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PRENUMERATA KASZTUOJAs
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ISZ AMERIKOS

praeita 
katali-

Episkopalu biskupas pere jo 
ant katalikiszko kunigo.
Wilmington, Del. — Buvu- 

sis biskupas Fred rikes Juozas 
Kinsmann isz episkopolines di- 
eezijos Deleware, o kuris padė
ka vojo už biskupysta 
rudeni an t priėmimo
kiszko tikėjimo, dabar aplaike 
dinsta profesoriaus Washing- 
lone Katalikiszkam t'niversi- 
tete, kur teipgi mokysis ant ka
talikiszko kunigo.

Lji>kopolu tikėjimas yra pa- 
naszus in Rymo Katalikus, ir 
mažai skiresi nog jo.

6,500 žiopliu iszvažiavo in 
Europa. 

AntNew York. — Ant penkių 
laiviniu kompanijų laivu, 
keliavo praeita sanvaitia in 
Europa puseptinto tukstan- 
czio 
kurie 
vietas.

praeita 
puseptinto 

anierikoniszku 
at lank vs 
Sziadien

i žiopliu 
kariszkas 
Fu ropoji4 

lauke lokiu žiopliu su pinigais 
kuriuos gerai nuskils ant visko, 

brangenybe dideli4, o už 
kožna daigteli yma trigubai, o 
o už parodiniu svarbiu musziu 
vietas yma ant dienos po 25 
dolerius.

nes

po 2.)

J >

uetycziu

Užmusze milima su “tuszcziu 
revolveriu.

(’hieago. — Vladas Kazlinskis 
16 metu agiiump isz
užmusze sznviu savo 17 metu 
senumo mvlema Helena 
rickson. Helen nenorėjo idant 
Vladas eitu ant paveikslu, ta
sai novos užpykins, sujieszkojo 
levo 
mergina Kerszino nuszovimo, 
manydamas jog revolveris yra 
tuszczias ir tik norėjo ižgasdyt 
savo mylima. Bet nežinojo ne- 
iszmanelis, jog revolverije ra
dosi viena kulka, kuri pataikė 
in kakta merginai ir ant vietos 
atliko.

Kansu kasiklos da nedrba.
.Pittsburg, Pa. — Pagal pra- 

nesztus rapartus tai Kansuosia 
nedirba 32 kasiklos, noriais 
nnglekasiams buvo paliepta su- 
gryžt prie darbo ]>er virszinin- 
kus unijos.
kineje susitaikyt apie preke 
parako ir kitu reikalingu daly
ku kokius naudoje anglekasiai. 
Ir garnys spyrėsi didesnes mo- 

kesties už apdovanojima 
kudykio!

New York.— Isz priežasties 
dideles brangenybes, czionaiti- 
nei daktarai nutarė pakelti 

atsilankvma laike 
gymdimo kudykiu, o tėvai tu
rės mokėti daugiau už 
kytas dovaneles garnio. Kada 
garnys apdovanos pirmutiniu 
kudykiu szeimynai, turės mo
kėti $50; už antra $40; treczia 
$30; jeigu apdovanoję 
kais tai kasztuos $90. — Ta i-gi 
pigiausias atsilankymas pono 
garnio kasztuos laimingam tė
vui 30 doleriu!
Uždarytas kalėjime už vedima 

27 moteres.
Los. Angeles, Calif. — Wal- 

uždarytas

Fred

revolveri ir atkiszes in 
kerszino

pre k (‘S už

kasiklos,

Franklino aplin- 
apie

nuta re

aplai-

t rinu-

savo nelaba
sau

ter Johnson, likos 
kalėjimo už daugpatysta, kur 
bandė užbaigti 
gyvaste per perpjovima 
gerkles. Ba ir kokis žmogus
galėtu malszei stoti priesz 27 
paezias laike teismo?

Johnsonas apsivedė su 27 
moterims po visas dalis Ameri- 
ko, ka parodo visoki davadai 
surasti pas jin. 
isz tuju moterių

MOKINIMAS VAIKU.
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SZIS DARBAS GERIAU UŽSIMOKA NE KAIP
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Pldladelfijoj daraktorkos negalėdamos susilaukt dides- 
san ge-nin algų pradėjo pamesti mokinimą vaiku ir jieszkoti

Paveikslas parodo pana Alvina Graliam, 
kuri aplaike darbu pri(> guminiu automobiliniu ratu ir 
dien uždirba tris syk daugiau kaip mokindama vaikus, 
turi tiek ergelio ir gali daugiau pasils(4.

resniu užsiėmimu.
szm-

Badai peukes 
nužudino, o 

juju kunus paslėpė.
eina toliaus, o detektyvai jiesz- 
Irn irJnfna Vnr nnviiflvfnQ

Sliestva

ISZ VISU SZAL1U
I

60,000 indi jonu sukylo ant 
Fiji salos.

Sydney, N. S. \V.— Ant Fiji 
dos snkvlo

indijoniszku
valdonus

s 60 tukstancziu 
darbininkui prie- 

, už 
pasielgima ir 

Tiejei, kurie nepris-

ne- 
maža

inirszu-

si kas.—

szais savo 
žmoniszka 
mokėsi i. 
tojo prie pasikeleliu, likos su
pjausi) 1 i peileis per 
sias moteres.
Meksikoniszkap pasikėlimas 

platinasi.
Agua I’rietą,! Sonora, Mek- 

Arti 'du tukstanezei 
Karanzos kareiviu Chihuahua
pamėtė glitas ir pristojo prie 
pasi kolei i u Sonprojp, kurie 
randasi po vado'vysta generolo 
Pino. Generolą^ l rbaljo 
1200 kai(‘i\ iais isz Santa Ro
salia t(‘ip-gi prisidėjo prie pa-

Sodroje

su

ilia teip-gi 
si keleliu.
užvmti visa Meksika

200 žmonis užmuszti per vėtra 
szirntai sužeisti.'

Birmingham, Ala. — Du 
szimtai žmonių likos užmuszta 
keli szimtai sužeido, o bledes 
daejs ant milijonu doleriu, ko
kios padare baisi viesulą kuri 
prapute per nekurias dalis val- 

Alabama ir 
kaimeliu 

ir miesteliu likos konia 
sunaikintais.

mokslaineje likos užmuszta 
vaikai.

Teisingysta kaip kada 
užsimoka.

Philadelphia. — 
Dunn, ti'legrafistas, ana diena 
surado moteriszka kropsziuka, 
kuriami4 radosi 
maszkuosia.
ik4 jog tai pinigai

stiju Mississppi, 
Tennessee; daugelis

kai
i visisz-
V ienoje

2S

Albertas

$6,600 bu- 
Isz pradžių ma- 

ant juoko, 
kokius naudojo losziniia tea
tro, bet persitikrines 

geri pinigai.
vėliaus, 

jog tai geri pinigai. Terp bu- 
maszku rado pravarde4 ir adre
są locnininko.
parodyto adreso ir persitikrino 
jog pinigus pamėtė pana Jani
na I lenry, kuri vos

<r r>

Nusidavė ant

nepapaiko 
pamėtė pini- 

Janina teip nu
džiugo suradimu
Albertui padovanojo tūkstanti
doleriu radynio, bet. geras vy

nu4 rg i uos 
isz ban-

isz gailesczio, jo 
gus. * Pana

pinigu, jog

rūkas dagirdes nog
jog pinigus isztrauke
kos tyksle užmokėjimo už nau- 
jei nupirkta narna, pasiliko sau 
tik penkine bumaszka ant at
minties o likusius sugražino.
12,000 lenkiszku kareiviu 

randasi abaze Camp Dix.
Tomis
namon

Dar- 
dazinoja 

apgulė abaza tvksle

Camp Dix, N. J. —■ 
dienomis valdže paleis 
12,000 lenkiszku kareiviu ku
rie sugryžo isz Europos, 
bininkiszki bjurai 
apie tai,
kalbinimo tuju iszsitarnavusiu 
kareiviu prie visokiu darbu 
nes darbininku visur vra di
delis stokas.

Darys geresni alų.
Providence, R. I.— Legisla- 

tura patvirtino tiesas dirbti 
drutesni alų susidedanti isz 4 
procento alkoholians. Bostone 
nutarta daryti 2.75 procenti 
alų.

v ra 
v

Szerai nupuolineje stacziagal- 
va žemyn — spėkulantai4 

dideleje baimėje.
Chicago. — Visoki szerai 

pradėjo nupiiolinet po visas 
Suv. Vaisi, per ka spekulantai 
inpuole in didelia baime o ne- 
kurie per tai neteko milijonus. 
Cornai nupuolė 9c. ant busze- 
lio, kiauliena $1.30 ant sziinto. 
Žodžiu visi szerai ant visokio 
tavoro nupuolė stacziagalva o

po

vertelgystoje pakylo 
Bovelna 

ant pundo, 
gal susilauksime

visoje 
didelis sumiszimas. 
puolė 8 dolerius 
Acziu Dievui
neužilgio pigesnio pragyveni
mo.

H

Valdže skundže cukrinius 
spekulantus.

Washington, D. C.— Valdže 
iždavo tryleka varantu ant ap

šneku la n-pekul
Y ra 

suvaldymo

skundimo cukriniu 
tu po visas dalis sklypo, 
tai tiktai pradže 
t uju nesavžiniszku spekulantu 
kurie pakele prekes ant cuk- 
riaus, kaip kur net 20 procen
tą daugiau kaip reike.

Philadelfijoj badai kompa
nijos jau sumažino preke ant 
cukriaus ant penkių centu, ant 
svaro nes valdže szia sau vaite 
13 spekulantu arcsztavos.

Baisi nelaime su vartotoju 
bendrove.

Vadžgirys (Ras. ap. Lietu- 
Vadžgirio 

sz. m.
Vartotoju

21 
smūgis, 
kuriose

voje.— 
Bendrove sz. m. Vasario 
dienoj isztiko baisus 
Sudege dideli namai, 
tilpo v. b. krautuve vaiku prie
glauda ir dvi szeimynos. Prie
žastis nėra žinoma.

Kiti valstijoi užtvirtino 
nnnn cirrAci (incina /lil«lii mn4 i Aan a /

Prekių 
vertes apie 60 tukstaneziu auk 
sinu nepasiseko
Krautuve gyvavo labai gerai 
ir džiaugėsi jia visi apielinkes 
gyventojai, 
sius lyjjf 
100,038 auks. apyvartos.
bay nuo nauju metu iszparduo- 
ta prekių už 70 tukstaneziu 
auk. Bendrove turėjo 130 na
riu.
kiam smūgini isztikus žmonių 
upas nukris ir sunyks veiki
mas. Bet pasirodo prieszingai. 
Susirinko sekmadienyje žmo
nes visi szauko tverti isz naujo 
1 ’ll m /lionn ? cs 11 rl i/•%

iszgelbeti.

ba'į

Per penkis mene- 
nauju metu turėjo 

Da

Buvo manoma, kad te

a-
Pasikeleliai geidže

Iinti Karanzos valdžia
imti visa sklypa.
Nog tifuso Lenkijoj mirszta 

2,500 žmonių kas diena.
Kopenhaga.

vietosią Įicr Lenkus
tauje baisus padėjimas.
muotas tifusas platinasi baisei 
ant Volyniaus ir Podoliaus, 
kas diena mirszta
pustreezio tukstanezio žmonių 
o serga ta ja liga arti milijonas 
žmonių.
Vokietija turi *437 bilijonus 

markiu skolos.
Berlinas. — Finansų

toris Wirts, garsina, buk Vo
kietijos skola isznesza

prasza- 
ap-ir

l’žvmtuosia 
vieszpa- 

Pleg-

Podoliaus 
suvirszum

in i nis-
garsina 9

’ l,a^aI 
dabartini piningi kursą suvir
szum ant 197 bilijonu markiu. 
Amerikoniszkais piningais to
ji suma butu $3,230,800,000, o 
normaliszkais laikais toji su
ma daejtu ant $49,400,000,000.

Dvasios neduoda ramybes 
szitai szeimynai.

Paryžius.— Nusistebėjo mo
kyti žmonis nepaprastu pasi
elgimu dvasiu su tūla szeimy- 
na czionais,
gingesneje daliję miesto. Dva
sios iszmeta viską isz vietos, 
stumdo stala isz vietos, iszme
ta bulves isz szepos, o laikrodi 

ant antru

kuri gyvena, var-

viską isz vietos

paslėpė in kamara 
lubu.

