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ISZ AMERIKOS

kalina ap-

via kati- fe
Tab” prigulintis prie Jo-

< larbininko ant •

Kate pergalėjo kirmėlė ižgel- 
. bedama savo ponui gyvastį.

San Antonio, Tex. — Gyven
tojai czionaitino miesto pradė
jo tirinet ar galima
teikti Karnegio medaliam už 
narus atsižymejima. Jeigu teip 
tai tuom kandidatu 
nas “
no Jamesono, 
geležkelio.

J a mesimas miegojo sau po 
medžiu ant žoles, kad sztai li
kos pabudintas per savo kati

le. nžszoko jam ant kru- 
Vos dvi pėdos nog jo

jo paregėjo kirmelia barszknti 
szokt i 
nutir

po isz persigandimo ir neturė
jo pajiegu gintis.

Tame katinas kaip 
ant barszkuczio kuris 

rengėsi ant metimo>i, bet jam 
katinas ir antru 
prieszino ir prasidėjo 
mas ant gyvasties ar mirties.

Ant galo Jamesonos atsikvo
niai ika.

nuogojo

na, km 
tinęs.

kuris buvo pasirengiąs 
ant jojo. J amesonas

BALSAVIMAS MOTERIŲ UTARNINKE.

karta milijo-rtarninke po visa

ISZ VISU SZALIU ISZ KARISZKU LAUKU.

majorasPo ilgam pasninkui, 
MacSwney mire.

London. -— Panedelio vaka
ru Brixton kalėjimo, mire ma
joras MacSwiney kuris iszpas- 
ninkavo 74 dienas.

Priežastis tojo pasninko tojo 
airiszinio pairi joto
jog jin Agnlije aresztavojo už 
platinimu tautiszkos 
gainios ir iždą vyst a. 
MacSwinev sakosi vra

buvo ta.

nevalgo, tik- 
szven- 

savo dva-

T
szoko

kartu

žaibas

pa>i- 
galeji-

tejas, pagriebė matiKa, uz- 
muszdamas didele kirmėle.

Gyveno 138 metus, bet mirė 
nog apdeginmu.

Bakersfield, 
pas Lefthand, 
Digger sztamo, kuris 
buk turi 138 metus, mirė czio
nais ana diena, bet ne isz se
natvės. x

Kibirkszfys isz jojo pypkes 
nog ko 

ir mire Sierra 
1 Jiidotu- 

visi 'milijonai

Calif. — Fili- 
indijonas isz 

tvirtino

uždegp jam drapanas, 
baisei apdege 
Nevada kainuosiu, 
vese dalybavo 
isz aplinkines.
Rado kaulus 9 pėdu žmogaus.

Pittsburgh, Pa. — Kada pro- 
llolland.fesoris Dr. \V. J.

kasi*
SU 

darbininkais kasė kalneli je 
jieszkodami senu užlieku, užti
ko ant kapo kuriame rado kau
lus devynių pėdu augszczio 
žmogaus. Pagal praneszima

pėdu
..... -r,—— Pagal 
profesoriaus Holland, tai tasai 
žmogus turėjo 
kelis tukstanezius
lūs tojo milžino likos nusiuns- 
tos in Carnegio Muzeju.

Užkasė dvi savo dukreles 
gyvas.

Lansin, Mieli. — Karl Roops, 
2 metu farmeris, pasidavė in 

už nužudini- 
tri-

rastis žemoje
metu. Kau-

3?
rankas palieijos
ma savo dvieju dukrelių -
ju metu Darata ir dvieju metu
Bernicije.

Priežaste nužudinimo pada
vė tokia, buk isz 
pesezio kad jam

nu
ga la. Pir-

didedio ru- 
neužderejo 

kviecziai, o idant palengvint 
sau ergeli maitinimo vaiku 
tarė joms padaryti
minuse užkloroformavojo mer
gaites, po tam iszkase duobia, 
o kada mergaites da kvėpavo, 
inmete in duobia ir užkasė gy
vas.

Motina kuri gulėjo lovoje 
trecziu kūdikiu kuri 
dvi dienas adgal, 
apie baisu darba tėvo, pavojin
gai apsirgo ir hadai mirs. Tę
va uždare kalėjime.

Isz senu padirba jaunus.
Baltimore, 

ris Steinach, 
minas iszrado būda praylgini- 
jno žmogiszkos gyvasties per 

kokiu ten 
da svietui yra 

Sako jisai jog po 
inleidimui tuju gaivalu seniau
sias žmogus jauezesi kaip jau
niausias žmogus 
venti kelis szimtuS metu. Bau
dimai buvo daryti ant dauge
lio senu žmonių su didžiausiu 
nouiunl/imil

su 
pagimdė 
dagi rd us

Md. — Profeso- 
australiszkas ži-

inleidima in kuna 
gaivalu kurie 
nežinomi.

ir gali gy-

Amerika balsuos pirma 
nai moterių ant prezidento Suvienytu Valstijų ir kitokiu vir- 
szininku. Visos moteres ir merginos kurios 
vojo ir užmokėjo padotkus, privalo balsuoti, nes per 
metu provijosi lygiu 
įloję isz teip geros ] 
veikti per balsavimu.

Visos užs i regi st ra
il augeli 

tiesu su vyrais ir dabar tegul pasinau- 
ka ir jos gali nu-progos; tegul parodo,

propn- 
Majoras 

nekal
tas tojo užmotinejimo ir nuta
rė mirti isz bado už savo te\ v 
ne, ka dnlaikfc duota žodi. Per 
74 dii nas nieko
tai priiminėjo kas dien 
cziausia isz ranku 
siszko vadovo.

\’isi airisziai sziedien garbi
na MacSwiney kaipo Lankyto
ja už savo 'Tėvyne.
Sūnūs Povylas apėmė grai- 
kiszka sostą, po mirtei tovo.

Atėnai, Graikije. — Per mir- 
Aleksandro, kuris

mirė nog inkandimo bezdžion- 
ku, sostą aperue jojo

t i karliaus

Vyruczei, tokis tikėjimas jum'Tėvas nužudė savo vaikusJr 
pats save.

Meridan, Conn. — Jonas A. 
Taylor, 40 metu 

žudė savo du s

patiktu geriausia.
- Kur, 

randasi visko, 
pabėgusiu porelių ir gyvenan-j 
ežiu ant “vieros”. 
kiu tikėjimu, bet szis 
sias tikėjimas 
daugiausia, 
prisi raszp j j’. ke 1 i, L i e t u ve i.

Palicije daginius 
nauja tikėjimą nutarė pažiūrė
ti kaip toji nauja sekta garbi
na savo dievaiezius. 
maitinami kuri 

Monkey house” 
narna) ir net iszsižioja stovėjo1

('Ii ieago. 
czionais

kur, bet 
ne t ik iI rr senumo, nu

li n u s 10 i r 14 me- 
bet ir viso- J1 s<oiumo, po tam sau szove in 

naujau- 
patiko vyrams 

prie kurio

Žudinsta atsibuvo
Pond ežerėlio

pakauszi.
vidurije Biaek 
ant kurio tėvas su vaikais žu
vavo.

. k’ima mate kiti vaikai stovinti apie szi: I < 
•jai. I 

Ateja iii!

badai
Visa taji baisu atsiti-

palici-

4 i

per koki laika 
pamaldas tikineziu.

Ant grindų paregėjo septy- 
nas merginas nog 16 Ivg 18 

senumo,

mt kranto ir pranosze
Tayloro pati nog kokio

I tai laiko negyveno su savo vy-
• 4 rU’praminta > ... • (•1 |v. . daugiau gvventibeždžionių v. • * . ..- ; užbaigė sau ir vaikams 

iii, nes paezia labai
gyvent.žiūrėdami in i

nog 
metu senumo, gulinezias ant 
pecziu ir spardindamos su ko
jomis in virszu Keliolika vyru 

toms gulin- 
ezoms merginoms, o keli klau
pė ant keliu 
jaises.

Policijai buvo už daug tokiu 
pamaldų ”

sus už nepadoru pasielgimą.
Amerike kožnas gali 

Dieva kaip jam 
tokis tikėjimas yra

prisižiurinejo

meldėsi

i i

1reczias 
suims Povylas, kinis turi tik- 

Naujas 
neisz- 
kara-

tai 19 melu senumo, 
karalius valdys, 
rinks naujo.

pakol 
M irusio

liaus laidotuves atsibus petny- 
czioje.
100 žmonių žuvo nelaimėje ant 

geležkelio.
Tokio, Iszponije. -— Aplai- 

kytos žinios isz Darbino, Man- 
, buk szim- 

daugiausia rusai 
susimuszimo

Tokio,

o (asai 
daugiau 
užbaigė

neturėdamas ko 
ant svieto

gy vaš
iu y le.jo, ir
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Žydai bėga isz Lietuvos in 
Vokietija. - Dydele sker- t

dyne žydu.
Kaunas. — Zines skelbė, buk 

isz czionais ir visos aplinkines 
žydai persiėmė dydelia baimių, 
kada daginio, Imk Lenkai ejna 
ant Kauno. Szimtai žydu bėga 

Pagal daneszi-
y 

iszskerde keliolika, szimtu žv-. *

in Vokietija.
mus, tai Lenkai užemia Vilnių

į IIi
i.j

du. Daugybių Lietuviu pradėjo 
apleidinet Vilnių ant paliepi
mo generolo 2eligowskio.
Smarkus musziai prie Kibartu.

Lenkai iszguiti isz Sura- 
ciszkiu.

Vilius, 2. 10. — Generalinis 
Sztabas pranesza apie toles- 

Kovas tarp Lietuviu ir 
Lenku. In Vakarus nuo Nemu
no, 
I \ J ( 

įklus, Nakczia isz 1. i 2. Oktobe- 
iri apszaude musu 
' Abifmsiai

patalpyta bartu Kraszte. Pasekme^ szitos

mas

Lenkai neatbodami savo 
ažadejimo, nebevartoti Gin-

*

’i

L.: Stovyklas, 
ve i ko Artilerija.

’ dpacz smarkiu Kovu buvo Ky- 
i 

uoloje kurioje iszmuszta skyli* ir iii lenais mirusio Tainerio Kovos buvo, kad Lietuviu Ka- 
Skyli* užpe czet ino su bronziniu toblyczia, reiviai apleido Augstuma 201

Aeseniai min 
kuna po 
ant W'hiti' kalno.

Louis S. T ainer. Bostone, 
smert sudegint ir palaaidoti ant kalno

Pelenus indeta in bleszinia ir

pelenus in< lėta. 1 
ant kurios yra paraszyta kada 
SISI.

nu re

savo
\\ hitel’ace

paliepė 
4 t

ir kas toje vietoje “sil- Kybartu Kraszte. Lenkai, kuri 
1. Oktoberi buvo užėmė, Suni
eži sz k i u s, 

iszvvti.
tape isz tenai Lietu

viu iszvvti. Szitose Kovose 
ypacz pasižymėjo vienas Lietu
viu szarvuotas Trūkis.
Lietuvoje dydele baime. Len

kai ejna gilyn in Lietuva.
Kaunas. — Lietuva vra sto-* <1 -

vyje absoliutes panikos delei

Isz Lietuovs
Alscdžia, Telsziu apskr. 6-IX 

Nuo Laukos lauko malūno pa
vogta pora arkliu,..vagys nesu
sekti.

I

Miestelyje žmonių, antra 
turime bent du traktierių. Ni- i 
kalojaus laikais vos tik vienas i je, kad jie gyvena nepriklauso- 

respublikos ku- 
Nenori jie staty-

ir daugelis pasižadėjo 
szauliu burins,

!kaminu ginti savo szali.
Gaszcziunai

stoti in 
kad galėtu tin-

Sziauliu

Žem. Kalvarija.

, ap.
Szio kaimo’jaunimas skiriasi 

i in dvi dalis. Vieha galima pri
skirti prie sveiku ir kultu ringu

ir neveikliu, kuriems ne galvo-
])rie negyvu veržimosi gen. Zeligowskio ko

manduojamu kareiviu Vilniuje. 
Kas valanda eina gandai, kad 
tos “nepriklausomos” spėkos 
einant Kauno ir mano paimti 
Klaipeda.

Szis nedidelis ir perpildytas

dzin rijos, pranesza 
tas žmonių 
užmuszti laike 
truki uant kiniszko geležinke
lio. Apie du szimtai sužeista isz 

skaitlius mirė, 
nėr žioplysta 

inžinierių isz kuriu vienas bu
vo girtas.

kuriu didelis 
Nelaime patiko

bu\o. Apie blaivybe dabar ne- mos Lietuvos 
rioms metais.

naujo szviesaus kultūringo 
Nors, tiesa sventa- 

atejus stengiasi 
susieiti iii buri.

veltui laiko, 
griebiasi darbo tuoj in poras ir 
suka yalsa. Ir kada jau kojy
tes invargsta tai susėdo prade
da kalbėtis ir kiekvienas sten
giasi kuo invairiausiai ka pa

llet sakau,
taip, ka doras ar dora Lietuvai 
teneiszdrystu ne tamsia nakti 
viena sau pasakyti.

Taurage. Nežinau ar visuose 
miesteliuose pas žydus krautu- 

taip paplitusios mal- 
kaip 

Dažnai tenka 
vi n i nkus 
maldaknygiu lapais.

Skapiszkis. (Rokiszkio 
a])skr). Szis kampelis Dievo ir 
žmonių pamirsztas, tartum ir 
saules spinduliai szia nesiekia, 
nes didele tamsa visoj apylin
kėj vieszpatauja. Skaitanczius 
laikraszczius, knygas labai ma
ža,

hera kas ir bekalbėti.
kad isz mados iszejusi... Dabar ti
geria visi: buržujai ir proleta- gyvenimo.
rai; dvasiszkiai ir svietiszkiai...(dienini

greicziausiai
Įiiecalejo be josios
Lietuvys aresztavotas už plati

nimą bolszevikiszkos 
propagandos.

