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Penkios ypatos sudege 
deganeziam name.

Pittsburgh.— Ugnagesini su 
rado degesiuosin penkis kunus 
Szvipalu szeimynos: motina su 
ketureis vaikais nuo 2 lyg 12 
metu, miestelije Matronoje.

Tėvas tame laiko radosi prie 
darbo, ir buvo paszauktas na
mo, bet negalėjo iszgialbct ne
laimingųjų, tiktai prigialbojc 
atrasti sudegusiit kunus 
mylimųjų.
Stebukladaris gydo žmonis su 

rankomis, ymdamas už tai 
tiktai viena doleri.

New Carlisle, Indiana.— At
sirado czionais vyras 29 metu 
amžiaus Williamas Mays, kuris % W « A M

save
Mrs. Ludvika

Motina užtroszkino tris vaikus 
ir pati save su.gazu.

New York.— Negalėdama il
ginus dirbti ir iszmaityti 
ir tris vaikus,
Boshold, užtroszkino savo tris 
vaikus ir pati save su pagialba 
gazo. Motina paszauke vaikus 
in kuknia, pasodino visus ant 
žemos, atsuko visus kranus nuo 
garinio pccziaus ir tokiam pa
dėjimo visus rado, kada palici- 
jo iszlauže duris aut paszauki-

savo

rn®i

Amerikas gal pertraukti diplomatiszkus ryszius su Meksiku ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.
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Kazokai nužudė 246 žydus.
VlaxlyvOtttok. -— Danesza 
Navopoltnvos, buk lenais kazo
kai pradėjo žadinti visus žy
dus kokius tik suymdavo. Ba
dai in kėlės sanvaites iszžudi- 
no nemažiau kaip 246 žydus — 
moters merginės ir vaikus teip 
gineezedino, o*klek nuo nahai- 
ku sužeista tai nežino.

isz
Turkaites parsiduoda po J4) 

centu. — Pigesnes prie-^ 
darbo ne kaip mulai. /t

Kopjitantinopoliuf?. —, Di
desni ponai sziadien Turkijpi 
atsikrato nuo savo paežiu laz 
ko pradėjo dabar pasinaudot 
vargingesnis luomas žmonių, 
nes sziadien fenais galima nu
sipirkti patogia turkaite už 15 
centu o priek tam yru pigoš-
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Badai bolazevikai paėmė 
Krimeja.

Moskva. — Bolszevikai paė
mė Krimeja pagal daneszima 
juju informacijos bjuro . Ge
nerolas Maknovas teipgi užė
mė Toodosia.

Kijevas
raudonieje paėmė 
daugeli prieszininku. 
šia prie Volgos paėmė 
nelaisvia. Soviatu 
Astrakane paėmė

nios ant darbo ne kaip mulai 
arba asilai.

Gera t orkaite, iszmokinta vi- 
sokam moksle parsduoda jx» 
$1.35 o kuriu galima surast 
daugel,nekuriusia vietosią sta
to merginas ant licitacijos kur 
galiama pirkti po 15 centu, to
dėl argszai pirkinėje jiaises 
prie darbo, o katras neturi ark
liu, tai naudoja savo piges pa* 
czes prie darbo. •

Daugpatysta Turkijoi pra-
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t-mo kaimynu.
Siuntė szuni per paczta 220 

myliu.
San Erancisco, Calif.— Poni 

Winters, kuri svecziavosi czio
nais per kėlės dienas su 
podėliu (szuniuku) 
ana diena namo in Bayfork, už 

savim 
Dave 

telegrafa in koteli idant jiai jo
sios mylema prisiunstu tuojaus 
nes be jo negali gyvent. Locni- 
ninkas kotelio nežinodamas ko 
kiu budu szuniuka jiai nu- 
siunst, puolė jam in galva mis- 
lis siunsti jin per paczta, prili
pino anat ausu markiu už 
centus nuncsze ant paczto ir ke 
lione 220 myliu prasidėjo. Szu- 
niukas turėjo gera kelione, nes 
paczto darbininkai jin szere ir 
prižiurinejo visame.

Amerikas turi 19 milijonu
- ““""M. . 4 ___ W __ f

savo 
iszkeliavo

jnirszdamu pasiymti su 
savo mvlema szuniuka.
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gydo ligonius be vaistu ir pjo- 
yimo, tiktai su pridėjimu ant 
ligoniu savo rankas ant skaU- 
daneziu vietų, o už savo darba 
yma tiktai viena doleri.
dai daugelis žmonių nuo jojo 
ranku iszgijo.

Miestelio gydytojas James 
Burke Waynick sakosi turėjos 
reumatizmą veide ir tas reu
matizmas iszgijes nuo p. May- 
s’o ranku pridėjimo. Bet dak
taras anaiptol nesustate moks- 
liszkos savo ligos dijagnozos t. 
v. isztvrimo. • w

Chicagos dionrasztis spėja, 
buk New Carl isle’o gyventojai 
sutarė organizuoti stebuklus, 
idant daugiau žmonių su pini
gais pritrauktu in savo miestą 
buk ir vietinis gydytojas taip-* 
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■ kareiviu.
Washington, D. C.— Mobili

zacijos suraszai parodo, buk 
Amerikas turi 19 milijonu vyru 
kurie yra tinkami in kariume- 
nia, — 
rei vi u.

sveiku ir tinkamu ka- 
Tasai milžiniszkas 

skaitlis vyru turi nuo 18 lyg 45 
metu amžiaus ir laike karos vi
si stotu apgynimo savo tėvy
nės.

sa v o

Straikieris užmusztas o 
szerifas sužeistas.

Benwood, W. Va.— Kada 
szerifas Clayton su penkeis pa- 
gialbininkais stengėsi iszvai- 
kyt straikicrius kurie sulaiki- 
nejo darbininkus i 
prie darbo ir norėjo aresztavoti 
straikieriu vada, likos sužeis
tas per szuvi kuri paleido vie
nas isz straikieriu. Szerifas su 
pagialbininkais szove in susi
rinkusius užmuszdamas koki 
tai Motiejų Matta o Jonas Ma
karovas likos sužeistas.
Valdže nepripažins angleka- 

siams daugiau kaip 14 
procentą padidinimo.

Washington, D. C 
kasimo klausyme 
nepasitraukia iwužimtos pozi
cijos. Sako, jog anglckasiams 
14 nuosz. daugiau užmokesties 
yra gana ir jie daugiau negali 
gauti. • ’

Kaip ir paprastai, vyriausy-' 
, su- 
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■» pREglbfeNT CARRAbFZA.

Ant paliepimo Suv. \ 
isz kalėjimo da jokios žini 
gali užstoti bile valanda. 
James Wallace kuris likos nužudintas praejta sanvafte.

»s.

mu vykdymo ir savo autoritetu 
paromias stebuklu t ikrybe. Ne
gali sakyti, kad tai b\itu netie
sa. bet veikiausiai tat yra per
dėta.

Greicziausiai buvo szitaip. 
P-nas W. Mays ranku pridėji
mu isztiesu iszgyde viena kita 

kurio liga nebuvo isz 
isz 
Ta

Kaipmintis bu
tai p m i n-

aplinkinėje badai 
in nelaisvia 

Muszio- 
800 in 

vaiskus 
miestą Bol-
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Lt. idant Meksikas paleistu, amerikoninzka 
Pertraukimas dipliomatiszku rysziu su Meksiku 

Amerikonas 
kantrybes
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Jenkensa

Po v lodarova.

a

os neaplaikytn.
Sztai paskutine auka meksikoniszkn bandvtu v ra 

Tau neteko Suv. Valst, 
Jeigu Meksikas nepaleis Jenkensa

i

su Meksiku ir ketina visus ergelius užbaigti ant vin.itL
tai Amerikas ketina siunsti vaisku ir reikalauti joja paliuosnvimo.

kandidatuGen. Alvaro Obregon, buvusia ministeris kariumėnes, gal bus 
Meksikos in Garranzos vieta.

Isz Lietuviszku kaimelu is!!k?B,ino.a;.
—11 ■ y
— Oras czionais
szaltas, darbai

bet mainos

DU Boifi,' ta? 
dar no labai 
szaposo eina gerai, 
dar vis stovi, žmonelei dar vis 
laukia, kas isz to straiko iszeis

Kaip

praėjo ri

ant prezidentu

kai kurie turėjo mažiausia po 
deszimts ir daugiau paežiu da- 

“kuom žmogus turi 
mažiau paežiu, tuom jojo szei- 
miniszkas gyvenimas yra links 
mesnis.
Graikai užklupo ant Turku už- 

muszdami 132
Salon i k i. — Graikai užklu

po, ant Turku Amirnps aplin- 
neno^ąjo prasi* 

paliepimo 
Musžijo * likos tiž- 

musztu 132 turkai o suvirstam 
200 sužeįdo. Turkai prasitrau 
ke ant savo linijos ir daugiau 
nesipriešino Graikams.*-
Ir paukszczei nekenciia tuju, 

kurie yra bevalslingi.
London.— Czionaitiniam par 

ko prūde, radosi per ketures- 
deszimls metu didele gulbe ir 
gulbinas isz kuriu visi gėrėjosi 
isz juju patogumo.

bar kalba:Lietuva su Lenki j e taikosi.
Warszawa. — Terp Lietuvos 

ir Lenkijos padėjimas teip pa
gerėjo, jog galiama sakyti ne- 
užilgio tipjei sklypai susitai
kins ir vela gyvens broliszkam 
sutikimui- Dabar Warszavo- 
jė randasi specialiszka lietu- 
viszka kamisije, kuri»yanhHuie 
tu vos pasirasze ant daugeli su- 
tarezim kurios’-'suvimiiy Lietu
va su Lcnkije kas kisžasi ka- 
riszku veikalu prieSzais Bosi
jo ir Vokieczius^

Toji lietuviszka 
dže idant Lonkije 
pabalt i k inems
tems, padarytu 'šutai ka su bol- 
szevikais, bet ant to klausimo 
Lenkai da nieko, neatsąke. Lyg 
sziai dienai terp Lenkijos ir 
Lietuvos padaryta sutaiką kas 
kiszasi ntidariino komunikaci-

kmeje, kurie 
traukt isz tonais judi 
alijentu.

SUTRAUKA
, TRUKCIJOS DARBU/

Retoaned by the Foreign Languagė 
.Governmental Information Service 
Bureau of Comunlnty Servičė, Ini.

124 E. 28-th St. New York City

o ats’szati
kimus idant anglekasiai sugryi 
tu prie tlarbd, 'botniekas lie "no
ri sugryžti. Sumiszimn jokiu 
neatsibuna, nes žmonis užsilai 
ko ramei. Plieno darbininkai 
sugryžtn prie darbo be jokios 
pasekmes laimėjimo straiko. 
Kaip girdėt, tai kompanijos la 
bai prispaudineja ntejvms ])ii<» 
darbo nepriyma, 
pilietiszkn popierių ]io tam gar 
sina laikraszcziuosia jog tai vi
si bolszevikai, ir neimi __ ...

Darbininkai ilgai .negales anai 
kuoti, nes paszialpos jokios ne- 
aplaiko isz uni jos, o ežia viskas 
brangu, anglei baigėsi ir dange

Fabvi-

jeigu ne turi

REKONS-

misije gei
šų kitoms 

vieszpatys-Geležkeliu Administracija. 
Lapkriezio 24 d. Administraci
ja ir keliu užlaikimo darbinin
ku uniju virszininkai pasirasze 
po nauja sutarimi del algų ir 

Nors ir ne vi
si uniju reikalavimai buvo isz- 
pildyti, teeziau 8 valandų dar
bo diena pripažinta geležkeliu 
.darbininkams, dirbantems pre 

begiu ir pana- 
sziu darbu, už pamatine diena. 
Virszum to laiko bus mokama 
pusantro mokesnio, 
ma kitu darbininku, 
ežiu in sutarti, gaus 
tro mokesnio už virszlaiki vir
szum 10 valandų.

Lapkriezio 24 d. Administra
cija uždraudė siuntinėti vatos 
grudus. Uždraudime sako
ma, kad tie grudai, kurie yra 
priimti arba yra kelyje bus pri 
statyti, bet daugiau siusti bus 
nepriimama. Tai daroma del 
to, kad trukst anglių, kuriu rei 
kia juos apdirbti. 