Miestelije Mirabeau, 
gas tenaitines parapijos

kuni-
Pri- 

siege, buk paveikslas Kristuso 
Įeidinėjo kruvinas aszaras isz 
akiu keliolika kartu, o paveiks 
lai Joannos de Are buvo isz- 
maliavoti per nakti.

Daug žmonių atlanko taisės 
vietas, o palicije nors tiryneja 
ar tame ne yra kokios apga
vystes, bet lyg sziam laikui da 
nieko neiszsznipinejo.

Santykiai su lenkais.
Kovo 1 diena skaitlingos len

ku pėstininku j i egos 
musu sargybas 
Naszlenu kaimu srity in vaka
rus nuo Kernavos. 
užpulti, mes netekome po keliu' 
valandų szaudymos 20 belais
viu, kurie 
lenku tik jau nurėdyti ar nuau
ti.

Kovo 1 d. 
puolė mus 
kaimo srity, in vakarus nuo

Isz lenku puses daly- 
Kulkosvaidžiu 

ir szautuvu musu ugnimi len
kai buvo atmuszti ir nuvyti.

užpuolė 
Noro vos ir

Netiketai

pa s k u i pabego i sz

lenkai taip pat 
sargyba Geibenu 

vakarus
Vievio, 
vavo raiteliai.

Ar nori juoktis?

ATGABENS VOKISZKUS LAIVUS IN AMERIKA.
JL

I

in Vokietija atgabeni du vo-Ana diena amorikoniszkas laivas Hancock iszplauke 
kiszkus kariszkus laivus ir tris torpedinius, kurie likos atyduoti per taikos kamisije del 
Ameriko kaipo dalis užgriebtųjų laivu per allijentus.

Isz Lietuviszku kaimelu
Zanesville, Ohio. — Palicije 

padare ablava ant 
namu kuriosia vare uždrausta 

aresztavojo keliolika 
sudaužė innagius ir sztopa in-
pyle laukan.

Chicago.— Palicija sulaikė 
tula Thomas klienas’a. (lietu
vi?) gyvenantis 
gatvėj.
daramo pasielgimo su 12 metu 
mergaite, Margaret Vilcak.

— Prohibicijos agentai už
vakar nakti padare vtin sek- 

Saliune 201 N.
State gatvėj jie konfiskavo už 
vienuolika 
riu degtines.

ir

keliolikos

guzutia 9 9

1704 W. 19 
Kaltinamas delei nc-

minga žygi.

tukstaneziu dole- 
Saliuno savi

ninkas ir du patarnautojai 
(bartenderiai) aresztuota. Vė
liaus isz ju pareikalauta po du 
tukstaneziu doleriu kaucijos.

Boto, tie pa.tys agentai an
dai užgriebė apie už 
tanezius doleriu

dirbtos degtines. 
Moonshine’o savininkas taip 
jau aresztuotas.

— Nedėlios vakare 11 Bal. 
apie 7:15 Roosevelt Rd. ir 49th 
Avė. isz karo iszlypo Petronėlė 
Tercikieue po tėvais Prek
szaite ir Elena, Tvakinaite ir 
ėjo per gatve namo. Tuomtar- 
pu atbėgo automobilius ir Tev
eik iene užmusze 
Nebaszninke buvo 
amž 
kaviszkio

namie

tuks-25 
moonshine’o

vietos.

1410 namuose.

gyminoms, 
Lietuva Juozas

ant laivo sės 22

cije.

Su-

iszvažiavo, o
Balandžio ir keliaus per Fran- 

Teip-gi 8 diena Gegu
žio apleidže musu miestą Sta
nislovas Astramskis isz
valku gub. Keturvalakių redy- 
bos, Valaicziu kaimo.
kas .isz tosios aplinkines ke
liautu in Lietuva, tai meldžiu 
su manim syisuruszyti, uos sma- 

butu keliauti drauge:
Raszykito Sta. Astramskis,

Jeigu

4 i d nok i t man czencziu! 
czencziu.

gian
Astramskis

130 E. Ogden Str. G i ra rd v ilk4, 
Pa.

Q'/ia O Zj l b 
miestelis guli puikioje aplin
kinėje prie Mieli įgano ežerio. 
Darbai eina gerai ir darba 
kožnas pribuvusis 

po

Sheboygan, Wis. —

gerai
<r

ir
S>‘ai i aplai- 

33 centus 
vieno dolerio ant valandos. 

Lietuviu randasi pusėtinai bū
relis ir visi sutikime 
nes nesiranda 
liszkumo, o czionaitinei Lietu
vei ir nesiduoda bile kokiam 
svietiszkui .paszlemekui 
džiotis už nosies.

kvti ir uždirbti 
lyg

gyvena, 
ardytoju bro-

ve-

Vardan

tu ve i skaitydami “Saule

t iktai
duokit man czencziu. Kada, 
kamisije pranesze kad p. Yage
la kaltos kelis szimtus doleriu 
krautuvei, tai jisai iszrado kad 
tūlas geras szerininkas kaltas 
yra 23 centus, kas pasirodė ne
tiesa, nes szerininkas ne buvo 

ne cento ir atsinesze 
knygutes parode visiems kad 
neyra kaltas, už taji melaginga 
apskelbimu apteikė p. Yagelai 
viena žandinia. Teipgi p. Ya
gela apskelbė buk ir kelios mo
terėlės buvo apskunstos, kas 
yra teisybe bet tiktai už gera 
darba ka p. Yagela iszlove isz 
krautuves ir už savo darba nie
ko nepareikalavo ha tai buvo 
negeistinas elementas. Ant 
galo turime už garbe praneszti 
visuomenei kad
panasziu Yagelu kaip pas mus 
buvo, kad paskui nerugotu, 
kaip mes rugojom ant tuju ku
rie mumis pripirszo nedora Ig- 
nuka.

Sziuom liudijem, kooperaci
jos komisije žemiau pasirasze.

Win .Stoczkelis, 
pirmininkas,

Ant. Tamosziunas
Ant. Glinskas

Prsto komitetas
Peczetis

(Sziuom užbaigom szi ergeli 
Red.)

9*1

kaltas

elementas.

apsisaugotu

ZINIOS ISZ LIETUVOS.
Pinigu mainymas.

vokieeziu

Yage- 
lai kraszl i je

■AKh 

i(

Jonas: — Sei Atikai, tu tok i s 
kvailys, jog nežinai del ko ir 
už ka szita kare prasidėjo?

Mikas: — Tai ve
TTrt»> /4rxl 1-r/vlr i r^c*

nežinosiu
irnrlivm

ant
26 metu 

isz Alvito parapijos, Vil- 
apskriezio. Ji su 

Prekszaite gyveno ant 49 Avė.
Tuojaus tapo

paszauktas ambulansas ir la
vonu nuvožė in Cicero under
taking department. Tapo pa
imtas graborius Lachaviczius 
isz 23-rd pi. ir panedelyje par
vežė in gyvenimo vieta.

Trakinaite tapo smarkiai 
sužeista, parvežta namo isz 
ten in Szv. Elzbietos ligonbuti 
Jia gydo D-ras Redin.

Girardville, Pa.— Balandžio 
18 diena atsisveikinia su savo 
pažinstamiems ir 
iszkeliavo in
Vilkelis ir Viktoras Bujauc- 
kas. Yra tai pirmutinei Lie
tuvei isz musu miestelio kurie 
iszkeliavo i u Lietuva. Abudu 
paeina isz Suvalkų guber., 
Vilkelis isz Rudaminos para
pijos, Ramanavo kaimo, o Bu- 
jauckas isz Kiaturvalakiu pa
rapijos, Valavicziu kaimo. Ant 
iszleistuviu susirinko daug 

isz viso miestelio.
Pijuszas Dydvalis su savo au- 
tomobilh^ nuvožė abudu in 

nrl avi

Suvalkų gubor.

susirinko dau
Lietuviu

Ir n v nirlrn am

Girardville, Pa. — 
teisybes, mes Gerardvilles Lie- 

” už
tėmi nom buk p. Ignotas Yage- 
los straipsni, kas kiszasi Koo
peracijos krautuves smukimo. 
Turime už teisa praneszt, kad 
koperacijos draugavę ir szto- 
ras ne smunka tik puikei auga 
ir tik isz vienos sanvaites grino 
pelno užsiliko suvirszum penki 
szimtai doleriu, o laike gaspa- 
doriavimo p. Yagelas, per me
nesi laiko krautuves uždarbis 
nupuolė gryno pinigo szerini- 
ku apie septini szimtai doleriu, 
nepriskaitant jokio uždarbio 
arba procento. Taigi p. 
la drysta terszti
apgynimia savo neszvaru dar
beliu, kokius pridirbo czionais 
Girardvilles lietuviams būda
mas manedžeriu kooperativisz- 
ko sztoro.

Teipgi p. Yagela skelbia buk 
pats prasi trauke nog mauadže- 
rystes dinsto — tas yra grynas 
melas, nes szerininkai turėjo 
gana darbo pakol iszmete isz 
krautuves su pagialba advo
kato Kd. Miginio, p. Yage
la bandė uždaryti krautuve su 
pagelba vaistines palicijos, bet 
tas jam nepavyko, 
ninkai jin praszalino už 
negerus darbus, kokius veike 
isz vien su vienu kamisijos na
riu P. Žemaicziu. 
žmones lauke mėnesinio 
rinkimo ir iždavimo p. Yagelos 
mėnesinės atskaitos, ka jisai 

nnvniIm l/nanhivAi Ini onf

Lietuvoje szalia 
paliktu ostpinigiu žmonose yra 
nemaža liko senu rusu pinigu 
korenku lenku pinigu, Boto isz 
Amerikos prisiuneziama nema
ža doleriu. Valdžia in pinigu 
mainvma iki sziol visiszkai ne
kreipė domes. — Dėlto szioje 
srityje yra parazitu — maini- 
ninku, kurie didelius turtus sau 
sukrauna del žmonių nežinoji
mo. Už atsuneziamus dolerius 
neprityrę žmones gauna penk-
ta — ketvertą dali to, ka gale- x 
tu gauti .
pinigu

P-

nes Bzeri-
jojo

Taigi kada 
susi-

« r \ C
Tas pats ir su kitu 

mainymu. Nejaugi 
valdžia negali kasdien skelbti 
kiek už kuriuos pinigus moka 
kad tuo budu apsaugoti pilie- 
czius nuo nesąžiningo naudoji
mo Rygoje. Sakysime pinigai 
leidžiami mainyti tam tikroje 
vietoje su valdžios žinia, 
jojimu in ta vieta imama nodi- 

Tuo budu tai 
valdžia turi isz to pelno ir gali 
prižiūrėti, kad nobutu apgau
dinėjami žmones. Nejaugi 
musu valdžia neatkreips in tai 
doines ir toliau leis pelnytis isz 
vargszu žmonių invairiems

tyo eryn .

delis mokesnis

žmones.

“rrgoZd žmonių 
d n Yilri Tviirovi c» rrniitm

Už.
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KAS GIRDĖT
Isz

ne- 
užyidestinet 

k buba i, 
neszio-

Tai pripuola truputis daugiau 
kai}) po $3.65 ant meto ant 
kožno vyro, moteries ir vaiku, 

ka tai ženkli
na ant meto tieje $3.65;
už tuosius piningus 
ne 
kn.

Gal pasakysit. i <

priržast ies pabrangimu 
visokiu vyriszku drapanų, 
senei prasidėjo 
po visas Su v. Valst.
kuriu tiesos uždraudže 
t i geras drajianas, o tik pavė
linta neszioti darbines melv- 
nas kelnes vadinamas overal- 
sus. lu tuja draugavę jau 
priguli arti puse milijonu vy
ru,
tveri' tari) 
szios tiktai senas 
perkalinias szlebes 
versti fabrikantus ant 
žinimo prekių.