Pottville, Pa. — Czionais li
kos uždarytas kalėjimo Petras 
1 hnlavicziiis isz 
už praplatinima 
kos propagandos 
anarkistiszku szlamsztu 
tu iždnotu per Komunistu Par-

... ______  . Kortelosia ko-
■ kias Dudaviczius iszmetinejo 
buvo iszspaudyta, jog jau ate- 

;arbintjjo laikas del darbininku idant 
apsigink luotu ir nuverstu val
džia, armije, flota, policija ir 
užimti visas dirbutves po savo 
valdžia.

() kad Dudaviczius yra Ame- 
rikoniszku ukeszu 
tavoje, lodei jin
siunsti adgal bet turės stoti ant 
teismo czionais už iždavvsta. 
Slapti agentai nog senei turėjo 
jin ant akies ir ant galo papuo
lė in slaistas.

Badai Szenadori ir Mabano- 
jui neužilgio teingi kelis komu
nistus aresztavos, kuriuos turi 
ant akies nog senei:

AKYVI TRUPINĖLIAI.

priesz

M inersvi I les, 
bolszeVikisz- 

ir visokiu 
rasz-

ir aresztavojo vi-
t i jo Amerike.

KUNISZKI TRUKUMAI.
rai; dvasiszkiai ir svietiszkiai...

Alkas (Rietavo valscz.).Rug-
kuo

sėjo 4 d. isztiko netikėta nelai- ’r l<n(l neliūstu

patinka, bet
“tomuch!”

nu-

Pasvaigusi ita-

Paszove daraktorka, jog 
baudė josios iždykusi sūneli.

Chicago. -
le, tūla Rindoni, praeita petny-
czia nusitarė atkdrszyti josios 
sūnelio, vienuolikos metu Her
mano mokytojai, 
Reynolds, fe
Nuėjusi in 
(prie

p-lei Rosi* 
Nutarė ir padare. 

McLaren mokykla 
gat-b’lournov ir Laflin

vi u) ji nei žodžio netarusi isz- 
si t rauke 
szuviais

revolveri 
sužeidė

buvo pilnas $

vaiku.

ir dviem 
mokytoja. 

Kambaiys, kuriame atlikta tas 
pas i k es in i mas,

Kada mokytoja par
puolė ant žemes, kilo dideliau- 
sia panika, 
ta proga, 
isztruko.
ir josios palaidusis sūnelis. Kol
kas, policija

Pasinaudodama 
pas va i g u s i o j i itale 
Kartu suja pabėgo

ju da nesurado. 
Mokytoja gi nuvežta in ligoni
ne. Pasveiksianti.

Pasikėsinimas ant mokyto
jos atlikta neva dėlto, kad ji 
nederamai elgusis su puolikes 
vaiku. Bet mokyklos valdy
ba suko, kad tas vaikas buvęs 
“staeziai nesuvaldomas.” Ki
taip sakant ,nesimokines ir ne
paisęs mokytojos persergeji- 
mn j . .■ 1

Gydytojams peržiūrint mu
su branduolius, kurie buvo pa- 
szaūkti stoti karen parode kad 
treczdalis musu vaikinu ko
kius nors kuniszkus trukumus 
turi, ir per tai tapo nepriimti 
kareivyjon. Daugelis sziu tru
kumu jeigu kūdikystėj but bu
vę prižiuromi visai lengvai Im
tu praszulinti, kiti kad ir dar 
Imtu galima iszgydinti jeigu 
tik kreiptųsi gydytojams pa- 
<r

(

tarnystes

pabuvo 3

miestas negali tinkamai sutal
pinti Lietuvos valdžios, kuri 
skubiai pabėgo isz Vilniaus, 
iszbuvusi tame mieste tik kele
tą dienu.

Gcn. Želigowskio spėkos Vil
niuje siekianezios 40,000 karei
viu ir jeigu jos gaus užtektinai 
reikmenų, galbūt bus per stip
rio, kad Lietuvos armija galėtu 
jas užpulti.
Wrangelis paėmė in nelaisvia 

15,000 bolszeviku.
Sebastapolius. — Penkiolika 

tukstaneziu bolszeviku likos 
paymta in nelaisvia, daug ap
motu ir kitokio kariszko mate
rijoje gavosi in rankas genero
lo Wrangelio armijos, pasku- 
tiniuosia keliuosia užklupi? 
muosia ant bolszeviku.

Norints generolo Wrangelio 
armije panesze gana dydeles 
bledes, bet turi dydelius pasi
sekimus musziosia ir aplaiko 
daugeli nauju rekrutu, ginklu 
ir maisto. Tomis dienomis ren
gėsi užklupti artimoje Krime-

sa k y t i, pasakyti

me viena moteriszko. Kuliant 
maszina pagavo jos drabužius 
ir apsuko keletą kartu apie vo
lą. Taip sudaužyta 
dienas ir numirė.

Generalinio Sztabo praneszi- 
Pietu baras 

Lenkai puolė musu dalis ruožte 
Vilkopedai, Rinkežerai, bet su
tikti musu kulkosvydžiu ir ar
tilerijos ugnimi, pasitraukė. 
Prieszo artlerija apszaude Vol- 
merio-llolnv * ir Krasnobura. fe
Ties Ogorodnikais buvo žvalgu 
susirėmimai.

Vidurinis baras. Musu dalvs 
užima Kisziszkius. Kitose baro 
vietose ramu.

Merkine (Alytaus ap.). Rūg
ti. laivo dideli atlai-

mas. 11)20-1 X -29.

uii’iiinu
vese vrafe
dak ny ges, Tauragėje, 

matyti krautu- 
prekėsvynioja n t

Ii

*4

elbos.
Laikas patriotu 

dar tebera. Sveikata ir drūtu
mas tautos visu piliecziu yra 
tai didžiausias turtas tos tau-

gimes Lie- tos. Pasimokino pereitos kares 
atsitikimu privalome būti at
sargesni ir prižiūrėti dauginus 
savo sveikata, idant ir vėl per 
invalidus neapsižiūrėjimus ne- 
prisietu nereikalinga žūti mu
su milžinams.

Yra užduotim kožno vaikino 
saugumo delei netik jam ypa- 
tiszkai bet jo szeimynai, tė
vams, valstijai ir szaliai prisi- 
Jaboti savo sveikata ir prisidė
ti prie szalies tvirtumo ir su
brendimo, nes szalies pasek- 
mingumas ir tvirtumas priguli 
nuo to kiek jos sūnūs suteiks.

NUOLATINIAI DANTYS.

negali nu-

Bargood kasi k los, Vest-*

falijoi, iszkasa daugiau augliu 
ne kaip kitos kasikius ant svie
to, in. laika. asztuoniu valandų 
darbo per diena, ba net 4020 
tonu. z

to, buvo sudegimas Moskvos, 
350 metu adgal. Tojo baisioje 
ugneje sudegu 200 tukstaneziu 
žmonių.

*

te likos padirbta 1,586,787 viso
kiu -automobiliu kuriu verte 
isznesze $1,399,282,995.

Jaunas karalius Siamo

Dydžiause ugnis ant svie-

Suv. VaIstijosią 1919 me-

4 Pirmieji krūminei po viena 
viražui ir žemai kožnam žande 
nuo 5 k i 7 metu senumo. 2 
Apatinei prieszakinei nuo 5 iki 
7 metu senumo. 2 Virszutinei 
prieszakinei nuo 6 iki 8 motu 
senumo. 4 Prieszakinei po apa
tini ir virszutini kožnam žando 
nuo 6 iki 8 motu senumo.
Akiniai ir du pilvinei nuo 9 iki 
12 metu senumo. 2 Antri krū
minei nuo 12 iki 14 metu senu
mo. 2 Treti iltinei nuo 17 iki 25 
metu senumo.

9 4/

*
kalba Angliszkai, Francuzisz- 
kai ir Vokiszkąi ir paraszc 
rlnnirnli rn nlr si i HT’.lf 11 Inivi/li.

piuezio 22
Žmonių prisirinko labai 

daug, kaip niekumet, nes vieti
nio klebono rupesniu buvo už- 
praszyta N pulko orkestras. Po 
pamaldų buvo szokiai. Gyven
tojai labai 
gyvavimu. Visa laika

(lai.

stebėjosi lietuviu 
gyvenda

mi prie lenku valdžios nieko 
nežinojo apie lietuvius.

Labai 
lietuviai 
valdžia.

už tai isz žmonių visokiu 
nieko galima prisiklausyti. 
Kas tik naujo atsitinka tuojau• • i • v.’’ jos.

galima T

patenkinti vietiniai 
dabartine lietuviu

Kaunas, 
priesz lenkus, 
sekinami ieni 
Kauno Vieszojoj Aiksztej pra
sidėjo protesto demonstracija 
priesz lenkus, kurie veržiasi in 
Lietuva ir 
daugiausia

O 
t)

Demonstracija 
Rugsėjo 26 d. 
vai. po pietų

nori užgriebti kuo 
Lietuvos žemiu. 

Susirinko didoliausios žmonių 
minios, kurios baisiai buvo nu- 
sistaeziusios presz lenkus gro
buonis. Kalbėtojai nurodė len
ku planus pagrobti Lietuva ir 
kvietė visus imtis ginklo, kad 
galėtu atsispirti priesz lenkus. 
Minia nritaro szioms žodžiams

ežia, savaip aiszkiuama, žino
ma, dažniausiai labai neiszmin- 
tingai. Fine pirkliai supirkinė
ti grūdus, ir tuojau atsirado 
gudruoliu, kurie eme aiszkinti, 
kad tai musu valdžia pasiža
dėjusi 1000 vagonu grudu bol- 
szevikams už Vilniaus atvada
vimu; valdžia eme szaukti nau
jokus, o tie “palys gudruoliai 
eme aiszkinti, kad tai valdžia 
sudaranti nauja kariuomene 
lenkams padėti. Bet visu nesą
monių ir neiszpasakosi! Už tai 
samogonka varoma taip, kad 
kai kuriuose sodžiuose visi pa- 
kluoniai rūksta, o vien Szetek- 
sznos dvaro niiszke rasta keli 
bravorai.

* Fidziocziai naudoja val
tis turinezios daugiau kaip 
szimta bedu ilgio.

tf

ASZ LIETUVA MYLIU!

Asz Lietuva myliu 
Graži ji szalis, 
Žinau, kad liuosybe, 
Ir jos bus dalis.

Matau, kaip auszrines, 
Galinga szviesa, 
Jau Lietuva maudo,— 
G riet aug jos jiega.

Nors audros dar staugia 
]r gazdin vaikus, 
Szvicsuoliams jau matos, 
Pavasaris gražus.

Tautybes upeliai, 
Jau laužo ledus, 

, Kurie teip daug metu 
Mus szaldo jausmus. 

Asz Lietuva myliu, 
Lai meile pajus, ’ 
Szitaja kiekvienas, 
Tėvynes sūnūs.

y

i
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No. 87

Kate pergalėjo kirmėlė ižgel- 
. bedama savo ponui gyvastį.

San Antonio, Tex. — (lyvt'ii- 
tojai czionaitino miesto pradė
jo tirinet ar galima kutina ap- 

medalium užteikti Karnegio 
narus atsižymejima. Jeigu teip 
tai tuom kandidatu yra kati
nas “Tab
no Jamesono, 
geležkelio.

Jamesonas

* I prigulint is prie .Jo- 
( larbininko ant •

miegojo sau po 
medžiu ant žoles, kad sztai li
kos pabudintas ]>er savo kati
nu, kuris užszoko jam ant kru
tinės. \'os dvi ]M»dos nog jo
jo paregėjo kirmėlių barszkuti 

szokti 
nutir-

Vos

.J amesonas

žaibas
szoko

pasi- 
galeji-

kuris buvo pasirengiąs 
ant jojo.
po isz persigandimo ir neturė
jo pajiegu gintis.

Tame katinas kaip
ant barszkuczio kuris 

rengėsi ant meilinosi, bet jam 
katinas ir antru kartu 
])rie>zino ir prasidėjo
mas ant gyvasties ar mirties.

Ant galo Jamesonos atsikvo- 
tejas, pagriebė matika, už- 
muszdamas didele kirmėlė.
Gyveno 138 metus, bet mirė 

nog apdeginmu.
Bakersfield, 

pas Lefthand, 
Digger sztamo, kuris 
buk turi 138 metus, įnirę czio- 

bet ne isz

riebe

Calif. — Fili- 
indijonas isz 

tvirtino
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Amerika balsuos pirma
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ISZ VISU SZALIU

Panedelio vaka- 
mire ma-

Po ilgam pasninkui, majoras 
MacSwney mire.

1 condom
ra Brixton kalėjime,
joras MaeSwiney kuris isz pas
ninkavo 74 dienas.

Priežastis tojo pasninku) tojo 
buvo ta,

platinima tautiszkos 
gandos ir iždavysta. 
MacSwiuev sakosi vra ♦ •

airiszinio patrijoto
jog jin Agnlije ąresztavojo už 

propa- 
Majeras 

nekal
tas tojo užmeti liejimo ir nuta
rė mirti isz bado už savo Ievy
ne, ka <
74 dienas nieko

1
tai priiminėjo kas dien 
cziausia isz raukti savo dva-

lalaike duota žodi. Per 
nevalgė, tik- 

szven-

ISZ KARISZKU LAUKU.

nais ana diena, 
iMitves. t

Kibirkszty
uždegė jam drapanas, 
baisei apdegu 
Nevada kainuosiu, 
vese dalybavo 
isz aplinkines.
Rado kaulus 9 pėdu žmogaus.

- Kada pro- 
Ilolland, su 

kalnelije

se-

isz jojo pypkes 
nog ko

ir mire Sierra 
Laidotu- 

visi i nd i jonai

Pittsburgh, Pa. - 
fesoris Dr. W. J. 
darbininkais 
jieszkodami senu užlieku, užti
ko ant kapo kuriame rado kau
lus devvniu 
žmogaus.

kasė

pėdu augszezio 
Pagal praneszima 

profesoriaus Holland, tai tasai 
žmogus turėjo 
kelis tukstanezius 
lūs tojo milžino likos Dusinus
ios in Carnegio Muzeju.