JI H,

Anglių Gamintoju Konferen-
Buvusis Pinigyno Sek

retorius Mczldoo telegramoje

i? dirbti IJarh° santiku. isz juju patogumo. Pef 20 me 
tu gulbe neperėjo ' vaiku, • bėf 
szimet sudėjo keliolika kiauszi-

tai nieks negali žinoti, 
dabar saliunai degtines ne alu- 
czio neparduoda tai žmonelei 
vaikszczioje kai]) szvėnti jokio 
triukszmo nėra.

Dekavones diena
sai spakninei be jokio linksmu•

Szita apielinke užplūdo 
visokios ruszies poisuotu Agen 
toliu, kurie parduoda visokius 
galus, ir teip tie žmonelei puo
lasi ir pinigus moka visai' ne
žinodami už ka.. Bilo koks ne- 
pažinstainas peisuoezius atsivil 
ko tai tuojaus pinigus kisza in 
delną, o paskui apsižiureja ei
na kitu klausti rodos ar tas ge
rai, ar tas teip yra kaip Agen
tėlis sako. Žinoma kad jeigu 
pas juos ateitu žinomas ir tei
singas žmogus su tikra propo
zicija tai jam netikėtu, arba 
kad reikia ant 
žiaus tai teip no.kurie spardosi 
kad rodos jau ežia jiems kas 
ekzckucija stato, bet kaip koks 
nežinia isz kur atsivelka peisuo 
ežius* tai pinigu pilna.

Ar ne geriau butu teip apsi- 
ejti su tokiais valkijozqis, kad 
kaip ateina in stuba tai tuojaus 
paklausti kokio nors paliudyji- 
mo nuo vietinio miesto majoro 
arba kitu savo atsakaneziu 
žmonių, jeigu to no parodo tai

mo. jos geležinkeliu, paežio ir tele
grafu.

Gerai butu kad susitaikytu
l r ^9 *

niu ir ome peretf ka labai pri-
dabojo gulbinas, bet gulhftiiii- 
kn neiszporojo,, J '

Tėvui gulbinui tas nepatiko, 
jog jojo pataite jin. apgavo, 
nutvėrė jiaja už kaklo, patiri”• 
dino jos galva ir laikė po van
deniu kol gulbe noprigįre. Ta- 
ji atsitikima mato daug žmonių 
bet no vienas nedaslptato kas 
atsitiko terp tosios poros.
Musu žeme svėrė

6.000,090,000,000,000,000,000
svaru.

Profesoris

tie jei sklypai, o pakajus užžy- 
detu ir gyventu visi malszei.

Deniknias susidraugavo su 
Lenkais.

ABadj^ostok. — Danesza in 
czionais, buk generolas Doni- 
kinas susidraugavo su Lenkais 
ir dabar isz vieno pliekė bok 
szevikus ant franto nuo Kas- 
pysku lyg Baltiko mariu.

lis jau neteko anglių.
kai pradeda sustoti dirbti 
ne turi anglim

tasmo keliu

žmogų, 
jokiu daliu sugedimo, o 
nerviszko insivaizdinimo. 
patyrė pirmiausiai puolė prie 
jo nervingiausieji neva ligoniai 
ir tuos iszgyde. ne p. Mays’o 
ranka, tik ju paežiu persimai
nanti mintis.
vo pagaminusi liga, 
tis jia praszalino. . Ilgainiu in 

f važiuoti ir 
tikrieji ligoniai. Nei jokis ran-

Pir- 
ta pamate pats p. 
Jis protingai padare, 

kad pasemes paezia iszdume k i 
tur, nes jis jaute, kad neiszaisz- 
kis ligoniams kas ežia pasidaro 
Jie butu galėjo ir jam 
varyti. 
000,000 arba 
nai tonu, 
pritarė jojo isztirynejima.

Apsisaugokite nuo padirbtos 
arielkos.

Baltimore, Md.— Jeigu pro- 
hibicijos valdžia neatszauks 
tai žmones pradės mirti kaip 
muses nuo visokiu padirbtu 
arielka sumaiszytu su trucizna. 

Sztai czionais mirė dvi mo- 
teres .

ejnanczius Į yew Carlisle emc

ku pridėjimas ju negydo, 
miausia 
Mays.

New Kensington, Pa.— 
dekavones diena, aUiskvre 
s

liga in-

szeszi sekst i 1 ijo- 
Kiti profesoriai jam

nes

la-
su

Anglių 
vyriausvbe 

. 9

be neturi jokiu priemonių 
lyg kuriu Mouei)iB )>utu 
statomas rpjlpu’ _ 1

Vyriaušybęs atstovai 
jog jie tnn.mstatymus ir

l.vg kuriu 
statomas

i. ". yt'.i- szi-
tuos pavarfosia priesz tuos, kat 
rie neDildvsia naredvmu. Jei•ie liepiIdysia parėdymu, 
anglekasiu vadai peržengsią 
“injunction,” 
dursia teisman.
padaryta ir su tomis kompani
jomis, kurios nenoresianezios 
atidaryti kasyklų ir veikti ben 
«Irai su vyriausybe.

Žodžiu tariant,

tuomet jie atsi- 
Tas pat busią

vyriausybe v 

imasi lnkeriuojanczios
Lauksianti, kas bus te

žiūrėsianti, ar daug an 
sugrvž in darbus ir su

tiks su 14 nuosz. daugiau užn\o 
košt ies.

Sugryžusiems darban ang|ęy 
Rasiams vyriausybe pažadu rei

k os.
liaus
I fjkasi u

siunti, ar

kalingu apsaugą.
< a ».. r. ■

politi-

<v

larban ai|g|ęr

* Gi \

netikėtu
raudono k ry

vietų 76 metu amžiaus Helena 
Szpakauckieno kaip rodos nuo 
žylos s^ūatVes. Laidotuves at
sibuvo panedelije su iszkclme 
Szv. M. P. bažnyozioje xuriosia 
dalybavo keturi kunigai, dau
geli giminiu ir pažinetamu isz 
Penney Ivan i jos, Ohajaus, Balti 
mores ir kitu vietų.
paliko didžiausiam rtuliudimia 
penkis sūnūs ir tris dukteres: 
Adoma, Franciszku, Vincenta, 
Antanu ir .Adolfą; Rpzalije, Ho 
Iena ir Marijona, 27 anūkas ir 7 
praanukus. Velione paėjo isz 
Suvalkų gubor., Siinno parapi-

Iena ir Marijona,

V o lion e

Daugu- 
ineinan- 

pusan-

Lucije Sharp ir Katro griit žinot kad tas valkata yra 

vikas ir tokiam tuojaus durys 
parodyt ir ne duoti save apsi
gauti.

Vienas slavokas ana diena 
iszoino varajjįą pas vietini skva

Bristol isz Filadelfijos kurios arba koks melagis arba apga-
lankėsi pas gimines. Arielkoje 
radosi medinio alkoholiaus.

Už kokiu trijų menesiu žmo
nis, kurio gere tuja trucizna
pradės skunstis ant viduriu, 
nes trucizna kuria l‘_?’ 
gero vadinama arielka, yra 
maiszyla su Visokioms prosz- 
koms, vitreohi, karbolino ruksz 
to ir kitais maiszimais kurie isz 
oda žmogaus vidurius ir 
nas.

Nokurie

trupizna szi adieu
su-

maiszyta su Visokioms

jeri dėl j kokio, tau peisuoto
a . . <■ ■ lJ ■* ' — b * «

v” ,U ■ y’ ’■* ” - - • -

zar-

ncsavžiniszki žmo
nes, norėdami 
kvailiu pardavinėjo 
kaip galima padaryti 
namie.
tokiu apgaviku jeigu geldžet 
būti sveikais ir gyventi ant 
»yieto.

pasipelnyt nuo 
proszkus 

arielka 
Apsisaugokitcs nuo 

e

Agentėlio, Jcurs surinko '. ghna 
daug pinigu pas czionaitinius 
Lietuvius, Lenkus ir slayokuą 
bot Konsztebelis jau to no ran
da, jau tas kasžin kur atkliuvo, 
tas pats czionais buvo pasisam
dęs in pagialba ir kelis vieti
nius agentėlius kuriuos žmonos 
žada ir paimt in teismo rankas, 
goriauS kad tio apsižinrotu.

jos, Alesniku kaimo* Meto .1911 
a. a. Helena sulaukė 50 ule i u su 
kaktuviu savo ap^ivedimo ir 
gyveno didelioje' įutaikojo su 
savo vyru. L

Sūnūs Franciszkus emc daly
bas musziosia Rosi joj, kur bu
vo apsistojus Orloxyskoi g u be r-

• • • • i 'r*v 1^1 i •- 1
<|

pergyveno meta laiką, 
delio+nusiminimo, ;
Franas Radosi tolimoje szalije, 
apsirgo tėvukas Szpa kadtskas, 
mirdamas 1915mėto.-' * '

Lai silsysi senulfai szioj lais-

nijoi, mieste DomrnAivk<>jo, kur 
. Isj? di- 

jog anūkas

apsirgo tėvukas 8zpa kartokas

Voj žemeleje, o duįzios juju lai 
randa vieta dangiškojo kara
lystėje. ' į <

§ Ohicago.—
(j

? 1 • J ? .4 ’ '

Creighton, Pa.—- Kaip kitur 
teip ir pas mus žmonelei yra Im 

nia per straikųa,. 
" iii .MII. I . IH M t >J!

I
I t I Į / II III

bai hpjitny 
ž '- v'k'* t:**1"1’

Tolintus telegramai skelbia 
buk pietinioje Rosijoi, genero
las Wrangle prasitrauke lyg 
Volgos upes.
laikydami dideli smūgi.
na isz juju kolumnu likos ap
siaubta ir .isznaikinta su visais 
transportais ir daugeli maszi- 
niniu karabinu likos pajunta. 
Bolszevikai nusiyrė ant 50 mi- 
liu ąrtimėje Voronežo. Gene
rolo Markovo divizije užklupo 
ant bolszeviku prie Karhovo— 

toriu (Jarfielda, lapkriezio 24d. Kursko geležinkelio, atimdami

Bolszevikai ap- 
Vie-

cija.

in Federali Kuro Administra-

kad minksztujuiszsireiszke, 
anglių kasyklose savininkai tu 
re jo pastebėtinai didelius už
darbius 1917 m., ir jisai abejo
ja, ar jiems galiamaduoti va
lia pakelti kainas už anglis isz 
priežasties pakelinio 31% aug
liu kasėju mokesniu,

Rajeva nusiyrdami pirmyn ant 
30 myliu areziau prie Kursko, 
paymdanti 800 bolszeviku in 

armo-nelaisvia su szeszioms 
toms.

Szvieži kiau- 
szinei czioiūiis parsiduoda po Kongresui 
$1 uįį tuziną, svaįas sviešto 
90p. Miestas ne tuji anglių

’ Sllvįn
inku uždarbiai, kaip pasirodo 
'isz ju Užpildytu rasžtu ;daksu 
npo iiięigu reikalais, kuriuos 
McAdoo, kaipo Pinigyno Sek
retorius, 1918 m., turėjo j per
žiūrėti, parodo, jog ju uždirbta 
ant pradinio kapjtilo nuo 15% 
iki 2000%.

tk /

Laivu B ordas, 
nesza, kad jau 
nas ir jis bus greitai 

b

TELEGRAMAI.

svaras

Bordas pra- 
sudarytas ple- 

inteiktas 
kad padirbipti 

.1,000,000 tonu intalpds laivynu
o skyrium nuo to, kuris laikomas

vargšui keneze szalti ir bada.
. ........  ■ v i '»* i »my11*111 i^^w»;w^|ių|g|Į»miif Hiįt. ii t,11i

apsigmimui nuo kares.
"feWFlflqiy1 įįĘĮ UI' iiįį Į IĮ Iii, į i| i my, i

§ Washington, D. C.— Se-
natas inneszo rezoliucije idant 
pertrauki visus ryszius su Mok

ran-
Ir tpi’p razbai-

Boston, Mass.—
Lewis E. Dorr isz Massachu
setts Tehnologiszko Instituto, 
su pagialba naujo iszrasto in- 
trumento iszrado.buk musu že
mo svėrė 6,060,000,000,000,000,- 
Indijonai užmusze 200 

meksikoniszku kareiviu.
Ameriko- 
Nogalcs,

Nogales, Ariz.— 
niszkaa konsulis .isz 
pranesza kad sztamAs įndijohu 
Jakus užklupo ant valdžios 
kancelarijos tonais, kuria api- 
plesze ir užmUszo du szimtri ka 
reivius, terp kuriu radosi kelio 
liko aficioriu.

n ■ .i.. - i,. i, 1 1

RACZIUNO NAUJI S
PAVEIKSLAI

Racziuno Nauji Judanti Pa
veikslai ka tik pargabenti isz 
Lietuvos Raęziunienes Naujos 
Iliustruotos Kariszkos ir Tcvy- 

Atsibus szi o si'nes Dainos.
vietoję.