Panaszus kliubai susi- 
moteriu kurios ne- 

szlebes ir 
idant pri- 

suma-

Pakelti i u karininku laips
nius Lazdvnas, Milius ir Biels
kis likos vela paprastais žmo- 
nimis ir nusiunsti, nog masko- 

priežodžio i uli;ius 
kus.
vvriai 
tęs!”

dura-4 4

Ne ilgai džiaugėsi dyd-
» 4savo rziiiu kapitonis-

ketvirtos dalies

ĖAS SIUNTETE PINIGUS 1N 
METU VA.

tvėrė zokoninkas Gvido isz 
Arezzo, Italijoj.
ant stiklo iszrado zokoninkas
Bavarijoje. ’

1 jVg

Maliavonin

Yra tik vienas Palu-Eipollerls ir de) jusu apsaugojimo, jis yra paženklintai 
musu vaizbaženkliu 

anchor (ikaras)
.Toijipi ant pokolio nėra vaizbažonklio ikaro, tai jis nčra tikrai ir jus tokio
• « « . i- r • . » t .i rn • t .. . » . • v 1!_ v i_________

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prufialinamoe, vartojant

PAIN-EXPELLERI
Draugi} Reikale ”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegn, daugiausbe jo neapsieina.

neimkite. Visose aptickoso po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas i&dirbčjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York ,

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbhno, pailsimo, si/nariu ir rauipenu

buk 
iszrado Franklinas, 

turime davadus,

sziolei kalbėjo, 
nepirksi elektriką.
ezeveri- o tuom lai k

juk

Teisybe, bet tame gali jog da priesz jin daug motu 
būti dėkingas, jog toji d raugu- 

taikos drau- 
neinv v- 

1 >

ve žinoma kaipo
gy s t e v i eszj )a t y sez i 11
ko, o jeigu toji “liga” butu 
i n vykus, tai sziadien turėtum 
broleli mokėti szimta kartu 
tiek ant klausymo paliepimu 

Afrikos ir

jeigu toji

4 C

, ♦

szimta

Europos, Azijos, 
kitu svetimtautiszku sklypu.

Nekarta duodasi girdėt nog 
nedavirtu krepszelninku, kai}) 
visai}) iszmislieje ant dvasisz- 

ne-
prie-

kuju, pramindami juosius 
v id onai s a psz vietos ir 
szais mokslo. Bet ar tie jei 
nedavyrelei nežino apie tai jog 
už sziandieninia 
padaryta žingsni

Bot isz

i sz ra (I o p ra ha szcz h i sadgal, 
Prokopąs Divisch zokoninkas. 
Poli k romi je iszrado jėzuitas 
Cvalieri; analiza spektoralini 
jėzuitas Secclii. Apie 60 kal
bu mokėjo gerai kardinolas 
Mozofeni, 
leogral’u buvo kardinolas May.

Pirmutini

iszrado

• gera i 
o garsingiausių pa-

la i k rod i padirbo 
kunigas Kasiodorus, numirias 
594 mete, jojo iszradima pa ge
rino popiežius 
Astronomini laikrodi 
opa tas,
riaiis Rvszaris Wallmfast 1316 

Akulorius iszrado trv- 
Daminikas 

Balona 
portugalinis

Bernhold Gnsma-

perdėt i uis

Silvestras II.
iszrado

klioszto-

Pinigai nedae.lo Ir galite Juos aisiymti 
nog agentu per kurios siuntete.

Atsidarius keliams pinigu persiunti
mui Lietuvon žmones pradėjo gausiai 
szelpti savuosius Lietuvoje,
eitos puses visokį agentai pradėjo ne- 
žmoniszkai skriausti žmones paimda
mi net keturis kartus 
reikia, 
privalo būti atsargus. Jie privalo 
sluati per sąžiningus agentus arba per 
paezia misija, nes kitaip gali nustoti 
daugiau nei puses siuneziamu pinigu.

Apart to dar nežinia koki tai agen
tai siuntė Lietuvon rusiszkus rublius, 
kurio dabar tenai nevaikszczioja, ir 
tu i negalimu kursu.

Lietuvos Prekybos Ir Pramones ban
kas mums pranosza, kad nežinia per 
koki agenia buvo siusti pinigai Ir tai 
nežinia kas juos siuntė, 
negali pasiekti adiisantu. Žemiau pa- 
duodame sarusza, kam tie 
kiek buvo siustu, 
lai pareikalauja isz agentu 
riuos jie siuntė, kad sugražintu atgal 
pinigus.

Marijona Tamkuvieno, 
kiu kaimo, 
npskr., 100 rub.

Stanislovas 
liu kaimo, 
Kauno npskr. 100 rub.

Jieva Zikaviene, Užvalkis kaimas, 
Keldainiu vai. ir pacztas, Kauno apskr 
100 rub.

Marc i Joną Žiemiene, 
mas, Grudžiai vai. ir pacztas, sziauliu 

Kauno red, 150 r.
Grasilda Lcinguskiene, i'aszilek k., 

Szlados vai., Illokiu paczta, 
aps., Kauno red. 100 r.

Ona Kureiszionc, Prazarlszkio kai- 
aps. Vll-

daugiau uegu 
Su pinigu siuntiniu lietuviai 

Jie
Visoso aptiekoH© po 3oc. ir 70c.

Tie pinigai

pinigal ir
Kas Juos siuntė, 

per ku-

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------,ITIf ..y................. .. ^.r,-..-

NESITIKĖJO JOG JAM TABARIS 
TIEK SMAGUMO. 'J/dG7?A’. uAI:t kaip man nidli pal- j 

vq ! I&bantlliau i tankiu a matįjoįirnua, 
trinkimus, muilui imu* — ir viskas lu* I 
nieko nrpayrlbrjo nuo tu bjauriu pb k- 
kanu,.. Man yrda net dorosi !tf C I

MARE. tai kam tau kęst br- .
reikalingai / žiurtk, kokie mano pinu I 
kai grains, h finus ir ^ysti. O tai 
tudrl, kad ai t artoju Rl'EPLES I

Kas (ai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- I 
piantjs vanduo? Ne!!

yra 
~~ plaukų ir od

IJ.I'.S

Slnnczlu ezlrdlnga padekavone už 
lelp puikia knyga kokia yra “Tu kita n- 
ils ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no.esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darijo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. „Su pagarba. 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

RUIf- 
tai paprasč;ausis 
Ioh sustiprintojis.

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausau!i grožį. 6 kas
| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal 
I smagesnio už čysta neniežinčia galvos oda?
! U Į > ip S4
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
į trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F b'I J'S pradės mažinti i 
į pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
| Nusipirktu šiąnakt RUFFLES bonkutę apti< koje. Kaštuos tik j

. Paaiškinimai |
Jei negausite jūsų aptiekoje, tai !

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galmete, 
liktam 
Aleksandra Spina, 
iszrado 1700 m. 
zokon in kas

Czirszkincs del gesinimo 
Gaza 

jėzuitai 
o

kunigas 
jau 1845 m. 

Pra

amžiuje
Gaugautlsz-

Velionos paczto, Kauno
it

apszvieta ir 
a psz vie t o j, 

priguli dekingyste tiktai dva- 
siszkiems. Juk per septy- 
nuolika amžių visos mokvklos 
buvo po prižiūra, dvasiszkuju. 
Užliekos moksliszkos isz pago
nį szk u

Kupczlnskas, Dzlugai- 
Rainįgulos vai. ir paczta,

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFJ-'LI'.S pradės mažinti

I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ueatsinaujintų.

į 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. / ’ _ , t ___
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order'šiokiu adresu : j 
-J*’—'F. AD. RICHTER 6 CO,/ 326-330 Braadway, New York

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatlnu andaroku, tlcsog in na- 

Raszyklte o gausite sempelius 
Madison Mills, 503 Broadway,

New York ('iiy. adv.

Ameriko- 
Europos 
devynis 

Žaliu szil-

Vasario mcnesije 
na i pargabeno isz 
brangiu akmenų 
milijonus doleriu, 
k u už 233 milijonus doleriu, 
pi'rlu ir kitokiu akmenų už 15 
milijonu doleriu, 
puosziu 
nž

UŽ

o 
)•)

visokiu pil
ant kaklo ir karolių 

8(H) tukstaneziu doleriu, 
priek tam už milijonus doleriu 

ka runku, perfumu, 
plunksnų, žiedu ir kitokiu rei
kalingu daigtu ant papuofzi- 
mo nusidėjusio kūno.

Mat vt, 
užtektinai piningu, jeigu 
gabeno tokius žibuezius. 
gi, europiszki sklypai pastojo 
ubagais per kare o 
turtingu — bet ne visi.

visokiu perfumu

jog Amerikas t un 
par- 
Tai-

Amerikas

Praejta menesi Vilniuje at
sibuvo didelis 
daugeli delegatu 
gubernijos tyksle apsvarsty
mo kas kiszasi tosios guber ii-

Tiejei

suvažiavimas
isz Vilniaus

jos ir miesto Vilniaus.
delegatai balsavo idant toji 
gubernije pasiliktu Lenku 
raukusia.

pasiliktu

Diidžiai kal-

Sziadien

staliau doleri už

jusu doleris yra 
vertas tiktai penkesdeszinits 
centu, todėl jeigu darbininkas 
aplaikydavo 
savo darba, sziadien aplaiko

Tikra paskirta verte ne 
yra dolerije tiktai kasdieninis 
darbas žmogaus.

Kitados galima buvo nu
pirkti dideliu avi už viena do
leri, bet tosia laikosia doleris 
buvo vertas dvideszimts szian
dien i ui u doleriu. Verte dole
rio mainosi visados. Kaip 
kada kare sukrato dalykus ga
rnį druezei ir vėl viskas stoję 
aut kojų.
teip susikrate viskas, 
ta puse musu dolerio visai isz- 
krvto.

du.

galima buvo

Bet po szitai karei 
jog k i-

Pasirengkite mokėti už cuk
riu po 32 centus neužilgio, 
gal vėliaus ir po penkesde- 
szimts centu už švara. Gal jum 
nekurie bubnis in ausi, 
valdže prislogins preke 
cukriaus.” Gal ir padarys, 
ba lyg sziam laikui, nieko apie 
tai negirdėt.

Kitados czionais užtekdavo 
del kožnos galvos po 72 svarus 
cukriaus ant meto, bet szia
dien, kožna amerikoniszka

o

4 4 1

k

li© t

o

jog 
ant

kožna 
sunaudoję 9

Tasai skirtumas yra priežaste 
uždraudimas gėrimo 
liaus arba arielkos.
daigtu yra, jog kožnas žmogus 

maža distilacije

svarus.

alkoho-
Zinomu

turi savije
kurios sznipai negali niekam 
atimti, kuri permaino cukriu 

musu vidu- 
Todel žmonis pradė

jo naudoti daugiau cukriaus 
neturėdami alkoholimis.

ant alkoholiams
ritinsią.

Nevienas stebysi ir klausė: 
kur po nogiu ejna tie visi pi

ningai V’ Sztai kur: Vienas 
amerikoniszkas 
kas diena in Europa, 
nerolas Kahn, 
su musiszkeis tonais, apskaitė 
jog užlaikymas musu 
viii tonais kasztuoje kasdiena 
milijonai ir

4 4

: > 9 >

centas ejna 
nes ge- 

kuris randasi

karei-

czvertis doleriu.

laiku užlaikė dvasisz- 
kieje ir zokoninkai

kartos.

mvn.

cielybeje, 
palikdami del atejnantes gont- 

Daugelis isz jujn at- 
sidavia tiktai mokslams dide
li ir skubu žingsni padare pir- 

Paprastinai vienok bu
na, jog jeigu studentas pameta 
mokykla, tai tuojaus pradeda 
savo profesoriams, kai}) jam 
rodos, iszrnetineti ir ne nori 
pripažinti to, jog tas, ka moka 
nog juju iszmoko. Panaszei

padirbo 
kuris

apskr.,

Tclsziu

ev.
ugnies iszrado Cistersa. 
del žibinimo iszrado 
angliszki 18-tam szimtmeti, 
baisi keli 
Piutanas,
važinėjo ant dviraezio.
baszczius isz Szlozinges Dzier- 
žnas iszrado avi Ii didelei 
gerinta ka bites 
dirbti; zokoninkas Zeliga 
Chicagos, padirbo jeke ka kul
ka isz karabino ne perejna.

Sztai tik trumpas suraszas 
nuopelno dvasiszkijos ant dir
vos apszvietos, pusi kėlimo ir 
naudai žmonijai. Ka tiejei

k a
pa- 

priverczia 
isz mas,

Pinausklone, 
Tolszlu

Nu varenos 
paczto ir apskr.,

Girininkai

Pascknie po 20 
arba gražiname jums 
pinigus.

