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ISZ AMERIKOS
Du užmuszti automobiliu ne

laimėje.
Pa. — Du 

žmonis likos užmusztais auto
mobiliu nelaimėjo kurie yra 
Vincas Kopacz 
ežius) 3() metu senumo isz Bu- 
tonwood ir Vincas Abaeevicze 
isz Plainso. Kopaczas buvo be
kojis.

Savžudinsta anglekasio kasi
klosia.
Pa. — 
pradėjo 

mirt ies 
l'rovolio, 38 metu senumo an- 

isz West Hazeltono 
No. 4 kasi- 

ir dalis peeziu 
nuplesztos nuo stobrio

Wilkes-Barre,

kurie 
(o gal Kapo-

Hazelton, 
x irszininkni 
priežastį* 
rr 
glokasio 
kuris žuvo Jeddo 

galva

Kasikiu 
(i rv net 

Stanislovo

patiko, radosi pats vienas, 
savo pagialbininka 
siuntos in gengve

klosią, 
buvo 
per dinamitą. Kada jin nelaime 

o
buvo nu- 

loduoti ka- 
ruka, isz ko pasirodo, jog Sta
sy s turėjo pasidaryti sau gala, 
nes jokios skyles ne buvo isz 
griaužes angliję. Kada atėjo in 
darba taji ryta, skundėsi savo 
draugui, buk jauezesi nesvei
ku. Jojo Į>ati mire nepers mei. 
Paliko penkis mažus vaikus 
Europoje.

mažus

Prezidento aficialiszka vėliava

likosAna diena likos padirbta 
puiki szilkine vėliava del pre
zidento Hardingo kuri yra 7 
pėdas 6 colius ilgio o 6 pėdas 
ploczio.

Nužudė kunigą kada tas atėjo 
atdary V duris.

Mieli. — Kataliku
Leonas Jarecki,
Szv. P. Marijos baž- 

Mich., li- 
pra-

pra-
I )et r< >i t, 

kunigas 
baszczius 
nyczios Wyandotte,
kos miszautas ant smert 
ejta petnyczia kleboni.įoi, kada 
atėjo a t daryt 
tai žmogaus 
in duris, po tam 
su automobilium.

Lyg sziai dienai nedažino
ta kas žudinsta papilde. Kun. 
Jareckis pribuvo in czionais 
nesenei isz Orchard Lake se- 

kur mokino klieri-

duris del kokio 
kuris skambino 

prasiszalino

tacziau

minari.jos 
k u s.

K 33 METAS

ISZ VISU SZALKJMeiliszka tragedije žaislino- 
sia.

Žaisle i. — Katrina R uson in
to buvo sumaniusi eiti už 
Edvardo Sabonio, bet jos tė
vai nuo to draudė 
linkėjimą padavė 
su Pranu Morkumi. Vasario 2 
diena jau jaunimas rinkosi ant 
vestuvių, kai sztai pirm jauni-

ta pati tvarka neisz- 
krypo isz savo vėžiu. Miestelio 
gatves nevalomos. Czia jau 
tikras muzejus:
lu, pamazgų. Ji3*On?1uo v<»., 
tris krautuves, visos kitos lai
komos žydu, kurie žinoma sa
vo sz varomu” 
tais szventadieniais, 
žmones ramiai sau vniksztinc- 
ja, jiems tiesiai per galvas in 
gatve metama visokį isz mėsos 
krautuvių kaulai 
liai.

Lelunai, Utenos aps. 
Leliunu A uksztakalnio 
kiemy p. B. vaikai 
szautuvu nukovė vienas antra.

Gudiszkiu 
melu ėjo .vienas 
pasitiko kiti du 
jais jisai susiginezijo ir jie jam 

perszove
Perszautaji nugabeno Utenon. 
o paskui ir 
nen. Iszgyti iszgis, bet vis dėl
to teko jam gerokai nukentėti 
nes žiaunos kaulas buvo sutru
pintas.

Kalba, kad jie s 
del meiles dalvku.

Sumiszimai Rusijoje. Isz pa
skutiniu. boĮszeviku. laikrasz- 
cziu numeriu “Pravdos 
“Izvestiju

f

M.

I
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PAVEIKSLAS EKSPLOZIJOS CZIKAGE.

T

asztuonr žino-eksplozije ant Halstead ir Barber ulicziu, kur žuvopadare
uis, <» ■'UŽ(,idp 50.
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Sutiko jaja nužudinti, prižade- Aplaikys milijonus po miru-
jimo neiszpilde, nuėjo in koza. 

Newton, Calif. — 
senmerge, nubod 

ant svieto, 
nesutiko jaja 

altoriaus, bet ne 
drąsos atimti 

kaip sau vėlino, 
noru del dvie

ju žmonių, isz kuriu vienas bu
vo daktaras Goble, kuris suti- 

paskaūdyti 
merge.
aplaikyti visa josios 
tūkstanti doleriu.

Krauss 
vent i vienai 
jok i s jaunikis 
nuvesti prie
turėjo ant tiek 
sau g y vast i, 
Apreiszke savo

ko

revolveriu

szukiu, mesz- 
Iszskvrus dvi

nesivaržo. Kar
le u ome t

ir kurczga-

Netoli 
vien- 

ža iždam i

sodžiuje nakties 
vaikinas. Ji 
vaikinui, su

ziaune.

Panevėžio ligoni-

J

eiti

ir pagal ju 
ant užsuku

Baisi ugnis Maniloje; 15,000 
žmonių neteko pastoges.

Manila, Filipinai. — Pen
kiolika tukstaneziu žmonių pa
siliko be pastoges per paty
lima baisios 
naikino tris tukstanezius

lĮ

ugnies, kuri su- 
na-

kio atvyksta E. Sabonis ir pa-wmu San Lozaro distrikte. Keli
klauso Katriutės kas (ai v ra.
Ji atsake,,kaip yra ir kad jau 
viskas pabaigta. Sabonis nu
balo, paprasze vandene. Iszge- 
re. Jam daugiau atueszc. Tuo
met Sabonis atsisveikino su ja 
ir szove kakton. Katrina par
krito ir tuojaus pasimirė. Sa
bonis ketvirtoje dienojo nuėjo 
ir pasidavė Kaszedoriu milici
jai. Pfio ko veda stoka tvirto 
tikėjimo. Tikintysis jeszkotu 
suraminimą pas Dieva ir tikrai 
butu radęs.

rp

žmonis sudegė ugnije. Bledes 
padaryta 
doleriu.

Kareiviai pribuvo in pagial- 
ba del padegėliu
Kryžiaus drauguve 
vargszais kurie neteko nieko.

ant (riju milijonu

o Raudono
rūpinasi

Nužudė paezia už neisztiki- 
mysta.

Berlynas. — Kokis tai stik
lius vardu Pohl, 27 metu senu
mo, nužudė savo jauna mote
rių, perskeldamas 
su kirviu,
ant vietos. Priežastis žudinstos 
buvo ta, buk jojo paeziule 
draugavo su kitais ir savo vy
ra apgaudinėjo visame.

X

jiai galva 
užmuszdamas jaja

I
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bukVISOKĮ DANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INFORMACIJŲ 

BIURO.
703 - 15th. Street, N. W.

Washington, D. C.

Isz Lietuvos
t*'

msikivirczijošiam gyminiai.
- Darbinin- 
aplaike to

mis dienomis žinia nuo najor- 
kiniu advokatu, 
siliko 
turto po įnirusiam savo gymi
niai kurio turtas isznosza put 
as.’.tuoniu szimtu milijonu do
leriu.

Nuo kokio tai laiko Mohne- 
ris išzakaite’ laikraszczibsia 
buk 
Bobute Mehnepo priesz smert 
atidavė jam svarbos popieras 
sakydama, jog jam bus kada 
labai reikalingos. Tosios popie- 
ros darode, buk jisai1 yra vie
nas isz areziausiu gymiui u mi
rusio milijonieriaus, 
jam gausis dydesne dalis tuju 
milijonu doleriu.
Ižgerta milijonai kvortų gu- 

zutes.
Washington, 

kada užėjo A įnori ke 
prohibicije, daktarai 
ant receptu del “ligoniu 
nia keturiolika milijonu kvor
tų. guzutes. — Taigi žmonis 
iszgere įhilijonus kvortų gyzu- 
tes su pavelinimu valdžios, o 
kiek ižgere be pavelinimo tojo 
sztopo ir da priek tam mun- 
szaines kuria palis padirbo? 
Sziadien gyventojai Ameriko 
gere daugiau ne kaip priesz 
prohibicije, o valdže ant to 
trotina milijonus.
Subjaurino savo dukrelia ir 

atėmė sau gyvasti.
Deshler, Nebr. — C. A. Ba

ssett, darbininkas 
porto, subjaurino

Aberdeen, S. D. - 
-įkas S. V. Melmer,

sen- 
l’ž ta ji darba ketino 

visa

ežąre

turtą, 
Ant rankos 

aplaike penkis szimtus dole
riu. Kada prisiartino prie eže- 
rio in kuri ketino instumti sen
merge, su savo pa- 
gialbiuinku pabėgo, nes vė
liaus likos suvmtas ir uždary
tas kalėjime. — Po nogiu butu 
paskandinias senmerge ir kriu
kis atliktas.
Kudykis gyme • su dantukais.

Mount Carmel, Pa. — Ana 
liena jrarnvs paliko dukrelių

*pa-

Nepaklausė persergejimo sap
ne, likos užmusztas.

Minersville, Pa. 
klausos persergimo mirties, ko
ki turėjo sapne, Jonas Gum- 
bauckas, jaunas anglekasis, 
likos užmusztas Otto kasiklo
sia.

Gumbauckas apsakė sapna 
savo motinai, buk mate sapne 
kaip karukas nuszoko nuo 
sztangu ir jin užipusze. Po tam 
kokis tai balsas davėsi girdėt, 
kuris praserge Joną, idant tu
ja diena ne ejtu in darba. Jojo 
motina teipgi jin praserginejo 
idant tuja dienu ne ejtu in 
darba.

Kada Jonas nuėjo in darba, 
motinos szirdis prijausdama 
kokia tai nelaime, baisei neri
mavo ir nusidavė prie kasikiu. 
Po keliolikos valandų iszsipil- 
<le sapnas, nes karukas nuszo
ko nuo sztangu iszverte pro- 
pa, kurie puolė ant Jono ir už-

. 1 • . 4 , I

buk jisai pa- 
ympodžiu milijoninio

i Kiška i te- 
jin pajoszko advokatai.

da k ta ras 
pabėgo,

(<1^ <UI K 
del Mrs 
ri turėjo du dantukus, 
atsitikimai 
tik vienas ant tukstanezio 
mimu.
Paeziule turėjo 64 poras pan
eziaku — vyras neturėjo kel

nių.
Rockford, Ill. Jaigu mo

tore turi 64 poras 
už kurias užmokėjo 
lyg 3.50 doleriu už pora, tat jau 
kantrybe žmogaus pasibaigė 
toip kaip pasibaigė josios vy
rui Willard Ashton, kuris in- 
nesze ]>raszima ant persiskyri
mo. Butu viskas gerai, idant 
W i Bardas turėtu gera pora 
kelnių, bet turėjo pats sau už- 
lopyt jiais, nes neturėjo pini
gu ant pirkimo nauju, nes pa
eziule praleisdavo visus pini
gus ant' szilkiniu 
idant galėtu’ vyrams rodyti 
savo kulnis sededaiūa ant por- 
cziu. Priek tam turėjo apie 30 
brangiu skrybėlių keturis kai- 

szilkinins 
rnarszkinius ' ir daug 
parodu. Ant 
lelis, jog

garnys
George Williams, ku- 

Tokie 
yra labai retus ir 

try-o J

paneziaku, 
nuo 2.00

pancziaku

Badai

1). r. — Nuo

— Taigi

o valdže

linius, apatinius 
kitokiu 

galo suprato asi- 
jin boba visiszkai sn- 

bankrutis ir dabar meldže su
do idaift jin perskirtu nuo to
kios iszlaidos bobos. — Sudže 
juos perskyrė.
33 užmuszti ant geležinkelio.

Eagle Pass, Tex. — Trisde- 
szimts tris žmonis likos už- 
musztais susidūrime pasažie- 
rinio trūkio su tavoriniu ant 
Mexican National Line, arti 
Villa Gartra. Daugeli pasažie- 
riu Jikos sužeista. Badai vienas 
isz inžinierių buvo apsvaigin

kvaila 
užrasze 

? y ko-

Salakas, 
Szis valsczius 
miszkais apsuptas 

tiko kariuo-
Vokiecziai

- Ežere n u 
v ra

i apskr. 
ežerais ir 
ir del tos

isz Daven- 
savo dvile- 

kos metu dukrelių Alicije, pri
sipažino prie kaltesJr paleido 
sau kulka in smegenis. Mer
gaite randasi pavojingam pa
dėjimo ligonbuteje. Gerai ta
sai rūkulis padare atimdamas 
sau gyvastip nes jin kaimynai 
ketino pakarti.

ežia
po ju bolszevikai 

ir pagaliau

Daugeli anglekasiu užmuszta 
kasiklosia.