Petnvczios vakare Gruodžio 
School Auditorium 

North White Str. Shenandoah.
Nedėlios vakare Gruod. Doc.

7 d. Girardville Oj»era House 
Girardville, Pa.

Utfiminko važako Dec. 9 d.

5 d. High

siku ir apszaūkti kare.
§ Juarez, Mex.— Badai ban 

dyto Villiaus vyrai paėmė jin 
in nelaisvia ir atyduos in 
kas valdžios.
ninku atsiranda judosziu.

§ Indianapolis, Ind.— Va)- 
dže iždaVkO varautus ant 96 vi r 
szininku l\ M. W.
kurstiinma anglekasiu idant ne

įdirbtu ir iwiflaw^tu valdžios. 1 Washington Saloje Kulpmont,

uz pa
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kus baltas namas, ’ pastatytas

1

isžsiunfinotJau pradėjome
Kalendorius del visu skaityto
ju “Saules’* kurie yra atsiligy- 
nin su iždavysta ir reikė pripil
dyt, jog mažai turime knygosią 
tokin kurie da užsilaiko su už- 
mokeste, nes tame priežastis
H

ir tiejei prisiims užmokeste.

isz balto granato, , yra di- 
džiauses už viens pajocius eu- 

vrildy i6ju».', turi nt is 
daugeli boksztn‘ 4ipvi|ktu 
auksino blekfh,' žibanti 
spinduliu šaulėj Yilil tai so
dyba doszimtsr tukstaneziu mi-e T, , 1 1 »

ropiHzkiu
su 

nuo
spinduliu šaulėj

nes tame 
t ra i k u, bet turime vilti, jog

“del 
ir geistumem idant kož- 

lactuvia jojo neužmirsztii,
I 1

Raszoine czionais Žodi 
ko?” 
naa

tai isz tokios priežasties:
Isz daugeli miestu kas diena

bunft ifUĘsiunsta daugeli visokiu 
pundu per paczta in Vokietija, 
apie kn angliszki laikraszczei 
gana ženk ly va i apra'szineje.

Del ko lyg sziai dienai nega
lima siunsti per paczta pundu 
ir piningu in Lietuva
Lietuva yra priotolium allijen- 
tu,.o Amerikas su Vokietija da 
nepadarė taikos ir da kare terp 
tuju sklypu oficialiszkiii neper
traukta ?

Kas tame kaltas ir del ko?

7 jeigu

skaitomo:

.12 va- 
soviatupo visa 

Jeigu kas tojo ukazo 
susžauriy-

LaikrnszczinoRia 
“Rosijoj soviatu valdžia iždą 
ve ukaza kuris inveda 
landų darbu 
Kosijb.
neiszpildys tai bus 
tas.”

Juk visi pamename jog kada 
užstojo soviatu valdžia Rosi joj 
tai bolszcvikai prižadėjo žmo- 
] J | Į JI v«z>£] iro lo ii/l ti u /1 o 1*
jog mete perkūnija ant

” sklypu, buk isznau 
doje darbininkus ir privertine- 
je juos dirbti asztuones valan
das o kaip kada ir devynes va
landas.

Jnk už cariszkos valdžios ru- 
siszkas darbininkas turėjo dau
giau liuosybes ir dirbo jeigu 
galėjo arba ne, o po darbui bu
vo liuosas.

Dabar toje garsingoje 
voje” Rosi joj, kurioje valdo 
“prnlptarijatas” (ženklina tas 
kuris neturi savn turto ir gyve
na isz savo ranku darbo, arba 
betureziu partije) o darbinin
kas po juju jungu yra didesniu 
nevalninku, ne kaip po valdžia 
tureziu, turi dabar dirbti dvy
lika valandų ant dienos privers 
tinai už mažesni mokesti o jei
gu prieszinasi tam ukazui

ketures valandas darbo 
“kapi

talistiszku

i 4 lais-

, ta i 
buna apdovanotu kulka in gal
va. r.Fai tau soviatu vairi žc!

Suvienyti’ Valstijei iszparda- 
i nuo kares 

del sekan- 
Francijai už

ve visokiu likucziu 
už $1,152,328,305 
cziuju sklypu: 
$400,000,000; Lietuvai $4,414,- 
861; Lenkijai $48,459,152; Bel- 
gijei $28,605,661; Serbijai $18,- 
716,009; Czeko Slovakijai $14,- 
958,937; Rumunijai $12,879,313 
Pistonams $10,820,117; Ukraji- 
nams $8,557,771; Latvijai $2,- 

Provincijonaliszkai 
Suv. Valst.

538,313;
Bosijai $378,171;
$602,900,(XX).

ris ęr 
r>

/ -

Gal skaitytojai mažai skaito 
apie salptinga szali Tibetą, ku- 

uli žiemiu szalyje Indiju, 
kur mažai balto žmogaus’ koja
inženge, o kuri valdo Dydysis 
Lama (tibetiecziu popiežius.) 
Tonais tiesos yra baisei rustos 
ir nenrielaszirdingos. Vyrai už 
prasižengimus būna supjausty
tais gyyi ant szmoteliu. Moto
ras už> svetimvvrinvima buna 
nubtofštos po? pfcrpjovima pu
siau nosies ir lupu o in žaidu- 
lius inbarsto druska’ ir buna 
nuplakamos ant smort.

Nelijo i užgymusius
kids aptepa sir sviestu ir yra pa 
guldomi aht saules karszczio 
nuogi.
ausis ir indeda teip sunkas rin-

Ku-

kudy-

Merginėtos perduria

kės, jog ausis sutrūksta 
mireliu kūnai yra supjaustomi 
ant šmoteliu ir numesti ant ju 
ėdimo del szuniu, kiaulių ir ki* 
tu žvėrių, bet kiaules yra gar
džiausiu valgiu Tibctonu; Žmo
nis gyvena
lines© urVosia
padirbtos isz Žmogiszku kati Iii 
ir gyvuli# ragu. y

Bet įialocius, kuriamo g>rve- 
Tibetonu valdytojas yra ptii

noszvariuosiu mo- 
ir grinczelcsoj

M*

na

i\iku, popiežiui^ jojo tarini. 
Tasai palociuft yra 97$ pėdu il
gio ir dvyleka biipsuiif augsz- 
czio.

Jeigu kokis baltas žmogus 
pasirodo Tibete, tai jin 
jaus ižguja arba snpjausto.

tuo-

6,000 hoteliu;
120 tavori-

Sziadien Suv. Valstijosin yra 
stokus milijonas namu, 128,- 
000 fabrikai kurio kasztuotu po 
$100,325,000;
5,0(>0 mokslainiu;
iriu stoeziu; 14,000 geležinkeliu 
stoeziu ir 20,000 teatru ir baž- 
nycziu. u .<

Žmones galėtu tuom kart ap- 
siojt be bažnyeziu ir teatru bet 
be namu negali,
ties pabrangimo statomo 
terijolo, brangaus

Isz priežas- 
ma- 

darbininko 
ir nesutikimu terp darbininku
ir kontraktoriu, sziadien mažai 
vra statomi•
kaip ilgai 
trauksis,

namai 
tasai

ir nežino 
padėjimas 

o tuom kart žmonis 
ne tu r kur gyvent,
dion kyla in virszu ir moralisz 
kūmas žmonių puola žemyn.

ramios kas

Pagal apskaityma, tai Snv. 
Valst. randasi 16 milijonu vai
ku kuriu akis vra nesveikos, •r
Valdžios daktaras Wood, kal
ba, idant mokslainosia butu in
vest! egzaminai ant gydimo 
akiu ir kad tėvai daugiau
pintųsi apie sveikata savo vai
ku.

ru-

prohibicijo 
La i fe

bu k ana diena

Lndviko Gailimo,

Amerikoniszka 
turi savo linksma szali. 
raszezei raszo, 
Amerikas neteko viena isz savo 
geru ukęsu
58 metu milžinus, kuris iszplau 
ke in Francije, nes.... negali su
sitaikinti su . junerikoniszka

3
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Badai Karanza pabėgo isz 
Meksiko.

&

j
iI

'y''

l

Paskalai ejna buk preziden
tas Karanza pabėgo isz Meksi
ko ir pasislėpė 
Queretaro, nes Meksiko 
nauja revoltin'i je

< - Y.

O

KANTICZKOS.

Jau turime ir galime tuojaus | uždarbi*, 
iszsiusti. PREKE $1.00. Mes 
užmokame nusiuntimą kasžtus. 
W. D. BOCŽKAUSKAŠ-ČO.

MAHANOY CITY, PA.

In kraju

Xe h!ruikuok! Buklu mito 
bosus. Ko’relk kliani dlrNl. 

j Iszmok balberaut. Geras 
kad ir vaduosi 
Apie (langiaus 

ras zykite ant, adresų;
Nossokoffs Internaliounl 

Barber School, 
1202 Fenn Ave. PlttNburgh, Pa.

bažn voži oje 
kylo 

o generolas 
Gonzalos geidžo apimti prozi- 
dontvsta ant Meksiko. '

Badai Villa apsiverkes kuo
met sužinojęs apie generolo 
Angeles nužudymą ir prisieki 
sudeginti kiekviena, kuris yra 
saraszyje su Angolos mirtimi ir 
papuls Vilios rankpsna.

Gi majoras Gabrino ir penki 
jo pasėkėjai, kurioms už suenri 
ma Angeles isznioketa po 1,- 
000 pesu, užsimokės kraujo hi- 
szais už pesus.

Ant paveikslo parodo miestą 
Queretaro, in kuri yra sakyta 
kad prezidentas Carranza pa
liego. Gen. Pablo Gonzales yra 
virszininku Carranzos kariu- 
menos. Žemutinis paveikslasŽemutinis paveikslas 
parodo bažnyczia kurioje gal 
Vra pasislepos Carranza.

asmuo iszpilde visus reikalavi- 
inoigu 1918 irmus 

metu Akto.
Svetimtautis, 

paliudijimo nuo 
savo distrikto, kuriame jis gy 

gauti

pirmesnių

veno, turi
nuo kolektoriaus 
kuriame uostas

Amerikos pilietis

te-

■ 1 ■ 1 ——n up ■■■■«■ >i-m.  

Gerklės skaudėjimas, diegliai kraiti
nėje, Influenzos, pasirodymo ženklai^

! Btrlnk gerkle ir krutinę au

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutino vilnonę materija. 
.TęnpsileiKk tnip, kAd tavo pagautas Šal
tis iSsivystytn i ,pleurisy, pneumoniją, 
inthionzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Kisivlbiuą sau parankiausi 
oje nptiekoje Faln-Espollcrio.! 35c- *r 
0.">ek butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli
J, IKARĄ

Nepriimk kitokiu 
pamėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER CO.
326-330 Broadway - - New York

pu m a i n yrn u arba

!

PAVOGTA $800 ISZ KUPARO, 
^5W ’"J '> " 

o

—.s
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garif

ii m » ,1 „

»sate toki noatsar-
JmlL ,4 —Mm

Tokias naujienas skaitome kožna diena gazletnosc. Kod?l c
gus su savo sunkei uždirbtais piningai? Geriausias ir *alsargiausias būdas 

ineszloti savo pinigits yra szitam specialiszkam piningiszkam dirže, vadinamas 
|‘‘Invisible” (nematomas). .Diržas yra (Iruezei padirbtas ir vigadnas nesziotis 
prie kūno. Turi skirtus del poplerinu ir sidabrinu piningu. Hegularlszka preke 
tiktai $1.00 arba 7 diržai už $5. 
tuojaus nusipirkti. Gvarantyti.
prlsiusklto popierini doleri su savo adresu o tuojaus

NATIONAL SALES (’O. .‘100.

su savo sunkei uždirbtais pininga 9

ji

chukch ©? la ĄufercėįrĄTO}' Meyico
AVHėRtf- MAZIIVpMAM ’ H&LD PP^OHER' į

Tie kurie mano važuoti in kraju privalo viena 
No laukite bet iszkirpkite szi apgarsinimu Ir 

jausite:
NEW YORK, N. Y.

i .-i

Sta. 1>. Bok Ob.
•J <)4m» o<m» < > n ra * — -į tit 5 w n fi i ■■ n n —■ r »4*o«»<*4*»« /,
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KUR BUNA?
Mano szvogeris Antanas Ma- 

litis, paeina isz Kauno gub., 
Eirogalos para., metai 

isz Spring- 
Indianapolis. 

svarini reikalą, praszau

st
_  ir paw.,

- atgal isz važiavo
;n 'field, Ohio in

Turiu
atsiszaukt.

