti laikraszti 
“Saule,”
už y įsus kitus laikraszczius 
Amęrike, Nepacledu jojo, pajtol 
viso tuojaus neperskaitau ir su

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos 1 a Sėdamas ant akmeni 
iAmuiU duobę* taip ir pleiskanos, norą ilUto 
bet tikrai, mmaikina plaukų Šaknis ir vra 
prieSaatimi plauku suplonėjimo* kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisilriskite Šitokio aUitikimo prie saves * 
Naudokite

Ruffles
tuoj aim. kai tik paitebiMite pleiskanų—tų 
nesvarių baltų lupyuėllų pirm* paairrxiym* 

savo galvoje. Ruffles sunaikina pleiskanas ir paragini angim* juaų plaukų. 
Bonka 63c. aptiekose, arba ui 76c. prisiunčiamo atačiai ii dirbluvM

F. AD. RICHTER S CO.
104-114 So. 4th Street

nesvarių baltų luppičHų pirmą pMirodyrną

Brooklyn, N.Y.
4'

»

ba tai yra geria uses

nekantrumu laukiu kito.
No. 9716. —M. T. ‘ 

Harrison, N. J.

Dekavoju szirdingai už teip 
puikia dovana. Kas “Saule” 
skaito, tas buna lainiingu žmo
gum, nes “Saule” nieką ne- 
kritikuoje ir be reikalo nouž- 
puldineja, eina teisu keliu Lr 
yra vienatiniu priptelnun dar- 

Qirstelekite in kitus

nes
I

X

Į

i

ar::

SiA
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PIRKITE! ISZBANDY- IĮ

KITE! JUMIS PATIKS

SZITA KAVA!

2 f

* 
a«N»

bininko. ,7r 
laikraszczius, tai tik vieni gin- 
czai ir užsipuldinėjimai. Pa
tam visiems skaityti “Saule,” 

, goriauses 
ir smagiauses laikrasztis už vi
sus kitus.
No. 9077, — J. D.

Amsterdam, N. Y.
.. ... ........................ ................ .......... . ...-.................... ... .............. ......................-I...-....... ,1 IH||

ANT PARDAVIMO.
Nąujį namai Frackville, Pa.

kuri yra, nigiauses

ANT PARDAVIMO.

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adijoso.

V., Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

(t. f.) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kąmpo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szankito in “Saules’1 ofisą.
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Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. J

įįl 1 $ "■» >
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu >

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. C
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- < 

centą už jusu sutaupytus pinigus ir/ta suma kas-kart. <
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in srita Banka o.
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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