Užkasė dvi savo dukreles 
gyvas.

Lansin, Mieli. — Karl Roops, 
32 metu farmeris, pasidavė in 
rankas pnlicijos 
ma savo dvieju dukrelių - 
ju metu Darata ir dvieju melu 
Bernicije.

Priežaste 
ve tokia, buk isz 
pesezio kad jam 
kviecziai, o idant palengvint 
sau ergeli maitinimo vaiku 
tarė joms padaryti 
minuse nžkloroforinavojo mer
gaites, po tam iszkase duobia, 
o kada mergaites da kvėpavo, 
inmete in duobia ir užkasė gy
vas.

Motina kuri gulėjo lovoje 
trecziu kūdikiu kuri 
dvi dienas adgal, 
apie baisu darbu tėvo, pavojin
gai apsirgo ir badai mirs, 
va uždare kalėjime.

Isz senu padirba jaunus.
Baltimore, 

ris Steinach, 
minas iszrado būda praylgini- 
ino žmogiszkos 
inleidima in kuna 
gaivalu kurie da svietui yra 
nežinomi. Sako jisai jog po 
j n leidimu i t uju gaivalu seniau
sias žmogus jauezesi kaip jau
niausias žmogus ir gali gy
venti kelis szimtus' metu. Bau
dimai buvo daryti ant dauge
lio senu žmonių su didžiausiu

irviH

rastis žemoje
metu. Kau-

už nužudini- 
tri-

nužudinimo pada- 
didedio ru- 
neužderejo

nu-
gala. Pi r-

r> J

su 
pagimdė 
dagi rdus

Te-

Aid. — Profeso- 
australiszkas ži-

<r 
h yvasties per 

kokiu ten

ir gali

*0

Ltarninke po visa Amerika balsuos pirma karta milijo
nai moterių ant prezidento Suvienytu Valstijų ir kitokiu vir- 
szininku. Visos moteres ir merginos kurios 
vojo ir užmokėjo padotkus, privalo balsuoti, nes per 
metu provijosi lygiu 
doje isz tei]> geros | 
veikt i per balsavimu.

Visos užsiregisi ru
da ilge Ii 

tiesu >u vyrais ir dabar tegul pasinau- 
ka ir jos gali nu-progos; tegul parodo,

IVyruczei, tokis tikėjimas jum'Tėvas nužudė savo vaikus ir 
patiktu geriausia, 

kur, bet 
ne tik 

vviman-

di ieago. — Kur, 
visko, 

c r *
. bet ir viso-j 

naujau-

czionais randasi
jiabegusiu porelių ir 
ežiu ant “vieros“ 
kiu tikėjimu, bet szis

patiko vyrams 
prie kurio badai

iirisiraszp jjykeli..Lietnvei.
Palicije daginius

nauja tik(‘jima nutari1 pažiūrė
ti kai]) toji nauja s<*kta garbi
na savo dievaiezius.

kuri

s i as tikėjimas 
daugiausia,

mahlnami
“Monkev house

NEPAPRASTA VIETA AMŽINO ATSILSIO.
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Žydai bėga isz Lietuvos in 
Vokietija. - Dydele sker- 

dyne žydu.
Kaunas. — Žines skelbe, buk 

isz czionais ir visos aplinkines 
žydai persieme dydelia baimių, 
kada daginio, buk Lenkai ejna 
ant Kauno. Szimtai žvdu bėga 
in 
mus

1

Vokietija. Pagal daneszi- 
, tai Lenkai užemia Vilnių, 

iszskerde keliolika szimtu žv- *> 
du.Daugybia Lietuviu pradėjo « • a a a • •apleidinet Vilnių ant paliepi- 

S ino generolo Zeligowskio.
Smarkus musziai prie Kibartu.

Lenkai iszguiti isz Sura- 
ciszkiu.

Vnius, 2. 10. — Generalinis 
Sztabas pranesza apie toles
nius Kovas tarp Lietuviu ir 
Lenku. In Vakarus nuo Nemu- 
'iio, Lenkai neatbodami savo 

j [Pažadėjimo, nebevartoti Gin
klus, Nakezia isz 1. i 2. Oktobe
ri apszaude musu Stovyklas. 
Abipusiai

<i >

isz raukti 
siszko vadovo.

Visi airisziai sziedien garbi
na MaeSwiney kaipo kankylo
ja už savo Tėvynė.
Sūnūs Povylas apėmė grai- 
kiszka sostą, po mirtei tevo.

Alenai, Graikije. — Per mir- 
Aleksanilro, kuris 

mirė nog inkandimo bezdžion- 
ku, sostą ajierm' jojo 
sunūs Povylas, kuris 
tai 19 iiu'tu senumo, 
karalius vąldy 
rinks naujo.

Ii karliaus
Neseniai mires Louis S. Taincr, 

kuna po smert sudegint ir palaaidoti ant kalno
ant While kabio.

paliepi'
4 i

musu 
veikė Artilerija.

Pelenus indeta iii bleszinia ir

savo
Whiteface“ Ipacz smarkiu Kovu buvo Ky-

bartu Kraszte. Pasekme^ szitos 
Kovos buvo, kad Lietuviu Ka
reiviai apleido Augstuma 201 
Kybartu Kraszte. Lenkai, kuri 
1. Oktoberi buvo užėmė, Sura- 
cziszkius, 

iszvvti.

patalpyta 
uoloje' kurioje iszmuszta skyle ir in tonais mirusio l'ainerio 
pelenus indeta. Skyli' užpe czet ino su bronziniu toblyczia, 
ant kurios yra paraszyta kada • • * 5
S1SI.

t reezias 
turi tik- 
Naujas 

neisz- 
k a ra

indeta.
pats save.

Meridan, Conn. —
Taylor, 40 mi tu

žudė savo du sunus 10 ir I I me
ilu senumo, po tam sau szove in 
pakauszi.
vidurije Black 
ant kurio tėvas su vaikais žu-

Visa taji baisu atsiti
kima mate kili vaikai stovinti 

[ant krauli) ir pranesze
Tayloro pati nog kokio 

tai laiko negyveno su savo vy
ti tasai 

langiau 
į užbaigi'

I r

vavo.

apie szi;.
• jai.

A t (‘ja iii 
praminta 

(beždžionių

,Jonas A. 
si'inimo, nu-

atsibuvoŽadinsiu
Pond ežerėlio

pa lie i-

sil-mirė ir kas toje vietoje i i

S pakol
Mirusio 

liaus laidotuves atsibus petny- 
ezioje.
100 žmonių žuvo nelaimėje ant 

geležkelio.
Tokio, Iszponije.

kytos žinios isz TIarbino, Man- 
d ž i u r i j os, p ra n e sza, 
tas žmonių 
užmuszti laike
truki mint kiniszko geleži ūke
lio. Apie du szimtai sužeista isz 
kuriu didelis 
Nelaime patiko

Isz Lietuovs
Tokio, - Aplai-

buk szim- 
daugiausia rusai 

susimusziino

Alscdžia, Telsziu apskr. 6-IX 
Nuo Laukos lauko malūno pa
vogta pora arkliu,.vagys nesu
šokti.

Žem. Kalvarija. M iestelyje

ir daugelis pasižadėjo stoti iii 
szauliu būrius, kad galėtu tin
kamiau ginti savo szali.

Gaszcziunai

...... v,. .J... ...ko1aii.,p ./a 
turime' bent du traktierių. Ni-1 ir

, ap.
Szio kaimo'jaunimas skiriasi 

in dvi dalis. Vielia galima pri
skirti prie sveiku ir kulturingu 
žmonių, antra

“ neveikliu, kuriems ne galvo-

Sziauliu

prie negyvu

tape isz tenai Lietu
viu iszvvti. Szitose Kovose 
ypacz pasižymėjo vienas Lietu
viu szarvuotas Trūkis.
Lietuvoje dydele baime. Len

kai ejna gilyn in Lietuva.
Kaunas. — Lietuva yra sto

vyje absoliutes panikos delei
veržimosi gen. Zeligowskio ko
manduojamu kareiviu Vilniuje. 
Kas valajida dina gandai, kad 

“nepriklausomos” spėkos 
einant Kauno ir mano paimti 
Klaipeda.

Szis nedidelis ir perpildytas

kalojans laikais vos tik vienas i jo, kad jie gyvena nepriklauso-
net orėdamas ko 

gyventi ant svieto
sau ir vaikams gyvas- 

i mylėjo, ir 
negalėjo be josios gyvent.
Lietuvys aresztavotas už plati

nima bolszevikiszkos 
propagandos.

Pottville, Pa. — Czionais li
kos uždarytas kalėjimo Petras 

M inersvilles, 
bolszeVi k isz- 

ir visokiu 
rasz-

I ru, 
< J

narna) ir net iszsižioia stovėjo11: ‘ , .... . v. . . . iti, nes paezia labaiper koki laika 
pamaldas tikineziu.

Ant g 
nas merginas 

senumo,

žiūrėdami in i

pinilu paregėjo septy- 
...v.nog

metu senumo, gulinezias ant 
preziu ir spardindamos su ko
jomis in virszu Keliolika vyru 

toms gulin- 
ezoms merginoms, o keli klau- 

melilesi ])riesz

prisižiurinejo

Ki Ivg IS

Dudaviezius isz 
už praplatinima 
kos propagandos 
anarkistiszku szlamsztu 
tu ižduotu per Komunistu Par- 
(____ . Kortelesia ko-

ir aresztavojo vi-, ]tjas Dudaviezius iszmetinejo 
buvo iszspaudyta, jog jau ate- 

jarbint | jo laikas del darbininku idant 
patinka, bet [apsiginkluotu ir nuverstu vai-

* * J Z" V > V A t 1 S A 1 I I *

pe ant keliu 
ja i sės.

Palicijai buvo už daug tokiu (j je Anierike. 
“pamaldų“ i — 2 
sus už nepadoi u pasielgimą.

Anierike kožnas gali g?
Dieva kai]) jam 
tokis tikėjimas yra tomuch!' palieija ir

Paszove daraktorka, jog 
baudė josios iždykusi sūneli.

Pas va i gusi i t a-

nu-

ginies Lie- 
negali nu-

p-lei Rose 
Nutarė ir padare. 
McLaren mokykla 

gat-

Chicago. — 
le, tūla Rindoni, praeita petny- 
czia nusitarė atktfrszyli josios 
sūnelio, vienuolikos metu lli'r- 
mano mokytojai, 
Reynolds. 
Nuėjusi in
(prie Klournoy ir Laflin 
viu) ji nei žodžio netarusi isz- 
si t rauke 
szuviais 
K a niba r vs 
pasikėsinimas, buvo pilnas, 

Kada mokytoja par
puolė ant žemes, kilo dideliau- 
sia panika, 
ta proga, 
isztruko.

revolveri 
sužeidė

ir dviem 
mokytoja, 

kuriame atlikta tas 
buvo

džia, armije, Bota, 
užimti visas dirbutves po savo 
valdžia.

O kad Dudaviezius yra Ame
rikon iszku ukeszu 
tuvoje, todėl jin
siunsti adgal bet turės stoti ant 
teismo czionais už iždavvsta. 
Slapti agentai nog senei turėjo 
jin ant akies ir ant galo papuo
lė in slaistas.

Badai Szenadori ir Mabano- 
jui nenžilgio teingi kelis komu
nistus aresztavos, kuriuos turi 
ant akies nog senei.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

vaiku. Bargood kas i klos, Vcst-

Pasi naudodama 
pasvaigusioji itale 
Kartu suja pabėgo 

ir josios palaidasis sūnelis. Kol 
kas, policija ju du nesurado. 
Mokytoja gi nuvežta in ligoni
ne. Pasveiksianti.

Pasikėsinimas ant mokyto
jos atlikta neva dėlto, kad ji 
nederamai elgusis su puolikes 
vaiku. Bet mokyklos valdy
ba sako, kad tas vaikas buvęs 
“staeziai nesuvaldomas.” Ki
taip sakant ,nesimokines ir ne
paisęs mokytojos persergeji- 
♦'WWVi 4 H a. • 1

staeziai nesuvaldomas.

falijoi, iszkasa daugiau anglių 
ne kaip kitos kasiklos aut svie
to, in. laika. asztuoniu valandų 
darbo per diena, 
tonu. '

to, buvo sudegimas Moskvos, 
350 metu adgal. Toje baisioje 
ugneje sudege 200 tukstanezin 
žmonių.

*

te likos padirbta 1,586,787 viso
kiu 'automobiliu kuriu verte 
iszncsze $1,399,282,995.

Jaunas karalius Siamo

ba net 4020

Dydžiause ugnis ant svie-

Suv. Valstijosią 1919 me-

kalba Angliszkai, Francuzisz- 
kai ir Vokiszkąi ir parasze 
rl n ii ryrd t win Ir ai i aclzn Iriiirryii

skaitlius mirė. 
mir žioplysta 

inžinierių isz kuriu vienas bu
vo girtas. 

- 11 1 ------ MM * O* ... .....n..... .  ................

KUNISZKI TRUKUMAI.

Gydytojams peržiūrint mu
su branduolius, kurie buvo pa- 
szaukti stoti karen parode kad 
treezdalis musu vaikinu ko
kius nors kuniszkus trukumus 
turi, ir per tai tapo nepriimti 
kareivyjon. Daugelis sziu tru
kumu jeigu kūdikystėj but bu- 

prižiuromi visai lengvai bu
tu ])raszulinti, tyti kad ir dar 
butu galima 
tik kreiptųsi 
gelbos.