I
PAD AK A TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ JiA

m iif.. 
dykai.

daro ir tiejei krepszelniiikai, apszviesti sziandieninoi krop- 
kurie rugoja ant dvasiszkuju. szelninkai, 
buk jioje trukdo jiasikelimo ir 
apszvietime. Nežino tiejei 
kudžei ant dvasios, jog szia
dien nebutu jokio progreso, 

prie to nebutu padare 
pirmutini painata dvasiszkie- 
.)«•

Priminkime sau tik trumpai 
apie nuopelnus dvasiszkuju:

Seniau nežinojo apie druka- 
vima knygų, tai zokon i n kai 
peraszinejo moksliszkas kny
gas ir tiktai jiems priguli dė
ka jog užsiliko cielybeje dejos 
Graiku ir Rvmioniu.

Kristupas Kolumbas atrado 
Amerika — tai teisybe, nes ta- 
ji užmanymą jam padavė zo- 

kuris 1450 
, ***e turi

pavydala obuolo — ne pa- 
plokszczia, kai}) žmonis tame 
laike mislino.

Arabai iszrado sziandienini 
skaitli, nes Europoje prie ra- 
szymo skaitliu naudojo visada 
rimiszkas liczbas kaip I, II, 
III, IV ir t. t. apie kurias mes 
ir sziadien matome ant laikro
dėliu o kurios labai yra nepa
rankios. Suprato taji 
popiežius Silvestras II, ir 
vede mokyklosia

k a 
turėtu

paniekineja 
dvasiszkns turėtu sziandien 
jeigu ne dvasiszkieje?

JOg

jeigu

tai

koninkas Maurus 
mete tvirtino jog žeme

reikalu 
uz- 

arabiszkas 
liczbas: 1, 2, 3, 4, 5, ir t. t. ku
rios yra no teip painios.

Juk visiems yra žinoma, jo 
žeme sukasi aplink saule 
nežinojo žmonis per ilgus am
žius. Seninus tvirtino jog žeme 
stovi, o saule sukasi aplinkui

Net suvirszum priesz

(r o 
k a

prive

prie

idant be ru-

žeme.
500 metu, viskupas Regiomon
tanus pradėjo dasiekineti apie 
ta mokslą, o Kopernikas ka- 
naunikas, moksliszkai
de, jog žeme sukasi isztikruju 
apie saule.

Viduriniuosia aražiuosia po
piežiai karštino mokytus žmo
nis ir visokius artistus
darbo. Popiežius Leonas 
X. rinko apie save artistus, 
filozofus ir kitus mokvtus vv-• v

rus, paskyrdamas del juju ant 
visados mokėti,
pesties apie gyvenimą galėtu 
užsiymti mokslu.
laikosia. žydėjo savo pilnybėje 
mokslai, dailios, o sziadieni- 
nei artistai rėmėsi ant senovės 
galvocziu.
si imine jo tuom turezei, cieso
riai ir karalei?

Mokykla kaimuosia pradėjo 
platinti francuziszkas zoko
ninkas de la Salle, — vietas 
del nebiliu užved© iszpanas 
Penio, zokoninkas. — Paraka 
del szaudimo iszrado zokonin
kas Bertoldą Szvarca.

Todėl tosia

o

Kodėl tada neuž-

Tiejei, ka turi senas malda
knyges ir kitokias knygas, te
gul prisiunezia in redyste, 
bus apdarytos kaip naujos.

o

Lyg sziol užsirasze viso Lie
tuvos Laisves bonu apie 
1,250,000 doleriu, lyg

u z
: 11 Ba- 

grynais piningais
sumokėjo 
tai yra, 

apie puse ant kiek žmonis už
sirasze.

Nlahanoy City pirko už $1,- 
500; Shenandoah $5,935; ir t. t.

landžio
Libertv

ir
bondsais 

tiktai $645,902,42,

Consumers 
nesenei t irynejo 

uždirba

League of New 
York, nesenei tirynejo kiek 
moteres uždirba visokiosia 
pramonesia. Pasirodė, jog 
kendžiu fabrikuosią 1,596 mo
terys ir merginos uždirbdavo 
vidutiniszkai po $9,79 ant san- 
vaites.
$10.58 —

ant

Cigaru dirbtu vesią po 
vidutiniszkai uždir

ba po 30 centu ant valandos.
Birmingham, Ala. pluni.be- 

rei spyrėsi po 12 doleriu
dienos ir kad juosius gabentu 
isz darbo ir iii darba su 
mobileis. 
kratizmas amerikoniszko dar
bininko ?

Tuju plumberiu algos geres- 
proieso- 

Jeigu algos greitai ne- 
nupuls, tai skylpas turės pult 
nes tokios sunkenybes ne fab
rikantai ne darbininkai nega
les ilginus nukentet.

auto-
Ar-gi tai ae aristo-

nės už universiteto 
rius.

-»

y

VERY

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^BB 
damas neaišką minto ir nusilpnėtą kūną; pasibodis®^P 
imant vaintuo dėl padidinimu veiklumo Ir vaistu r. h vniginnn- 
čius, bandyk Nutfa-Tone ir per^itikrik kaip greitu laiku jau- 
Hoai visai nauju žmogui Devynes iA deAbntca viau žmogau# 
tolau kaip blogas apetitas, negruomulavimus viduriu, gazai 
išpūtimai, užketajiman Kkilves, tulžiui^, anemia, kankinimai rou- \ 
matizruo, nkausmui icnlvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpne- ■ 
jimas nervu ir negalėjimai* mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
paJIcwoH, įkišto vundenluoto kraujo ir neužtrktinio< cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiaso ant nervu pajicROW, 
kurios didžlausei užlaiką geram stoviuje pilvq, Juknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo clrkulavimo. Nuga-Tone yru labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sulai yti iš aAtoniu brangiu, iriųm^ 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 

Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastlprin grobus telp 

Jog Je tuštiname regulnriškai. Atgaivin inkštus, išvara 1__'__
’podinies atmatai. Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir* 

Mačio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
M?titą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

/vign-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žiburną akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu mlgdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. \ ra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
savu

Vč
1j,

rrM*

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETI VISZKAS NAMAS ARBA 

KOTELIS NEW YORKE.

O ?

imis, Žasliai pacztas Traku 
niaus red. 80 rub.

Antanas Paulauskas, Ruczionys kai-
Žasliai pacztas, Traku aps., Vil

niaus rod. 80 rub.
Urszule 

miestelis, 
Kauno red. 200 rub.

Paulina Grigauskiene, Kazakaucz.iu- 
no dvaras, Raseinių pacztas ir apskri
tys, Kauno radybos 200 rub.

Marijona Jatkaiticne,
kaimas, Triszkiai vai., sziauliai aps., 
Kaunored.

Domininkas Rauktis, sziaudiniai 
kaimas, Szveksznos vai. ir pacztas 
Raseinu aps., Kauno redyba 150 rub.

Motiejus Lukoszius, Biržų miestelis 
ir pacztas, Panevėžio aps., Kauno red. 
50 rub.

Kazimieras Serapinas, Raukai kai
mas, Szvekczna vai. ir pacztas, Rasei
niai aps., Kauno red. 100 r.

Kunigas Juozas Vitkus, 
bažnytkiemis, Varnių pacztas, Tclsziu 
aps., Kauno rod. 500 rubliu.

Jonas Zinkeviczia
Vaiezlaukis kaimas, . 
kaviszkis pasztas ir aps., Suvalkų red. 
500 rub. U

Juozapas Žilis, Traiszkuuiu mieste
lis ii’ pasztas, Vilkmergės aps., Kauno 
red. J00 rub.

Zuzana Skorsiene , Skauduliu kai
mas Salantu pasztas, 
Kauno red. 100 rub.

Agota Glrdoniėne.Nai vonu miestelis 
Tclsziu pacztair apskr., 
200 rub.

Motiejus Kleiza, 
mas Garlevos vai. ir pacztas, 
apskr., 150 rub.

Petrone Llutkevicziepe, Mariampo- 
les miestas ir pacztas, Kalvarijos gat
ve, nuiperis 2, Suvalkų red. 100 rub.

Ona Damuszklene, Veiveriai bažnyt
kaimis, Veiveriai pasztas, Marlampo- 

Suvalku red. 200 rub.
Vincas Žemaitis, Vllkaviszklo mies

tas Virbalio gatve, numeris 57, Suval
kų red. 100 rub.

Jouas Cziubrinskis, Butrimonys kai
mas, K rak ana va vai. irpasztas, Pane
vėžio aps., Kauno red. 150 rub.

Rachel Berlosky, Utenu miestelis, 
Utena pasztas, Vilkmergės aps., Kauno 
red. 100 rub.

Ona Rautkione, Pakalniszkiai kai
mas, szvekszna vai. ir paaztas, Rasei
nių aps., Kauno red. 50 r.

Jonui Gihtautui, 
diados vai. ir pasztas, 
Kauno red 200 rub.

Antanas
dvaras Rokiszkio pasztas, 
sandrovskas aps., Kauno r. 50 rub.

Jonas Grigalaitis, (sūnus Juozo) 
Ribuliai kaimas, Kelme vėl. Tytavenu 
pasztas, Raseinių aps., Kauno red. 100 
rub.

Klebonui Boleslavui Rakauskui, 
Truskavos kaimas, Ramigala pasztas, 
Panevėžio aps., JKauno red. 200 rub.

Morta Stankione, Gledruszkiu kai
mas, per Užventi laikės pasztas, sziau
liu aps,, Kaupo redyba 500 rub.

Jonas Genevlczius, ViryzužigUs Kai
mas Panemunes, Pažaislis, Panemuni! 
vai. ir pasztas, Kauno apskr., 500 rub.

Basse Katz., Alytaus miestelis, Aly
taus aps., Suvalkų r., 100 r.

Viso 5010 rusiszku rubliu.
Kas kada nors siuntėt tais adresais 

rublius Lietųypnj, 
agentu pinigir f atgal.

' bukite atsargus Jut pinigu siuntimu.
Lietuvos Misijos JnKornuieijii Biuras 

— 1 .. ■ — „<1, „„. I .... ....... ..

Sveczias. — Matuti, jog po
nas da vis laikai savo tarnaite 
hotelije?

Hotelninkas. *<— 
tai gera ir szvari

150 rub.
Rauktis, 

Szveksznos vai.

Jicnapolis

(Jono sūnūs) 
Alvitas vai., Vil-

K re t in go aps.,

Kauno red.

Jurginlszkui kai-
Kauno

l’tf 7

i
v

aps.

Lauiniu kalnias, 
sziauliu aps.,

Szcszkauskas, Rokiszkio
Novoalek-

Grigalaitis,

Boleslavui

liti v i n i u t i r r u n i vi i u uu i u i’ ii 1.1 i vi y u u n H

Yrn jie ypatingai maistingi J Geležę ir 7,/fljAZį

I®laukui 4.-V.'

.y. w
’ ra

kv ft L*-.

M 7/ Parduoda Lai-

Vi

KO
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pund^lei. \ ra apvilkti cukrum, priimno 

‘ * j * , Rekomenduosi visiemu
u re te lems.

MUSU ĄBSOLIUT1SZKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas 
doleris už itonkiitt*. Kožnoj honkutej randasi 90 pifiulii, arba vieno menesio 
gydimo. Galite pirkti <> bonkutės, arba (5 menesius gydimo už. $0. Imkite 
Nuga-Tone per 20 dienu Ir jeigu ne busite užganėdinti pasekmių, sugražin
kite bonkuie ir pilsus, o mes urnai sugražinsime jusu piningus, 
prapuldyti viena centu. Mes imame rizika.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ, 
National Laboratory, L. 23—637 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čionai^ $...................... ir meldžiu prisiuati man..............
Nuga-Tone.

