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407 ŽMONIŲ 
ŽUVO

5,000 SUŽEISTI, $100,000,000
BLEDES PADARE 

VIESULĄ FLORIDOJ 
PRAEITA SUBATA.

I ' 
■111, I III !■■■! —

Miami, Florida. — Praeitos 
Subatos viesulą, kuri prapute 
pro ezionais padare baisės blc- 
des ne tik del žemiszko turto 
bot ir žmonių. Lyg sziai dienai 
manoma kad suvjrszum 407 
žmonių 'pražuvo, 5,000 sužeisti, 
o (langelis tukstaneziu pasiliko 
be pastoges. I 
ant 10 szimtu milijonu doleriu.

Miestai Fort Lauderdale, 
Danin, Hollywood visai sunai
kinti, Hialah pusiau sugriauta 
kaipo ir Carol Gables. Miame 
žuvo daugiausia žmonių ba net 
174.

Ant Bimini salos, arti Flori
dos, 17 žmonių žuvo, visi laivai 
nuskendo, bažnyczios sugriuvo 
ir daugybe namu.

Trukiai isz visu daliu Ame- 
riko važiuoja in Florida su 
maistu, drapanoms, 
lems ir kitais reikalingais daig
iais del pavargėliu. Raudonas

DVASE ANT
KAPINIU

PAVIDA-MOTERISZKES 
LAS RODOSI ANT 
KAPO JOS MIRUSIO 

VYRO.

Goldsboro, N. C. — Mete 19- 
22 ant czionailiniu kapiniu da
vėsi matyt moteriszkes pavida
las ant stovylo Jono Davis, ku
ris mirė apie 25 metai a d gal ir 
ant kurios vietos sau vėlino 
būti palaidota jojo motore. Ta
me tai mete po josios mireziai 
žmonys mate szviėsu'paveikslą 
ant stovylo mirusios Davis’ie- 
nes bet per koki tai laika nepa- 
si rodi nėjo. Tomis dienomis ve

ri tasai pavi
dalas moteriszko veido M. C. 

pro kapines

Bledes pada i e ja pra(]ejo rodytis

Mosser, eidamas 
vėlybu laiku, užtemino szviesa 
ant tojo paminklo, priėjo ar- 
cziau ir mate aiszkiai veidą 
moteres ir 
vietiniai

mate aiszkiai 
apie tai pranesze 

pa Ii ei ja j, 
nenusistebejo laja žine nes pa
vidalu moteres patys mate ke
lis kartus.

kuri visai

Florida 
gyduo-

Kryžius nuvažiavo neszti pa- 
Nzialpa visame.

500 ŽUVO PARAGVOJE.
’Asuncion l^rigva. —Toji 

pati viesulą perėjo per miestą 
Incarnation, kur žuvo apie 
jienki szimtai žmonių, sužeido 
tukstanezius, paliko daug be 
pastogių ir padare bledes ant 
keliti milijonu doleriu. Tik de- 
szimtas procentas namu pasili
ko ant pamatu o 90 procentas 
sugriuvo.

JESZKO SAVO MOTINOS 
PO 70 METU.

New York. — Albertas Mc
Cann, turtingas fabrikantas 
isz Joplin, Ill., kuris turi 79 
metus, atvažiavo in ezionais 
jeszkoti 'pedsakiu savo motinos 
ir dažinoti savo tikra pravar
de, nes jojo motina dingo da 
priesz 70 metu, pa likdama ji 
kastelgardeje kada atvažiavo 
in Amerika isz Anglijos. Vir- 
szininkai nesulaukdami moti 
nos atidavė ji pas gerus žmonis 
ant iszaliginimo.
BANDITAI APIPLESZE

BANKA ANT 1,000,000 
DOLERIU.

Columbus, Wis. — Keturi 
apsiginklavę banditai apiple- 
sze First National Banka ant r milijono doleriu. Banditai bu
vo -pasirėdė kaipo farmeriai, 
Visus banko virszininkus užda
rė in kasa, po tam paėmė ka

ANT GALO IR VISZTOS 
SUSILAUKĖ POMNYKO.

Adamsville, R. I. — Ant galo 
ir visztelcs susilaukė tosios 
garbes, kad joms pastate pom- 
nyka. Profesoris Harry S. Le
wis ana diena atidengė pomny- 
ka ant garbes visztoms veisles 
Rhode Ldamr; C<*s pradžo to
sios veisles visztu prasidėjo 
ezionais. Atidengime |>omnyko 
dalybavo net pats gu'bernato-
r uis.

tik užtiko — pinigus ir bon-
(ftis, sėdo in laukenti automobi
liu ir iszpiszkcjo isz miesto.
BANDITAI NUŽUDĖ AME
RIKIETI; 14 SUSZAUDYTI.
£ Meksiko City. — Meksikos 

policija ant galo surado kal
nuose banditu sla'ptyne, kur jie 
nusigabeno pavogta Amerikie-v nusigaoeno pavogta AmeriKie- 
ti — senyva Žydą Jacob Rosen
thal isz Woodmere, L. L, kuris 
ten nuvažiavo pas gimines vie- 
szeti ir pakliuvo banditams. 
Tas atsitikimas šukele triuksz- 
mo ir net Washington© val
džias sujudino.

Dabar ji surast, tai surado, 
bet isz banditu dar neateme. 
14 žmonių suszaudyta esan- 
cziais su banditais sanryszy.

Vėliausi praneszimai sako, 
kad Rosenthal tapo mirtinai 
fanditu padurtas, __ I i 1
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VARGSZAS DASI
DIRBO $100,000
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SU PAGIALBA SZEPECZIO 
IR VANDENS DASIDIRBO 
PUIKAUS TURTELIO IR 
DA NEPALIOVE DIRBT.

, Tunu. — Jau
nas žmogus kuris užsiiminėja 

langu,

Chattanooga

susirinkomazgojimu
sau puiku turteli vertes szimto 
tukstaneziu doleriu —- aplaiky- 
damas po 
viena Įauga, 
mazgojo lyg 
virszum milijoną.

Tokia tai 
Franciszkaus Stanko 
penkiolika metu adgal pribūva 
in Amerika karpo grinorius, 
neturėdamas tėvo ne motinos, 
pribuvo in ezionais jeszkoti gi
liuko be skat iko.

Draugai jam pasako, kad 
jaigu kas geidžia turėti pasise- 

, turi sunkiai 
kad Franas lietingojo

įleszimts centu už.
<> tuju langu nu- 
sziani laikui su-

i.slorija Lenko

jam pasakė

kuris

kinui Amerike 
dirbti, o 
dirbti, todėl ir surinko turteli. 
Czedindamas kožna centą 
rinko si 
doleriu ir 
buvo lengviau
Mazgodavo jisai nuo 25 lyg 
szimta langu ant dienos — po 
deszimtuka už kožna. Yra jisai 
vienas isz geriausiu mazgotoju 
langu visam mieste ir kožnas 
jam labai užsitiki. Sziadicn 
Franas yra turtingu žmogum, 
busįjįepaliovė mazgoti langu, 
norints sziadicn turi deszimts 
pagini binink u prie saves.

Franas isz savo gyvenimo 
pasakoja, buk mato “daug gy-

, su- 
ivo pirmutini szimteli 

nuo tos dienos jau 
surinkti kitus.

nuo

DU-KART SANVAITLNIS LAIKKAKZTIS“SAULE”
JSZEINA kas įJTAKNINK A IB ULINYCZ1A.

Elpnumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |S.OI 
paropoję ir Lietuvoje $4.00 ant yiso meti

fjalukoB ir Pinigus visada siuskite tik ant szio
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Szlai parodo kokis buvo paszo lumas tosios viešnios kuri padare liek bledes Floridoje.

.a-
■ ■

Dideli medžiai likos iszrauti kaip sziaudai. Paveikslas buvo atgabenti per eroplatius.

1

38 METAS

ISZ MARIAMPOLES 
PADANGES

mėsininku

Ch. Allose- 
nu- 

mesa

PASTIPUSIOS KARVES 
MESA.

Rugpiuczio 9 d. 
tarpe iszkilo didelis skandalas. 
Ch. Kaminskas ir
viezius pusdykiai fkaime 
pirko pastipusia karve; 
bauri, pajuodus, bet jie parda
vinėjo jos dali. Greit tapo ta 
szunvbe isZkelta mesa konfis
kuota ir sunaikinta, o parda- 
vikai patraukti atsakomybėn. 
Tokiems nesažingiems mėsi
ninkams reikėtų visai užgiriti 
mėsa pardavinėti. Vienas sziu 
mėsininku buvo kaltinamas už 
vogtu gyvuliu pirkimą.

e
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” maz
godamas langus. Mate jisai vi
sokiu 
gy venimn 
1’n’gus atsitikimus ir 1.1., o kad už
tylėjo ir laike liežuvi už dantų, 
todėl ir aplankydavo daug dar
bo. '

vu krutamuju paveikslu

r> J

atsilikimu isz žmonių 
nesutikimu tarp po- 

bankieriu biznius, meiliu-

KAREIVIAI SUDEGINO 
VALDŽIOS TURTO UŽ 

$2,000,000.

Oklahoma City, Okla. — Ke
turiolika kareiviu isz Fort 
Still, Okla., likos aresztavoti už 
sudeginimą valdiszku namu 
vertes ant dvieju milijonu do
leriu. Penki kareiviai prisipa
žino prie padegimo namu ir isz- 
dave kitus.

KELIONE PER MARES, ISZ NEW YŪRKO IN PARI2IU NEPASISEKE.
DIDELIS EROPLANAS SUDEGE. 00 LEKIOTOJAI UŽMDSZTI,

y.

c >

a
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Paveikslas parodo 1 ris m ilžiniszkus motorus nelaimingo aerophulo kuris sudegė, prie
- - - 4 - - - - - ............ ........... - - ------ ■-kurio stovi lekiotojas Rene Fonck ir padirbėjas tojo orinio milžino Sikorskis. Kožnas isz tu

ju motoru turėjo po 420‘arkliu pajėgu ai4ba isz viso 1260 arkliu drūtumo.

DIDELIS EROPLA
NAS SUDEGE

SIKORSKIO AEROPLANAS 
SUDEGE KADA PRADĖJO 

KELIONE IN PARYŽIŲ; 
DU LEKIOTOJAI SU
DEGE ANT SMERT.

N. Y.Westbury, N. Y. — Kada 
tukstanezei žmonių linkėjo lai
mingos keliones del milžinisz- 
ko aeroplane J-35, kuris pra
dėjo kelione isz ezionais in Pa
ryžių per mares, staigai kas te
kis pagedo, aeroplanas nukrito 
žemyn, užsidegė ir su juom su
degė Charles W. Clavier, Frau- 
euzas, radio operatorius, Jokū
bas Islamoff, Rusas, maszinis-

• ■ ■» i < < 

tas. Kūnai buvo sudege ant 
anglies. Kapitonas Rene Fonck 
ir pulkininkas Laureatas Cur
tin iszsigialbejo nuo baisios 
mirties iszszokdami isz aero
plano priesz sudegimą. Prie
žastį nelaimes gal niekados ne- 
isztyrines.

Aeroplanas svėrė 28,000 sva
ru, turėjo tris moterius po 420 
arkliu pajėgu ir kasztavo su- 
virszum szimta tukstaneziu do
leriu. Taji orini milžiną padir
bo Rusas, Sikorskis isz Rosi- 
jos, pribūdamas in Amerika 
1919 mete.

Clavier paliko paezia ir du 
vaikus Paryžiuje, o priesz isz- 
lekima džiaugėsi kad pasimato 
vela su sayp mylema szeimyne- 
le už 36 vąlandu, nes in tiek 
laiko ketino perlėkti mares isz 
New Yorko. Islamoffas buvo

nevedes ir paliko tėvus aplin
kinėje Konstant inopoliaus,

Sikorskis nulindo 'baisiai tą
ją nelaime, bet nenusiminė ir 
pradės tuojaus dirbti da dides
ni aeroplanu su geresniais in- 
taisvmais.

