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Isz Amerikos
♦»

“baking pau-
(miltelei del kepimo) ir

Bleszine ‘ ‘ baking pauderio 
juos supirszlino.

Wellsburg, 111. — Du motai 
adgal, pana Masy Dillman su 
savo draugėms nusidavė in fa
briką kur dirbo 
deri”
tennis paprasze vienos mergi
nos, kuri miltelius inpylinejo 
in bleszines, idant indotu in vi
durį bleszincs josios bilietą su 
pravarde ir adresu, ant kurio 
paraszo, jeigu 'katras isz neve
dusiu vyru užtiktu josios bilie
tą idant su jaja susiraszytu.

Ana diena pana Masy nusi
stebėjo, kada aplaike gromata 
isz Harrisburgo, Ta., nuo Ro
berto Normano, kuris rasze jai, 
jog surado josios bilietą bleszi- 

josios velinima 
žino

ma, jog abudu po keliu sanvai- 
eziu pasimato ir užsibaigi* 
tuom, jog abudu nuėjo prie al
toriaus.

neje ir iszpildo 
ir jai paraszo g romu t a.

.Be pilvo, o bet gyvas.
Chicago. — Daktarai iszemc 

pilvą i.<z Povylo Krammer ku
ris radosi Medical College. 
KrammeiT sirgo ant rožes pil
ve, o idant jam prailgyt gyvas-

Moszeka priežaste nupuolimo Tyki Veselka 
savo podukres. MlliUii klV

M i o r 4 ♦Jutim iii j Aid. “— I imu T\ litro 
Karetz isztekejo už Chestorio 
Jordono, abudu jaunavedžiai 
vra. nebvloi 
mazgu moterystes
nebyli kunigą. Vakaro susirin
ko užpraszyti sveczoi, kurie vi
si buvo nebilei kalbėdami su 
savim ant pirsztu.

Galema. pripažyt, jog Vesel
ka atsibuvo labai malszei, 
no buvo girdėt no žodelio, tik
tai levai jaunavedžiu kalbėjosi 
torp savos. Muzikes jokios ne
buvo.

Žiurkes apvogė Kroma.
Boston: — Per ketures snn- 

vaites, nuo lango, kuriame ra
dosi ziegorelei, žiodai, lenciū
gėliai ir kiti auksinei dalykai, 
pradėjo dingti ir 
auksoris negalėjo

Praeita vakara praeinant 
pro Įauga, vienas žmogus užte- 
mino kad ziegorelis slenka isz 
vietos, rodos kad atgijo. Pri- 
sižiurojas geriau pamate, kad 

laikydama už 
kita jai prigelbojo

mergina kurios 
priežaste josios

matos
kuria mo-

Tevas
idant toji

Murrysville, Prt. — Priesz 
czionaitini skvajeri buvo per
klausoma akyvas teismas apie 

moezeka buvo 
doriszko nu

puolimo ir paleistuvingo gyve
nimo. Jurgis Skeers, kuris 
kraustėsi isz artvino miestelio 
in czionais, užtiko ant ulyczios 
savo 18 metu senumo duktere 
Elsie, kurios ne buvo 
per asztuonis met us, 
czeka buvo apleidus, 
prispyrė mergaite
jam pasakytu kur per visa, taji 
laika radosi. Mergaite prisipa
žino, buk josios moezeka buvo 
nusiuntus jaja in narna paleis
tuvystes in Williamsporta, kur 
radosi už tarnaite, o vėliaus 
pardavinėjo savo knna. Moeze
ka kerszino užmuszimu josios, 
jeigu kada sugryžtu namo. 
Galite suprast kaip vargingas 
tėvas jautėsi iszgirdes toki 
dukters iszpažinima. Mergaite 
likos nusiunsta in pataisos na
rna, o tėvas daugiau nesugryžo 
namon pas moezeka.
Pavuostimas kasztavo jam 35 

dolerius.
Scranton, Pa.

tarnaite.

Pa v nos-

gi.

M'li1

ą, ne buvo jokio 
ksmo.

ir likos su r iszt i 
teipgi per

nes

jokiu bndu 
susekti va-

I ........—I I

Velniszkas pasielgimas žydu 
su krikszczioniszka mergaite.

1 jodžius.
diszkas

— Czionaitinis ž\> 
giesmininkas Josel 

Goldfoider, užt<*mino, buk pas 
jojo tęva 52 motu senumo, pa- 
slapczei atsilanko tank<*i jauna 
katalike mergina kokia tai .Ma
rijona Rubaszewskiuto. Suims 
pradėjo nužiurinet tęva kaipo 
besimorginanti su kataliko.

Pradėjo akyvai sekti mergi
na ir isztikruju isztyrinejo buk 
teip yra kaip mano. Prikalbino 
sau in talka, szeszis kitus žy
dus, o kada mergina atėjo pas 
lova, tiejei kraujageriai užklu
po ant merginos, baisei jaja su- 
musze ir sumindžiojo, po tam 
nimesze in girria. kur pakorė 
jaja už kojų ir aplaistė smala. 
Ant riksmo kankinamos mer
ginos, subėgo žmonis, paliuo- 
suodami mirsztante mergina, 
kuri in dvi valatidas po tu bai
siu kaukiu mirė.

Palicije aresztavojo
j(*vrejus uždarydami in kalėji
mą, nes gyventojai buvo teip' 
ant juju inirszia, jog butu vi
sus pakoria.

visus

Vul yrT-v-*
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Mokslas Skaitliaus.Tarptautiniu Darbo
Žinių Sutrauka.

iszgama_ i” iszgama 
pardavinėjo jauhhs mergaites 

in paleistuviu urvas.
Parvžius. — 

riu, gyveno “ 
ris mula v i nėjo labai dievobai
minga žmogų, o kunigai ji per
statinėjo del visu gyventoju 
idant imtu nuo jojo paveizda

Bet 
tasai rakalis buvo kitokiu ne 
kaip nudavinejo. Dangstyda- 
mosis drovobaimingysta, užsi
iminėjo didžiausia paleistuvys- 
ta. Tasai rakalis prikalbinėda
vo pas save jaunas mergaites, 
prižadėdamas 
pinti geras vietas kaipo tarnai
tes, bet vietoje pasirūpint jom 
vietas, tai tasai szetonas par
davinėdavo ja i sos in pah*istii- 

buvo jisai kup- 
cziinn gyvojo ta voro.
isz jojo auku, kuri kovojo už 
savo nekaltybe prieszais ji, su
radus szmoteli popieros, su 
špilka perdure sau ranka ir 
krauju paraszo kur jiji randa
si ir adreso, iszmetc per Įauga. 
Gromatole rado geras žmogus, 
kuris nimesze pas vietini pra
ba szczi u. I 
pro k u ra t or i, 
jeszkojo žmogaus kuris užsiim
davo nedora kupezysta, bet ne
galėjo užeiti ant jojo pedsakio. 
Ant galo sumanė toki plana 
pagauti paukszteli in skustas. 
Paraszo jam sekanezia groma-

“Žino<lamas apie tavo mie
la szi rd i ngus darbus, meldžiu 
pas mane atsilankyti, nes turiu 
tamistai praneszti svarbu pla
in kas kiszasi mielaszirdingo 
darbo musu parapijoi.”

Senas iszgama nusidžiaugė 
tuos pakvietimu, nes tikėjosi, 

miela szi rd i ngus” 
darbelius bus apdovanotas ko
kiu valdiszku dinstu.
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Parapijoi Seve- 
szventuolis” ku-

isz jojo gero gyvenimo.

Algiers: — Asztuoniu Valan
dų Instatymas. Nuo Birželio 1 
d., 1924 m. Asztuoniu Valanda 
Instatymas, priimtas Pranei jos 

pradėjo veikti.Pari i a men t o, 
Jis labiausiai taikinamas, barz
daskuty k loins, 
knygų apdaru,

vvstes urvas

joms pasiru-

Viena

Kaimynėje mokykloje da
raktoris pradėjo iszguldineti 
mokslą skaitlines (aritmetiko) 
apie atėmimą.

— 'l'iimvkie
♦

gerai Povvleli!

spaust uvems 
odos industri

joms, ir ezeveryku 
tems.

Argentina: — Specialia Dar
bo Teismas. Praneszama kad 
Darbo Departamento preziden
tas neužilgo priduos sumany
mą Vidaus Reikalu Ministeri
jai, kuris

iszdirbvs-

apart kiln dalyku,

Temvkie r ‘
ant stalo yguletu trys 

ir jaigu tavo sesute 
suvalgytu viena isz juju, kelios 
liktu ant stalo?

A r kiek seserų .’
- 'Piktai klausvk:

t rvs

jaigu
v vsznios,

• T
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Jaigu 
vvsznios ir viena B

juju suvalgytu, kiek vysz- 
niu pasiliktu ?

Tai no gali būti, ponas 
profesoriau, dabar vvszniu ne 
v ra.

gulėt u
i sz

I >a leiski me, kad v ra...

E 

f j

prives prie insleigimo speeia- bii kiek ?
lio teismo kuris sprens klausy- 

isz darbo in

1
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Tai gal džiovvtos? 
Xe! 
I’ai

mus kvlanczius 
st a t \ inu.

Brazilija: — Namai Netur
tingiems. Neseno i Pernambuco 
Deputatu Butas priėmė rezo
liucija kuri parūpina insteigi- 
ma namu neturtingiems žmo
nėms, už labai maža mėnesinė 
mokesti.

Vokietija: — Laivu Iszdir- 
bystes Bedarbe Baigiasi. Vo
kietijos laivu iszdirbystes dar
bininku bedarbe kuri prasidėjo 
Vasario 28 d., 1924 m. jau užsi
baigė, darbininkams 
su devvniu
nekuriais algų sutvarkymais.

Nedarbas Saksonijoj. — 
Gruodžio m. 1923 metuose, ne
darbas paliete didžiausi žmo
ni u skaieziu, kuds sieke 308,- 
685, kurie
nos nariais

i
I

tos
gal su arielka užpil-

Ne! Pasakiau: daleiski-
me, guli trys vysznios.

Na, daleiskimo.
fa i gerai. Dabar ineina 

tavo sesuo, suvalgo viena vysz- 
nia ir iszeina.

Aha, iszeina! ji ji ne išž
eliu,.kol visu ne suėstu.

ji žiurke' velka 
rinkutes, 
stumti.

Pastovėjus malszei.

() EI

I

I
ii

■l|t

Kunigas nuėjo pas 
, kuris nuo seneipamate 

kad žiurkes invilko in skyle po 
langu. Pranesze apie tai mik
serius, kuris atlupo padlagas 
ir rado auksiniam lizde visus 
prapuolusius daigtus
apie du tikstanCzius doleriu.

Žmogų, 
apie vagyste, padovanojo vie
na isz auksiniu 
atmint ies.
Motere gali muszti savo vyra.

____  4 4

t\ k mister, o galva tuojaus nūs 
tos skaudėti,” teip prakalbėjo 
kokis tai agentėlis, kuris par- 

; gyduoles ei- 
iyg

Ii, daktarai iszpjove pilvą ir davinėjo visokias
dabar pradėjo ligonis pasveikt.

Isztikiamas szuo.
►Springfield. III. — Keturio

likos metu vaikas Szimanas 
Shay inpuole in prmla ir jau 
pradėjo skensti. Nelaime pa-

nuo daru 
paduodamas bonkute 
Navarui idant iszbandytu jojo

Kada

verties
damas doru, 

Mikui

mate jojo .szuo, kiiri^. «xoko i u . 
prūdą ir stengėsi ji iszt raukt i 
prie kraszto. Vaikas buvo per 
sunkus ir in trumpa laika nu-

Szuo i 
kraszta bet labai 
pailsins.

skendo. iszplanke in
i nulindęs ir

Perkūnas iszgyde kureziu. •
Columbus, Ohio. —James 

Donell, I<uris per szeszis metus 
radosi ligonbuteje idant iszsi- 
gydyt nuo kurtumo, likos isz- 
gydytas nepaprastu bildu. Lai
ke szturmo trenkė porkunas, 
Donell staigai atsisėdo lovoje 
ir nusistebėjo labai kada isz
girdo balsus kalbaneziu 
artimųjų ligoniu.

Turėjo būti geras vagis jeigu 
apvogė čigonus.

St. Paul, Minu. — Sidm*y 
Talis, sunirs cigoniszko 
baus”
pa lie i jei,

stebuklingas kyduoles.
bonkutes

'• pe *. ’.iu miliutu druezei 
užmigo, o kada atsipeikėjo ne
rado kiszeniujo-!!!) doleriu, auk 
sinio ziegoreliaus ir brangaus 
žiedo. Dave tuojaus žinia poli- 
eijei kuri “daktaru ” suome ar
timoje peezeje, o buvo tai ko
kis Jonas Mutchler isz Johns- 
towno.

Jauna motina — turi tik 
13 metu.