Preke Nuga-Tone yra vienas

Negalite

oenkut

Vardas ir pavarde

Gatvė ir numeriu

Iszmaino ir siunčia

Parūpina

> Lietuviai kreipkitės prie savųjų: —
? Jeigu ne norite būti nuskriausti 
C atvikia in New Yorka, tai ticsog 
S kreipkitės pas Geo. J. Bartasziu, 
2 Agentą, nes jis yra visiem gerai 
< žinomas žmogus.
\ vakortes ant visu linijų in Ir isz 
S Lietuvos.
/ piningus in visas dalis svieto 
C pagal dienos kursą.
\ pasportus isz Suvienytu Valstijų. <
> Pasitinkam žmonis ant geležinke- < 
Z lio stocz.iu New Yorke pribuvus J 
f isz kilu miestu. Suteikiam nakvine < 
\ nes užlaikom narna su 38 kamba- < 
S rais. Palcidžiam pasažierius ir ju 1 
? bagažius ant laivu. Žodžiu sakant J 
c pilnai buna aprūpinti kurie kreip- < 
C plasi in musu vlrsz-mineta agen- <
> turą su reikalais, vargo ir nclal- 1 
r miu nedalirs niekados. Tautiecziai J 
C brangus kurie manot keliaut in i
> Lietuva, kviceziam visus kreipki- * 
/ tęs in musu agentūra per laiszkus 
Car ypatiszkai. Gausite sanžinisz- ( 
C kus patarimus nes mus prideriste <
> yra tarnaut visuomenei labuj. *
r Reikalaukite laivakorczlu ir pi- J 

j C ningu kurso in musu artimiausia < 
I \ nfį«n, (

GEO. J. BARTASZIUS, ;
498 Washington St. Now York. < 

Telefonas: Spring 9537 1

ofisą.

t

I
Į

Miestas Vai s L i ja . . . .

4 4

R*- •

J ums

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

414 Water Street,
M“last alga, kuri isziuoka milijonus del gerumo’

BALLSBAND 
a a*?“ -« n* *

J

Mainierio Ceverykai 
su tampriais padais

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszlcs negal ju perpjaut 
nei pcrpleszt.

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainos©, 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir Ivasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Jus galt© gaut “Ball-Band” batus, pus-baczius 
(11 iminer) ir czeverykus (Lopac) baltus, mudouus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys”.

Mishawaka Woolęn Manufacturing Company 
Mishawaka, Ind.7'»L”

GREITAS PALENGVINIMAS.
Nevlriino maisto, skausmas, ruksztis 
ir užkietėjimas,kada jusu pilvas yra 
visas netvarkuoja

GARFILAX
priduos jumis greita pagolba. 
veikla ir paluosuoja vidurius.

GARY! LAX

Greit

yra pavidale peppermint kandžiu, pri- 
emna imti. Geras visiems, seniems ir 
jauniems. Bandykite szl naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai.

Dykas iszbandyinui kuponas:
Frank Gar/inkel, Mfg. Chemist,

141 Ave. A. Dept, L-15. New York 
Parszau prisiųsti man dykai sempeli

Garfllax ant szito adreso:

Vardas:
Ulyczla:Buda 

grajymo muzikeš (natas) su-[Miestas:

Lietųyon, reikalaukite isz
Ir apskritai,

Matau, jog

yraO teip, 
mergaite. O 

kaip tamista tai isztyriai?
Sveczcs.— Ugi sziadien kada 

man atnesze szmoteli pajaus, 
tai maeziau kaip su žiurstu nu
dulkinėjo dulkes nog pajaus.

Parsiduoda Farma.
59 akierei, arti Mahanoy City.

* a. a 1 . a «• ' S'*. «* V V*IJ 1 . ■

Dasižinokite ant adreso 3|- W.
Spruce St. Mahanoy City, Pa.

(A? 23)
11

I

»>V
(A3 23)
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SAULE

ŽIURKE
Ponas Stanislovas Pas. 

riaušes mano prietelis, 
senu jaunikiu, — delko? Nie
kas to suprasti nei iszaiszkyt 
sau nemokėjo. Buvo didžei pa
togus, apszviestas, turtingas... 
rodėsi, kad netur 
prie moterių, g 
rinkti patogesne, 
pana visoj aplinkinėj.

Žinojo apie tai, pas 
but nusidavęs praszyt rankos, 
butu priimtas, 
kada jam priinyta apie inst' 
girna stono moterystes, 
stebėtinai iszkreipdavo 
ir kalba parmainydavo 
ka kita, 
davo aj)ie priežaste neapsijia- 
cziavimo visad jaukdamas at
sakydavo “žiurke!” Daugiams 
niekas negalėjo iszkuosti anie 

Teip tokiu atsakv-

ge- 
buvo

neapkantos 
a Įėjo tad iszsi- 

turtingesne,

kuria

bet kaip greit 
a- 

visnd 
veidą, 

apie
Kiek kartu paklaus-

žiurke!

ta dalvka.
mu ant pirmo klausymo atpro- 

po dvide 
metu nesimatvmo \ e-

vino ir mane kada 
szimts 
na karta paklausęs:

Kas tave sulaikė 
apsipaeziavimo apie kuri 
v o laike man kalbėjai: 
perskyrė tave su motore 
rioj matei idealiszkuma 
žios lyties žmonijos?

y

nog 
sa
kas 
k il

gi 3 -

Žiurke! paprastiuiause 
— atsake tik biskeli su 

pykęs mano klausymu, - 
tarkoje žiurke4!

— Ar tai da yra nepapras
ti uos, su szesziom kojom žiur
kes* — ]>aklausiau noredu.m.is 
paerzint s

žiurke!
ke-

avo dranga.
nepaprastinos, irei 

su szesziom kojom bet yra su 
dviem kojom žiurkes, 
in slaptybes szirdies mus 
mislvf

kurios 
ir 

uola s,
slaptybes 

norėtu dakast
idant iszkrest ir parodyt viską 
ta, ka priesz svietą 
didžiausioj 
su prispaudimu.

Sziuom kartu tikrai 
cziau apsimainvt in

priesz 
slaptybių

laike m 
pasakė

geisz- 
apsimainyt in žiurke, 

idant galėt dasižinot kokiu bū
du mažas gyvuliukas kai]) žiur 
k e galėjo perskyrt tave su ta
vo mylima idealiszka ypata 
primenu sau, jia tavo iszriuk- 
taja. Paraska, teip pat sau 
gero subadavojimo, balta rau
dona su juodais, plaukai, dan
timi kai]) perlai, gerai jia pa
menu, o neteisybe?

— Teip yra, 
lovas su 
azypsojimu.
matyt, gylei inleido 
tavo mintiję.

— Teip yra ir kad ne

Paraska

atsake Stanis- 
szandi jeneziu

Patogumas jos,
szaknis

nnsi-

nežiu- 
butau

SU

! koj.
— Isz to visai nesijuokiu 

—gailiuos tiktai kad tu, mano 
guodotinas BĮ.... ne buvai ma
no vietoj ir padėjimo... kada.... 
nodabaige, nes pasiūt iszkas 
juokas nedaleido jam tolinus 
kalbėt i.
kis... butai 
les akis.... 
grąžei but 
kalbėjo tolinus pasilsėjus. Ali 
gailiuosi szirdingai 
kad ne tu buvai tuom iszrink-

kad asz tave

IK'S

Kįada pamislinu, ko- 
.ii. padaręs dide-

lerstatau sau kaip 
iszrodes veidas...

no kapitojelio kuris lyg 
ko buvo ra.nkose mano globe- 

Drisipažinstu tau BĮ, kad 
tas man 

nepatiko, nes ant rytojaus ren
gėmės važiuot ant zobovos gir- 

ponia Paraska, 
ne nepa.nasziu bu- 

globejui 
szir- 

(red i-

visiszkai o visiszkai

rion,.tai yra:
y

to lai- Nežinau 
ar asz moteres Jabjau 
gaudau — 
kaitije, jekutei neapženk Ii na
rnos spalvos, kabanezio ant at

kauki,

ar motore žiurkes, 
persi- 

trumpam andaro-

jos motina
vo daigtu
pribuvimo, su skausmu
dies daba i gi a u tuoleta 
nimasi,) kurie man pertrauke,

ga i luoši, i la iszkas

atsakyt i

mazyczeis 
pražilusiais 

rau kszletu 
pasirodė man visai

nepažinstama y pa ta
y kuri persi-

tiniu laimes, - 
aplenkiau....

— Kada su jia persiskyrei ? 
paklausi4, geizdamas 
ka nors dažinoti.

lu kelias dienas po (avo 
kaii) tai

t r 
kad buvo 
nes lik devinta, rvtmeczio 
sidaviau
atsisvei k i nimo 
............... ko. T 
ant. kaimo tik

pa g;

praszyI

ankst v va

sikiszusiu 
plaukais pusiau 
be dantų, geltonu 
veidu - 
svetima,
ir kad da motina 
gandus ne mažiau už mane pa- 
szauke: 
jai!.... ne 
nes mano 
Szaltas
mano kana, 
jia. tik viena 
veikslas jos ne 
mano 
raska

Parusiu! kaip gale- 
kaip ne biiezia paži- 

I *a ra s k os. 
perbėgo

BALTRUVIENE.

Mat bobos ten laiko ne turi 
Ar kas nepraejna žiuri. 

0 kimia, kožnas, 
Nepraustos •mrnos, 

Su lležuvois makaluoja 
Kožna žmogų aplojo.

O szirdeles mano, 
Jeigu karta skalbt užsimano

drapanas pa-

y DŪMOJIMAI.

vvstes 
mas .

Svietas stovi ant apga- 
, o gyvata yra, prigavi-

Tai pamerkė

— Labai tankei 
papuoszos, 
dengineje.

— Saldu
nes da saldžiau būti rei kalnu -

brangios
gilus žaidulius ap-

v ra reikalauti,
pudeli 

Tai baigė subatoje.
M a rsz k i n e i no k oe z i o I i 

Ne neprosavoti,
Negali sviete pasirod\li \Y e

Tai tokios bobeles

tu.
rei-— Mylėti ne yra gana 

ke mokėti mylėti ir reike mo
kėti pamokinti mylėti.

Gyvenime žmogaus yra

J

niekur iszejti.
ant Si k st 
st rv * o, 

• 7

misles, kuriu žmogus 
‘pasakius negali kensti.

nog pats ryto. 1 — Jeigu nori būti laimingu 
mažai jirieteliu, bet 

nori Imti

Viena boba per nakti bujojo, 
Net po gaidžiu namon par

sibaladoji), 
Vyras baisei užpyko, 
Kaili bobai iszhipo.

'Toji pas vaita nusivilko, 
Palecenia iszpirko, 
Priesz vaita atvedi4, 

Vaitas tuom nubaudęs 
Liope JS dolerius užmokėt, 
() kad piningu neturėjo nu

ėjo in džela atsedet.
Pati isz to džiaugėsi, 
Ir net dydžiavosi, 

razumo pamokino 
In kalėjimą pasodino.

kvailiuke kada 
vyras sugryž, 

gerai

lobejo, ir neveizint, 
valanda, 

mi
nas savo 1 ’araska, del

su jia ant ne- 
rikejausi perbut 

keletu dienu, 
sau žiue dideli4 

ne atsi-

Smirdi visadapaalios, i kokio laiko. . I • « -
< , - .  ............... w . .
vienok laikau 
nuodėmė iszvažiuot 
sveikinos Paraskos.

mot ina atidaro man 
baisei susimaiszius 

naktiniuos
jai tas tiko 

nezi n re jau 
kad i 

labinus, ir knip
uni du st<įveliamas mil slenlis- 
ezio nkimis prndodu jieszkoti

m \ luinosios I *a rus kolos.
Pamušos norą 

atsako man motina, 
neįižgaiK'dima 
do, kad radau stuba tuszezia.

aisz- 
pert rau 
sau vai -■ 
ra n kos

i

pon m
pati duris, 

buvo da

i

grazios
sziurpulis 

ir norint maeziau 
sekunda
iszsitrins isz 

atminties niekados. Pa- 
prany k o toj valandoj

Alejnu j kambarije per siena o motina
iszvaziavimui, 
kiau kalbant asz ne 
kiau nes da už d\'iejii 
ežiu, turėjau
Paraskos, norėjau dalaukt die
nos kurioj turėjau gaut augsz- 
tesne vieta ba žinojau kad ma
no globojas 
net urt ingos 
nesat i kės.

Bet stojos 
praleidau < 
globojo, ir draugystėje4, 
mvlimos Paraskos kuris

nes 
buose ir ne labai 
prie veido -

mi

• . . . . I .iszsi ri n k i mo ' t a i ant los 
s paezios nekaip Imt Įjos

ant

kitai]) ta 
I ra iigysteje

diena
sa v o ' savo
savo

mane

per 
nesą rmat vi

• paprasti-

|>ag 
s i davė 
idant pasiust, iii ana svietą kal
tininke, t(‘ip nemielo atsiliki- 

Po keliu miliutu vienok 
laiko, kame ir asz paspejau 
atvesi, isz pirmutinio nusiste
bėjimo ir iszgasezio inejo mo
tina, 
ros,

p’iebus koki ten innagi nu- 
paskui jia ku maro n

mo.
asz

• * #

Subėgo kelios bobos, 
() kaip statynes storos, 

Nerado tokio prietdiaiH, 
Kad parnesztu viedra alaus.

t > viena storiausia,
.Ir kaip rodos seniausia, 

Tarė: Ar-gi mes grinork

t ur(‘ki(‘
jeigu

: pasini py k 
prieleliu.