Sudegęs aeroplanas turėjo 
sparnus 101 pėdu ilgio, galėjo 
jame sutilpti dvileka žmonių, 
padirbtas isz duralumino, svė
rė s u žmonimis, gazolinu ir ki
tais intaisymais viso 28,845 
svaru. Nuo iszlekimo, in tris 
miliutas po nelaimei visas su
dege. Taip tai nelaimingai už
sibaigė garsi kelione, kurios 
lauke visas svietas su akyvu- 
inu ir tikėjosi, kad tasai orinis
milžinas isztikruju turės pa
sekminga kelione ir laimes pa-

ISZ LIETUVOS P. Cz

J). C., ... _ — Per 
Kngpi uezio menesi

PER DU MENESIU ATVYKO 
54 EMIGRANTAI ISZ 

LIETUVOS.
Washington 

Liepos ir
Lietuvos piliccziams suteikta 
54 vizos atvvkti in Amerika. 
Tos visos vizos buvo suteiktos 
giminėms Amerikoj gyvenan- 
cziu piliccziu, ypacz žmonoms 
ir vaikams. Nepiliecziai ir tik
ri emigrantai nėra gave nei 
vienos vizos.

Iki Birželio 30 kitu metu dar 
gales atvykti isz Lietuvos 290 
y patu.
«Juk “polanderis” 
laike rinkimu, o po tam gali ei
ti sau in “eliu,” <

# . 1 . . 1 .politikierius iszsitare kitam: 
“foreigneriu vieta yra prie 
sziupelio ir špato, o ne prie po- 
litikiszko darbo.” 
svarstvkite kada ateis laikas. •>

VYRU, GIMUSIU 1905 M. 
SZAUKIMAS.

Kauno miesto ir apskrities 
vyrai gimė 1905 metais, szau- 
kiami atlikti karine prievole: 
Viki jos nuovadoje Rugsėjo 15- 
17 d., Babtų nuov. Rugsėjo 20- 
21 d., Jonavos — 24-27 d.,

— Rugsėjo 30 — 
Kauno miesto —

pasiskusti.
muszima

A.
nėra gave

tiktai geras

o kaip tūlas

Gerai ta ap-

Panemunes 
Spalio 1 d., 
Spalio 4-11 d. Be to, raginami 
stoti karinei prievolei atlikti 
ir tie asmenys, kurie nuo kari
nes prie voles atlik imos. slaps
tosi. Jie einant sziu motu am
nestijų instatymu už slapsty
mąsi atsakomybėn nebus trau
kiami.

NELAIMINGAS 
ATSIKIMAS.

Griszkabudžio v

jo 
ne- 

Sziu 
Rugsėjo 1 diena 2 gelž-

Žiaurumas. Pas Mariampo- 
les stoties p. Cz. tarnavo jau
na mergaite neturtinga nasz- 
laite Ona Ralziunaite.
žmona tankiai ta tarnaite žiau
riai musJ.lavo-kankindavo. Ka 
daugi tarnaite buvo ne vietine, 
tai neturėjo kam 
Apie tos tarnaites 
kai kurie gelž,kelio tarnautojai
gerai žinojo tik nenorėdavo sa
vo vyresnio tarnautojo ir 
žmonos užgauti, todėl ir 
praneszdavo policijai, 
metu
kelio tarnautojai pranesze kai- 
kuriems B.D. Prof. Sąjungos 
nariams. B.D.P.Sajungos narei 
nuvviko in stoti iszklausineti 
apie p. Cz. žiaurumus. Sužino
jusi apie ta p. i;Cz. dąr labinu

ijujli
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SUSILAUKĖ 79 ANŪKĖLIU.
Chittenden, Vt. — Nors czio- 

nais yra mažas miestelis, bet 
turi Urp gyventoju ženklyva 
motore — bobute, kuri susilau
kė daugiau impedžiu ne kaip 
kita kokia motore Suv. Valsti
joj i a. Yra tai Mrs. Levina Dur
kee,, turinti 86 metus, kuri su
silaukė net 79 anūkėlius ir visi 
gyvi, kai'Įio ir du kart tiek pra- 
anuku. Jaigu visi pasiliktu ant 
vietos,

mazas

tai skaitlis gyventoju 
neužilgio pasidaugintu.

Pirmininke Katali- 
kiszku Draugovių
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Mrs. Mare Finan isz Chica-
likos iszrinkta pirmininkogo,

Tnternacijonaliszku Katalikisz- 
ku Drauguviu, kuriu seimas 
atsibuvo Notre Damo univer
sitete, South Bond, Indijanoj.

— Rtibi-1[ Detroit, Mich.
nas Louis Grossman, 63 metu
isz Cincinnati, vienas isz žy

skirta dovana $25,000, bet ki-' 
taip atsitiko. sirgdamas tilk iria dienaa

miausiu Žydiszku rabinu mirė

Smilgiai, v<i
Szaikiu apskr. — Nesenai czio- 
nai atsitiko nelaime.
kas Juozas Kumetis prisimežes 
po perpietes vežimą, 
arklius. Arkliai kas 
pasibaidė, parmetė su
liu szciniininka ir iszbego isz 

Vežimo ratai 
szeimi ninka, 

prispaudė ranka ir 
Laime,

kiemo in lauka, 
pervažiavo per

Ukinin-

kinkėsi 
žino ko 
rod v k-

krutinę, 
kad neinlauže kaulu. 

Minėtas ūkininkas dabar 
ga: spiaudo kraujais ir skun
džiai skausmu krutinejel

ser-

užmėtė ja

šiuri-

KALINIAI PABĖGO.
Rugpiuczio m. 25 d. 5 vai. 

ryto isz Mariampoles 'kalėjimo 
pabėgo kaliniai: Jurgis Bart
ininkus, kuris apvogė Ameri
koną Stankumi ir Juozas Juo- 
dzeviezius. Visi kaliniai buvo 
iszvesti kieme pasivai'kszczioti 
ir tuo laiku szie du susisukę 
isz skuduru virve,
ant tvoros ir jos pagelba per- 
szoko tvora ir, Dieve duok ko
jas.

LAISZKAI SU PINIGAIS 
ŽUVO.

Asz senu papratimu
cziau isz Mariampoles in Viek- 
sznius uždengtuose laiszkuose 
keletą litu. Bet mano adresa
tą ne tik pinigu, bet ne laiszko 
kuris svarbiau kaip pinigai, 
negavo. Pinigu žuvo 65 litu, o 
negalit laiszkai man padare 
keletą szimtu litu nuostolio.
SKANDALAS MESINEJE.
Rugp. 18 d. žmonai beper

kant C.A. mėsinėjo (Kestuczio 
g.) pražuvo 80 litu. Jai pradė
jus rėkti, mėsininkas iszstume 
lau»k isz krautuves. Žmona 
kreipėsi in policija, kuri pada
rius pas mesinintka krata, rado 
jo kiszcnej pinigus, 
žmona pąžino. Tapo suraszy-

Žmona

kuriuos

tas protokolas ir gobsgus mėsi
ninkas patrauktas atsakomy- 

. i ben.

pradėjo muszti savo tarnaite 
kuri Rugiuczio 3 diena iszszo- 
ko per Įauga pusnuoge ir nu
bėgo pas artymus kaimynus. 
Jos drabužiai liko pas p. C. 
Daromo pastangos kad sugra
žinti tos nelaimingos tarnaites 
apdarus.

Apgavike. Pereita savaite in 
valgykla Onos Sadinauskaites 
Vilkaviszkio gat. atėjo tūla isz 
matymo mažai pažystama 
mergina ir 
pranesze, kad Onos sesuo Kat
re Sadinauskaite, kuri buvo 
iszvykus in Mauruczius pas 
gimines, sunkiai 
praszanti 100 litu.

mažai
duodama raszteli

susirgus ir 
Ona Sad. 

labai usirupino, bet su savim 
t iik 40 litu turėdama indą ve 
juos tai merginai, kad nuvež
tu seseriai, bet sziai dar vis 
praszant, rengėsi eiti paskolin
ti 60 litu kad patenkinus scr- 
ganezios praszyma. Bejeszkant 
pinigu, sztai bepareinanti ir 
Katre isz stoties — pavažiavu
si. Soklintoja su 40 litu kaip 
degte sudege. Praneazta krimi- 
nalei policijai. Tardant paaisz- 
kejo, kad apgaviko — Katro 
Aliszauskaite ta darbu pada
riusi ir kad jau daug sykiu už 
panaszius darbelius buvo su
imta, teista kalėjime sėdėjusi 
ir dusyk isz policijos pabėgusi.

Automobilius suvažinėjo mo
kytoja Prane Migauskaite, ki
lusia isz Kartelio kaimo Kvie- 
tiszkio valscziaus. Nelaimingo
ji sužeista galva tnpo nuga
benta iii miesto ligonine.

Žiaurus baudikas. J. Kaz. 20 
m. amžiaus pil. Žolyno 4 metu 
k įvilkiu i Vitukui su geležine 
lazdute taip smalkiai smoge in 
kakta, kad tas pustreczios sa
vaites pasirgęs pasimirė. Tar
dant gydytojas radęs inskilu- 
si galvos kiausza.

Norėjo apvogti. Rugpiuczio 
1 d. vidurnaktyje, Bažnyczios 
g. Nr. 21 kasžin kokia žmogys
ta bastėsi apie langus ir mėgi
no atidaryti, tilk vienam gy-.*

• ' ’ • 1 *ventojup abudu ir surikus -r 
’ ’ — va-“Ko ežia tau reikia! 
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HAULM

Kas Girdėt
Anglijos^anglekiisiai da vrs 

straikuoja — 1,250,000 randasi 
be darbo, neskaitant kitu, ku
rie neteko darbo isz tos prie
žasties. Lenkijoj taipgi buvo 
streikas, bet jau užsibaigė ir 
daba r Angliję perka rsz ten 
anglius. Vieni pasinaudoja isz 
nelaimiu kitu. Ta’ip tai visa
dos atsitinka ant szio svieto.

drid, Berlin, Jeruzalema,

miestyje 
apsigyveno 
moterių ir

Jaigu kada isztarem koki 
Europiszka miestą, tai galime 
būti tvirtais kad ir czionais 
Amerike surasim tuos paežius 
miestus. Ant Amcrikoniszkos 
mapos (žemlapio) rasime to
kius miestus kaip: Rymas, Ma- 

To-
kio, Versal. Syrakus, Varszava, 
Poznan, Moskva, o Paryžių 
Amerike randami net 22. Dvi- 
deszimts asztuoni miestai turi 
vardus Monroe. Prick tam yra 
miestai kurie turi vardus gar
siu žmonių karp: Homer, Sha
kespeare, Dilys, Romulus, Pu
laski, Koscziuszko, Patti, Wag
ner ir t.t. Taipgi randasi mies
tai po vardu: Dollar, Money, 
Gold, Silver, Milliard, Bullion 
ir t.t.

Koenigs Wusterhaussene, uz- 
Berlino, prie ežero, 

keli tukstaneziai 
vyru, kurie bando

praplatinet nuoguma. Vyrai, 
moteres ir vaikai, maudosi ir 
žaidžia drauge be jokiu drapa
nų — net be jokio figos lapelio. 
Vieta kur maudosi yra aptver
ta o in ja ja galima i nei t i tiktai 
tiems, kurie visai nusiredo — 
nuogi. Palicije in tai nesiki- 
sza, bile nuogieji randasi už 
tvoros.

Spauda pranesza, kad nese
nai Varszuvos seimui buvo pa
tiekta interpeliacija del bai
siausio žveriszkumo su politi
niais kaliniais, okupuotose sri
tyse. Va v., Poleses kalėjime 
vienas gudu veikėjas už nepri- 
sipažinima esant bolszeviku, 
buvo musztas iki neteko sąmo
nes. Isz galvos buvo iszrauti vi
si plaukai, o per uosi buvo su
pilta 5 bonkos vandens. Tokio 
pat žveriszkumo Lenkai siekia 
Balstogės ir Gardino kalėji
muose, kuriuose yra sukiszta 
nemaža ir Lietuviu veikėju.

