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Isz priežastii
Ualifor 

s drėbė

Isz Amerikos
Badai visas miestelis likos nu
plautas per milžiniszka vilni.

Mexicali, Žemut ine 
nije.
jimo žemes Japonijoj ir sūky 
limo mariu, milžiniszkos vilnys 
kurios kyla po tokiam atsitiki 
mui, padare nemaži^ bledes 
pakraszcziuosia Kalifornijos ir 
kaip rodos užliejo \ isa žuviniu 
ku kaimelli Jose de Cab<>. Kai 
mėlis susidėjo isz pen k i u szi in
to gyventoju ir badai visi pra
žuvo.

110 metu lietuve mirė.
Brooklyn, N. Y.

os seniu use liet u 
vi* ant svieto. Buvo tai senuke 
Mare Krasauckiene, kuri turė
jo 110 metu, gyvendama po X<>. 
73 Berrv ulv ežios. Laidotuves 
atsibuvo 10 diena su bažnyti 
nems pamaldoms 
reiszkimo hažnyežioje.
ne gimė Sziauliu apskrit v, Ver 
dumiu dvare.

apie

('/jonais
įnirę kaip rod

Amerike isz.iry 
veno apie t risdeszimts met u. 
paskutiniu kiikii 
pas Dambrauekus.

Pennsylvanijoi daugiau gi
mimu ne kaip mireziu.

Harrisburir. Pa. — Pairai 
sveikatos bjnra. tai 

iižirema penki 
trijų mir 

meto 1923,

tr\ \ rn<lama

Pa.
vaistini
Pennsylv anijoi 
kūdikiai ant k<»zn<» 
ežiu. Nuo pradžios
užgimė 113,191 kūdikiu in pir 
mutinius szeszis menesius, o in 
ta pati laika mirė f>8,385.

Priežastis mirimu buvo s<* 
kaiiczios: 11,168 nuo uždegimo 
plaucziu, 4,417 infli;enz<»s, I. 
154 rožes, 5,587 vamlriiiiius Ii 
gos ir 4,3K5 džiovos. Xusizudi* 
493, o likos užrnuszt i v isokiosia 
uelaiinoia 3,665.

Mergaite iszgialbejo gy
vastį motinai.

(‘hieago. — Už tai kad pen 
kiu metu Geraldina Lepkans- 
kiute buvo paklusnu motinai ir 
sugryžo ant paženklintos 
land
kili bildu 
savo

va 
namo nuo kaimv nu. 1<» 

iszgialbejo gyvastį 
mot kielei Zofijai. I )u bau 

(litai inejo in narna, 
darni save kaipo d. 
nuo telefono, priverti* 
kauckicne inejti iii kamarai-! 
kur ja ja 
mu. pradėjo 
ma, bet 
josios piisztu deimantinius žiu- | 
dus ir kitokes brangenybes ir j 
20 doleriu pinigais, paguldė po 
him ant grindų ir uždengi* kai i 

Xame

save 
telefono.

Stenografas laimėjo dovana.
buvnsis

prezident o
( ha ries 

st enogra fa
L. Sw<*m, 

s del
\\ ilsono u na diena t 'h i cage lai
mėjo pirma < 

raszvma.
liauna uz grej- 

eziause ras/.yma, paraszyda- 
mas 1403 žodžius in pelikes mi
liutas.

už

Aresztavota už siuntimą mun- 
szaines per paczta. 

\\n. I ’a.
a re.-z! a v<> j< >

J o i: 11 sf <'
i nsp<*k t or<• i a iv.-zf a vojo Mari* 
Sznlikiene i>z Bullion ir likos 
pastatyta po 
lyg teismui u z 
tęs mil IlsZU i lies del 

in G a rv, I nd iu na.
Man

s 111 e 
ga i dzi

Va lūžios

$l’lM>0 kauciji 
iunl ima boiiku-

a v <> sesiites i
I
I

aj>zkino l»nk josio< 
negulėjo 
(
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Isz Lietuvos.
Litas, ritas kaip Rusu rublis.

Ales ant kito pamatom muši*, 
o ant saves nematom ir mesz- 
kos. Mes szaukiain kad prie ru
sais su rubliu galima buvo vis
ko nuveikti: nuo kariumenes 
iszsisukti, kaltam nekaltu lik 
t i, einant priesz 
vvkti in

Pleszikai užklupineje ant 
žmonių J

Videniszkis (Utenos apsk.) 
— žmones dejuoja, kad netoli 
Videniszkiii Baltadvario misz
ke priviso daug plesziku. Žmo
nes per miszka ne tik įnikti 
bet ir diena bijo važiuoti, nes 

keleivius sulaiko

Reiketu milicijai kreipti iii 
minima reiszkini daugiau do
mes.

*

pleszikai 
miszke ir dienos metu.

Szakiu a p.) 
nu* n. 5 d.,

tai nėr ko 
Virszininkas ir visi

instates isz- 
svetinms krasztus. 

Bet pažiūrėkim, litas irgi tas 
paezias pasekmes padaro. Buk 
ir kaltas, jei tik piigu turi, tai 
visur laimingas, ir busi nekal
tu; tik gero advokato pasirū
pink. O jei ir apkaltino, atsi
dūrei in kalėjimu, 
dejuoti.
sargai tave myli ir gerbia, ir 
tavo bausme lengvina. Ameri
kon jauniausi vyrai iszvažiuo- 
ja; tik pinigu turėk. Žydai iii 
kariumene mažai tepakliu\ a. O 
delko? Dėlto, kad litu turi. In 
miszka ineiti negalima nei gry
bauti nei uogauti. Nutvers 
miszke.

uoga u t i. 
szauks: medžius nu

laužysi! Bet litu turėk, tai jau
niausiam miszke ir ožkas 
nyk. Be to dar, buk turtingas, 
kad ir busi 'kvailas, busi ir isz- 
mintingas. () buk iszmintingas, 

— kvailvs bu- 
negu szaukus 

s sa- 
didesnes ydas praszalinti.

ls tik litu neturėk
si. Taigi pirma

i kad kiti blogi, turim patv 
vo

lei|padirbti teip 
mmiszaim s, todėl jiji 

norėjo jai nusiunsli ->avo para
gaut i. bei siimt imas 
nes yra uždrausta per paežiu.

i n u nsza i -

Trys moteres ir kūdikis su
degė ant smert.

mot eres
si

mmrziam name ant least Side, 
szesziolika

.\ew York. - 
ir k m Ii k is

Trys 
i h lėgo aut inert de- |

A < * I

l'iiuriiame gyveno 
v/eimynm 1 gnagesiai iszgial- 
l»ejo dvideszimts moterių. La
vomis surado ant treczio laips
nio". Pravardžiu nedažinota.

aplaik<* 
i i • • i • p a i * /. m >, larmninkai

1 .ep 
c, 

užmigdino, klorofor- 
r>zinet mi

nut rauke nuo
apipl 

pirma

persiat vi

Apsivedė su savo seseria 
nežinant; persiskyrė.

Rolla, Mo. A. 11.
per-iskyrimą nuo savo 
kada siidui 
a i J\ 
broli>

ga-

Nužudė žydą.
Žemaicziu

sziu apskr.) — Sz. m. Liepos 
men. 5 d., vidurdienv, Užbre- 
dumes kaime nežnnomas žmog- 

važino-
janti keliu žydeli. Žydelis bu
vo beturtis, 
imtas.

Kalvarija (Tel-

žudys kirviu užmusze

Žmogžudy s nesu-

Rokiszkis auga po karei.
Rokiszkis. — Szis miestelis 

priesz kara buvo negarsus. Na
mu puikiu nebuvo. Žmones visi 
gyveno vargingai. Apsiszv’udi- 
mas labai žemai stovėjo. ’Bid 
stojus lietuviszkai valdžiai mie' 
stelis spareziai auga. Tik litu

Nelaime lentpjūvėje.
Pustainiszkiai (Lukszin vai., 

Sz. m. I Jepos 
isztiko nelaime:

lentpjūves savininka Valti pa
griebęs diržą insuko ji in vie- 

maszinos ratu, iszplesze isz 
szono ir rankos daug mėsos, vi- 

Sakoma, tai vis 
padare.

Isztvirkus jaunmene.
A'eiveriai (Mariampoles ap.) 

— Czia kuom* kiekviena diena 
galima matyti kai kuriuos vai- 

”žąsiukus begau
— inkauszusius

na

sa sudaužė, 
neatsargumas

kinus gatvėje
dant”
minanezio skyst imelio, 
ties sulaukus girdėti ju szuka- 
vima, trankymasi. 
jeims kitokio vardo

vargubau ar rastu,
isz tikrųjų
nems ramybes ir nakties metu.

Kasžin ar jau nėra kas juos 
suvaldvtu

t 4

* ’

links
ima k-

žos -

Žmones 
padali

nes 
neduoda jie žmo-

Negalėjo parodyt relikvijes.
Ukmerge. — Per szv. Petro 

ir Pauliaus atlaidus, kai kuni
gas iszejo duoti relikvijas pa- 
bucziuoti, tai žmones taip susi
grūdo vienon vieton, kad kuni
gas turi1 jo 
Jis

grižti pas altorių, 
paragino placziau iszsi- 

skirstyti, bet žmones nepaklau
si* ir ii(*da\’e tako. Kunigas, ma
tydamas betvarke, sugrįžo in 
zakristija.

ISZ VISU SZAL1U
--------------------- ----------------------------

Visa Europa girta — kalba 
Amerikonas.

Parižius. -- W ha v ne B. 
Wheeler, advokatas szlapiuju
kuris atbuvo kelione po dydes- 
nius europiszkus 
lodamas 
plaukimą in Suv. Valstijes 
kalbėjo, buk visoje 
prasiplatiuo baisei 
te o ypatinga.! Anglijoj ir Vo
kietijoj.

Londone 
atsilankiau in keturiolika Sabi
nus, kur 
vvru ir moterių. Vaikai mote- 
riu radosi priesz salimo lauki* 
vežimeliuosia, 
motinu iszejnancziu 
rimui

miestus sus- 
czionais priesz isz- 

in
Kumpoje 

girtuoklys-

viena Nedeldieni

macziau daug girtu

kur lauke ant 
po užda- 

Dvideszimts

ses
o

salimu.
agentu milaszirdingu draugo
vių del vaiku atlankvdami tai- 

vietas rado priesz salimus
39 vežimėlius su vaikais o 824 

turinti mažiau deszimts metu 
ant saidvoku laukent 

girtu motinu isz
sėdėjo 
iszena.ncziu 
salimu.

\’okieeziai ižduoda uždirb
tas markes tuojaus po aplaiky- 
inui idant jieises “suezedyt.” 
Girtuoklvste
džiausiu laipsnio. Norints Vo- 

grasina dydelis pavo- 
“alius

i 4 
tonais

suczedvt.
ant dv-

kieti ja i 
jus, bet 
kais.”

liejosi upeliu

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Gilberton, Pa. 
tomobilius

Kada 
trenkė iii kalneli 

szale plento Gorardville trenk
smas buvo teip smarkus, jog 
locnininkas automobiliuos Juo 
zas Gudaitis iszkrito per Įau
ga aplaikydamas supjausiimus 
veido ir g;

a ii-

dvos. Kiti pasažie 
riai apsisaugojo nelaimes 
tomobilius daugiause nukentė
jo. ______

New Philadelphia,
Žmonelei silsisi,

Aii-

Pa. -
san-bet szia 

vaite ketina vėla pradėti dirb
ti. Norints ezionais užėjo trum
pa bedarbe kaip ir visur, bet 
niufiladelfiszkei 
szei ir sutikime.

Ana
vakaciju 

ponstva Juozas

gyvena mal-

ant
diena iszvažiavo 

in Merilanda 
Vasiliauckai, 

duktė ir motina, kur svecziuo-
sis pas gymi nes ir pažystamus 
kėlės sanvaites. Priek tam at
lankys ir musu sostapyle Wa- 
shingtona.