Ala is, Franci je. — Ba isi eks
plozije kylo kasiklosia Trelyse, 
kurioje žuvo daugelis angleka- 

raszymui jau 
surasta asztuoniolika lavonu.
siu. Lyg sziam

priežasties labai 
menes pozicijoms.

apkasuose iszbuvo dve
jus metus, 
apie 5 menesius
lenkai. Visos szios okupacijos 
labai nuvargino szi kampeli. 
Pirma vietos gyventojai buvo 
neturtingi, nes daugiausia su
sidėjo isz mažažemiu ir beže
miu ūkininku. Dabar jie visai 
elgetomis virto.

Praejtais metais ir užpraej- 
tais isz Salako valscziaus lietu
viu kariuomenėn i tįstojo daug 
jaunimo.

Paskutiniu laiku nutarta isz 
Romaniszkiu dvaro, turinezio 
apie 900 žemes deszimtiniu, 
kariszkiams paimti 80 deszim- 
tiniu.
Kurtavenai, 
1920 metais pas mus permainei 
tris kunigus. Paskutinysis ju 
kun. Pr. Bajerezius daug pasi
darbavo visuomenes labui: in- 
kure jaunimo kuopa, surengė 
vakarėli, padidino knygyna- 
skaitykla, ragino žmoues-zdetis 
in gynimo darba ir nustojo 
skaitės lenku kalba evangeli
ja. Už tai vietiniai “lenkai” 
inszirdo ant jo ir padavė vys
kupui skunda.

Tarp Kauno ir Karaliau- 
cziaus susisiekimas oru. Nuo) 
kovo 10 d. tarp Kauno ir Kara- 
liaucziaus skraido aeroplanai, 
kurie gales imti 6 keleivius. 
Kelione tęsias 1 V2 valandos ir 
mokama 300 auksinu.
Garleva (Kauno aps.) Garle- 
vos milicijos virszininkas sau
sio 29 d. sziu metu atsiuntė 
milicininką pas ūkininką Te- 
liaicziu kaimo R. Adomavicziu 
reikalaudamas, kad Adomavi
czius jam nuvežtu savo roges, 
nes jos esą rekvizitotos. Ado
maviczius atsisako vežti. Tada 
milicininkas pąeme kaimyno 
Nieniaus arklius ir nuvožė ro
ges virsziuinkui. Tas pats Ger-‘

vietiniai

numeriu

jo Rusijoje eina didelis anti- 
bolszevistinis judėjimas. Mies
tuose daromos demonstracijos, 
mitingai, susirinkimai. Fabri- 
Raudonojo armijoj irgi paste
bėtas .didelis bruzdėjimas, 
ku darbininkai streikuoja. 
Bolszcviku valdžia stengiasi, 
visokiais budais raminti darbi
ninkus ir sziaip gyventojus. 
Ji praszo nedaryti demonstra
cijų, • mitingu, streiku. Visa 
kalte del szio bruzdėjimo bol
szevikai suvorezia meuszevi- 
kams ir socialistams re vol i nei- 
'niekams. Taip maždaug vaiz
duoja visaJra judėjimą bolszo- 
[viku laikraszcziai.

Antaliepte (Ežej’enu apsk.) 
Prie pat Antalientis yra be
veik 400 deszimtiniu 
kuri dar priesz kam pirko žy
dai p’rklia* M ir O Orvinai. 
Dali miszko priesz kara nukir
to, o likusiojo iki szios žiemos 
nejudno. Kadangi apie plentą 
kito miszko nėra, tai visi žmo
nes džiaugėsi, kad pirki ta j ne- 
iszvež jo Vokietijon.

jau lni°la.jns sužinojęs, kad pas

DIDELIS BALIUS.
Rengia Sz Ludviko parapija 

isz Gilberton, Pa. Panedeli va
kara 1.1 Apriliaus ant S. Czai- 
kausko sales. Visas pelnas nuo 
baliaus ejs ant z naudos bažny- 
czios. Parapija užpraszo visu 
atsilankyti o galesite links
mai vakara praleist. Inžanga 
Vyrams 50c. Moterems ir McrA

Adomavicziu yrft graži bricz- 
ka, buvo atsiuntęs milicininką

“Pravdos” ir 
matyti, kad v i so
či na

.didelis 
darbininkai

sziaip

streiku.

miszko.

Bet tas 
ju džiaugsmas virto nusimini
mu, nes szia žiema pirkliai pra
dėjo labai skubiai iniszka kirs
ti. Nukirstus medžius iszgabc- 
na. Darbininkams in diena mo
ka po 60 - 80 a ūks. 
100 - 150 auks.,
Utenon vežimo medžiu 25 kil. 
užmoka 300 - 400 auks. Aplin
kiniai 
miszko

su arkliu
už nuvežimą

J

MISIJOS NARIAI SUGRĮŽO 
KAUNAN.. LENKAI PRA
DEDA SIAUSTI VILNIU

JE.

Balandžio 5 diena gautas yra 
“Eltos 

velio telegrafo praneszimas 
nuo Balandžio Imo.s dienos:

Tauta Sąjungos Kontroles 
Komisija del Vilniaus invykiu 
mananti Kauno palikti. Užpra
szo tam tikslui Tautu Sąjungos 
leidimo. Kontroles Komisijos 
prane.szimu Belgijos ministerio 
Kymans nusprendęs yra pasiū
lyti Lietuviu ir Lenku Vyriau- 
sybiems siusti savo atstovus 
balandžio 13 Brukselin luikinai 
sutareziai de 1 gineziamu 
ežiu provizorines padėties

žmones toki skubota 
na i kinima,

eme visur 
valdžios sustabdyti miszko kir
tima. Buvo ir Kaunan kreipta
si. Niekas negelbėjo.

Individas.
Radviliszkis (Sziauliu aps.) 

Vienas isz didžiausiu Lietu- 
Įvos miesteliu. Dabar jame 
pilna invairiu 
valdžios instaigu. Ir pati mies
telio padėtis labai patogi - ge- 
ležkeliu mazgas. Reikia tikė
tis, kas ateityje miestui virs.

Dabar dar miestelyje randa
si nemaža žmonių lenku ir ru
su raugo prigėrusiu.

matvdami 
skustis ir praszyti

1 labar 
visuomenes ir

pavelintas toksai t y be-

Bomba sunaikino 14 namu.
Buenos Aires, Argentina. — 

Keturiolika namu likos isz- 
nesztais in padanges per trū
kimą bombų padėtas per pik
tadarius, paežiam vidurije 
miesto. Valdže mena, buk tąjį 
darbeli turėjo papildyti anar- 
kistai, nes nuo kokio - tai laiko 
anarkistai kerszino iszneszimo 
in padanges'viso miesto ir savo 
kcrszta dalaike.

paežiam

Vaikas 1 ‘ velnias, ’ ’ 
koja ir uodega.
— Laikrasztis “Tilžės 

' sekanežiai:

turi arklio

Tilže. - 
Keleivis” 
Pagecziu Kreizeje tūla motere 
pagimdė dvinukus — mergai
te ir sunu. Mergaite buvo kaip 
paprastas kudykis, bet kada 
pradėjo mazgoti vaika, nema
žai moinka persigando, kada 
pamate vaika visa plaukuo- 

, ir uodega 
"žpakalije. Po numazgojimul 
tasai “velniukas” užszoko ant 
kakalio ir pradėjo greitai aug
ti. Valgo jisai žalius kopūstus 
ir lapinas. Motina norėjo jin 
užsmaugti, bet “velniukas”

taszo

si' v- 
su-

daryti. Szioms preliminarioms [įa, su arklio koja
deryboms gerai pqsibaigus tuo
jau prasidėtu tu piicziu atstovu 
derybos del galutinos sutarties 
Pruženu miestely lenkxf užda
re Gudu mokykla. Iszvaikyda- 

sake: 
gausia kulku, jei skaitysiu Gu
du knygas. Vilniuje in Gudu 
mokyklas ateina policininkai 
ir kritikuoja mokinimą.

“Elta.

mus vaikus, žandaras

*)

kitam kablegrame 
Elta

Toliaus-
isz Balandžio 5 diena 
pranesza:

Atvvko Kaunan isz•to

4 4 1)

Ameri
kos daktaras Žilius ir majoras 
Zadeikis. Vilniaus Lenkai par-

Lietuviu spauda,

“Vil- 
Tedaktorius♦ , 

penkiosdeszim-

sekiodami
traukia atsakomybėn Biržysz- 
ka ir kitus redaktorius.
niaus kurjiero 
nubaustas aut
ties tukstanteziu auksiniu. Vi
sa Lietuviu spauda Vilniuje 
uždaryta. Nuo Balandžio pir
mos dienas Lietuvos pacztas 
nepriima rusu 
gramu.

raidėmis tele- 
“Elta.”

ANT PARDAVIMO.

velniukas4 4

sucypė jo, kad motina da Sep
tinis tokius
dys, kurie bus jojo broliai. Mo
tina ižgirdus toki prauaszftvi- 
ma, pavojingai apsirgo ir ne
žino ar iszliks gyva.

Vvras♦

4 4 vaikus >J pagim-

tosios nelaimingos 
moteres, labai girtuokliavo ir 
baise i su jaja pasielgdavo, tan
ke i szaukdamas: 
in tave inlvstu!“

Ar bene ne bus tai sumany
tas atsitikimas kokiu nemažai 
sziadien Vokietijoi atsitinka 
terp žmonių.

Kad vėluos

Baisus szturmas užmusze 120 
Japonu.

Tokio, Japonije. 
bledes padare 
atlankė pakraszczius pietines

— Daug 
szturmas kuris

______o _____  Už tat 
ja rekvizuoti, kaipo pirkta nuo por vic8ZUS vakaru8 tenka in- 

. N___ _. Bet Adomaviczius vairiomis

Apticka Mahanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re-

Japonijos kuriame teipgi žttvo 
o daugeli -sužeido. 

ir telegrafai yra 
sutrukdyti mieste Tokio. Yo- 
kohomoje keli laivai su pasa- 
žieriais likos užpusti ant kran
to. Bledes milžiniszkos.

120 žmonių 
Telefonai

VI

vokiecziu. Bet Adomaviczius 
spėjo briczka paslėpti ir tokiu 
budu iszgelbejo nuo rokvizici4-įu rcngiamį vnknrni buna kcf-ltokiu ateiviu o nesiranda Lie-

kalbomis kalban- ceptu. Czionais randasi didelis 
ežius žmones iszgirsti. Ir patys skaitlius Lietuviu, lenku ir ki- 

sti. Tarp Trijų Kafcaliu diena |tuViszkos aptiekos, todėl yra 
Kalvarija (Mariamp. apsk.) ugna^ęsiu 

pasižymi savo 1 1
nepaprasta tvarka. Nors ir pa
sikeitė ihiesto Tarybos perso- 
nalasj. kuris buvo pirmiau, i Y . . ♦ 11 *1 I j.

jos.

Mush miestelis
. draugija surengė gera proga Lietuviui nusipirk- 

kaukiu vakara. Atėjo kėli isz- ti ir daryti giara bizni. Galima 
sipuiszine vaikezai, apsikarsto ir nupirkti narna kuriame ran- . Ima a* . * A A a

kaž kokiais sarmalais ir ■ po- dasi szi aptieka. Apie daugiaus 
piergaliais — is visas maska-|atsiszaukite in “ SaulesM ofi- 
<w» rw jrl r* ei1 ’ «»' (t. n

Vokiecziai ižgere mažiau 
alaus.