— Jeigu nori būti palaiky
tas už iszmintinga, tai 

kvailesneis už save;

I
nelaimingu, 

kanuodaugiause

d rau
gauk su
kad ta\a> užkalbins iszmintin- 
gesnis, tai iszsikalbek nesvei
kumu ir pabegk no

Su

i are: yir-gi mes grinorm> 
Ar-gi jau neduosime rodos.’

Tel<4tona du
Ir gert invales tur

Kaip pasakė, teip ir padaro, 1

osi m e, 

esi Ule!

g .P- 
k riauezium 

drabuži, su sziauczium
kalbėk

su
su skalbikia 

anglekasiu

a ]) i e
apie apsia\ima,
apie skalbimu,

|upio anglis, piki, skviba ir du- 
; su kožnu

Įjojo amatu, nes 
Įbarzdžiu kulbe)

t spakaian visai ant pažiu- 
— kalbėdama:

Pabėgo! pabėgo neprie
telius — nelaiminga Paraska 
teip baisei persigando!

Nežinojau ka ant to atsakyt, 
tardama Patylėjau. Pažiurėjau ant lai-

savo

namieje, 
paregėjus 

ant mano vei-

Palauk tu
y

užlaikė kelias dienas pas save.
stojos .’

nekantrybei Nuvejo bažnyczion
...j negale-j t uos žodžius uždarinėjo duris, krodelio isztariau 

kambari, stebėjimo, kad jau vėlus laikas
Boto, 

nesava, 
buk supy-

kai]) 
klausiau su didele

n ieko
Teisinga buvo 

motm’e niekas nei szeszi'lio ap- 
d iszrode man lyg kokia 

susima iszusi,

y
Tuojau s pas alini

Tai tau
Ale tai

i kaili pa- 
mankszt vs.

t ele foną 
davė.

uamieje,
y

i su

Domi Paraškai 
jau užmesi i. I nusi- *

i vedanezias in kita 
ar kokia ten kamarka.

juodinimo negalėjo mest 
jos, norint buvo naszle to, tik- buk 
ra tiesa 
(
noro mažiausio ne turiu, ir 
mielas Bl., trip jau 
ežia.

a1

dienai guo-< 1
g sziai

loju jia vienok, apsivesi su jiat••
kus.

i ’aprasze 
viet on

teip

kad....

Zvdbernio ne buvo
V

O bobom iszdžiuvo burnoje 
Volei telefonavo,

Ir volei atsakymo ne gavo. 
Pluslamos namon imt rauk--’ 

Ba alaus nedasiszauke.

Ii amai ninku
jeigu su skust- 
i apie astrono

mija su sziaueziiim apie fizika,

apie

apie fizika 
su kvailiu apie tikėjimą, tada 
tave palaikys už kvaili ir 

'darysi
tol i u.

# # #

Kur ten netoli nog Newarko, 
Lietuvaite italijonuka nusi

pirko,

pa- 
neprie-

lestaudamas,
sa u not iket inai

Apsipratias.
— Ar ponas nesibijei 

smu ir szturmu ?
— O, poniute, jagu t oriu na 

nieje paezia ir uoszve.... tai es-1 
miu apsipratęs, su szturmais! 
ir griausmais!

du- Mat, Lietuvio gauti negalėjo, 
ku- re

jni taku, 
y

saugo- 
jeigu 

pamaželi 
kada

— Jeigu < 
įkiš idant neprapultuin 
Įejni smiltina, žengk 
į ir lengvai, tai nepailsi, 
Įkalbėsi su staigu žmogum, kal
bėk atsargei, idant negautum 
per no>i; su praseziokeliu kal
bėk labai atsargei, idant j ojo 
nesiipykintum, su asilu nesi- 
ginuzvk, ne iii disputus ne ejk

I ba

gnau-Tai nors in koki italijona in- 
si mylėjo.

Supirko italijonui drabužius. 
O ir davinėjo piningus, 

Veseile surengė,

y 

atsidarymo *manes sesti, puti — 
atsisėsti, su didtdiii 

ir apsukrumu, 
i kokius ten andarokaiezius, je- 

moteriszkus 
rinko ir mete 

stovinti kambarį.
sėdus

:: 111 

nevelv- į pasiskubinimu
gi

I .

i

Dabartės galima suprast kūtes ir visokius

— ( > dabar nei kalbos 
ra, bet ir tada 
kanezia paežiu 
ne del laves!

I ’ert ra u ke man prietel is

apredalus, 
ne-! arėta

ne buvo atsa-
ne del manes.

i ui 11 <i iiKP iiij n į ) r i e i (»i is. 

rejei tada lu dvideszimts 
kis indus, o asz tik 
szimts keturis metus. .\a, isz 
priežasties kad tu mylėjai joje

tis y surengė susveczius 
suprasze

O tas boinas iszsinesze.
Mergina svaiguli

Tiek

y

darbuosetad111 
Pa

grota manes ir 
; nenorom 

zeimyniszkus 
prietelius mano, ant ko asz at- 
sakynedavau

I ’amaželi,

( galiosj ............ . ' • '' K "
! pradėjo teip sau lyg 
kvosti api(‘ sapie

Tu-
pen- 

dvide- melo.
<a,

be

# **I4 • i

ir tas pats nesitikėtas darbas 
galėjo patikt tave ir mane, 
yra kad ir tu buvai 
aklas ant 
apsakysiu 
persiskyres su

lai 
teip jau 

visko, kaip ir
tau, bildu 

m\ Įima
kokiu

savo
pone Paraska, klausyk:

lu kelias dienas po tavo isz- 
važiavimui, apturejas 
nog mano globojo, 
pranesze man, jo 
ilgesnio laiko 
norėjo per ta

laiszka 
kuriame 

rengėsi ant
y

pribuezia

<r
iii užrubeži
kad

ant keliu dienu pas jin, reikale
apkalbėjimo, kas siekėsi ma-

I

£ ■x

><

$

Oi ’’v

■ > y v ■,

1

A

P

pradi'jo 
apie Paraska — 
(Įėjo apsakyneti 
apie
duodama 
ji, reike

mažiausio 
ne ženklvvai 

jiakreipinet
tiek man pra
geni 
lajini

Bet sziandien drauge

gavo,
nebage iszsikasztavo

O tas rakai is pabėgo, 
Ne neatsisveikino.

Tai tau mergele italijonas,
padaręs

y

Mandagus.
A. — Tu vis kalbi apie pus- 

juk asz mis-dvius bedievius
jog

g?
linu, 
misles

y

manes ne turi ant
pats pasiliksi asilu.

♦

kalba

I a i a s k a, 
man suprasti, 

suprast Paraska, my
li mane ir g 
judintas iki 
atidaryt burna 
kyt manes kad 
ka kad szt a i

tas, 
kad tu insimylejai in jia ii' gei
dei vesti sau už moterį, m* 
neveizint ant to kad ne buvo 
tai pirmu dienu jaunystes ir 
neturėjo turto, nes prieszin- 
gam atsitikime ne but užsiimi- 
nejus siuvimu ir ne but gyve
nus kur mažam butyj 
rint ant visko asz pats 
apsivedęs su jiaja.,

Prietelis mano paveizėjo su 
tokiu nusistebėjimu ant manės 
teip kad lyg buezia apreiszkes 
jog turiu misli apsivesti 
Indijouka — geltonskure.

— Tu.... Tu..... teip-gi jia
mylejei ? paszauke 
dai tylėjimo, g 
juokdamasis.

Jaucziausi pažemintu.
— Kaip tai? 

raukdamas kakta.
Ar esi tos nuomones, 

nebuvau vertas apturet jos 
ranka ?

Stanislovas teip 
kad nei vieno žodžio isztart 
negalėjo insiraudonavo, kaip 
virtas vežis, 
akis, o jis juokėsi ir juokėsi be 
pers toj i mo.

— Ar tu papaikai? paklau
siau ant galoj isztikruju užpy- 
koh .u

Jis tik užsigindamas pakra
tė galva.

— Ne! bambielejo ant galo 
led atgaudamas kvapa. — Ali, 
ah net man szonus skauda nog! 
juoko, szluostydamas aszarąs 
ir prakaitu ndg veido.

— Meldžiu tavęs iszaiszkyk 
man, ka ženklina tas ne apsa
kantis juokas. 'j

— Dęlko ne atsakantis?
— Nes juokėsi ir to, kadį 

asz teip jau ibyje jausi Paras-

po valan- 
garsei szirdingai

paklausė

kad

juokėsi,

aszaros užbegia

I

B. — Saugok Dieve, juk ap-Ar butu tau teip 
letuvnikas ?

Dabar raudok, 
Už savo kaltes me ta vok

naudos ne
turėsi, 

Nog Lietuviu apjuokta busi.

art tavos da (langiaus pusgal 
viu— bedieviu vra.

Ant ulyczios.
Nesenei ubagavai ir bu

vai kurtiniu, o dabar stojeisi 
neregiu.

— Ala Io 11 u s
del publikos turi būti kokia 
atmaina.

atsisveikinau ir iszejau apgai- 
kad negalėjau 

atsisveikint su Paraska, o 
szioj laimindamas žiurke 
ri buvo priežaste 
akiu.

Nežinojau ar pykt, ar j’uok- 
pabaige apsakymu Stanis

lovas.
Alylejomes 

ranku žmonių isz tarė ant galo
tas Įiarodo aiszkei musu jau
nus metus ir ne inpratima jog 
mes ant to pasipažint ne mo- 
kejova. 
nesiduotau teip apsigaut, del
ko tad nesiženvsiu ?

— Teisybe, kaslink 
szutinio iszrodinijno nesiduo- 
czia apsigaut, bet vienok nie- 

persenas 
idant 

tikra būda moterių, 
ris visom pusėm yra perdide- 
le artiskos.

Tas teisybe, kad moters 
nudavinejime, daug augsz- 
cziau stovi už mus visus. Tikro 
budo moterių niekad nedasiži- 
nos jokis vyras, tam turime 
mes stebėtis ir....

Labai gerai, bet tik per pa
skirta akyvuma nes nuo visur 
rasis žiurkes!...

daigtu 
szveluei |kados ne busiu

kai}) iszsitirynejas,

pa v ir-

ir 
pažint 

nes mote-

O kad ir atsiras y

gyvam jau...
>

uodoje, kad asz pa
jau 

idant pasa
vusiu Paras-

anos duris ve- 
danezios in kambarį, ar kama
ra atsidaro su trenksmu, 
pasiutusiu riksmu:

mot ere 
kuriame mes

4 4

daug

# *

Kaip užėjai
y

y

žiurke kokia tai 
ga in kambarį 
si'dejom.

y

o su 
žiurke!

i n be-

) • tam

# 

ant ui vežios 
Sikstin

Tai turi bėgt szalyn 
Teip b jautei smirdi,

Jog net apalpumas payma 
szirdi.

O tik dirstelėk in stuba 
Guli szaszlavu krūva

Dyszei nemazgoti 
Guolei nepakloti.

y 

y

y

— Vaikine 
ves žmogus, 
ant szermenu 
prieteliaus ?

Iszsiteisinimas.
niekai 

ne
musu geriausio

J 

jeigu
isz ta

bu vai

Pas sziaucziu.
Bursuas skundėsi 

riui Sziaucziui: — 
pono meisterio, ponia 
riene sako, jog

— O a j del ko?
— Ba davė man duonos 

szviėstu o asz sviesto 
tau tiktai duona....

meiste- 
I ’rasz.au 
meiste-

asz spaugas....

ne
su 

ma-

T

poneli, juk ir

Musu Vaikai.
— Mamute, aut kelintos ady- 

nos mane
— Ant antros aakti, 

vaikei.....
— O kad durys tada 

uždarytos,
— t’—gi jis pabarszkino.....
— E, meluoji motinėlė ir ga

na!....

garais atnesze ?
mano

buna

Pasaka isz 16-to szimtmeczio. būti toli, ba pro czion da ne
Jįį
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A'ažiavo du ponulei, o vienas 
isz ju buvo labai akyvas ir me- 

Igo žmonių klausinėti apie vis- 
Kada važiavo per Grisz- 

y

I
■ .
: < 'v

' fe

....................