Kapitalistai nesiskundžia ant 
sunkiu laiku Amerike, ypatin
gai tieji, ka loszia ant geldos o 
ypatingai Standard Oil Corpo
ration. Kas pirko tūkstanti sze- 
ru 1912 mete, sziadien turi ju
ju 36,640, nes vietoje 'pinigu 
aplaike dividends verties $2,- 
225,000, drauge atnesza ant 
meto $71,280 arba daugiau 
kaip 20 procentą ant juju in
vest inimo. Del ko užsimuszinet 
darbu, jaigu dolerukas plauko 
in kapitalistu kiszenius? Ban- 
kieriai uždirba milijonus, o 
darbininkai dirba už maža at
lyginimą tose kompanijose.

Tnlas Amerikoniszkas rasz- 
tininkas raszo: “Apie szita lai
ka, sugryžta isz Europos tuks
taneziai turtingu Amerikonku 
su naujais vyrais. Apsiveda 
Europoje o Amerike apgailes
tauja. Daugelis tuju merginu 
mano, kad vyras mažai vertas 
jaigu ne yra importavotas. Tu
la turtinga moterėlė svecziuo- 
jesi jau du metus Anglijoj su 
tikslu suradimo sau importa- 
voto vyro, bet da nesurado. 
Galėtu sau surasti koki szlck- 
teli, bet lauke ant kunigaiksz- 
ezio. Tula Amerikoirka insimy- 
lejo in Italajbet nenorėjo už jo 
teketi ba jisai kalbėjo gerai 
Angliszkai. Kita Amerikoirka 
pasakė, kad norėtu būti patri
kote ir apsivest su Amerikio- 
cziu, bet tasai yra nemadoje, 
todėl apsives Europoje o per
siskirs Amerike. Taip tai bu
na su visoms — nėra skirtumo 
kiek turi titulu Europoje, bet 
nuolatos sugryžta in Amerika 
jeszkoti pinigu.

visokiems
Paleista isz

piktadn-

Amerikos Lietuviu
Dienai Invykus

lemybes tinkamai susidainuoti 
toliu valandų laikotarpyje.

Solistai: Tai mano nuomone

<» 
isz

>>
amnestija

nusikaltėlius,

5 in 6 
Pasvalio vals-

< < o

o

netoli 
nežinomo 

galvos

Ne vienam sziurpuliai per 
kuna ėjo, kai naujoji Lietuvos 
vyriausybe ome su pasididžia
vimu skelbti laisve 
kriminalistams,
kalėjimu nemažai tu 
riti. Ir to baisus vaisiai netru
ko apsirei’kszti. Sztai eile bai
siu piktadarybių, kaip jas pa
duoda “Ukinimkas:

Paleidus sulig 
kalėjimu

tuojau po visa Lietuva pradė
jo platintis žudynes:

“1. Rugpiuczio isz 
d. apiploszta 
cziaus valdybos kasa, gi sar
gas nužudytas, nukirsta gal
va ir lavonas tarpdury pa
kartas.

Rugpiuczio 7 d. Viduo- 
klese, Pasvalio valscz., nužu
dytas pirklys Grajauskas, 
jo parduotuve iszvogta.

.“3. Rugpiuczio 8 d.
Vidmikliu rastas
vvriszkio lavonas be 
Palei lavona rasta szautnvas, 
isz kurio paaiszkejo, nnszau- 
tas buvęs ir Grajauskas.

“4. 1/ Rugniuczio 11 iii 12 
d. Kaune ant Žaliojo kalno, 
sz.dia Jonavos gatves, rasta 
užkastas žemeje merginos la 
vonas.

“3. Liepos men. 29 d. apie 
1 vai. nakties du
pleszikai insiverže Kiaulakiii 

Trvszku valscz.,

g inkluoti

in 
atėmė

dvare,
Petro Bubi no butą ir 
400 lt.

6. Kugpiuczio 8 di Kaune 
bute 

rasta 
jo tarnaite Ona Czekaviczaite 
pcrszauta.

“ Apskritai, 
pleszimu skaiezius dabar yra 
žymiai padidėjęs.”
Tai mat kokiomis gėrybėmis 

naujoji Lietuvos valdžia aptei
kė Lietuvos ramius 
jus. Mat kam laisve ir paimi 
vinimai — galvažudžiams.

<<
teismo nario p. Žilinsko 
(Kestuczio g. 40 N r.),

nužudymu ir

gyvento-
(f.

Isz Visu Szaliu
LENKISZKAS VIRSZININ- 
KAS NUSZOVE PACZIA, 

DU SŪNŪS IR PATS 
PASIKORĖ.

— Ed- 
bnvusis

Varszava, Lenkije. 
mundas Statkiewicz, 
Direktoris Paskolos Bendroves 
ir direktoris Lenkijos Banko, 
Utarninke nuszove ant smert 
savo paezia, du sūnūs ir po tam 
pats pasikorė.

Tarnas rado abudu sunub’,
18 ir 16 metu kambaryje, 
ris buvo baisiam padėjime, kas 
davė suprast kad sūnus galėju
si su tėvu priesz nuszovima. 
Badai Statkiewicz pirma už- 
inigdino paezia su kloroformu 
po tam nuszove. Priežasties tos 
baisios tragedijos nedažinota, 
bet žmonių nuomone yra kad 
jisai buvo i'idimlos in didele 
skola.
170 PASAŽIERIAI NU

SKENDO SU LAIVU.
Calcutta, Indija. — Tsz Ben

galo danesza, buk Indiszkas 
laivas nuskendo su 170 pasažie- 
riais artimoje Sundorbano. 
Nors kiti laivai atplauko iii pa- 
gialba, bet iszgialbejo tik 26 
žmonis, nes szturmas buvo bai
sus, todėl arti negalėjo pri- 
plaukt.

ARESZTAVOJO 300 
KATALIKU.

Meksikas. — Suvirszum trys 
szimtai kataliku, vyru ir mo
terių, likos aresztavotais kada 
susirinko vienam namo laikyti 
prakalbas apie tebyri padėji
mą ir prispaudimu kataliku, 
kaipo ir irz rinkimą auku tiks
le kovojimo prieszais valdžia.
KUN. ŽILINSKAS NEBUS 

SUSZAUDYTAS.
Moskva. — Pagal daneszi-

k u-

tnus isz Kijevo, tai kunigas Ži
linskas, kuris likos nuteistas 
ant buszaudymo, bus iszmainy- 
tas ant Rusiszku kalininku. 
Kun. Žilinskas likos aresztavo- 
tas ir nuteistas ant suszaudy- 
mo už sznipavima prioszais 
valdžia.

f

gražiausia muzi'kales progra-

Iszkilmiu dalyviai: Garbingi 
svecziai, Chorai, Solistai, Tau- 
tiszkoji- Simfonija, Manifesta
cija, Uoliausios Kolonijos.

Praėjo taip didės ir nepa
prastos iszkilmes apie kuriu 
pasisekimą jau paskelbė Ame
rikos Lietuviu 
Vietos Angliszkoji spauda ne
paprastai prielankiai pa«ireisz- 
ko: “Nuo pat. pradžios Ameri
kos Suvienyt uju Valstijų Ne
priklausomybes 
invairiu istoriszku ir kariszku 
parodu tarpe nebuvo 
uos inspudingesnes ir 
m'i ilgesnes

laikraszcziai.

paini nojimo

nei vic- 
iszkil- 

manifestacijob. ” 
Tai neraluszczias pagyras, nes 
nors trvs Tautos * Tautos toje dienoje 
parodavd: Vokiccziai, Ungarai 
ir Lietuviai, bet Visi laikrasz- 
czia’i beveik vien iszimtina'i tik 
apie Lietuvius rasze. Kad 
priesz paroda iSosqui-Centcn- 
nial Komisija rastu pasižadėjo 
mums gražinti tik 40% gryno 
pelno, o po iszkilmiu 
50%, liudija gera upa 
juos padare musu iszkilmes ir 
nuo tos dienos ant “Stadium 
ir sziadien jau ptevosudja Lie
tuvos vėliava greta Amerikos 
vėliavos liudijanti draugingu
mu seniausios ir 
respublikų.
dabar atsiklausti: 
tie, kurie 
Dienos
re, kad taip garbingai jos tapo 
paminėtos?” rEai garbingi svo- 
cziai dalyvavusi musu <'r
mėse, tai kilnus 
savo skambiais

7

atidavė 
kuri in

jauniausios 
Taigi pilnai tinku 

“Kas yra 
Amerikos Lietuviu 

iszkilmes tokias pada-

iszkil- 
jaunimas su 

balseliais; di
džiai gerbiami musu So Pusta i- 
dainininkai ir muzikai, bei fin
tai skaitlingai publikai lydi
mi. x

Garbingi svecziai: Garbingu 
kurie dalyvavo 

Dienos
svecziu tarpe

Amerikos Lidtuviu Dienos” 
isz'kilmese buvo; Jo Ekscelen
cija Lietuvos Atstovas Ponas 
K. Bizauskas, Konsulai: Ponas 
Zadeikis ir Dauzvardis su -savo

- >

žmonomis, «Jo , Ekscelencijos 
Arei v. T. Mat ule v i ežia us atsto
vas Prof. Kun. P. Buczys, Lie
tuvos Univer.- iteto Prof. Ponas

i i

Eretas, Sesipii-Centennial Lie
tuviu Komiteto garbes pirmi- 

Philadelphijos miesto 
atstovas Dr. Davis,

mos dalis kurioje dalyvavo žy
miausias Amerikos Lietuviu 
Dainininkas J. Babraviczius, 
kaipo reprezentantas soĮ'istu- 
irtistu ir P-le E. Mickunaite-su 
J. Baniu, roprozententai jau
nosios kartos. Kokio inspudžio 
szio gerbiami dainininkai pa
daro n svotiintauezius regisi isz 

Philadolphijos lai'krasz- 
Record” 5-IX sz. m. žo- 
J. Ba'braviežius gali bu-

< 4
( (

SZ1II

ežio 
džiu:
t i palygintas goriausiems pa
sauliniams artistams; P-le Mic
kūnai to yra jau

Lietu vos I ja k-szt i nga 1 a
vadinama 

”, Ba
lys turis gražia ateiti dnininin- 

Uon pat patalpinta ir fo- 
solistai

malonaus inspu-

< I

kas.” r 
ografijos. Gerbiami 
padare labai 
džio. Gausus aplodismentai pa
liudijo, kaip ju malonus, skam
banti, jausmingi balsai sužavė
jo publika. Solistams gražiai 
pritarė Simfonijos orkestrą.

Lietuviszkoji Simfonija: “A- 
merikos Lietuviu 
pirmu kart Amerikoje pra
skambėjo Lietuviu Liaudies 
Motyvu Simfonines orkestros 
aidai. Didžiai gerbiami kompo
zitoriai, ponai: A. S. Pocius, V. 
Niekus ir V. Grigaitis malonė
jo suorkestruoti solistams dai
nas, szokius ir tris simfonijos 
veikalus. Pono Pociaus veika-

Gerkit, Broliukai” 
patiko net ir patiems orkestrus 
muzikams, kad 
vesti jiems szi veikalą. Pono-gi 
V. Niekaus veikalas 
ny in G minor” 
testo Chica'goje ir isz 80 veika
lu pateko skaieziun 5 geriau
siu.

Flotai. Fintais buvo atvaiz
duota Lietuvos Istorijos 4 lai
kotarpiai; stabmeldiszkoji Lie
tuva, Liūdnoji gadyne; Lietu
vos atgimimas ir Szviesion ir 
garbingon ateitim 
ladelphia inquirer 
szo: “Žymt 
atvaizdavo 
gadynes nuo ’ joa tamsiu pri- 
spaudos dienų Jyranu gergove- • • t • i • • 1 n • . • t i • t •

Dienoje”

las: (< taip

prasze jo pa*

< < S y mplio- 
buvo ant kon-

-- .------------- - — — —‘ '■ 

traii'kinin atvyko apiidftOO .as
menų kiti-gi autobusais arba 
nuosavais automobiliais. Szio 
rajono gerbiami i 
choristai 
C i
darbavo

chorvedžiai 
organizacija 

labai daug pasi-
ir

Doughboys” 
“Amerikos Lietuviu

Dienos” laimi.
Bostoniecziai: vieni plauke 

laivu, kiti-gi atvyko trauki- 
itiais. Nuo Mahanojaus, She
nandoah, Girardville ir 1.1, da
lyviai irgi skaitlingai pribuvo. 
Iszkilmiu dienoje net isz toli
miausiu kolonijų buvo atvyku
siu Lietuviu. Neatsiliko ir Chi- 
eagioeziai; ju atstovai, Ponas 
J. J. ICzers'kis ir A. J. Kareiva 
turėjo progos net dalyvauti 
garbes nariu tarpe iszkihnin- 
guose piet uose ir vakarienėje.

praneszimas

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

W. Szneidėris ir Siinus1 >*
GRABEORIAI.

it i ligi

Jeigu norite gero užtikrinto Insu 
ranco; Insurancns kas apsaugoja 
jus laike ugnies. (Jaukite nuo 

l’urmley, 17 S. Catawissa St.
12 Mahanov City, Pa.O.