Bėdinas. — Vokiecziai : 
gere dabar 750 milijonu gor- 
cziu alaus ne kaip priesz kare. 
Mete 1913 ižgere 1,272 mili
jonus galonu alaus o mete 1920 
ižgere tiktai 541 milijonus ga
lonu.

iz-

ižgere 1,272 inili-

Gyventoju susimažiną 
nnf 4.500.000 žmonių. , a \ iM

/ /V/'
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Czekiszkos mot ere « 
spiresi nuo savo valdžios idant 
invest u tiesas, pri vertinei kož- 
na vyra turinti mažinu penkes- 
deszimts metu, idant kanocz 
vestu po dvi paezes. Tas, kuris 
turi tik viena 
mokėti metini padotka. — 
gu reikalavimai 
k niežiu 
tokos szmnynos

knnccz

paezia, turėtu
Jai-

iszsipildytu, tai visos* 
susidės isz 

vienos geresnes dalies ir dvie
ju geresniu ezverezin.

t mormo- 
likos isz-

Pagal nusprendimą 
niszkos bažnyczios, I 
braukta isz savo pulko 50 vy
ru ii' moterių, kurio apsigyve
no Eastern Judah ir tonais už
dėjo sau nauja tikėjimą terp
kit ko turi bažnytines 
vadinamas 
paežiu ” 
iipsimainimas 
draugais, 

m *

puszvent minias 
arba kitaip pasakius, 

paežiu su savo

I 4

i....................   ’’ ’; "7^/

Isz Lietuviszku kaimelu KUR BUNA7
J . 1

Asz ^inKiiias Brusolcas pa- 
ioszkaiv brolio Vinco Brusoko. 

; \ . 1 .. .r .

SHENANDOAH, PA.

J onus* Kuvnlmickas> 41.
t t

metu seniūno, likos užinusztas j
apeigas I \laplo Mill kasiklosia. Paliko

iM.

- , 7b

Taji nauja tikėjimą, užvedi 
karsztu cze- kokis tai Moses N. Gndimmd- 

buvusis profesoris muzi-
#

paežiu ir szeszis vaikus.

James 
miestiszkos rodos,

— Kazuno aptieki),je gausi-

aresz-

Panedelio diena 
pirmsedisSampsel,

mi Vo

Jau koletą metu nežinau kyr 
jisai Inupu Ajoldžau uisiszmikti

t

Simon Brnsokąs 
314 Al t. Voiiion St, 

Shenandoah, Pa.

ant adreso. (A.I2) kaip ant ukloa
ir geriausia

!
\ __ ~ ... - . ■ _ _ .  

Skilvio Nedateklial, Nervln-
■ *r

I

gumas, Prastas Kraujas 
ir Cirkuliacija I

mokvt i 
sziai dienai negali 

moteriszko
ypatingai, del ko merginu kal
bėdama su savo ,
telepona, teip bezdžionkauje- 
si, rodos norėdama
kamiopnikiausia

Piliozopai ir 
zopa i ’ ’ lyg4 * 

iszt irinet

yra |>riežatts devynis iš. dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių 'gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tonc kuris padaro tirštą Ir raudona '

'PARMOS GERIAUSIOS.
■' b 1

Riii'to tik norite plVklis tildąs ko- 
kjnme nors neimtu kraszte Amerikos, 
pirintausiht rasokite* pas mane o asz- 
JUmhi prisiusiu hž dyku puikia Ir nau
dinga knygėlb tikiu plvkant jeszkan- 
tietns lietuviams, Tojo knygele rasite 
naudingu nphiszymu, 
yra lehgvlhusls būdas
prnsidcjiipu gyventi Ir Įdek kainuoja 
prasidedant ant tikiu gyventi, gvvulel, 
nkiszki padarai Ir mas/.inos, ir rasite 
apraszyfn po klok kokiu javu yra sė
jama in akėti. Ir daug klloklji naudin
gu paaiHzkinlmu. Telpgl rasite daug

davinio Michigim Ir XViAconMln valsti
joje. Asz turiu panines Ihz Anglu far- 
nmriu 140 gern nkln ant pardavimu, 
mažti Ir dideliu su budinkais, h’u sod- 
tuiis su gyvuleis ir murzinoms. Turime 
ir 17 tikiu ant iHZiuainlmo in miestu 
namus. Tos a įsos ukios randasi pui
kioj ųplinklnej, Itirgano miesto Scott
ville, Mieli, kur yra pas muš uždėta 
didžiausi lietuviu ūkininko kolonija! 
amerlkoje kurioj asz vienas apgyVTin- 
fiihau 460 lietuviuti ant tikiu. Musu 
loji kolonija yra ktukal gražus Ilgus 
be akmėnu, Oras sveikas, vąiidnb geras 
yta daug tipeliu ir gražu ežoritt. Žeme 
su moliu,' hu juodžemiu Ir su derlingu 
smlelženilti mnlszyta, augn,kagerlnu- 
sial visokį Javai, daržoves,' pievos Ir 
SOdhiii. Parduodami! tikbs, gyvulini 
ir iikiszkas mayzinas arit lengvu Isz- 
niokejlnUi. TuViin jiaeme ir Wlscdnsin 

. valstijoje 45 tiktas ant pardavimo stt 
gei‘a Žemo, tarpe mažos lietuviu kolo
nijos, Atvaduokite pas mus, ežia tuoj 
dldellbj musu kolonljot jumis nprodl- 
slmo daugybe tikiu isz kuriu galėsite 
pasirinkti liukaminttsla, o Jeigu ežia 
netiks tai nuveszinte jus isz musu ko
lonijos tafvu in Wiseonsino valstija 
ten galėsite pasirinkti.
arba raškykite, gausite pulko Ir nan-

Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant

kraujq, stiprius nervus iė tvirtus vyrus ir inpfaęte.
Skįstas Vandenini? Kraujas,

♦

Silpni. Nervai.
fpmdrt pnnluriLaln,
pnvnrKU^bi nchorrtfalę kIm* 
ienų). Klėkvlenhfc ofgnniiK 
ir vclld m n * kimo prigult 
nuo nervų stiprumo gyve
name Ir veikime.

z* Atiprulnas \ ra pamatine 
MorcnAlnn kuri 
Huoja iiili.mų 
musų veikimų, iiuiaij link- 
Miiutna ir mluų laime. %/a^b.l 1- -.j £.3
riiMnl* nervą ii, ^llpmih 
iiervnh >ra Ugųntl,

Mano ^pusbrolis .’hiozaims 
Vaiknsn, isz I 
zuikiu Aj/skr.,

pirmiau gyveno Newark, 
N. J. dabar nežinau kur. Mel
džiu atsizaukt.

te geria uses gyduoles.
— Reti i ngo pa lie i je 

tavojo Mada Salinski ir Du- 
nž važiavimu 

szove. in I

I 7 
y r

Kauno Rod.* Ala-'uk,.a apraazytu kuriuos yra ant par- -t • * r ■*>«>. k < % V 1 I* t b* d* i a b Si t «t <«. x x 1. • i t

Akmeni h Val-
son,
kės imi\ersitete prie Brigham
Young universiteto. Tasai pa-'nįolin Stanaiti

buk jisai gavoLjif frcito. ; \ ____
!sz., <\,Jn^aus viena isz palieijantu bet pabė

go o Stanaiti uždare kalėjimo.
— Asz Stanys

i visiems

siūlelis sako, 
pa liepimą i
sutvertu ta ji tikėjimą.

Vvruczei, tiems kuriems nu
budo, bodo

. mainyti, jaigu
jaunikiu per tojo tikėjimo.

kili

paezi ales, galite apsi-.apreiszkiu
i ) ) u 1 / 1 1 n 1 \/i 1^

scz",

Siilinsjds

instosite pi’ie')<nn narna su bizniu

Vilniškio Siuvo”
Napoleonas bėgdamas

nosi su sųvo vaisku iii gyhuna Rq-

iszrody t i
- phmkiX Kada

nuolatos taisosi, miltuoji'
taiso szlebe — rodos, kad sijos, paskandųi^ ežere Bojti- 

jaja mato per s<‘« artimoji* 
kaip jiji iszrodo. --

ir taiso szlebe 
josios my lemas 
telepona

4 4

+'/i

raszo:

Myžk i u, s karba 
isz

jau buzai varyt
Asz užlaikau 

groseriu daigiu,
liaus.

Kuoka i lis 
jogui pir- 
ir prade- 

nuo 1 Apri- 
v i šoki u

cigaru, taba
ko, kendes, visokiu, žaliu daig
iu ir parduodu už prieinamas 
prekes ir patarnauju kanoprio- 
lankiausiai,

•1:. (t.30.)
Marijona Daugeliene 

725 Hnttie St., 
Schenectady, N. Y.

, . ' f **"****

Mano brolis Jonas 
zimas apie 20 metai kaip gyve
no Brooklyn, 
višzkio. Valst./

N cm u 

sprch/Jnn kuri kontro
liuoja m ūmu g%eikatf|, 

t inuay veiljltnq, nui»ų link*

Vyrai Ir molvrh tm MUI* 

nervniM yra ligųnd. ner- 
j’ljngl, bhugfttuM, ricllnk- J gyvenimo 

ntonkomybėjt/!' >

Konmr-

N. V. isz Vilkn- 
Vnitka baltu 

giniho, Graziszkn para. Taipgi
mano dranga si .Juozą pa to Sva-

.....  ■ - - p ingi. bfttigiUų 
Arnų* ir nėra Qnkmitj? Atitikti

NUąn-Tohe JfA puikiatijdn gi duoir pakuly |e 
sllpnomK iV'nervingom* siutinome. Jis 
turi wavyjo daug Photphoro kiirij, »ulnidnvo|a 
Miprhut ntihlnllfllus ticrvtiV, gerų sveikata, 
raudonus k linkshui apulijlmų*

Skilvio Ncdatckliai
Hd vi rikinbnn *' 
dyspepsia, Žaksej- 
iidps, gasai vidų- 
rkioic Ir farnti- 
O«e» riug^JImnM. 
nigštuma^, n<- 
prllmniis^vnraK> 
apnlvtJlęa lietum/ 
deginimai, nKU* 
vlrf ligoti ir 
i%ųM nevirtikinliHn nedateklial yrn paprastai 
greitai ptašannarni vartojant šias gerai 
g\‘duo1čti Nugn^Tatiė. Joa sutelkia gero 
miega ir Jauti kaip naujna žmogus.
t••a n teal••

•fci-

Prtista Cirkulacija,
Nuga^Tonc turi d.wt 
tfcleZicu kurKyrii geriam 
ilgia syduolf žinoma 
<lrl padarymo 
raudono kraiijo.< N€rw f 
nk'ko kito £err»n1u de! 
lAblyiKtirtlu• *,
acncrniSku žnioniy su 
sk> nt u, vahdeninlu 
krauju. Jin taipogi 
rtUtiihn veikimą 11 rd k* & 
kuri Mutvnrko c ir kulia- 
cijq ir priduoda klibu 
gaivinanti kraują (
kiekvieną orgrtrki Ir raumenį visame kūne* 
Nugn-Tonc veikia ant kepeny Ir Išmatų* 
pidftrvifamsM viduriui reguliariais, twofrti 
prašalindamas lUkictejimą.

Musų Absoliutiškas 
G Varan tavi m a s

Ntiga-Tonc kainuoja SI .00 jiį bonko kurios 
užtenka visam mCncsiui, arba o (&eilos) 
boiikos už $S.OO. Vartok i t Nug»»Tunc pur 
20 dientn jeigu nebūsit u/gančdlnti pasek* 
m#mis MugnUinklt likuidfi ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jų J 
netirr^sit nei vieno centu nuostolio* AVer; 
Imamo ntrtaknmybf. Sbrsklt jtnm
užsakymą mums hiandien ir ntgaukit 
Mcikatq, spHo) Ir gyvumą. Nuga»Toilu 
parrlduoda kiekvienoje geroje aptkkojė ant 
tų path; išl)gų ir gwirancljos.

/ i

bono. Tegul atsiszaukia. (t.30) 
Alai. Kamer,

32 Balinant Avė., 
. Oneida, N. ,Y.

lodei nžkviecziu 
vietinius ir 

isz visos apielinkes atsilankyti 
pas mane in nauja atydaryta 
vieta po No. 313 \V. Goal St. 
Shenandoah, Pa.

susid(?(lanti isz 4(1 auksiniu \* i u s t a utie ežius 
AVell. tokis būdas moterių nuo rusiszku rubliu, priek tam ar- 
pradžios josios sutvėrimo lyg m... , 
sziiii dienai. o norints \ ėda kur ta

sutvėrimo Ivic 
o norints 
ir tukstan- 

czius metu, tai moteriszkes bu
do nesuseks.

dienai, 
taji dalika tirines

motas ir vėliavas 
įsa i

savo pulku, 
skarbas likos 

paskandytas ir visi planai, li- 
t<>rp scnoviszku 

nžrasz.u \ ilnlaus katedroje. Da
l»riesz kare, pribuvo in \’ilhiu 
francnziszki al’icieriai jeszkoti 

Lenku valdže pa-

kos surasti

Sziamlienine Rosi je ne yra 
kokia buvo už cariszku laiku, tojo skarbo. Lenku valdže pa- 

susidejo iszJ^kyre tam tikra kamisije susi- 
komunis- dedanti isz inž’uiieriii.