W. Burneika,
1729 Columbus Ave., 

Springfield Ohio.

i

Asz Ona Yusevcziene pajiesz 
szvogeri , 

sesers
apsivedė Ssot- 

? v?.

Juozapa 
Marciona

isz važiavo

kau savo 
Stankūną ir 
Dauginat y, jie 
lando po tani
Amerika priesz karo. 
Wilkes Barre, Pa., 
nau kur. 
ant adreso.

Kurope Scotland.
Anna Yuzevicziene, 

7 Russell 1’1.

111

Gyveno •< 

dabar neži-
Pras7.au atsiszaukt

(to 98) i

I-

n

\
fl r )

i

Park St.,!
Motherwell. '

t

I

MA<!DE. . kaip man pal 
libajuliifiu tuioJrttf 

trinkimu*, muilaiimuK - ir vitka* M. 
fįieko kuo tu b/dnfiu pidu
kanu.,, Man geda net 4 

MA/lEi ^Na, tai kum 
re ikali ngai! Žiuri k, ko k ū 
kai grain*, ir
todėl, kad ak tarfufu JJCA ELES/”

Ar 
____ z\r kve- 
; Ne!! RUF- L 

tai paprasčiausi* I 
” plaukų ir odos_______________ ?

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

vą!
. ___

Liu 
r trumo 
į/nti. O tai

Kas tai yra RUFFLES?
' ■» Ne !!

pianas vanduo? Ne!! RUFI
tai gyduolė?

; FLF.Š yra I 
plaukų ir ode»s sustiprintojis,

\ I
? Kas gal but

I 
i

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plauku 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos od.y?

R U F F Iv E) S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar-

Nusipirkfc ši^pakt RUl'T’LES bonkutę aptiekoje. Kaštuos^tik 
r, - - „ Paaiškinimai

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje. tai

trynimo: dviejų ar trijŲdienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
. - - . . .. _____________ r-

čiais suyilgaųt galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
1 J „ .... __ _
atsiųskite mums 75c. paėto markėmis, ar money order sinkiu adresu: j

F. AD. RICHTER CO., 326-330 Broadway, New York " »>
'r' w- -r *F * 1 *'  ........... * 1 ’ . ..... T*,e *• ’ ...............

<
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kuris neturi 
kolektoriaus

paliudijimu
to d i strik to, 

randasi.
reikalau

damas leidimo iszvažiuoti turi 
turėti prirodymą, kad jis užsi
mokėjo visus terminius mokes-

SU
prohibicije.

Kada jojo užklauso kokia ta-
atsake:

Nuo laiko kada prohibicije už[|nills savo taksu nuo ineigu iki 
sva-

me priežastis, Ganimas
l i

stojo czionais, netekau 45
o jeigu teip toliaus bus, 

tai visiszkai sudžiutau ir todėl 
gryžtu in savo tevynia idant su 
pagialba gero vyno ir alaus at
gautai! savo sveikata.

rus T

tai dienai, kuomet jis iszke- 
liauja ir yra sutvarkęs dalykus 
taip, kad likusieji dalis bus isz- 
inoketa tuomet, kuomet mokė
ti reikia.

Amerikos piliecziai ir svetim

kuomet jis

Matyt, jog tani žmogeliui bu- taucziai, kuriems nereikia tak- 
fczion per ° sausa?’ Gal but, su mokėti ir kurie nepildo jo-vo’czion per

jog Erancijoj atsiras sutukeliu 
kurie geistu atsikratyt 
‘ ‘ kiauliszkos sunkenybes 
pribus in sausa Amerika 
josios atsikratimo.

nuo 
” ir 

ant

Atidarius kelius in užrubeži, 
“ Armisti- 

ir ]x> taikos sutartimi ir

t kuriuos

ti.
praszalinta

Žilinskiu-
K a Iva ri

Pajieszkau Onos 
les isz Suvtdku gub., 
jos para. ‘ Priiszau atsiszaukt 
ant adVeso. <

Veronika Stulginskieno. 
Box 66 Export, Pa.

Mano pus-broliai
Juozapas Jonas,
Pranciszkus; isz Vilniaus gub., 
’fraku paw., tegul atsiszaukia 
ant adreso.

P. Kjirpavicz, 
Box 291

Pigagiai;
Vincas, ir

Mano broliai Antanas ir Jur
gis Karukevicziai, 
Suvalkų gub., Seinų paw.. Vei
sėju para., 14 motu atgal gyve-

Shcnandoah, 
žino apie juos, 
rieszt.

W m. Ka r 11 k e v i cz i u s, 
Box 552 Sagamore, Pa.

paeina isz

n f
no

y

Jeigu kas 
meldžiu pra-

*

O SERGATE RHEUMAT!ZMU?<

Jcifif cerdate Rheumatizmu o Jums jokio® jj^duolėg ne jjelbtjo parsitraukit URSUS 
UOLES NU® RHEUMAT1ZMO. (ftertib PrUi ui bonką ................  ...$l 50gyduo

UI’.SUS L1NIMENTAS NUO RHEUMAT1ZMO,(tepti)Prikiš.
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują.
URSUS PLAUKŲ APSA UGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus.
URSUS SKILVI IS BITERIS. reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas ncUimtje. Prčkž

r\ “ : . “ * ‘ ; “ /: r _ , ____
kuriame' rasite daug naudingo FkaUymo apie žmogaus kūną' sveika t ą/jo lygas ir pagelbą.

Prtkč...
Prčke 

PrčU

$1.00
.. $1.60
.. $150
. $1.00

...51.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Katallogą Naminių Gyduolių

nuo pasiraszimo po 
ei ja” 
pradėjus setimtaueziams eiti 
isz szios szalies daugelis kelei
viu pradeda matyti, kad yra 
kai kurie taksu nuo ineigu ins- 
tatymu reikalavimai 
reikia iszpildyti..
Kad palengvinti keleiviams ir 

tinkamai iszpildyti instatymu 
reikalavimus Internal Revenue 
Biuras parengė vienoki būda 
iszrinkti taksus nuo tu kurie 
nori isz szios szalies iszvažiuo- 

Prisitaikant Biuro suteik
tu regulaciju bus 
daugel gaiszties iszkeliaujant.

Svetimtaucziai, nežiūrant ar 
jie butu apsigyveno ai’ neapsi- / *111 *

noriantis iszvažiuoti 
isz szios szalies turi nueiti pas 
taksu kolektoriaus, tame dis- 
trikte, kuriamo jie gyvena ir 
iszpildyti; reikalavimus, apsi
mokant, jei reikia, visus mo- 

ineigas, inimant ta 
menesi, kuriame jie iszkeliau- 

Isz ju rėikalaUjadia pri
rodyti kiek uždirbo ,1916, 1917, 

Kolektorius 
prirengia rasztus ir iszrenka ta 

yra reikalinga*

se kopi jose ir viena kopija gau
na' svetitotatitis parodyti vi
daus ineigu agentui iszvaŽiavi- 
mo uoste, sykiu su reikalavimu 

Tas lėi-

gyveno (resident or non-resi
dent),

kiu rasztu, turi turėti tinkama 
prirodymą, jog tai yra tiesa vi
daus ineigu virszininkui, kad 
gauti iszvažiuoti leidimą, kuris 
yra reikalaujamas 
žmonių, 
Suvienytu Valstijų.

Lietuviai nepiliecziai, 
yra buvo po Rusijos valdžia, 
isz.važiuodami turi mokėti už 
fa uždarbi, kuri jie uždirbo 
1917m., 2% Prie to, už neužmo- 
kejima laiku, New Yorko uos
te pridedama puse tos sumbs 
kaipo bausmes ir $10.00 suvir- 
szum to už 
Kompromisas 
svetimtautis 1917 m., turėjo bu 
tinai mokėti 2% už savo uždar
bi, o jis nemokėjo, taigi Suvie
nytu Valstijų vyriausybe turi 
teise ji duoti teisman ir už tai 
nubausti ateivi $1000 arba me
tais kalėjimu.
nedaro, bet priima $10.00 kai
po komptotoisa.
lėidžia uždėti bausme iY už 

Tik; paprastai in^tai 
Už kitus 

metus reikia mokėti už ineigas

nuo visu 
iszkeliaujanczius isz

kurio

kompromisą”, 
yra dėlto, kad

4 k

Tocziau ji to

Tnstatimai

kesnus už

ja.

191$ ir 1919m.

suma, koki yVa reikalinga. 
Rasztas yra padarytas ■ dviejo-

iszvažiubti leidimo.
d itoag, kuris gali būti iezduotas 
tik vidaus indigu agėntd, isžkė- 
liavimo uoste, parodo,1 kad tas

Madison, TH.

Pajieszkau dona Bielski pa-
• ♦ m • i • * • i i • •einu isz Tita vienu miestelio ir 

Jonu Rimka isz Pa vigą i liu. so
do Turiu svarbu reikalu, 
szau atsiszaukt ant adreso.

Iri*. Domaika, 
346 N. 17th St.

Portland Oreg.

pra-

Mano pus-broliai Jokūbas ir 
Vincas Streimikiu, paeina, isz 
Suwalku gub., Liubavo para., 
pirmiau g 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso.

Ant Štreimikis,

yveuo Dayton, Ohio, 
Praszau

1624 Citizens Ave 
Lincoln, Ill,

•>

Mano brolis Antanas Rasla- 
viezius, taipgi draugai Juoza
pas Szakoczihs, Jonas LaŽauc- 

fraszauKubilius.

1918 m ,, 
nekreipiama domos

virszum $1000 pavieniams, vir- 
sžltm $2000 vedusioms, jei gy
vena sykiu suVeiia sykiu su savo ;moterių. 
Beto už1 kiekvicria vaika nėtu- 
riantij^ metu nusimusza po: 
$20<J. Kas .virszuto tos, sumos 
už) tai reikia mokėti iszvažiuo-

kas ir M. Kubilius, praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 98) 

V. Bąslgvicziuš,
. v 3.^7 Benton St., ; 

f Aurora, III.
' " ' - »

Mano broŲs Stanislavas Gu
riausius, paeina isz Kalknenu. 

’ l ,r..........

V. fiąslgvieziuš,
■ '’L klI 'LL ' r

$200. Kas yirszuto tos sumos

jaM 12%Ai!Ž, 1918 toji uždariai 
ir 8% už sziu metu, uždarbi. 
Bet jei’ jis uždirbtu tjk $2400, 
tai už 1918 m., ir 1919 m., nieko 
nėmoka. . . v

IlRlKATJNGA—- pi^elia dirbtuve rei
kalauja pardaVejtt' drapanų, panežtiku, 
szlebiu, jeku ir del pardavimo ihardž- 
klnlii; apatinu andaroku, tiesdg in na- 
mųSt Raszykito o gausite sempellUs 
dykai, ^fautson’ ^tihs, St>8 Broadway, 
Now, York City. (adv)

**' W 4 •

DEP. B
, URSUS REMEDY

160 N. WELLS ST., CHICAGO, ILL,
PRASARGA! Visus latszkup o ir 

piningus in iszleistuvo "Saule” reik© 
visados siusti ant szito adreso: AV. D. 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City. Ra.

pinigus ir suteiksite 
<‘Dr.ll nulietas musu spe-. Kiekvienasy >

Geriausi Mainieriams
jus suczedysite 

avalus ‘‘Ball-Band
- kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 

Ball-Band” brttas ir ezovorikas yra :

« * e » t

finll-BaiiiV’

* w

'J

cialiu budti, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai Taikas.
» r •* f?

“h1' ' * " |i 1 V 1 M P*' ''1 2 I' * ? *• * . i b y i ILa Bji įf ' \ >*

guminiu avalu iszfisi padai yra padaryti'specialiai mainieriams avėti. JieU

apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir driiti, kad h; asztriausios akmonu ar anglių

t

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žvnie 1 T * i ’ i . i *
iszspausta ant kiekvieno bato, ai;,czeveriko. Toji /^nue jjejčzkia

kriaukšzles itog|d‘'3*V perpjatit, nei perpleszt.
“Ratidęnas iCatoitolys” iszspausta ant kiekvieno bato, ai;,czeveriko.