Tamaqua, Pa. — Steitinei su
ome artimoje Palmertono du 
pleszikus 
žmogeli

kurie apvogė tūla 
ir paszove du paliei- 

jantus. Banditai yra Jonas Sa- 
isz Klevelando ir 

Martinas Magdauckas isz New
Yorko, szis paskutinis radasi 
ligonbuteje nes likos sužeistas, 
o pirmutinis randasi kalėjime.

kalauckas

Dertoit, Mich. — (Iras ezio
nais labai
Miezigano aplinkinėse net snie
gas nupuolė. Fordo szapai 
dirba kožna diena, bet impič
mento dirbtuve uždaryta jau 
du menesiai. Musu mieste ran
dasi suvirszum milijonas gy
ventoju terp kuriu randasi ir 
pusėtinas skaitlis Lietuviu bet 
laikraszcziu mažai skaito/

atvėso o kaip kur

35 mot u amžiaus, neve- 
naris S. L. A. 57 kuopos, S.

praėjusiame
9 diena Rugsėjo.

dra. Name surinko 
brangenybių ant doleriu 
ir jau ketino iszejti, kad sztai 
dukrele inejo in st u ha szauk- 
dama motinos. Banditai iszbe- 
go laukan tame laike kada prn 
ejtinejo ugnagesis, manydami 
kad tai palicijantas, palikdami 
maisza su brangenybėms prie 
duriu. Mergaite suradus moti 
na paszauke in pagialba kai
mynus, kurie atgaivino jau ko- 
nia pus-mirusia motina.
Apsivesdavo, apiplcszdavo ir 

pamesdavo savo pacziules. 
Los Angeles, Cal.

aresztavojo

viso k i u

Worcester, Mass.—Jonas Kli- 
rnonis, 
dės,
L.R.K.A. kuopos eidamas sker
sai Boston & Maine geležinkeli, 
nepatemijo atslenkanti garve
žį, kuris ji parbloszke ir pavo
jingai sužeidė. Ratai nulaužė 
jam deszini peti, sutrynė koja 
ir suteikit* keliata kitokiu žaiz
dų. Nugabentas jis ligonbutin, 
po dvieju valandų numirė. Lai
dotuves atsibuvo 
nedeldieny,
Palaidotas tapo franeuzu Not- 
ra Dama kapuose.

— Vincas Jokubauskas, pa
einantis isz Kaltinėnų parapi
jos, Tauragės apskriezio, turis 
amžiaus 61 metus ir 6 mene
sius ir atvykęs amerikon 1898 
metuose, gyvenos Worcestery- 
je ir jo aplinkose ūkininkavęs, 
praėjusioj savaitėj numirė del 
džiovos ir 7 Rugsėjo tapo pa
laidotas szv. Jono kapuose. 
Paliko dvi dukteris, Urszule ir 
A nek*, 
gyvena

ir sunu Stasi. Sesuo jo 
Chicagoj, ir tris bro

liai Lietuvoj. Velionis buvo ge
ras lietuvis. Lai bus jam leng
va svetima žemele, užberusi jo 
kana, 
kana.

Visi jeszko užkastu skarbu 
Meksike.

Mexico City, Mexikas. — Po 
mirezei garsingo meksikonisz- 
ko bandito žmonis pradėjo 
jeszkoti skarbu kuri banditas 
paslėpė būdamas gyvu. Kokis 
tai vokietys artimoji* Acapulco 
iszkase 15 milijonu pesetų auk
se ir sidabre, kuriuos paslėpė 
tasai banditas.

Dabar keli meksikonai isz- 
keliavo in San 
Colonijes
jeskoti užkasto skarbo per ge
nerolą Vincento Guorrera ku
ris paslėpė daug grino aukso 
da už iszpaniszku laiku. ,

Kiti pradėjo jeszkoti skarbo 
paslėpto urvoje kainuosią ar
timoje Rio Hondo, terp Meksi
ko City ir Tobuca, kur badai 
randasi aukso ir sidabro ver- 
ties už 20 milijonu pesu, 
ji skarba surinko
nieris Antonio Balejau 1812 ir 
1816 metu, kuris auksa ir sida
brą apiplesze isz trūkio gabe- 

auksa ir sidabrą isz 
Sultapec kasikiu in Temascal-
tepeco. Nuo daugelio metu jesz 
kotojei geide surasti taji skar
ba bet negalėjo, tik dabar da- 
ži no,įpj apiaki ne kur tasai skar- 
bas randasi, užtikdami senus 
rasztus kur paraszyta kokioje 
vietoje skarbas yra paslėptas.

d. mirė 
amžiaus.

Rugsėjo 5Kingston, Pa. —
Kuczinskiene, 90 m. 

Paliko nuliudusius 
du sunu ir tris dukteris: Joną
Kazimiera ir Elzbieta Puskuni- 
giene, 
J ieva Senkuviene.
iszbuvo 10 metu, bet vis ketino 
grįžti in Tėvynė.

Kotrina Narei kieno ir 
Amerikoj

Chicago. — Rugsėjo 12 pate- 
mijes anglu laikrasztyje apra- 
szvma buk Charles Pavietas 
Universal State Bako antrasis 
kasierius pabėgės su $3,500.Palaidota 

Kinkstono parapijos kapinėse 
Rugsėjo 8 <L

Plymouth, Pa. — Praeita 
savaite atsitiko nelaime. Tūlas 
Marcinkeviczia, 50 m. amžiaus 
parėjės namon isz darbo, nuėjo 
in skiepą pasitaisyti savo kur
pes. Su peiliu bepjaunant, ne- 
tyczia pataikė sau in pilvą ir 
persidūrė isz ko ir mirė. Ve
lionis buvo geras žmogus, pri
klausė prie Szv. Juozapo pa
rapijos, buvo tos draugystes 
vice-prezidentas. Palaidotas in 
Szv. Kazimiero kapines.

— Jono Kupsto szeimyna 
aplanke ilgasnapis garnys ir 
atnesze isz seno krajaus jauna 
pi liete. Jauna piliete džiuginsi 
isz Colombo žemes ir linksmai 
jaueziasi.
linksmai 
dukrele.

Pedro delas 
artimoje Coahuila,Žiauri barbarybe.

Kazbarynai, Tauragės aps., 
Batakių valsez. Rugp. 8 d. pie
tų laike, koks tai valkata radęs 
ganykloje kumele, ar tai isz 
piktumo ar del kito ko dalgiu 
ar peiliu perpiove 
Savininke, 
kriokimą, < 
kumele kraujais aptekus laks
to, daužosi po gan\ kla. 
szauke kaimynus, pamate, kad

Kiek kasztuoja užlaikymas 
Prohibicijos Amerike.

any k loję♦ ) [stoka. Šzimet didinimas mies-
‘ ; telio apsistojo. Per perėjusius
. . . i metus priaugo keletas desetku-

' i ! |)uikiu
dažinojo. Imk 

ir se>uo. Sūdąs
1 i * I, I 'I i l\ 

j i*‘.i * ,V1;1

'gai laja ii'-paprasta pore
lių perd< \ iv.

i *

i )<'iu|)g|cn,
likos

priymdami pra\ ar
ies priuit uju t evu.

neri I

B po i t < ■
I m \ i •

I

i ža i > \ a i k. t i >
auginimo,
i

sesei’' pr;iv;irdes 
’midumi ma- 

piiimt i ant

I ’aliei je 
ezionais koki tai 

Harrv R. Roshon arba A. E. 
Woods, kuris nužudė savo pa- 
czia Ona Danielson isz Minnea- 
poliaus. Laike kvotimu Rosh
on prisipažiino, buk jisai buvo 
vedos dvileka moterių, nuo ku
riu iszviliojo visa juju turtą po 
tam pamesdavo joszkodamas 
kitu aukų. Knygutėje kuria 
palicijc atome nuo jojo, rado 
adresus apie 160 moterių ku
rios rasze pas ji prižadedamos 
su juom apsivesti. Tuja kvai
liukiu radosi ,po visa Ameri
ka, Kanada ię, ĄJeksika. _ _

jai gerkle. 
, iszgirdusi gyvulio 
t‘ina žiūrėti, žiuri —

bus.namu. Prekyba turi 
pasisekimus. ’Visame 

miestelyje
gerus

radasi apie 60 in- 
| vairiu krautuvių. Apie 10 val- 
i gyklu ir trys vieszbucziai; s<*p-

i

gyklu ir trys vieszbucziai; sep
tyni tl^iktieriai ir trys degtines 
sandeliai. Gimnazija, trys liair- 
dies mokvklos ir du knvgvnai.i . • .».•.•.*I Lentpjūve, trys gariniai majų-

« « te a te te te

Pasi

i rudumas \ Luimlika met u likos ; 
priymlas 1u\ ais m I

biolis tu- j na^ (|V| O(įu jr viena

I

paimtas su
X e I. ra *- k a, o sesi 
imvczta in Xebraska per 

vadinama 
sutiko mergina 

naiit. jog tai jojo sesuo, insi- 
mylejo ir apsivedė ir atvažia
vo in Rolla.

Keli menesiai adgal Kattler 
netikėtinai suėjo su savo tikru 
levu, prasidėjo kalba apie szei- 
mv na ir ant g 
jisai apsivedė 
seseria.

............... _ .,s į virvių dirbtuve. Tikimasi, kad I VJ i I I ’ . . - . . . . .
. l pvi !\171VICI llll’lll III

'"'■"‘I'"'1 1'"s [ kils ant liek, kad g: ’

kumele pripiauta, bet dar gy
va. Skubiai ,ta paežiu diena, 
nuvede gyvulėli pas gydytoja, 
bet szis atsisakė gydyti. Reikė
jo pribaigti. Nuostolis 
600 litu.

apie

my na 
Broli.-,

szei- :
I lopkinsus. 

* • I nezi- ;I i

falo dažinojo, buk 
savo t ikrąsu

i
/

ATSAKYMAI.

Leisk i e 
vaika in High 

nepabaigė 
isz tonais tada 

universitetą.

White Ash, Ill. — 
tamista savo 
School jeigu josios 
o kada iszejs 
tegul lankosi in

High School bus 
jam lengviau lavintis tolimes
niam moksle, o prick tam apsi
saugosi uereikaTingo kaszto.

F. A. Uniontown, Pa. — Ra- 
szykie tamista pas John Ar- 
mon, 224 East 18th St., Bick-

Užbaigęs

f' • '
nell,‘ Indiana, o gausi atsaky
mą. • ./•

Ta- 
revoliucijo-

nanczio

1 n vedimas Amerike prohi
bicijos kasztuoje valdžei daug, 
o kožna meta iszlaidos pasi
daugina ir kaip rodos galo ne- 

Prohibicijos kamisorius
Haynes pareikalavo 
džios deszimts i 
riu ant prispyrimo prohibicijt 
tiesu. Sziadien dykaduoniu ku
rie vadinasi prohibicijos szni- 
pai, yra suvirszum l‘,8(X), bet 
tai per mažai nes Haynes mano 
skaitlį padidint ant 5,000.

per keletą metu Rokiszkis pa
galės lygint is 

Panevežui ir Sziauliams.

Vagysta.
Katinas. — Liepos 

d., vidurdįeny, iszvoge isz kan. 
J. Tumo buto (Aleksoto gatve 
6 n r.), antrame augszte nesant 
niekam namieje, brangiu daik
tu: aukso žiedą, kryžių ir kt. 
Taip pat gudrus vagis susijesz- 
kojo ir pinigus. Pa.szaukta mi
licija, bet nieko nesulaikytu.

I

Norėjo per daug hž maistą.
Szupyhai, Ragainės apskr. 

— Kairiene ir jos suims reika
lavo ant turgaus Tilžėje už 
švara sviesto 20,000 markiu, o 
už kiauszinius po 2,000 markiu 
kuomet už sviesta kaina buvo 
nustatyta 1.5,000, o už kiauszi
nius 1,200. Vokiecziu policija 
užtai atėmė nuo ju visus pro
duktus ir pardavė rinkos kai
na, o Kairiene pabaudė 10 mi- 
lioiui markiu, o sunu — trimis.

men. 26

Tai taip vokiecziai kovoja su 
gy venimo brangeny be ir a p-
sergsti biednaji luomai

Darbininko alga Vokietijoi.

vokiszkam darbinin
kui ezionais Amerike norėtųsi 
apskaityt kiek jisai uždirba 
ant dienos, tai jam galvoje pro
tas susiinaiszytu, o norint.s ir 
moka gerai rokund’as, tai butu 
pavojuje sumaiszymo proto.