LADIES I
YOUR DRUGGI.T
RECOM M KNDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTIOH!

Dis. by First National Laboratories
Lehighton, Pa.

MINERS’ ASTHMA
gerki i- 

sunkaus kvėpimo, 
, kurtumo, uži

mąs ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama g 
ma su stebėt i ne 
30 metu.

Anglckasio dusulis, 
uis dusulis, 
nosines kataro

yduolo vartoja- 
pasekme per 

Preke tiktai 25c per 
paczta. Tszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, yeseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centra St. Mehanoy City, Pa.

Patarnaujame simpatiazkaf, 
mandagiai k pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
krikfiztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90 
215 E. Centre St. Shenandoah.

/fr

PERSKAITYKITE SZIA GROMATA.

Sirgau per suvirsz tris me
tus, turėjau szeszis daktarus ir 
po penkių menesiu gydymo per 
Dr. Mendelsohn’a esmių visisz
kai sveika. Visa laika kentėjau 
skausmą viduriuose, neturėjau 
noro prie valgio ir valgis man 
nepatikdavo, visada turėjau 
nrksztuma burno'je ir gaza 
f-kilve. Turėjau skausmą gal
vos ir visam kūne ypacz pe- 
cziuose isz priežasties mano 
inkstu. Trotinau visa vilti prie 
i'szsigydymo iki viena mano 
kaiminka pasakė man ajrie Dr. 
Mendelsohn*a kuris ja iszgyde 
po nusidavimą kitu daktaru. 
Nusidaviau pas Dr. Mendel

sohn’a kuris, mane atsargiai peržiurėjo ir pasakė man kad po 
atsakanezia priežiūra ir gydymą atgausiu sveikata. Pasidau- 

visiszkai

;S

ginau ant vogos, kraujas mano yra visiszkai normaliszkam 
padėjimo, galiu valgyt viską, neturiu dauginus jokiu skausmu 
ir jaueziuosiu lyg nauja motore. Patariu visiems sergantiems 
idant kreiptųsi pas Dr. Mendelsohn’a in Wilkes Barre, Pa., 
nes jisai mane isJJgyde. PAULINA THOMASKOWTTZ•

SHPort Griffith, Pa.

Abz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tlumocziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuojaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mane kokia sanvaite laiko priesz 
alvažiavima o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvažuoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurie 
serga, tai paduokite jiems szita apgarsinima perskaityti.

y
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DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

t

“The Phi- 
” No. 60 ra- 
a i ežius f Jo t u 

l^ffltuvos istorijos
si

ninkas 
M a voro atstovas Dr. 
Amerikos Suvienytųjų Valsti
jų kariuomenes Majoras Hicks, 
ir Kapitonas (tampbcll, su žmo
nomis; Sesqui-Centennial val
dybos Ponas E. L. Sutton ir 
Komand. J. II. Campbell su sa
vo žmona, Chicagiecziu atsto
vai, A. S. Kareiva, S. S. Ezers- 
kis, Ponas Hora'nas ir Kun. J. 
J. Kaulakis. Sesqui-Centennial 
Lietuviu Komiteto garbes pir
mininkai ir kiti Sesqui-Centen
nial Lietuviu Komiteto nariai 
bei svecziai. Isz visu trijų pa
rudavusiu Tautu, vien Lietu
vos Ministeris Ponas Bizaus
kas dalyvavo iszkilmese, o ki
tos Tautos savo Mhusteriu ne
turėjo. Tas labai daug prisidė
jo prie iszkilmiu garbingumo.

Jungtinis Choras: Jungtinis 
choras skaieziuje 894 asmens 
gražiai sudainavo Tautiszkas 
dainas: “Važiavau Diena,” 

9 y y
Lietuviu yra pir- 

choras kuris taip 
skaitlingai pasirodė sziojo di
džiulėje ° Auditorijoje.” 
viena kita kokia nors Tauta 
nėra dar ežia pastaeziusi pana- 
szaus choro. Tautiszkais rubais 
pasirėdžiusios mergaites dare 
malonaus inspudžio in publi
ka; garbes vietose sėdėjo gar
bingi vyriausybes svecziai gro
žėjosi Lietuvaicziu skaistumu. 
Muzikaliu žvilgsniu dainos su
dainuota irgi gana gražiai ir 
inspudingai — geriau negu bu
vo galima tikėtis, nes ežia su
važiavo jaunimas isz invairiu 
kolonijų, invairiu tarmių kal
bom žvilgsniu 
aplinkybių

Davis

“ Važiavau Diena 
Užtrauksime N/iuja Giesme 
Vilnius.”

4 l

< l 

miltinis

Nei

ir del tekniszku 
nesuvienodintas 

vieno vyriausio dirigento, tik 
padaręs gonerale repeticija.

je iki atgimimo;'kiti labai dai
liai parode jos’dabartincs kar
tos ir paezios 
idealus, kurie
gausius aplodismentus svccziu 
ir žiūrėtojų tarpe.”
. Publika: (a) Skatežins. Acziu 
dienos giedrumui ir geram 
Amerikos Lietuviu visuomenes 
upui publikos prisirinko nema
ža. Žiūrint ih manifestantu 
bkaieziu ir tvarka tenka pripa
žinti Anglu ir Lietuviu laik« 
raszcziu spaudai tiesa. Tai no 
paprastas “blofas 
nybe.
nors taip jau buvo nuvarginti 
žmones, 
buvo apie
jungtinio choro (894 asmens). 
Sunku buvo tikėti kad taip ne
skaitlinga tauta taip gausiai 
susirinktu.

(b)Uoliausios Kolonijos: At
vykusi i-sz svetimu kolonijų su
darė didesne puse iszjdlmiu da
lyviu skaieziaus. Taigi negali
ma nepaminėti kurios kolonijos 
vertos yra ypatingos pagarbos 
del savo pasidarbavimo “Ame
rikos Lietuviu Dienos” invyk- 
dinime.

Baltimore: Pirmutine kolo
nija kurios Ijietuviai susidoma- 
vo Sesqui-Centennial Lietuviu 
Komiteto darbuoto. Nebuvo tai 
laikinis ontuziastinis užsikarsz 
cziavimus, bet. rimtas nusista
tymas prie kilnaus ir garbingo 
darbo.

Savo nusistatyme pilnai Bal- 
timoriecziai isztesejo: A.L.R. 
K. Moterų Sąjungą ir Baltimo-

Lieluvi.rka. Graboriut

K. RĖKLAITIS 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir' 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

r»t(l W. Nprurc St.,
HAIIANOY CITY, PA.

300 MAUK K I' ST..
TAMAQUA, PA.

■

tautos auksztus 
isZszauke labai

giedrumui ir

žiūrint in manifestantu

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.02

Neapleiskite Satd kalvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galvai"
Ar kuomet nugirdote k< nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura. pudra, lupoms ir 

veidams dr.žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabiniino stalelio. O kaip au

Ruffles)
Pleiskanų mirtinas pritils

« >< « I

’’ bet tikre-
Pacziojo Auditorijoje

bet vis tik sedineziu
5800 asmenų be

Mokame 3_czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j ubu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Prea, .
J. E. FERGUSON, Kas.

ros Lietuviu Moterų Pilietisz-
kas Kliubas dalyvavo su savo 
f lotais; Szv. Alfonso Parapiji-
nis Pono P. Grajausko vado
vaujamas choras dalyvavo 
jungtiniame chore. Keli auto-
busai atvežė desotkus publi
kos, kiti-gi atvyko traukiniais.

Wilkes-Barre, Scrantono ir 
Kingstono rajonas pasižymėjo 
nepaprastu Hkaitlingumu daly-

Bot tas tris daineles turėjo ga- Į viu. Vienu tik ekskursininku
/

GYDIKIS SU ŽOLĖMS
Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žolos yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surūdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nos žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapini* 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastios, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisonejusio kata* 
ro, balt-ligos ir t.t po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai 
minėtu ligų, tai groieziaus kreipkitea 
pas mane. Asz tukstaneziama sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir G spaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.76. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. AdresavokMį(]g^|pipi

V
Spencerport, N. Y.25 Gillet Rd.

pavokite MiUip:
M, ŽURArtlB;

Lygiai tiek pat reiikia turėti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvot 

Ruffles pagelbfn jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dienų
o<h, to<kl kad pleiskanos nesislepia.

Pamėginkite jj.laiko.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai i laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

.i

A

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. v 7

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus ‘ in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

. - - -r-— -- . .. -į - i- . .. ---------------------------------

Dėkite savo

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaiges aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialis tas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.
7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
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Vaikas Atvertė 1

— Et,

re Jokūbas.
Ar tai ežia buvo ir ki

tas vaikas 1 — užklauso senute, 
— Taip, bot Vladas iszsi- 

gandes nudume, — atsake 
szypsodamasis Jokūbas.

— Kuo tu vardu, vaikeli?
— Jokūbas Baltis, moeziu-

galėtu nu-

— Ar tu girdėjai, Vladai?
1 — Ka?

— Ten kas verkia tame se
name name.

ka tu ežia niekus
kalbi. Niekas tame name ne
gyvena. '

— Bet asz tikrai g i rule jau 
kieno tai baisa.

— Eik i va pažiūrėtu.
jei mane prigaudineji, tai ap
sižiūrėk!

— Asz ne juokais sakau.

Bet

K i va.
<» Du vaikai artinosi prie pu

siau sulūžusio už miesto name
lio, kuris labiau paneszejo in 
apleista tvarteli. Ant pirsztu 
galu juodu priselino prie užpa
kalinio, skarmalais apdengto 
lango. Jiedviem bežiūrint, pa
sigirdo < 
vidaus. Nors buvo diena —tro- 
czia valanda po pietų 
nok abudu vaikai pabalo isz 
baimes.

— Asz tau sakiau, — pra- 
sznabždejo Jokūbas. Vadas ty
lėjo.

te!
— Žinok tad, Jokūbai, kad 

tu turi palaiminimai vargszes 
senutes, kurios vyras yra varg 
dieniu namuose. Tacziau, kol ji 
turi szia pastoge buk tikras, 
kad ji ten neis. A'sz noriu miiy 
ti namie nežiūrint kaip vargin
gai.

— Ar jus neturite vaiku, 
ar bent koki nors pagclbinin-

I ka ? — paklauso Jokūbas.
' — Neturiu no vieno vaiko. 
Asz esu tikrai vienti viena, vie
nok kad bueziau ant kojų, 
nieko man netruktu.

prie Szv. Misziu), 
neszti ja mažame indelyje po
niai Moss. Praneszes jai, kad 
jo motinėlė apsilankysianti ta 
ryta, jis galėtu eiti mokyklon.

Ponia Baltiene buvo papras
ta, gera Katalike, 
buvo pilni vaikucziu;
dirbo artimojo dirbtuvėje. Kol 
jisai tūrėjo nuolatini darba, jie 
gyvojo gana patogiai, ir ji, dė
kinga Dievui niekuomet neat
sisakydavo dalinti savo turto 
su vargingesnių i s. Vaikuczio 
pasakg apie senute Moss suju
dino jai szirdi. Kita ryta, kuo
met Jokūbas sugryžo isz baž- 
nyczios jisai rado granitini in
deli ant krosnie ir atsargiai 
nuneszc ji poniai Moss, Jisai 
rajdo ja labai nusilpnejuse, bet

- • -a

Jos namai
vyras

— Taip, jis geras vaikas; 
asz viso turiu asztuonis, sze- 
szis vaikus ir dvi mergaites. 
Mergaites man daug pagelbs-
ti. Jokūbas būdamas vyriau- 
sis, daboja jaunesniuosius.