:-e-:■>

H
Į
at

ka.
kabudi, pamate viena muzika 
užkalbino ji:

— Kas laiko ta kaima?
— Žeme ir tvoros.
— Asz klausiu, kas ežia po

nu ?

ėjo.
Ponelis perpykias paszauke:
— Tu kame, ar tai tu su Į 

lygiu sau kalbi?
— Na ne su lygiu 

ant vežimo tai esi a.ugsztesnis, ■ 
nulipk nog vežimo tai susily
ginsime.

ar tai tu

y ba sėdi' II
ll

HtMh

— Nugi tas, k a turi 
pausia pinigu.

Asz klausiu, kas ežia vy
resnis ?

— Czia yra boba, ka jau 
turi suvirszum szimta metu....

czion •

dau-

X-

O*

y k a

aiigsz-

y

. ....

^Copyright by Underwood Undvrwood.)
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Badai szitas žmogus pradėjo geležinkeliu straika.
Jonas Grunan, likos praszalintas nog dinsto kaipo kun- 

duktoris ant Milvvaukinio trūkio ant kurio važinėjo durbi- 
irinkai isz Chicagos ir tai bene jisai buvo priežaste buvusio 
siraiko. Kada Grunan buvo praszalintas, jojo draugai už- 
proteHUivojo kurie pradėjo tuojans streikuoti ir nog' jnju
prasiplatino po visu Amerika.

ginsime.
— Asz matau, 

tau duot in snuki!
jog turėsiu

— Kad asz ponuli ne szuo,' 
su snukiu nieko nevmu 
ka duosi, tai paymsiu iii ranka 
kaip žmogus.

Pamatęs ponulis, jog nieko 
nog

ne szuo
kaipy

a

-------------- - -----------
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— Bet kas 
cz i aus i u ?

— Ugi liepa augszcziausia.
— Ar toli pietus?
— Asz nežinau, kaip

n

gali

kaino
Kaip gyvas, 

kvailio mužiko niekur ne 
tikau!

— Ir asz ponuli da tokio 
asilo nemaeziau ka nieko neži
no.

nedažinos, tarė: 
da tokio 

už-

Barabanczikas inusza in bubna del einaneziu kareiviu in kare
o kur jo draugas, kuris szule jo eina? — Suraskite jin.

ft.
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Pati Vladimiro Hurbano, Czoku-Slovaku kariszko siuntinio 
Washingtone, kurie visi labai pamilejo.

Kitaip mislina. E ponuleli, tai tokia
— Ne privalote turėti kiau- žmonių pasaka! Jau tas tvar- 

linyczios arti stubos, tai Janai telis apie 20 metu, o man ne
ne sveiku!

J

viena kiaule ne pastipo!
■' ■If 
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Žinios Vietines
H”*

Seredoje kun. Augustai- 
suriszo mazgu moterystes 

, sunn

•4~.
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p. Juozą Budrevicziu 
ponstvos Budrevicziu (szlor-
ninko) su pana Mare Nnrkcvi- 
iziute. Jaunavedžiams vėlina
me laimes naujam gyvenime.

t Seredos ryta 
kasyklosia, nupuolė 
ant Tamosziaus Ualiuskio, 
metu senumo anglekasio, 
nmszdamas nolai i n i nga 
vietos.

«A------------------------ ---------- A *
muzikos mylėtojam!
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c.

Kas nuramys mano szirdele.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, s tempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
315 S. West SL Shenandoah. Pa.

turime t‘Tamista szaltysziau, 
abai puiku vakaru, o rytas da 
jus puikesnis oras, 
Žvaigždžiu“.

Szaltvszius atsako: “Tamis
ta blogai misliji, nes szia naktį 
da persimainis oras, po pusiau- 
nakeziu didis lietus 
įais.“

Ant to astromas atsako:
Isz kur ėmei ta žinia? Ar

i

matau ant

su perku-

pe paeina isz didžiu astronomu 
gimines.

Tris dienas turėjo astrono
mas pas szaltysziu ilsėtis, kol
pasveiko. Už viską gerai atligi- 
nias praszcziokui — szaltisziui 
ir iszvažiavo savo keliu.

KUR BUNA?

Kokios Muzikes Reikalaujate?
Esu ant szio svieto, solo 
Lietuva Brandi . •

. • 50c.
, 50c,

. 50c.
Turime Columbia maszina su q 
drūtais viduriais. Galima gauti u 
daugybe visokiu Lietuviszku g
rekordu. i

Suffolko
tapn;/’ no matai kad dangaus yra nu-

c c I

i •

57 
u 
ant 

Velionis buvo inal- 
azans budo žmogelis, dirbo ka

szviestas ir žvaigždes
* blizga:

bot .
Edisono maszina, žinoma kai

po geriausia maszina pasauleje.Alano brolis Adomas Butkus 
keli metai adgal gyveno Phila
delphia;
kaimo,

UNION 
^NATIONAL 

BANK 
^MAHANOYJ
K city

pu ik e i 
Esi u astromas, del to 

gerai permanau apie žvaigždes 
o ir kalendorius ant ateites ren
giu 

4 4 r

pheiną, isz Balazu 
zuingu < para. < ’Jeigu 

kas žino apie ji, meldžiu pra-

Pathe ir Rishel maszinos gra- 
jina bile kokius rekordus. ■ 1

neszt.
Tamista asz teip-gi linkiu 

sau, idant ryto butu geras 
oras“ 
bet teip nebus.
das mano jautis’ rodo 

sibus Subatos ryta isz namo po Szius su pirsztu —

syklosia apip trisdeszimt 
tu ir gyme Lietuvoje, 
dideliam nubudimi.i 
szeszis vaikus ir vednsia sese
ria Gilbertone. Laidotu ves at •

3 me- 
P’diko 
paoz’a,

No. 534 W. Mahanoy V ve.
— Neužilgio Mahanojr.s tu- 

puikiansiu pis:- 
visoje ap- 

statvsis ant

res viena isz 
linksminimu vieta 
linkinėje, o kuri 
vietos seno Pennsylvanijos lie
telio, kuri sugriaus, o ant tos 
vietos pastatys szokiu sale, 
kmtaneziu paveikslus ir pasi
linksminimo vieta ant stogo.

Szerai jau konia visos likos 
iszpirktos per vietinius biz
nierius, planus tuojaus darys 
ir kaip rodos szimet pradės 
statvt.

vietinius

szimet

rvto butu 
szaltyszius,

Tai antai juo- 
szalty- 

apjuokia 
jus visus gudrius astromus, o 

kalbėti galėtu, o! ko 
kius jis teisingus kalendorius 
iszduotu, ne tokius kaip jusu 

daug in va iri u 
O tai 

aus jautis in pastogių, ir 
g po keliu ady- 

nu pradės lyti, nes priesz gera 
orą jis ant lauko 
Palaukime lig 
sime keno bus teisybe: 
mistos astronomo, ar mano juo 
įlojo jauezio?

Inžeide tas 
alėtu daugiaus

— atsako

kad da

4 4 4

)

SHENANDOAH, PA.

— Sutižę Bedi telis 
mazgu moterystes buvusi

Frana Sugrenska
su

reivi
Mainersvilles su pana 
nieszka Valukovicziute 
miesto.

— Utarninke kylo ugnis 
name Kolumbijos bravoro ant 
-10 South Main Str. Ant giliu
ko ugnagesiai pribuvo iii laika 
ir ugni užgesino.

— Penkių metu senumo Ed- 
wardas, sūnūs Jono Jurevi- 
cziaus, 225 W. M t. Vernon St., 
nuėjo su keleis draugais prie 
prūdelio ant kalno, inpuole ir 
prigėrė.

— Jevai 
nubodo gyvenimas su savo 
vyru ir nutarė iszpleszket in 
platu svietą su Juozu Buczes- 
kiu savo burdingieriu, bet už- 
manvmas nenusidave ir L_ 
susekti.
savim szesziu metu

sūnūs

John Butkus
Box 214,

Kayette City, Pa.

Ateikite ir paklausikite kaip 
szitos maszinos grajina ir 
iszsirinkt i

alit tį

kuriuose yra 
klaidu ir melagyscziu. 
eina 
lai reiszkia , jo

pasilieka, 
ryto, o pamaty- 

ar ta

astronomu, kad 
jautis galėtu daugiaus žinoti 
apie orą už ji, už tai pertrauke 
kalba suszaltysziu, 
inas 
tiktai

p ra szy (la
idant jam pataisytu lova, 

daržinėje
si! r tszo

ka-
isz Veltui szaltyszius prikalbinėjo, 

A

ant žemes.

Mani) seso Marijona Mikal- 
auckite isz: Suvalkų Gub., Vla- 
dislavova Pav., Griszkabudžio 
Miesto. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso:

Marcela Czižauckiene
Schuylkill County,

(Ap.27) New Boston y Pa.

Magdalena Pasilauczkiule po 
pajieszkau bro-

Asz 
vyru Buguzavicziene 
Ii Jurgi Pasiliauczka ir sesers Marijo
na Szvediene, girdėjau 
atgal buvo 
Pittsburg, abudu isz 
Papiaczku kaimo. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

Mrs. M. Buckwait,
4 4 Fort St. Fast Norwalk, Conn.

kad 17 motu 
Mahanoy City, o dabar 

Visticzio para.,

(to 33

Mąno sesers sūnūs Jonas Krasauc- 
kas pirmiau gyveno Pullman, Chicago, 

Praszau atsiszaukt ant adreso.
(to 33

m.

Box 164
Alek Rimkevlcz

Raleigh, W. Va.

inpuoles
Iszrodantls 

skausmu g

O*

tokia kokia jumis 
geriausia patinka.

Cnpllof Stock 1125,0004X1 ‘’ 
Surplmi A Profits A4«0,0004M

DR. I. W, HODGENS
Specialistas užsisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
mcdikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate norvlszkl, iszvargla, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetlje, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatinates, 
lengvai pallstat, naravun, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina,
gerklėje, kaulu, stokas energijos. 
Jeigu esate silpni, norvlszkl ar liguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas prlvatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS, 
Didžiausias Ir geriausias Inialsytas 

medlkallHzkas ofisas.
Ofisos valandos: uiįo 9 ryte lig I) vai. 

Užima vi»UMr Uis floros.
121 S. Main St. Slionandoali,

Nedellomls: 12 vai. lig S vakare.

GUINANS MAHANOY CITY, TA. 
M T. CARMEL, PA.

SHENANDOAH. PA.
§8

Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant ketiniu familiju ant viso 
loto. No. 432 ir 431 W. Pino St. ir du 
namai prie W. Mahanoy St. Elektrikas 
ii' vanduo namuose.

Mrs. M. Doyle, 
433 W. Pine St.

’Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mena
muose, nepaisant ar alneszat 
parodyt knygute ar no.

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- 
mls 9 ryte lig 12 vai.Sztai Koki Prietdi Turite

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra 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 atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautiecziai 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 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagedbeti.

/

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

| DAKTARAS W. BURKE $
J LIETUVIS J

> 418 W. Market St. Pottsville <
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare.

Atsiszaukite pas
A.23

Mahanoy City, Pa.
Pajieszkau Elzbietos Stroliules isz 

JestCakio ir Vinca Sziupienius isz Je- 
naukos abudu Plutiszkiu para., Stara- 

reikala 
(to 36

«* m* i—i i— nifciii n i i o wn»<4M»-wn»' imu i—

Telefonai. Bell - Kensington 5314 
Keystone, - East 4720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.

sky-jog daržines stogas
isz liuotas, dėlto, užėjus lytui van

duo begs ant lovos, bet astro- 
užsitikrinias, jog ta 

naktį ne lis, apgulė daržinėje. 
Apie pusiaunakti dangus ap

siniaukė juodais debesius, stai
gu jiakilo viesulas, kursai nu
draskė paskutinius nuo darži
nes stogo sziaudus, žaibu žai
bai, o smarkus perkūnas pra
dėjo grausti ir lytus kaip isz 
viedro pasieliejo.

Astronomas, kelionėje nuvar 
gias, teip gardžei užmigo, 
tuokart tepabudo, kad jau jo 
visa lova suszlapo.
dias paszoko, jieszko kur sau
suma rasti, bet visur braidžio

(f- 
o

yra
I

nomas,
Turiu svarbupoles apskr.

praszau atsiszauk ant adreso.
Piuszas Žalkauckaa

Rosemont W. Va.