Sziadien Vokietijoi darbi
ninkai uždirba po deszimts mi
lijonu markiu ant sanvaites, 
bet už taja suma negalima pra- 

o norints aplaikineje
milžiniszkas algas, bet 

ant amerikoniszku pinigu pasi
daro mažiau kaip 23 centai.

Jeigu, vokiszkas darbinin
kas Amerike uždirba po 25 ar
ba 35 dolerius ant sanvaites — 
tai kiek jisai uždirba jeigu tie- 
jei pinigai butu apmainyti ant 
vokiszku markiu ?

Bandykite isrokuotj
mokinotės kadaa rokundu, o 
turėsite daug, daug darbo ir 
džiovinimo smegenų, pgkol su
skaitysite. Geriau patarėm ne
pradėtų tojo, darbo, 
rite tuisail urota; .uU d’Y

Jeigu

gyvent 
tokus

jeigu

ritu. iisffika įgrota’.

nuo val- 
inilijonu dole- 

i»s
Ui

Iszpanijoi užsinesza ant tikros 
revolincijos.

Garnizonai Ma
dride, Saragosoje ir
sūkylo prieszais 
draugaudami

Parižius.
Seville je 

valdže, susi- 
su revolincijo- 

nierais Ba.rcelone. Vaiskus ky- 
lo prieszais valdže už tai, kad 
apsileido savo < raudinu* heuž- 
begdami Gatalonijos separatis
tu ir kovojime prieszais moro- 

neduodami 
užtektinai

Motina 
žaidžia

sveika ir 
su mvlima

skruzdeles 
lankei suėda gulinezius vyge- 
sia kūdikius. Tiek ju ten yra, o 
nekuris sztamas turi net tris 
colius ilgio.

Argentinoje

■s

LAIVU LENKTYNES.
Kalbant apie lenktynes lai

ku rie atvažiavo in New 
y-

ir apie kuria 
aprasze,

kieczius, neduodami karei
viams užtektinai maisto ir 
ginklu. Vaiskus spyrėsi idant 
karalius iszristu savo gabineta 
(rodininkus) 
naujus ir kad geriau sudrutin- 
tu visus garnizonus, 

t Ji

Iszpaiuims nubodo karalisz- 
kas valdihias ir prispaudimas 
in kaip ' rodos tai neužilgo ir 
karalius Alfonsas turės pasi- 

liauįo džiabo kaip 
kiti bilrniibiKKi vAlddtiikL/ ž-i’iOi

ir paženklintu

vu, 
Yorka priesz vidurnakti Ru 
piuezio 31 d., 
daugelis laikraszcziu
manydami, jog visi ateiviai bus 
neinleisti kaipo 
kvota,” 
sziadien pranesze, jog tas atsi
tikimas pasiekė Washingtona 
pei* vėlai ant syk duoti nutari
mu. Buvo praneszta, jog atei
viai bus inloisti taip kad butu 
atvažiavę kelias miliutas vė
liaus negu priesz vidurnakti. 
Irgi buvo nutarta, jog kuomet 
laivakoręziu kompanijos per- 

imigraeijos instatyma
invežiant; ateivius, jos turės 
užmokėti' reguliariszkas baus
mes del tokio prasižengimo. *.1 ai

Davis kalbeda- 
4a AtlkifiVimn

“per pilna
Darbo Departamentas

’“Rodos visuomet yra agen
tūros kurios bando diskredi
tuoti imigracijos instatymus, 
kredituojant Darbo Departa
menta su juokingais pricszin- 
gais nutarimais. Mes visuomet 
gauname iszkarpas isz laik
raszcziu kurie prancsza viso
kius nebūtus padėjimus, kurie 
pakiltu nuo tekniszko paaisz- 

instatymu. Nelaime,
jog vieton isztyviliojant faktus 
arba laukiant pakol atsitiki
mas apsvarstytas, kaikurios 
agentūros bando perspėti nu
tarimus ir niekuomet neduoda 
virszininkui
jog žmoniszkas 
galimas. Departamentas su
pranta, jog virszminetame at
sitikime ne ateiviu kalte bet 
laivakorcziu kompanijų, ir to-

kinimo

’ j

zenge

proga pa roily t i, 
paaiszkinimas 

Departamentas

del laįvakoreziu kompanijoj 1
lni'i

4
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KAS GIRDĖT
Argi atejs kada pervirszinas 

nžgyvenimas žmonių ant m,usu 
svieto? Žmonis vis pasi,(.įaugi
na ant szio svieto ir atejs toji 
valanda, jog žmonim czionais 
bus per itnkszta. Nąujausi ap- 
skaitimaj parodo, buk sziadien 
ant svieto randasi arti du bili
jonai žmonių.

.Jeigu teip žmonis pasidau- 
2100 meto musu

apie szeszis bilijo
nus gyventoju. Del tokio skait
liu us žmonių ukiszki produktai 

o jeigu tąsai skaitlis 
dauginu pasidaugins tai mais
to del visu neužteks.

Bet \ isokios 
svieto lankei atsitinka, f“:.....
milijonus žmonių, o užgimimai 
negali susilygint su mirezio- 
mis.

ginęs tai lyg 
žeme turės

neužteks,

nelaimes ant

miszki kvalei nutarė prasza- 
lint visus alkoholimis gervinus 
uždare bravorus, saliunus ir 
arielkinyezes.
visas pedsakis pi 
kos dings nnt 
tiejei kvailei, jog žmonis gers 
tiktai maslonkas, užkas ezeku- 
lada, valgis ajskrima ir Ims ro
jus ant žemes.

Ant nelaimes nežinojo tasai 
geraduszis amerikonas, jog ant 
kart negalima sutrint 
teip milžiniszkam 
szetonui pa\ idale arielkos. Pir- 
miause reikėjo savo nuomonia 
apie prohibicije apgarsinti 
laikraszcziuosia, pamažėl) prie 
to žmonis priprast ir kad žmo- 
nim iszreikszt nauda blaivumo. 

|Pamaželi žmonis Imlu supratę 
įsavo kvailybe, jog girtuokles-

nutari'
> I

bravorus,
Mane jieji e, jog 

> alaus ir ariel- 
visados, mani*

galvos 
smakui-

paima žmogui ant gero nehszejna ir

► ll>

H ra t/sM’ fg
Eraneuzn luikrmjzcziiioso vie

nas senas gydytojas yra apra- 
szes szi tok i atsitikima.:

Asz buvau dar jaunas, kuo- 
tik baigos medicinos mokslus 
Paryžjąns 5 itiiiversitote. Atėjo 
pas mum) seiiplįs ^u žaizda, ko-
. . %* ’iw ’1, - = ;‘r 4

joje. Žaizda, buvo nuo semi lai
ku pilna privijusi giriniu.

Asz tikėjaus bent paszalinti 
tas kirmis isz žaizdos, 
džiau 
įėjau nei kirmiu

Pranas krito.ant žemes su per- 
szauta krutinę.

O, daktare, koki baisi buvo 
! J is szJiu.uže. savo 

kraujuose, sząiUk/kHmdt kuni
go. Bot kurisur«ąit k,ujjigu to
kioje vietojo'! Jis iniroibaisia- 
me nusiminime^ beviltyje, jis 
krimto savo pirsztus, rove sa
vo pląukrn^ kei.ke sąyo tevu's 
kurie ji pagimdę, keikc bedie
vyste, kuri ji pražudo, 
numiręs jis paliko ant kelio.

Nuo to laiko buvau tikras

jo milais!

rnCaip

r i *

paliautu lankytis in saliunus, o 
tokiu bmlu salimai patys užda- 

i r\ t n >a\ <> duris.
dieii 1 urime

I >abar t urime
ariclk invcziii

Bąn- 
visokiu budu, bet nega- 

praszalint i, 
nei žaizdos pagydyti.

— Daktare, galop sako man 
žmogelis, nebesislengk tos žai
zdos iszgvdvti.
ja prie 
vienam

Bet ka szia-
I

ne

ir su tais kento-

Tūlas vokietis paduoda prie 
žastes susibankrutimo Vokie
tins, o tosios priežastes yra teip 1

ilijonu mažesniu

Svarba Dantų Valymo ir 
Valytojo.

Sz.varus da,ntis retai 
savo dantis 

szvariaj. visu, laiku — ne tik 
isz<vengsi( dide

liu skausmu nuo dant u.
Daleles maisto prilimpa prie 

dantų ir tarpe jn po valgio, ir 
jeigu jos nqb.ns tuojau iszima- 

jos, pridurys

ANT PARDAVIMO. SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS. w I

” v i i > * j * * • Jr - 
Jeigu laikysit
* ' • • ▼ ’ 11 JI, , 1 ■ :» i

Vėl kar.cziajs

genda.

ne

Inarina. 40 aki oriu su viso- 
keis vaisinga)^.medžais. Dide
lis namas, g.......
gerai apdirbta, 
ant vietos.

M. E.

geras vanduo. Žeme
I )asiži nok ito

Visas pilnas apraszymas apie
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.
95 puslapiai.

t.7d)

Thama.rus, 
R. 1. Box 7
Tamaqua,

• )♦ > 
l'n.

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

ma jos, pridarys jums bėdos. 
Mazgotiklnntis yra taip svarbu 
po kožno valgio kaip ir mazgo- 
t i stot kus.

Szvarus ballti dantis prisidė
ta prie žmogaus iszvaizdos, 

taigi turėtumėt laikyt szvarius 
dant is bent

< žmogaus

SKAITYKITE “SAULE“

Lietuviai Schuylkill Pavieto
— Balsuokite už —

Daktara J. C. Biddle
Ant County Treasurer

Republikoniszko Tikieto.

del szios priežas
ties jeigu ne del kokios kit

Bet atminkit kad 
dant u 
Nekurie

atminkit

dant u

< >s.
ne visi 

valytojai yra vienodi.
valytojai 1 uri

žvyruotos medegos kuri iszva- 
lys dantis bei taipgi surėžys ju 
paliva, ir taip su laiku pakenks 
jiems.

Kiti prietaisai giriasi
ka Ik gydytojai 

gali atsiekti.
SA I (JIA! SI AS danių valy 

lokis kuris yra malonus 
iszvalvs •

s saugiai ir pilnai, 
(’OLEATE’S RIBBON 

rekomeii-
< lent i si u

J i> valo dali
n

Per 40 metu buvusia virinusias daktaras 
Miner’s Hospital, Ashland, Pa.

kas. muszyj 
perszove man

Asz buvau su 
daug gydytoju ir 

nepavyko. Maloniai ji 
neiszgydoma
jimais man teks ir mirti.

— Kame tamsia ka.s sužeidė 
paklausiau senelio.

— Mane sužeidė Ispanijoj
pratarė drebaneziu balsu asza- 
ras szluostydamas ligonis. Bu
vo i 
met 
savo 
vome 
namo:

J 
kad ir asz nuo bausmes neisz- 
liksiu. Suszaudyloji Kristaus 
slovyla neiszejo isz mano gal
vos.’

Turėjome dar keletu susirė
mimu, kuriuose iszlikau svei- 

Paskut iniame
prieszininkas 
koja.
Žaizda, rodės nepavojinga, (ly
dytojas tvirtino, kad trumpu 
laiku vėl Imsi sveikas.
žaizda, negijo, 
pradėjo ve ištiš kirmis. Ir szi t x 
jau kelios deszimtys met u varg ■ 
stu su ta žaizda, buvau gydy-
1 ies invairiais budais, bet nie
ko n (‘gelbsti.

Dabar jau. alineeziau 
siisimyįėjimo, kantriai keiicziu 
tuos sopulius, kad tik Dievas

Į bedovanotu ta 
buvo V. Jėzaus sto- piktadaryste.