( amden, N. .L — Jauniuose 
motina szioj va 1st i joj kaip ro
dos yra
kuri ana diena, pagimdė sunn. 
Naujas užgimusis kudykis tu
ri bobukia, prabobukia ir pra- 
prabobute. 't'
vra 26 metu Jonas Andersonas 
v v ras 13 metines moteriukes.
Paėmė asztunta sunkenybe ant 

savo sprando.
Kevstone, Del. — Gana turtin- 

T. W. Platt, ana
su asz-

Mikas patrauko isz 
k

.Mariute Anderson,

vaikioko
savo

Warszawa. — snt ikus
valandų diena ir

nc* pažinai

jog tėvas

ji

i

kuris iszt yri nėjo

ziegorelin ant

Hagerstown, M d 
turėdamas

Kvailas esi! Klansyk-gi! 
Kad |H>nas 

mano s<’soros.
— Daleiskime,

yra st ūboje ir ne pavėlins jai 
visu su valgy t.

— Kad mano tėvas iszva- 
žiavo in Kauna ir net Suhatoje 
sugryž.

— Daraktoris net prakaita 
nuo kaktos szluosto.

— Klaupk, .viuktf! kai
ta paantrinu ir jaigu geriau, 
nesuprasi eisi klaupt. — Jeigu 
ant stalo gulėtu trys vysznios, 
ir kad tavo sesuo viena vvszne 
suvalgytu, tai kelios vysznios 
ant stalo pasiliks ?

Ka tai ženklina, bile butu 
giszeftas.

Morris Haj- 
dell, dosvJmts metu adgal isz-
važiavo isz Warszawo in Krio
kavo, kur už koki ten prasižen
gimą persėdėjo kalėjimo asz
tuonis menesius. Pejsuoczius 
po tam iszsibostino in Vrocla-: 
va, kur apsikriksztino pas pas- 
tori, po tam pa+v katalikiszka. 
kunigą ir nuo abieju aplaike 
gera piningiszka suszelpima.

Isz tonais nuvažiavo in Ber
iliui, kur save 
diszkam rabinui,

ta: ■ 'ii“

'hf'l'f

ii
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su 295,368 f^eimy- 
ir 582,425 mažai 

dirlianezju turėjo gauti nedar
bo [įaszalpa. Isz viso buvo 1,- 
186,478 ypatų kurie* rėmėsi ant 
Valstijos szelpimo.

Lietuva: — Svarstomas Al
gų Kėlimas. I sietuvos Kabineto

Magis- 
trastas turėdamas pas savo 
skunda vyro ant savo nioteres 
kuri jam gerai apdaužo žandus, 
nusprendė, jog motere radusi 
savo vyra draugystėje su kita 
motere, gali panaudot ant jojo 
ne tik žodžius bot ir kumsz- 
czes, idant priversti ji eiti na
mo.

Moterėlė kuri 
sius žodžius 
juoda kaip surada — pati ni- 
gerio George Curtiss.

Josios sapnas iszsipilde.
- Dovvdas 

anglekasis,
spyrėsi eiti in darba, 
jo pati ji visokiais budais nuo 
to atkalbinėjo,
jam, jog sapnavo ta nakti, kad 
ji patiko nelaime.

In tris dienas McClain likos 
nt vežt as isz kasvklu baise i su- 
mankiotas nuo puolancziu ang
lių.
Kudykis pasikorė augsztoje 

kedeje.
Binghampton, N. Y. — Sze- 

sziu menesiu senumo kudykis 
N. G. Leavy, likos surastas ka
bantis ant augsztos kėdės, ku
riame buvo pririsztas per mo
tina kada toji iszejo pas kai- 
minka ant pasikalbėjimo. — 
Daug yra panasziu motinu ku
rios pririsza savo kudyki kėdė
je, o paezios iszeina pas kūmu
tes, nesirupindamos apie palik
ta namie kudvki.

— I.L ■ ! H' ..........................................

iszgirdo tuo- 
magistrato yra

Millersville, Ind. 
McClain, kanecz 

norints

ajszkindama

jog už savo 4 t

persistate žy- 
sakydamas, 

jog yra krikszczionis ir gimu- 
sis isz krikszczioniszku tėvu ir

I
1

Kada iszgama radosi pas pro
kuratorių, palicijc daro krata 

surasdami tonais 
jaunu merginu di-

dabar geidže pasilikti žydu. O jojo name, 
d v vieką, 
džiausiam skurde, kurios buvo 
per sena rakali sužagetos. Sc- 
ui iszgama nubaudė kalėjimu 

o mergaites 
priglauda del ap

leistu vaiku, ypatingai taisos, 
kurios neturėjo tėvu.

kad rabinas m*
žmogus ir nesidavė
kaip kiti kunigai, pažindamas
kas tai do pauksztelis,

buvo tamsus
prisigaut

liepe
nesztis laukan Po tam llajdell ant viso amžio, 

atidavė in

Ne viena ne pasiliks...
Tai del kO?
Ba likusos asz sucstau...

■"J

susirinkimo laikvtame Balan
džio 23 d., 1924 m. buvo svars
toma pakelti visu valdžios dar
bininku algas.

Portugalija: 
ežiu Vežiku S
Daržovių ir Pieno Isz vežioto jai 
buvo prikalbinti prisidėti prie 
straikuojaneziu vežiku ir t įlo
mi prieita prie daržovių ir kitu 
dalyku nepritekliaus Oporto 
mieste ir Apylinkėje.

Daraktoris nuilsias sėdo ant 
savo kėdės.

: — Straikuojan- 
Skaiczius Auga. Britva su elektros žibintuvėliu.

II
I 
fji 
19 ■■I

da apsikriksztino asztuonioli- 
ka kartu. Toki bizni 
mas, atsibaladojo 
po tam in Paryžių kur da asz
tuonis kartus apsikriksztino o 
ant galo papilde kėlės vagystes 
pas kuningužius už ka turėjo 
bėgti in Londoną, bet Francu- 
ziszka policije'taji latreli su
ome ir iszveže su savim užda
rydami kalėjimo. Dabar pei- 
suoezius ne greitai gales vesti 
giszefta kriksztais.

Nužudė duktere kad jiji pri
ėmė katalikysta.

()desa, Rosije. 
sūdąs perklausinejo teismą to
mis dienomis, kuri nemažai pa
daro didelia sensacije.

Asztunta diena Vasario, szi- 
mot, artimoje (Jiadribeisko,. 
prie (Odesos, likos surastas kū
nas jaunos merginos, kuri bu
vo užsmaugta su virve. Tyrinė
jimai isz pradžių neatsidenge 
žudintojaus, bet tik ana menesi 
likos atidengta piktadario ped- 
saki, kad žudintojum buvo mer 
girios tėvas žydas Freidbergis, 
kuris nužudo savo duktėro už 
tai, buk jiji priėmė katalikisz- 
ka tikėjimą.

Pagelbininku
buvo tokis tai Nickunas, gimi
naitis. Sudas nubaudė nedora 
tęva ant dlo metu kalėjimo o 
Nickuna ant penkiolika metu.

Bolszevikiszka valdžo už to
kius prasikaltimus baudže pra
sikaltėlius suszaudymu, bet

varyda
ili Belgije,

Prie saugiosios britvos tapo 
pritaisyta mažyte elektros lem
pele, kuri suteikia galimybes 
skustis tokiose vietose, kur nė
ra szviosos. Tos ruszies britva 
yra ypacz patogi turistams.

*. !į|i|
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IiiStebuklingas kudykis.
Paryžius. — Maža mergaite 

kuri da neturi szeszis metus, 
Adelina de Germain, kuri savo 
muzike ne tik pažadinėjo žin
geidumą žmonysia, bet labai 
nustebineja garsus pianistus.

' H J
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ralo, tuoj pajuto save lyg nau
jai užgimusia, l’pas tapo gyvas 
ir smagus; net begalinis galvos 
sopėjimas, kuris ja taip vargi
no, pradėjo silpnėti ir po to 
kaip cariene iszgere dar pusė
tina kieki paslaptingo gėralo, 
ji užmigo. Pramiegojus be per
traukos visa diena ir visa kita* 
nakti, ji pabudo smagi ir svei
ka.

Sužinojęs apie toki netikėta 
savo žmonos pasikėsinimą nu
sižudyti, caras Džemidas isz 
džiaugsmo padare stebuklinga 
skystimą savo karaliszko dva-

♦

Kas Iszrado Vyną?gas farmer i s
diena paėmė szliuba

Tasai žmogelis
“kara- 

Lshmall Falls, pranesze tuntą moterių.
likos apvogtas jau perleido per rankas septy- 

nes moteres — ketures palai
dojo o su trimis persiskyrė, bet 
atsirado asztunta kvailiuke 
kuri nebijojo teketi už jojo. 
Kiek vaiku turi tai nepamena, 
bet mano kad turi apie trisde- 
szimts. Turi jisai 62 metus il
su k o jeigu Dievulis jum paims 
ir szita, tai pasiimtu da viena, 
bet szi paskutine yra drūta bo
ba ir gal nesiduos nustumt isz 
szio svieto.
Miniszka pamėtė zokona idant 
' būti motina del vaiko kuri 

mylėjo,
Kansas City, M o. — Cž tai, 

kad miniszka Monika prigulin
ti prie Daminikonu zokono, 
mylėjo labai 12 motu Vincuką 
Harringtona, pamėto zokona, 
apsipacziuodama su vaiko tė
vu idant galėtu būti jam moti
na idant neiszkryptu isz kelio 
dorybes.

Buvo tai keli metai atgal, o 
kad sūnelis ir vyras mirė ne- 
senei, miniszka dabar keliaus 
in Ryma pas perdėtini zokono 
idant jai atleistu josios prasi
kaltimą ir vela priimtu in zo
kona, nes prižada jame pasilikt 
lyg srnert. j •

buk 
per nežinomas ypatas ant 4,500 
doleriu. — Argi kas girdėjo 
idant čigonas butu apvogtas.— 
Juk tai sena istorije, jog pir- 

, ne kaip

(Jakfo rd,(Pa.;
i K
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thews, gyvenantis

minus čigonas apvogtu 
pats inpultu in kilpas.

Rado pąduszkoje auksa.
William Ma- 

prie upes
ant Wąter*iilyežios, kuris ne
mažai aplaike bledes per t va na 

i padusz- 
kas ir szienykus, o kada paėmė 
in ranka viena paduszka, paju
to ka tokio kieto v id u riję.

Kada paduszka iszarde, rado 
kampeli jo josios suriszta in 
skepetaite 200 doleriu aukse. 
Sako jisai, buk tai jojo nebasz- 
ninke motina, turėjo tuos pini
gus inslut in paduszka, užslėp
dama priesz ji slaptinga ban
ka.

Puse visztos puse kates.
Lynnville, Mass. — Jonas 

Bilder, tomis dienomis aplaike- 
stebėtina sutvėrimą drauge su 
iszperetais visztukais. 
sutvėrimas yra puse visztos o 
puse kates. ‘ Turi sparnelius, 
kates galva ir kotures kojafth

iszdžiovinejo szlapos i « o • i .

Tasai

<

Apskrities

Mergaite grajina ant pijano 
sunkiauses kompozicijos artis
tu, bet kas stebetiniause, kad 
toji maža mergaite, komponuo
ja naujus szmotelius ant kuriu 
geri muzikantai turi džiovyt 
galvas ir sukinėti pirsztus. Ma
ža Adelina gimė Bukarešte, 
Rumunijoi.

gimė

Motere adgijo po palaidojimui.
San Jose, Mex. —

Pasaulinis karas atsiejo 
$80,000,000,000’suvirszum.

A#'

New York o banku 
kad pasaulinis

Vienas 
apskaitliavo, 
karas atsiejo $80,680,000,000. 
Kad supratus tos sumos didu
ma, pakaks priminti ta faktu, 
jog visas Britu (inskaitant An- 

, Airija ir 
tik

Freidbergio

Persai nurodo in legendini 
cara Džemida, vieszpatavusi 
12 metu
cziaus Salemono (1020—980 m. 
priesz Krist. Gim.) ka’iĮio in 
pirma suradusi vyno gaminimo 
buda.

Kadangi mėgiamos Persijos 
kvepianezios vynuoges 

galima buvo užlaikyti tik ne
kuria dali metu, carui atėjo 
laiminga mintis, kuria jis tuo
jau ir invykde: jis insake isz- 
spausti isz vynuogių skystimą 
ir saugoti ji akmeniniuose in
duose vešiame ore. Nuo to lai
ko jam kasdien atneszdavo szi-

Džemida, 
ankseziau iszmin-

4
caro 1

"■i
i
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San Jose, Mex. — Czionais 
mirė motore tūlo virszininko, 
o kad Meksike vra labai szil- 
tas oras, motere likos palaido
ta in dvi dienas ant vietiniu 
kapiniu. Kada gailininkai su- 
gryžo namo ir duobkasis pra-' 
dėjo užkasinet graba,* staigai 
iszgirdo vaitojimu paeinanti 
isz grabo. Nusigandęs paszau- 
ke kitus darbininkus ir prade-, 
jo atkasinet gVaba, o kada at- 
musze antvožu grabo nemažai 
nusistebino kada pamato, lęad 
motoro gyva.