Kitados Bosijo 
anarkistu. nikilistu, 
tu. socialistu.

a tieie- 
marksistu. ko- riu ir kitokiu ypatų, kurie ym- 

lektivistn ir kitokiu velnis- sis prie suradimo tojo skarbo. 
tu.”

O sziadieu? Tai Rosijoi gra
sina badas, i----- ............................."
kijo, amarai,

* *

sugriuvimas, anar 
ligos ir kitokios dili, tikėjimai, 

nelaimes. Rusiszka tauta, susi- Dabar 
isz du szimtu szvenjtcdedanti koii-ia

milijonu, iszsiskhiide po visas 
pakampes, kurie yra valdoki 
per tikrus fanatiszkus pasiutė
lius, kuris geidže valdyti au
gimą medžiu, kudykiu ir civi- 
lizacije.

U. ■ I .1 ■ II„ ■ ■ .

v 
Žmogau, jaigu 

arba aplaikai 
gromata su.pasiuliniinu pirk
ti kokios aliejaus, kasikiu ar 
kitokias szeras, tai perrokuo- 
kie tūkstanti, pakol apsvarsty- 
si ar pirkti taisės szeras ar uc. 
Geri a use pirma nuejti in liau
ka ir užklausti rodos, ar gali
ma saugei pirkti tokias szeras. 
Sziadion po visas ap i gardas 
valkiojosi visoki agentai siu- 
lindami žmonims visokes sze
ras už kurias payma jusu li
berty bondus, o
mainoms puikes iždrukuotas 
szeras verties kelis centus. — 
Žodis del iszmintingo žmogaus 
užtenka!

kas parduoti
tau ketipa

jum duoda

Naujas prezidentas Snvieni- 
tuju Valstijų, Warren Hard in- 
gas, apluike daug visokiu do
vanu isz visu : 
bet anadicma aplaike akyviau ! 
šia ir 
Per ekspresą aplaike

szaliu sklypo.

badai naudingiausia, j 
nauja, f

mainosi:Viskas ant svieto 
žmonis, poteriai, apredalai, bu- 

pinigai ir t. t. 
permainyt i 
A ngliszkas 

tiesas,

ketina 
Velvku.

pąriamout_aft pudurys
kurios perkels Velykas ant pa
skirtos dienos b(» jokiu per
mainų kaip lyg sziam laikui 
buvo. Angliszki bažnycze ap- 
vaikszczios Velykas antra no- *Į
delut -- Balandžio (Aprilinus) 
menesije ir toji permaina keti
na užejti atejnanti 1922 mete. 
Toji permaina ne tik btis in- 
vęsta Anglijoi, beį ir Austra
lijoj, Alrikp' ir Kanadoje, kur

. Pi , !į 1, ’ '!wl iti Jfa' r * H

Worcester, Mass. •— \ olvku 
ryte žmones rado prie 4’ j Sie
gel St. Antaua Grilauska pele

li ogy va, be jokio

apie 25 metu 
in Suv. Valst. pribu- 

I’neina

vrn

nu skrynioj 
že n k 1 o n žn 111 sz v s t es.

Velionis 
amžiaus,
vo priosz 7—8 metus, 
isz Lietuvos: kaimo l’agrindos, 
valscziaus Subacziu, Panevėžio 
apskriezio. 
kas visa laika
sako,, kaip jialaidas

neprigulejo.

gyvulis

At si drives'

Mano brolis Juozas Barauc- 
kas, paeina isz Seinų Apskp 
Kapczamiosczio.p miesto, 
iniau gyveno Gilberton, 
tani girdėjau gyveno Philadvl- 
pliia. Jis yra didelio ilgio, gali 
kalbėt Lietuviszkai, Folskai, 
angelskai ir 
am/itu 
svarbus laiszkas 
ežios isz Lietuvos.
žino apie ji, meldžiu praneszti. 

Wm. Barauukas
o

.Box 207,

kas, paeina isz

inian
pir-

po Atviruokite

Prisiųskit Šitą kuponą Šiandien
537 S. Dearborn St., ChtCARo.

(ju<hjotini TAmston:** • Ra>it MCin jdetq $ ...............  ui prhių<Mt apinubCtn'

National Laboratory. L. 700,

OHIIHHU

i

aURvlskai
v ra to

Polskai, 
žvdiszkai. 

sziauczins. 
nuo

ai 5

Isz _
Yra

,|O pa-
Jeigu kas

l>onf<o Nuga-Ionv.tlinga ukUr knygele. AilrcHHVokito: 
ANTON KlEDtS CO.

PeoplCH State Bank Jllclg, 
SCOTTVILLE, MICH.

Dideliu dirbtuve rei•’ 
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
Hzleblu, Jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tlesog in na
mus. Riiszykito o gausite sompelius 
dykai. Madison Milla, 503 Broadway. 
Vow YoYk City. adv.
__ ....j-....................................
Merginu balberlu ezapaB. 
Onlojs prekes tiktai. Pra- 

! szbui. Telpgl iszmokfnamo 
vyrus Ir merginas balbo- 
rfautl. Neužmirszkjto nu
muro. Netoli Union R. R. 
•taeijos. 1 
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REIKALINGA-

V orda*

GatvC Ir No. arba K. F. D.

A'.iesUt City

... €. v -

t

i

State
, c < *

*

Ar JU.
NAUDOKITE 
Ar Jum. Galvos 
NAUDOKITE

Plaukaį^SfBjdtą?
NAU DOMItt >

Ar Jq» Norit® 
naudokite

Utlailrytmd ?ivo plaukų tankiais

♦

* '* • S J 4 ‘ t « v

Kudu/uF Pta»wk*r»«* ?

>

51 S. Line St., 
FruekvillCf Iht.

’ : * • ‘ ‘ ■" i
, i A s/. A lc i ja- SI i on i n te 
v\ ru <

po • Vi .J

(’zekiąvicziene ,pnioszkuu 
savo pusbrolio Jonu ir pussese
re Ona Krasinsku po vyru ne
žinau pravardes; painiau gyr 
veno Dnpors, paeina isz Ru
daminos ,pnra.,

NAUtoOKlTt

Antanas Gri litur
gy ven o, kaip

f 
in jokia paszolpine draugija

Buvo
garimu i, taip ir užbaigi* be lai
ko gyvenimą.

Tūli žmones subatos vakare, 
apie 10 vai. mate A. G. vos pa
einant, pilnai pasigemsi 

moonshine' ’ prie jo nainli/
• t 

V’elvku 
antra diepa, vjdurdieny, sude
gė. czia du lietuviai, Juozas 
Mickus, apie 38 luetu amžiaus,

. __  . . v„. vapie<)6'.m(‘->
tu amžiaus, Buvo taip: gerokai- 
iiisilinksmine jie buvo atsigulė 
pasilsėti, bet tuo tarpu virtu
vėj ekspoldavc.s gazinis pe- 
czius ir uždegęs aianius. l/gitis 

sklepan, 
kame buvo keletas goreziu pa
rako, — niaijiieriai ta paraka 
Vartoja kasy klosią; parakas 
užsidegė, ir bematant visas .na
mas atsidūrė liepsnoj. Kiti, 
gaisrui kilus, sptjo isžbugti, 
bet miegojusieji žuvo ugnyj. 
Juozas Aliukus buvo uvvedės; 
jo motina ir trys seserys gyve
na Pittsburgh. Kilos isz Mjlo- 
szkiunbiii kaimo,. J’rieuu pur>a~

4 4

pilnai

Pursglove, W. Va. -

tik k<jl>is škljrt»®> (priguli i>rįeĮį,. petraB Bikeiuisu f
Badai 

Prot OstOni sžka Ep i s k o p o 1 i s z k a 
bažnycze Suvienyt uosi a Vals-

Anglijęs

Anglijos viošijpntystes.

t i josią seks paskui 
bažnvezia.

Kaip ant to sutiks Rymo Ka
taliku Bažnycze, tai nežiue, 

jog prie
Bažnycze, 

bet gulima tvirtyti 
Angliszko užmanimo neprisi
dės, už ko gali pakyli i dydelis 
nesupratimas ant viso svietu 
kokio KrikSzczioniszkas svie
tas ne yra.matos. 'Kataliku 

niekados ne seks 
jiaskiu pratęstomis, tai yra 
faktas.

greitai prisigriebė

ne
Bažnycze ne 

tai

.....    " .a ■mini, a ■■ ■...** a ė ■■■■■■į

Ant Pardavimo Parmos.
pijos, Mariampoles. apskrities. 
O Petras Bikyuas paėjo nuo

Kurie norite pirkti fa rma 
paprasta szluotn ant kurios bu- dftlžiuusioj Lietin iu kolonijo- 
vo pririszta gromatele >n pa-

Nandokie ja ja gerai I” 
jog prezidentas 

turi iszszluoti isz
Washingtono 
red k u s, 
kiszasi ir iszszlovimo daugeli 
dykaduoniu isz \ isokiu urėdu, 
kurie kaip tranai maitinosi 
prakaitu žmonių. Badai prozi- adreso, 

panaudos
Box 142

Subacziiius, t’žmerges apskri
ties; buvo vedės, bet visa szei- 
myna Lietuvoj. Sako, kad vie

maro. Netoli Union R. IL ' • 'I .
N. Hosaokoffft.

lens fonu Avė. Plttabnrrt, Pa.
  r . , j *i

• Už laikymui galvos rSŠoi tviskiu ir War l ai
. NAUDOKITE Rtįfflts

• I.

raszu: “
— ka reiszke, 
Hard ingas

• lentas 
s/.hiotu

visus senus pa- 
o invest i naujus.

triniai

I lardinga> 
a tsakaneziai.

Tas

k a y ra susipa- 
valdžios veiku . 
buk neužilgio 

pardavinėti 
Ge

rai butft idant valdže jau susi
prastu, jog stiklas gero alaus 
yra naudingas del darbininko 
žmogaus.

Badai tie jei. 
žino gerai 
tais, 
valdže pavėlins

su
tvirtina,

goflfalu ir lengva vyną.

Popiežius Benediktas pažen
klino savo narvinei s 

z monsignorus:
pralotam 

kunigus F. Fla-
- nery isz Grand Rapids; James 

Magee isž Syracuse, N. Y. ir 
J. M. Mack isz New Braunfals 
isz Teksu. 4<Aj bet,” kad kož- 
mis nž tai turėjo pakloti ma- 
žianSia po 5,000 doleriu.

■ - - - r- -

gyveno Bnla- 
kavo dvare. Tegul atsiszauicia 
ant adreso. t,

X Czekaviczius,
81 Lombert StM. 

Pittston, ph

t v Alano, pusbrolis »iuozas Ur
bonas ir ^larct'le MontViliute 
isz Panevėžio Red. Meldžiu 
atsiszaukt.

K. Jensinskas, 
it) Diamond St., 
Union City, Conn.

ih<i ■ fui b®*®

Asz Marijona 
paieszkau savo 
Molkuno, kuris 
Spalio menęsi 
damas su J yipkuipziais . dide
liam varge, .yriu 5 pec|u augsz- 
czio, lygaus V.eklo, biski garbi-

Red.
t

Melkuniene 
x’y ro La Oro 

nume apleido 
1920 $u. palik-

petin angsz-

nįuo.ti plaukai, mokti biski an- 
golskai; girdcjau kad gyvena 
pas savo 
«py City-

irdejau

4

RufBea galima gauti viseto aptkkosė po f>&3. botfkn, arba tiestog 
iŠ iždii'bčju per poetą už 7ūc. bonkn.»

je tai asz galiu prirodyti ku- j0 brulis gyvenus Pittsjnir-

x Pursglvve yra soptypios my
lios nuo Motgantowno. Lietu
viu gyvena ežia 
szimt szeimynu.

rios parsiduoda ir ant kurios 
pats savjn'inkas gyvena. Jeigu 
norite pirkti nuo savininko 
tai raszvkite man kokio didu
mo ir brangumo norėtumėt 
pirkti. Asz duosiu patarimu 
ne tik pirkime nes
ma farmer i a ut i. Raszvkite ant

(A. 22 F.) 
Jos. Goribo,'

Scottville, Mich.

pažystamus į\ow Jvr- 
i Jeigu kas žino apie 

ji, meldžiu pranesžt o asz at- 
hagradysiu, 
szauk.

M a r i j ona Mo 1 k u n i one 
Eynon, Pa.

■

arba pMs

U. .4 ..■>■- 

brolis

ir p rudoj L

Reikalinga Mergina.