‘‘ vis
i rtai, jog dau

gelis ariclk inycziu persimai 
ne ant 1 nksiaiiezin o gal ir mi- 

i po visa Amo
ve i.da

rugius, slyvas, 
bulves, korinis jog 

net nosis susi su-

k a gydo, 
dent istai Į?raszo juso balso ir intekmes. h

verta ir 
czionais paant 

statistikas
jiaises 

Tunu

jog

raszo,

nepaprastos, 
mums 
rvt.
buk vokiveziai yra teip vargiu
gi, jog karis/.ku bledžiu jokiu ' 
budu negali apmokėti, 
l iausiu davadu juju \ argingu 
nio v ra sekanti faktai:

Jeigu nori 
turi su 
piera in k romą 
insivyniot. Ant 
svbei randasi at ramentas 
raszymo, bet plunksna 
llotelįuosia nesiranda del s\ e- 
eziu zapalku ne krapsztnku 
dantimis. Ant ulycziu galima 
mat vii žmonis renkauezius 
szmoteliu.s paperosu ir cigaru 
ir 1.1.

i ka nupirkt i, tai
>a\ im nnsineszti po-

idant tavora |t . • • . ke, tai isz

lel !
Inėra.

paežį u pot ei 
(

; astronomas 1*. 
suvirszum metas

Angliszkas 
Ryves jau . 
laiko daro visokius bandymus 
virszunes planietos Marso su 
pagialbn didelio 
badai atrado 
gimus, apie kuriuos 
czei raszo .sekaneziai:

“Tyrinėjimas Marso parodo, 
buk toji planieta yra užgyven
ta ir ne yra mirus kaip lyg 
sziol apie tai manyta. In laika 
keturiolika metu juodas plot
inas ant Marso pasididino ant 
sziinto tukstaneziu myliu, ka 
parodo, jog tenaitinei gyvento
jai turėjo pasidaugini. Isz ne
kuriu “ežeru“ nekurie visai 
pajuodo.

Ryves yra tvirtas, 
Marso raudasi kokie 
rints gyventoje! 
ruju tenais 
tvėrimai, tai 
vėliau su jeis musu žeme turės 
susineszimus.

teleskopo ir 
akvvus at idea

lai k ra sz-

ežeru
t y

buk ant 
tai no- 

je i g u i.sztik- 
kokie sii-

, O 
rastųsi

ar g re i ežia u ar

kada Ludvikas

m delną taja

Ka ant to pasakytumėt, jei
gu turėtumėt prieteliau tokia 
jauna, patogia paeziule kaiĮ) 
turėjo Lpdvikas Norvidas (isz 
kur, nesakysime, sau pasiliksi
me) kuri tanke! norėjo laks- 
tyt ant teatru ir kitu pasilinks
minimu, o tu neturetumei ant 
to laiko, o jiji turėjo prielaidi- 
ni, kuris neturėjo pinigu, atėjo 
pas tąve in sveczius. Ka tu sa
kytum ant to,
davė savo patogiai ir mielai 
prisiegeliai penkis dolerius ant 
nupirkimo reikalingu naminiu 
daigtu, bet nuomone Ludviko 
persimainė ir norėjo ej’ti drau
ge su sąvo prisiegelia ant teat
ro, bet tavo paeziule nematant 
vyrui, inkisza
penkine idant jaja nuvestu ant 
teatro. Ka sakytum, jeigu bū
tumei Ludviko vietoje, unijas 
ant teatro stovėtum prie lan
gelio laukdamas tavo kalijnos 
pirkti sau bilietą ir matytu
mei kaip tavo paeziules prie- 
hiidinjs pirko du bilietus už ta
ja penkine kuria tu davei savo 
paeziulei ant naminiu pirkiniu. 
Ka sakytum ant to prieteliau ?

O bet asz ta viską žinau ir 
maeziau ir jums apie tai para
ižiau !

Idant užbėgti girtuoklystei 
idąnt pądąryti amerikonus 
trezvais* jszmintįngais, nutarė 
hipokritai, veidmainei ir tikį-

1

rika. \ ienas 
kita, raugina 
obuol i us, 
nuo smar\e>

I ka.
Verda uamuosia, sklepuosia,

II variuo.sia, ant stogu ir szunc 
budosia ir rodos, jog jeigu szuo 
susuktu savo uodegą in paipu-

jojo vąrvetn muu- 
Isziiine, juk žmogui neužkeneze 
iszgerti stikleli arielkos bet ne- I ,

' tok i < >s kokia 
(iiiodot ini s
nieką supykint, tiktai paduodu 
savo nuomonių.

Žydai perka baczkas 
nio alkoholimis (wood-alkobi 
liūs - didele trucizna) pers ire 
ji, sumaiszo ir daro ant to pui
ku interesą, o tasai sztopas ap 
jukiną žmonis, atima protą, isz 

žmogaus padaro 
kvailiu, netenka paskutinio 
skatiko ir atnesza sarmata.

Paimkime ant paveizdos mu
su sziaiidienine jaunuomene, 
dirstelekim in parkus ir kitas 
pasilinJisminjino vietas, ką ten 
užteminsim? O baisybes, ąsz- 
tuoniolikos metu \ aikai ir mer
gaites vaikszczioje kaip aklos 
visztos. Geria ir girtuokliszkai 

‘ ‘ liuksmiukis du- 
’’ kaip sa
rau dusi ir 

jaunuomene 
gal daugiau

piieszais taip: turėjau 22 metu, kuo- 
! gavau insakyma, kartu su 

pulku riti Ispanijon. Bu- 
trys draugai isz vieno 

1’ama.s, Pranas, ir 
net i kelia is,

Deja, 
netrukus joje

r->.

I

sziadien
kaitytojai, ne noriu

iszmintingo
netenka

varo.

medi

kosi bambileis 
kampos ant

visokes pa- 
netenka ne-

Atėjo 
isz-

patys su-

pasielgi ne je: 
sze nes pekla verda, 
ko priežodis. Dar 
musu lietnviszka 
tenais? 'fe i p yra,
kaip kitos tautos jaunuinene. 
Be oaleist uv vstes ir musziu ne- 
apsiejna, girtos mergaites t rau

po 
galo

kaltybes ir ejna tiesiog keliu 
in pragaru.

Nesenei buvau liudintojum 
sekanezio atsitikimo: 
vienas žmogelis iii sztora,
trauke sau stikleli sztopo ir 
ant nelaimes atėjo du pažysta
mi ir ant pasisveikinimo iszsi- 
gere da kelis stiklelius ir “nu- 
vaszino” su keleis buteleis 
alaus. Žmogeliui smegenis su- 
simaisze negalėdamas pasto
ve! ant kojų. Vienas isz draugu 
nutarė idant ji iszvest laukan 
ant ko sutiko kitas ir pastate 
žmogeli prie muro, o 
gryžo adgal in sztora.

l ame atėjo palicijantas, už- 
teiuino girta ir nuvede ant pa- 
licijos. [ /. trijų valandų jojo 
pati iszpirko ji isz kalėjimo, 
žmi >gelis nežinojo kas su juorn 
atsitiko ir dabar prižadėjo ne
geri tosios smaiAcs. Juk evan- 
gelijoi skaitome, jog už davi
mą blogos paveizdos mažulė
liams, akmuo turi Imti pririsz- 
tas jam ant kaklo ir toki žmo
gų paskandyt. Ant ko užsitar
nauja ta k is munszainieris ku
ris tokią trucizna parduoda 
žmogui? Argi neužsitarnauja 
akmens ant kaklo? Teip, tūks
tanti kartu bjauresnis.

Isz Wasbingtono ąpĮaikcme 
prąnoszimą buk 22 diena rug
sėjo ant laivo “Majestic,” 
vąžiuoje isz Ameri|co atstovas 
Czarneckis in Lietuva.

■ ■ .. ■? j.. .r:,. ■ ‘

Skaitykite “Saule"

isz-

T-

t o ja s, 
naudojimui, ir kuris 
justi danl i
\ ra

t
Visi buvome
taip sakant bedieviais.

Netoli nuo rubežiaus susto
jome viename bažny t kiemyje. 
Prie bažnyczios dura ant augsz 
to pastovo

asz.
ki-

savo

biauria mano
Kur susitikęs

vvla. Vienas isz musu sumanė kiekvienam bedieviui aiszkinn
j kad jie neeitn musu keliais bet 

su savim ir szaut avus. Tarnas ibedievysti* y ra net iesa, kad 1 ik- 
pagunde

iszniekint i stovvla. rurejome įf p

mus szauti in Kris
taus stovvla. Pranas mielai sii- 
t i ko, 
savo
da rvst es,

o asz bandžiau ai kalbėt i 
draugus nuo tokios pikta- 

kuri mano 
kele didi neramumą.

Mano atkalbinėjimai visgi 
nieko negelbėjo. ^Tarnas pir
masis iszszove, ir szuvis palai
ke iii stovylos veidą. Po jo szo- 
ve in stovvla ir Pranas. Jis pa
taikė stovylai in krutinę.

— Dabar tavo eile! suszuko 
jiedu. Nedrįsau atsikalbinėti, 

pasirodyti bailiu, 
szaut u-

pzi rilyje

visgi
negelbėjo.

nenorėjau
drebėdamas pakėliau
va. lszszo\ ian, ir szuvis palai
ke stovy lai in koja aug‘szez,iau 
kelio, kaip tik ton. vieton, kur 
v ra mano žaizda.

Viena sena m.oterele, tai ma
tydama, pasakė:

— Va įkelia i, einate karau; 
ta piktadaryste neliks be baus
mes !

Atlikę ta pasibjaurėtina dar
bą, nukeliavome toliau.

Mano szirdis buvo nerami. 
Atvykome in karo lauka. Asz 
tamstai prisipažįstu, kad eiti 
in muszi man buvo labai baisu.

Kristaus

mums

bego atgal, o mes ji

nuo \ ieno kalno 
szu\ i. Tanias pas-

Musu suszandytoji 
stovyla vis stovijo mano aky
se.

Nežiūrant to, karas
sekesi. Prieszininkas buvo nu
galėtas, 
vijomes.

Bet sztai 
tazgirdonje
viro ir krito ant veido. Praijas 
ir ąsz pribėgome su pagalba. 
Mm>u pagalba buvo jam nebe
reikalinga; szuvis pataikė jo 
kakton, iii ta paezia vietA, kur 
jojo szuvis pataikė in V. Jė
zaus stovvla.

Abu su Pranu žvilgterejome 
vienas ią kita,, nei žodžio ne
pratardami. Baime, kaip dru
gys, nukrėtė ir Prana ir mane. 
2Vbu nubalome, kaip popierius.

Vakąra Pranas atėjo pas ma
ne. Visa nakt i nei akiu nesude- 
jome. Norėjau jam patarti 
melsti^, bet nedrįsau. Bijojau 
ir prisiminti tu piktadaryseziu 
kurios mus dabar taip baugino

Kytui iszauszuy ąustipriątas 
užstojo mums 

Vos tąi pastebėjome,
f

Norėjau

prieszininkąs 
kelią,
Pranas paspaude man ranką 
sakydamas:

—Mano eile sziundiena. Tu 
esi laimingas, kad blogai tai
kei i u stovy la.

Neklydo vargszas. Szi karta 
inus nugalėjo. 
.Prąąaą ir asz

priesznunkas
Begonie ilgai.
dar bąyome ne , sužeis4u? Bęt 
isztai paleido azuvi 
Ispanas, gulėjos prie įęlįp.

■

rai yra Dievas, kuriam turesi- 
savo lie

pa pasakojęs 
atsisveik i no.

atsakyti už visas 
loi \ bes. Senelis 

nelaimes,

Seku nežili is 
vo

me
<
sa v< >
Tai buvo |S7o metais.

IS?| melais bu- 
Parxziaus komuna. Bedie- 

viai paeini' valdžia, žudė ka
talikus. Tai 
jie nužudė ir ana seneli, kurs 
jiems skelbi* tikėjimą ir peike 
bedievy ste.

s paežiais 
ana

metais

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Visos reiknlingos mnldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta miukaztais 
•kurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

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

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdarytą in 
skūra ir bus geresnę ne kaip 
buvo nauja, ikpdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakęije “Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

o darbus

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena*

* - *

Gerbiami Tamstos:— Szlųoml dupdu 
Žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena” kuria man prl- 
siuntet, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manės pri
imtu Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laiką savo 
nainuosia su savo miloma szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka, man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstom^ sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso giaro velljentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
▼irsz-minetos knygos tai prislusklte f 2 
in “Sąulta” Usielstuves o. gausite tuo-

‘ k,: 3 " .'t ■lauš D«r Dtc^tą.

DEN I AI, ('BEAM, 
duoja mas

r

regu I ia ria i H" 
\ aIgio ir einant guIii ir 

pas drill ista du s y 
iszegzamina vimai

Ji

< la ugc.-n i< > 
negu koks k'i t as.
1 is i ikru bildu.