Prisikėlusia isz

ro gėry m u ir muito laiko kiek- 
neaplenkdamas 

atiduodavo jam pagarba.
viena diena

to skystimo paragauti, kol jis 
nepasidarė kartus. Tuomet ca-
ras palaike ji už, nuodinga ir 
davė insakyma uždaryti ir už
antspauduoti.

Taip indai ir stovėjo, kol vie-

Jeszkoma vaisto nuo vėžio. >1.

,g|l
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Mokslininkai nepaliauja 
jeszkoti vaisto nuo vėžio. Nuo 
tos ligos kas metas mirszta 
tukstaneziai žmonių. Vėliausie
ji eksperimentai parodo, jog 
žiurkes, maitinamos 
nais, apserga vožiu,
taipgi, kad tie tarakonai yra 
apkrėsti tam x tikros 
k i imi nai s.

Yra viltis, kad tie eksperi
mentai pamažu priartins prie 
suradimo atatinkamo vaisto

na karta mylima Džemido žmo
na apsirgo neapsakomu galvos 
sopėjimu, kuris nedavė jai ra
mybes nei diena nei nakti ir ga
lop jos upas tiek nupuolė, kad 
ji nutarė užbaigti savo gyveni
mą. Paslėpti del visa ko nauji 
caro puodai turęjo suteikti jai 
norima mirti.

Bet vos tik žavėtina perse
iszgęre sziek tiek nuodingo ge4 [gydymui veži o < Ii gos. d feohil

tarako-
Patirtn Ai

rusziesAirijaSzkotija
Wales) turtas tesudaro 
$70,000,000,000. Gi Amerikos

glijn,

susimylėjo ant seno žydo, ku

numirusiu 
nunoszo tuojaus naipo pas nu- 
liudusi vyra kuris isz džiaugs*

valdžios iszlaidos nuo 1791 m. ris jau susilaukė 86 metu, nes nio iszkele didelius pietus, jog
Iki 1923 m. sieke $24,500,000,-
000. v ...

mano, jog no ilgai 
kalėjimo.

■ AM

pagyvens jam Dievas sugražino vela my-
» lema paezia.,
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stebukla-sSztai “stebuklfl’s” koki Dr. 
Connell isfz Tampa, Fla., pada
re ant 14 metu Marinto^ Mulli
gan, kuri nuėjus pas khimjhia, 
sugryždama namo apie deszun- 
ta valanda naktijė, persigando 
kokio tai žverio ir nuo to laiko 
negalėjo ne žodelio prakalbėt. 
Tas atsitiko keturi motai ad- 
gal. 
vežė, 
t

Tcvid mergaites xnsur ja 
pas visokius daklanis, 

ant galo dagirdo apie Dr. Con
nell. Apie dvi sanvaitos adgal 
nuvožė dukrele kuri dabar turi 
1$ metu. Daktaras peržiurėjas 
mergaite, nuvedė in savo kam
barį užrakvdamas duris. Paso
dines jaja ant krėslo, atsisėdo 
skersai ir pradėjo iszkroipinet 
savo veidą balsei, idant pergaz- 
dyt mergina, po tam priszoko 
prie stalo, pagriebė ilga peili, 
užsimodamas su juom ant mer
ginos szaukdamas buk jaja už- 
musz. Mergina teip persigando, 
jog puolus ant kelių paszauke: 
“Del Dievo, neužniuszk mane, 
jog asz niekuom tau neprasi- 

” po tam tuo apmirė. 
Kada atsikvotejo nuo apalpi
mo, kalbėjo ir tolinus ir szia
dien visiszkai yra pasveikus. 
Taji atsitikima priliūdina dau
gelis žmonių kurie mergina pa- 
žvsta.

kaitau.

Tomis dienomis Londone už
sibaigė akyvas teismas ant per
siskyrimo. Pacziule Angltazko 
dvasiszkojo apskundė reveren- 
da už apsileidimą ir nedora pa
sielgimu su jaja. Porele apsive
dė trys metai adgal ir kožnas 
buvo tosios nuomones, jog ne
siranda pavyzdingesnes vedu
sios poreles. Laime ne ilgai te
sėsi.

Kun.
mon, nulindo pacziule ir iszsi- 
krauste in kita narna, uždraus
damas laimaitei, idant neinleis- 
111 jojo paezios in stuba, jeigu 
kada ateitu ji atlankyt, o karta 
net kerszino jaja perszovimu 
jeigu vela kada
slenksti jojo gyvenimo.

Pagal vinezevones sutaiką 
arba kontrakta, tai tasai dva- 
siszkasis apsivedė su jaja tik-

“ant
o jeigu vienam

James Price isz Seo-

peržengs

lai ant dvieju metu — 
iszbandvmo,”
ar kitam nepatiktu drangas ar 

gyvenimo, tai galėtu 
eiti sau kur nori.

Bet Angliszkas sūdąs buvo 
kitokios pažiūros ant tokio 
kontrakto, o norints perskyrė 
t a ja porelia, bet Rev. Jamesui 
paliepė mokėti didelius alirnen- 
tns savo paeziulei, o apsivedi- 
ma “ant tazbandymo” pripa
žino kaipo nelegaltazku ir 
moraliszku kontraktu.

drauge

ant iszbandymo
ne

Vienur kitur dairantis, neti
kėtai czionais Amcrike galima 
iszgirsti žmonis kalbant:

“F], jau dabar tu laikrasz- 
ežiu tiek daug priviso, kad ne 
saitytoju neužtenka.”

Bet snlyg Liet tyriu daugumo 
tai laikraszcziu da per mažai 
yra. Visa beda tame, kad Ame- 
riko žmones mažai skaito, o da 
mažiau nžsiraszo laikraszczius. 
Yra ir daug tokiu, katrie skai
tyt norėtu, bet gailesi keliu do
leriu užmokėti už laikraszti.

Mažai taz mtrsu teip prasimi
nusiu inteligentu ir biznierių 
skaito Lietuviszkus laikrasz- 
czius, tiktai konia darbininkai.

Tiejei inteligentai ir biznie
riai skaito daugiausia svetim- 
tauttazkus laikraszczius.

Kol Lietuviai gyvenanti 
czionais laikraszcziu neskaitys 
irjuju neužsiraszys, tol laik- 
l asztininkai ir raszytojai nepa
kils ant augsztesnio laipsnio 
Lietuviu laikrasztija.

Lietuviai

Ne tiktai gali 
nes

savotevynia? aiv 

liet ir privalo, nes Dievas ta 
incite inkvepe in musu szirdis, 
o Kristusas nopraszalino jos, 
bot žodžiu ir darbais paszvonti- 
no ja. Skaityk ovangelije, o pa- 
žysi, leaip .tisai mylėjo savo 
žmonis.

Užsiginti savosios tėvynės, 
tai griekas didis ir nusižengi
mas vienas isz kvailiausiu. Ap- 
manstykite, kaip kvailai ir ne
dorai pasielgtu sunifs, atsiža
dėdamas priesz žmonis savo 
motinos!
mu papeikima aplaikytu, bot 
paniekinimą užsipelnytu aky
sią žmonių. Bot atsiranda toki 
neprotingi žmonos, kurio už 
garbe sau 'skaito užsiginti sa
vo darbu ir pasielgimu save 
iszauksztina, bot akysiu žmo
nių jie tik paniekinimą užsipel- 
ni — ant galo visai save paže
mina.

Townes kalba vra didele ir 
brangi Dievo dovana. Ji yra 
graži kaipo visi Dievo darbai. 
Dievas ja mums davė. Todėl, 
kaipgi mes galime ja niekinti ?! 
O jeigu kas musu kalba nori 
isz mus iszpleszti ir isznaikin- 
ti, tas prieszinasi Dievo valiai. 
Tėvynės kalboje mes visu grei- 
cziause, visu lengviausia gali
me ingyti mokslą, kaip dva- 
siszka, teip ir žemiszka, idant 
galėtumėm iszpildyti savo 
priedermes del Dievo ir žmo
nių.

Kaip neprotingai daro tieji 
tėvai, kurie savo vaikelius pri- 
verezia svetimoje kalboje mo
kytis poteriu. Kokia ežia Die
vui Garbe, kad vaikelis nesu
prasdamas kalbės poterius sve
timos kalbos žodžiais! Kai]) 
iszaiszkinsi jam tikėjimo moks
lą? Naudingai yra kalbėti daug 
kalbu, bet melstis reikia tėvy
nės kalboje, dėlto, kad savo 
kalboje visados lengviau isz- 
reikszti Dievui savo jausmus.

Taigi mylėkime savo tėvynė 
Lietuva!

dawgiau nereikėtų, kad tiktai 
kožnas laikytųsi prie paezedu-
mb, ba tas doleris del darbinin
ko labai sunkei pareina.

Jisai

priosz
Tokiu savo pasielgi-

Viskas butu gdTai terp Lie
tuviu, kad pamwtu 
niavima nes tas labai darkina 
szeimyniszka gyvenimą ir isz- 
tvirkina moterėlės, o priek tam 
kad nustotu parapinei neužga- 
nadinimai, nes pagal aplaiky- 
tas grprtuitgs b*z dangelįO paThi 
piju riigoje ant kunigti, o kuriu
tas grpmatas faz daugelį P paW
1 ■ ’ 1 ■ - -

negalime talpyti, ba tas nopri-
L' J“..' . L.. u .**’. . * ,i.. . ■ ^ki t

guH/prib visuomenes. Jeigu tas 
viskah apsimatazytu tai terp 
Lietuviu sutikima’s užstotu.
v i skus a ps i m a 1 Szy 111

Aplaikomc daugybe gromn- 
tu, knriosia praszo, idant pri- 
sinnstnmom laikraszti, nes ne
kurtoms labai nubbbdu sėdėti 
namie kur dirba tiktai po kolos 
dienas ir tai geidžia a pini kyli 
Idikraszti be pinigu, o užmokės 
kaip pradės geriau dirbti. O 
kur tiejei pilozbpdi buvo tada, 
a ** t a « a a ~ a a a

iszpildyti

GERAI PASAKĖ.
■ * ■

— Mot o 18\. t ūlas jena ro
les Kusiszkas apjaike nuo caro 
dideli plota ŽemĄ Kauno gu- 

dvara su ke
li ž isztikima

munszai- bi'rnijojo; dideli 
lėta pnlivarkais 
tarnysta lhik6' lenkmeczio 1863 I 
met(‘. Kada jonnvolas isztrau- 
Jdnėjo abt karos 1878 mėlo 
niiiszl Įmirkus, jis paszaukias 
sąyo bernus, teip in jiioshis 
Fth'lbejo: f ■!

— . O’kad turiu su jumis ant 
ilgesnio laiko atsiskirt, taiJio- 
roezia kožna .gausei apdovano
ti. Bukite 
mais, o 
szmota dirvos. Bitsakvkite man 
atvirai, kiek jums reikia. Ilgai 
žmonys midikavo, vieni ant ki
lti žiūrėdami, ant galo pasako 

30 margu bu
tu hivales kožnam ir 
isZslmaitvtie.

Charaszo

savo born n.m,
JLTK i '®1 ■ J > A

M

del manes isztiki- 
duosiu

ne (Įrašei, jog po

kožnarn po

gale! u

i

PILOZOPUE
NIRBIRIO.
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mano knmasViena, karta.
užklauso aptickoriaus Niliaus, 
ifr j į si i i • klitU < pa d a re kpk i m i - 
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- atsako pi-’
— b a. vietojo 

puse kvortos'viSkos kaip buvo 
ant recepto, tai dariau kvorta.

fdį gydama si
4 ‘ rri k viotih. syki

U. * II'

steik■H V ■ ■ receptus.

gnlkinis artistas

N ubos-

..M- x
i
M * 
Į
SI x
3

t ■

kad tavo ve Ine i pa
ti kad ežia J a įnori ko 

už bile ka a p-

k.- RfKLATf iš

numirėlius pagal
mada ir mokslą.

Laidoja 
naujausia
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

t

Tėvynė, yra tai tasai krasz- 
tas, kuriame nžgimom, 
sais to kraszto turtais ne tik 
ženriszkata, bot labiausia dva- 
siszkais, su ta kalba, kuria mus 
mųtinos 
žmonimis, tarpduriu gyveno
me, su tuom tikėjimu kuri 
mums tėvai musu paliko.