•‘Griausi įszdiVbihi, koki jus galite. Ball-Band” batai, pus-baeziai (Himiuer) ir czėverikai
Ratidęnas Kaintiolys

(Lopac)' gautam balti, raudoni'ir juodi. Reikalaukite nųp jusu pardavėju.

Turiu .JedtiilavoĖ giri 
y

i;
Waterbury ,Conn.

praszau Atsi-

L.l į
L*

I)0(isQri» M<f. ' *

5 metai atgal

g

para., iy Vats..............
gyveno Chicjago, dabar’ nežinau 
kur. ( 
adreso!

į • ‘ I

* r / ; ’ .t

prašiau atsiszaukt ant
( 4 ’ (to 97)

Joiia» Gu^auėkis^
Box 17,

Mano pusbroliai' Petras, An
tanas ir jutoms Krikszcžiuhu,
isz Tlgaukds'! kaimo, Starapoles 
piiv., J ■’ 
svarbu rėikhla 
szaukt aut jidreso.

Jod. Shilincky,
i " 35 W. Sorter St.

t

Pras7.au
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R AISUS DVARASW Baženai, ba buvo nuobodu vie« 
nai be mylimo palooiuose, o lai

L1 '“TV

SAULE
X11

’

’S* Oft

PADARYK TAI SAVO DARBU I

Buvo tai baisus laikai 
be karalavimo. Simus Bo
leslavo Didžiojo, karalius Me- 

szwolu vadintas 
po liūdnam randirmir po intek- 
ine saįvo pticzios Riksos, 
ba i gejgy ven i ma* mete 
likos ' palaidotas 
s žale s^avo tėvo.

Pati jojo, paėmus sumr ir 
karūna, nueidavo in Vokietijų 
ir paliko apsieratyta karalyste. 
Kožnas neturėdamas jokio po
no ant saves, daro knin jam pa- 

Galingesnis skriaudė 
menkesni, ir karalyste prisipil- 
< 
kitokeia

Priek tam 
siszku vadovu, pagundyti pel 
pagoniszkus vadovus, sugryži 
nėjo prie |mgonu dvar-ponei 
ir prasti žmones, užpuldinėjo 
ant krikszczionin, degino baž- 

ir kitokias szventas vie 
Tame tai laiko 

tikėdamasis 
savo

ezislowas n,

tiko.

Pas advokatu.
į aj n iii m nūn ;—- iyivk tui 
• mokėt ponui a<l vokalu i ?

I 
ūkininkas:—

AAV. «*

•h* a

1
.4^ *

TARADAIKA

Kiek turiu už--ttfe tos mai'szatiea bai'su buvo 
Į kur atsitoHnt niW dtafo. Štoig- 

teipos-gi pradėjo kru- 
I’radėjo ginkluot savo 

rodos Ir jis rungėsi 
Jis suvis del kn kito 

ne Pupejo jam 
nes jis rengėsi užpult

Advokatas!— 40 rubliu.
i y-
I leis -

A. f 
Ink nieko.

U

47 '1 . :. u
V

niewas
,tet,.
szeimyna, 
in kate.
pasi rongine jo;'
tėvynė,
ant Zlotorijaus, kutiamo radosi

' (patogia Bažena.
Saulute po ilgai, žiemai pu i-

pa- 
1034 ir 

F’oznaniujo

le lupikais, 
nedorais žmonuni. I 

neturėdami dva-
r

razbaininkais, ir 
c.ds

nvczias 
tas. T 
dvar-ponis, 
puolime, sergėjo
ir apžiūrinėjo drutvioM,

kožnas 
ūž

ti va ra, 
idant

apsigin-

Wislos, 
Vadina-

Ztotorijus kuris buvo ap- 
vamlo-

ne-

laike nelaimes gnletn 
t i nuo neprieteliu.

Ant kraszto upes 
stovėjo puikus dvaras 
mas
vestas isz abieju pusiu 
niu, idant apsisaugo! nuo 
prioteliaus o kurio tai dvat’e gy 
veno labai turtingas ponas.

Apart turto tnrejo jis labai 
patogia dukterc.
togamas dukters toli buvo : 
nomas; ir ne dyvai, 
bites prie medaus, 
jaunikaiezei pas uuvgina pribu 
viliojo, idant jia gani už pa
ežiu, 
kaieziu buvo 
Bažena

Turtas ir pa- 
I • 

kad kaip 
visokįtor >

u z
Nes visi stengimai jauni- 

i.iszezio, ha 
vardas buvo 

savo

ant 
(toks 

merginos.) buvo pavedus 
szirdi vienam dvar-poimi nuo 
Konino, Wislomirui, i 
jos tik lanki* pakojai 
suvest juodu iii

tėvas 
idant

kaip žmogus mistiną te:p nesi-

i-s
pora.

st ojflt.
Netoli nuo Zlotoiijaus 

upes Brodos per myle kelio nuo 
dideles 

matyt 
dvaras Vieno dvar-ponio Stoig 

Buvo tai paežiam drū
tume jaunikaitis, drąsus ir ar

iu
vo 

ha

jos, per medžius 
ries ant kalnelio buvo

nievo.

prie

tar

kei szilde aplinkine. Žole pra
dėjo žaliuot aiit visu kalneliu, 
pievos prisipildo' visokiom 
kvi(‘tkelem ir *paUkstatolei gir 
rioje labai puikei cziulbėjo, jog j

prisipildo'

11
net miela buvo klhutayti.

— Tėvo, h* pono meno * — 
paszauke Bažena, szhtdion. asz 
mislinu pavelvsit?man ant va
landėlės iszoit in girria,’ ha teip 
kaip nevalninkai mes • ežia sė
dim.

— Teisybe, mylima dukre
le, nes sziandion yra pavojinga 
diena, 
leisti!

— Asz ne

per ka asz bijau tnvo

ilgai užtruksiu, 
— atsake Bažena — ežia tik 
prie dvaro pasivaikszcziosiu su 
tarnaitėm.

— Gerai, nes asz duosiu tau 
ir kelis tarnus dadavo tėvas 
— ba sergstanti ir Dievas sergt’ 
ti. *

Ach, kaip linksma'! hovijosi 
Bažena viduri girrios — kaip 
gėrėjosi puikeis žiedoleis — ir 
kaip jia ežia laikas greitai be- 
go! Nos prisnkymas tėvo buvo 
szv’entas, per tai su graudumu 

pradėjo artintis link
dvaro.

Ar tai del josios buv6 taip 
paskirta nuo Dievo? 
galėtu atmint! 
telis papuola in 
tylas ant jin, 
in rankas Stoigniewo.

Kas tai 
Kaip pauksz 
kilpas užst a- 

tpip jiji injuiolo 
Pa kada

praeitinojo pro nedideli tanku
myną, staigai užpuolė ant jos 
apsiginklavo žmones.

— Cha, cha, dm!
Bažena pati priesz mane 

___
ganos balsas Si oTguiewo.

— Del Dievo, * ‘ pbne leisk 
mano! Tėvo gelbolc Sūdyki sa
vo! — paszauke drūtu baisu

m v loma 
aiei-

- ataumiszu^iiknnsis mer~ 
balsas Stoigniewo.
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F\‘r visus amžius
T

pat pradžios civilizacijos nebu
vo tokios dideles jaunuomenei 
progos, kaip sziandiėna Suvie
nytose Valstijose.
’. Sziandiėna jaunuomene 
lengviau ir drąsinu kalti 
pasisekimu ant tadpnmo prie-

jieszkojo laimes.
jaunimas kalo, neg kaip seniau jannuo- 

Ceczuiu mm mene kad galėdavo. Taupumas 
-- pamatas visos laimes ir vi
siems yra prieinamas.

Valdžia siūlo Kares Tanpy-

gali
savo

■

M

i f

* w

i

K< m etike yra keli Lietuvei,
Labai dideli kareiviai,
Kada pedes sulaukia,

Kaip pad ūkia klvkia ir szan-
kia,

ino Ženklelius kaipo jupgiaiua-
ji grandini tarp ambicijos ir pa

t.A''

savo kapitula, i 
jis sutaupyti gali.

i,

nežiariant kaip 
Ka- 

goležis vi- 
suomt*t karszta ir taupumo prie 

Ir 
tin

kamai su lenktas ir sukaltas,

maža i a 
laid szita grandini

kalas visuomet1 prirengtai.
13 "joigu szitas ^rąudiilifl bu

sisekimo, kaipo saugiausi būda ji^ atnosz jaunuomenei linksma 
kiekvienam taupytojili ifidoti atojti. • f

O gnl ponas kiek 
* norint 20 rrib.
-- Ne! jeigu m* 40 tai ro

nu-

U.— Olai labai gerai! ir 
veluk nieko! -
11 " "■■"-■i1 r;

asz

PASIBAIGĖ STRAIKAS

metu mainose,

vožnas, ir buvo pasireuges 
kare ant paszaukimo Boloshi 
toli, net prie Dniepro,' nes 
mylėjo gyvenimą linksma, 
buvo ne oacziuotas.

Sugryžes isz kares 
užsienio druGnimn savo 
ro, pa būdavo jo kelis kaimus, 
ir pradėjo jieszkot merginos, 
idant apsipaeziuot. Galimo len 
gvai dasiprast, jog ir jis misli- 

prAdejb 
Nes kad jau

nystėj isz priežasties kares li
kos jio veidas labai sužeistas, 
tai 
puolė.
motai, o jio galva buvd užimta 
apie Bažena, per ka 
suvis apie d va ra.

Netiktai Stoiguiewas naudo
jo isž tos maiszatics, nes ir kiti 
dvai'-ponei pralobo isz to. 
T 
kokis tai Masto was.
virai pradėjo kare; surinkinejo 
mines žmonių, ir naikino kara- 
Isyte. Kada jau per daug pra
dėjo kankyt gyventojus, atsim- 
do ir prieszininku, 
gosi, idant tam Viskam užbėgt, 
o tarp kuriu ir Wislomiras ome 
dalybas karo.

Ryto, Bažena brangi, ap
kalbėjo 

tu
šavo

pagriebė mor

idant jio ant svieto no butu.
— Nežinau kur jisai — kal

bėjo in save neatbūtinai 
reike jin nužudint.
jai sakyt, jog Wislomiras pra- jio isztekejus laiminga 
žuvo.

man
Teip turiu džiu

— Sunkios aukos 
geidžete, te ve —

Asz jam viską atlei- 
nes ar

mio manes 
])aszauke*po-

nas. -

jam (*jt tnoni keliu, kurio jis 
szlektas 

o kada

lamon,
<iva-

no apie Bažena, 
apie jia sukti.

ir

merginai jis -iu szirdi ne- 
Ir teip praslinko keli

pamtrszo

isz 
rvircziausiu buvo dvar-p-min 

Tas

kurie sien-

leisiu szita apigarda — 
in mergina Wislomiras 
gnl tave Dievas užlaiko 
apglobo.

— Važiuok, mylimas,
ir
ilgai ne laukt 

ir suvest mus in pora.
Dievas duos 

neprieteliu,
rysziu pas tave, 
' sveika!

pasik loniojas

Tžk laitai
priŽdaojo

gi
Ievas

Jeigu

UŽla i k

sveikas,

tai k a

o su-
ba

ap- 
rrei-

o
ga lot
uziause pargi
daba r pasilik

Ir
mai iszvažiavo.

Tyku buvo ant dvaro,
eni sargai radosi, ha visi 

jauni y ra i 
kare. j

sa v o h*įDVll-

tiktai
keli

buvo iszkeliave in 
Dienos slinko pamaži

1*& ! . ■y

Bažena.
— Teip, teip, inleisiu tave, 

nes in savo kletka, pauksztele, 
kurie tau turiu nuo senei paren 
ges! .

Tai jiasakes,
gina už ranku kuri jeis turėjo 
iszkehis szaukdarha jiagelbos. 
Tarnai jos priszoko idant jia 
iszgelbet, nes tas viskas buvo 
ant tuszczio. BaŽęįk apalpusia 
uždėjo ant arklio ir parų e sze 
in d vara Stoigniewo.....

Tėvas, dagireješ Rpięi pagrie- 
bimrt vienatines* dhkters, labai 
susijudino 
jog jia turi atgattt isz ranku 
nevidono.
skausmas szirdies po dingu
siam kudykiui jin teip apsunki
no, jog negalėjo isz lovos pasi- 
kialt — o žinios apie AV i šiom i- 
ra jokios negavo.

dagirdos jipiq pngrie-

ir tvirtino sau >

Nes glaudumas ir

II.
St^igniewas 

Bažena in savo dvara, innesze 
ji A in paknjns ir paguldė mer

Pri buvęs su

gina*beyėik be valdžios ant 
•puikus sofkos, o pats ’nusida
vė apžiūrėt varta dvaro, ba 

tikėjosi užpuolimo. 
Pats per tai apžiūrinėje murus 
ir bekaztus, ir padaugino varta 
ant rriuru.

tikrai

Po tam jausdama
sis be baimes, pradėjo glamo
nėtis prie Baženos.