\’a rt o|< 
kožno
apsi la n k y k 
kili met i lose 
ir patarimui, ir tarėsi szvarius

s kurio prisidės 
iszva izi 1< >s

t\ irti;.> danli 
stebėtinai prie tavo 
i r svei ka t os.

Virsz 12 milijonai dekavoniu 
už geradejiste.

Prisiuntė už siidrul iniina 
plauku ir kad nežili u ir neplik- 
tii plaukai, kurie tik naudojo 
Brundzos Neklar. Del visu bus 
dykai prisiunstas būdas gydy
mo ant persitik rinimo per 
paczta. Tik dabar galite pasi 
naudot isz tos progos, raszyda 
nii pas:

Dr. Brundza Co., Broadway,
South 8th Str.,

■: i

f 11

persitik rinimo

Brooklyn, N. Y.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumoneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. C Iki 9 vakare.

Tuom-laiklnis ofisas randasi
KAZUNO APTIEKO.IE,

38 8. Jardin SU Shenandoah, Pa,

Lietuviszkas Bankįerius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

• ♦ ei ee o ■ i w » ■ o ■ - —» e*

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

OR DUN A” “ORBITA”
“OHIO” “0#CĄ”

Tie laivai yra nauji, ir moder- 
nisz.ki vįsame. Geriausi del juru 

•keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigadvs visame. Gergs 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

|2C Broadway, New York.
I arba pas vietinius agentus.

. ' L

' '• . _ . * i - -- 1 11 -   < < >
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C U N AR D| 
AR MANOTE ATSIIMTI 8 

GIMINES 1N AMERIKA? į
2629 Lietuviai ntvazuoa in ežia 

szi mota. 9
Leisk musu rasztinei Kaune pa- S 
gelti jusu giminėms iszgauti paa- n 

8 portus ir vizas ir tinkamai juos g 
5 prirengti in keliono. 
» laukti del vietos, 
g Cunai'fi Linijos laivakęj'tęs. nes 
5 Cunard laivas iszplaukia isz Eu- « 
S ropos kas kelinta diena. Cunard g 
a laivakortes yra geros kelionei 3 
% ant laivu Aquitania, Re r ęp g ar ja & 
8 ir Mauretania, gręicziausią juru 8 
S kelione tarp Lietuvos ir Ame- 5: 
j: rikos. Del daugiaus informacios Z 
Z kreipkitės pas musu vietinius e:

Nereikia 
turintiems

: pus 
aguntus ąrba musu rusztiincje.

CUNARD LINE.
2l> JlrofidtvuVf

JOS. PENKUNAS
ISZ ST. ( LAIR, I’A.

Kandidatas ant
DIRECTOR OF THE POOR!

REPUBLIKONISZKO TI KIETO.

Schuylkill PavietoLietuviai 
suokite už. savo Tautieti

Praszo i ūso balso ir

bal-

intckmes.

i Balsuokite už

Wm. C. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT
I County Commissioner

Isz

k!

Ant County Treasurer
Balsuokite už

Dr. Geo. S. Hensyl
Republikonu Partijos.Mahanoy City.

Praszo juso balso ir intekmes.

Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
tik geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

Levit’o Sztoras
13-15 W.CentreSt. Mahanoy City

e

H

<4

STi

Merchants Banking Trust Ca.
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 

banką jesęko daugiaus prietęliu.
Ji suteikia patarimą kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbeą jumis pirkti praperte.
Gerą banką yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo, pinigus įu

JHERCHANT8 BANKING TRUST CO.
'7—t----

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Ktsljerlus

LEON ECKERT, Vlce-Proi.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICŽIA, P. C. FENTON, 

T.’ G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.
"i ■ L ,■ i 1 " 'W ’ f"' ' '♦M 'k * b *' • '«

- (

D. M. GRAHAM, Pres.

u
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— Bijausi, jog tamista vakar 
negerai mane supratai. Czia no
ru ne jokiu praszytu pietų.

— Tamistai iszrodo, jog asz 
perdaug puikiai apsirėdžiusi ? 
užklauso Berta.

— Tamista labai graliai ap
sitaisius, paaiszkino senele. — 
'Tai gražu, bet pasakysiu ta, ka 
vakar sakei apie save: tamista 
ne esi pripratusi... isz teisybes 
ežia per daug tamsu ir nelinks
ma kaip del tokios kregždeles 
isz pietų puses atsklindusios...

— Czia vieszpatinga, atsake 
plepianti Berta, dairydamasi, 
bet asz 
kambariai in tamista 
naszus.

— Kaip tai ?
— .lie szaltais, 

iszrodo tiktai ant 
žvilgio, bet gerinus jiems pri
sižiūrėjus, tai jie ir labai sma
giais iszrodo.

— Gal Imt, 
juokdamasi.

— Ir tokia kregždute, moti
no!, reikalinga <lel musu szalto 
sveeziu kambario, pasakė 'To
mas, priėjus su Berta pasisv ei

'Ta kregždute atnesz 
ir saules szilu-

misliju, jog tamistoy 
yra pa-

nesmagiais
pirmo pa-

al sake naszle

ji, — dar ir padu,inuųti galiu 
jeigu tamjstos norite.

Poni 'Turmer padėjo knyga.
— Man labai patinka dai

navimas — ji prakalbėjo.
— 'Tomistai patinka dainavi

mas! apsidžiaugė Berta. Gerai, 
tai asz tamistoms padainuosiu 
ir tai kuo linksmiausia daine
le.

Berta, numėto savo skarele, 
atgavo k vapa, prisėdo prie ro
jalio ir, gjjoicziaus negu esan
tieji to lauke, 
linksma sz\ediszka žmonių 
dainuszka. Jos mažųcziai |.)ixsz- 
Ieiiai greitai bėgiojo po kli'a- 
viszns, baltas kaklelis truputi 
atgal atsiloszes buvo, o isz jos 
szy ięžiu lupuliu teip ir byrėjo 
linksmos treles.

Stuj^s rojalis nuo tokio bece- 
remoniszko apsiejimo didžiai 
užsirūstinęs buvo, o pedalis 
gailiai girgždėjo. Rustas senas 
tarnas, ant. taees prietaisus aid 
kavos atueszes, 
jujis apsistojo ir vos 
neiszmųte ant aslos stiklu, terp 
durų matėsi besistebianti vei
dai tarnaieziii — pakajavujn; 
o seneli' poni Turmer sudėjo sn 
veidu, per kuri bėgiojo juokas 
ir linksmybe ir 
mil va linkeziojo.

'Tmnas stovėjo prisiglaudės

jau dainavo 
szvedjszka

vidurije paka- 
isz nagu

kinti...
mums szviesa 
ma...

Nuspėjo Burta atsakyti, kaip 
tanias inejo in pasakė, jog val
gis paduotas ir visi in valgiui prie* nugarėles vieno isz'krėslu, 
t i iimjidave. 'Ten 
priguli, buvo paduodami, pri
siėjo ceremoningai 
tvirtoms szakelems, 

truputi prispausta 
priguli, puikumu.

■ malėsi. Ant savo 
pecziu

pasijuto 
tuom, kaip 
kurs visur 
at idengt u

pagal takia

.. ♦ 4^0 .<
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Patogiause pana Pottsvilles.

Į^'S< 
y

C?*:

v

Szila patogi 
Pottsvilles, 
perstatyti t a ji miestą 
City, ptogumo 
laikų treczia dov ana.

SAULE

I

DeValera aresztavotas.
• -H */>nl p ,g a

e y

’ , 1 .. c j

Jeigu kur ipprginu per ( lang.
Gali i,n Dųbpju atsiszaiikt,

Akyvi Trupinėliai.
U
L"'N

mergina
Pa., buvo iszrinkla

At lantic ' < 'biire,
konteste ir ap-

ISZ

ta mažute, nes isztikro ji labai 
meili.

Naszle susi t u re jo ir pradėjo 
sau iszmetinet i s vie t isz k as mis- 
lis laike pamokslo skaitymo; 
:potam ji perskaito paskutinius 
10 lapu apie 'I'ainosziu Maža 
tiki.

Pamokslo
psalmo i r poni Tureileles isz

pa baigoj

lįamonn De Valera, vadas ųj- 
risziniu refmbllikonu, laikyda
mas prakalba Kmise, paviete 

likos aresztavolas per 
valdžios kareivius už žudifista 

j ir padegimą namu.

jis to ne
darys! motina patvirtino. Ber-

-- 'Tai tikrai, jog

ta atsikėlė.
— Sudiev, pasakė ji liudnaj. 

ji'igu tamista su, manim 
nebūtum buvus 

apie mane

..  A k

buvo l

leip maloni!
Pikio apie mane nemislykito. 
Isz I ikro asz tame nekalta.

tamistai pat iii 
senele,'ka.

Bet gi jis
liet eis v be ?argir>

mer su iszgaseziu save pagavo, j klau.se loiiaus.
jog tas eilutes 
t uredama 
žmonių dainei**?

perskaito pasi
lakto szvediszkos 

Nepa kaji nga i
Ko

- Ne, ne, \ isiszkai ne! at sa
me rga i te,

i [myleuziau, tai.
Jeigu ji asz ir , 
in t.ainist.u na j

ji knyga užvožo ir in lova alsi viena
J uk

Czo yr.ų iijvales vaikinu, 
Kaip avinu.

Tiktai tegul pox;a tuzinu ; 
kėliau j e

Pinigu nesigaili, 
Žinoma už tikieta, 

(> m* už ka kita.
Isz Waterburio

it

alėtu keli 
szimtai priimt,

Ar žūt but, 
Ypatingai nuo Kauno pa

nel ikos, 
(> kail ir kitokios,

Bile mergina, 
O vis bus 
♦ ♦

'Ten kur Indianoje,

<r

gura.
*

.................................. .. ................. .... —....■.l-.-.i ■ .1^*1 ■ ■ įlipu,..........

Ant, J. Sakalauskas
UETVVlSZKAS (JRABOR1UB 

<R RALSAMVOTOJARA menkaSout b 
pųrgaljeus 60.1 JO visokiu 
mol^lj.11 i .s

. New
žmonis aplaiko sužeidimą kojų 
ir ranku.

Dabar padirbo 
didumo deszirntnko. kuri 
ma ueszioti kaipo špilka.

Po atradimui 
žmonis pradėjo iii 
už 200 met u.

t ž vieii.i doleri arklį 
devvues 

n i.v les 
kelis 185, per kanala 220. 
vas 2000 myliu.

Angliję 
sziinta niul n nuo 8 mlij 
•'52 milijonu g\ ventojn.

Kelione n reoplanu i>z I ‘a 
ryžiaus in I/imlona ka>zl im įc 

I ik iii viena >zali.

SZipief

aut o-
Ameriko.
Yorke daiigiaiise

ziegoreli us 
gali-

Ameriko 
ji k'‘Haul i

rx.

4

i .Aidoj* Kimu* Numirėliu pagal Nau- 
įauala mada. PJ^l preke. TelpaĮ jp$- 
itato automobiliui viaoklema relka- 
tama.

Parduodu yteoklus paminklui, dldel- 
uu ir mažių* už plalaueia preke, todėl 
lelgu pirkaite POMNINKA tai kreip-

vež tona lavoro 
les, I rokas •JI

v ra

s nu 
m* 

g< ■ I <•ži11 
la i(I

pasidaugino
(I

III

II U I \

uii ir mAžiufl už. pl^lRunia Preke, todal
. — - - - - - -f —T3 - ‘

kiton pas mane, nes asz gailu jtunla 
nigtau gcrlaua parduoti negu klU.
sill E. pina SU Mahaaoy CĮty. Pa,

ATSIUSK TIK $l.G0
0 gausi Bailklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir pr^iuntima apmoka-

! rs ...mGeriausia stambi trajanka GOc 
Puplalszkal 

Truk- 
arba 6 pakelei už $1.40. 

"Daktaras Namuose

i m o.
arba G pakelei u? $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
želiu 30c
Knyga “Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. 1 ;ienientorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szvenfuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c.
Minkszįu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu- 

j ko prasto abdaru C5c. Celuloido $1.50, 
. Minks/tu

i popicros 30

Aukso 
senovės

Si u k< i ( i

J7 met u >eiiumo z 111< »'_f( • 1 i 

be jokio \ ;i 
savo kuna 

l’rad-

abdaru $1.25.
t-

L«aiszkams 
Hirnku. tuzinas už G5c.

J ŽUKAITIS.
Rochester. N V.