Ar krikftzcziottys gali mylėti

su vi-

isztnokinh, su tais

kada uždirbinėjo gerai ir pini
gėliu turėjo užtektinai. Juk ta
da lengvai galėjo užmokėt, nes 
buvo isz ko. Ne tiktai mos, bet 
ir kitos redystes nesinntines 
laikraszczio be pinigu. Kožnas 
mandagus žmogus, mylintis 
skaitymą, 
bos, tiktai sau isz laiko užsira- 
szo laikraszti ir be pertraukos 
ūžia i kine ja la i k raszt i, 
užejna bedarbe ir 
mtoje, tada norėtu už dyka 
skaityti. — Ne daug tokiu yra, 
bot goriau butu, kad tokiu vi
sai neimtu.

Teisybe, 
daugybe 
vis geru žmonių, kurio tuojaus 
prisiunezia užmokesti. Toki 
atlaikys ir puiku kaleiidori ku
ri jau pradėjome parenginet in 
spauda, o bus tai puikesnis ir 
didesnis ne kaip szimetinis.

tai

taria

žmogus,
nelanko bed ar

o kada 
snapso na-

dabar, aplaikomc 
nauju skaitytoju, o

Liūdni laikai užėjo ant svie
to, kad sutikimo niekur nesi
randa, visur apmaudu, visur 
apgavysta, graftas, niekas ne- 
prisotytaš, kožnas plesze, kož
nas norėtu kanuodaugiause tu
rėti svietiszko smagumo. Skly
pai neprisotyt i, 

ir
su talka; visi godus garbes, o 

nestokas) tasai suszelpineja |Ilioko|i;i ir ju' gyvašczii'i. Visur 
nesupratimai terp draugyseziu, 

5 terp p roke ju ir ypatiszkos ne-

Amerikos vis suszelpineja 
Vokieczius. — Mielaszirdysto, 
tai puiki cnata, bet ne visados 
tinkama. Kas suszelpineja 
ubagu kuris trankosi po nly; |ant silpnosnii/ i 
czes su automobilium ir turi , 
pinigu banko (o lokiu ubagu vis S11 praliejimu kraiijo bied-

VIS

su automobiliam ir turi

užpuldinėjo 
tai susitaria

apvogineja vi-
, vienas isz

garsiansiu Vokiszku rasztinin-1 apykantos.” Tai mat vaisei 7fi-

tinginysta ir 
suomene. Hardena®

ku, suko idant Vokieeziams ne- (leIes civilizacijos ir apszvietok. 
siunsti ne skatiko. Kur di’džianse civilizacijc, ten

Vokisaki turezei visai nesu- daugiause vagiu, latru, nedore-
szelpineja savo vargingenniu liu, piktadariu, girtuokliu irt. 
tautiecziu, nesirūpina nie- t. Juk ir ezion Amcrike turime 
kuom, bile tik iszcziulbt dau- užtektinai teip prasiminusiu 
ginusia pinigu isz kitu. “kas tai asz!” kurie novos dar-

Amerikoniszki bankieriai ap- buojesi ant ĮJetuviszkos dir- 
skaite, buk paeziosia Snv. Vai- vos. Toki szpiclei terp tamsu- 
stijosia randasi du szimta’i mi- neliu iszsiduoda 
lijonu doleriu indetu in Ameri- tais,

“labai mokin- 
bot terp apszviestu žmo- 

kontazkas pramones. Francije | nhi netinka no arkliu pUcuoti. 
turi deszimts kartu daugiau.

Todėl žmones kenezin bada
ir varga. Del ko Vokietijc ne-1 atnaujinti prenumerata, 
prispire savo grafteriu idant |huttiaris 
suszelptn vargsim?, 
kot i su simylo j i mo 
vioszpatyscziu. '

Del visu tu, ’kurie užmirszo 
• sz*s 

’“Sates0 buš paskii- 
jesz- įtinta ir jau daugiau nesiunsi- 
kitu me.. Po teisybei kaip kur blogi 

_ ____ laikai; i^ dcT tokių’ka mažai
Jeigu Vokiecžiai sunaudotu Į dirbii pala u k fciteteš ui ita pra

tik tuos pinigus kokius turi |sžc' idafit palatiktuthdrti, bet 
katrie lyg sziam laikui tylėjo, 
tai toktams4 bttaime priversti

o ne 
nuo

laikai; to del' tokiu ka mažai

AmenkoniRzkosra bankosia tai 
visi butu sotus Vokietijoj.

Geraduszei Amerikonai žiu- |laikraszti sulaikyti 
ri per pirsztus ant isznaudoji- 
mo Vokiecziu, 
vargszus visokbis budais o apie 
savo užmirszta. —- Juk miela- 
szirdyste prasideda prie savo 
duriu o ne kitur.

suszelpdami
ANT PARDAVIMO

bottling worksNamas ir “bottling works” 
blzniš, ant Snnbury St.' Miner-

A am    * ’* A A A . 4 a A J- «-K

Katrų laikas pasibaigė Mž 
laikraszti, mcldžcnto ’prisiunsti 
užmokesti, nes kitaip busime 
priversti sulaiikyti. Juk dabar Į (t.aug.12) 
kožnaš prie pinigėliu ir no sun
ku prisiulrsti užmokesti, nes 
vėliaus gali darbai' RUkiniažyt 
tai bnB stinki'itu. Veluk taz lai
ko apio taipasirupyt.

Juk žinoto,' ;
žndogns bė laikfaszczio neran-

— “Charaszo” tarė jenero- 
tas — gausite, nes turėsite sto
tis pravoslaunais. Aprnislykite 
gerai, ba ezion eina apie jusu 
gerove ir iszganyma dūszios.

Trumpai pamislino ir vienas 
isz seniausiu, jau 
kloniojas lyg žemei 
narni a tarė:

—- .Jau apmislinome sau 
teip, jaigu kas nori arkli mai
nyti, prideda da dadeczka, tai 

jojo ark lis 
Del t o-gi ir musu

Ėjau ana diena per 
tona, ir užtominan Magde Bir- 
baitienia kertant malkas. Už
klausiau josios ar jiji naszlc. 
kad turi teip sunkei dirbti. 
“No ponuli, atsake Magde, — 
turiu vyra, bet tokis geradu- 
szis, jog per visa diena, sėdi už 
pelziaus ir verke, gailėdamasis 
manos, jog turiu 
dirbti.”

t oi p sunkei

žilas, pasi- 
priosz jo

2

apmislinome

. pažystamo

• • •

Nuėjau ant szermenu 
Kaulo 

kliaus. Liejas in st ubą,
bėjau poterėli po tam 
prie jojo moteres 
jai pasakyt, kaip aszt

gali suprasti jog 
niekesnis, 
viera turi
jusu, jaigu szviesus ponas pri
dedi mums
dirvos. Jenarolas isz kart net 
pabalo nuo piktumo, paskui 
susigėdo ir jau nieko nekalbė
jo apie priėmimą pravoslavi- 
jos.

sville, Pa. Apie daugiuus infor
macijos keipkites ant adreso 

Mi's. KvaiiiaiickAh
11 E. Sunbury St. 

Minersville, Pa.

ANT PARDAVIMO,

mnno 
Kirk ici- 

suknl- 
priojau

norėdamas 
esmi u 

snry. Ji ji pradėjo žlumbot ir 
kalbėt: “
leliau Kaulas 
asz dabar darysiu?”

> < iImti geresne negu ,,tsi,kiini:

esi verta, 
griebt n. ’ ’ 
bobos tuojaus 
skundže savo vyrus, tai Mulai- 
tienc 1 nujaus nubėgo pas skva- 
jeri ir apskundė savo Krosoon- 
cijusza. Skvajeris matydamas, 
kad jokios proves negales pa
daryti, nutarė suteikiat porele, 
sakydamas vyrui idant perprn- 
szytu ir atszauktu isztartns žo- 

ir sako:
Mano miela paezinte atsznn- 

kin savo žodžius czionais prie 
sviedku, jog esi verta idant ta
ve* vėl nei paimtu.” 
nuėjo namo.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 140

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

C. ........ .. g1' +

Lietuviszkap Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

* !

» *

!' „

4

i

džius: Vvras sutiko 
fe fe

ei i an a

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St 
TAMAQUA, PA.

Vi

i

Ir abudu

.1 urs t ridi
Džim N i rbi r

C UNARD

AQUITANIA

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU. (

i
■ o

t
W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

t................... ........ A . .

t

n

Laidoja kunuJi numirusiu. Pasamdo' 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Cantra St. Mahaaoy City Pa.

IN LIETUVA
Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 

Trejais Ekspreso Laivais
BERENGAR1A

MAURETANIA
Per Chcrbourga ar Southampton 

Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika nv- 

j atsižvelgiant in kvota.

Į 
i

ati Dievulėliau, Dievu- 
man numirė, k a 

Asz jai 
Duokle ji palaidot 1, 

nes kitokio iszojimo nebuvo, o 
apie apsivedima gana laiko po 
laidotuvių. Ar no teisvbe:’• ♦ į

Ana diena skvajeris 
kės su kunigu kalba in ji: 
tau kunigėlis 
puiku aramabiliu ir dabar 
žineji kaip ponas? Gal kimi 
lis užmirszo, kad Krist ūsas va
žiavo tiktai ant asilo.” 
gelis, jog isz jojo szidina atkir
to: “Misteri skvajeri, dabar la
bai sunku surasti asilu, nes ka
da tik .kokis atsiranda, tai ji 

” Gud an- 
ser del pono skvajero kuris ap
silaižęs nuėjo in savo ofisą.• • •

Atsimenu kaip viena mano 
kurna sugryžinoj isz endaninos 
vietos Kalvarijos o jaja. pasiti
ko kokis tai dcilikas 
mus isz bobeles pasijuokt 
klausė ar mate 
ir ar kalbėjosi su Jaja. Bobele 
nelaukdama atkirto: 
nuli maeziau Motina. Dievo ir 
Poną Jezusa, 
nuliūdę, 
asilas pabėgo. Ryto jiems duo
siu žinia, idant nesirūpintu, ba 
jau ji suradau ezion ant kelio 
— pasilik ponuli su Die.

net po -30 margu ,
ISZ LIETUVOS

I

Taip tai Lietuvei vra 
drūti tikėjime, (žinoma tiktai 
Liet uvoje.)

Padekavones nuo 
Mušu Skaitytoju.

Aoziu jums szirdingai isz- 
dudtojiems garsingo laikrasz- 

44Saules”, kad man jojo 
nosulaiket, nes pradėjau nusi- 
myt, kad jgal sulaikysite. Ta
me priežaste buvo, jog sirgau 
per szeszis menesius ir negalė
jau atsil)rgyt, bet dabar pri- 
siiincziu 
so moto.

Asz gal esmių jusu soniauses 
skaitytojas, nes turiu 
kalendorius, tai yra, tiek metu 

Su pagarba fe

ežio

jau at si lygy t, 
prenumerata ant vi-

jau 29

skaitau “Saule.”
Ko. 12672. — A. K.

Tamaqua, Pa.

ti erb i amas Tam i st a :
Praneszu jumis

“Saules”
kad asz

Pijuszas 
Philadelphijos, 
Lietuva Jula-

hesmagu su 
persiskirti.

skaitytojas 
Sau kaiti s isz 
iszvažiuoju in 
jaus 26, 1924 ir taip man l>us 

tuo laikraszcziu 
Asz taip mylėda

vau ji skaityti kad kpžna nu
meri po kelis kartus turiu isz- 
skaityti. Kaip asz apsigyven
siu Lietuvoj tai asz ji užsira- 
sZysiu jeigu luta galima.
loska da man viena numeri 
atsiunskite ant, laivo pasiskai
tyti ir jus paminėt kad toki 
gera ir smagu laikraszt'i rszloi- 
džiate.

Sudiev mano brangus drau
gai, lai “Saule’s” laikrasztta 
gyvuoja-ant visados ir kitd por- 
sidailgintu daugiau skaitytoju 
ir katras da “Saules” namuo
se neturite tai užsįraszykite/'

Maža l’itrmuke, siivirsz 4 
jog mandagus I akiėtiai žotties, dfiiig vaisingu 

mbdžihi' Perikiu ruimu illinhik 
da del saves v*idtosi | ir'tvartas. Fiifriili tinkama del'

KVėiplęitas1——— auginimo visztu.
Konia visur dirba gerai ypa- ant adreso.

' _ _ k > - a. * JL ■» * ' t < w I *.... t , 1 ~4b ■ — —

tingai kietųjų anglih kasyklos, 
todėl Trtftžrti giWlet idant kur 
vieszpatautu vargas. 1-----bfidko

Frbd?Miller Hotel
R 1LobUfitValey

A BdinesViBe, Pa.

snsit i- 
‘ ‘ m a 

nusipirko sau 
va
iro-

iszronka skvajcru.

nes

Kiini-

n o rodą-

Motina Dievo

i l Ugi po-

bet buvo labai 
jiems sziadien

kaibo- 
in savo

Jei manote parsitraukti gimines 
isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 

Į trcczios klesos keleiviai turi sau 
į atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apio 
dauginas

t
informacijos klauskite į 

pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE 

25 Broadway
Į New York

e

CAPITAL STOCK $1250)00.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
J

r
5h

L
jI

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

i
i

|

ĘMIGRACIJOS REIKA
LAI? PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svotimszaliui gyvenan- 
cziam Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimines ir 
laike metu sugryžti in Amerika 
be kliueziu. Užvažiuojantiems in 
savo tėvyne
iszduoda tani tikrus 
kad jis ar ji galės gryžti adgal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus 
žiuojanezi in szia szali.