Laikas patriotu 
dar tebėra. Sveikata ir drūtu
mas tautos visu piliecziu yra 
tai didžiausias turtas tos tau
tos. Pasimokinę pereitos karos 
atsitikimu privalome Imti at
sargesni ir prižiūrėti dauginus 
savo sveikata, idant ir vėl per 
invairius neapsižiūrėjimus ne- 
prisietu nereikalinga žūti mu
su milžinams.

Yra užduotim kožno vaikino 
saugumo dėlei netik jam ypa- 

jo szeimynai, tė
vams, valstijai ir szaliai prisi- 
Jaboti savo sveikata ir prisidė
ti prie szajies tvirtumo ir su
brendimo, nes szalies pasek- 
mingumas ir tvirtumas priguli 
nuo to kiek jos sūnūs suteiks.

NUOLATINIAI DANTYS.

ve

tiszkai bot

buvo. Apie blaivybe dabar ne- mos Lietuvos 
Sako,bėra kas ir bekalbėti.

kad isz mados iszejusi... Dabar fi 
geria visi; buržujai ir proleta
rai; dvasiszkiai ir svietiszkiai...

Alkas (Rietavo valscz.).Rug
sėjo 4 d. isztiko netikėta nelai
me viena moteriszke. Kuliant 
masziua pagavo jos drabužius 
ir apsuko keletą kartu apie vo-

J’aip sudaužyta pabuvo 
ttienas ir numirė.

Generalinio Sztabo praneszi- 
mas. 1920-1X-29.

la. *) 
< >

respublikos ku
rioms metais. Nenori jie staty- 
. i naujo szviesaus kultūringo 

Nors, tiesa sventa- 
atejus stengiasi 

susieiti in buri. 
Ir kad neleistu veltui laiko, 
griebiasi darbo tuoj iii poras ir 
suka yalsa. Ir kada 
les i n vargsta tai susede prade
da kalbėtis ir kiekvienas sten
giasi kuo i n va iriausiai ka pa
sakyti,

gyvenimo, 
dienini 
greicziausia i

sakau

tos

kuo

jau kojy-

iszgydinti jeigu 
gydytojams pa

tarnvstes 
<»

4 Pirmieji krūminei po viena 
viražui ir žemai kožnam žande 

2nuo 5 k i 7 metu senumo. 
Apatinei prieszakinei nuo 5 iki 
7 metu senumo. 2 Virszutinci 
prieszakinei nuo 6 iki 8 metu 
senumo. 4 Prieszakinei po apa
tini ir virszutini kožnam žande 
nuo 6 iki 8 nletu senumo.
Akiniai ir du pilvinei nuo 9 iki 
12 metu senumo. 2 Antri krū
minei nuo 12 iki 14 metu senu
mo. 2 Treti iltinei nuo 17 iki 25 
mnt.li snniimn.

o 4-J

Pietu baras 
Lenkai puolė musu dalis ruožte 
Vilkopedai, Kinkežorai, bet su
tikti musu kulkosvvdžiu ir ar
tilerijos ugnimi, pasitraukė. 
Prieszo art Jori ja apszaude Vol- 
morio-Hohiv ♦ ir Krasnobura. 
Ties Ogorodnikais buvo žvalgu 
susirėmimai.

Vidurinis baras. Musu dalys 
užima Eisziszkius. Kitose baro 
vietose ramu.

Merkine (Alytaus ap.). Rug- 
piuezio 22 d. buvo dideli atlai
dai. Žmonių prisirinko labai 
daug, kaip niekumet, nes vieti
nio klebono rupesniu buvo už- 
praszyta N pulko orkestras. Po 
pamaldų buvo szokiai. Gyven
tojai labai stebėjosi lietuviu 
gyvavimu. Visa laika gyvenda
mi prie lenku valdžios nieko 
nežinojo apie lietuvius.

Labai patenkinti vietiniai 
lietuviai dabartine lietuviu 
valdžia.

u iru imi j

patenkinti 
dabartine

Kaunas, 
priesz lenkus, 
sekmandieni

bet sakau, pasakyti 
taip, k a doras ar dora Lietuvai 
teneiszdrystu ne tamsia nakti 
viena sau pasakyti.

Taurage. Nežinau ar visuose 
miesteliuose pas žydus krautu- 

taip paplitusios mal
kai]) 

matyti 
vyniojau t

Tauragėje, 
krautu- 
prekės

vese vra t- 
dak ny ges, 
Dažnai tenka 
vininkus 
maldaknygių lapais.

Skapiszkis. (Rokiszkio 
apskr). Szis kampelis Dievo ir 
žmonių pamirsztas, tartum ir 
saules spinduliai szia nesiekia, 

7 nes didele tamsa visoj apylin
kėj vieszpatauja. Skaitanczius 
laikraszczius, knygas labai ma
ža, už tai isz žmonių visokiu 

prisiklausyti.
Kas tik naujo atsitinka tuojau 7 
ežia, savai]) aiszkinama, žino- c 
ma, dažniausiai labai neiszmin- 
tingai. Fine pirkliai supirkine- 

atsirado

už tai 
nieko galima

miestas negali tinkamai sutal
pinti Lietuvos valdžios, kuri 
skubiai pabėgo isz Vilniaus, 
iszbuvusi tame mieste tik kele
tą dienu.

Gcn. Želigowskio spėkos Vil
niuje siekianezios 40,000 karei
viu ir jeigu jos gaus užtektinai 
reikmenų, galbūt bus per stip
rio, kad Lietuvos armija galėtu 
jas užpulti.
Wrangelis paėmė in nelaisvia 

15,000 bolszeviku.
Sebastapolius. — Penkiolika 

tukstanezin bolszeviku likos 
paymta in nelaisvia, daug ar- 
motu ir kitokio kariszko mate- 
rijolo gavosi iii rankas genero
lo Wrangelio armijos, pasku- 
tiniuosia keliuosia užklupi? 
muosia ant bolszeviku.

Norints generolo Wrangelio 
armije panesze gana dydeles 
bledes, bet turi dydelius pasi
sekimus musziosia ir aplaiko 
daugeli nauju rekrutu, ginklu 
ir maisto. Tomis dienomis ren
gėsi užklupti artimoje Krime- 
jos.

*
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ASZ LIETUVA MYLIU!

Demonstracija 
Rugsėjo 26 d. 
vai. po pietųO 

t)

Kauno Vieszojoj Aiksztej pra
sidėjo protesto demonstracija 
priesz lenkus,
Lietuva ir nori užgriebti kuo 
daugiausia Lietuvos žemiu. 
Susirinko dideliausios žmonių 
minios, kurios baisiai buvo nu- 
sistaeziusios presz lenkus gro
buonis. Kalbėtojai nurodo len
ku planus pagrobti Lietuva ir 
kvietė visus imtis ginklo, kad 
galėtu atsispirti priesz lenkus. 
Minin nritnrn flzinms žodžiams

kurie veržiasi in

t i grūdus, ir tuojau 
gudruoliu, kurie ome aiszkinti, 
kad tai musu valdžia pasiža
dėjusi 1000 vagonu grudu bol- 
szevikams už Vilniaus atvada
vimu; valdžia eme szaukti nau
jokus, o tie patys gudruoliai 
eme aiszkinti, kad tai valdžia 
sudaranti nauja kariuomene 
lenkams padėti. Bet visu nesą
monių ir neiszpasakosi! Už tai 
samogonka varoma taip, kad 
kai kuriuose sodžiuose visi pa- 
kluonia.i rūksta, o vien Szetek- 
sznos dvaro miszke rasta keli 
bravorai.

Fidziocziai naudoja val
tis turinezios daugiau kaip 
szimtn bodu ilgio.

%

Asz Lietuva myliu, 
Graži ji sza Ii s, 
Žinau, kad liuosybe, 
Ir jos bus dalis.

Matau, kaip auszrines, 
Galinga szviesa,
Jau Lietuva maudo,— 
Griet aug jos jiega.

Nors audros dar staugia, 
Ir gazdin vaikus, 
Szvicsuoliams jau matos, 
Pavasaris gražus.

Tautybes upeliai 
Jau laužo ledus,
Kurie teip daug metu, 
Mus szalde jausmus. 

Asz Lietuva myliu, 
Lai meile pajus, ’ 
Szitaja kiekvienas, 
Tėvynes sūnūs.

i
I

’jį
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2KAS GIRDĖT
jMunasi laikas rinkimu!

Diena 2 Novemberio, ateinanti 
kožnas ukesas ir

f

Artinasi

rinkime savo

utarninka, 
ukese, privalo stoti ir balsuoti 
už savo kandidatus ant urėdu. 
Tokis sklypas, kuriame gyven
tojai apsileidže
virszininku, yra prapuolusiu 
valdže kur valdo karulius, 
ba keliolika 
užsilaikyti be pugelbos gyven
toju, nes tokie valdo tik del sa
vo naudos su pugelba
ninku idant užtikrinti sau būvi 
ateitoje.

Bet laisvoji republika, kokia 
vru Suvienyti
savim negali valdyti — jeigu 
ukesni atsisako vmti 
josios valdinimia. 
mes ezionais
džios, neturime 
karaliaus, 
valdžia žmonių, bet jeigu tiejei 
žmones neprisideda prie valdi
nio sklypo, tada 
nupulti.

Amerikonai valdo patys sa 
vo sklypu, su pugelba savo bal 
su, kurie renka geriausius 
tinkamiausius žmonis 
dimo sklypo.
lios ukesiu ne eis balsuoti, tai 
ketvirta dalis 
kandidatus 
tarnaus del gero
jie del gero visuomenes.

Lietuvei mažai 
palitikoje lyg 
siszkiu buvo

j 
ar- 

ministeriu, gali

virszi-

Va 1st i jei, pati

dalvbas 
Neturime 

dispotiszkos val- 
ciesoriaus ne

sklypas randasi po

sklypas turi

I! 
ant ve- 

Jeigu trys da-

iszrnks tokius 
in urėdus kurie 

skriaudiku o

si t;* įžymėjo 
sziol, nes mus

Bet ka
da m oi e ros aplaike savo lygias 

ali padauginti

mažai.

Lietu
Jeigu Lietu 
dabar daly 

ir balsuos, tai

(Y S

viszkus balsus.
viszkos motorus
baus politikoje
galime iszkovoti didelius daig 
lūs.

Neužmirszkite balsuot utar 
ninke ant Republikoniszko Ii 

geroveskieto, jaigu geidžete 
szio sklypo!

Lai gyvuoji* prohibicije! — 
Czicagas yra užlietas 

geležkeliu 
skloduose, stovį bonkos 
tos. T ‘

magazinuosia, aid
arielka

guzu
Tik in viena sanvaite at 

vežta in Cbicaga 6368 skrynios 
arielkos. Kalima d rasei sa
kyti, jog tam 
tlaugiau gnzutes

Kalima d rasei 
miesto randasi 

ne kaip būvi 
Ana die 

na detektyvai iszsznipinejo tu
la ženklyva moterėle isz Wa 
sliingtono, 
dviems kongresmonais 
vusiu sodžium,

1 
priesz prohibicije.

kuri draugu s i 
ir bu 

vedu kupczy? 
ta arielkos ant deszimts milijo
nu doleriu. — Turi 

to žomnes 
idant

argi ant 
iszrinktu, 
ant sausumo?

teisvbia. 
juosius 
kentėtu

Assinihoine, \VinniIn tipe
pege, inszoko kokia tai Bell 

perplaukt 
? atėjo 

isztrauke ja ja isz 
niekas

(

i
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Sziadien Polliene kitaipvi m.
mausto apie paslėpimu pinigu, 
bet jau juju ne turi.

Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.
pasklydo žinoI O IblirOpit | ... >- ix i j z.iiiv ,

buk poni t’eldmarszalkiene Lei- 
, randasi kur 

ten vienam isz didesniu mies
tu Europos, 
dviems vaikeleis. Palicije juju 
jieszkojo Londone, 
goję ir Amsterdame ir ant gido 
mrado juosius Cherlottenbnr- 
ge, artimojo Berlino. — Bet 
kam isz to stebėti 
turėjo prie savos

hiene Trockiene

drauge su savo

Kopenha-

Berlino. - 
s, juk Leibas 
jauna ir pa

togia franeuzaite ant jojo pra- 
Kam jam senos 

Soros? Argi toji rebiata neturi 
užtektinai aukso idant sau lai- 

franeuzaieziu 
<9 ’ >

linksminimo.

kyli keliolika 
patekos ?lel savo $ €

Proliibieijos valdže apgarsi
na savo metiniame raparte, 
buk Su v. Va 1st.

metiniame
kasztavo už

nik imas blaivybes net $2,100,- 
)()(). — Idant priesz prohibicije 
kovoti ir užlaikyti szlapuma, 
gyventojai Suv. Valstijų ižda- 
'0 ant “ moonshine” du bilijo
ms, szimta milijonu ir da dail
iau! Bet k a tu ežia 

desi tolimesnius 
balvonais!

i žmogau 
lisputus su

Tiejei ateivei, kurie sziadien 
oribuna in Amerika, 
<mones isz turtingesnio luomo 
mioniu, ne toli, kapi tai pribu- 
inejo priesz kare. Szimet pri- 

>uvo in Amerika 430,066 atei
vei, kurie atsivožė su savim ar-

I * >' >

vra tai

milijonus doleriu, ka pri
moki ant kožnos 
lolerius ant 
na pripultu

galvos po 76 
pavienio toji su
po II9 doleriu. 

Mete 1914 kožnas ateivis atsi- 
eže su savim po 46 dolerius.
Taigi ateivei padaugina tur- 

a ezionais ne tik pinigais bet 
:• savo sveikata, su kuria pa- 
<elineja gerbūvi

rn

szio sklypo. 
Ir da nekurie palitikieriai nori 
atlaikyti ateivysti?!