— Nežinau ka duoeziau 
turėti (dabar savo nors
toki kūdiki — tarė ligone. Bet 
Gerasis Žmogus visus juos pa
ėmė.

“Gerasis Žmogus” buvo isz- 
sireiszkimas visai naujas Ka
taliko Baltienoi. Ji tuojau su
prato, kad jos ligone buvo ne 

, tacziau nesakė ne 
susi-

viena

tacziau nesakė 
Senute (kaip ir

suszuko ligone.
1 savo nii:!,

Asz bė
dulius dejavimas isz veik nieko nevalgau o kai isz- 

alkstu, pasidarau arbatėlės.
— Asz papraszysiu motinė

lės paruoszti Jums ka nors — 
tarc Jokūbas. Jinai labai gera. 
Bet, ponia, jus man nepasako
te savo vardo.

— Mano 
vardu asz 
dėkinga tavo 
priruosztu man ka 
manyje gyvybe.

— Bet jau man reikes eiti
— tarė Jokūbas. Vladas, grei- 
cziausiai, jeszko manės. Asz 

ponia 
Moss. Argi Jums vienai nebai-

— vie-

— Ar tu bijai, Madai I
— Taip, asz bijau! Nieko 

netlarykiva toliau, Jokūbai!
— Taip, darysime! Persi

žegnosime ir beisime in duris.
— Gerai bet tu belsk, Jo-

kubai!
Abu vaikai persižegnojo; juo

du buvo Katalikai

pa varde Moss, 
Elena. Busiu labai 

motinėlei, jei ji 
palaikyti

manės.
sugrysziu rytoj tikrai

__ ir isztiki
mai lanke parapijos mokykla, lu ežia būti? 
Kiekvienas turėjo apie trylika 
metu. Jokūbas, nors jaunesnis 
bet drąsesnis pabeldė in duris.

— įeikite del Dievo meiles 
ineikite, kas ten nebūtumėte! 
— prakalbėjo duslus, tartum 
isz kapu balsas.

Vladui tas buvo 
Jisai apsisukęs, emc 
t rukeziagalviais lyg 
apsistojo tik tuomet, kai pasi
juto esąs ant akmenines mies
to gatves. Atgavės kvapa, at
sisuko pažiūrėti in nameli. Jis 
buvo labai neaiszkiai mato
mas, Jokūbo gi .viąajL.nešimate. 
Tacziau žinodamas, kad Jokū
bas moka ir pats apsirūpinti ir 
nedrysdamas szaiikti pagalbos 

kartais jo nekaltintu, 
spoksojo, nesuprasdamas kas 
ežia atsitiko.

— Ne vaikeli, niekas 
neateina.
jokiu sveziu ir asz ju nenoriu. 
Kad tik asz pajegeziau atsi
kelti! Ar negalėtum atneszti 
kita puoduką vandens?
daugiau nieko nereikės, tik vi-

ežia
Pas mane neateina

per daug, duje troszku.

Man

apsidairė, 
ir dar

emes puoduką, nuėjo pas szidi-
Czia pripylė in abu van

dens, ir sugryžo. Vargsze mo
teris žiurėjo in ji padėkos pil
nomis akimis. Aszaros riede- 
jo perjos raukszliuotus skruos
tus.

Jokūbas 
kiszk is, ir tuszczia aszoti,

ni.

kad

O kas patiko Jokūbą? **
Jis persižegnojo antra 

ta ir baime ji apleido. Nežiūrė
damas nekur Vladas, jishi pats 
vienas inženge in vidų. Iszpra- 
džiu buvo taip tamsu, kad nie
ko* negalėjo inžiureti. Bet ne
užilgo jis iszvydo kampe lova, 
ir joje gulinezia moteri. Jos 
lupos buvo sausos ir sukepu
sios, o akys, rodos ji degino 
savo karsztu žibėjimu.

— Ai, vaikeli — tarė ji — 
ar neatnesztum man nors kiek 
vandens? Asz troszkuliu mirsz- 
tu.

Jokūbas pagriebė 
kuris buvo

k ar

puoduką 
ant kėdės szalia 

jos lovos ir nubėgo prie netoli 
minute 

mote-
esanezio szulinio.
sugryžo.
riszke greitai atsisėdo, pagrie- 

ir vienu kvapu 
Paskui

giliai atsikvėpusi, padėjo puo- 
atsigulusi

In
Nelaimingoji

be puoįduka, 
iszgere visa vandeni.

duka ant kėdės ir 
užsimerkė.

Jokūbas žiurėjo in ja. Ji bu
vo sena ir suvargusi. Viskas 
aplinkui labai vargingai atro
dė. Mažas krosnis, dvi kėdės 
staliukas, medine dože indams 
susidėti, senas kilimėlis prie 
jos lovos — tai buvo visas jos 
namu papuoszimas. Vienupapuoszimas. 
akies žvilgsniu jis visa pama
te.

Pagaliau ji pravėrė 
silpnu balsu tare in Jokūbą:

— Tu esi geras vaikas 
telaimina tave Dievas!

nkis ir

Asz 
sergu jau dvi dienos ir nepajė
giau atsikelti isz lovos; tuo 
tarpu nieks pas mane neatėjo. 
Iki tol man buvo neprastai. 
Galėjau szi-ta sau iszsivirti ir 
apsidirbti, bet kai nusiszal- 
džiusi susirgau, tai nieko kita 
kaip tik ozia aimanuoti.

Vladąa asz tai girdė
jome beeidami pro szali — ta-

ji linksmai pasveikino vaiku.
— Telaimina tave Dievas, 

vaikeli! Matau, kad esi iszti- 
kimas savo žodžiu, 
savo gerajai motinėlei 
asz ilgai sziame pasaulyje ne
busiu,

Pasakyk
kad

ir jei ji tu r nors ki- 
birksztcle malonumo, teaplan- 
ko mane. Pereita nakti ne 
akiu neužmerkiau, 
vo ežia gidėti, 
tamsa.

— Asz jai pasakysiu — ta- 
Jokūbas bepildamas karsz- 

jisai
ran-

nakti
Sunku bu- 

spoksanti in

re 
tos sriubos, 
pagelbėjo jo drebaneziom 
kom prilaikyti puoduką.

gaivinas ir 
Senute go- 

paprasze 
daugiau. Jokūbas jai davė. 
Kuomet jau mate, kad senute 
galinti pati iszlaiikyti puodu
ką, ir pasisakė kad jaueziantis 
kur kas geriau, 
eisiąs.
gerti visa pirm negu 
Jo motina ateisianti 
indelio.

Tai taros

Pripylęs,

Viralas buvo 
stiprinąs maistas, 
džiai ji iszsiurbe ir

Jokūbas

jis tarėsi jau 
Tacziau ji turinti isz- 

atszals. 
atsiimti

rado
pasi- szvilpaudamas bei

bet eidamas in
Jums

Karta

— Neverk, ponia Moss — 
tare linksmai Jokūbas. Asz su
grysziu anksti ryte, ir gal mo
tinėlė su manim. Ji labai isz ry 
to užsiėmus,
mokykla, asz atnesziu 
szi-ta. Sulliev!

— Telaimina tave dangus!
— tarė senute; Jokūbas gi pa
lengva uždare duris,
lauke, jis cypiai suszvilpe ir, 
rankomis kiszeniuose, szokine- 
dama nuėjo keliu, visa laika 
szvilpaudamas. Tuoj ir Vladas 
pasirodo už aukszto gluosnio.

— Ka tu matei, Jokūbai ?
— jisai apvaliomis akimis, isz- 
sigandes paklauso.

— O tu baily! 
pa nieką Jokūbas.

— tarė su 
Tu jau tik-J 

ras bailys. Asz maeziau tik se
na, suliesėjusia senute, 
serganezia, ir įi norėjo 
dens gerti. Argi tu niekuomet 
nematęs ligonio lovoje. Tu, 
Vladai, esi sziauklasielis — 
Jokūbas nusiszypsojo.

— Bet ir tu buvai bauksz- 
tus, — tarė Vladas — nes pats 
tai sakei.

— Minute gal buvau. Kiek
vienas butu buvęs bailus, 
girdės toki aimanavimai 
mudu susitarėm 
kuomet apsidairiau tavos, tu 
jau buvai nubėgės. Tikrai, tu 
bėgai lyg koks pamiszolis, Vla
dai! Vienok ji varginga senu
te, ir asz praszysiu motinėlės 
kad leistu man nuneszti jai ka 
nors valgyti. Jai labai nuobo
du.

lovoje
van-

ir

isz- 
bet 

abu ineiti, o

Ju

jau k ir,

mas, nubėgo gatve 
mas kad szitas jo meiles

iszbego 
szokineda- 
nežinoda- 

dar- 
bas skleidė savo szventa links
mybe per visa jo nekalta ku
na.

Ponia Baltiene ta diena ap
lanke vargsze moteriszke ir 
rado visa, kaip jai sunūs buvo 
pasakojas. Ligone buvo žy
miai sustiprėjusi nuo maistin
go viralo. Kol Baltiene szvari- 
no kambarėli ir maine senus 
baltinius naujais, kuriuos atsi- 
nesze ji visa laika su motinisz- 
ku pasididžiavimu, klausėsi se
nutes pagyrimu apie Jokūbą.

Katalike 
žodžio, 
griebdama turo toliau:

— Manau, jei butuniete ži
nojusios mane esant Liuterone, 
mažai butumete tesirūpinusios 
manim. Ar nesi tamsta Kata
liko?

— Taip! aeziu Dievui, 
esamo Katalikai. Bet nėra jo
kio skirtumo koki tikėjimą 
vargszas ligonis kaimynas isz- 
pažysta, 
gelbėti nelaimėje.

mes

jei tik įgaliu jam pa- 
Vįsagai is 

Dievas yra visu musu 
ar ne?

— Taip — tarė moteriszke 
— bet mano Bažnyczia niekuo
met nesirūpina manim; ir kuo
met savo suparaližuota 
padėjau noturteliu 
jie man ne cento nedave. 
su Bažyczia 
turtingiesiems 
riai.

— Nekalbėkime toliau apie 
tai — (are Baltiene. Asz kas
diena atsiusiu Jokūbą su sriu
ba arba su keletą kiausziniu. 
Gal po kiek laiko sustipresit. ir 
tuomet surastume tamstai ko
ki lengva 
tiek daug darbo namie, kad 
negaliu prižadėti lankytis daž^ 
nai, vienok įdarysiu, 
siu.

Pevas:rn

v v ra
•' ■

namuosia,
M u-

daugiausiayra
— ji tarė ait-

darbeli. Asz turiu 
namie

ka galė

Asz niekuomet jus ne-

— Asz stoju už tave, 
kubai — tarė Vladas szirdin- 
gai. Tavyje nieko bloga nėra. 
Bet sztai, anapus gatves, To
mas man szaukia — ir su leng
vesne szirdimi, jisai szokine- 
dainas nubėgo pas savo broli.

Joikubas parėjo namo ir pa
pasakojo visa atsitikima savo 
motinai. Gailestingoji Baltie
ne pasižadėjo turėti paruosz- 
tos rytoj ant krosnie karsztos 
sriubos, taip kaid Jokūbas, su- 
gyžes isz bažnyczios (nes Jo
kūbas isz t ik ima i tarnaudavo

užmirsziu —
Asz mylėsiu jusi iki savo miri
mo valandos ir laimindama ju
sti gerąjį vaikeli, melsiu, kad 
Iszganytojas padarytu isz jo 
geriausia vyra.

Baltiene nusiszypsojo ir pa
sakė, kad turinti eiti namo ga
minti pietų. Padėjusi 
geros duonos, ir vaisiu 
ligones lovos ji nplVido ta 
vargusi nameli daug goresnėje 
padėtyje negu ji rado; ir iszejo 
apipilta serganezios moterisz- 
kes palaiminimais.