Pasiuncziu pinigus in
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
kaneziai priruosziam kelionėn* 
Keliauninkus pasitinkant stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užlaikom savo vieszbuti.

Reikalauk Laivakorcziu kainos, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 
važiuoti. *

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y. 
Telephone: CANAL 7716 . ,

Amerikos Valdžia 
liudijimus,

H. BALL, Prezidentai.
Geo. W. BARLOW, Vke-Prei.
Jos. E. FERGUSON, Kasierjut.

j
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I
i
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

¥
i

9

at va-

visas

.. -. -. .. _FT ■Yff-tfiiii nu 11iliuiWn i, i —z 
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliui visokiem! 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažiub už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

automobiliai

davai su 
eini in pulruimi ir

Mano tu sakalėli, — 
jo Blanczi Norkiute 
vyra Antanu, — kaip tu persi- 
niaihei! Kada mos susižiedo- 
jom, tai visus vakarus praleis- 

manim; o dabar vis 
atėjai na

mon po pusiaunakt. Ant ko jai 
“Matui (lu- 

sziuk, darau ta pati ka ir kita-
, ____  __  __ . Kitados

Kad j praleisdavau vakarus lyg pusi-‘ 
nakt su tavim, po tam eidavau 
in pulruimi o dabar pirma einu 
iii pulruiihi paskui pas tavo. — 
Vol, ken ju by t dot!

• • •
Mano frondas Protazas Szit- 

ktis, nbrojo paeziuotis su Ona 
DumaicZhtto, bet jahi Ona sta- 
ezei pašuke, jog myli kita spor- 
tėli knriš’gyvėna kitiim niios- 
tė, todėl už jojo negales eiti,” 

, bet ne 
— kalbėjo jam Ona. 

Dots al rail Fui asz isz to sa- 
ir kada tik jaja norėjo 

pabueziuot, tai jam neatsaky-

Namu Prižiūrėjimas 11

Antanas atsake:

dos, tiktai adbulai.

Saule’s

P. S. Philadelphia, Pa. paBiliksiu tavo sesute,

Valgiu Gaminimas
" / ....* 'A ■ ) ,r * ' į .*

• u v' * 13 C k »4*I? '■ t1

• - ■: •' , ■' *' ' ’ -i - '■   

Kožna moteris ar mergina 
j knytt 

ir ji turėtu rastis Įdek- 
_ z. name, 162 puslapiu 

didelio formato. Drutaii

privalo turėti sala

rienamname. 162puslapiu

Iii

L" ,14 J*.aUdekUnete apdarais. Pra-

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.' 

.1 .

ke tiktai .

I

paezia 
l c

lisfait

kalbėjo

(tavo, .juk prižadėjo jam būti 
sesute. O kaipo sesute, broliui 

's biicziuoti ir ivale biicziuoti 
paliėpe idant sesute 
mylėtu. — Dots 
kus.

net tėvai' 
broleliai 

na i s for Szit-

• • •
Kresconcijnszas Mulaitis tu

rėjo bataei liežtivninke mtata 
kuri jam karta teip insipyko, 
F 
konto pasžauke užpykęs:
jog negalėdamas ilginus isz- 

: “Ne

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 motu ir numanau 
reikalus apie fnrmas. Turiu laisnus 
pardavima fhrmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir pfic1 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo-

Teip^i turiu daug nauju 
F Kreipkites'ant

< Sep 2

pragyvenęs

kesczįu.
neiszdirbtu farmu.
adresoi 1 A M

Antanas Macunas, 
Irons, Mich.R. 1, Box 51«—.—> .

R■■fiy ■ ■
ROTA 
in lit isr 

l! S L lUĮ ■ Fy 
............... . I

°OHIO’*Z
Tie laivai yri niujl ir mdder-

5 “ORDUNA"
Lietuvos;

J i

j (pi
. i

“OltCA"

ntazki visąmi. Girtauti dėl juru 
keliones, žinomi dėl goto patar
navimo ir vigadoa visame. Gerai', 
ir užtektino valgio paduodamai ,

' ant baltai uždengtu italu. Szei- 
11 minioi, moteres ir vaikai gauna 
;> ipecialojjatarnavima.
iv um!

NBkŪ«^
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COKPAinr,
' ‘ '.j 1 ; • ■ r' 

arba’ dm vietiniui Mentui.’
lt«w T«rt‘ -I

e

Daktaras Juozas J. Austrą 
į LIETUVIS.
[I Buvuilt daktarai kartumoM)!. «!.

Gydo viaokiaa Ūsai. Į į 
Priima ligoniui Iki 10 valanda ryto.’ 
12 iki 2 popiet. 5 Iki • vakaro, 
210 N. Main St Shenandoah (j

•If

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
deL 15 galionu geriausio namfnio 
alaus. Atsiusk $1.50 lo gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe, 
paveikslu Ur drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiągse žolių vaisti- 
nyczia, ezion galime gąuti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto

Gydo visokiai Ilgai.

nyczia, ezion galime gauti visokias 

randasi, gražiai sudėtys in dėžutės šu 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles n«o-kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi meš turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų,
kaipo tai nuo iszgastieš, nuoniariaus, 
sz. vito szokio,
skaudėjimo, ausyso ir galvdje ūžimo, 
nuob’emieje. suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, stęe- 
nu skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokHu&zo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedifbimo ir ju užkietėjlino, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipfci 
geriausiu stitaisimu turime del mote- 
ru nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkės 60c. su 
pri^iuntimu. Gromatoms popieros su 
kviotkomis, drukuotos tuzinas 75c. 

’ Atsiusk 10c. o gausi visokiu Žolių to 
knygų^ataloga. Reikalaujam agentu

Į ■! 11
f

, ■» . >■
Rochester, N, X«

galvos ir sprando

(K 1 J 4 „u i,

nu skaudėjimo, kosulio,

visuose aplinkinėse.
M. ŽUKAITIS, 

451 Hudson Ave. > j

T

kokliušo,

«

e
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i Ramybes Valanda
I

Saulute atsisveikindama pa 
savo 

per

si broli,
bėro savo spindulius, kurie 
skrido per prigimti, tai pa 
žvelgdami pro bakužiu langu 
liūs, tai pasinerdami upeliu 
vandenysna, tai prasilenkdami 
pro medžius sk rido toliu pa 11 k 
darni tamsius szeszelins.

Szie spinduliai 
Karklių kaimo « 
lei vieno iipelh 

Kiekszto

spindulius, 
prigimt i,

tai pasinerdami

i neaplenke ir 
stovinrzio pa

Jonukas,

4

1

L

tu

it rauke nuo jo.
leisk i- 

prnlare

,pH.
Kaziuk! Vincuk! 

ilsėt i!Jonukui 
juju mot imi.

V aikai, pažvelgė in l iens ki
ta, pasitranko toliau nuo lovos. 
Motina nenuleido akiu nuo ser
ga nezio snnans.

Joneli! ai
bent levas greiezinn parvažiuo
tu ir kad Imtu blaivus...

o j atsakymo sunus sudo-

skauda .' Kad

Virtimblysz I 
kasiu veidu vaikelis, ginduma> Į.i*1 Vn Sumins skaudus sudeja

SAULE

PERLU KAROLIAI.

Garsi kunigaiksztiene Eleo- 
su savo dviem 

(Invte ir Marvte in • • 
iszkilmes', kurios fu

Brangiau- 
puosze j u

norą važiavo 
dukterim, 
vestu viii 
rojo in vykt i netolimoj pilyje.

V’isos trys moters buvo gra
žiai pasirėdžiusios, 
siu perlu karoliai 
k rutinos.

Kelias ėjo per iniszka. Vežė
jas invažiaves in miszka neat
sargiai paleido automobiliu vi
su greitumu ir 
pasuko taip arti 
szakos sieke sedineziu mote- 
riszkiu atvirame automobiliii- 
,i<‘-

V iena szaka užsikabino ku- 
nigaiksztytes 
vainiko, kuris truko 
iszsibarste.

Mergaite suriko. Automobi
lius sustojo. Visi pradėjo ran
kioti perlas, kuriu dauguma 
nusirito keliu gan toli.

\ imas šukele mot inos a t dusins, 
I kurie rodo lyg ir ji pajauezia 

skausmu. \ nikai nuolat

szvilpi 
kaimo 

tam staugi pa
mm Nutilsią Kieksztu Jonuko ’ žvelgi' tai vienon, tai kiton vie

namon kaimene, 
nes balsais s 
uis, kurie pritari'

savo 
akele /.n

Va i kai

(> kart nszvilpynes balsai, 
jais ir sodžiaus 
mas. Vasaros naktis gaubdama į 
prigimti juodu szydu reikalavo 
ramumo. Kiekvienas medelis 
lyg sznekejo apie at ilsi.

Atilsio, atilsio... 
atsistojusi

s|l hm. Lanki' subrazdėjus, mot i na
szunii stand Įl”-ibrg(» prie lango.

Jau tėvas parvažiavo! 
suszuko linksmu balsu.

< ireitai prasivėrė durys ir 
jose pasirodė vidutinio augsz-

tėvas

;1|iZ tnmo ir pailgnus leido žmogus, 
kulio 

kriausze lenkdama savo ,>z.)ka> 
I

s/m
s/.ale Bm 11

NAUJAS PAMINKLAS DEL ŽUVUSIU KAREIVIU.
Ana diena likos atiih'ngtas naujas paminklas niiOsto (Jiiebec. Kanadoje, < 

o at idengtaskareiviu sviel ineje karojo, kurie paėjo isz Kanados. Paminklas buv 
los gubernatorių Baron Byng of Mirny.(

sienas.
'P

neapsi žiu rėjos 
medžiu, kad

del žuvusiu 
s per Kana-

sieke

su neprinokusiais vaisiais.
Atilsio, atilso... 

jo skrisdama varna.
— At ilsiu, at ilsio... 11 g pa 

tvirtino paupį antys.
— Atilsio,

I »a ka rt i *

kiti!

i

j k n s 
iverk

atilsio...
Kznabždejo karklas ir į
savo szakas.

Visur Ivg I nitą re

tai patsai Kieksztas.
• lomu ! eik arklio niikin- 

pratare lipdamas per

J'uo tarpu vaikai mėgino ar 
tintis prie Jonuko, bet motina 
juos sudraudė.

Geriau

Karszczio Nugalėjimas

prižadi n įeini te-

To\ el i! ne>za u k ! 
serga !

Jonu- 
Miszuko pro 

. . Ksnnis Kieksztiene matyda
ma pasigėrusį vyra.

dciikc Jums lik serga... Kad
Ar

apie karszti, jei 
ji nugalėti.
kiekvienas szeimvnos

>u

gamtai.
I

I

J 11 m s lil< 
man t įlojau bnl u

Bet Kieksztii kiemas tani Iiv unirmejo

si ei kas!
n a sz sz sz jums pionm-ii-o... — 

Kieksztas ir szliti-

sn-

Prakeikta

ja n ežia.

Visa Verszieua Sunau
dojama Valgiu.

Verszio

<) 11 vieš fr* perlu 
ir perlai

I

Isz Kiek>ztu ir 
skverbėsi szvie<o>

Pauziame

I i ninodama<

M >> Imli •

Katra szlapnose proto neturi, 
Tai nuolatos pirsztu.s prie 

savo kuodo turi, 
Kelis kartus plaukus szu- 

kuoja, į 
lJ ir su pokeriu raituoje.

Viena tokia žinau, 
akimi maeziau, 

Kuri jau 17 metu turi. 
Tėvai josios net iszsižioje v • •

žiuri.
namie paredko nemo

ka Įiadaryt
Ne valgio pagamyt, 

t > teip vyniotis norėtu, 
Kad tiktai kokis pa si taikytu. 
Tame plei.se yra daug vaikinu, 

Nes visus jie paniekino, 
Tai vaikinai susitarė, 

Nei nežiūri in ta szali.
Jeigu in kur eina, 

Ar isz kur pareina. 
K i mergele, 

Nesipusk szirdele
Ba nepasijusi,

Kaip greitai pasonosi.
Netrukus plika pasiliksi, 

Niekuom plikes neuždengsi.
Tėvai gyrėsi su turtu, 

Bet vaikinai net pasipurto, 
Kaip toki apuoka pamato, 

Net rankas pakrato.
Nesibeždžionkauk,

Protą kitoki gauk. 
Rankoves pasikasok, 

Diszius mamytei mazgok, 
Grincze grąžei valyk, 

Skalbk ir prosy k. 
Tada gardžei miegosi, 

Ir laikina davadna gausi,
Kuris tave mylės,

< > i r sa v o

rn

n*

dažnai 
kuriam 

ir druskos, paskui 
nukepintos

smegenys
vi einamos vandenyje
pridėta, acto
supiaiistytos ir sukepintos su 
kiausziniais. Suvirintos smege
nys taip pat galima kepti kaip 
kot liet us.