Arba motore 
szeimynos, namu

mažomsprie 
darbo. Mo 

kestis gera. Kurie norėtu gėra 
gyvenimu ingyti, malonekite 
atsiszaukt aut adreso

J. laivelis 
818 W. Washington Ave., 

‘ bu^oiey Piį.
i i X ■ i»,4 ■ >iW115 I O 4 iiWw

, I 
?yz’

į>njpois/P^ 
i,., akytoj i g/itl

J.Auirtral
"• « 1 M1CTUVI8

’ tisnato MrtMM Kogtawei 
į «Y]>0 VISOKIAS trtlAS

Priima HgMltfi Ui 10 i

ToWona*—IIuR NO 5 ‘
113 IL Coal St. Shenandoah

iu.

1 fllfiTUVIŠ
» KavtaweMf* j
....... 1«I

apie dvide- 
— S. R.

w. . .................  . ........ '

■ ATI'KtU MAISTAS. ■.
Atpigo maistas o Ir mus medus, 
Mes hirlni tikra kurs labai g 
Nėra fabriežnas bot visai lyras 
Jumk ta prisakys kiekvienas vyras;

Mes koplnojum bites visados 
Medaus ne vaszko netruksi niekados 
Telpgl ruginius miltus parduodam 
įtūpei sumaltus skViėžIus ata'ducidani 

Fa finas nupirkti jiftš nnis goriausia 
Czia mūs LieltiMal feyven tirazezfausla, 
Jie hir Draugyja tanke! sueina 
O ir kilkrėnztls isz mus isZeinu.

Taigi lalkrųszUs fszeina isz mus 
kbldnijos' kuyis aprhšžo apie ūkės ir 
uklnlnkavima, isz kurio daug ka giill- 
ma pašimokytl, jo preke $1 nietams, o 
In Lietuva $1.25, jo niekur nesulaiko 
ant rugežiu. Paslusklte'siih’o giminėms 
o gausilo xlldift padėka. * •

. AVA WNGfiSIUSy
rtyyF"1: TF’TT.'^'F1

DAKTARAS W. BBBO
IttBTtTVM , j

<18 W< Marlrtt St Pottavllte
8* foter pHfltak I

■ tirt to wwwWWWI 
IMITBltwlet 01MSrAtiro»l

ardus,
j
i •

11.

MARTy MMJH.'
■py, ..Į

<

4

s. -Uoim vimtn Btirtįii. 
' vMmk hh io VMmRM-

atsi- 
(t.2D)

I

Mano brolis Kazimieras 
Eicza paeina isz Gaures para., 
Elėžiu kaimo, Baseinu Apskr., 1

pi rmiau gyA’cno Pennsylvania ,į 
dabar daugiau 13 metu neži- ( 
nati kur.* Prasžau atsiszaid<t, 
abt lidrbso. .

Peter Eicžas,
6 Kirkpatrick St., 

' Pittsburgh Pa.
♦ I

—a ■ •< I .< .
y Paieszkau Juozą’ Dabas^ins- 
ka piihniau ‘gyveno Wijkes-
Barro, Pa., dabar nežinau kur. 
Prasztni atsiszaA.ik4 .aRba žinau-. 
tieji apie ji meldžiu pranos/J. /

Antanas Kalvaitis,
Box ()4 <* fhAAVanamic, Pa.

-.. —: y ■
Asz Elžbieta'Pėkliane 

vais Veliczkiute^. 
brolio PhWu)' V^liežjkosy paėj

piiioszkati

n a isz Su val ku Rvd.Į Klevui-
kalnio Kaimo (inkęziu) ^osuu-
vos pąriv. I’iasziati' jitsiszaukt 
arba žinantieji apie Ji meldžiu 
pranešt y.<>

Elzbieta /■ Vęli'ez iiyitęi, r 
141 Motvepolit

f t

'■ V CAm*. ui to 28
r

jan Avo 
FlrOoWl™ v v

KUltSUl NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 
auksinu In Lietuva nusiusti. 
Greitume nuNitmtimo pinigu 
nieks su' manUn nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu hiun- 
t o Ja rus pristatau kvitas su 
paėafcžata lėmėju pintgįi.

Laivakorczlu, agenturn !n 
Liepoja, Hamburgą tr visur.' 

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuviszku do- 

kūtnentu.
Pinigus siuskite per pačzto 

Money Order.
pridekite 2o stamps ir visada 
adresu vokite szitcip:

P. M1K0LAIMS,
’Bft Hnihun ‘Ave4 

Brooklyn, H. Y.

Rftszydaml

. 4 i>^J> , , a tUfe. į.,,... 2 i, ..aX. ■ u

..................................... . W..M V 
‘ 11 ' ( ■ •’ ■ ...

R. M. S. P.r » T.. i ; .' i 

IN vEuropa
Kas dvi savaites ant "O” laivu 

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA TEIGPi PRIĘ

Cherbourg ir Southampton 
orbita . 
OllOPESA . 
OR PŪVA .

1

orbita . . 21 MOJAIS 
i JUSI AUS 

18 JUNiAUS
• !

■ - *
1, į ir 3 klesoš pasažieriai
Pulki vlgadii dėl 3 klosos

' > < > |)HHi*šteriite
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

, NEW YORK.

ŠąSiDERSON & SON, Agents 
’ -..J.!1- ........ 1 -" 1 .......... .. .... .......

Pirmutine tietuviszka
. ,BANKA

20 MroadivaY •
Arba pds bllč koki agenta. 

j

Slunčzla piningais' In visas dalia '

I

I

9

I
L u.A»

pasaulio. Parduoda Laivakortei 
ant* geriausiu Linijų, už kompanL J 
Jos Jrękcia. Priima piningus del 
Baugaus perlaikymo, tclpgl moka 
procentą nuo padėlio paliktu ho * 
mažiaus 6 menesiu. lozdirbu ir / 
NotarialIsžkai Užtvirtinu visokius . 
Dokumentus, Paszpottus važiuo
jantiems In Tėvyne. Banka esanti 
pb dldtHia JcaliėlJg ir kontrolė

tižios Bankinio Departamento 1 
kdhą atliekalit fėikaltls ngra 

Raižykite ant 
žeintaus, padėto adreso foįgausite 
visada atsaklma:

, tfįj v# \ ■■ ♦ ' -f • / 'V'" S 4

Joseph G.< Bogden,
:■ Wnker A Al dermaa. r ' 

P,.BasLIo,

pasaulio. 
1 
jos Riekes. iMima 'piningus dėl 4*

.Valdžios Bankinio Departamento 
kd ‘___ ________
jbklbs bafitnėB.

Cor. W, * 8te
Dalote, Pa.

▲

F. AD. RICHTER X CO. 
š to-d A^. »3Sth lt. ' Bm^lKlm, N. Y.
M * Z ‘ f ♦ 1 * 2 / i r' “ 1 . 1
i    - Į Į Į ■■N.ĮĮ. nr

**. <

Te-,4.. k

.* J* •<

’1

ISZTAI KUR

•'*., r- v" fa „At.,

. A**w .*»■'*> ■».. 4 ___

SffiTOŠ
v ■ v'< id 'Oi ‘-JtMes paskelbtume vlMOomenei kad 

esamo FIRMA DIDŽIAUSIA LHSTU- 
VISZKA VAISTINYCZIA' visoj Ame
rikoj, kuri iszdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiu ligų.

V* Mes turime ta sckhcta kurfudrh 
^PERGALIME visokias ligas.
Jkreta sužinosite kaip vartosite MUSU 

nes musu TASZLOVINTI

-a '* r«X **\ SX,.,‘ ■ 

y. ***;
C jii Ja' *> \

v.

?SEKRETAS

i.t

SiC 1

Ta m>

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose aptiekusi: visoj
Amerikoj galima gauti ežias musu '
liekarstas; - .

Salutara Riteri del viduriniu ligų, 
alto- dl I. WII——O » OB I Ilgi

llvgiilatorlus del uwterju.
Kraujo Valytoja* kurie pats užvardljimas i^zaiszkhli reikalingumą.
Snlularo J. Iii i mentus del visokiu kaulu skaudėjimo ir kliokiu skausmu.
Tra.ųuikii.iKas^ dar jos nežino? Tos garsingos nauitiygyduoles.
Reikalaukite lųiisd surasžč valbtu ir želiu — aiuncztamo už dyko.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
. . . ... j f - , 1 *■»

1707 So. Halsted St. Tel. Canal 6417. Oicato
A XX .a —4 Ai -** T trr-r 4 ;

Silpnij liguoti ir (lervoti žmonas
KREIPKITEŠ IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ

IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekmę kaipo specialistas, paeina nuo to kad tvejaus

J'e. • k ♦ y * • • _ _ ii , . » *

I

v?

>
1

V' * ''

4.

r
h ’

’ atkanda teisinga priežastį juso ligos.
4 i

k

K

t

V

Mano ekzaiuinavojimas yra pasek- 
Į mingas ir moRMlPgtvs. 
I *“ * M 1 *
klaidos ka kiti daru, ateikite paš uiuie

£ -^4 4

i

..... o„_ . Jeigu esate 
Hilpni, nervuerti, ligtnai, nė darykite 
klaidos ką kiti dare, ateikite pas inane 
ypatlszkni Ir paslėptai paslkftIbf*Mmo. 
TAtildi prft pavojinga. ' • ’•* ' > C

Į r Tisus kronisukoM ligo« yra pasek* 
i niingal gydomi * per įtoaBo. Jehtu 
i turite nžklcfr.Uinn, ' ktttatii

viduriu .fir Inkstu, lupeli* 

kuli, roųas. pūslės IrsilapuMe ■ligas.

piidv.Hnie Hale. IMlfff Il«n tewrjdjlt 
ka km daktarui aUispke gydyti.

ktttaril tioaiėą*
gerkle*. 1 
netvarka. Hervuuti.'

•t _ r
kreipkitės mta matfėMėriafoMf

kh Kiti MftkinnM atMspko nyayti.
PILES, uitin i^.šlklszuBta žamuko, 

iszgydyta ant vittattote, ''Da-uįr hftoniu 
serga szita Bga' ir kėncvta betozpaaa- 
kyla nkausma. ir kitokias pankHzas 
ligas bijodami operacijos ar njauMImo 
bet linksma bus žinoti tokiam# Žmo
noms kad it s 2 tokias ligas <ydau be 
polio ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS l_ 
phoina troth tnJmtab,4, **iim>nuinno, 
noramuntap, YtcYnleidh, Holą * ♦vergi
jos ir tefp tcdiauB isxfcyOoml x» gnu 
i .....................
M4hM bYkAi. •

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES ■ *
Of I mok Vatan dos U ryta Mg 8 vakare. Nedellomta Itlyrylo- lig.Jfc *>ouieL 

Ant vyrszdaus yhestuR J^rapauu .Šztoro. Duria Isz doWzlncs puses. 2 flora

DAKTARAS L MO^GKNS
Specialistus iižslsęitcjiislil if kroiilszku

Ilgu. l'i’nkfiktiveN dldilHiislose 
, llgonbuteso Philadelphia.

X" i • /arba dusulio ir baigomis
l' kožnns 

niaihieriH pijo. Nelaukite 'Hile! busite

gdl^slie miegoti per kosuu’lr trumpo 
1
dirbta. I>r. JlpdgęSis norėtu turėti pro
ga parodyti jumia Jo .'pastik:MINGA 
būda GtDiMfc Mišo' dūšVlio.

t II .......

'i

ASTIPIA 
kcntfjiinais yra liga kfiHu

f

priversti jesakott pagCUmę, kolei ne
J

KveVO' h’ gui btriito priversti sustoti 
ens norėtu turfitl nro- 

~a parodytį Jumta. Jo 'PASEKMINGA

AEHV1SZK0S LK^S cue kuriu

naramuinhp, hoVnieidh, Hoka ,|MJ6rgi-

ramd.ui. Rody Ir sJaptlM

■■ ■ 'Ml- '«• . . •

atikai*

am vyraziaua tpwsius-
IIton Snntk Main Street

J
pusėn. 2 tldrM.

'Wilkes-Ita.m p*.
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ANTANA8 KAREIVIS, v 
• ^.u,, ■ , ,.^-i- .. >

Kada isz kalėjimo paleido, 
notare jo iri kur nusidiiofj balietuko iri kur l____ , *
rnislįjo sau: — Triobos BUdc- 
ke... likosi pati gal ubagauja, 
nr įjAl Dievas žin iii kur nu.si- 
dftV'pt..