Aeziu Dievui už (a gražiąja 
artimo meile daugelio ptusu 
žmonių! .Jie nieko neturi per
tekliaus, o tik dalijasi visa ka 
tur su vargingesnių is už save. 
’Taip, ir jie moko savo 
ežius duosnumo iszri ūktie
siems Dievo vargtzams, nežiū
rint ju tikėjimo! Kaip idažnai 

turtinguosius,

duosnumo

pieno, 
szalia 

su-

vaiku-

jie sugėdina
kaip ta Evangelijos naszle, ku
rios auka Kristus pagyre.

Jokūbas kasdien anksti ryta 
o jei atei- 
itneszdavo 

valgio.

atneszdavo sriubos 
davo po jiietu, 
gurbelyjo stipresnio
Jis ja paprastai rasdavo sedin- 
czia kedeje prie lango ir jo 
laukianczia. 
jos veidas 
palaminimais ji
.Jokūbas pradėjo mėgti senute 
ir rasti malonumo tuose 
lankymuose.

[TOLIAUS BUS]

tai i

prie lango ir
Jam pisiartinant, 

nuszvisdavo ir ji 
apipildavo.

a p-

v

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIU3 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

(flzbahamuoja ir laidoja mtru«lui 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, voseliu. kriksztyniu ti 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M

k aAntra Valanda Ryte
Gilijai miegant ramiu mie

gu... sapnin»jant malonius 
sapnus. Ir štai I -r kūdikis,

BAMBINO
Tai vilkas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži dirgiai/ti mčilun- 

giai tuojpus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimas—palengvina 
viduriu užkietC-)im4«

Kūdikiai mėgsta ji I Net

35c. artimu 
_ nėję. Arba u

šiai ii laboratorijos. Pasiunčiamo pavyzdi ant pareikalavimo,

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS.

sapnuojant
Ir štai! 

pradeda verkti...

malonius

Tai vilkas, ko jis nori— 
Bambino.

Tie mat i (lirgiai/tl mčilun*

Bambino sutaiso skilvio ir

viduriu užkirti^imu.
r ....... , 4 !

prato dauginu 1

nėję.
ausioic valuti* 
Jsisakykitc tie-

■ !' .

BROOKLYN, N. Y.

T +

BALLBAND
Angliąkasių Kurpes

Su Drūtais Pailgintais Padais
Labai ilgai nešiojasi.

I

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę ant
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą, nes jas ilgai
galima nešioti.

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie “MISHKO”, 
Ball-Band’1 darbui kurpes. fH “Mishko” padai vandens nepernierkianii ir

ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolčs ženklas yra
ant kurkos.
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Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind. 

“Namai, Kurie Moka Milijonus del KuMoh

Ii

I ii 

-

Ana diena ant Filadelfijos 
parodos buvau, 

Ant Sautsaid funiu maeziau
Oi rūteles po szimts 

žibaneziu nogiu
Ir nuo tokiu baisiu bobų 

Kokiu ten yra,
Kas diena konia pasigeria. 
Su Hali jonais ir Žydais 

sėbrauja,
Turi pas save gauja,

Vaikai apiplyszia,
I ’a s t u rga lis i szsi k i szes, 

Namine per diena sriaubė
Po keliu dienu po tam baube.

Ne turi k a valgyt, 
Nuo Žydeliu turi praszyti 

Rankas smirdeliams bueziuoja

y

y

Ant keliu priesz juos klupoja,
O prick tam turi liežuvi gera 
Jaigu neduoda mėsos jai švara 

Tuojaus visaip iszloja, 
Kaip isz knygos iszkloja. 
Grin ežio ja baisiai smirda, 

Kaip ant pecziaus verda, 
Net szlyksztu žiūrėt, 

In ta ja vieta pažiūrėt, 
Mat penkių vaiku motina, 
Pasiutėlė jau ne jauna, 
Paveizda duoda negera, 

Toji ragana. . 
♦ ♦ ♦ 
Oj, <>j, ojoj!

Kas pasidaro tam Ulinojui, 
Užėjo baisus tvanai, 

Da ten nemaeziau tokio 
vandens.

Ne isz pavasario, no isz rudens, 
Vos in teirfonhiku atvažiavau, 

Tuojaus priversta iszlipti
buvau 

Tiesiog in bala, 
O kad kur gala.

Suszlapan po szimts karalių, 
Bijuosiu atvažiuoti in balių, 
Nors visi prasze ir vadino, 
Bet geležinkeli pagadino, 

Bet pribūti in ten vistiek turiu 
Atvažiuosiu kad ir strytkariu 
Dabosiu merginas ir dėdienės, 

Jai 'ka blogo pamatysiu, 
Puiku szposa padarysiu, 

Isz kampo iszleksiu kaip 
kulka, 

Su koeziolu insisuksiu in 
visa pulką, 

Kurios drūtesnes, patraysiu,
Pati szoksiu ir užgraysiu, 

Ricz, bim, bum, bum 
Tai bus jum.

Baltruviene lelijėle, 
Tu dora moterėlė. .

Atvažiuok in Harfo.rda kur 
mergicos nedorai apsiėjo,

Laiko szventos po pakampes 
ėjo, 

Bizni karezomose dare, 
Jubku gana ten pridaro, 
Reke, szoko ir baube, 

Per nakti staugė.
O ka jau armonikų griežimas, 

Ir Italijonu staugimas, 
Net baisu,

Nuo tokiu pasielgimu. 
Geriau paliaukit, 
Ta i p nešta ugk i t!
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NAUJI MUZIKALISZKI 
LEIDINIAI.

iszejo isz spaudos,
Muzikaliszki Kuriniai,

gaidos su
ant piano.

Mylekie Tėvynė
Man Tink’a”
Audra Girioj”

f ?
9

Ka tik 
T rys

isz

žodžiais (dainos),

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZiUS.

1.
2.
3.

u
“Man Tinku (i

“Bijūnėlis’

50c.
50c.
50c.

miszram cho
rui, keturiems balsams, iszeis
Spalio menesi, 21 d. $2.00 

Komponuoti ir iszleist i J. A.
Žemaiczio, visi yra labai gra
žus, ir nesunkus skambint ant 
piano.

Žema i ežio

(t.78

315 S. West St., 
Shenandoah, Pa.

J. A. Žemaitis,

Apie avele, kuri krato kojele.
Senei kada paežerėj buvo 

grinezele ir joje gyveno žuvė
jai tėvas ir sūnūs. Karta tėvas 
iszlei<lo sunu viena žūklauti. 
Tas žuklauna, žuklauna, jau ir 
vakaras atėjo, pradėjo temt. 
Tuo laiku pamate ateinant pa- 
ožeryje labui gražia mergaite, 
taip graži, kad žuvėjas nume
tė ir tinklą ir viską ir žiuri in 
ta mergaite. Mergaite jam sa
ko: “
ra, tai busiu tavo!

Gauk tu ka ant svieto ne- 
” Szis pa

mėtės viską ir eina. Ėjo, ėjo, 
užėjo tokia grinezele ir inejo in 
vidų. Atrado tenai boba ver
piant. Boba klausia: “Kur 
vaiksztineji ?” 
ke, kad eina jeszkoti to, ko ant 
svieto nėra. Boba jam davė to
kia avele ir tarė: “Szitokios 
aveles nėra ant svieto. Tik žiū
rėk, kad kas tau jos nepavog
tu. Kai tau prireiks ar pinigu, 

tu jai sakyk szi- 
Avele, avele pakratyk

Boba klausia:
Žuvėjas atsa-

i r ta re:

ar valgyt, tai 
taip: “ 
kojele!” ir bus tada tau visko. 
Dabar cik namo!“ Eina žuvė
jas namo. Priėjo vakaras. Už
ėjo in kareziama ant nakvynes. 
Užsinorėjo valgyt ir sako ave
lei: “Avele! avele! pakratyk 
kojele!“ Kaip tik avele pakra
tė kojele, tuojau atsirado viso
kiu valgiu ir gerymu. Kar- 
czemninkas gerai ta viską ma
te ir kaip tik žuvėjas atsigulęs 
užmigo, tuojau paėmė nuo jo 
szita avele, o jos vietoj jam ap
maino kita. Ryte atsikėlęs žu
vėjas, norėdamas papusry- 
cziaut, liepe avelei pakratyt 
koja, be't avele nieko nedaro. 
Nulindęs žmogus gryžo vėl pas 
ana boba ir sako kad avele ne
krato kojeles. Boba jam davė 
toki abruseli ir pasakė: “Jai
gu ko tau prireiks, tai tu pa
kratyk szita abruseli ir bus!“ 
Iszejo žuvėjas bobai padeka- 
vojas ir eina namo. Beeinant 
jam sutemo ir vėl užėjo in ta 
paezia karezema. Vakare eida
mas gult užsinorėjo vakarie
nes, pakratė abruseli ir atsi
rado visko ir valgyt ir gert. 
Karczemninkas 
kaip tik žuvėjas užmigo, tuo
jau ir apmainė jam abruseli. 
Ryte atsikėlęs žuvėjas vėl nori 
pusrycziaut, o-gi krato, krato 
abruseli, bet bet niekas neatsi
randa. Nusiminęs vėl gryžo pas 
ta boba. Bdba jam sako: “Tai 
tave antra karta apvogė tas ne
dorėlis karezemninkas. Palauk. 
Asz tau duosiu tris kuolelius. 
Kai tau ko reiks, tai trumpuo
ju kuoleliu patauszkink ir Vis
ko tau bus. Paskui trumpuji 
pasikavok, tik ilguosius pa
lik.“
bai ir iszejo. Jam beeinant vėl 
atėjo vakaras ir vėl užėjo in ta 
paezia kareziama. Vakare žu
vėjas atsisėdės iszsiemc trum
pąjį kuoleli ir kaip tik ant sta
lo patauszkino, tuojau visko at
sirado ir valgyt ir gert. Paskui 
vėl szita kuoleli pasikavojo gi
liai, o ilguosius pasidėjo ant 
suolo. Pavalgos atsigulė ir už
migo. Karezemninkas tuojau 
pneme ilguosius kuolelius ir 
patauszkino: nepaspėjo tauksz- 
teret, kaip ome abudu kuole
liai ji muszt! Erne karezemnin- 
kas balsu rėkt, o kuoleliai vis 
musza ir musza. Iszgirdes 
riksmą, pabudo ir žuvėjas ir 
pamatęs kas dedasi, suprato, 
del ko buvo szitio kuoleliai. 
Karezemninkas reke, kad gel
bėtu, o žuvėjas jam sako: “Ati
duok kur pavogei avele ir ab
ruseli, tai tada nustos tave 
muszt!” Karczemnlinkas grei
tai viską pristatė, tik szaukia, 
kad nemusztu, tada žuvėjas 
pasakė: “Gana!“ ir kuoleliai 
nustojo muszt. Dabar žuvėjas 
viską pasiėmė ir parėjo namo. 
Vietoj griuvancaios grinczeles, 
su pagialba aveles, pasistatė 
labai gražius ramus ir apsižo- 
nijo su szita gražiąją mergaite.

(TOLIAUS BUS.)

norėdamas

insi žiurėjo;

Padėka vojo žuvėjas bo-

musza.

*
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU 

KAIMELIU

1 V . ....... ......
4į ' Į I f K < * ’ || f ■

Isz Lietuvos.
SA.ULB

P

Sziandien pirma diena 
rudens.’

—' Ambrozas Juozapa vi
ržius (Joseph) vienas isz mies-

St. Clair, Pa. — St. Clair Lie
tuviai sujudo rengdamies prie

Paszeszupiu Naujienos.
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to poliemonu, atsisako nuo to I misijų kurios prasidės czion
4 « .a . a ’ _ 1 _ * ___? _ *   ? 4 _ • *7  ! .

dinsto. Girdėt kad in jo vieta 
bus paskirtas slavokas.
; — Argi ne akyva, kad ant 
tiek Lietuviu kiek gyvena inu-
all Schuylkill paviete turi ]m>Ii- 
tikiszkus džiabus vos keli vy
rai (moterių visai nėra.) Už 
tuos tukstanezius balsus, kurie 
iazrenka tuos “augsztuosius,“ 
gauna tik vos kelis kaulus ap
graužti, o mesute patys suėda.