Penkesdeszmts 
'igaikszeziu, sultonu ir nauzel- 
ninku Wakaru su Turkije A ra
ti je, Egiptu ir kitu 

'oniszkn sklipeliu, aplaike 
<zaukima dalybauti slaptoje 

iszsiliuo- 
Anglijos, 
mažesniu

karalių, ku-

mahome-
pa-

da Iv bau t i 
amferencijoi, tyksle 
'avimo isz po jungo 
Krancijos 
'klvpu.

Jeigu atsiegs savo užduoto,
• ai mahometonai sutvers savo 
Ivga, sutrauks visa savo vais

ant sa-
• o nevidonu. O kas tada bus ?

Dievulėliau, jau svietas nesi- 
aiko broliszkumo! .

ir kitu

ka in viena ir užklups

Ir*

L

m įfi.
k., <>
lw T1
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i

SAULE
l>W IN, ■»*!■«*>«<«.■ , | !««>■!■ I I |> I.........

DANTŲ DYGIMAS.

V
•f *•

L 4 i’wWi. .Mu
|N

Kinght, kuri mum* 
visa svietą, bet paliciji 
in laika ir 
upes, 
insikiszias, jeigd

Ne but u ,n tai 
pana Bella 

hutu priderenc&iai apsiredžus, 
bet toji ” 
kai nuoga.
buvo nepilno proto.

Teip kaip ir teisybe.
Kvailas buvau!, Ar—gi man 

reikėjo in Amerika eiti ? Tokia 
puiki vieta buvo atsitaikius del 
manes in iiszkurius ant Žio- 
vienes in Navosodus.

— Ar tai Ziova numirė?
— Ne numirė 

bai.
— Ugi kas tau sake?
— Žiovn slugiue.

in

) nes sirgo la-

žuvyte” buvo visisz- 
O gal toji žuvyte

Juzefina Polliui, jauna itali- 
jonka, likos sulaikyta ant uly- 
ezios New Yorke ]M*r du pleszi- 
kus, kurie kerszindumi nuszo- 
vinm, paliepi? jiai atiduoti vi
sus pinigus kokus turo in min 
saves.

Nenorams Polniene 
isz krepszio keliolika bumasz- 
ku ir atidavė pleszikams. Tie- 
jei vienok ne buvo isz to užga- 
nadintais ir paliepė motorėliai 
siegt in savo 
bunka, arba 
tai moterėlės turi 
neszioti pinigus, 
rni jaja

turėjo prie

iszeme

” privatiszka” 
in pucziaka, kur 

7 >a pratimą 
Kerszindn-

užmusziniu moterėle 
sieke in paneziaka isz kur isz- 
trauke tūkstanti 
maszkoms 
hondais. 
siszalino

doleriu bu- 
ir 40 tukstaneziu 

Kada pleszikai pra- 
pradejomoterėlė 

klykti, o kada palicije atbėgo 
pleszikai jau radosi už septy- 
niu kalnu.
no palicijei

Apvogta pripaži- 
jog *r josios

vyras netikėjo in bankas, todėl 
• viua »avo turtą nesaiojo su su

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Noktu ir Viena”

kuria man pri-

Gerbiami TamwloH:— Szluomi duodu 
žinoti TamslomH kad a«z etilu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tuksian
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiunczlu tamstoms mano pade- 
kavonc kuria pruszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszinms, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lįetuviszkai kad kož
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su gružais upraszyiuais. Žipogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vuikszczioti po nerei
kalingas vietai ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ii* 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
Dainuosiu hu savo milema szeimiua. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali su raminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ku man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laJmo sziame 
gyvenime. Viso giaro velijentls pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlr»z-mlnet08 knygos tai prisluskito $2 
In “Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
jaus per paczto, 2

— Laidotuves veliones Onos 
Kiržanauckiones, 
Asldando ligonbulije po opera
cijai, atsibuvo panedelio ryta 
isz 137 So. Main uliczios ant 
kuriu dali buvo daugeli pažins- 

Laidotuves
su bažnytinėms pa- 

Jurgio bnžny- 
Kunas palaidotas ant 

Auszros Vartų kapiniu.
— Subatoje

taniu ir giminiu, 
atsibuvo 
maldoms Szv. 
ežioje.

kuri mirė

mirė, senas gy- 
Lutkevicziusventojas Juozas

53 motu amžiaus, kuris pergy
veno Szenadorije 33 metus. Ve
lionis paliko
(lukterės ir sunu. Laidotuves 
atsibuvo seredos ryta su baž
nytinėms pamaldoms.

— Leonas Szeperaitis, pati ir 
duktė

paežiu, ketures 
sunu.

Fra.nciszka p. Man* 
Lou.x ir Jurgis Cusak isz Pitts- 
tono iszsisaugojo baisios mir
ties, kada juju automobilius 
apsiverto artimoje Shepptono. 
Ant gilukio visi panesze tiktai 
mažus apdraakimus o Cusakas 
apsidegino baisui koja. Auto
mobilius likos smarki*! sudau
žytas. Sveezei pribuvo in Sbe- 
nadori trukiu o maszina par
traukta ant patašinio. Szepe- 
raitiene yra sesuo A. Miliaticko 
ir n. Tabarionos.

P-

Tamaqua, Pa. — Kada 
Szenadorio kur 

auto-

SU-

p’ižinejo isz
atlaukiti kapines,

važiavo M i-

O’ 
buvo 
mobilius kuriami* 
kola Szubicz, pati, 7 metu duk
rele ir brolis V ladas, apsiverto 
arti miesto užmuszdamas duk
relių o kitus sužeido. Kokis tai 
kiaule, kuris važiavo automo- 
bilium neprigesino žiburio, per 
ka Szubiczius buvo tuomlai- 
kinei apjakintas szviesa, pasu
ko už da.ug iii 
bilius apsiverto.
liszkus automobilistus, kurie 
neprigesina žiburio kada kita 

atejna, privalo būti 
(iraborius

szali ir automo- 
Tokius kiau- 

automobilistus,

maszma
pakartais.
sza isz Landsfordo užsiėmė lai
dotuvėms.

I )aug-

Parsiduoda forniezei, barber- 
szapis ir pulrumis.

priežasties

Pabaigoj szeszto 
jeigu kūdikis sveikai 
pirmi dantys paprastai apati
niai pradeda pasirodyti ir pas
kiau menesis po menesiui kiti 
iszdygsta; paprastai

sekanti paduota

menesio, 
auga.

y I

K

dantys

O

dygsta pagal 
surasza:

apatinei prieszakinai nuo 5 
menesiu iki 7 menesiu senumo.
2 Virszutinei prieszakinai nuo 
(> menesiu iki 8 menesiu senu
mo. 2 Apatinei 
nuo 7 menesiu iki 9 menesiu se
numo. 2 Virszutinei szale pir
anijų nuo 8 menesiu iki lt) me
nesiu senumo, 
krūminei po 
žemai kožnam žande 10 mene
siu iki 14 menesiu senumo. 4 
Kiti krūminiai užpakalyje pir
mesnių kada kūdikis beveik 2 
metu. 4 Utinei po viena virszui 
ir žemai kožnam 
nia.i ir pilvinei) nuo dvieju me
tu iki vienu ir puses.

szale pirmųjų

Virszutinei

4 Užpakalinei 
viena, virszui ir

žande (aki-

Klaida Mahometo.
— Jaigu Maliamuta ne 

tai pasakyta u jog 
kvailas buvo ir Alkorana. ne 
'erai parasze: Szitai jis tiesose 

Alkorano padėjo idant moteres 
turėt n veidus uždengtus. Kad 
butu js padejas idant visos mo
teres turėtu burnas uždarytas 
tai butu buvęs vvras sztant.

pykintai!,
A Ikorana.

(r

už

J

Balto Erelio 
e dideli Imliu

DIDELIS BALIUS.
Lansford, l’a., 

Kapelija pareng 
kuris atsibus Ketverge -I d. No-

Libertv Sides, 
Tamaqua, Pa. Yra tai toji pat 
kapelija kuri pribuvo ir dykai 

< 
rapijos 
muzikos nes pribu 
isz Landsfordo 
pirmos klasos.

linksma laika. In- 
žanga vyrmhJ 5()c. Moterems ir 
merginoms 25u.

, ( inbcrio ant 
rp

lalyvavo nepersenei 
baliaus.

o turėsite

* I

O

laike pa- 
Bus daug 
du heliai 

orkestrą bus
Ateikite VISI

f 4

PINIGAI in LIETUVAM

f j

t
r

iii

F

nueina greieziauziai ir tikriausiai siuneziant per 
f 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(Lithuanian Development Corporation)

2:04 Eight Ave. New York, N. Y.
turėdama savo skyrių (Branch Office) 

Kaune, dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokiu truk
dymu ir, SULIG PIGIAUSIO KURSO.

Szita bendrove;

r ■ -Į--Į V- J  i,,-,- — ■■ -■ . -J>. — ....... ..  .III. -K—! »

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

nuga-

užszaidinla k va pa,

Kožna dalis kūno ir kožna Jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONK t ui (ingus fosforu nervams, gel
ežiu kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata diiodancziu niedi- 
cinu, rekomenduojama ir lAiraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimu,
liežuvio bailumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONTi vaisia.
aprtita, padidina svarumu, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai 
men j.
kūno dalis.
sveika, gražia moteli. T'ukstancziai 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimą, paimk In aptieka. 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apirtkoriui ir gauk pinigus algai 
Jei negausi aptickoj, prisiusk mums 
$l.0<> ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
sta. už slunlima primokama.
IHirGtilS'l'S: You can get Nugn-Tone 
from your jobber or. direct from The 
National Laboratory. 537 So. Dearborn 

Absolutely guaranted.
Ketai I nrice $1.00

Duoda gera

asz- 
vi«as 

Subiidavoja įvirta \yra ir 
moterį.

savo

gerai, padaro kai nauja 
N IK! A-TON H susi iprina

St. Chicago.

Isz priežasties apleidimo 
miesto, iszparduodu visus for-., 
niezius, gera bai bi*rszapi 
visom intaisom ir pulrumi ku- 

mokslaineje. 
jeigu norite 

pasinaudoti isz geru pirkiniu.
(to N. 2) j

Deter Pranckevczius, 
43>6 \V. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Fa»

gera su

ris randasi Liet. 
Ateikite' greitai

sN(rHfdi/V8 
geriausia' proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusi i. 
Greitume nusiuntimo pinigu r 
nieks su injuiipi negal Jenk- 
tyniuotl; visiems pinigu siun- > 
tejams pristatau kvitas su i 
paras'zais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do- 

* k limentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Mopey Order.
pridekite 2c šlampa ir visada 
adrcHavokite sziteip:

P. JJIKOLAINIS, 
53 Hudson Avę^ 

’ • > ' • o Brooklyn, N. Y.

Tai

Raszydiunt

T

GUNARO LINIJA
LAIVAS SAXONIA 

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog 
IN HAMBURGĄ 

Kabineto preke $180.
Treczia klasa tiesog in Hamburgą $125 
Treczia klasa in Edkunus Per Hamburgą $130.40

Pridedant $5 War 
■r* t* —   /

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

I 

l

T" r

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS
Yra tai geriausias ir praktin^iausias laikro
dėlis už visus kitoniszkus laikrodėlius, už 
lai kad to laikrodelii) ne reikia užsukdyti 
kožna diena, tik viena* syki ant 8 dienu. Yra 
tai kas stebėtino ir tpki laikrodėli

Laiko gerai 
melu.

Kožnam kas tik pamato

turėt, 
yra didelis parankumaą. Lųksztal to laikro
dėlio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų 
medianIzmas geriausio plieno ir nikolio, 

laika ir gvarantuotas ant 20
Dabar pamislyk, kiek pandos ir pa

rankamo gali turėti isz tokio laikrodėlio, 
nes ne reikia jo užsukdyt kožna diena tik 
syki in 8 dienas.
tas laikrodėlis patinku. Vertas užsimerkus
$15.00 bet mes parduodanm tik per trumpa 
už fabrikos preke, už $11.95 ir priedo duo
dam kuris perka laikrodėli, maszinele dru- 
kavotl gromatas, arba teip vadinama "type
writer” kuri yra graži ir tvirta. Turi visus 
literas ir ženklus ir numerius Ir ant Jos 
gali drukuot kaip ant brdn&ios maszlnoa. Ji 
parsiduoda po i$5.00*4r< brangiau bet mes 
duodam DYKAI kas perka laikrodėli. UŽ- 
tlrkinam kožnam UŽganedinima arba graži
name pinigus. Prisiusk tik 25c rankpinigu 
o kitus užmokėsite kada viską atnosz ant 
jusu adresp. Adresąyqkito sziteip: t

PBAUITCAL SALUS COMPANY, 
1219 M. Irving Ave. «25. Chicago, 111.

I*BA( TICAL HALES COMPANY,

* w

4

AQUITANIA, Novembario 2 į

Kreipkite* in artimiausi Cunard Linijos Agentą

>*

B

i.

if Treczios Klasos Szipkorte 
IN HAMBURGĄ .
IN LIEPOJU .

. $125.00
$145.00

Pridedant $f> War Tax'Ji (lt,

.L

PIRMŪTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

T.i—1

'* 'l.

.. r
V.

i/

A »u • t

IrfUNARD | INfJE
J N »

Hamburgą ir Liepoju
Per Anultjn

•s,

£* r. 1L.1

■.■U.’.*. , —

/
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atimtiJ i

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. E0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVIAI KilEtPKITES PRIE SAVŲJŲ:--
Jeigu no norite būti apgkriausti alvikia in New Yorka. tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. BiKl(U>ziu. Agentą, nes jis yra visiem gerai žiuo- 
' Parduoda laivako’rtcs ant \ isu linijų in ii !sž I.tAuvos.

Iszmaino ir siuimzia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų, 
geiežiiikelio stoeziu New Yoi kr pribūvi 
nakvine m s užlaikėm narna su 3S kanibalais, 
ir ju bagažius ant laivu, 
kreipiasi iii musu vii 
neitai i rs niekados, 
kvieeziam visus kreipkiles in musu agentūra per l^iszka ar ypatiszkai. 
Gausite sunžiiiiszkus patarimus n»'s mus prideriste yra tarnaut vfauo- 

Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso iii musu arli-

inas žmogus.