'Kjo in gimtines kitimą vistiip L _ e.. a A ik a te • ... 4. * .

nusidiiotj bą

į^e... likrisi pati gal ubtigauj

Hutrtindamas. Šanžine vargino’ 
F s S » • • ’i * • .« •,da labinus, kada, prisiartinojo 
prie kaimo. *' 'J

Ka dabar pradėsiu?...

prie kaimo. Pradėjo in savo'

kur dilba r gavele priglaustu?... 
Kaip ozia tėvui pasirodyt, kū
pi teip ant turto ir sžloves nu- 
žediiiiau! Kaip motinai pasiro-žeriimau! kaip motinai pasiro
dyt, kuri tiek nsziinr isz mano
prioŽnAtios irzliojo! Kaip sVrd- 
kinsiuosiu su Vaikais, kurie ne
norės tokio levo pažint; kaip 
dirstelėt paczei in akis, kuri 
liek ezeso už mano galvos tu
rėjo ntikeust!... Eisiu ubagaut!"
Nes kur krepszius gaut?

Teip sau mnmibcfiiuuis pri-
kiartiuo prie kainu). Kaisiri&iiriv 
praėjo... praėjo ir kelis namus, 
ir inejo... pas Mauszku..

Mauszkus tuojuus pažino sa- 
Vo sena sebra 
kinius tarė:

— Nu, kelp tau einami) arb 
jau tau palaisk is tam kali
mus?... Ui, kokiam tu plėtras 
pasidarhoi! As tau sakei, karii

pas Mauszku.

ir szeip pasvei-

•bobps. O kada toji atszlėivojo,' 
Hope Manšzkns, kad pajeszku-; 
tu tuos paežius krepszius, ka. 
Thiriosžei del tėvu buvo paiki-! 
pinia, o kuriu tai doras Anta-i 

y ;___ ‘ i
'Kada žydialka atnosze ktop1-} 

ir uždėjo! 
leeziu. Tanui-!

ijas saitus papjovė.

sziufc omo Afanszk'us
Tamosziui ant

ptiidojb kaip kūdikiuszniB■’ pradėjo kaip kūdikis' 
verkt, o žydas t'Olhiszkai szip-1
sujosi. Sore provijOsi už jirishi 
Vi nu), sa i f u 15 ka pe ik u. Pri ža‘

ro\ir griugcliurear, gringeliu su sUkemfl . . 
Smaige. Žmonių, afkelblriinhi su 
reikalais, no gaiszino. Kolei 
ir tiltai buvo sutaisyti. Žodžiui 
hl ......c
liuko tu re j

Reikalai

T
S A UI.E

. ............................  ii ii n ii

BALTRUVIENE.

BEEINANT PAS PACZIA.
(Zanavyko pasakojimas)

►X l
jam atsakiau, 
bluki polvkai biski
Ka asz, sakau, kaltas, bine asz ba;tik nusiszypsojo ir 
tyczia alstacziau aki, kad tas 
szmotas suodžių in lek t n ?

fr<‘ip mam* betuzikaujant
tas

kaip mokėjau 
angolckai.

, a ta in lego czlovekfįęOrit‘ niui, a taiidego czlovekc^’ 
Matyt, jis ja gerai suprato,

r _ „ ,, % ,

pi(io sau szulyn.
asz♦ v

• • ( i •
Jw

nuchn-
Ąiųi pimodelijo einu sau li.l- 

įm Oi, įuoju, ka toks navatnas 
kur skersai ta upe eina, o J * 
geležines sijos j?u visokiais pa- 
Kubiirdii 
ksztai, teip auksztai, 
gali! •

Einu greit, ba žinau, )<a’ ma
no jauna paeziute 
išilginiu.

Beeidamas, 
į jauna porele, jau 
cZau ka’ dft neženoti. 
tik czaujHisi ir in ji 
.czio.įu^pro bryli, o jis prie josjllo dvirati, 
prisikiszdamas, teip 
teip szneka, kad net 
kur beeinąs. Te 
lėkt riko H k t ar na, 
.puolu toki juodi ^/ozeliai ant 
tako. Tas vaikine | 
ka* ežiu užtverta kokios 
ros. Tik žirgt! žirgt! žirgt!

I ' Tn.l,-! 
nuszutyt 
CZesai.s 
necirikiu, O piki skauda, kai)) 
nptopm ka! Krapszt.au ja ir 
kumpiu,,nctJiulnis iki s<'dyiU‘i 
iszkila..

Ugi vyl kas! Ant kalamo* 
Paįstry t ir Fi pi jaunes plymp 
pasuko ma kokia panaite. Tik

viską dažinrojo ir ant vibko* 
Jo — ir n anuoja H1’1 

įįminoja buvo geru prižiurote*' 
?i1L

. A iena karta 
lindės isz f 
pati pa klausė:

— O-gi kas tau Antanėli 
ar gal kas tau blo^o

1‘

.!<>
■*

parvaževo nu- 
kancelerijos, o jo’

•dais iszkiorytos taip au-
, kad ne-

mam*
(am poliemonui.

pa -i leidau, ujįt, 
tydI baugu 

koks
, kad 

niszczestisvaikine 
tik strakt ant btiisikelio ir nu
lėkė sau. Iki tas žemekis 
poliemonas atsisuko.
tas už poros varsnų nuriedėjo,

net dabar

tai
argu 

jau
.nerimui ka! Krapszt.au
Ite1 f 1 *"'lu • * < V. - ,1 <•

net rivoja Mane pabudo.
da, jaiK’ziu tuos jo nagus. Ele
da, paleidęs, kaži ka ma pasa
kė. Asz to nesupratau, ale mis- kaukszt mudu su 
1 » t » I 1 r 1 ai.* 41 rv I • i 1 k > 4 . « , 1 . . , L . M . t 1 IN I 1 l’O . ’ lt Vi

išilginiu.'Kenkia ?
atsitiko.’

— Man nieko, nes asz kitu 
'•nelaime daug
i C ‘l ♦(binte, Andriu
tai kitados apie tave tupinėjo?., 

dėjau, jog labai goria!
— Tai-gi, vakar netoli kan- 

delerijos rado 
arielkos negyva.

plynm 

kaktom f ,{r 
susnnu.szeva. Ji užkaito it>z gį- 
des ir tyli nieko nesako. Aftz 

bn nepratęs su 
Vai Migb.HUios

su t ink ii 
tuoj pama- 

Mat 
\ is

vienadejo Tarnas atiduot, kaip tik- 
surinks ubagaudamas ~ ir isz- 
ėjo pamainei atsivilko szal- 
tyEžiuos. Ir BZ.itai jin matomo 
tarp pulko susirinkusiu ant 
s vceziu k h kszt vn u. * j

teck " A 1 1 * ♦,

vzion užmirszo apie kaltes' 
pribuvusio, tik kožnas skubi
nosi su džiabgsmn pasveikįit.i 
Antanas po pasisveikinimui,;

Utio 

brolio papjovė krepsziu saitrišj 
—; ..dirbi, broli? juk tai; 

nurito locnastis... * ’ Į
' Ne, brolau! kolek a'szi 

gyvns nepavelijau tėvams ild-į 
szi ot ” krepšy, i u s, i 
nei tau — ir paėmė 
rankos, o kita apsi kabinos pa J 
buezevo ir kalbėjo tolinus: —į 
Sėsk broli* prio stalo, szedien' 
pa.^ inane kHksžtinos.

; Kokia; linksinybe 
grinezio jo ii iv iesz pa t a vo, 
czioti,negalinta apraszyt.

pagriebė G 
SthlO' peili

iszgalajista.
ir pri begi as prie;

- ;.J£ri;dirbi, broli? juk tai:

nepa velindiiĮ
Tania tižj

buczevo ir kalbėjo tolinus:

pažinojai ?

atjauežiu. Juk
, k a

Kur-gi nepažinosiu! Gir-’

Ne viena mergina, 
Suėda, hiedna vaikinu

graboja nuo

Teip asz ir midi jau, jog 
tokia, pabaiga, jin laukia.
< — O Dieve, Dievai kaip tai 
girtuokliui žmogui parein,... O
ar girdėjai, Onuk, kas atsitiko* 
tfu Girksznu szinkoriijm, kalni 
Su čigonais ir Tamosžium seb-

i T’nvn — srzodioTi nfvM.rn in knn-

An t iii)6,' 
? tai' 

, D’e-i 
bošis nu 1 rudinio nuslinko. Did- 
Vąa užmokėjo 
Antrinai.

į, /liaug jtiu ihctii nuo to atsiti- 
sVeik i; ktfvp 

kj'henus irh jam labo i gerha i 
ėjimai. « '

— Dievas neapleido už hia-
no ]>axlaryta skriauda, 
tanas?' ■ ’

—r Ui! govalt! tąril Antanus

krhapįutinal! Jam turhi uz pft- 
czu tam Onus — saltyszus duk
terims! -■ " '

— Giliuknihgas žmogus. () 
gal ant mano vietos

■—■Ui vai! kam jam to! jam 
džidelis gaspadorlris... jam se
nas suhysziLs viskam atidok... 
i 
tede ir mamele, 
uegrhazu tpfū I

teip nedorhoi fiarhitl As teip 
nedarhitai. Tu dau 
gerbei, ui, tai ne grahazti!

— Jau tik tilek, Alailsz-. 
kau! tik mail pasakyk, kas 
stojosi su mano tėvais?' r « • . t M • t . ? jU i 1 jain

rr 
r> knapsi

() An-

už. gera, szirdi

kimo prabėgo. R'ziadion Gii'k-

Katra da gražu voidn
Tai tik ant to veido ir žiiirk 
Ar toji mergira darbszi, aut 

lo ir paiso.
Bile szeip teip apsitaiso.
Vienus srt tokia, apsipaeziavo:

Avi

4 V

Tai rots cacytia ir gavo^ ’ 
No ilgai riebagas džiaugėsi, , • 
Nė ilgai laimingai matosi^ 

Tuojaus cnėytai ragai, pasirodė
e ilgai laimingai matosi i

pri^ikiszdamas,

Sd čigonais ir Tamosžiuin Seb- 
ra.A'0 — szedien atvaro in kan- 
Oelerija — in kalini. Raukos su
rakintos' rytoj varis in Si beri
ja už visokias piktybes. Gerai 
tegul, tegul žmones žino, kokia1 
piktadariu pabaiga.

— Tai gi, Dieve! kas bus su 
Va i k e I i a i s ? J u k žm on' s pi r- 
.^ztgįš užbadis. Kibą tu, Anta-.
nėli, užsiimsi tais neInhniifgaJy 
vaikais..

— Žinoma., jog ne kas kitas 
tiktai asz.

Savo pasiutusi, būda parodo,
'M 'Pajuda pacziulc yyreli, . 

O priglaudę, gera inąmel<^.. 
Ne gana to, irdaigtiis pftėlim 
Kada josios vyro no btivo ,na- 

prie,
labai nummyHo, 

Tuojaus tarauta nuo vaito 
paėmė.

In cypė nei dvi patUpdhm, 
. O gaspadine užsibelijio,

Vyra* pavojas 
tn nuo 

paeina.

jilliju, ka’ jis tieszijo mane, ka
• neva 

sakauri ir susigėdau - 
lai ne mano baisike-1 panaitėms, 

ausis tik kuriu!
Paskui Dievui dėkui, jau gi- 

bnisiklvgoI liukingai parėjau pas paczm

dep- tas vaikine pa\-oge
. Asz jam

ma
Iszii<‘kn,

mato lis!
auksztai žiba tai iszvirožijau jam bmkiszkai!

“Ti-’go

no
• 4 N oho r

O kat geriau ps suprastu jam 
ci.szkai! I’?

o nuo tu sijų —

pum išlijo į

sakau:

1 i
, . . . ........
teip žengia per tuos szeszehus» 
kojas iszkidia saliki nosiai. O 
merginu kat juokiasi, lai 
k^iasi, rodos, 
barszczius.

Isz to, sakau, matyt, kaip 
ant delno, kad tas vaikine da 
ne ženoc su ta mergina, tik mi-j 
digupja apie ja. |

Teip ma bmnislijant, lik bic Į 
in aki ir įnkrito s’/motas < 
argu suodžių no pabriko. N 
tu durniau, sakau an 
tai tau spoksot akis iszvertns, 
kur nereik. Tai Dievs pakoro- 
•i°r.... ‘;

h n. dar vi ? 
stulpą,, nusiėmė 
vėjas nonunesztii in ,up<\ iri 
kraįiszta.u aki. O lok s didelis. I 
toks didelis tas kavalkns sno- 

,džint kad negali! Mat lietuviai 
tik-ka .pabaigė savo streikg. 
tai dabar smarkiai dumia isz 
kaminu.

Bala žino, isz kur ežia 
beimi atnesze toki 
dVįraezįth ar baisi keliu, 
jus, merikantai vadinate; Da

ta baisikcli prie

bus 
tik

r

jiio-
isz juoku paleis

matyt.
IHrbtuVcs d.iib

Akau^lVo sotu1

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLEHf?