Verszio saIdžiaja gile (sweet
bread ) galima iszvirti, arba 
kepti kaip kotlietus.

Kepenys dažniausiai 
i mos su lasziniais.

Liežuvis, arba
rūkytas gali Imti

l'aigiDaug 
laiko praėjo, kol surado perlus.

Kiinigaiksztiono buvo labai I 
susirūpinusi, kad užtrukus ke
lyje pasivėlins in vestuves.

Kai visi perlai buvo jau su
rasti ir jau buvo norima toliau 
važiuoti, staiga
kiinigaiksztienos girininkas ir 
sako: “

Va saros karszti s
Vienok, nėra, nieko nesveikaus 

žinosime kaip 
Viduj ir lauke, 

narvs
gali prigelbeti prie nugalėjimo.

\’iduj: Neinsileisk mušiu, di
džiausio
Žiūrėk kad sietai 
muse

vasaros pavojaus, 
geri ir jei 

tuojaus už-msigauna, 
muszk ja arba sunaikink žino
mais mušiu naikintojais.

va.
'Tai tarias ji prisiartino prie 

gnlinezio vyro.
Ach! sustingęs! 

sznko Kieksztiene paszokdama 
nuo vvro lavono.
degt ine....

Szituos žodžius tardama 
dribo ties vyro lavono. Vaikai 
pakele riksmą ir tik jai atsi
peikėjus nusiramino.

— Amžina atilsi... 
pro verksmus pakilusi Kiel 
t ienų.

riksmą

sn-
galima pribego prie

Lai- 
Szv tirus 

valgis ilgiau laikys. Kas savai
te plauk szaldytuvo vidų.

Lauke: Nebus nei mušiu nei 
uodu, jei kiemas bus 
užlaikomas ir nebus jame pri
krauta. visokiu nereikalingu 
daiktu, 
popieru ir puvaneziu 
Jszmatu kibirus reikia, dažnai 
plauti verdaneziu vandeniu ii 
reikia juos 
dengt ns.

Vyrui: Nukrauk nereikalin
gu lasziniu ant savo kimo. Ne- 
persivalgyk nes persivalgy
mas, visuomet

k v k valgius szvariai. kopa-
Dėkui Dievui, kad Ju

sli Malonybe
liau. Netoli nuo ežia pasislėpu
si plesziku gauja laukia Jusu. 
Asz m'tyezia juos užtikau ir 
girdėjau, kaip jie tarėsi Jus 
užpulti ir atimti brangenybes. 
Began tuojaus
praneszti. Gryžkite atgal.

Kunigaiksztiene

nuvažiavote, to-
iszt aro 

įž
I

i t
szvariai duodamas valgyti 

tomeieziu sunka, arba snpiau- 
stvtas kuomet szaltas, 
gomas su daržovėmis.

Szirdis galima, iszvirti, arba 
prikimszti ir pecziuje kopti — 
szirdis yra labai tvirtu ranme- 

labai ilgaus 
virimo, kad padarius ja tinka
ma valgiui.

pradeji» 
prie Jonuko lovos, 

es
isz.siga m le 

labai verkti. K ielozt leife stovė
jo pi rmy k szuzioje 
aszarotomis akimi* 
žiurėjo in
įnikus, nors dejuodamas, mėgi
no 
t le
(

. pargriuvo nžklinv

i idiiri
()

sii pa
irudomis akimis 

buvo isz 
vargu, 

silsi
udei «itai>

\ ridas 
g \ veninio

protestai o. 
bos lidaiK 
spinduliai. Viduje t rol 
kas tai nepaprasto.

t robos
vaikszvziojo Kieksztiene. Bm 
lai vidui inio augszczio 
ilgu veidu ir 
motei i>zkc. 
braižyt n s
Paskui ja 1»< ginėjo maži, 
tepiišiid.s veidais ir 
drabužiu is. i a i ka i 
ir Kaziukas.

— Palaukit, 
paskiau jums pajeszk 
uos. Dabar r< 

JonukuiSll

Va i ka i

keikiant i

a rt int is 
pas kuria 

už kojos.
pradėjo

l ietoji* su 
ir liūdnai
v v ra. Uo

szviezns ar 
iszi irtas ir 
karsztas su

1

Mama! Jmmkas nemirė, 
suszuko Ka

li nk smn
nes jis szvpsosi: - 

matydamas 
brolio veidą.
žių kas.

; i

visokiu 
kaip

ii’ Vid
senif drabužiu, 

dal vku.

Saulute pirmutiniais spindu
liais pasveikino prigimti. Jos 
spinduliai inskride 
piojo sienomis ir kiek
skrido tolyn. Ant vienos lentos 
gulėjo Jonukas su linksmu vei
du, o 
vusiti veidu
liepsnojo
Nuolat alindavo žmom's, kurie 
kartu su Ki('kszt i(‘iie apraudo
davo mirusiu.
jus, ateidavo

Laikas slenka.
vi i be

gerai u z.la ik v t ipildyt i tol o insaki inus, bet 
. lova s,idi ibo

I < • k; i liko 111 k o 11; i s
ir tik motinos 

lovon. Po 
Vincukas kurio laiko Kieksztas pakilo ir 

įsu is/keltomis kumsztemis puo- 
asz lesi ant gnlinezio Jonuko. Da

ba r

isztare priimti jo smogius. I 
kovo

vidun lai-
pažaidė

nu ir reikalauja

vaiki liai.
dilo

•i k ia jr-zkot i nm 
va i>t u

Kieksztiene ir pagriebus žiuĮ 
ui plunkami 
kita kambarį.

\ nt r< »je
>toi ujo
sergąs

motina, gelbėdama snnu, 
o \ vrui ki'lia, sutikdama 

’o t rampos 
gii t.uojvlis sukniubo toje

pat vietoje. I’rit'motinos prisi
glaudė

1111 > i > k u b 111 o

prie 

k urioji-
Kart u

iii

> lenus 
giliojo 

sll

pusėje

I o i a, 
Jonukas.

Kieksztiene inbego abu i'aikai. j mirszta ! 
kurie pamate dejuojanti del Ii 
gos broli nusiramino, 
smilkė 
Vaikai ta

plunksnomis 
mat vdami

Motina 
ligoni, 

užniirszo 
alki ir >iijesz.koje >a\o žai.>lus
neszu broliui Jonukui. Szis i(l 
>isake nuo visu žaislu 
broliui Kazinkiii

i r savo 
pavyde sala 

ja szvilpy ne, su k oria i r 
k a ra privertu staugti sodžiau?

Paisai gulėjo už.simas 
greita Ii

>zi va

I

tovejo Vincukas ir Ka
ziukas. Kuri laika \ idiije viesz 
palavo i erksnias...

K ur

į dusi K i 
žvake

K ieksz.1 as 
nes žmonos

i lol o11 b| 11 o
Amziiia 

isztare

ž.va k e \ 
s 11 sZ 11 k o 

i r 
pastate szale I 

< r

mėginimai iukelti 
I tergž.i I i.

at ilsi...

e k *Zl i('lie

Jonnkas 
iszsignn- 
už< legusi

Ol'OS.

įdėjo ant grindų,

szunis.
les, lyg stebėdamos
ga. Vaikai matydami miliudii
» ... ......................— ■III.......................... ......... ...................................................... ............... ■" I

ant ant ros su pamelyna- 
— tėvas. Aplinkui 
uždegt os žvakes.

Dievo Apvaiz-

reiszkiasi.
szvilpia 

padebesy,se vytury 
v o <
kiniai nustoju gyvybes. 

Nebegryžta praėjusio

c I;

Vieniums isze- 
kiti.

I ,a like
Ten

v įsu r 
me- 

varnenai,
s

< > 
audžia sa- 

lainas. Tik troboje ilsisi du

nes
pa vėjingas tam 

kuris sėdintis dirba, dar pavo
jingesnis vasaros 
gyk szviežias daržovi 
insirpusiu vaisiu.
deni, ypacz 
Vengk alkoholio 
yra daugybes saules užmuszi- 
mu priežastimi.

\T rai kurie

laiku. Val- 
‘S ir daug 

Gerk van- 
tarpe valgiu, 

alkoholis

— Tasai kuris 
kitiems laužo tilta per kuri ji
sai pats turi praejti, 

privalome

neat leidže

mini
— kož- 

atjeisti juju

apie tai Jums 
11

padėkojo 
geram girininkui už inspejima
ir liepe vežėjui pasukti atgal.

• • •

Taip dažnai 
da leidžia mums patirti nepa
sisekimu kad apsaugojus mus 
nuo didesnes dar nelaimes.

Nerugokime tad niekuomet 
ant Dievo, bet visokiuose iiuo- 
tikiuose matykime iszmintinga 
Dievo suredvma.

♦ , ■*. * ** ■» - * Nei ant kuodo nežiuręs,
Ba kuodas, ’
Tai niekas, 

Ba isz to juokėsi svietas.

prasikaltimus.

j

t

v 
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• • * Ajdunker, pati mama isz- 

skalbsi, '1
O mane skalbt nepriversi. 

Ir prosy t neprosysiu 
Ba vakaro ant szokiu eisiu.

Kaip szokt nemokėsiu, 
Tai nuo visu ant juoko pasĮ< 

liksiu,
Juk jau H) metu turiu, 

Tai jau mokytis szokt galiu* 
O ka, mamule tuo atsileidže. 
Dukrele ant szokiu leidže, 
Parsivelka bambiliu po pu* 

siaunaktu,
Ir mamule turi duot naktį 1 

pietų.
Manmk, paszaukie virvagalį, 
' Duok in kaili kiek pajėgu 

turi, 
Ba jeigu to nedarysi,

Tai da ant szio svieto pekla 
nupelnysi, 

O motinos, motinos, 
Esate kvailiosi

sunkiai dirba, 
ir kurie turi pakęsti dideli kar

tie kurie turi 
peczius ir 

gi'ležies, 
nuo mesz-

r iszti, pa vyzd in 
kūrenti didelius 
dirbti prie karsztos 
dažnai nukenezia 
lungio.

Moterai: Nepripildyk pilvo 
kurio tik 

szvie-

laiko 
minules, nebegryžta ir apleidu
si k ima

pro 
verksmus isztare motina žiu- 

lama in mirsztanti snnu.
Amžina atsilsi... lyg 

<»d i s.
Amžina atsilsi... lyg kuž- 
seiia o

m
k a r-

gvv vbe.

1 tojo einas laikr

dello
savo szakemis

helis braukdama
per pirk ežios

JENEROLAS PERSHINGAS EUROPOJE.
Artierikbs Jenerolas John J. Pershing atliko paskutini at- 

lankymrt in Europa. Paveikslas parodo ji dedant vainiką ant
kapo žuvusiu kareiviu Londone. Kada jenerolas sugryž atgal 

’ gyvena pri va-in Amerika jisai atsisakys nuo kariurnenes ir 
tiszkai. < • .

Smulkiausi Szriubeliai.
Szriubeliai, vartojami kisze- 

niniams laikrodėliams, vra tiek 
maži, jog 10,000 ju sutelpa vie
name pirsztnke. Jie gaminami 
isz plienines vielos, kurios sto
ris (diainet ras) siekia 1/4000 
colio. Kuomet panaszus szriu
beliai juos dirbant byra isz 
maszini'les, jie visai panaszus 
in skustuvu kapojamo plauko 
gabalėlius. Po vieno maszinoles 
treeziojo judesio veržiasi jie 
lauk, beveik jau užbaigti. Pa
žvelgus in juos akimi, nieko 
nepastebi, tik insižiurejus per 
mikroskopą (intaisas didini
mui) galima pastebėti užkar
pas, kuriu kiekvienam coliui 
tenka 260. Viena maszinole pa- 
naszin s/riubeliu

m

per menesi 
pagamina apie milijoną. Užbai- 

bei poliruojami ne 
po viena,* bet 

10 000 isz. kart o.

giami jie 
atskirai, po

Iszmintingi Žodžiai.
i

yra:Geriausi daktarai
daktaras 

Malszumas ir daktaras Link
smybe.

— Kalnas susideda isz ma
žu trupinueziu, tas pats ir su 
prietėlyšta, jeigu to nebūtu, 
tai didžiausias kalnas sugrius- 
tu.