Isz pradžios labai saldžoi 
kalboje, persiprnszinejo ir mel
de atleidimo kaltes, ba deganti 
szirdls meile, kitokios progos 

gavimo jos,jam no parode 
gyvent bo jb& no galbjb.

ilpsakinojo jąr laime, kokia

o

jia ezin lauke, ir koki linksma 
Nes Baženagv veniiw tu res.

tik raudojo ir sžalikoj
Leisk fnaiio pas tęva!

ne
;y vonių

c<.

O khip gražumu ji a 
verto, idant su juom 
paeiUo kitoki spasaba.

O’ 
rN

pri-
1

mano dukrele už 
bus? 

Nes man jiji ne tikes. LEj kito ir perši tiler i ūki t, o jeigu 
Turi jai kas kitas apie tai paša- kitaip but, negalL iiuiięszkit 

duktorėi palaimiu ima 
porse- 

kiojinia jio sunkei nukorojo. 
Doa nokite jam,
jum už tai atnagradys. 
pasakęs atsiskyrė su 
svietu. • i.

Atnosze Bažena b 
paskutinius žodžius tėvo ir pa- 
Jaiminima, o j>ats -dadavo žo
džius idaht sijramint. *

— Tėvas jau silsysi amžinam 
atsilsi, — esi i^anhose bltoignie- 
wo. IszsiteWiidmb h$ra* jokio, 
kibą atsiduotum ant valios Dib- 
vo —- tėvas pavėlino paczinbtis 
s n Stoigniewu.

Mergina verkdama;^-

kyt ir patikrint!
Isz valios pradėjo apgarsinet 

jog girdėjo nuo žmoniti, 
Wislomiras pražuvo mnszti nė
jo prie Wislos.

Ne kurios ženklyvos y pa tos 
tai patvirtino — ir teip ta žinia 
kas kartas labiau platinosi, ir 
konia visi gyventojai pripaži- 
nejo teisybe. Papirktas tarnas 

tai patvirtino,

ka d

Zlotorijaus ir tai patvirtino, 
jog girdėjas nuo ženklyvu ypa
tų, o ta sena tęva merginos da 
labiau apsunkino.

Ir kada kunigas, priesz ku
ri Stoiguiewas prisiekt*, smerti 
Wislomiro patvirtino, no dy
vai, jog senas tėvas Bažėnos 
suvis tam intikojo.
gas per tai prasze jio, idant at
leistu kaltes priesz smerti —ir 
jeigu kitaip ne gali but 
kad ne paliktu dukters 
tos lankenezios žinomo 
jaunikaiezio, o pavelytu 
paeziuot su Stoigniewu.

nistumu norėjo jia prie to pri-| 
Didžiausia perszkada 

Gana 
Var 
W-

ypi-Ht.
tank* buvo Wirtloniiras.
gerai jis apie lai žinojo.
das tas jin peYverlnojo.

'žin ka butu atidavęs už tai,

mano 
mano, mane Pievas riž

o Dievas
- Tai 
sziuom

- esi lankose hitoigiiie-

O kunin-

tai 
siera- 
muins 
-apsi-

y

Mėrgiiia verkdama; į~ Die
ve! baisi apgavystę! nes jeigu 
tai yra tavo valo, Pone! atsiduo 
siu ąnt tave! —Ilgai svarstės! 
merginau ir apt galo - pristojo 
ant noru f

Ilgai svarstės!

SMigriiewo jy pasili
ko jio pati.

Dievas piiblasZirdingas ap
se rgsti tanke i z,mogu ir, liepa

>. ■■ ■!.!!! .Ill, !l. hlllW..    .|| .1. .„,1 ■

nesupranta ir lankei 
ant gero iszeiiia 
gus i’npuola in

, w iv,n.«v žmo- 
Varga, ramina 

jin idant per daug nesirūpintu. 
Tolf) ir Bažena ;rl?eip ir BAžena suramino 

Dievas kad. jia apteikė kudy-
Z* ’ 2y....... Ji’ji užsi-kiu, dukreld Milora.

Cibus auginimu tos dukreles,
jautesi lengvai u ant szirdies, 
o kada dukriuke prade iszleidl- 
.net isz savo smulkiu lupukiu 
žodi \‘mama!” tai ir Bažena 
linksmiau žiurėjo in jos Ieva.

Teip praėjo keli metai.
Zinia linksma pasklydo

Tikras ponas 
sūnūs 
Kazi-

po
ciela karalyste.
sugryžinojo in karalyste, 
numirusio Moczislowo, 
mierns isz tolimos szalies, isz- 
iriitas iSz kliosztoriaus, pargry- 

per 
Pri

imtas ir žmones visi isz džiaugs 
mo dainavo.

“Stoikas buk musu pone!
Kada buvo neatbūtinai rei

kalingas karalius susitarė dau
gumas drąsiu vyiįu ir iszkolia- 

r Tęva, 
idant jin iszleistu isz klioszto- 
l’iaus if kad, sugryžtu in kara-

žo in savo kraszta, kur
p ’ ,

žmoiięs likos isžkilmingai

vo iii Ryma pas szventa

lyfct/e.' Torp tu siuntiniu radosi

JNapoleoir i
41et

Napoleonas pirmiausia alsi ženki i no prie Toulon 1793 mc-
Kur raudasi AnglikatLte, arba 126 motai adgal. -

*
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ir WisĮotn,iras, o apie kuri jau 
su v i s - Im va užmi rsz i a.

CTbĮiaus biiH.)

t A

ir

Telefonai, Boll - Kensington 5316 
' , Keystone, - East 6720 
Dr. E. G. KLIMAS.

PEBSIKĖLK IN NAUJA VIET'A 1 
Yh'lemiriio valandas:

Llkl 10.va), ryte. 6-8 vai. vakaro

Keystone,

Z\

2538 E: Allegheny Ave‘.
PHILADELPHIA, PA.
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ANT ADVENTO
Gyveninis Inganytojaus 

Svieto Vieaipatiea rauta 
JĖZAUS KRISTAUS

365 paliepia ta paveikilait

Preke s« naiioetkno tiktai 75 centai.

T

W. D. M.baaoy City, P..

f *.

IpzdlrljeH 12 metu mainose, daug 
vargo inaczlau. Skaitydamas visokiu# 
laikraHZczlus. via tomijau ar negalima 
kokiu Inidu iszsigelbęti isz mainu, ir 
papuolė isz nežinu in mano rankas 
lalkrasztukąs “Amerikos Ūkininkas” 
guriame radau velijimą ir raginimą 
Lietuviams eiti ant nkiu gyvent, Para- 
szias ialszka gavau daugiau patarimu 
ir pasirengiau nuvažiuoti pasižiūrėti. 
Ten radau Lietuviu tanke! apsigyve- 

I nūs. Atlankos ju keletą, inaczian kad 
! kožnas gyvena be vargo, be aimana- 
■vlmo, Jems nerupi kad maistas bran- 
1 gus, jie dar džiaugėsi Ir juokėsi isz 
■ manos, kad teip figai kenezian mai- 
|nose per 12 metu, o isz Ju kurio ten 
įgyvena 12 metu tai jau Ju turtas sieke 
keletą tukstancz.iu! ir pats ant savos 
ponas, jie gėrisi jovais, gyvulais, pank- 
szczels, geru oru, geru vandeniu, kari 
asz niekaip nenorėjau gryžt namo!Ink 

Amerikos Ūkininko” 
iszsirinkau farma ir nusipirkau, tai 

[dėlto sakau kari jau man pasibaigė 
. Radau gera teisinga žmogų 

; p. M. Walenczlu, kuris duoda rodą ir 
dratigiszkai paszneka, parodo daugeli 

I farmu, žmogus pasirinktas gali derėtis

Lietuviams eiti ant. nkiu gyvent. Para- 
(f , J . . - _ 4

Langus daužo. 
Duris laužo.

O tiejoi narsus kvailei,
Pa i ne kas tik degu I-pilvo i, 
Vargszfti, ba tai no žmones, 
.Irtu tie apsiszviesti negales.
Nugi vvrnczoi ir toki v ra I: 

hai reikalingi,
j Niekam netikiu, tik ladn ga

lingi,
Kliip gurguoles pritrauko,
Save narsumus apszauke, 

Vokioczins tuojaus Rutrepytu. |strttikm<*
Kad tik isZsipagyriotu, 

O kada i szs i pagyrioje,
Tai ir verszio neatstoja.

m

a

Vienas karezemoje 
zos pasigėrė, 

Ėjo laukan ir jau duris pravėrė 
Ir kaip ton po nogiu, 

(jlriuvo nuo trepu ant anglių.
Giliukis jojo didelis buvo, 

Kad palicfrionams ne pakliuvo.
Parbogi'ris namon, prie duriu 

suklupo, 
Džiaugėsi, jog kailio niek 

neiszlupo, 
Szauke per langa,

Gaspadin duokie drabužius, 
Ba su manim szlektai bus 

Nežinau • kas pasidarė, 
Turbūt mano vidurei atsidaro

Gaspadino tuojaus su hare: 
Ka tu latre padarei, 

Jngtu bjaurei apsidairei,' 
Gulekio laukia,

m

Ten rAdau Lietuviu tanke! apsigyve-

I

l inanes

ir s ii pagolba

kaip ilk nori ku navininku, 
j peržiūri oburaktus, 
i pas advokatu daro rasztus, jx*r gera 
Į banka partraukė piningus, jis jokiu 

ant bui-lpbiingu nelma in savo rankas, pas Jin 
vietos yra atvažiavusioms pabūt kad 
ir kolos dienas, ton gyventojai apie jin 
gerai kalba. Neradau ne vieno kad ka 
nors blogo apie Jin pasakytu, visi jin 
pagyre. Ahz vėlinu ir kitiems pas mus 
atvažiiot, o farmu yra gana gražiu ir 
geru, tik piningu reike.” Jonas Misz- 
klnis. Jeigu mlslinat pirkti žemes tai 
per Žiema galima susiraszytl o pava
sari jau žinosite kur atvažuoti. Adre
są voki t e sziteip:

AMERIKOS UK1NIKAS
Box 96. HART. MICH.

taksus,
po tam 
ugneva.

7
S

Į banka part rauke piningus. jis jokiu

/

n

i

i
I
I

tegul’ tavo 
kvaraba, 

Nelaikysiu ant bnrdo ir gana.
Tai ka,1 jeigu vaikinui teip 

pasidaro. 
No dyvai, jog teip padaro.

Isz baimes tos atsitiko. 
Tiek to, bilo litiosas liko.

-» *

Vaikinai ka czion užaugia, 
T r da sziek tiek mokslo iszeja,
Tasai bunii, kaip reikia vy

ruku,
Neprisidės prie subankruty- 

tu sport u ku.
Mat, žino, jog sziek tiek alie

jaus turi,
Tai Unt vėjavaikiu ne žiuri, 
Tokiš apie bizni mistiną 

Veju jokiu nesigena,
Ba žino, jog gyventi-negales 
Jeigu galvojb akseli turės. 

O volei, drabužis nedabina, 
Be mokslo iszlaižyta vaikina.

Jeigu isz nedrūto medžio ve
žimą apmozosi, 
ne : ilgai su juom 

važiuosi.
Tai vyreli

1

?