Gyvena 30 metu gerdamas 
tiktai vyną.

'Tokio, Jiiponije.
bo,

j gyvena ‘50 mrl u
I gio, smlrul imlumas
1 liktai gerd.'imas vyna.

M
4F.1 Hudson Ave'T

Gana, dydelioje
Du brolelei labai pv kstasi, 
Vieiuis aut kito szuairiiojusi.

O buvo priežastis ta
Cž burda o

j Brolelis už l>urda neužmokėjo, 
jrasziu turėjo.

apiga rijoje,

ue už ka kita.

Į jo gert i vyną turėdamas l'.i pu  «••••»<•».» *os«erw«omoeooeooiosssMOBBHnNHMMMMi

JONAS M. CISARIKAS 
Flrr Innnrsnce Arėsi

i tu, 

i goruziaiis 
sveiku
1 ’rižadejo |>aaukaut 
po mil t oi d<‘ I ja poji i>zko 
versiteto idant daktarui gulei u 
i>zt \ rinel sudėjimą jojo kinio,

Seniauses isztyrimas.
Ant sulaikymo d 

nio kaipo ir kurnu 
t iktai po 1*1 cent u. Jeigu jums 
nepagialbet u tai pinigu? 
žysini. Teipgi prisiunsini inlor 
macije kaip apsisaugo! 
plauku si* ukimu, pleiskanii ir 

Tukst amzei 
ja už dyka ro< 
jaus:
JMBCO Oriental Specialists, 

236 Broadway, Box !> W.
Brooklyn, N. Y.

iszg tardamas 
ry z i n i o 

ir -sort*

a ui < Iii ■m.'
i 
I 
I

\ y no, \ i ;i

172 .-va m - 
km

Apdraudžlu (Inszuriniu) Namus, 
Ttvorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
GerlauBiose Kompanijose

815 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City! 
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< r
'imis iiiiieszcziau vien 
i liiidniima ir neapykanta, 

įi \ ima sudėjo i gi asz nuganei inai tvirta.
•, atsake 
(lai but, 

kad mums visiems bus gurinus, 
jeigu |HT.siskirsime.

Sudiev, peni Turmer!
Sudiev, mano \ aikul i!

Senele apkabino jauna mer 
aiva ant jos 

bei greitai atgal pa-

lAnt rytojam, 
ir mezgu

ranka vėl drebėjo, o szirdis 
vėl muszesi ir tartum iszszokti 

valgyti norėjo isz krutinės. Laimingai 
jog ta krutinę 1 \ irta buvo.

praskambėjo 
balsas. Berta nu 

szoko nuo savo sėdynės ir vos 
kojų nepamusze senam rustam 
tarnui, kurs

tebcslovejo 
kambario.

— Kavai prietaisus pasta
tu kit ant stalo! paliepė mergai 
te linksmu balsu.

—■ .Jeigu dalinsite, 
asz pripilsiu? pridūrė 
ponia atsigryžusi.
jaunos mote ros, 
ežios Praiiuuzijoj dirbdavom.

l.r ji ruosztiesi pradėjo. — 
Tamistai kiek cukraus? girdė
josi jaunas balselis. Trys szmo 
teliai? argi 
szom ! I r balt i 
bavosi apie eidabrini kavos in
dą, kuriame jos szviesus veide
lis atsimuszinejo ir kurs teip 
tvaksėjo kaip niekados; nuo 
sienų isz auksiniu reniu žiurė
jo sanariai Turmeru gentkar- 
cziu su didžiu padyvu ant to 
viso, kas dėjosi sename sve
eziu kambaryj; o mažulis raus
vas sutveriiuas pildyto pildė 
kambarį jaunu linksmumu ir 
I > ra u c u z i sz k a i s k ve pelai s.

Kada 'Turmeru karieta buvo 
paduota del pervežimo Bertos 
namon, nieks suprasti nugalė
jo, kada diena praėjo.

— Mot i nei, argi neteisybe, 
jog ji meili ? klauso 'Tomas, su 
motina isz prieszpakajaus su

mų rgaite

valgiai kaip

ir Berta

užsiniet us
karbatkine skarele, ji ten sa
sirietus sėdėjo 
pietų sutvėrimas szaltoj žiemos 
dieneluj.

Po pietų 'Tomas nuėjo iii sa
vo kambarį iszrukyti eiga ra, o 
naszle su Berta pasiliko vienos 
sveeziu kambaryj. Berta \ arti
nojo koki ten 
'Turmer skaitė tyloms pamok 
la paraszyta ant 
kambaryj buvo 
tiktai karts nuo karto akmen- 
augliniai karoliai siiterszkejo, 
kada naszle lapa perverto. Ant 
galo pagalios Berta 
jo tokio tykumo 
klause:

— Ar gi czia visuomet teip 
tvku ?

ir szalo, kaip

m
albuma, o poni 

‘tvs- 
tos dienos: 

visiszkai tvku.

neiszturu- 
ir naszles už-

— Visuomet, atsake ta.
— 'Tai t ur but nelinksma ?
— Žiemos laike, 

buvau viena, tai gal ir teisybe, 
jog lm\ o ne linksma. Bet da
bar gi su mis sugryžo ir asz ti
kiuosi netrukus maruzios na
mieje sulaukti.

— Ar tamistos sui;u> jau ap
sirinko ?

— 'Teip; jeigu

f p

linksma.

Jo

l'uom tarpu 
paskutinis

daryti,
nežinodamas ka 1

viduryj

tai kava
ana in

— Ta mes,
visuomet pa

neteisybe? Pra- 
pirszteliai dar-

kada asz

ma ruzios

ne, tai

vi
tas v ra

T

< la r 
greit ta padarys. 'Tai bus mer
gele Stokt’ield, isz namu Stok 
field—Grege r.sun. Ji graži, tur
tinga, ir gerai užauginta, ir to 
neskaitant, yra mergaite 
sisftkui nepliuszke, <>
svarbiausias daiktas. Musu nu- 
muose moterys visuomet buvo 
tiktai nepliuszkes.

— Kitu vaiku tamsta neturi 
kaip tik sunu f ūkia use Berta.

— Dukterį dar turėjau... Dėl
to ir tamista man teip patikai 
iszkarto, jog ana man primeni. 
Tai buvo toks pat, kaip ir ta
mista, orinis sutvėrimas. Ji pa
simirė szesziolikos metu.

but neužtektinai, 
kaip priguli, buvo tvirta, pra- 
szuabždejo Berta, tykiai atsi- 
duksejo ir tolinus vartė lapus 
albumo.

Poni 'Turmer vėl pamokslą, 
skaitė ir vėl tykumas užviesz- 
patavo, tiktai karts nuo karto, 
ji drumste terszkejimas ak- 
monangliniu karolių, perver- 
czinnt seneliai knygos lapus.

Durys atsidarė ir in kambarį 
iųejo Tomas.

— Vieszpat ie, kaip czia yru 
tyku! pasakė jis. Poniui, ar nu
galėtum tamista ant rojalio kiį d! A a « I .

gryžes, iki kur jie 
buvo palydoje.

— Teip, ji meilus vaikelis, 
bet tikras gi vaikelis. Ji nie
kados nebus, tvirta. Rvt neuž- 
mirszkie ajsilankyti pas Stok- 
field ir Gregcrsonus.

'Tomas nieko neatsake, bet 
skubiai in savo kambarį nusi-
daye ir atsisėdo h raszyti gro- 
mata ir, tur but, g romą t a apie 
koki prekybos reikalą.

'Tumų tarpu ųaszle Turmer 
apsidairė pu sveeziu Kambarį.

—- rKaip ežia tus^ezia! ji i>ra- 
kalbejo.
fl Po tarų, paęiųus sayo pa
mokslu sųriųkimą, nusidaye, la 
miegstųlje, idant baigti skai
tytį pirma pradėta ĮuimOksįa. 
Ji buvo labai akųrųtni žiauna 
ir ųiekatjos įieatideiĮavų ncpii-
baigųą syki pradėtu darbo.
> Pumokshm bųvo .apio Tųiųo.- 
kzių AJft&Uiki ir poni Tip jpęr 
pe]u.)rędųw užaimisjijo ųpię 
savp.Taiįųosziu, apįe sunu savo 
'Tomiisų. y •

pagrajinti ?
a - ‘

I ’ .

- Tai. go ra i, - jog jia lol^H
tylėsi Išlijo sau.

Ai—Su udjdžiu nonų atsakų Kitaip jis galėtu insimyleti iii
*

į>aiiuzmKas |lavargu 
liu vaikams, k<ula 
bary j 
\ arpui is.

Po valandai iiicjo Beria. Ji 
buvo prastai apeita įsius, iszba 
lusi ir labai nelaimingai iszro 
du.

prieszkam 
suskainbujo' nedrąsus

Tamistos
1 \ I ia i poli i Turmer.

te-isv bu

(I.

ir

k a i [

bintu geli
i ant kojų

sugra

nuo

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Diilclc kaucija sudėta Valstijos 
Ba’n. i 1 K parlamento.

K. i u |'<> prk /iu-ra Valstijos, teip kad 
pinigai sud. ti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
mirduodi; laivakortes kompanijų nu- 
st: tytams kainoms, 
pertus 
Vi kas

Norints kiek ir
Pedes dienoje, 

\ a k a i e,
SiLsikuopino in salima,

Iii kuria ir kaži minkai pri- 
buna,

Na ir tasai broliukas atėjo, 
Mat iszsiloti norėjo.

Sztai ir kitas brolis pribus 
I>el kuriu kaltus bn\ <>,

Ant savo brolio užklupo,
1 r vos kaili nenulupo.

(> ka palicmona pakvietė. 
Skolininką, priesz vaitu pastate

O kad prietelis nebūtu belą 
parūpinęs,

Szeip butu kėlės dienas la
ku pe sėdėjus.

Kada priesz vaitu stojo, 
Po 18 dolernku paklojo, 
O buvo tai trss lietuvei, 

ltalijomis, airiszis — svetim- 
tauezei.

Visi penki užsimokėjo, 
O szinkoris ir apie 50 padėjo; 

♦ w ♦
Szenadorijc > kokis tai kala

kutas, 
Kažin ar vra kur toks kitas, 
O jojo moterėle ir bais(>i ne

tikus.
Nuo visu bobu atlikus.

Abudu liežuvius mėgsta 
džioti.

Kitu kartu placziau apie juos 
pakalbusiu, 
tai nutvlesiu.

* #

gaile; ta palenkė 
k rul i nes, 
sz< »k o.

Ka
k lause.

<«•
< i e k a v 

la. Raszvkit tu
plikimo. t) -

()
li žk lause— Tamista

ji naszles.
— Kaip mat oi c.
— () tamislos suuus .’
— 'Tikiu, jog jis su \ izila nu 

s Stokl'iuld ir Gru 
tvirtai naszle alsa-

važiavo pa 
gersonus, 
k e.

)\ iena .

asz— Ak poniui, ;isz didžiau
sioj nelaimėj! suszuko mergai
te.

P

— Kas a įsi t i ko ?
'Tamistos suiiu.-...
M ano Milius ?...

— Jis.... bet ne, 
a šaky t i!

— Vieszpat ie, kas

s naszle u z

ka-

po tam

asz negaliu

Į.iasake ji in- 
ar ne kan- 

ir paszaukie ji 
asz

Pampinu Pasz- 
k< liaujantiems in 
daroma teisingai,

Itasz.Y kilę

Lietuva, 
greitai ir 

aide kainas o gau-

gi atsiti
ko? užklausė naszle nepakajin- 
gai.

— J is... jis paras?;e

tam Tomas in-

iszliesu, asz

m manu 
laiszka ir praszo už jo t ūkeli...

■— I omas ?
— Teip. But, 

tame nekalta...
Senele sielvartauti pradėjo.
-— Mano 'Tomas!... Po dvie

ju dienu pažinties!
pusi rodą v i jus!... Ir tai jis, kurs 
tokio tvirto pobūdžio buvo, iki 
už rubežiaus ne pabuvojo.

— 'Teip, ir tamista dabar 
turi mislyti, jog

jog asz jam tinklus buvau isz- 
metus! verkdama sake Berta.

to nedariau, poni 
isz tikro asz to neda

lioj to asz ir atėjau pas 
idant pasakyti, jog, 

myliu, teip to-o-o

. Manes ne

ir
tik ra i asz...