I larbininka-? nan<1o;.i ; • h iltiniu; 

kasdieninio darbo.
laudnja ,iį ir Ji* gaiviu rti*--. iti 
Expcilcm l.iikonias n.iri'i’i- 

r, 
sitikfi lutikctas siaigus li/ot 

n*, laitu ing? -> iitMtikunas ir 
ištikti.

nati’b'ja Pain-Expellerj,

I galimybėj uždirbti 1

durnu! < ,y 
a. yr 

savos: 3,^
F/
Vį

v J

n

natKioj.i 
ikr.riiamų muskulų mii> itvinpu? slinkau

l kir.inka*; naudoju ii ir n< galėtų m 
)><• jo. Pain-f 
)- i •. i-ii-’ 
k--.r g J 
':/piii,.hiu.'s. i 
<i.rjgjbė k.ių nelaimių 

ink?.
ikio ir kttit m.i/U m 

i.a >di< ninę duonų. 
\tudiak. 

m n 
nciiraltfij 
gani ] /- 
katu ir ener 

leri, ktr>ni
- ų jkanditiv>

j ki< I ' ifii' • tikimnko 
atsitH.fi n<.hkėta8 
«s. n-, l.iitn'ii?? s ai

ii.nnuo! <

it i k mu

raudoja

; • CtŲ skaudi jiplo. 
■ik'itntj. kurie j'rtinioui

Pain-Expellcrj

pavojin-
•. ei •

nn<»
i-r’ ukium

r r urna t'■-'ku skau-nių. sfrinų dicgiim . 
< > 

kad užlaikius sa\
ir kitų atsi* įkirtų j

f 
LT.*

?\3tnų ’.tjtuiuirkė
) c t ’

n - ų ikajidinr , i
irti, kr.t ;rera.i Ijiiitnenta. rcikuhn-

|Q i
k llli’lie

/ iZ/l
i I '

7*^ i

k n n t 
vaikui nupi

7'ja Pain-Expcl- ■- 
■ da ir susimuša—• >1 

ir kilti vabalų jgib- 'JAnt in*tojaus bolinihkn gavo, 
Kuris isz cypęs iszluosavo. 
Vyras kaltas jaigu nickszas 

.pati, 
pradžios nuolatos 

glosti 
;cra paezia;

turėti
Ne reikia czugum pirkinėti., 

O ant galo visur atsitinka tas', 
Krir tik ripsipaeziuoju sportas, 

Jaigu tokia, merging pažino, 
Tegul ]>askui sau žino

f* ‘Xi

i • r

*
k V/f h Din n* o •-

Vifi naudoja Pain-Expellcrį.
Atsistoje.s 

p s
pas 

skrybėlė, kat 
,upe.

Th•Kam i.szW • ■ ’V

Sztai ir pabaiga szitu apra- 
szimo.

ant lazdeles krotena ir annl 
liūs bovina. Da. givi ir somai 
Pakulai, meldžiasi, už milemus 
savo vaikus.

O-gi ktis isz Tftmosžiaus pdr 
giLspadorius,
džiaugiasi. Visko pas jin pilna

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS1 « * —* . • (

ĖZnu kaimo nepažintu... Senas 
kunigas da gyvas ir del naujos 
kalehios tĮa yra tėvu. Namėlis 
Tamoscsiaus Pakulos suvis ki- 
taij) išrado. Sodelis užvestas 
puikus/piĮtiaįs su bitelėm^’ rivi- 

*“ tylai 
ikzrodė kaiįi tikras rojus. Ro 
ten ncrhsllįfcibbpR naujos,, koj 
das kaip’ dVaro,' szimtai nibbn 
už meduti kftš metas inplaukįa. 
Szcimina szvarei pa red i t aįfJ 
dirvos turėjo in 300

Sz.altyszius dn gi va.š'
k'f!-

y Ba jaigu nori r>

i. puikus į>iĮnaįs jsu bitelėm^ 
džidelis ponas, pas jam seden Ui^-. O HŽftlty’Hžiaus^ sodiba

% ' I m J * •

norasWti’ibbos naujos, ko
. A JkH urij / J .. . ’iLii ,

gaspadę-

nes jum gerhau apsieik su ta
ke i p tu. Tai 

t 

4 I

Jau tilek ir nieką nekftl- 
Pasakvk tik •*bėk, Matisziuk.

man, kas stojosi su mano dir-• ■ ■ * *

KiUi stojosi, Antanas ant

Krir tik rtpsipacziuoja sportas

margu. 
Antanas per1 tavo dora elgi
mąsi teip patiko del mriinkifeH 
gyventoju, jog tuojųus apriii

tni net szirdls

o Tamdsziene toi*p persimainė,' 
jog. tukioe. motelį, toli reiketu 
jieszkot.

Dievas dorvbia tint szio'sviė '. 
to nagrudijrų o nedoras aplaiko 
už savo piktybes bausmių! -■

M a u szk us dar la i kosi, n iV;M a u szk us dar la i kosi,
ko jin Vaitu. O kokis tai buvori<aij) rodos ir jis neužilgo ke

vaikina

Nuo juoku dalaikyti ne gi

I

L'Ull

pai
šų 

kaip

» . Kaip viena boba Džeržeje

Yra tol geriausias Ir prakilniausias lalkro-l 
dėtis už visus kltoulszkus talknodclius, ulĮ 
tai kad to laikrodėlio no reikia ulsukdyti? 
koina diena, tik viena syki ant 8 dienu. Tra 
tai kas stebėtino ir toki laikrodėli 
yra didelis parankamas. Luksztai to laikro-; 
delio yra gražus ir laitai tvirti, 7 akmthUj 
mechanizmas geriausio plieno Ir nikelio. 
Laiko gerai laika ir gvarantuotas ant'<20 

k metu. Dabar pamistyk, kiek naudos ir pa-Į 
tankumo gali turėti isz tokio laikrodėlio,- 

S nes no reikia jo užsukdyt kožna diena tik Į 
T ayki ii) S dienas. Kožnam kas tik piuskU) 
> tas laikrodėlis patinka. Vertas nžsitnerkui1 
F $15.00 bet mes parduodame tik per triMnpa1 

už fabrikos preke, už $04)5 ir priedo duo
dam kuris perka laikrodėli, maszlrrle (bru
kanti gręmatas. prba teip xadip .tna ’’type
writer” kuri yra graži ir tvirta. Turi visan 
literas ir ženklus ir numerius ir ant Jos; 
gali drukuot kaip ant brangios maazlnos. JI 
parsiduoda po $5.00 ir brangiau bet uioa 
duodam DYKAI kas perka JaikrodeHx ^^4 
tirkluam kožnam užganediulma arba graži-' 
name pinigus. I^isiusk tik 25c rankpinigių 
o kituk užmokėsite kada viską atnesz GHt| 
jU«u adreso. Adresavokite Ržitclp:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Hept. 325. Chicago* JTL

, V0 «.
9

77* 
f I

‘I >. o

k'

i

stato jisai ta baisikcli 
stulpo ir paėjėjo tolyn. 
.Ateina- poli emo n as, - 
kai])”ir žemekiš pa^t

,i?taugt‘, 
Vyrelis priolaidini nuo bor

do isžyaye, i 
Tai bobele dydeli lantina ])a- 

pądare.
DŽiovaž batsei j i ji žilini be, 
Kftip savo vaiko,.laume, .
Gana jau su tokiai boba s .

Nelaba. , 
O tu vyreli daug neklausyk 
Bobai kaili gerai iszpaisik, 
Tegul žmonių nejuokina, 

Ir apie tai bus gana.

Jai 
mus.

ka be szobles ir daug storesnis.!
„ »1LA A ‘ įkilk

Ugi Iii maitele, tasai. 1)Jau rybe, 
tik kapt 

ma už raiikoš' nutverė ežia pa* 
> an- 

Kiidol, a? girdi, tu 
nežšiiibini* žiburio ? ’’ 
asz ir be žiburio randu, katr4 

asz

priėjės prie manės, 1 
Sliftus ten, kur szinkorius nuke

liavo, bu. jau saikjĮts nedorybių 
’U f/

- - įGALAS:
- r. , .... a—X

Vaitas! Kokis buvo gininoja' ir 
kankale n joja pareliKas, .tai 
net miela! Ponas vaitas kožna 
(laigtėli prižiūri nėjo, o rasžii- 
ninkas rasze. Jokiu užvilktu 
padotku iiębuvo. Su ūkininkais 
arielka ir din karezemose nege-

ka nederi joja. parellkas,

va?
- 

jam gaf>pa darbia uja!
Akx teip- mislijau, jog 

viską už savo dali, užgriebs.
— ’ Arb jam uzgrhebk, ari)J 

ne, as apie tai nežinai. As tik^ 
kad tavo Jokubci 

ten daugiaaše dirbba!
Gal tarnauju pas jin už 

pusberni t'
' Ui, kad irh tavo pati su
kasi, rhn vi ykasa irh triase...

Tai gal
■ b ■

Kokiatn kampus, jam

tek žinai.

te*-

už kampa dir-
ba?

sėdi savo grhinezukei, ka An
tanas pastate irh nu...

— Ar ir ^rineze pastato?
— Nu keip. Tu Tamoszei 

nemiszlik, tam Antanus fain 
vyrhust Nueikie tu pas jam, 
tai tau bus gerhaušei.

— Nedriristu, ’ Nlanszkau, 
tegul turi San, ka jam Dievas 
davė, asz eisiu ubagaut! .

^lanszkau

Nu,, szek . gale i eit irh 
ubagaut, nes pirhma oikie pas 
brholi!'. (A
■' Gerai sakai -*• turiu cj- 
tie ntlankit paeze ir‘vaikus’

*****
‘Jie terizgerdie midus irii valgęp 
ii A 12*. '• ’. , .. Jį b,5

jvvjf vu»> jjui ai*x>u/vin i , W *

V— •KriipJ asz ten.pasirouy-. . 
SiuT/ ii1 *- • * '** i" ” » * * »''** *

— Ui, ‘kokis 'tu kvailins! 
kdd tau saki Mauszkis, tai cj- 
IHai L Lt ' eU i f > / ' >”z

: U</7'
Kail turttaU * krqwhus,

Gerai sakai

— Tu’ ten visus pama ty^i|..

įkoptus' pafhsžukis!

<!(/ 7»
Rad tniTtau khe^zius, 

tai kaip ubą gas nnejfati pręĮ- 
Hzyadmns nlmnžnoš it nvsrcJuo- 
dajrurs pažint, 
tau.

ale piitfldoU Tnmoflz,

Kad paiilįį neturiu. *

visus pamaty

tu! as krkap&ris ’ iriidti,’
<HV j-MMAAUl'l'C A XINUV11U,

galėsi jam toj užšidbt!
— Khd pinigu heiuriu. A” ‘ 
-- Piidgel ne Curb i! Nu, ‘as 

Horbc! ėi t
J ' f*A r a A* AfJ-V

tau pabafhgmi!

i

H* 1

• e

kaupi na s.

y

SKAITYKITE “SAULE
_ _  _ - — -

lot pftezia pažastį ir sako 
g-olckaj: “ V-Iv •'% • — Kat

k Ai J

>

Linksmene Szypsa!
1 ' I

I

Viename mieste užm.ilSze vy- 
i‘u fabriko, 

Pasiliko nebago rt'a»sziė,
Penkis sZimtelius banke paliko

I (, < * •

J

7

Tai vis del pacziules liko.
Dvileka szimtu nuo kompa-: 

iiijos gavo, ‘ 
O tik vos ąSz.tuoni metai!

Jzion iszb’rivo, ■
Tai dabar bobeįe geras die-; 

‘ turk į
Jog ne nebaszninko.kajM) ije-į 

‘ k apžiūri. ;
Per ylša diėna lovoj tysoja.j

O peV naktis bajftvoja. ‘ 
, O kaip jau įiidipi nemato, •

\!

czion iszWvo,

M' 4' turis

apžiūri.

O pel’ naktis bajftvoja.
ifc" . I “<• i? • *

PįiiiiigU.s shtijoftii tric|o, i
’i 
i

*5 • * * 1 . * * if^ ’ *4 T * i

Neatinindaina tiz duszia vyro.
Žhioma. ant pkagefhiio,

Jusgi ka in drau^stos pri 
. - . gulite, y .

O niažūs viiikėliufi/ turite, į 
Tni bend f i t a • va i k ailiu u žra 

.‘sžvkite, * 
Niekados visko paczei nepa-;

.'gulite,

Tni bene f i ta' vai kaip į i 
‘sžvkite,

< yėrikite,

f

į.

t
I

Ba kaip, kokia boba’ likus suj
r •* T hi ?<k ?» •****" u

• •• PlHMahS
. Tai: kai p >š ų

Vaikus .’užrakina, .
♦ '*

Tąi; kai p >sų

-i <Ir*po tąm badti nutrina •.