2t)

į UNION
NATIONAL

BANK ..
k-IJAHAUOY A

1 MAHANOY 
lįrcrry j

■i

Capitol Stock $125,000^)0
SumluN & Profits $400,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie justi piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
’’ ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
• mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vlco_Kas. J

| DAKTARAS W. BURKE į 
J LIETUVIS Į
> 418 W. Market St. Pottsville |

> Sū visoms ligoms priima, nuo )
> valandos iki 10 valanda isz ryto, < 
i 1 iki 3 vai popieti fi Iki <S vakare, i

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P»-

J

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRARORIUS.

r ; )iMjl Ji Al mu

- -----------

H' r -‘W

C

v

u

M
PIRMUTINIS LIETUVISŽIyAS 

GRAUORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu,

laidotuvių, kriksžtihiu, vesciliju, pasi- V - L - -1' 7 . . 4 iu > » 4 . . . < I. L* * «
Mnlmnoy City. Pa.
■ ,-----—-

; SZTAI NAUJAS
► Ar Jevzkote'fcefti laikrėdoUb,, Czin y'ra 
) laikrodėlis kuris pcrauksztina vtrfus 
"Altus. Eina 8 dieiias vienu Užsukimu, 
, rpdo valandas, mlnutas, sekundas, Ait*-
► na sanvaitos ir diena menesio. Di ucžcl
► padirbtas. 16 akmenų. Ant l}Gį. metu 
J dvaran lytas. Regulaylszka prekė yra 
lį $19.00 bet per trumpa laika parduosim
► draugo su paauksuotu Jeneugcliu po 
J $12.95. Neszioklto per 5 dienas jeigu

ųo busltę užganėdinti sugražinkite o 
t Sugražinsimo plnĮųgus. Tik ppmlslikit 
) koki vigada turesho neszlodami szita 
[ laikrodėlį. Nesiųskite \ isu, piningu tik
► $1 su orderiu o reszta užmokėsite ka
tilą gromat-in.'szis ai ih-sz. Jumis in StU-

_ , Pasamdo
aptomobillus, riglhus ir vežimus del

vąžincjlmo ir ti/Krapsto dalgius ir tt.
520 IV. Centre St.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras PUta b urge. Mo
kinosi Varszavoje, Btl- 
dljavo bcglje 26 m. In- 
vafrlas Ilgas vyru Ir 
moterų, (oCal jas nuo- 
dugnial pažlnsta. Gydo 
užsinuodlnima kraujo

Įį^

Ir ellpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
HgaA tinimo. In vairias Ilgas paeini n-
ežias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkai, per lalszkns asi 
negyriau. Dr. Koler kalba Lenki arkai 
ir RuBiSzkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

T r

Ateis

LAIKRODĖLIS
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ba. Padarykite ta szonlon, dabar.
National Sales Po, liepi. »*>#.

, . . New York, N. 1.NU. D. Box 9().
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Žinios Vietines
LA* *

— Szi-vakarn

Vaikai
net po Nauju

turės geras

— Tik 19 dienu lyg Kalėdų.
Pnnedelije pripuola Nu

kalto prasidėjimo Szv. P. M.
(ketverge) 

Racziuno paveikslai isz Lietu
vos. Boczkausku salėjo.

— Mokslaines sustos 23 die
na ir atsidarys 
Metu.
szventes.

Per Naujus Metus mies
te ketina atsibūti maskinis kar 
unvotes kokio da czionais neat- 
sibuvo.
tu renka komitetas aukas.

— Dipterijo, tymai, tonsoli- 
ligosj 

prasiplatino po visas dalis 
miesto. Priek tam pasirodė 
szkarlatina, kruogulis.
kinkite paszaukti daktaru jei
gu pasirodo apsireiszkimai tų
jų ligų nes gali būti pavojingos 
del kudykio.

— Nedėliojo atsibuvo kriksz 
tas dukreles musu konsulmono 
p. Ancerevicziaus, kuri aplaike 
varda Marijona.
vais buvo 
kanckas ir p. Ona Ancerevi- 
cziute.

Ant uždengimo kasz-

tas ir kitokios gerklines 
visas

J

Kriksztu te- 
p. Edwardas Rut-

VĖŽIO LIGA.
r

ttelensed by tbo Foreign Language 
Governmental Information Service 

Bureau of (onnunnity Service
ln<*0

124 East 2H»th Street, New York City

Vęžlo Ilga pas lietu
vius no naujiena.
ninku, bet ir tarp inteligentu mireziu 
yra nemaža atsitiko, Gl-higlenos 
rasztu, kaip nuo tos Ilgos apsisaugoti 
ir gyditles beveik visai norą.
norlnmo ta spraga užkisztl, sutelkda
mi Amerikos lieluvlszklems lalkrasz- 
czlams Suvienytu Valstijų Visuome
nes Sveikatos Biuro Iszloisto veikalė
lio vertima. Voikalcllo vardas yra 
“Cancer” "Facts Which Every Adult 
Should Know" "Keep Well Serios No.

JI galiama gauti raszant 
adresu: 
Service, Washington, D. C. ) 

Vėžio Ilga arba vėžys Joi laiku 
segėtas ir tinkamai gydomas yra isz- 
gydomn Ilga.
lygos, kurios dabar yra žinomos Ir 
veda prie vėžio, ligos galiama pilnai 
iszslsaugoti.

Delko-gi vienas pamanimas apie la 
I liga iszkelia tiek baimes? Turbut dėl
to, kad rhlrurgiszkos Ir kitokios gydy
mo priemones labai dažnai negali pra- 
szalintl tos ligos užpuolusios musu gi
mines ir pažlnstamus.
pasitaikantis pritirimas sudaro apie 
mus apie vėžio liga, 
mosfera ir fataiizma, 
sunku
tas Jausmas veda prie to, kad žmones 
nesistengia apie ta liga ka nors su- 

Iszsidlrba in strauso.

(Pastaba:

6".

Netik tarp darbi*

nemažu atsitikę.

Mos Ir

Veikale!lo vardas

szluo
United States Public Health

pa-

Beto. Jel knikurlos su
kurtos dabar yra

ir prnszaiinti.

Toks dažnai

nusiminimo at
kurtuos labai 

Dar blogiau,
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| ATLANKYKITE MUSU NAUJA SZT0RA| Pirkite Geriausi&
&

II ffe
liKU 115.3"

"I *

I I

I i
f

Esame'pasirengia patarnauti jumis su juso Kalėdos pirkineis. Ne labai 
senei uždejome szi musu nauja skyrių bet jau pasirodė kad apteikėme
didele paSektftė; Padėjome daug storones ir darbo kas-link parengima
visokio tavoro del szveneziu. '
prekes. Jau garsinome koki tavora rasite musu sztore. — ifaRokiu 
zobovu vaikams, tolierku, stildinu, sidabrinu ir skurinu daigtu, krepsziu,

Turime atsakanti tavora už priemnasį

valiau, kodaku ir t.t. bet pnvalote patis atlankyti musu sztora o pama
tysite koki dideli pasirinkimą visokiu daigiu ežia rasite ant szveneziu.

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

r

I

CANOPY FAIR 
ir

REAL APOLLO
Kukninei Peczei

— Seretloj Sillinono kasyk 
lose per nupuolimą anglies 
koa užgriautas Georgo Snyder 
kuris iii keletą valandų po tam 
likos iszimtas be gyvasties. Pa
liko paežiu ir keletą vaiku.

— Parsiduoda pianas geram 
padėjime.
“Saules” 
pirkti.

li-

Atsiszaukite
Galima pigeiofisą.

Prasto geležies ar enametevoti 
yra tai geriausi padirbti pččbei. 
Kiekvienas peezius padirbtas 
isz lauko ir vidurije atsargai 
lyg juso laikrodėlis. Geriausias 
darbas — gvarantyti kėpikai, 
puikiausias peezius kuri kožna 
motere gali save name turėti

i

’t

■ ■ į * o —i w ii »■ i a»nn» f a KidbMii m

metu nm^iuus. puo vėžio piirszta, IrlH
ei ui iw ** w —

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAKALAUCKAS
Tal-; inkstu Ilgu 80.IH2.

gi vėžio liga yra viena tarpe labiau
siai prasiplatinusiu Ilgu.

Ar vėžio Ilgu pintinas I
jog taip nes

O ” • > (

u graužom loji
lazrodo. j 
mlrcziu

sknitmenH parodo, jog £>y^-tr,ęczio duji

žinotl. 
szus paprotis bėgti tolyn nuo 
kad ju visai nematyti.
savies yra priežastimi pasidauginimo 
nuo tos ligos nereikalingu mireziu.

Isztikruju gi vėžys, kaip ir džiova 
yra iszgydomas. jei laiku patemytas, Į 
ir anksti pradėtos gydyti, bet ant ne
laimes, jo pirmieji ženklai, paprastai, 
nebaisus ir iszrodo taip menki, Jog 
pavojaus niekas ir nesitiki; beto; svar 

| biausis dalykas yra tas. Jog kelias sa- 
persimnlno

pnna- 
faktu.

Tas pats isz

vaitos pavėlavus dažnai
HI visas dalyku stovis.

Yra reikalingu du dalyku, kad ap- 
/įf j saugoti žmogaus gyvybe nuo to senuo 

į žmogaus prieszo. Pirmiausiai žmo- 
Į nes turi žinoti pavojaus ženklus ir lal- 

; antra ture-

žmogaus pricszo. Pirmiausiai žmo-

Tik keletą savaieziu lig Kalėdų ' ku supranti ju rcikazmo;
_______  Į tu būti visur supratimas ir pasitikeji- 

i medicinos mokslui, 
kuris sako, kad daug kartu vėžio ligaAnlaikenie <lnugvbe visokiu n“’ 1,21,1 lllcn" • w , a ,• J/tirlu eulrn ba/l

sint mojimo, jos prn,|įjoje ?ra iszgydomiL
Dabar niekas džiovos heskalto liga,

materijohi del isz: 
skepetaieziu, krepsziu ir kito 
kiu puiku daigtu.

1 z<j»« ’v»i t • i v v« «• ■ <w ,
Gausite vii- nuo kurios būtinai turi mirti, tai yra 

niu visokiu gatunku ir koloriu. del,°' ka<1 *moncs !>"«•«'» ««• »"P- 
J. Refowich, 12!) \V. Centre St.

SHENANDOAH, PA.

dėlto, kad žmones pradeda liga 
rusti ir žino, kaip nuo jos gydytis. Tos 
paezios pastangos yra dabar daromos, 
kad visi protingi suaugo žmones turč
ių pamatines žinias apie voži.

I tik žmones supras kas vėžys, yra, to- 
■ ji baime, kuri dabar randasi persikeis 

protingesni vilties jausmu.
svarbu 

ir, kad būti sveiku žmogus turi žinoti 
nelaimes priežastis. Žinių, kurias 

i yra ne
nuėjo daug ir viskas yra iszpasakota sziame

— Girdėdama verksmą Era 
nuko, dvieju metu s 
ris bovijosi su broleliu, Joniene 
Martauskiciie atsikėlė tsz lovos i protingi žmones turėtu žinoti 
nes tame laiko sirgo, ir 
pažiūrėti kas terp juju atsitiko,:'ctKa,c- 
kada nulipo žemyn rado Fra-' p- . 
IHlka liepsnosią. Motore isz liovlmus Suvienytose 
baimes pagriebė sūneli ir 

užsidogin- 
dama savo szlebes ir narna. 
Ant riksmo subėgo kaimynai, 
kurie užgesino ugnia, bet moti- 

su vaiku baisoi apdegu.

: li

ūnelio ku- 1 apsisaugojimas yra visuomet

priežastis.

Kaip

Bet

nu
bego ant virszaus, 

szlebcs

i tn

ANT PARDAVIMO 
Cigaru sztoras ir I’ooi-ruiinas. 
Atsiszaukite ant vietos, po No.

St. Mahanov Citv ♦ •234 E Centn

MOUNTAIN OAK 
ir

VALE OAK
(Hi ter ei)

Gaunami teipgi visokiuose ko
te ruošė—žalio, gelsvio juodo, 
molino, visi enametevoti.

Priemnos Prekes.

korttirt (Jungiau moterį}, neg vyru. Tar- 
’ ’ ‘ , kiek

Tecziau, yta linksma atsimin
ti, kad |oh ’Ilgos formos, lieczianczioa 
ypatingai mbterlfi^kaln ir kitos for
mos daugiausiai yra iszgydomos, jei 
Ug^s pradžioje tinkapijil gydomos.

Į p© 45 Ir 50 moUj du sykiu tiek, 
įvyru. r“

Suvienytose igiau mirszta kas motai. 
Valstijose tas skulczhjs,., pakilo , nuo 
62.9 ant 100,000 gyvctrtbjir 19&0 fo., Iki 
81.6, 1917 nu I’anaszlai pranopgamu Ir 
isz kiekvienos kitos CivHbuOtort' sza- 
lles. 
rus sunku pasitikėti, 
viską nurodytu, kas Hcczlasi Ilgos pla- 
tlnitnos. ' A

Kokio amžiaus laiku vcžlP daugiau
siai sergama l 
nai užaugusiu liga, 
taneziuju nuo vėžio yra žmones, 
rintlejl daugiau kai 35 metus, 
szum 40 metu vienas isz dcszimt mlr- 
sztaneziuju mirszta nuo vėžio, 
ginusia isz ncpasisergejlrno arba neži
nos, 9 isz 10 turianczluju ta liga. To- i

Įcziau, Jei tinkamai saugojamos Ir gy- ; 
domu užtlkro, kad daugiau kai puse) tu j 
90,000 mireziu kas metai Suvienytose Įgmiljos DeiUritllO. 
Valstijose nebutu.