• — Aleksa Buszka, mirė 
Ashlando ligoirbutyje Panede- 
lio vakara. Dirbo jisai prie 
prūdo ir kur gyveno tai nežine.

— Pottsvilles sūdąs atsida
rė Panedelio ryta su 350 nau
joms byloms isz visu daliu pa
vieto, todėl džiure turės užtek
tinai darbo apsvarstinet visus 
kaltininkus.

— Leonardas, kūdikis An-1 
tano Si te vieži u, 'kuris 
Subatoje mirė Utarninke. Gra- 
borius Traskauckas palaidojo.

— Naujas plentas tarp Ash
lando ir Girardvilles likos ati
darytas del publikos per 
džia.

gimė

vai-

ateinanezioj saujaitėj, 27 szio 
tesis iki 3 dienai 

Spalio. ’
Vidurys bažnyczios atnauji- 

perdem. Didysis alto- 
groteles maliavejamos 

Rengiamas tikras 
surprysas <lel to kurie seniai 
•mate szia bažnytėlė. Klebonas 

Matulaitis pats dažiuri 
darba ir 
•prie auku.

Antras dalykas kuris prisi
dės prie pakelinio szios parapi
jos tai ingijimas Lictuviszku 
kapiniu. Pereitoj Nedelioj bu
vo mitingas ant kurio sudėta 
$4(X). ir duota ant rankos už 
lotus. Vieta perkama ant kapi
niu yra paežiam viduryj para
pijos, tarp Pottsvilles ir Me
chanicsville. Neužilgio rengia
masi prie paszventinirno kapi
niu ant kurio pakviesta bus 
draugystes ir visos aplinkines. 
Dar tikrai laikas nepaženkly- 
ta«, bet greieziausiai bus ant 
Mitchell Day ai<ba Armistice 

St Clairietis.

menesio ir

namas 
rius ir 
isz naujo.

kun.
ragino parapijomis

day Nov. 11-ta.

Apraszimas
• SMSttl 

...... ....................... ...... ..... ... , ..... .

apie Floridos Valstija kur
* ii ii o

atsibuvo baisi viesulą
gi u neszimts 
Nauma viržius.

me.

už revizavimą 
ku lai.sz.kii su 
1923 m.

Kazlu-Rudos kaimas. Rug 
piuezio men 4d. ant pecziu dūl

ėjo namon pil. 
Iszti.ko lietus 

su perkūnija ir trenke in ji. Ne
laimingasis liko negyvas.

Gerai sukasi! Vienas pilie
tis vadu Bolius (pavarde ne
svarbu, svarbu tipas) 1922
tarnaudamas Alytaus pasztc 

Amerikonisz- 
doleriais, tapo 

Geg. 26 d. nubaustas 
1 men. kalėjimo ir 750 litu pi
nigais.

Mcszkucziuose, Niedzinges 
valscziaus, Liepos men. 28 die
na 3 v. p.p. 'kilo gaisras; per 
penkias minutes visas kaimas 
suliepsnojo; sudegė 26 gyve
nimai; gyventojai nieko nepa- 

, visas turtas

— Per kėlės dienas lankėsi 
Filadelfijoj ir Sesqui parodoje 
redaktoris “Saules 
Boczkauskas su paeziule, duk- 
terc Adelina ir sunum Florijo
nu, iszvažiuodami automobi
liam. Sesqui Centennial Expo
sition yra labai akyva ir už
imanti. Daug buvo tenais ma
tyta kaipo ir atlankyta Navy 
Yard, kur randasi Dėdės Šamo 
kariszki laivai. Ponstva Bocz- 
kauskai taipgi radosi ant ad
mirolo Dewey laivo Olympia
kuris sumusze Ispaniszka flo- 
ta, kaipo ir girdėjo Stakovskio 
simponiszka orkestrą ir atlan
kė daug žymesniu vietų. Gryž- 
dami adgal paliko savo dukre
le Adelina, Norristown, Pa. kur 
mokys puhlikineje mokslaineje 
lyg ateinaneziam metui, po tam 
volą sugryž in mokslą West 
Chester Normal School.

>, F. W. S.

>

Atskaita 12-tos
Lietuviu Dienos

Atsibuvusios Rugp. 16, 1926 m. 
Lake Wood Parko, Pa.

Ineigos.
Nuo Mt. Carmel už guzikelius 

ir tags 
Nuo Mahanoy City 
Nuo St. Clair 
Nuo Shenandoah 
Nuo Tamaqua 
Nuo Minersville 
Nuo Coal Dale 
Niiosz. nuo Mr. Guinan 
Nuo gėry mo šiaudo 
Nuo užkandžiu stando 
Pamaldų kolekta

Viso ineigu 
Iszoigos.

$238.20
197.55
175.56
156.10
94.95
90.05
39.80

500.00
209.42
35.95
48.20

$1,785.78

Joe. Heiser už guzikelius

Darbininkams
Jusaicziui-Leskauskui

už gervina
I’ž velia velias
P. Georges už ice-cream
P. Hubertui už mėsa 
National Ticket Co.

• už tikietus 
Devlin Signs už iszkabas 
A. Budrevicziui už nau

dojimą t roko

$377.50
161.62

1
54.00
23.60
18.23

8.44
6.00

5.00
AV. D. Baczkauskas Co. už

I

J

spaudos darba 
Sterling už audykla

Viso iszeigu i
Tneigu $1,785.78
Iszeigu 817.54

Reading, Pa. — Nors czio- 
nais maža saujele Lietuviu, bet 
visi gyvena sutikime ir labai 

po visas dalisiszsk laidyti 
miesto.

— Musu tautietis Juozas 
Kaczananekas, kuris laiko di
deli hoteli po No. 516 South 19- 
tos ulyczios, tomis dienomis 
sugryžo isz Lietuvos po sve- 
cziavimui teviszkeje per ketu
riolika sanvaieziu daug
kesnis ir užganadytas isz savo 
keliones, kur apturėjo svetinga 
priėmimą visur.

visas

svei-

Bayonne, N. J.
Kurczinslkas,
A v. pradėjo ginezytis su savo 
paeziute ties namais ir pasek
mėje to atsidūrė ligoninėje 
subraižyta galva. Jo pati 
užsimokėti $15 už kėlimą 
triukszmo ant gatves.

Petras 
nuo 64 Prospect

su
gavo

$15

Brooklyn, N. Y. — Roman 
Jagodzinski, laiszku 
tojas isz stoties “W” Wil- 
liamsburge gavo teismo baus
me, vienus metus ir diena in 
Atlanta kalėjimą už iszemima 
$9 isz registruoto laiszko.

Tuo paežiu laiku teisėjas 
Sheppard nubaudė 18 menesiu 
kalėjimo pasztoriu Alfred Wil 
son už vogimą pakeliu (parcel 
post), ir dar laukia pabaudos 
moterėlė Mrs. Nevins, kuri 
priiminėdavo vogtus pakelius 
isz Long Island City paszto.

— Paul Matuseviczius, 67 
2 St. James PI., mirė 

laidotas buvo 
Rugsėjo 18 d. isz kun. Remei
kos bažnyczios, Szv. Jono ka
pinėse. — V.

< 4
nesziot o- 
W”

Mrs. Nevins

ANT PARDAVIMO.

loto, 
ant 
ne-

Dveji namai ant viso 
randasi Frackville, Pa., 
Spring Street parsiduos 
brangiai. Norintieji pirkti gali 
pirkti puse loto už $3,500 arba 
visa lota už $7,000, todėl gera 

gerub namus
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo sužinosit pas savininką. 
Atsiszaukit po’sziuo adresu;

Mat Mitchell, 
507 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

proga insigyti

450 t.78)
3.00 ------

$8i7.54 j)r y j Taciplauskas

Pelno $968.24
Pelnas paskirta ir pasiusta Į 

po lygia dali Seserims Pran- 
ciszkietems, Pittsburgh, Pa., 
Seserims Kazimieretems, Chi-

retains, Pfržaudyje, Lietuvoje.
- Sofija Rutkauskaite, 

Kaszt-ke.
Marcelius Lapinskas, Ižd.

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

ANT PARDAVIMO.
/Namas ant vienos familijos,

cagOfIJl. ir Seserims Kazimie- tinkamas ant'bile kokio biznio, 
rolami Pu*7. a i a I v io T.ininvnio |rn_; _„k <»r> «n /IX! «■>» .1 r.1 ^l«van4«i m« _

L

TaipgFgaradzius del dvieju au-> 
tomobiliu. Randasi mieste 
Frackville.
“Saules” ofisą.

Randasi
Atsiszaukite in

spėjo iszsigelbet i 
liepsnose žuvo.
ANŪKAS NUSZOVE SAVO 

MOCZIUTE.
Antanavo vals. Muriniszlkos ' 

kaim. — Liepos 12 d. Andriu- 
szio 7 metu sūnūs, radęs neat
sargiai padėta tėvo užtaisyta 
szautuva, bežaisdamas su juo, 
nuszove savo moeziute. Senu
ke staiga mirė. Ji jau ėjo asz- 
tunta dcszimti metu amžiaus, 
ir dar buvo sveika žmona gal 
butu sulaukusi gilios senatvės. 
Atsargiau reikėtų elgtis su lo
kiais daiktais prie mažu vaiku.
BAISIOS 2MOG.2UDYSTES.

Isz Rugpiuczio 28 iii 29 d. 
Klebiszkio valscziuje, medžio
kles szautuvu isz kerszto nu- 
szautas pilietis Marcziulionis. 
Intariamas szovikas suimtas 
— tardomas.

Rolių kaime, Krosnos vals., 
isz Rugpiuczio 29 in 30 d. nu
žudytas 25 metu

ina, Ik a d i n vykęs
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Pasekmes viešnios tarp Miami ir Miami Beach

nai vienas ūkininkas nakti 
iszsigines in pieva kumele su 
kumeliuku ganyti, matyt, ne- 
tyczia užsnūdo ir tuo metu vil
kas papioves kumeliuką nusi- 
nesze girion. Kita jau nakti 
tas pat ūkininkas pasiėmė di
deli pilkta szuiii. Nors jau ūki
ninkas ta nakti stengėsi 
snausti, bet kur tau 
butą užsnūsta ir vilkas priėjės 
szuni sudraskė in gabalus. Ry
ta žiuri, žmogelis, kad szuns 
vien tik palaikai like: ežia uo
degos galas ežia puse kojos ir 
tt.

Dolerininkas.. Amerikiecziai 
siųsdami Saviesiems laisz
kus mėgsta in laiszka i n vynio
ti doleruka — laulkiamu dova- 

Sasnavbs gyventojai pra
dėjo skustis* gauna 
be dovanu. ' 
ag. virsztninkas viena toki 
laiszka tycziii atidaro ir rados 
doleri užsiraszo jo numeri in- 
dejes atgal užlipino ir laiszka 
paleido jo adresu, ir paslapto- 
mis praneszo policininkui. 
Laiszkas tapo gautas, bet do- 

Tapo intartas 
Sasnavos valscz. valdybos sar
gas Treigys, pas ji padaryta 
krata ir minėta dol.

nu.

vienas

Kita jau nakti

ne-
— vėl jo

pava-F1 o r i d a, p i e t r y t u o se, 
dinta ‘pussiausaline valstybe’. 
Jos plotas (58,666 mylios) yra 
3,500 ketvirtainėms mylioms 
didesnis už Czekoslavija, ir 
suvirsz

žmogelis

Saviesiems

laiszkus 
Vi neziu stotyje p. 

viena
Tamulionis

Ignas: sudaužyta galva, nuka
potos kojos. Tntariami žudyto
jai suimti — tapdomi. Speja- 

nužudymas
isz ikerszto del meiles.

Keturvalakių valscz., Skar
dupiu kaime pas pilieti Inkra
tą vagys paplesze sziaudu sto
gą isznesze 4 puspaltis laszinu, 
skilandi, taukine ir tt. Szeimi- 
n ink as iszgirdes tuoj silkeles 
namiszkius pasiskubino žiūrėti szytais Nr. Polic. Janusz'ka ra- 
bet jau ant aukszto nerado ne 

Iszbege už
Szaudy-

lerio nebuvo.

su uzra-

Bvla
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lasziniu, ne vagiu, 
trobų pamate vagi ir 
darni eme vytis. Vagys pamėtė 
savo grobi pabėgo. Prie laszi
niu rasta dabužiai: labai gera 
skrybėlė žiponas ir czeverykai.