Daktaras Valgis,

— Nesiranda didesniu tur
tu kaip sveikas 'kūnas, o nėra 
dideishtis linksmybes kaip ra-
rni szirdis. —\Rex,

V’. w^|i

saldžiais gorimais, 
didina troszkuli. Dėvėk 
sius liuesus drabužius, 
tartimi gulėti pamary, 

ir
spinduliams

ni'pri- 
leisti ktirsz- 

kaitintl. 
Drungna maudyne priesz atsi- 

palcngvina ir

dengta galva, 
tiems

nukenezia

gulsiaht labai 
greit užmigdo.

Mažam Vaikui: Atmink kad 
mažytis daugiau 
nuo karszczio nei užaugės. Lai
kyk ji kuo vėsinusiojo vietojo,” 
Ii uosi uos drabužiuos, kuo ju 
mažiau, tuo geriau. Kasdienine 
maudyne mažam vaikui v ra 
svarbu. Duok jam at virinta ir 
atvėsinta vandeni gerti.
tok tiktai certifiknota ir pas- 
teurizuota pieną ir

mažam

VaP-

teorizuota pieną ir laikyk ji 
szaltoj vietoj. Žiūrėk, kad mu
ses novai kszcziotu 
bonkos.

Vaikams. Insakvk 
negerti vandens szaltiniuose 
pakely, isz senu iszuliniu arba 
upeliu, nes toks 'vanduo abejo
tinas. Žiūrėk kad jie žaistu ve
šiojo vietoje, kuomet esti karsz 
cziausias dienos laikas, ir kad 
eitu anksti vakaro miegoti, 
Svarbi ir būtina taisykle yra 
ta, kad jie niekuomet nedetu 
pirsztu in burnai Žiūrėk, kad 
daržoves ir vaisiai kuriuos jie 
valgo yra szvariai nuplauti.

Galo, patarimais visiems: 
Nekalbėk Apie Karszti. 
Neskaityk Apie karszti.

ant pieno

vaikams

Žiūrėk, kad

Xoziurek in TermomPtra.

■ IMI *1 *1 I !■ I ^IKII »

Skaitykite “Saule
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ANGLIJOS LAIVAS DEL KLOJIMO MINU.
Nepersenei likos užbaigtas naujas laivas del Anglijos vai 

džios. Laivas vadinasi II. M. S. Adventure, ir bus naudojamas 
del klojimo mariu su minomis jeigu kadn butu reikalas.

Pirma Pagelba Nutrcn- 
kiinu Elektriku.

imw — m, m mi—ii....i

Ka daryti, kuomet pasitaiko
i nu-kam nors Imti elektros 

trenktu, turi būti visiems žino
tina. Czia poru* patarimu ku
riuos duoda Tautines Elektros

Liepos m.Szviešos draugija 
Įlygeia J u male.

Pjrmiaūsiai‘ reikia 
atitraukti nuo elektros

zmogu 
, užsu

kant cirkuliacija arba atitrau
kiant ji'szalin su guminerns 
pirsztiilerns, sausais drabužiais 
arba jnedžio pagaliais. Szie da-
lykai neprileidžia ėjektros prie 
kito. Joi bid u .reikalas perkirp
ti drain, reikia tai daryti su 
kirvių'arba kitu dalyku, turiu-
t i, drain 
kirvių'a 
ežiu :

I

i

reikiil tai darvti sui •

1 1 . • ■ '

medine rankine, ir tai da

kad i>z-rant is 1 uri nusisuki i, 
vengus ('lėktros bliksterejimo.

Ib'ikia nutrenktaji paguldyti 
kniupszczia, su viena ranka 
prilaikancZia veidą kad t norui 
prileidus burna ir uosi liuesai 
linosai kvėpuoti.

Reikia imti priemones kvė
pavimui, atliuosuojant drabu
žius, dedant amoni ja prig no
sies ir laikant, ji labai sziltai

Pradėjus ligoniui 
kvėpuoti, reikia ji gerai saugo
ti, kad ■ nejudi otų. Atsitikime, 
jei sustotu kvėpavęs, reikia vol

priklota.

sų

imties priemoniszko kvėpavi
mo.

— Žmogus neapmanstyda-
• if ■ . b. • ' Imas ateities greitai susipažiūs- 

ta su vai’gū.
— Dideli nuliūdimai 

nobyleis.
yra

f «. K I¥; a VU 
Visaip ozion. iszeina, 

O ka, bile biznis eina, 
Bile dukrele apsiredo, 

Tai niekam do to.
Mamyte džiaugėsi isz to, 

Ir suvis ne do^to,' 
Isz kur dukrele tu viską ima 
Jog teip puikei pasidabina.

Vienu duvadnu tėvu dukrele, 
Ant pažiūros patogi mergūle, 
Su Graiku suėjo in pažihti, 

Kas rytas atbėga ji atlankyti, 
Bu Graikas užmoka, gerai, 

Tai del jo prilauki labai.

Su Graiku suėjo in pažinti

O keno kalto! ar no tėvu, 
Jeigu nhprižiuri savo vaiku! 

Bus gana su tu, 
0 paimsiu kita. 

Kuri su nigeriu gyvmia
• Toji ragana. 

Nususiisos avis visur rasime, 
In kur tik nusiduosiine, 

Tas gadina labai musu vardu, 
Per ka Lietuvei nepasikels 

niekada.

J
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

—• Petnyezioj pirma diena 
Rugpiuczio — Augusto.

— Visi pavietavi urednin- 
kai ir darbininkai isz Fottsvil- 
les sūdo nutarė szimet turėti 
savo metini iszvažiavinm arba 
pikninka lakeside parke, Ket
verge 21 Augusto.

— Koncertas ant Nauju 
Vargonų invyk.s Nedėliojo,3 d. 
Rugp., (Aug.) 7:30 vai. vakare 
Szv. Juozapo Lietuviu Bažny- 
czioje.
50c., vaikams 15c.

Programa iszpildys ant var
gonų Prof. Robt. Seidel, vnr- 
gonininkas.Grand Opera Thea
tre, isz Ilaztetono.

Prof. K. Žalnieriui is, Szv. 
Juozapo Par. vargonininkas 
grajis ant vargonų ir taipat va
dovaus Szv. Juozapo Par. 
Chorui.

Kun. S. St ruck us, isz Ilazlo- 
tono, giedos soh

P-lo V.
Mahanov 
smui kės.

P-le Hel.

Inžanga suaugusiems

J uozapo

Mock niežint e, isz 
Cit v, irriež antgriez

K ubcrtavyczinte, 
Szv. Par choriste, 
prano solo.

J. Toszailis ir St. Vitkauskas, 
choristai.

giedos so-

kelias gies-

laike Koncerto

.... Rossini.
Drdla Var-

Per Prof. R. Seidel.
O

Szv. Juozapo Par. 
giedos tenoru duetą.

Szv. Juozapo Parapijos Cho
ras taipat giedos 
mes.

Programas
bus sekant is:

L (a) Overture
William Tell........

(b) Souvemr,
genais

(a ) Kyrie........... Emerson
(b) (’redo, ............ Emerson

Per Szv. Juozapo Par. (’hora, 
Vedėjas, Prof. K.Žalnierait is.

3 (a) Ave Maria, ..Gounod 
(l>) Consonata, ..Ambrosio

Smuiką, per V. Mockaicziute, 
vargonais akomp. M. Williams.

4 (a) Ave Maria, ('. Coombs 
(b) Thank God fora Garden

solo,. . . .per Kun. S. St ruck us.
5 (a) Pilgrim’s (’horns,...

....................................... Wagner
(b) Humoreskc.. A. Dvorak 

vargonais, per Prof. K. Zalnie- 
rait is.

G (a)T Ave Maria,.. Rosewig 
soprano solo, per Gel. Knberta- 
vycziute; vargonais akmnp.vargonais
Prof. K. Žalnieraiti>.

7 (a) O ('or Amoris,. . Riira, 
duetas, per .L Toszaitis ir St. 
Vilkauskas; vargonais akomp. 
Prof. K. Žalnierait is.

K (a) III Trovatore, . Verdi
(b) The Rosary,........Nevin

vargonais, per Prof. R. Seidel.
9 )a(Ave Veruin,. . Wiegand 

per Szv. Juozapo Par. Vyru 
Choras;vargonais akomp. Prof.
K. Znlniornitis.

10 (a) Dixit Dominus,Storu 
per Szv. Juozapo Dar. Choras;

Prof.Vargonais akomp. K.
Zalnieraitis.

11 (a) Grand Choeur..........
....................................W. Spence.

(h) Overture, Poet and Pea
sant, ................................. Suppe,
vargonais, per Prof. R. Seidel.

Shaft, Pa. — Pram la 
delio rvfa Packer No. 
loje per eksplozija dinamito 

pažeisti Juozas 
Mikas Szultz.

in ligon-

likos sunkini 
Kupozinskas ir 
Abudu buvo nuvežti 
būti.

Subatoj visi auglekasiai
3 turėsisz Sub-Distrikto No. 

dideli iszvažiavima arba pik
ninka, Lakewood parke. Visos 
kasikius isz to distrikto laja 
diena nedirbs.

Praeita Utarninko ryta 
Zofija-' Kombravieziene

kure pecziuje ugni, užpylė ant 
malku kerosinos idant grei- 
cziaus ugnis insidegintn, 
kari pasidarė eksplozija ir no- 

likos baisiai 
tuojaus buvo 

kur ant 
Nabaszuinke

Kokiose Vietose Ran
dasi Amerikos 

Pramones.

Elektriszkos maszinerijos 
Chicago, Ill., ClovOland, Ohio, 
New York Miestas, Philadel
phia, Pa., Lynn, Mass., ir New
ark, N. J.

Žvejojimas— Maine, Massa-

Philadcl-

kada

kerosinos
ant

Pane-
2 kasvk-

■ .-a 14....... .............................
ANT PARDAVIMO

BaIbėrio fikszczerei, du krės
lai, zerolai, szepos, kirpimo ma- 
szinos, britvos ir teip tolinus. 
Viskas geram padėjime. Gera 
proga pirkti pigiai. Kreipkitės 
ant adreso. t.f.

521 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS.
J. ■ .

Duonos kepykla ir namas 
gyventi ant randos. Kas moka- M ■ i • J •to ta darba duona kepti atsi- 
szaukit ant adreso.

Juozapas Gedaitis
75 South St., 

Athol, Mass.
« w w"*«. ff***.

.P’g
laiminga moterc
apdeginta
nuvežta in ligonbuti
rytojaus mirė.
buvo 45 melu senumo, paliko 

ir kelela
216 N. Emerick St.
Seredoj

v v ra 
po No.

rencas
i s z
ims

vaiku. Gvveno

apsivede Kla- 
Taboras su Mare Moser 

AMdando. .laimikis yra su- 
.\. P. Taboro.

PASTATE SZUNUI PAMIN
KLĄ VERTES 100,000 

FRANKU.

XT , . . chusetts, Now York, Washing-
Neknrhns pns.t.nko knd >mi- (() Calilornin.

gruntai atvaziave in Suvirny-1 - -
tas Valstybes keliauja in ta da
li szalies kur negali naudoti 
savo patyrimus. Elektrikas va
žiuoja pasgimine in vakarus, 
gimine — ūkininkas. Ir neuž
ilgo jis ruguoja. kad atvažiavo 
in szali kur neturėjo progos 
gauti sau tinkama, darbo. Kitas 
imigrantas, atvažiavęs nuo 
ukes Europoje', 
New Yorke

Nekartais pasitaiko kad imi- 
Suvii*ny-

atvažiavęs

Priežastis, 
at vy knsicji 
draugu ar 

svarbi prie-

mas Amerikos 
aplinkybių, 
moniszkos

Stiklo pramone — Philadol- 
: | phia, Pa., i

Camden, N. J., Newark, N. J 
Milville, N. J., 
K J.

Kepures — Danbury, Conn., 
Philadelphia, Pa., ir New York 
Miestas.

Geležies ir plieno valstijos — 
Pennsylvania, Ohio, Indiana, 
Illinois ir New Yorkaff. Pitts
burg, Pa., ir Cleveland, Ohio, 
Yra. pasaulyje pagarsėjo gelc- 

.’| žios ir plieno centrai.
Mėgstu dalyku 

Philadelphia, Pa. 
Miestas, Reading, Pa., Milwau-

(Itiea, N. Y.„ Am-

Pittsburgh, Pa., ir 

ir Vineląnd,

fabrikai — 
New Yorko

I jibanov k i(d< vienoje 
mylėt inis,”

Loulu,’’ turbūt, pirmu-
4 t szu-

Kunigai kszfytes 
Rostovskoj 
n v t i s 
tinis pasaulyje, susilaukė sau
paminklo už 100,000 franku!

Taip bent skamba testamen
tas pakvaiszusios aristokrates 
mirusios 191!) m.'Ženevoje.

Velione buvo viena skaitlin
gu patvirkiisio Aleksandro II 
meilužiu, kurios naudojosi jo 
žmonių teisėmis....