Kuriose kūno dalyse vėžys dažniau-

Tecziau atydžial dalyku iszty- 
kad tos žinios

Vėžys beveik iszlmtl- 
Apie 95% mlrsz- 

tu- 
VI r-

Dau-

domu užtlkro, kad daugiau kai puse tu

Imant donmn, jog toji liga padaro 
tiek baimes Ir rupcsczlo ir, tikrai įsa
kant yra labai baisi, yra svarbu žino
ti tris paprastosios rupesnio priežas
tis.

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

UW

v
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Pažiūrėkime in Jas areziau: 
(Tolinus Buh.)

Agentūra Patvirtinta per 
PennNylvanlIos Valstija.

t

ATSAKYMAI.

— V. P.Gia^o, W. Vte.— Ga 
vome $10 ir nušiunteių in tam 
tikra vieta, 
sakvma.

— J. K.

Gausite nuo ju at
i " " %,* s '

1 .

Plnladelplnt 
lAcziu už padekuvone. .

a.
Geę-1

I

V, J. S. Trov.— Tokiu
sUd randasi! Vėžio liga apsireiszkia knygų nereikalaujame. Turime
Invalriosc formose beveik kiekvienoje 
kūno dalyje. Suvienytu Valstijų cen
zo praneszimai parodo, kad vėžys pil
vo ir kepenų sykiu 
35,000 viso nuo vėžio mireziu.

yra priežastįini, i 
Votys

ju užtektinai.

ANT PARDAVIMO.
• k 1 ■ h! ! C 1

— ».......... ■

moteru lytiszkuju organu yra priežas- pyĮĮ^į farhia 17
timl 13,000 mireziu per melus: vekys 
krueziu apie 8,500, vėžys gerkles Ir8.500, vėžys

žh&t GUINAN MAHANOY CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.

Parduoda Szlpkortes in visas dalis 
svieto. Teipgi siunezia piningus. 
Apie prekes Ir t.t. kreipkltes ant 
szito-adreso:

JOHN GOYNE,
2*27 W. Centre St, Mahuuoy City, Pa

A. C. NOVAKAUSKAS 1
ADVOKATAS 5

Kampan Main Ir Centre St. <
SHENANDOAH, PA. )

I brh :» ■ r -

LT’ V

•n

SVKIK^TA'
X * O“’C,Jr Jf .h /p

* j [A

■v-:

i

! veikalo. v
i Kaip rineziai Velys yni Iszsiplatines. 

Pagal geriausius statistikų upakait-
) Valstijose nuo 

vėžio mirszta 90,000 žmonių kas metai. 
[Suvienytu Valstijų 1917 m. cenzo pra- 
, neszlme randame 61,4.12 mireziu lino 
tos Ilgos vietose, kuriose registracija 

i yra vedama, ę tai yra daromu tik tarp 
I 73% visu szlos szalies gyventoju. Jei 

visos mirtis nuo vėžio butu teisingai 
pažymėtos ūžt ikro, kad Suvienytose 
Valstijose butu nemažiau, kaip 100,000 

j mireziu per motus.
1917 metais Suvienytu 

gist racijos 
! mirė 110.285;

112,281 
i

■

Valstijų re
lino džiovosapielinkeje 

nuo plaucziu uždegimo 
(paprastais metals,

nėra influenzos epidemijos); szlrdics
kuomet

BOCZKAUSKU SALEJE - MAHANOY CITY

a RACZIUNO Nauji Paveikslai 
isz

LIETUVOS

KETVERGO VAK u Gruodžio (Dec:) 4-, 1910
Durys atdaros 7 vai. vak., pradžia S: 15

PROGRAMAS
LIETUVA IR JOS VARGAI.

Tik--ka parvežti isz Lietuvos Paveikslai atvaizdina 
Lietuvos gyvenimą Ir mums broliu Ir seanezlu vargus.

Pirmutini Lietuvos Prezidentą
Pirmutini Lietu-

bu.

Matysite Iliustruotuose Paveiksluose dabartini Lietu
ms žmonių gyvenimą.
Antana Smetona ir Ministeriu kabinėta.
vos kariumenes Generolą Žukauską su visu karlszku szta-

Taip-pat Jaunute, bet energinga Lietuvos karlumene, 
kuri lieja kraują ir gina Lietuvos laisvo nuo visu Lietuvos 
prlcszu. Talp-pat pirmutinius Lietuvos orlaivius.

Matysite graudingus vaizdus, tai maltlnlma likusiu 
naszlalczlu, kuriu tėvams szl baisioji karo atome gyvastis 
Ir paliko mažyczlus likimo globon.

Bus parodyta Sanjungiecziu Misijos Kaunę, Amerikos 
Anglijos, Franci Jos ir Italijos. Szlc Paveikslai bus placzlai 
paaiszkintl per A. T. Raczluna.

Apart Lietuvos szirdi drebinanczlu vaizdeliu bus roda
mi Industrijos ir viso pasauliniai Judanti Paveikslai ir 
daugybe kitu, specialiai parinktu musu žmonoms.

EXTRA bus parodyta Juokingu Paveikslu, kurio Ir 
serganeziam suteiks sveikata.

Nepraleiskite progos, bet iki vienmn ateikite 
pumatjll szluos Paveikslus, 

bus Iliustruotos Dainos.
Tarpuose bus

r1

Inžanga 3Oc, Vaikams lOc

Knyga SVEIKATA turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Blusų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen* 

duoja Aitį didelės vertė* knygą Ivtlkalį t kari ji i 
vyrams ir moterimi, auginantiems vaiku*. Kny. 
ga Sveikata turi 339 poslapius ir kelis šimtus tbo* 
kių paveikslų apie Žmogaus kūno lydėjimu 

] Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja *^«oo
ir Hntyra« TlKrl

Juokai surašyti iš viso pasaulio Turi 1S8akieriu, arti 
Ashlando bravoro, viena mile 

Geri bu- 
2 arklei, suvirsz 125

liežuvio apie 3,500; vėžys žarnų 12,000 in Asllluildo Ihiesta.
vėžys odos apie 3,500 ir vėžys kitu kū
no daliu apie 14,500.

Ar moterys dažniau serga vėžiu neg
Taip, dėlto, kad I

motoru organai ypatingai yra prie tos sienos pigf'l.
Ilgos paliuke. Viena anztunta dalis
visu motoru ligų senesniu kai 40 metu

d inkai, 
visztu

vyrai ?

Ilgos paliuke.

1

NAUJAS ISZRADLUAS PLAUKAMS.
Dekavojo milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Ovaranty.

i

IMM K

* 'j
-fcVVV ,1 puslapius. Gražia U audimo apdaruose tik $1.00

^^**5 Urnas kortų su didėjimų visokių žtukų, juokų ir 
šposų. Puslapių JO. Kaštuoja tiktai ...... 20 c.

htirnwn
PonlaptyM Burtininku ir nokt-

2 kjuiilus, 150 ■ vaisingu
Par- ! Pasakykite kitoms tautoms.

(to Dec. 12)
Win. Winkel,

Ashland, Pa.

1 141 II III £ | # ' » '

lytiszkieji • medžiu, geras vanduo.
Viena anztunta dalis

yra del vėžio, o tiktai viena mirtiH isz. j R. F. D. No. 1
EXTRA? DOVANAIketuriolikos vyru 

yra nuo tos ligos.
uie mirtis
yseziaus, tai vėžio liga
moteris Ir vyrus beveik toje paczlojo 

Civilizuota,proporcijoje.
baltoji, rasze

nuo

to paties amžiaus < 
Jei mes iszukirsi- 

vėžio krueziu Ir 
randasi pas

ypatingai
Herga vožiu,dažniau 

abelnui imant, neg Sžlaures Amerikos 
Indi jonai, ir Oriento rasos bot iszrodo 
jog yseziaus vėžys dažniau atsitinka 
tarp Suvienytųjų Valstijų negeriu mo
terų, neg tarp baltųjų. Vėžys krueziu 
ir ovarlu dažniau atsitinka netekeju- 

Isz kitos puses-gl yseziaus vo-siu. ]
žys dažniau atsitinka tarp tekėjusiu 
moterų.

Taigi vėžio liga ypatingai 
moteris, o labinusiai pusamžes'‘•mote
ris.

kite paa:

Informacijas dykai 
Ratizy- 

Drs. Bmndzas Cosmetics, 
8ta. W. Brooklyn, N. Y

Naujas Lietuviszkas Graboriui

O1

*

;^ii'

4 I

Kaži s Rėklaitis
516 W. SPRVCE ST. 

MAHANOY CITY, PA. w \ i.

Metropolitan 
įrcjainrji ir kalba* 
moji mažina. Groja 
visokius rekordu*. 
Idant apkafauoti šią 
grojamą mašiną* r<>* 
kia girdėti jos puikų, 
fcryuą, snia^ų ir tyrą 
bal^, o Lk kof- 
D*« •lltik<*Dt to, kaJ

* yra tai žerUusiaS ms» 
1 trvmeutas už telp pi- 
-ę prekę.

KAINA $12. 50

Kiekvienam iszslusime pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti 
iliustruota katalogą goriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszradlmu, kas 
prisius mums 15c.

apeina siuntinio kasztus. Raszykite tuojaus.
HChicago, X*

teipgl

del apmokėjimui

PRACTICAL SALES CO.
7. I

M*

Yra skaitoma, kad tarp 3|j ir 4G 11219 N. Irving Ave, Dept. 17

jį Daktaras Juozas J. Austrą J|
? lietuvis į

Buvusls Daktaras Knriiimenejc. l
i GYDO VISOKIAS LIGAS ?

Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO„

31 EAST H2th STREET, CHICAGO, ILL.
S. P. TANIS & CO

I
T « &

5

J
•Priima ligonius lig 10 valanda ryto.

12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare . $ 
Telefonas—Bell 350 K.

$ 113 E. Coal St. Shenandoah S
. j

. t ■

kokį galėjote kada nors pageidauti!
Tasai mišinys jums geriaus patiks,
negu bent vienas tabakas papra-
štai rūkomas!

Jeigu mėgsti cigaretą kurs burnoje

skonį nei cigarętinį atsidayim lai

a S

lqkį cigaretą,

S3

AMELS expertiskas mišinys iš 
K-rf parinktu Turkišky ir naminiy 
tabakp duoda jums tokį cigaretę,

MViiLLo expertisKas mišinys is 
parinktu Turkišky ir naminiu

nepalieka nemalonu cigarętinį 
skoni nei cigarętinį atsidayima, tai 
rūkyk Camels! Jeigu pageidauji

kurs yra riebus, švelnus ir turi tą tabakinį pilnumą, tai
rūkyk Camels.

Išmėginęs persitikrinsi, kad Chmels yra vienatini cigaretai, kurie pilnai « • B , 0 1 t 1 . i j/ - * <*,r
• ■. ( ,1 i *atsako jūsų skoniui! }

v Palygink Camels link kokybės ir užsiganėdinimo su bęnt kokih^ 'cigarėtais
J C .•-j. IL XL. i. 1.. — i   ' ' ' ' u’.,’'- f.

' >0'L.

R. X REYNOLDS TOBACCO COMPANY
1 į, 443&aulyje nežiūrint jį kainos.

P V > ' '”į'\ ‘ *7 „ '1'-; 1 ■ •>
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Sztai Koki Prieteli Turite— 9

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yrą tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis aUnoketi skola per

«•

lengvas mėnesines mokestes arba teip lankei kaip
• • • _ - ‘ ■' f • « « «. . •jumis geriausia iszpuote mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieeziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra, tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

plriingus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

s
Išc

I

/

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— '
L. Eckert, V ice-Pres.
W.F. Rynkewici

T. G. Hornby

D, M. Graham, Pm.
J, EL Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Traza 
Az DaniMswica M. (Javai*
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiunmas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip rpnioa 
r Uip ir dabarf <7
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SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA
MW*HW*aMWWl»W»i>l WMWW<—I *iliinmi'»*'i«»«i|— II' I T.W <.11111

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų tiniy

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
. w r x 1 XT141 Washington Street, New \ork, N, \.
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