Paežereliu k., Liuvinavo vai. 
ūkininko Gesnerio piemuo, 
Liepos men.
pas uk. Ambrozevicziaus pie
menį ‘ ‘ svecziuosna ’ ’, 
būstine buvo kluone, 
neradęs atplesze jo kupareli su 
daiktais, iszeme 2 litu pinigu 
ir dar kai’kokiu daiktu. Am
brozevicziaus 
apsižiūrėta ir jis ta 
ka” 
bebredanti Dovines upe ir ge
rokai apkūlė 
galvoje tris skyles.

do Treigio 'kiszeniuje 
perduota teismo tardytojui, o 
sargas paszalintas isz 
bos.

tarny-

Prezidentas
Geležinkelio

Gesnerio 
pabaigoje atėjo LAWRENCE A. DOWNS

kurio 
bet jo Sa

o

piemenio greit 
“ pleszi- 

piylejo vytis. Pasivijo jau

padarydamas 
Paszalie- 

cziai pamate atgyne, — sakėsi 
butu visai užmuszes.

Liubavas. Podpiliaikalniu Ik. 
Liepos 29 d. savo kluone pasi
korė ūkininkas Vaicziulis. Žie 
ma sunkiai susirgo jo pati. Jis 
būdamas neturtingas, labai rū
pinosi kaip ja mirus palaidos 
ir paskiau gyvens. Isz tos ru- 
pesties pradėjo kvailiotis ir 
kartis. Kelis kartus buvo pasi
koręs, bet namiszkiai, 
kabanti paleisdavo,
vaikai matydami, kad jis ne
pilno proto, laikydavo ji gran
dine pririszta ir muszdavo. 
Del to jam gyvenimas rodėsi 
dar sunkesnis, ir jis nakezia, 
kažkaip pasiliuosaves nuo 
grandines, pabėgo ir kluone 
pasikorė.
Lekecziai, Sza’kiu apskr. Czia 

apylinkes giriose priviso vil-

radę ji
Pati ir

ku lead Tik i n i nfka i jii'iiė atsi
ginti negali ir jie daug žalos 
žmonops pridirba. Taip nese-
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Laureatas! A. Downs , ana 

diena likos išbrinktas preziden
tu Illinois Central. Downs turi 
54 metus, gimė Greencastle, 
Ind., užbaigė universįteta ir 
pradėjo savo darba nuo že
miausio laipsnio.

1[ Youngstown, Ohio. —Ex- 
plozije gazd Youngstown Gro
cery Co., suardo visa narna ir 
artyma narna. Bledes padaryta 
ant $500,000.

' -
DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkam* 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus-

> t. ,Prek« 25c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO„

MAHANQY CITY. PA.

lapių, popierini apdarai.

už Czekoslavija 
tris syk didesne už 

Danija. Beveik 5-6 dalis jo il
gumo, arba 375 mylios, van
deniu asupta, Atlantiko oke
anu rytuose ir Gulf of Mexico 
vakaruose.

Florida rado Ponce de Leon, 
bejeszkodamas jaunystes szal- 
tinio. 1513 metais, velyku die
noj, Ponce de Leon, su būreliu 
draugu mate žeme 
(lieu stovi 
iszlipo isz laivo viską pasisa- 

vardu Ispanijos kara-
Florida Ispanu kalboj 

reiszkia žieduota.
• 1821 metuose Suv. Valstybes 

užmokėjo Ispanijos karalystėj 
penkis milijonus doleriu už ta 
žeme, tas buvo apie 
už kiekviena akra.
metu kuomet Floridoj prasi
dėjo smarkus “lotu“ pardavi
nėjimas, iki dabar, žmones isz 
visur keliauna in Florida. Tik 
.1849 metu aukso , 
sutrauko
Spekuliatoriai 
ri piliecziai perka ir pardavi
nėja lotus — lieknuose, mies
tuose, visur — nuo dolerio iki 
tukstaneziu doleriu už akra. 
Kodėl visi szitie žmones aplei
do savo namus ir užsiėmimus 
sziauruose, rytuose ir vaka
ruose ir jesziko laimes vietoj 
kui visuomet buvo žinoma kai
lio pasibovinimo vieta? Kli
matas ir “žeme“ sako nejudi
namo turto agentai.

Gal ir yra kad Floridos kli
matas padaro isz szios valsty
bes populiariszkiausia žiemini 
rezorta, kas žymiai prisideda 
prie jos turto. Žiemos papras
ta temperatūra yra 60 laips
niai Fahrenheit, ir vasaros, 78 
laipsniai Fahrenheit. Birželis 
Liepos ir Rugpiutis yra karsz- 
cziausi menesiai ir sudaro taip 
lytinga sezoną. Negalima ly
ginti szita sezoną su tropiku 
sezonu kuomet per dienas ne
paliaujamai lija. Czionais tru
puti palija ir vėl oras gražus. 
Paprastai lija kas 
ketines valandas.

Apart Louisiana, 
turi žemiausia augsztuma (ele-

deda isz vandens ir žemes. Ga
lia didele dalis szios nevaisin
gos ir dykos žemes jau buvo 
pagerinta, bot kuomet visa 
bus pagerinta ir padaryta vai
singa tai agrikulturiszkams 
tikslams valstybe turės 4,200,- 
000 akru brangio žemes.

Floridos didžiausia upe St. 
John, prasideda ciprisu liek
nuose in sziaurus nuo Ever
glades ir teka paraleliszkai su 
krantu iki Atlantiko okeano

tymas ir liejinyczios. ’ *•’ ■
Miami, su 68,754 gyventoji!

vino 
liaus.

kur szia- 
St. Augustine, ir

62 centai 
Nuo 1922

jeszkojimas 
dauginus žmonių.

suk ežia i ir ge-

žeme

su

tris arba

Florida

vation) virsz juriu lygmalos. 
Sziaurvakarine dalis kalnuota 
bet krantu žeme žema, daugeli 
vietų pulkuota su daug pleški
ni salų ir koralu povandeniniu 
uolu. Yra suvirsz 30,000 ežeru. 
Lako Okeechobee pietuose tu
ri 12,000 ketvirtainiu myliu.
Szios valstybes žmones vadina 
visokius vandenius ežerais ir 
gal todėl ju skaiezius toks ę|h
delis. Randasi daug szaĮtiniu 

i < Isulphue-su “carbojates” ir 
ratted-hydrogen. ’1

Vienas isz garsiausiu ran
dasi netoli St. Augustiue^ dve
joms mylioms in jūrės, vandup 
tap verdu kad viljiyt? s^ b^įsu 
smarkumu musza ji.

Garsus “Everglades” yra 
pietinei dalvi. szita vieta susi-

smarkumu musza ji.
Garsus ‘‘Everglades

*

1

stovi ant Biscaync Bay, 36G 
mylios in Įlietus nuo Jackson
ville. Turi dideles vaisiu pa
kavimo ir konservavimo vie
tas. Netoli isz miesto augo Vi
sokį tropiszki vaisiai, todėl 
visi siuneziami in Miami del 
pakavimo ir iszsiuntinejimo.

St. Augustine, su 10,458 gy
ventoju, yra trisdeszimts my
liu in pietus nuo Jacksonville, 

keliomis mylioms in rytus nuo St. Augustine yra Suv. Valsty- 
Jacksonvillo. Del placzios in- 
takos Jacksonville yra pajūri
nis uostas.

1920 metuose Florida turė
jo 54,000 ūkiu kiekviena isz 
beveik 112 akru. Baltu ūkinin
ku buvo 41,051, 
ir svetur-gimusiu 2715. Apart 
visokiu vaisiu ir daržovių, in- 
vairus rieszutai auginti. Gy
vuliai — karves, avys ir kiau
les — reikalauja labai mažai 
priežiūros, nes žiemoj nereikia 
tvartuose laikyti. Daug gyvu
liu iszsiusta in Havana.
Floridoj yra visokiu pauksz-

Gi-

juodu 12,954

ežiu — strazdu, laksztingalu 
flamingu, garniu ir pan. 
riose yra mažu juodu meszku 
szunliudkiu, elniu ir didel- 
phiu.

Aligatorių uikininkyste yra 
viena isz populiariszkiausiu ir 
geriausia užmokaneziu užsi
ėmimu, 
maiszu, 
czevervku ir 1.1.

ir
>

užmokaneziu
Odai vartojami del 
k i sze n i n i u knygeliu, 

Žuvavimas 
irgi pritraukia daugybes žmo
nių. Oisteriu yra daug, ir pin- 
czu ir koraliu žvejystes užima 
svarbia vieta.

Per ilga laika Florida pa
garsėjus kaipo žieminis rezor- 
tas. Priesz kara kuomet auto
mobiliu lenktynes visur viesz- 
patavo, metines lenktynes Or- 
maude ir Daytona Beach pri
traukdavo daugybes žmonių. 
Bet per pereitus kelis metus 
tos vietos netaip labai popu- 
lariszkos.
tais metais tapo popularisz- 
kiausia vieta. Winter Park ki
tas gerai žinomas rezortas. 
Ant vakarinio kranto galima 
amieti St. Petersburg!! ir Sa
rasota.

Tarpe svarbesniu

6

Sziobiu seniausias miestas.
mieto vartai buvo pastatyti 
suvirsz 400 metu atgal ir vi
sur pagarsėjo.
labai siauros.

panaszios in Ispanu

Senos gatves 
Ir senos miesto

dalys 
miestą.

Tallahassee valstybes sosta- 
pile, turi 6,415 gyventoju, ir 
165 mylios isz

Isz 968,470 Floridos gyven
toju, 638,153 yra balti žmones. 
Svetimszaliu ir ju vaiku yra 
105,858.

Pagal paskutines atskaitos 
parodo kad viesulą užmusze 
407 gyventojus, o ‘5000 likos 
sužeisti. Bledes isz viso pada
ryta ant suvirsz 50 milijonu 
doleriu.

Jacksonville.
Yra industrialįszkas centras.

ANT PARDAVIMO.

Du lotai 50 pėdu per 100 pe- J n .1 T.l 14 3ant Farleys Estate artidu,
Park Crest. Kreipkitės ant ad
reso (t.79

Mrs. Doyle
530 E. Pine St.

M aha noy City, Pa.

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daiptus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobiliu*. 
Prcinamos prekes. Kreipkite* pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefoną* 841-J.
Palm Beach perei- •

miestu
szioj valstybėj yra sekanezios:

Jacksonville, su 95,450 gy
ventoju, yra didžiausias mies
tas ir kbmercialis centras. 
Randasi ant St. James upes 
apie 300 myliu valstybes vi
dury. Czionais upe labai plati 
ir.tokiu budu szis miestas yra 
uostas, ir didžiuliai okeanu 
lavai czion sustoja. Yra Flori
dos vartai. Svarbiausios indus
trijos — laivu statymas, tra- 
szalo industrijos, medžio isz- 
siuntimas ir auginyczios.

Tampa su 94,693 gyvento
jais, randasi ant Tampa Bay, 
in Vakarus. Svarbiausia pra
mone yra Figaru ir ei garėtu

kbmercialis centras.
KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 

Philadelphia Specialiila * 
Viioi Kroniaakoi Ligoa.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet riigi ka tik pajiego 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

i>

gaminimas.'Tu produktu verte 
kasmet yra $25,000,000. ir 
samdo 15,000 žmonių. Tarpe

— gurbu, 
meblu cigaru baksn. laivu stn-

yra $25,000,000. ir

kitu industrija yra

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
Inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligai visuose pa- 
dėjimuose. Litistkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna ..avalta-Saradoml., K^. 
▼ergais ir Patnycaiomii. Ofisoe ▼>• 
landon 9 ryta iki B vakaro.

BAUSUM NAME.
Antrai Floras,

VnTTflVTTTW PA
4 S. CENTUI ST.
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