P.'isiiinkam žmonis ant 
ir z kilu miestu. Si u l vikiam 

Pa leidžia m pasažierius 
Žodžiu sakant pilnai luina aprūpimi kurie

minėta agentūra su reikalais, xargo ir nelaimes 
lautiecziai brangus kurie manot k< haul in Ijetuva

inenej labuj.
iniausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefoną*: Spring 9537.

M

6

tai žiu- LV
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Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuotu.
Kada .pirksit e gaminus avehis aveli mainose, 
rokite kad jie hutu su Raudonu Kamuoliu
Fabriko žyme ‘‘Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yra 
inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio 
ir pado kožno pusbačio (lliininer) ir čeveryko (Lopau)

4

BAUL@BANBH

R*

kiminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai lodei, kad jie padaryti
a /

“Ball-Band” g
isz geriausio materijolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto.
Jsztisi. ”
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad notasztrios akmenų ar anglių kriauk- 
szles negal perpjaut nei perpleszt..

Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai, mainieriu avūjimui. Jie

9
* t 4

. f1

)

gaut baltusB(dl Band'gali gaut baltus, raudonus, juodus 
Mishawaka Wo ole a Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.
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InsUUga, kyil iszmoka milijonus del gerumo »»
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ANDRIEJAUS SKARBAS. Įtus,

Paemiau, nes neduosiu! 
Ar mažai asz pereita meta da
viau, o kur padėjote ? 
norite tuos kelis auksinus nuo 
manės iszviliot, kad Ii k tau ant 
žiemos basas, o kad tavo boba 
turėtu už ka pirktis nauja kri- 
palina!
• — Gana jau seni, gana ir 
tavo sunaus nepažinojau, o 
nuoga nebuvau — reke marti 
jneidama in kluoną. — Niekas 
jus neprasze, kad davėte per
nai; man neprikaisziok, 
asz isz tavos 
veržia u.
> — Argi tu ragana nuo ma
nos neatsitrauksi! žiūrėk su ja. 
Neturiu ir neduosiu.

Tai kibą geras 
Jai tėtulis! — reke 
grieždama. — Kaip 
tai martelių duok, kaip apser- 
ga, tui apie ta nenaudeli Lipi
nėk, o kaip žmogui reikia, tai

Kad toki tėvai skra-

liana jau seni 
sunaus

Dabar

seni, 
panevali neisz-

I
I

/

į 4

kad 
szvistelejo, lyg 

pecziu 
s|>ata, nes

mate po teisybei, 
kas pro Įauga 
tėvas, neszdamas ant 
inaisza ir rankoje 
labai tuom regėjimu persigam
do, jog nei isz vietos negalėjo 
pasijudini.

Tuom laik senis be perszkn- 
dos, gavosi in kluoną, nuėjo in 
peludia ir pradėjo kast.

Buvo tai vidurdienis, o kad 
kaimas buvo mažas ir tik vie
na ulyezia turėjo, tai sena Tup- 
cziauskiene, Franienes motina, 
isz nežinių pamate selinanti už- 
kluonemis Andriejų ir tuojaus, 
kaip godi viską žinot, iszsiun- 
te sz st u bos savo 
sektu 
veiks.

seni, kur
vaika, kad 

jis eis ir ka

Piktai, Stasiuk, vektuo-— T 
tėtulis, kis ir eik isz tolo, kad tavos ne

pamatytu.
Vaikiszczis padare,

dantimis 
valgyt, ka jam 

liepe, o kad kluonas netoli nuo 
jin stubos buvo paregėjo kaip 
semis su niaiszu ir špatu in 
kluoną i nėjo ir duris užsidarė. 
Rėploms priselino
prie užpakaliniu kluono duriu. 
Isz pradžių nieką negalėjo pa
matyti, vienok atrado tam tik
ra sienoje plyszi, |X‘r kuri žiu-

neturi.
džeis nueitu!...

— Ar tu neeisi isz 
akiu? tu prakeikta 
— suriko perpykias i

užsikeisejas. —
viskas? ar rejo teip, jog vos jam akys isz

inano 
laumia! 

senis, su

i • v • •lieziuviu

su patim esame

o nabago rankos

pagel-

va ikiozas

kaktos neiszlindo.
nuszutintas ir 

nežiūrint ar tvora, 
pas savo mamyte.

— Mama, mamyte! — szali
ke inpuolias in grineze.

— Kas pasidarė? — klausė 
persigandns mamyte — ar tau 
kas kaili iszperc ?

— Ne mainyte ne — 
lo negavo vaikiszczis,
damas kvapo atgaut — And- 

rn-u-u-blius.. te-e-e-enai.
<-kl-kluo-ne!...

— Kas tau
paikiau! kokius rublius?

— Ai, mamytia, toki balti, 
Lei)) žiba ,o teip daug...

— Kur? kas?

Tuojau s

ar ne, loke

vos ga- 
negale-

rius

pasidarė? tu

I

I 'tI
I

I
I
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greblakocziu
Ar-gi tai ne mano 
ne mano kruvina proce?

— Tai ve — bambėjo marti paszoko, kaip 
pro duris jau iszkiszus galva 
— isz dvaro, ka su 
nuo $M>n<> iszsukai.

— Ar ne uždarysi snuki!
— Niekados! Iszpuloe uka- 

zas ir mudu 
ant tabeles, tai tau seni nei ge
ro. Jeigu netiki, nueikie |>as 
vaitu ir pažiūrėk, kas guspado- 
rius, tu, ar mesi

Senis nieką neatsako, tik sė
dosi ant ožio ir vėla su stringu 
drožinėjo, 
drebėjo.

Del marezios da liežiuvi nie
žėjo; peipykus ant senio, norė
jo jam daest.

Prie bliudo tėtulis pir
mutinis! o kai]) sunui 
bet, tai tėtulio nėra!

— Ir prie bliudo tėtulio ne
bus! — suriko senis, mesdamas 
darba in žeme, o nieką jau ne
sakydamas, i 
paėmė savo 
nas. susidėjo 
]>er kaimu ėjo nesidairydamas 
adgalios.

— Kagi tu geresnio 
rei! — tarė snsimaiszias in pu- 
ezia, Fran as, kuris ]>er ta visa 
laika kai]) kuolas stovėjo.

— ()-gi tegul sau eina, kad 
gailavo tu keliu del savo vaiko

Yra ežia ko gailaut, 
Nesiru])ink su-

nuėjo m grinczia, 
daigius ir noczi-

in punguleli ir

padu*

skatiku.
tokio ve tėvo.
grysz.

Kad ir sake Franicme, jog su- 
giysz, vienok perėjo viena kita 
mxlelia, pere jo ir vasara o apie 
seni nieko negirdėt.

IL

i

Frunas 
kuris suvis in lepsze pavirto, 
valkiojosi, kaip 
suvis neturėjof 
o prie tėvo turėjo dideli prisi-i 

Kairnia visaip szne-

apuokas, ba 
vyriszko budo,'
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— Andrius iszkase isz Kra
no peludės... Teip matote, pa- 
<ase su špatu ir 
pinigai..... .

tuojau buvo

— Del Dievo!.... kibu vai
kiu sapnuoji, ar drignių apsi-
edei ?

— Na ta i-gi ve, 
kad asz maeziau savo akimis.

iszkase ir in

drignių....

Baltus rublius 
maisza pyle.... o teip skambėjo 
dzin!., džir!.. dzan-dzan-dzanI

— O Ižganytojau! ar-gi tai 
gali but! —- nusistebėjo boba, 
trenkdama in paszali

greieziause pas 
Na, kas galėjo tikėtis,

vindeli

svie-

A nd riejas isz

sau link

WBBW .n.w ................ . ■■*■■■■! ! I1 1 .......... T

tare szaltySzius — puse tn pini
gu priguli del kaimo.

— Na teip, na teip! — reke 
Tamisziene, Franienes motina, 

, ka buvo 
kurioje buvo 
- Tik jus vy-

T 
ateidama isz kluono 
pažiūrėt vietos, 
užkasti pinigai, 
ruczci žiūrėkit, ar tai mus že
mes pinigai ? Sztai asz viena ra 
dau — ir padavė in rankas del 
apžiūrėjimo vyrams 
rubli.

szauke visi, o rublis

sidabrini

Juk tai tikras rublis! — 
isz ranku 

in rankas paeiliui ėjo ir kožnas 
patvirtinejo, jog tikras rublis. 
Nes del ko jis jin paliko?

— Turėjo 
mest — tarė
mosziene. — Oi vyreli, 
duobe isz kast a, kad jin szimts 
nageliu...

— Žinai, kaip ant puskar- 
tes pinigu, tai nemažos duobes 
reike 1

— O vyruezei

isz greitos pa 
drebėdama Ta

kok ia

turės duot 
del kaimo — tarė szaltyszim 
— ba ve, matote, vaitas mun: 
skaitė, jog tas. ka ras pinigus. 
Na!

gaus kaimas! —

1111 1 ................................................................- ■

buvo o ir kunigėlis bažnyczio- 
je liepe už vieno sviekatu mels-

I < ’ 1 klv- )

dtad
iru

•Tai vyruti nieką i, 
jan! tiek gert, kad protą pra
geri. ('' ' i- 'VgU:

‘ Tai ve, nelygus žmogus 
papratimas ir notnrus.

Kažin kam jis 
tuos pinigus ?

Kam?

t is.

gert. . 111< , I

’<." įO ♦ p,

atiduos 
;• '< k g i •

atsake* ’Skver-
biene, dažydama lig isznenoro 
'lupas-arielkoje — žinomu, \kud 
vaikams, kad tik susitaikintu 
su mareze.

— Nieko isz to nebus, jeu»u 
teip susipyko....

— Et, ka ežia
— Ar

•; ‘ W '! f

BALTRUVIENE.

F. Al). RICHTER & CO., 
New Y oi k.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kuri man siuntete 

ir maldauju prijunkite nuo inanę> širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Pri j ėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja (langiau užmigdymo liulia- 
\ imu.

Aš nežinau kaip lam-toms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

dabar jau
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savieji por$i- 
girdi,praszis.. 

cziauskiene!
Skvirbiene, 
dingo, o toji kamaraitėje dari 
su dukterų ir žentu rodą — ka 
man duosi te, tai asz seni parve
siu ?

Tup- 
paszauke 

dairydamasi, kur 
k

padarytai

suriko
neturi 

svetimus 
ne do to. 
del kaimo, 
szpiga.

JlK

Szpiga
Tamosziene — Ar tai 

vaiku ?
rado? savo! o juim 
Žiūrėkis tuju!jai: 
ve! — ir parode

— Kad tai tu r,...... . <<<., 
lai asz tave, tu mano Skvirbie- 
ne, auksu apipilcziuiLA...

— Kaip asz norėsiu/tai ry
toj bus pas jus.... Ka duosite?

lUzvertka rugiu ir gor-
rr

Ar tai

— Zaunyk tu sau sveika, 
zaunvk! — tarė mandrei szal 
tyszlus — o ar tavo duktė 
isz namu ne iszvare, ka ? ar gal 
sakysi, kad ne?

Kad tu teip sveikas bu 
loji kaip szuva žmonet-turn 

pamisiintu, kad tai

J<

teisybe
Žiūrėkite,, moterėlės in ta man 

Jau kad jis
szius, tai mislije, kad kažinkai 
o da ypaez, kada 
prisikabina ir kareziamoje už 
stalo sėdi.

— A r g
ant szaltysziaus

pas i putins szalty 
szius — asz ta ragana pamo
kinsiu.

d rali u!

ypaez,

rėk e teipgi

szaltv

blekir

įirdite, vyrai k a j i ji 
plievoje ? —

Žiūrėkite, vyrai, kad 
jus būtumėte,seredoje kancen 
lerijoje už liūdintpjus.

Pasakius 
ulyezios in 
mas kitus, 
žydas/ kaimyninis 
kuris ir dažinojo apie 
jaus skarba.

— Ko ežia turki,

tai, pasuko nuc 
grinczia, palikda

Sztai atsirado ii 
kupezius.

Andrio*

Pajuose-
ma :

— O ka, pinigą...
— Nu, dok man, as tau isz- 

mainysi, parliodik... nu, tu 
cliezerh, 
asz tau dosi septynis auksinis

— Teip, septynis, 
duoda pusdevinto.

— L j vai! Nu, as tau dosi 
pusastuntei ir kvaterhka snap- 
sei. \ m’’

Toji k va tie r k a

parliodik...
arh tu! man bijok....

mieste

prie arlielkos

•žiu arielkos.
— Tai mažai ?
— Na, pusantro. •

Tegul ir teip buna, 
-izendionduokite igoreziu..

nes
! •• *

* Na, sveika, Tupežiauskiene 
uit guliukio, žūty put! 1 h

Kada kareziamoje trodavojo 
h’ gero, senas Andriejus sėdė
jo pas klobona kukilioje ir val
gė pietus, o matyt buvo ant jo 
veido, jog buvo 
kaimo sumiszimo.

linksmus isz 
ba bernas 

klebono pasakė, kuris buvo ty- 
•zia nusiustas, kad apie viską 
dažiuotu. Klebonas teipgi 
Ižiaugesi

Klebonas 
net rankas tryne, ba 

'anojo, kad nepoilgain 
isz kaimo siuntinis.

t

atbėgs

Tolinus bus.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4a PAIN-EXPELLER
Vidibaienklia uirog. 8. V. Pat. Ofla*.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
Jaugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad tūrėta Ikaro (Anchor)

VaižbaženklĮ.

*---------------------------------——-—»
I RvikHlIngi. Distrikto Organizatorei 

Ir Agentai. Mitrus ir iszlavinti 
agentąj kurie nori uždirbt $200 ir 
dauginus in savaite. Prisiuskite sa
vo aplikacija in
American Trims-Atlantic Lloyd Co.