D AKTA R AS NA M UOS E.
I

Box 1

PARMOS PARMOS.FARM08
Jeigu, jeszkote geros ukes tai mes 

turime didžiausi pasirinkimą geriau
sios žemes Michigan steite. Visokiems 
augalams, kaip tai javams, sodnams, 
Ir uogoms. Czia žeme labai gera, bet 
kainos žemos. Nepraleiskite progos.

American Farm l^and Co.
Scottville, Mich.

Ka tik Iszejo isz .spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
apraszonia visokias vaistiszkos žoles, 
szaknis, žiedai, lapai ir 1.1, nuo kokiu 
Ilgu ir kaip vartojama. Su lotinlszkais 
užvardijimais taip kad kožnas gali jos 
gauti bile aptiekoje. x Apricz to yra 
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
Ir rečeptu. Tokia knygute yra kožnam 
reikalinga. Preke tik $1.00.

I M. ŽUKAITIS,
| 451 Hudson Avė.

DAKTARAS NAMUOSE

(A.23
Rochester, N. Y.

Sudanaviczienei 
su

net

Persigan-

likos ja po vandeni o lytus smarkiais 
Jevutc pasiėmė su

sūneli ir daryti, bet czebatai ir drabu- 
700 doleriu bot miesto palicije žiai ant vandens plūdosi o lie- 

> Jevutc su burdin- I _ .
Negana ka toji porele veižiant ant jo gudrybių.

sugražino
gieriu.
bandė iszbegti pirma karta,
bet ir antra karta užmanymas

Abudu rciketu
uždaryti in kliosztori.
nepasiseko.

menulio ir 
a Ii apsvars- 

greitu-

PRASCZIOKAS IR 
ASTRONOMAS 
-t-

Astronomai yra tai toki žmo
nes, kurie tikrai užsiima iszti- 
rinejimu saules, 
Žvaigždžiu. Jie g
tytie dangiszku kimu 
ma ir toluma (dangiszkais kū
nais vadinasi: kaip tai saule 
žvaigždes menulis ir 1.1.) Ant 
paveizdo astromai suskaite, 
jog menulis nuo žemes yra per 
50,000 myliu, 
pesezias norėtu nueiti ant me
nulio, tai turėtu ejti 50 metu.

Aastromai

laszais krinta ant jo. Nori apsi-

tos kerta jam be perstojimo ne 
.Ma

yra blogai, bėgatydamas, jog 
in szaltysziaus trioba, bet kad 
buvo labai tamsu, atsidaužė su 
kakta in gebia, net jo ir akyse 
praszvito kaip septyniose baž- 

kitur, 
nupuolė 

in purvyną iki pažaseziu. Tuo
kart suszuko: “ 
juodasis jauti, koks tai tu stro- 
nomas”.

Per varga gudroezius atrado 
trioba barszkina in langu, pra- 
szydamas, kad duris atidarytu. 
Szaltyszius nusiduoda miegant 
bet juokiasi girdi, žandus su
si imdamas,

Paskui po keliu minu t u 
“Kas 

— Tai

nyeziose; isz ežia bego 
kakta suspaudias, ir

O ne laimingas

isz gudro astrono-
mo. 

o kad žmogus atidaro langa ir klausia.
ežia naktimis baldosi? 
asz, jusu sveczias 

O tai senovės laikuose vienas sukimas meldžiamas

y y

ko, “ jug turėjo

y >

dare, kad ir

vaikszcziojo

Nuo to užsiža-

nakvynes arba 
bet kur in kai

isz tokiu astromu, būdamas ke
lionėje užvažiavo iii karezema yra 
del pasiszerimo. Jis norėjo bis
ki pramiegoti bet praseziokai 
tokius riksmus

, akiu negalėjo sudėti, už tai no- 
roms nenoroms
lauke ant gryno oro kol arkliai 
ne pasiszere.
dejo daugiaus ne važiuoti in 
karezema ant 
arkliu szertie
ma.

Ateinanti vakaru astromas 
užvažiavo ant nakvynes in tu
la kaima ir apsistojo pas kaimo 
szaltysziu, kame prasze nakvy
nes ir maisto, už ka prižadėjo 
atlyginti. Szaltyszius prie-Szaltyszius 
me jin labai grąžei pavaiszino 
pienu duona ir vaisiais bernui 
prisakė arklius priveizėti.

Po vakarienei astromas isz- 
jo ant lauko, o 
ant dangaus skliauto temijo iii 
žvaigždias. Atsisukias in szal- 
ivszin sako

žvalgydamas

noniszku balsu:

— būva ut- 
'inleiskie 

greieziaus nes su manim blogai 
Ant to szaltisziūs atsa- 

buti puikus
oras, o jis ne miegia da ant sa

in leisk i te 
greieziaus, jeigu ne inloisite 
numirsiu isz perszalimo.

Szaltyszius inleido, o kad už 
doge žiburį pamate astronoma 
basa po vienais marszkiniais, 
su dideliu ragu kaktoje virban
ti ant viso kūno, kaip apuszos 
lapas ir vis apurvina. 
jam tuojaus biski 
aptrinias, 
va, sakydamas: Labai man gai
lu, kad tamista 
lig vales savo gudrybėse, 
butumi gala gavias, 
nelaime butu sutikus tavia ka
me ant lauku, 
mista, sau vakarikszczia mud
viejų kalba, jog jautis 
žinojo apie orą.

— Ak! teisybe tamista, szal
tysziau, nuo szio laiko — pu- 
miodosiu iuodus crvvulius. kad

vo vietos.“ — “Ak 
jeigu ne

4 4 /

Dave 
degtinu, o 

paguldė in savo !o-

neiszsidirbai 
nes 

jeigu ta

Priminkie, ta-

geriau

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

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

T. G. Hortuby

D. M. Grahntu, Pre?.
J. H. Garrnl.an, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guiuan, Tretia.
A. baniaewict M. Uavila I

' PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuviszkas Graborius
NAZIS RĖKLAITIS.

516 \V. Spruce St. Mahanoy City

■» lt

Žiūrėkite kad 
ant pado butu , 

didele “C” litera

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jei)(u sergate Rheumatizmu o Jumi jokios gyduolė* ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RRKUMATIZMO. (gerti). Prekė už bonkq ........................
URSUS L1NIMENTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti) Prėkė..........................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė...........
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prėkė... 
URSUS SKILV1NIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

$1.50
$1.00
$1.50
$1.50
$1.00
$1.50

5! » Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

BuiuhIn Daktnrns Knriunieneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

URSUS REMEDY
160 N. WELLS ST., DEP. B• • CH1CAGO. ILL,

!• Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
(! 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
d Telefonas—Bell 359 R.
S113 E. Coal St. Shenandoah

12 lig 2 popiet.

Ace-Hi apsiavimai ilgiausia nesziojasi. Ace-Hi netrūksta nei 
ne pasileidžia. Labai drueziai padirbti ten kur daugiausia 
nesziojasi. Szilti 
szlapume o kojos bus sausos.

I (onverse

ACE-HI
(a
4

vigadni ir sausi. Galite visa diena dirbti
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LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LA UOKAS.

801 E. Pine Si. Mahanoy City. Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje H milijono tmonlu ni 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta, iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brnndzas Cosmetics,

Sta. D. Brooklyn, JT. Y.

Informacijas dykai.
Raszy-

♦
v

Kasikiu vanduo juos nesurudija.

L

Mainieriu Czebatai 
ir Czeverykai

Asztrus akmens ju ne
perpjaus. Ace-Hi yra ju vaidas. Nepamirszkite. Klauskite ju 

, Ace-Hi yra padirbti isz spec 
vigadni ir sausi, ir suezedinsite

kada vėl pirksi te apsiavimus. 
ialiszko gilino. Yra drūti,ialiszko gilino. Yra drūti 
pininga.

Jusa apelinkejc randasi sztoras kuris parduoda Ace-Hi 
apsiavimus. Jeigu negausite tai raszykite tiesog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co.

ir sausi y

Malden, Mass.

DYKAI Raszomoji Maszinuke PYKAI
Kam tui‘i raszyt bu plunksnų, jeigu DYKAI 
gali turėt gera drukuojama niaszinele arba 
Typewriter!, kuri paraszo gražal ir aiszkiau 

I negu su plunksna. Ant tos maszineles gali 
kožnas teisingai ir greitai raszyti laiszkus 

įkir dokumeiltus. Labai paranki tiems, kurio 
negali gerai raszyti su plunksna, Padaryta 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra- 
szo alszkei, tuvi visds 'literas, numerius ir 
rasztlszkus žonklus^pTą njaszlnuke privalo 
..........................kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes (■ 

duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI. $6.75 

Jeigu noHte turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
darbo ar szvontadieniams, tai nelauk, ir paraszyk

>• M

tuojauš jin. I4iikrodeli8 yra teip vadinamai senosios 
aząlles systemos "Roskopo Patentas” kuris yra žl- > y 
nomas geriausias isz visu. Yra vidutinio dl^umę, n 
labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi in!niltos,+Zf 
gražius tvirtus virszus, gražius ciferblatas ir gali || I 
laikyti daug metu. Niekur pegausit geresnio laikrO«,W/' 
delio prie darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum-

Yra vidutinio didumą,
N

Mf

pa laika del supažindinimo publikos, parduosime^ A 
po $0.75 ii’ da kožnam duosime DYKAI raszoma 
niaszinele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli 
ir maszinele, tai ilgai nelauk, tik prlsiusk 25c. sidabr(U ar stenipomls rank
pinigių o reszta $6.50 užmokėsite paimdami laikrodėli ir 
Rašykite tuojaus Ir adresavokito sziteip: v '
* Practical Sales Co. 1219.N. Irving Avo. Dep. 113, Chicago, III,

maszinuke.
y

Siuvamu Ylų, Su šita yU galima pasitaisyti: čevcrykus'tnaišus, karpetusir kitusdi- 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina #1.00

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Knmpns Malu Ir Centre BL 
SHENANDOAH, l’A.

ccirtnAUo
gYEŠrWiiČH

FORTUNE 
TFU INU 
CARDS 

MadahcU^.WMO 
MAPDARO et>YlN<į CAMO C<A gMiCAUO. U.U

Ne siraikuok! Buklfi savo 
bosas. Neveik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad Ir važuosl 
in kraju. Apie dauginus 
raszykite aut adreso: 
Nossokoffs lAtornatlonal

Barber School* 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
KOc.

KkHHkiH namie mu Kerą britvn, UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iŠ geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite J} įsigyju. Vartokime tiktai geras brityas. Kaina

PILNA KALADE KA2YRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit} įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kilus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladi Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
šlukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRJS LIETUVIŠKOS KNY- 

GUTG^; D^ciwlar»tyH Burthiinkų. ^2) Kabulm*. 3)Sapnn Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina #1 .IK

IMcsMĮass PflHOM OrnkuhiM arba burtų, įnorių ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 
veikslčliais. Lietuviškai BUtaisž J. Laukis. Yra tai didžiausia ir' praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dclnažinystes (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius* -41-4 puslapių Gražiuse 
Audimo apdaruose \

Siųsdami pinigus adresuokite:
1 , '\ r

LIETUVISZKAS GRABORIUS.
-A.

Audimo apdaruose >3.50

S. P. TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

— ---- -------- !*........................................ ...... .......... ..........

VYRU
LIGOS

*" r

•v

(

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktara? 1 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije ■ 
32 metus invairlas ligas vyru Ir moterų, todol jas uuodug-1 
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 1 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas ' 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

» tiszkai, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Ncdollomis iki 2 vai. popiet.

k Dr. KOLER, .638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes

mJii^ A.TZ1

PIRMUTINIS LIETUVISZKįlS 
GltABORIUS MAHANOY CIT£, PA. 
Laidoja kimus, tiumltuslu, P&amdo 
automobilius,1 riginilk ir vežinas del 
laidotuvinę kriksztiniu, veseilljvk past- 
iražinojlmo !n*tt. Kraupto Baltins ir tL

rriS
vi
M* ,v V 1

Laidoja kunus, tiumĮtlislu, Ptfcamdo
*■ > ’ I kfc I —. 1.

laidotuvinę kriksztiniu, veselllj^, past-

!??() W. Centre St, Mahanoy City. P*.

< Jeigu kada busite San Franclaco 
f1 > tai nuslduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. riLALRIKA, Savininkas 

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma. 

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.