Ji kilusi isz

Pi

garsios rusu ku- 
nigaikszcziu Jurjovskich szei- 
mynos. Tu kunigaikszeziu gi
mini' Rusuose įkaitoma viena 
seniausiu; jos praboeziu laiko
mis patsai Riurikas.

Iszsigimeles testamentą apie 
paskyrimu szuns paminklui to
kios dideles sumos gimines bau 
de panaikinti, bet veltui.
mint teismo sprendimui, velio
nes valia privalo būti invvkdy- 
ta!....

Sztai prie ko dasiyre Riuri- 
galingojo 

sosto szulai! Sztai i 
rusu aristokrat i jos 
veidas ir jos kult ura!.. 

“tavoreziai 
nėjo paskelbi' 
naeionala!

Tokiomis 
pat vi r k ilsios

Tula Luciuola E. Shay užrasze 
10,000 doleriu 

tuo tarpu kaip žymia likucziu 
dali paskyrė savo 
szunycziams. Bet 
kone galima sziek 
sint i: mat, ji 
isz vienos puses* gi isz kitos ir 
vyra nepamirszo!...

ko ainiai.

Ne veltui

ir

savo vvrin

kadaisia 
supuvusios 

tikrasat

t (‘V v-» f

kraujota inter-

pat pėdomis eina 
Amerikones.

mylimiems 
ežia A įnori- 

tiek patei- 
neturojo vaiku

ANT PARDAVIMO

ant loto, 
miestą

Namas ant cz verties 
Locnininkas apleidžia 
parduos už prieinama preke. 
Kreipkitės ant adreso. (t.62 

338 W. South St.
Mahanoy (’ity, Pa.

4 Readme 
. lines „

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3:50
IN WILLOW GROVE 

Nedeliomis 3, 17, 31 Augusto 
Specialiizkaa Exkursinia Treinaa

Isz Apleis isz ryto
Shamokin ............................... 5:00
M t. Carmel............................. 5:08
Ashland ...................................5:45
Girardville.............................. 5:52
Shenandoah............................ 5:33
Mahanoy City.........................6:14
Tamaqua .................................6:42
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40

Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75; in Willow Grove $3.25.

GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.
Ant Readingo Geležinkelio

apsistot i

koe, Wis.,
sterdam, N. Y., Lowell, Mass.

Philadel-
Miiwaukee, Wis. 

Newark, N. J.
Pea bod v, Mass., ir 
N. J.

Odų iszdirbvste 
phia, Pa., 
Chicago, III.,

f

(’amilen,

szalies
Amerikos

ar Chicagoje, ir 
jam sunku konkuriuotis su ki
tais darbininkais.
to yra, jog naujai 
nori apsistoti prie 
giminiu, bet kita.
žastis yra. imigranto nežinoji- 

pramoniszku 
ir ypatingai pra- 

geografijos.
reikalo pramones ar žemdirby
stes darbininkams
tuose distrikiuose kur ju drau
gai ar gimines gyvena. Beveik 

valstijoje yra
daug svetiniai kalbancziu dar
bininku ir svetimu kalbu ūki
ninkai isz kiekvienos 
sudaro didele dali
nkinyku skaieziaus. Be pamato
yra naujo imigranto baime kad 
del nežinojimo szios szalies kai 
bos jis negales rasti darbo to
li nuo jo draugu ir giminiu. 
Jis ras savo tautieczius iii dau
geli valstijų ir beveik kiekvie
noje pramonėje ir žemdirbys
tėje.

Sekantis apraszymas inima 
svarbiausias pramones ir kur 
tos pramones randasi.

Žemdirbystes
Racine, Wis.,
Springfield, 111.

Automobiliu centrai — De
troit, Mi(‘h.,

inrankiai — 
Moline, III., ir

(’leveland, ()bio, 
Indianapolis, Ind., ir Chicago, 
Ill.

Kurpiu pramone
Lynn, Mass., St. 
Haverhill, Mass., 

New York City, Boston, Mass., 
ir Manchester, N. H.

Guminiu czebatu
— Massaehussetts ir Connecti
cut valstijose.

Vario, misingio
— Waterbury, Conn.

ton, Mass.,
Louis, Mo.,

— Brock- 
Mass.,

pramone

— į „

(vaisiu ir 
New York,

ir žalvario 
, Detroit, 

Mich., New York City ir (Chi
cago, 111.

Svieto, sūrio ir kondensuoto 
pieno pagaminimas
cousin, New York, Minnesota, 
Michigan, Ohio, Illinois, Iowa 
ir California.

Konservavimas 
t.t.) — California,
Maryland, New Jersey, Penn
sylvania, Illinois, Indiana, Wa
shington, Maine ir Oregon 
valstijos.

Vyru drabužiu iszdirbvstes 
centrai — New York, Chicago, 
Ill., Baltimore, Md., Philadel
phia, Pa., ir Rochester, N. Y. 
Moteriszku drabuži! centrai — 
New York, Philadelphia, Pa. ir 
Chicago, Ill.

Vatos centrai 
ford, Mass., Fall River, Mass., 
Pnwtucket, R. I., Lowell, Mass. 
Philadelphia, Pa.,

Pasaic,

Maine

— New Bed-

Lawrence, 
N. J., Utica, 

N. Y., Baltimore, Aid., ir Gas
tonia, N. Carolina.

Cigaru ir cigarethi iszdirbys- 
te —- New York City,
mood, Ya., Tampa., Florida ir 
Philadelphia, Pa.

Anglin iszdirbyste 
.dąugiaus kaip pušie 
Akmenine anglis (anthracito)

Mass.,

Rich-

inima 
valstijų.

kuri rytuose vartota del tikslu 
kasta Pennsylvanijoj, Pittston, 
Scranton ir Wilk es-Barro 
aplielinkese. Minkztos anglies 
kasyklos — Pennsylvania, 
West Virginia, Illinois!, Ohio, 
Kentucky, Indiana, Alabama, 
Colorado, Virginia, Wyoming 
ir Iowa.

Vyru kalnieriai — Troy, 
N. Y. (Kalnieriu Miestas).

Vario pramone — Mkmtana,

ir

kalnieriai

Arizona, Miclllgih], Utah, Ca
lifornia, Tennessee, Colorado,
Idaho, New Mexico, Wyoming 
ir Neveda, , k •• f

ANT PARDAVIMO 
u----- -

Du lotai mieste Port. Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per L35 pėdu ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoah, Pa.

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR.-HODGEN9

Arti prie 
Atsiszaukito 

(t.f.

------- -—>---------
ANT PARDAVIMO

t

su
ir kitokios

Naujas G ruimu narnai 
skiepu, maudykle 
vighdos, in kuri tuojaiis gali
ma insikraust yt i. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki- 

(t.f.)
17 K Pino St., 

Mahanoy ('itv, Pa.
V •/ J

tos ant adreso
fl. 1 . ų

1

Isz^įusime teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, roszta už
mokėsite.kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kaszt its. ■ (A.22)

LOUIS WASCH, 
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.

f

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas nintic, asz jumi? 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniczius, automobilius 1.1.

Kampai Catawiiaa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

I nsziuriniu

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bu» kožna Utarnlnka 
30 E. Centre SL ant antro floro.

OIIno yalandoNi V ryte iki 9 vakare* 
RODĄ SUET1KIA DYKAI.

«£♦ ♦t* ♦*

Praneszimas Visiems Draugams
ir Kostumeriams.

t 

♦♦♦
t

Medžiu ir mediniu produktu 
centrai — Washington, Ore
gon, Wisconsin, Louisiana, 
Mississippi, Arkansas, Alaba
ma ir North Carolina valstijos.

Popieros iszdirbyste — New 
York, Maine, Massachusetts, 
Wisconsin, Michigan, Pennsyl
vania, Ohio ir New Hampshire.

Aliejaus dirbtuves — New 
Texas,

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. G39 W. 18th St. Chicago.

❖ 

v

Wisconsin,

t

JT

Ii

Jersey,
Pennsylvania,
Louisiana, va 1st i jos.

Puod i n vežios —
N. J. ir Camden, N. J.

California, 
Oklahoma ir

r re n t on,f p

Washington ir New

Guminiu daigiu fabrikai — 
Akron, Ohio, rl|ronton, N. J.

Laivu statvmo vietos — 
New Jersey, Pensylvania, Cali
fornia, 
York.

Szilko pramone — Rennsyl-I 
vania, New Jersey, New York 
ir (’onnecticut. Patterson, N. J. 
yra pagailojęs szilko miestas.

Skerdynes ir mėsos pakavi
mo vietos — Chicago, III,, Kan
sas City, Kansas, Omaha, Neb., 
New York Miestas, Sioux City 
Iowa., Indianapolis, Ind. ir St. 
Louis, Mo;

Vilnoniu audeklo centrai — 
Lawrence, Mass., Philadelphia, 
Pa., Providence, R. I., Passaic, 
N. J.

Sulig 1920 gyventoju 
eziaus, isz
Valstvbese yra 581,068 svetur- 

isz kuriu 51,- 
60,461

Danijoj, 
140,667

I

skai-
viso Suvienytose

gimė ūkininkai, 
599 gimė Norvegijoj,
Saved i joj, j25,565 
13,051 
A’okietijoj,

Sz ve i car i jo j,
17,352 Lenkijoj 

30,172 Austrijoj, 7,122 Vengri
joj, 32,388 Rusijoj, 14,988 Fin
land i joj ir 18,267 Italijoj.

—Foreign Language Infor. Service.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYN1S:
Sccita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka x 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Grieš Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Pade-Espan Valcas 
Noriu Miejro Polka 
Helena Polka 
Mojavas Vainikas Polka 
Rasluca Valcas 
Mojava Veszna 
Augonele Polka 
Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muziko aiszku bud u sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 75c.

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

«

i
<..

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 aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziaisiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST.

Telefonas: Canal 6417.
CHICAGO, ILL. Dept. 18

♦♦♦ 
♦
❖

ž

%*

❖

❖

•lipni?

4

DAKTARAS BODGENS
FMlaiellpkl* SfMUllitM 

(JltlMaelula ir Li*v
BlklU tM kur ••*!• tikri ka4 

■lt« tvirta rodą ir atsakanti medikai 
lliika lydinta, per daktara kuria turi 
daug matu pasekmingo praktlkariaam 
Gydimą ka aplaikoU aua maaaa 
gvarantuotaa.

Jalgu eaate ailpnL aervUikl ar li
tuoti, Bedarykite loa klaidoa ka kiti 
•aa padare, stejkita paa mane ir pas
laptingai paiikalbeelma. Laukti yra 
pavojinga.

Tldurlu aetvarkoa, aptrauktai Ils
iu via, uiktmlmaa ir lukuua po val
giui, gaaal« iialgulle, eUpausmi Mir
ties, Ir vlaoe viduriu aatvarkoa grei
tai palengvinti

Odos llgat, Usborlmal, papuaakas, 
dedervlnee Ir kitos odoa ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpai vyrai ar pajėgos jusu jaunia- 
tes jus spleidila? Ar eaate suvargę ir 

stokai jums drūtumo, mit
rumo ir peijegoe ka gamta jums pa- 
Ienki Ino. jalgu taip tai matykite ma
no.

Kamatiimas visokiuose padojlmss- 
•e. tetppgl isztlao ir sztyvl euleakimal 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate servuoti ir tvoto naodeju, 
silpni ir suvargo, pailso iss ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
goe, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, Utbllizkusla ir 
issberlmal ant voldo, pailsės, suvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stekas oa- 
orgljos. Todėl Belaukite.

Pasekmingai gydllu katare, astma, 
dusuli, uilmas galvojo, trumpo glrdo- 
jlmo, isitinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir ipeclaloe Ilgas pilvo, laka
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir ueuri- 
tla.

Ateikite gausite rodą dykai. Fe tais 
Isialsiklnslu kokis skirtumas, gores
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padakavonos nuo dak- 

^ttaru. lojertu ir dvasisikuju. Tie gyd!-

Uiberimad ant reido, invar*

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

-------- $_-----  t
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
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 szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

ft

mai patvirtinti ir rakomendavotl »er 
garsinglaus!u* Stropos ir AmerlMot 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens būna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST. Oflsns valandos 
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.

SKAITYKITE SAULE

Padirbti del Angliakasiu
Prailginti puspadžiai ant ‘ Ball-Band” (Raudintos 
Boles) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminiusčeverykus 
čionai parodant Lopac ir Himiner pažiūrėkit kaip 
jie padirbti.

BALL^BANDM

Ball-Band 
kaus darbo.

< i »> gaminai Čeverykai padirbti del sun-

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

Galite gaut “ Ball-Band ” Čebatus, Lopacs ir 
Himiners baltus, raudonus ir juodus.

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

Žiūrėkit del Raudonos BolOs.

Ball-Band I »

Mishawaka Rubbej* (SL Woolen Mfg. Co. 
l(»0 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namai kurio užmoka milijonai už rūšį

HIMINER
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LOPAC
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