— Bet 
Turmer 
riųų. 
tamista, 
kaip Dįeva 
nedalu ria u. 

i

— Bet... tamista ji myli ?
XT....... Asz to neinisliju...

— Ir tamista tame esi persi- 
tikriųusi. Asz jo ne trupuuzio 
nemyliu!

.Ji užsidengė

asz

*, m

veidą ranko
mis h’ <lar labinus raudoti pra
dėjo.

— Taigi tiusimaldv k it! pra- 
szo ju rpsti ppyii.
. — Sztai, padųve Berta nasz- 
lei rasztu — Bukit lųaįpųį jam 
tatraszla atiduoti. Asz jgm ra- 
szųu, jog vienodais iiajiruĮi- 
miųs negaliu atsakyti ant jo 
jausmu... ir jog ryt, kaipo mo- 
kinto,jų, isz ežia iszvažiuoju.

v i e.i ip da i s | >a ji A d i

, »-. < . v. n ■ . Ii , ■ ■ .i ' ! » i'

— Vųl tųpiistR ^vai yiętul 
5K —» Da,r ne, bet gausįių Asz 
ųpiesavo lėkei jus ne apgar- 
siusiu^, ir iiupųpje ^e4^ių...

lĮUPYivglojęsi}k(>tį
ir jį^../,ijų.teAI> put tejįJĮl «W-

..’r' »' ,’n

hun pųsitikoti? f
Ar gului.asą

I a misi a i ?
1

is. 'lai tamistos 
roliaj. Jie teip. szalli...

Ji iszejo.
Poni 'Turmer keletą valandų 

pasiliko aut tos paezios vietos 
su groiųata rankoje*; 
ji paskambino.

Pažiūrėkit, 
ėjusiam tarnui, - 
toroj ii re k ėja s
pas manu. Pasakykit, jog 
noriu su juom pasikalbėti.

Netrukus po 
ej<».

— Sztai tau rasztas nuo mer
gaites Geihart. — pasakė moti
na.

— - J i buvo ežia ?
— 'Teip.
— 'Tai tu jau žinai ?...
— Viską žinau! pasakė ji, 

raszta paduodama. — Perskai
tyk, kada vienas busi, ir buk 
vyru. Gyvenant daug 
iszkentei i, 
t virt u birt.

.Jis tyloms raszta paėmė ir in 
savo kambarį nusidavė, o misz- 
le atsisėdo ant savo kieto krės
lo ir tojiaus vėl ųiezge paneze- 
kas Ketiircziu vaikams.

Pra.slii.iko Neeleliu, baisiai il
ga Nedalia. Motina ir sūnūs 
nuliesi tiktai už stalo. Tada ji 
sėdėdavo tyli ir rusta puikioj

___  ___g galima 
bet ant to reikia

va įgyt n ve j.
Ne sykio 

vardas Bertos isztartas.
Laike tu dienu 'Tomas labai 

sublogo ir iszblyszko. Jis isz-

terpu ju ne tapo,

roije dittžiai nuliūdęs.
Suputos vakare, ant. galo, po

ni Turner atsidėjo prąkųlbeli.
~~ 'romai,, fįztiu jau ęięla ne-

dėlių, kaip t u namieje. RyL isz 
teisybes, pyideyctu tųn ųtsilųn- 
kyti pas Stokfieldus ir Gręger- 
soųus,

— Syki ant visados, ųtsųko 
^uųųs -77 pras^ųų tavos, lųotįn, 
pa(ikįt piano paku j u jo sų tais 
Stokfieldais ir Gregersouais.

* , 1 ■ "v t ■ • r ' j > | i’k i '

k,yti pas Stokfieldus ir Gręger-

ii

ve-

Dabar apie
*

Jeigu katras isz

Gere,
A

saluninku,
Ne turi laikraszeziu jokiu, 

'Tai ne koje nuženkite, 
Ir tokia vieta nelanky kite.

Pas gera saliui i aka., 
Rasi laikraszti ir knyga, 
Gali sau ir atsigerti

Ir pasiskaityti.
Tokis žmogus neapsuks, 
Žmogaus ne neaplups. 

Ba tai szviesius, 
Ir doras žmogus. 

* * »
Vyras sėdėjo per nakti kar

uže m o j e, 
apie narna nedboje,

Anksti jojo paeziule atsikeli, į 
Nuėjo jeszkoti vyro nebageli. * 
Ir užtiko vieuojė karczeųioj, 

Vare vyra kad ejtu namo, 
Saliminke kolot moterų pra- 

liejo, 
Na ir da nutverus szluota 

mųszt norėjo.
Isz to prova pus vajta nuėjo,h:1

t

|B

k i| I r V 1

Ir,poniute saliminke bausme 
užmokėjo,

Paskui turėjo perpraszyt mo
terų.

u

pigiai.
. ite teisinga at. aknna. Adresavokitc:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Llvtavlsikas Graborlas

K. RĖKLAITIS
Laidoja Ntuklrtllu 

aaujausla mada ir mokslą.
Turi »ac«lbinlnks motoro.

Prieinamos trakos.

■r

Mazgok 
Nebraižyk 
Savo Dantų

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas gali 
parodyt greitas pase
kmes — bet visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 
G a m ta neataugina 
dantų palivos syki ji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

Saugiausias ir geriau 
siąs būdas užlaiky
mui dantų sgvariais 
ir gražiais yra var- 
tuojan Oolgates Rib- 
boų Įįęntal Cream re- 
gularnei. Daktarai ir 

re-Pjpųtįstai visur 
komenduoja Colgates

i

BU West •pnoo Btroot 
MAKAMOY CITY. PA.

Boll Telephones No. 14>

CATTTAX STOCK |13S,M9.M 
Barplu ir Profits USI.KI.M

Mokamo antri, procentą ant auditu 
pinigu. Procentą prldedam prie jus 

(pinigu i Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnoszat parodyt knygute 
ar ae. Mea norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu bapka, aė- 

! paisant ar mažas ar didelis.
Bankas adsras nuo 9 ryto iki S 

popiet Subatomls f ryto iki 13 Tai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vlce-Pr<B».

; Jęa. E. FERGUSON, Kasteriąs.

plnlfu. Procentą prldedam prte Jut

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
i automobilius del laidotuvių, kriksz- 
jtiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Syeiki Dantis
Gera Sveikata,

I

Ir da. magarycziu gerai iszsi- Į
tyįel^ios ųeapsivesįų,! pęi^ 

supykęs i

i, '* 1 ’ " VII

■ L • ’ M’. * 1 .i *p,n. p

Kiplso Wj mK H.YW.t9

užstalę,jįV1.(
■ ■ T7

ir atsistojo r
J. XI • i!

8*^ JI s'

" 1 1 . ............ .. . • vi' C 'mw m. wK M
NTir\|jr/X 1Wk1» Lfirmin (1 Yin

žino! alaakc ji« iy i«zejv, ' '
Tolinus bus.'

* . I v f

sų isz
■1 ■ ■

t

Į
I

gere, 
Visaip atsitinka ant Jjetu-

n?

viszko svieto. I 
Visur ir kožnoje vietoje.

O dabay tįrupiAi pasilsėsiu, • i
Giedoti paliaujsiu, 

Ba Szėniidorije aiit yęselkos :

vietoje.

Giedoti paliaukiu,

. .bu.wPuikoj sa,u iszsįpiszįunau. i

* n« 1O

.i-fiiMWi **

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent.

patarnauti.
kolektavojume randa
yįsokiys itjsurincus

Kampa?. Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

Jeigu norite pirkti ar parduoti, savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 

Randavo jame namus,
s. Parupin^jne 
ir teip tolia ils.

Notary Public*
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ŽINIOS VIETINES.
> Illi ■ «

— Gud baj sziaudines skry
bėlės.

ninku

— Szi vakara tai vra Pa- 
nedeli, Gedemino Klubo balius.

— Utarninke Nominacijos 
arba rinkimai kandidatu del 
visokiu miestiszku ir pavietavu 
urėdu. Lietuviai temykite už 
ka balsuojate. Demokratiszki 
kandidatai turi mažai prieszi- 

bet tarp Kepublikonu
randasi keletą kandidatu del 
kiekvieno ofiso.

— Republikonai balsuokite 
už savo tautieti .Juozą Penkuna 
ant Director of the Poor.

— Apie du szimtai isz mie> 
to iszvažiavo in 
Nedėlios ryta ant ekskursiji

Sziandien prasidėjo sei
mas arba konvencija angleka- 
siu isz trijų distriktu Srantone 
siu isz trijų distriktu. Scran 

kas-link užbaigimo < 
bartino kasikiu sustojimo 
kaip girdėt tai bus liepta dar 
bininkams pradėt dirbti atei 
nanezia sereda.

Jonas Melauskas 
operacije ant peudesait is Ash 
lando Ijgonbutcje.

— Subatos 
kuknioje

t.

New Yorka
)S.

tone, la 
ir

t urejo

rvta ugnis kilo 
ant 117)Ben Lloyd

Vine ulyezios, bet ugnagesiai 
tuoj pribuvo ir užgesino. Bla
des mažos.

— Szvento Juozą] )<> lietu 
vi.szka parapine mokykla pra
sidėjo pereita Subata in kuria 
lankosi pusėtinas skaitlls vai 
ku ir mergaieziu. Atejnanti 
meta turėsimi? miniszkas ku 
rios mokvs vaikuczius.

— Republikonai balsuokite 
už Wm. (’. James ant County 
Commissioner.
miesto žmogus dirbantis prie 
kasikiu, 
jin pažinsta.

— Republikonai balsuokite' 
už Cvrus M. Palmer ant Dis
trict Attornev.

— Praeita Ketverga (i vai.
Sz. Juozapo bažnyczio

je eme szliuba Motiejus Juoc- 
nukis su Ona \’alent ukeviezie- 
ne naszle. Svotai Imvo Stasis 
Kubilius ir A. Sakalauckiene.

— Kazimieras Kiniauckas 
isz miesto likos siirisztas 
gu moterystes su pana 
rietą Krauskiutc 
szv.

Yra tai justi

koznas Lietinis gal

vakare

Nazi 
l\ i 
ant

IIIJIZ- 
Marga- 

Slieiuu lorije 
Jurgio bažnycziojc.

mieras vra sunum naszle.- 
niauc-kienes g\ vciianczios 
437) W. Maple uli.

Antanas Luka>e\ iczins 
isz Sehenectad?, N. lankoki 
pas savo dede Juoza Margeli ir 
kitas gimines ir prie t«»s pr 
atlankė redakriįe. 'Tripgi 
Izidoras Kvedcra isz ShmaJ 
rio buvo musu - veržiu.

— ( hm. pat i J u rgi<»
niaucko.
ežios, kuri j 
uždegimo

rrdakri jr.

pati 
S26

I

i >X< >s j 
ir

i 
it > -
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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.

BALSl’OKIT ( /. «

Cyrus M. Palmer
ANT DISTRICT ATTORNEY

Žmonių Kandidtas. Jisai neuž- 
vvdi 
*4
nas mainieris 
Ropubli konai

<l;ii bildukui žmogui 
iart i st iklo alau

;au i i savo t lesa s.
Balsuokite už ji.

isz-
ir kad kož-

ANT PARDAVIMO.

Namas, 6 ruimai, visos viga- 
los, dar 1 us/'.czias. galima tuoj 
insikraiisi \ t i. 11 N. \\ cs 
Shenandoah, 1 ’a.

Namas, 6 ruimai, 237 Broad 
Mountain Si., Frackville, Pa.

Farma, 7<> akieriu 
Schuylkill llaven, 
Manheim Township.

Namas, 7
miesto, .314 Carbon St. Miners
ville, Pa.

Dubeltavas namas, po 6 rui
mus, didelis kiemas, 412 ir 414 
L\ tle St., Minersville, Pa.

didelis 
du gy\<‘iiimai

> 10 ruimu, \ įsos vigados, ge-

(

• » i

1 St.,

art i
Pa., North

riiiinait vidurije

Bizniavas namas, 
sztoro ruimas, 
l»<.......................................
roj bizna v iszkoj vietoj, 447 ir 
449 Sunbury St., Minersville, 
Pa.