I 3114 Fifth Ave. New York City.

Mitrus

ii

-Z

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Daturas Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo- 
lesr szaknlH. žiedai, lapai .ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto-1 
Jarui. Su lotinlszkais užvardijimals, 
teip kad kožnaš gali juos gauti bile 
aptiokojo.

Apie Pittsburga ndkuriuosia 
miestelinosia,

Dedasi kanuobjauriausia,
Baisui bobeles iždykia, 

O ir niekam netikia.
Jaigu prijauezia. kad kokis 

vyras pinigu turi,
$

geriausias draugas

Tai atsikratyti negali 
Bet vaikinai,

Ne koki avinai
ĮSO#|O ĮU.IO(I

Nog tokiu pasileidėliu szali- 
iiasi.

bobeles prasmeg
tumėte,

pre Dievo

4

() kad jus

Arba nors karta 
atsiverstumėte!

i

• • •
Keiketu boboms kaip kiau

lėm rinkes invert,
Gal tada nors negalėtu gert
Ne vienos nog gėrimo nosis 

raudona, 
ali su jaja vyras duot 

sau rodą, 
Ir jauna, 
Ir sena,

Niekam netikusios,
Kad jos butu ant svieto ne

gimusios.
yra badai viena 

sena, 
gana.

A e n*

Klevelamle

Tai szirdelos jau
Apie jaja kitu kartu pakai- I 

besiu,
Kada daugiau laiko tun^iiiNj 

nusiunsti tokus in 
(’zikago stokjarda, 

isz tokios padarytu

Geriause

Nors tokios 
deszros jarda!

*
Ant kokiu ten
Susirinko keliolika Lietuviu,
O vienas nog mtgaru

inkurtuviu,

nog mtgaru likos 
aptaisytus, 

Kaip visztukas supaszytas. 
Kaip su angaru susikabino, 
Net nog kalno toli nusiran- 

bantino, 
Ungaras atsiprasze,

Bet savo krajanus paprasze, 
Ant Lietuvio ir bobos užklu

po,
Baisui kaili iszlupo.

Sziadien vaikinas dejuoja 
gana, 

Ir baisui stena!

Kūdikiu
G

Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne-
mi t ildomas, 
negaus:

Greičiausia, jis turi viduriu usjkiclėjinią ir nebus linksnis kol

BAMBINO
f

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėles paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaibti-nyčiosc arba 6oc. su prisiumtimti, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N.Y.

1 w
t

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJOJ
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ
• VIRBALYJE 

pasiustus per savo
>

k uogrei ežia ilsia 
AGKNTl’HA NFWARKK. 
dek

•I

n

ii"fe

!>l

M

riszima.
jog senis buna pan duk- 

teri kaime Z... jog prakeikė, 
del to jum nesiseka, ba jautis ir 
arklys nugaiszo... Kiti vela 
sake ktid nuėjo pas senovės po
ną už niežiu; o buvo tokiu, ka 
sake: kad Ježlaueku szilia pa
sikorė, ba po jio iszejimui, per 
tris dienas buvo baisi viesulą, 

nog stogu 
dvaro nuo 

avinezios nukėlė, nes teip, kaip 
su rankoms nuėmė ir ant žemes 
pądejo.

Pavasari net per 
žmogų dažinojo, jog Andriejus 
yra,pus kunigu ir kad turi žila 
ilga barzda, ba prasze kad jin 
priimtu už szpitolninka.

Kada Frana.s apie tai daži
nojo, ka tik isz proto neiszejo. 
Nekuric mate, kaip užklonem 

verke, 
tris dienas'nieko nevalgo, ne 
gere, o jo pati kareziamoje isz 
jo kalbėdama juokėsi: jog da 
tėvo krūties ne atsižindo. •

Viena diena,.priesz piet sztai 
atsirado-ir Andriejus 
teisybe, su barzda, nes sveikas 
ir skarbus, o iszradęs proga ka
da marti nuėjo in miestą dnis- 
kos, slinko užkluonems in suyo 
senovės Imtiniu; I 
Riedėjo ties įaugu ir valgė pie-

kejo
jog

Kiti

jog net kulaicziai 
lakate, o Spirgi u

vaikszt i nedarnas

koki tai

jau

kaime,

sutaike, ba 
tuojaus lig nenoroms yrėsi visa 
goYcda in karezema. 
. Czia dabar
prasidėjo visatine rodą — bu-
cziavimai, aszaros, keiksmai ir 
njgojijnai viskas in krūva n<ai 
š^esi. Pasirodė ant galo, kad 
Andriejus yra turtingiausias 

I visam kaime.
pažino Tarposzįene tardama:

Į — Asz sakiau nesyk i, kad L 
Juze prie senio glamonetusi.... 
Juk po teisybei ir Dievas pote
riuose prisakė: * ‘ Szenavok tę
va įr motina tavpM. Ba matote | 

Impteręles,
ma lauke, pasakojo visiems ka[svieto gyvena ir viena tik turi Į; 
mate, o ant galo dadure:

— Apie pora

vas kaime buvo, 
ulyezios, ūkininkai su 
lais rankose, moterys 
bruktomis po žiurstu 
mis, mergos

Pirmutine pri-

Apricz to yra daugybo 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep
tu. f ' ’ ‘ “
kiekvienam. Preke $1.00 

M. ZukaitiH,
461 Hndsou Avė. Rot h este r, N. Y.
1111 -..........  ■■ '■ >—"■ ■■T", » . .................. ..

Tokia knygute yra reikalinga
(Nov. 2)

— begkie ko 
Frank
kad senis tokis apgavikus... Ge
rai žmones pasakojo, jog senis 
turi užkastus puiigus. Tai 
teli mano! žiūrėk tu jo! 
' Tuom laik
kluono maisza ant pecziu užsi
dėjus ėjo ir užėjo in karezema, 
ątidave spata, kuri buvo nog 
szinkoriaus pasiskolinias, isze- 
jo ant kelio ir drožė 
baŽnitkiemio.

In trumpa laika visi, kas gy- 
stovejo ant 

spragi- 
su pa- 
ranko-

su nesziklais ant 
pecziu — visi stovėjo su tuom 
kas tik koki 
pradėjo rinktis prie karėžomos 
kad ka dažinot.

Griegiene,' kuri tada stovėjo 
prie szinkiaus, dabar stoveda-

darbu dirbo ir

žmogus karta ant
k : i

pinigus
Kol žemas auksino kursas

L. P. P. Bankam

iszmoka

l’en
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntiniui
usidejima banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

pinigus

Pinigus
S

priima

■ I . ..nl T I II l„ ■ . .... .... .....................................................1 ....iii

‘Slaptybe Antgrabio”

4

r r
i

I

r 11

ir

gausi

informacijas apie

saka isz gyvenimo Francuzu 
puslapiu. Treke 35c. W. I>. BoctowiikK'e

ęyvei 
eke 35c.
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y -~~r_ Žmogue kasosi galvą, i

Kasįmasi pasidaro papro- ’

Bet jis |
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pi
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T?
kad palengvint niežėjimą, 

čiu. ir tuomet žmogus ka- 
J. - niežti, ir

V■

J
i

y

L

• sosi nejučioms.
\ žino, kad jam 

visi kiti tą žino.
4 Vyrai ir moterjs kenčia

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o I '■ ’ ’ -
nes tą niežėjimą 
lengvai prašalinti

kenčia bereikalingai, 
galima 

. Nebus
alinia

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.

.....................® 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

nų atsinaujinimo.

Ji nesugadins 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. '
«» Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * 9

I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 
j nų atsinaujinimo.
j RUFl^LIiS yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
? Ji nesugadins nei ’ ’ ’ ’ “ • . -
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.

ij galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto f 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: F i

V»—AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York —

jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be

-Iii

0

t

I * * X *
Kaip man davėsi matyt, tai 

daugiausia girtuokliu Czikage
Dalibuk ajbecze.

Daugelis yra tokiu s t ubu, 
Ka prisiguudiu Lietuviu, 
Daro ir gere sztopa per die-

I . nas ir naktis,
Jog net reikia žmogui juok

tis.
Bobas dabar samdo in kar- 

czemas,
Kad bizni daryti, tai jau nie

kas, 
Ne stokus cziou kvailiu, 

l\a negali suvaldyti savo bo
belių.

Szliksztu darosi, 
| Kaip laike veselku pinigai 

metasi, 
vadina ant mezle- 

; vos, 
Kaip rodos.tiii proto neturi 

Ant sarmatos no žiuri,
Anglikai žiuri iszvertia akis, 
Saugojęsi ar katram ne pa- 
V taikia.
Pinigai ir szukes szokuieja, 
Ba torielku subeldžia tuziną

*

J
Dovana Visiems DYKAI

/ ■
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1—Rodo valandas, 
2—Padirbtas isz geriausio metalo teip

i
11

tęva.... Jdan dąug nereik sakyt
goreziu isz asz kada tik paregėjau Andrio- L

• ju, tai vis piislijau,*kad jis tu- k
Lietuvos Prekybos

■ ju, tai vis piislijau,*kad jis tu- 
Ka tu . pasakoji apie po- ri pinigu, ba kur galėjo padėt ? 

ra goreziu — atsiliepe Karvąi-ĮNe gere, niekam neddvosf;o (tik- 
.Jo

viso.

tiene — tenai galėjo but apie tai kavojo...
Ar jis teip pati, tai ne syki

nnbiuizrijnke 
priesz mane 

Juk a»szlskundėsi, jog lątyai visko 
su lazda pinasi ir matutę, žmoneles

‘ kaip mano iszejo.
— Tai vyrtiti, • turėjo gerai Į > Gerai Frauui, kodėl tėvo ne 

užkavotusp jog niekas ne ūžti- klausė...;
ko.

asztupni gorezei!
neszdamas stenėtu...
maeziau kaip vilko
jamstydamo^is...... .

gilei- buvo pakasti

sku-
ir matotę,

* Įkaip ant mano iszejo.
į

o tai, ttyi!...
< ' I — Juk jis gatavas atiduot

galėjo raM, jeigu ant bąžnyczios tarė viena.
i -^tprikiszoj •— l^urtjis duos! — dadave 

dukterį.
► tprikiszol f~ 

szaltyszius, su galva lingu<mIu- antra -A- punesz pas 
mas. -t m i - ? * — Taigi, uesz jis pus duk-

— ‘Tie pinigai, tai dar An- tori, kad žęntas viską prager- 
driejaus tėvo*— tarė kitas ne- tu.

Kranas tada JPMliil kt6vh

(IriejaUH tėvo**— tarė kitas ne- 
baBzninkas’išzare anakur po 
grų»zja; ką Jankuose riotoli ka-

• • 1. j! . A" ' * ‘ ■

I ( ,

Ar žinote Lu, vyrai f
V fI11 g

1 do.

K a žentHSit- 
Žinomapfcad- 4 ne kas o, 

nugirdė jote; kai p jmsi let-’
Jau kėlią kartuai. irpozoje

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
„k *- . 11» ■ ■—M I.I.H « "*» ♦*»

Siunczia Pinigus in Lietuvi
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. - Parduodame 
Ssipkortes. Issrupinam Pas-
porins. Siuncziame tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:z' ’

LITHUANIAN SALES 
CQRP0RATI0N, » r /

Reikalaudami
• •

4U Broadway, 
So. Boston, Mass.

UžraszomeLietuvos 
laikraszczius.

Kaip tai

no y iena.
bobos ir mergos

laikraszczius 
■ .......... ’ m........ .

Cze volei
• kožna ųpdainuoja, 

Katra a.tejna ir doleri dova
noja.

Ant tokiu susirinkimu Sodo- 
ma*darosi, 

Kaip in laja komedija žiūrė
si.

Jau laikas butu nustoti 
Kitaip vosolijoti,

B; įtik lau k įne i ;.te įp apsiėjau 
Kada in pora suejna!

/

Tai kas nors nepaprasto. Nustobetlnas laikrodis, naujo iszradimo, apie kur! 
dar ąėsl giedojęs. .Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu srityje. Apie 
jo praktingmna kalba ženiiaus paduotas apraszhnas*. 
minutas, kaip ir paprastas laikrodis, 
kad gali būti ugnije ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą.
3—Ąugszczlo 8 coliu. 4- Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
uesuvelins nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6 -Turi skambuti kuris 
teip smarkoi skamba kad ir kiecz.iausei mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereikc keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzikuti ir visas laikrodis apsi- 
svleczia elektros szviesa. 8 - Gali kartu szviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
dantų. 10—Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydymuj nerviszku.ligu. * 
11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti, 
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti pasilipti ypata. Su kožnu laikro
džiu prisiuneziamo pilnas informacijas.
Dabar pamislyk, kiek naudos ir parankamo gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktum, visgi geresnio už szita negausi. Szi- 

t toks ląikrodys privalo rastis kožnoj st ūboj, nes jis yra netik reikalingas bet ir 
pagražitiauoziu namus daigiu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodijo gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indeli 
nauja. 1 as laikrodis verias $20.00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per

G varant uotas ant 25 metu 6

Bankas aprūpintas slaptingomis

Kombinacijos numerius užsistoto.

Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktum, visgi geresnio už szita negausi. Szt- 
I 

iiaąražinuucziu namus daigiu. Nerasi žmogaus kam szilas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodijo gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indeti 
nauja. 1 as laikrodis verias $20.00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per 
trumpa laika pardavinesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip apras^ytas. 
Jeigii jums nepatiktu .gražinamo pinigus. DYKAI, V1SISZKAI DYKAI isz- 
siuslmo kožnaTU szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
ainaszyta naujo isz.dirbimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonoms nes stiprus jo luksztai ir tvii;tais vidumis, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau, o mes duosim jums DYKAI tik per trumpa 
laika, jol užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi 
hdV^pIrKti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinlgu tik

daiktus. Norėdamas nesinaudoti prqga, raszyk (uolaus.
PRACTICAL HAAJ& COMl’AMi

laiko laika teisingai*

Taigi jei

$1.00, o męa tuoj iszuiusimc laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gaye*

121V A’* Jqiyg Ave. Pont. 2J(h CHICAGO.
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■ Žinios Vietines
Panedelje Visu Sz von

*

Eolu po

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
pateikimui. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu pnszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai, 
szyklto apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

ių, ju.

nos
Utarninke < i Uždus/,i-

Neužmirszkite balsuoti 
utarninke, — moteres ir vyrai, 

k'ka-Szia petnyczia ang 
Mitchell Day”! 

zuikiicziu 
pa-

šiai szvenezia
— Skerdyne 

Pennsylvanijoi prasideda
Daug medžiotoju jau

dalibauti toje

4 i

SAULE *

1

Į.

k

FH

•<—W.

; UNION 
‘______ __ . 1NATIONAL^ 

r BANK
MtHAlIOY 
L^CITY

CbdRoI Block I125.000.H
Barping A 1‘roflts S144MXM.M

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

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, S u bato 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasterint.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS į

418 W. Market St. Pottsville j
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

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

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bavaais Daktaras Knrlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Tolefonas^BelI 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Tcipgi iszmoklname 
vyrus Ir merginas balbe- 
rlauti. Neužmirszkite nu- '“*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

If. If oftsokoffs* 
1202 Fenn Ave.

\\

Pittsburgh, Pa.

overkotus pagal

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
nau

jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Tcipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rublis. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.
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GERIAUSIAS VALGIS 
valkams kaipo' ir auauguslams yra 
geros “kendes” padirbti musu sztore. 
Mes Iszdlrbam ir parduodam “ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno ir Sme
tonos Ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES
Mahanoy City. Po.91 W. (’enter HL

Mahanojui ir

nedelije*
iszeme laisnus
<kordineje.

— Kasikius
aplinkinėje dirba kas diena ir

Žmonelei no turi 
dienoje pasi- 

kad

j)ilnn laika.
laiko ne pedes
linksmyt, ba in
szlopas po nogiu brangus, o pa
sigerti reike turėti 

doleriu.

kur eis

maziausia 
(icriaiisiadcszimts

namie prie skaitinio.
— Moterių Siuvamas 

•elis vėla susiorganizavojo, 
kuri priguli deszimts moterių 
kurios užsiima naudingais dar- 

apkalbejima naminiu 
darbu ir invairiu nauju valgiu.

— Draugyste “Moose” 
perkeli* vieta savo susirinkimu 
isz senos
Stanlev teatro
Center ir 2-ros ui i.

Vincas Anceraviržius li
kos suvineziavotas su p. Mari
jona Digriuti', Jaunatedžei 
iszkeliavo in svodbine kelione, 
o sugryže apsigyvens mieste.

Ateinanti
Suvienytas V’alstiji

bais ir

Ra- 
in

vietos aut virszaus 
aut kdmpo E.

Digriute,

utarninka po 
visas ^suvienytas Vaisiijes at
sibus rinkimai prezidento ir ki
tu virszinnku.
<ylvanjos yra dvi 
ežio o tris ilgio su visom parti
joms. Patariami' 
trumpai ir be jokios 
o vienatinis būdas 
paženklini pirmoje eileje kry
žiuką prie Republican Party ir 
bus atlikta be jokio ergelio. Vi- 
sos moteres, kurios yra užsire
gistravusios ir užmokėjo tak
sas, privalo balsuot ir tuom pa
rodyt, jog 
kurias teip ilgai kovojo, 
bar turite gt'ra proga 
naudokite isz jos.

Balsavimo vietos bus sekan- 
cziosia
Pirmam Varde 1 distrikte 
kslaineje 2 dist., 
neje prie parko; Antram War- 
de Spruce mokslaineje; 
ežiam
Ketvirtam Pini' uli., 
tieje; 1 ir 2 distrikte 

High

Balotos Penn-
pedas plo-

balsuot 
klaidos, 

aut to vra

-j--trr —  L.-.. .t.- • ................... ■ m..,.-.—-

KARALIUS AMERIKO-
NISZKU VALKATŲ.
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Jeff Davis, praminta 
ralius Valkatų 
710,000 myliu

f 9

“Ka
ka tik užbaigė 

keliones ii* da
bar ketina silsėtis namie Cinei-
nnatoje, kur randasi jojo pati 

Tomis dieno
mis atlankys Washingtona ke
lionėje namon, po tam ^isesis 
ant gero su savo szeimynelia.

ir keli vaikai.
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ANT KONGRESMONO 

Balsuokite už 
n John Reber 
Praszo jusu balso ir intekmes.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

pasaulio.

Jos prekes.

Siunczia poringus In visas dalis 
’arduoda Laivakortes 

ant goriausiu Linijų, už kompanl- 
Priima piningus del 

saugaus perlaikymo, tcipgi moka
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. 
Notnrlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszporlus važiuo
jantiems In Tėvyne. Banka esanti 
po dldella kaucija

Iszdlrbu Ir

Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kur|a atliekant reikalus nėra 
Jokios baimes. Raszyklte ant 
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsakhna:

Joseph G. Bogden,
Banker & Alderman,

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long A ve. A S. Main St.

DuBois, Pa.

baimes.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdclc.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
!). O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkeils.

Preke po 50c. už kiekviena.

t

Siuskite piningus registruotam lalszke
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.

Kožnas privalo turėti szita 
knygele--Gausite dykai.

Mes turime maža 8 lapu knygele po vardu 
Story of an Opportunity at Home” kurioje randasi 
daug svarbu patarimu tiems kurie taupina pinigus . 
ar mislina juos kur investyti.

4 < The

Jeigu norite tos knygutes prisiusime jumis dykai.

Užeikite in bile koki musu ofisą, telefonuokite, pri- 
siuskite žemaus padėta kuponą, arba pasiklauskite! 
pas bile koki musu darbininką, jie jumis noringai 
duos viena knygute.

Pennsylvania Power & Light Co.
Pramone kurios rekaluigumas yra pastovus.

Iszpildykite kuponą DABAR; prisiuskite; sziandien—

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 
Investment Dept., Allentown, Pa.

Please send me a free copy of “The Story of Ari 
Opportunity at Home”.

Name

Address

* * o e n ei db —i in oi eeeeeeee ammmm

UNION BANK
M. YURKANIN, Ylce-Prer.identas.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRARORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, vcseillju, pasi 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
>20 W. Centre St. Mahanoy City. Pa

“Camel
Winston-Salem,

pa- 
N.C.,

Fabrikas
perosu
padirba kas valanda 27,000 pa- 
perosu, tai yra, tik viena pape- 
rosinia murzina tiek padirba, o 
tokiu maszihu randasi szimtai.

* f J

ANT LEGISLATORIAUS
Balsuokite už

A. C. ScHaeffer
I haszo jusu balso ir intekmes.

X

Kytras Ickus.
Kam tu lekai tam varius už

muši, juk jam 
daro 1

— Fj! nu daro ? Jam 
turi lygias tiesas už garais, 

vra 
(

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

tau nieko lie

vietosią

le Spruce
Citizino

Da
li* pasi-

Mahanojui: 
mo- 

irgi mokslai-

!Te- 
ugnavietoje; 

mokslai- 
Penktam 
School ir

rr

warde bus 
mokslaineje ant 12tb ulyczios.

Gedimino Klobas laikys 
specialiszka susi rink i- 

7.30 vai. vakari“ 
Ant szio 

apsvarstytabin

svarbu 
ma Nedelioj 
Boczkausku saleje 
susirnikimo 
daug svarbiu dalyku kas-link
ateinaneziu rinkimu, todėl Kle
bąs reikalauja kar visi sana- 

iai pribūtu o ir užpraszo visu- 
balsuotoju atsilankyti ant szio 
-usirinkimo.

Subatoj, 
paskutine

30 Oktoberio, 
dienabus

randa už vandeni kolei da ne 
bus uždėtas procentas. Maha- 
nov City Water Co.

niokoti

Ant pardavimo.
Namas po No. 716 E. Centre

St. ir namai po No. 717 ir 719
Market St. Atsiszaukite po 
, 98 S. Main St. Mahanoy 

City, Pa. (O. 29)

E. j
No.

valgo 
tas ir teip pas mus 

, tai
o

tris
laug ant vino namo.

bochorkes per

NUMAŽINTOS PREKES 
ANT MĖSOS.

Mėsininkas 
ežius turės dideli

P.

bėrio.

K u bert avi - 
pardavima 

mėsos, tiktai Subatoj 30 Okto- 
Galesite pirkti:

Szvieži Damai po
Szvieži szolderei
Pork ('zaps
Czok Roast
Rib Roast
Flat Rib
Del Virimo
Hamburg steak
Ant knygueziu 

prastos.

32c.
30e.
38c.
25c.
25c.
14c.

18 ii* 20c.
20c.
pa-pri'kes

600 W. Pine SI.

Vilnų savaite.

Isz priežasties jog iszdirbe- 
jai parduoda mumis vilnų už 
pigesne preke, tokiu bildu ir 

parda.viuesiine vilnų už 
numažintas prekes per visa sa
vaite pradedant Subatoj 2 
Oct. ir užbaigiant Subatoj 30 
Oct. Visas kitas tavoras tcipgi 
pigei parsiduos per szita par
davima.

Jennie Refowich, 
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
—II. !■ ............ . —....................       I . ..................... .......... ■„

mes vilnų

pradedant O.1’«)

Publicznas Pardavimas
Parsiduoda per Publiczna Pardavima sekanti namai ir sale: 

Tris (3) namai ant trijų familiju po Nos. 504, 506 ir 508 West 
Pine Street.
Mahanoy Street, ir namas kuriame talpinasi Bažnytinio Choro 
Kambarai, po No. 509 West Mahanoy Street,' Mahanoy City, 
Pa. Viskas geram padėjime ir atnesz gera procentą del pirkiko. 
Pardavimas atsibus SUBATOJ, 30 DIENA OKTOBERIO, 
1920 meto. 2 valanda po piet, tuojaus prie Sales.
JOHN GOYNE, Agentas. W. D. BOCZKAUSKAS

V. L. BOCZKAUSKAS
Locnininkai

Didele Boczkausku Sale ,po No. 505 ir 507 West

ISZLYGOS:
10-tas procentas pinigu turi but užmokėti kada bus par
duoti namai, likusi pinigą in 10 dienu.
Locnininkai turi tiesa atmesti ar priimti bile kokius 
nasiulviimus.

I familiju kurios 
parduos pigei,s 
h'\’\iiia.

nesh

Filadelfijoj randasi namai ant 
locnininkas 
važi įlojo iii 

Namai randasi ant
Mercv ulvczios aut South Side. • •
Atsiszaukite greitai po No. 116 

Philadelphia arba 
redakcija.

REIKALINGA— Dideli n dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, pancz.iaku 
szlcbiu, Jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus, 
dykai.
Now York City.

Raszykito o gausite sompollus 
Madison Mills, 503 Broadway, 

adv.
Merey St r. 
in “Saules 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. (t. i.) Iloczkowskl-Co, Mahanoy City. Pa.

1 1 Gera

Szia Sanvaite
20 IKI 30

I’JIABARGA! Visus lalszkus o h 
piningus In Iszletetuve "Saule’’ reikt* 
visados siusti ąnt szfto adreso: W. O.

Visi Siutai ir Over
kotai atpiginti

PROCENTO
$20.00
pasirinkimas 

Geros mados.
JaunuGeras 

vyru siutai.
Pirmiau parsiduodavo iki $40.

$25.00
pasirinkimas jaunu 

tamsus kolorai.
Puikus 
vyru siutai,
Pirmiau paraduodavo iki $45.

$29.50
Vyru ir jaunu vyru overkotai. 
Geras ceikis. Naujausios mados 
vertes $40.

Geriausi kriaueziu darbo siu
tai ir overkotai už 20 procentą
pigiaus. , 

$35.00 verteCJ dar po $28.00
$30.00 vertes, dar po $24.00
$40.00 vertes, dar po $32.00
$45.00 vertes, dar po $36.00

$6.98
Tikri vilnoni siutai vaikams, 
vertes $13.50.

S8 98
Tikri vilnoni siutai vaikams, 
visokiuose koloruose vertes iki 
$15.00, dar po $8.98.

VISI BOX OVERKOTAI 
ATPIGINTI ANT 20%

GUINANS
MAHANOY CITY, PA.

201 W. CENTRE ST.

I

I 

I

S. J. MOCKAITTS, Prezidentas.
VIKTORAS M, UNGURAITIS, Kasijerlus.

100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes. ' 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu. į
—$—$—$— ;

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamį. ;
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gale 
nusiusti jus pinigus in Lietuva g 
pigiausiai.

vertai ir kaip galįnt 
turime !

jus pinigus in Lietuva
Mes esame Bankieriai po kaucija, 

leidįma nuo Pcnnsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus (‘sale apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, p<*r mus in Lietuva iszsiusti.
paszvostas siuntinėjimui Lžrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
czįu bjznįui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti. .

Pasportaį.
ali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus

Mus visas laikas

Niekas neg
pasporlo. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant gerinu
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas «" 1 11 ■

Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite j 
’ j virszuje paminėtus

Noriai duosime patarimu DYKAI.
[^'Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

pas mus pasiteirauti placziau apie 
dal vkus.

► i—>i m <■»

VYRU 
LIGOS

paminėtus

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begtje 
32 metus fnvalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Nedeliomls iki 2 vai. popiet.

j Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
www w —i w w o o — w w www — wwwwwgiw wwwwwwwwwaasMwwaaMa-saw*

a

Sztai Koki Prieteli 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 pagalbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai 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 Go. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

t - V

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Prm.

J. H. Gftrr&han, Attorney " W.F. Rynkewici
P. O. Fenton T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Pree.

J

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewica M. Gavote