Farma, 11 
namas,
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APIE ŽEMES DREBEJIMA
m___

Žemes drebėjimas yra inte
resingiausias ^stebėtinas apsi 
reiszkimas ir vra. mažai su- 

drebejima
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yra. 
prantainas. Žemes 
nuo seniausiu laiku isznaikim 
žemes ir likusius žmonos neisz 
pasakytai iszgazdino. Moksli 
ninku sta.l ištiko rodo, jog ik 
1903 metu buvo 159,78 
drėbė j ima i. A dosniais 
kuomet tikresni

rodo, jog
2 žeme* 
metais 

rekordai lai 
kyti, rekorduota apie 60 drebi* 
jinia i ant met u.

Apie žemes 
ža'sti geriausi mokslininkai vii 

Prof.
eo togas 

universiteto, nesenai sak<‘, jo;, 
žeme po pluta ne isztirpus kai] 
žmones paprastai tiki. 'Tikėta 
jog yra kieta, paežio tirsztmm 
ka i p geras plienas.
turą nežinoma. Žeme natūralia 
bando suvest i
\'irszaus ]>rispaudiinus kuriuo* 
sudaro
nelygumas. Iszgriaužimas nu 
nesza daugeli akmens ir pada 
ro prispaudimo permainas 
K u ome t 
kuomet 
niuo

drebėjimo prie

gi nczija. 
So 11 o 11, (r

Prederiek \V 
isz Pordhan

'Tempera

in Ivgsvarum;

kalnai arba 
•gumas.

virszam
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kės gaisras San Francisco mies 
te isznaikino apie 6000 triobe- 
siu,
apie 3,50 milijonu doleriu. Apie 
200 žmonių žuvo.

1906 m. Rugpiuczio 16 d. že-
< I re 1 >c*,j imas Va 1 ] >a ra i so,

Czilej. Žuvo 1500 žmonių. Nuo
stoliu psularyta api<* 100 mili
jonu doleriu.

1907 Sausio 14 d. del žemes 
Irebejinm Jamaikoj baisiai nu

miestas Kingston.
Apie 1500 žmonių žuvo. Nuos
toliu padaryta 
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mil. doleriu.
1908 m. Gruogdžio 28 d. bai

sus žemes drebėjimas Sicilijoj 
ir Kalabrijoj. Visai ar dalinai 
i užgriauta 
Faro, Santa
Reggio, Gallico, San Giovanni, 
Pellaro,
500 žmonių žuvo, 
buvo sužeistu.

1910 m. Balandžio 18 ir ge
li. pasikaliojo dideli 

d re liejimai Costa Ricoj, 
is Cartage ir kiti. Žuvo 

žmonių, sužeistu buvo 
1 apie 5000.

1912 m. Rugjiiuczio 9 d. že- 
drebejimas Trakijoj, Ma

rijoj iszgriove apie pen-
kiasdeszimts kaimu, o tris ju 
visai želiu* prarijo. 3000 žino- 

i niu žuvo, apie 30,000 buvo su
žeist u.

1913 m. Birželio 14 d. žemes 
Bulgarijoj isznai-

Tirvona. Žuvo

^^WKaU*S]Hris ¥

miestai: jMossipa,
Teresa, Scaletta,
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^3 Paimi ir k. Apie 76,- 
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sjirisjiaudimo 
tie dasiekia laipsni 

yra stijiresni negu ak- 
kesti, akmuo susi 

skaldo ir slvsta.
mas
< 
mas vra 
mes drebejim*

Zeini's drebejima.i yra invai 
laipsniu baisumo, nuo ti 

k jaueziami bet tau 
prietaisiu užrekorduo 

kurie sugriauna na 
mus, perskaldo žeme 
kiną tukstanezius 
Žemes drebejimu laikas ir mai 
uosi. Kartais tik vra \ ienas su 
judinimas kuris 
kandu sustoja, 

sąjūdiniam

,y<< 1 i
Tas pertaisy 

gali Imti lik isz keliu pe 
lu, bet tas netikėtas pertaisy 

priežastis baisaus žt* 
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’kas palocius Nagaya, 
isz 

menamo!?.

Jiesori
kus zuvo kėli zmotibį 

kareli ;.’ko;

Miestas Tokyo, Japonijos i is visiszkai likos sunaikintas.
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akieriu,
lidelis sodas,

Krebs Station, Ringtown apie-
linkeje.

Namas ant School St., Miner
sville, Pa. 2

Kreipkitės pas:
Wm Paulauska,

M inersvi lie, I ’a.
arba pas Jos. Abraezinska,

Shenandoah, Pa.

(
i

■#C’ •

ir iszn;u 
gvvaszcziu

Dubeltn vm • 
tikietn* is£

1 I kino miesteli
d.*'1 ■<’*4 

3a; 250 žmoni u.
1913, m.

del žemes drebejimo Polinezi
joj, Didžiajame Vandenyne, ju 
res prarijo dvi Tongo grupes 
szali. Žuvo 500 žmonių.

191.*’» m. Lapkriezio 10 d. že
mes drebėjimas Peruvijoj isz
griove miesteli Chalhuanca; 
žuvo 50 žmonių, sužeistu buvo 
daugiau kaip 1000.

1913, m. Gruodžio 19 d. del 
žemes drebejimo Naujųjų Hib
ridu salose dalinai paskendo 
Ambrimo sala. 500 žmonių žu
vo.

1914 m. Sams i o 12 d. žemes
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Ir tęsęsi per kiek laiko 
saxaites ir kar

Xer žinoma, jog 
virszus kuris midrebe

kurios tau
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dideliam pavojuje kada 
paiccius

-y1 .Japonijoj dalinai isz- 
miesta.
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goli 
tam. 
nes žeme p<>r 
tais menesius nenutilsta.

yra žemes 
s, bet yri 

vietų kurios dar niekuomet ne 
susijudino. -Vict
kiaušiu sujudini 
jog yra tos kur 
niai randasi, 
kalnu ir ten kur
naujo geologiszko 
Tokios vietos randasi in Medi 

ant Pacific krauti 
salų, aplink Alpu.* 

ir Rvt u Indi jos salos.
Yra praneszta, 

žeiiK's

rp

terranean, 
ir netolimu

I a u > fr

sudrėbėjo. -/d

••ic asi?. 250
Ar JiB

isH h ■
17) d. del že- 
Hondo saloj, 
.360 žmonių.

W'. ',■?*■.'<<’r zV \ ■■■„,. ,,vj 7-'S 8 mest ta
4 JJ7-5V3

žinias
griovė Sakaros 
žmonių žuvo.

1914 m. Kovo 
drebejimo

Japonijoj, žuvo
1914 m. Spaliu 3 d. invyko 

baisus žemes drebėjimas sziau- 
riej Mažosios Azijos daly, tv- 

a])ie 
{įlota.

Allentown Fair 
Septemberio 17 iki 22 

$2 40
MAHANOY CITY 

Per “Didele Diena”
< Ketverge 20 Septemberio

I rci n a m

i t

jog Italijoj 
drebejimu 

tai vra 27,672: 
27
ll>..".0(1; I’ietr

S,() 18
Pacii’ic 

a rsziau 
San I*'ran 

Irebejimas 1 90(
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daugiausia
užrekorduota,
Japonija ant ra su
k i ja treczia su

u ž re k o rd a v o

27.(57 
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ia v< • ji nga i >i rgi > a n t , 
pi jo leda

K. ( Cnt re

plamzin, 
pasveikt ir visas 
go.

pa v<»] n s d i n

— Schuvlkill 'Traction kom- • I
panije kuri vare l>o<ns in I
Lakeside -ir
uždrausta daryti tolimesni biz Į

tai neturėdama

kuri b< ><lisva re 
'Tamakv ia, liko.''

ir kitos

keli i*i sanvaieziu 
progresiviszku

ni nes dare
charteri. Priesz tai asi|>riesziiio 
Readingo kompanije 
y pa tos.

— Park Place kaimelis už 
stos in glitą 

kaimeliu, nes 
Pennsylvania Power kompani
je 'užvede lenais elektrikinia 
szviesa. Todėl Parkploisc ne- 
užilgio atsisveikins gyventojai 
su karasinems lampoms ir žva
kėms. 
■ — ■! wu„. . — - -  -. ■ ,,       —

POLITIKOS SUSI
RINKIMAS. 

--- -r... 
Pirmas Lietuviu

Klubas isz Mahanoy City, lai-
(litizens

kis dideli susirinkimą kaslink 
ateinaneziu rinkimu, ir koznas 
balsuotojas privalo atsilankyti 
ant to susirinkimo nestokit! 
budu dasižinos daug svarbiu 
dalyku apie rinkimus. Susirin
kimas atsibus Panedolo vaka
ru 17 Septemberio, mokslaine- 
je. Prasidės 7 vai vakare. (76

«

;X:

Special i szkus Trcinan iszeis isz 

Mahanoy City 6:15 valanda ryte. 

Grįžtant apleis Allentown 6:45 

vakare. Apie daugiau* pasiklaus

kite ant Lehigh Valley stacijų.ant Lehigh Valley

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of the Rlack Diamond

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumu s arba 

klijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

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

t reczia 
A meri ka 
Meksiko turėjo 5,5S6; 
pakrantis turejo 4,467 
sias isz kuriu buvo

(
A t lant ic pakrant h

cisco žemes
metais, 
937.

—Foiolin) Language Infor. Servlet1
<•

i r

❖
Didžiausi Drebėjimai Žemes 
Kada buvo, ir kiek pražuvo, 

nelaimeBe baisios
sziomis dienomis isztiko Japo
nija, per pastaruosius dvide- 
szimt/r metu buvo 
saulv sziu didžiuliu

kuri

pa

žinomu

in vvke 
ir baisiu 

žemes drebejimu isznaikinusiu 
szimtus tukstaneziu
gyva4scziu ir neapskaitoma 
daugybe materialinio turto — 
visai 

7hietstus;iimiestblius ir kaimus.
1902 m. Gegužes 8 d. žemos 

Martinikos paloj

ar dalinai iszgriovusiu

drebėjimas
(Vakaru Indijoj) ir vulkano 
AI on t Peloe iszsi veržimas vi
sai isznaikino tos salos sostine 
St. Pierre Žuvo 60,000 žmoni u.

1906 m. balandžio 8 — 11 d. 
del žemes drebėjimo ir vulka
no Vezuviaus iszsiveržimo bai
siai nukentėjo apie deszimts ar 
timesniu miesteliu ir apie 200 
žmonų žuvo.

1006 m. Balandžio 18 d. že
mes drebėjimas ir del jo iszti-
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1. Va

rūmais pavertęs apie .300 kv. 
kilometru žemes plota. Žuvo 
daugiau kaip 200 žmonių.

1915 m. Sausio 1.3 d. visai 
trumpas, tesesis tik 30 sekun
da, bet baisiai smarkus žemes 
drebėjimas centralinej Italijoj 
iszgriove Avezzano miestą ir 
daug nuostoliu padare .372 ma
inams. Iii 30,000 žmonių žuvo.

1917 m. Gruodžio 24 — .31 d. 
žemes drebėjimas Guatemaloj 
padare baisybe nuostoliu. Žu
vo 2500 žmonių.

1919 m. Gegužes 20 d. iszsi- 
veržimas Kalut vukano Javos 
saloj isznaikino .31 kaimu. 5100 
žmonių žuvo.

1919 m.
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Letarnu maldnamis Nikkoje 
kuriame žuvo daug žmonių.
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Turgauna ulyczia
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Paveikslas Yokohamos, kuris likos sunaikintas per dfebejima žemes ir ugnies isz vulkano.
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B iželio 29 d. del 
žemes drebėjimo Mugello klo- 

Itnlijoj, labai nukentėjo 
szesziolika kaimu; žuvo 100
žmonių.

1919 m. Spaliu 11 d. del že 
žuvo 120 žmonių. .

1920 m. Sausio 3 d. žemes 
drebėjimas Orizabos apskrity, 
Mexikoj. Daug miestu ir kai
mu nukentejo. Daugiau kaip 
3000 žmonių žuvo.

1921 m. Gruodžio 16 d. že
mos drebėjimo Porto Ricojci- 
joj, Kinuose.
2000 žmonių žuvo.

1923 m. Birželio 15 d. baisus 
žemes drebėjimas sziaurvaka- 
rinej Persijos daly. Apie 20,000 
žmonių žuvo.

Daugiau kaip
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