J

v

KARMOS ANT PARDAVIMO
.. t ■. * - / " ♦ 4

Parsiduoda 3 -farmog dideje 

i vena 450 lie tuv į ii \iildnfnkrii. 
J ’ *

' f
b 

LiotiiViti koFotiijOi, kilt jau įfy-į
*

Viepti failui. 120 akiėin ku bb- 

dinkais už $2,000. kitit -k) akio- 
M 'už ,
irios Wi.khiiilga 
L ‘ ......”

Jds. Malaikaitis, 
(A J 9.'i U. 4 IVIiaIi

din k uis,, kita 7 8 akiemi su bu -

$2,į(K)7''Kan'i tiiffis'i’ni'- 

° 
gausite platesnes irifoitnacijas., T a. ' AT’ 1

aky, tik negaliu iszimt, —

■ i ' . »•

Ml A į

tC ; ' ' ' ■ V'. ' :

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
li

arba čcverykus. ’

<f” ' *4 1 «

Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus
* JT ‘ 1

Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį
ir ilgiausi nešiojimą.

/

,*,/ *

f

'■ k .
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randasi imt kožnd bato keli^, o ant užpakalio ir pado“kaudohaš Kamuėlis” randasi hnt kožno bato k'eliA, o ant užpakalio Ir pado 
Hirftirtč'r ir Lbpa'č. * Tanista gali gaut baltus, raudonus it juodus siose trijėse madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai mairieriatnsk Jįe 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nč aštrus kampai 
akmens ne Anglies negali įpjatit ar įplešt jį. : ‘' 1 1 1 * * •a
•4 A "*l ’' i'' . e \ , . ( * j*

Ir “Ball-Band” batai yta labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiū
rėk “Raudono?Kamuolio” kada einiv pas Savo pardavėją.

akmenis ncftnglies negali įpjatft ar įpKšt jį.
XA L ■ ‘■'VA’.-. • ... v ... .

rėk y RaudonoKamuolio” kada eini paš 'savo pardavėją.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
4) 400 Water St., Mishawaka, Ind. 
Namas, kurk moka iniliionus už lainsni.<<
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56 South Main St.
Mahanoy l ity, Pa.
Buvusia vieta Dr.

Herman).
Atydnryta Pancdeli, 

t I hirnlnke ir 
«. Seredoj.
Valandos: 11 r>te

v Iki 7 inkare.
Rod u Ir egzamlna- 
.. vojinias dykai,

dtkanezios lygos iszgydomi trumpam 
laike ir suteikiame t nujaus palengvi
nimą.
RU M ATI Z.M AS
Hm u ir 1.1.
shko kad neiszgydoma.
QDOS LIGAS IsAivrimal. papuczkai. 
ir panaszos ligos.

Daktaro Salin

Y

n Žinios Vietines PRAKALBOS! 4

Sziandien visoj Amerikoj 
gyvini loja i apvaiksztinrja nau
ja Amerikoniszka szvente var
du “ 
atminties nuo instojimo Ame
rikos in svirtine kare, tai yra; 
7 diena Apriliaus 1917m.

Readingo kasikius mokes 
algas savi) 
baloj.

- Petnyczioj 
užtemimas saules bet nebus 
matomas Amerike tik Europo- 

!je, Azijoje ir Afrikoje..

Ali American Day”, ant

B ves

darbininkams Su-

Sausgėlų, kaulu gc- 
kur gyduole ar daktarai

“ Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1°

j
toAtlaso B ves at st a vai ’D. 

K LING A, B-ves vedėjas A. J.. 
JOKŪBAITIS Bostono Uni-i 
versiteto Studentas 
ROMAN, Atlaso atstovas, lai-Į 
kvs “ 
ežiose 
(Ienomis:

April 8, Petnyczioj, Sedero 
Saloje, Gilberton, Pa., 7 va k.

April 8 Petnyczioj Roczkelio 
Saloje Frackville, Pa., 7 vak.

April 9, Subatoj, Hig School 
Audiaorium, Shenandoah, Pa., 
7 valanda vakare.

April 10, Nedelioj, Bellio Sa
lėjo, rramai|ua, Pa., 2 vai. pop.

April 10, Nedelioj, Norkie- 
vieziaus Suloje, Mahanoy City, 
Fa., 7 valanda vakaro.

April 11, 
laiczio Saloje, St. (’lair, Pa.., 7 
valanda vakare,. ....
i April 15, Petnyczioj, Jushin- 
skio Saloje, M t. Carmel, Pa., 7 
valanda vakare. (I -t)

PRAKALBAS 
vietose ir

i t t

II* J.

sekan- 
sekaneziorns

iff
Vsafei

:r a
11

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo dauginus!

V
c

vNet ir mažyčiai žino, kadUžlaikytas doleris neatnesza ’ 
jokios naudos ar pelių). Nedir
bantis doleris yra niekam ne
tikini lygiai kaip ir nedirban
tis žmogus, teip sako:

—Frank A. Vanderlip.

raafe Hi

B JV M ER a O
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 

. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už GOe.

flTTfTBCOMl

Ui
■i

r1 r

iinosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;dalinisbus 
bet

kurio apgarsinimas 
ežia patalpitas, parandavojo seno dak
taro Hcrmany ofisu, 5(> S. Main St.'Szv. 
Mahanoy City, Pa. apie naujus niv,UM I v.1I.(rnn:n:ni.",1 ..  niu u.. DHigonininkaIjgiioti žmonis tegul atsilanko pas jin., 
nes turi didele pasekme ir nieko ne, 
ima už rodą ir pasikalbėjimu.

Shamokin ofisas 7 E.
St. adaras Ketvertais, 
ir Subatomis.

ir nieko ne

apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avenue Ac 35lh Street, Borough ct Brooklyn, New York CityPinigas indetas in musu 
Preffered Stock’a. yra dirban
tis pinigas, kuris uždirba arba 
atncsza dauginus pinigo.

$5
užtektinai pradėti.

i mietas
parapije 

nauja 
S.

Lietnviszka 
aplaike 
profesori 

Daunora isz Filadelfijos.
— I’žpraszimai jan 

iszsinnftti ant puikaus Pokylio
kliubo

19 Apriliaus ant 
Norkcviczians sales.
vienas

J uozapo

Independent • 
retnyczlomis i 

Valandos 9S
8 vakare. Pctnyczlomis tik iki 3 popiet. ; kurs atsibus 

dusuliu.
uukus atsidūsėjimas ir

■myi .uuuii.i . t •
no ryte iki|ir Bankieto lietuviązko

li kos Panedelioj, Dėde

I
ASTHMA arba 
ant krutinės, s 
panaszas ligas. 
BRONE H IT m

sunkumas i

sunkus kosulis, skau
smas krutinėję, trotis ant vogos.

Scrofula, 
kas užtrucinimas kraujo.

pasekme tosios ligos yra 
todėl ežia neatkurto

KRAUJO LIGOS

KATARAS 
gerai žinoifia, 
jame.
NEDAG IR DĖJIMAS

kronisz

dalinis 
siszkas, teipgi ligas ausies.

ir panaszas ligasTROTIS APETITO 
viriu ru.
GOITRE

ar

Columbia Fonografai dar už 
prekes ,ka buvo priesz-kare.

Bus tai 
isz puikiausiu pokyliu 

kokis lyg sziam laiku atsibuvo 
Mahanojui. 

Knn.
PARSIDUODA KARMA.

Juozas 
isz Filadelfijos,

Karalius 
lankėsi kėlės 

dienas pas gymiiies ir pažins- 
vi- tanius.

par.ididinimas kaklo giles.
SZIRDIES LIGAS—Skausmas pcczuo- 

lapumas. jje, Isztinimas kojų, tankus 
KEPENŲ LIGAS Skausmas szuonose. j 
neezista oda. Ir ahclnas nesmagumas.

Visokios vyru priva-VYRE 
nnes ligas.

LIGAS

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA v

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negrai 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kurso.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir "pigiai, 
szyklte apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adrcsavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

ir

. UNION!
NATIONAL

BANK j
-MAHANOY-Jl 
ik'CITY^

BAN K
*

F
Capitol Stock 1125,MWJI 
Rupiu A Profits

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prle jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
•uose, nepaisant'ar atneszai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad U J^n turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar rr&žas ar didelis

Bankas adams nuo 9 ,vaL 
ryte lig i vai popiet. S u b* to
mis 9 ryte lig J? vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasterima.

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

O1

; Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

C IlARRY^ GE0RQF8

r •” 24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

<?
9

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

farma

rtarninko nakti nežino
mi vagis insigavo in Margelio 
saliuna paymdami keliolika 

(doleriu pinigais, auksini ziego- 
.;reli, cigaru ir t. t.

Knn. Juozas
dienas pas savo

paymdami

Zableckas

Z

lenkėsi kėlės 
tėvelius.

rvtai>zi ryla (Panedelije) 
apie 8:30 valanda. Sillmono ka 

atsitiko baisi nelaime, 
guzo baisiai 

apdegino tris angleka.siU/S. 
I Jurgis U bara nuo 327 \V. Ma- 
i hanoy £>(. likos daugiausia ap-

I
j si k loję
i kada eksplozija
'apdegino tris
I

Uogintas ir tuojaus likos nuvež 
tas in Ashlando ligonbuti, jo 

Juozas Norkūnas 
i nuo 413 \V.

1 Mapcl teipgi likos sunkei 'apde
ginti bet szitie du vyrai 

!si namie.
|-‘s
j dege

—I
' parduosiu 
prekėm: 

I

I

idn drangai
ir .Juozas Szarpelis

ifely lampos 
gaza.

Petnyczioj ir
mėsa

gydo- 
Yra sakyta kad j u 

sugedo ir už-I J

Subatoj 
sekaneziom

Szviez. szolderis (A.B.) 
Szvieže home (trimitą) 
Rukyta home 

czapsJ’ork czaps
j Gaiviem! del zupes 
Verdama galviena f. -. .

20c. 
32 c. 
30c, 
33c.

Sc.
18 ir 20c.

56c.
25c.

Teipgi turiu deszru szviežin 
mano iszdirbimo ir

Geriausias sviestas 
I Inkstai 4 svarai už

| ir rūkytu* 
gerumas užtikrintas. P. J. Ku- 
bertaviezius 600 \V. Pine St.

I

I

i

Gerinusia farma Quakake 
Valley, drauge su gyvuleis ir 
maszinoms. Apie preke ir isz- 
lygas atsiszaukite ant fanuos 
pas Daniel Markle arba ]>as 

t Daniel Dav
108 W. Spruce St., 

Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
J

(A.19)

vaisingos far-
dideliu ir

Kelios geros 
mos Ringtown, Pa. 
mažu nuo $1,500 iki $6,000. Ga
lima pirkti ant lengvu mokes- 
cziu. Dabar gerinnsis laikas 
pirkt, pasinaudokite proga. 
Atsiszaukit in Saules ofisą.

(A.26)

gerbtasis 
pasinaudokite

PARSIDUODA KARMA.

priržast is se-
10

Labai pjgei, 
natve, 200 akeriu žemes o 
akieriu girios, 2 trobos, 2 tvar
tai, 2 arklei, 3 
les ir visztos 
darai, 
jas inžinaį 7 arkliu 
Preke^tik $4,500.

karves ir 2 kiau- 
visi ukiszki pa- 

, nau-
y

visokios niaszinos
drūtumo.

Apie dau-I r ,ginus raszykite ant adreso.
Frank Rndzinis.

Forest port, N. Y.
, I , - -■ - -............ .

W. TRASKAUSKAS
LIETUVIS/.KA8 GRABOttlUB.

&

(A. 15)

Pennsylvania 
Power & Light Co.
Pnunone kurios n’lknllngunins yra pastovus

-- 1SZP1DYK1TE SZI KUPONĄ ĘABĄR; PRISIUSKITE SZIANDIEN— 
Pennsylvania Power & Light. Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.
lend me (1) 8-page illustrated booklet, “The Story of am Opportunity 
it Home,"
Preferred Stock, 
in Investment.
Varne ................
\ddross .... ........

(2) Information about Pennsylvania Power & Light Co.
(3) Details of Easy Payment Plan, (4) How to judge

H

I
c

114

r

S. J. M0CKA1TIS, Prezidentas.
VIKTORAS M, UNGURAITIS. Knsljerlus.

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

—$—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI. 

1 4 < j ’

Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą an£ Sudėtu Pinigu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susinesziinas su Uotu va duoda 
nusiusti 
pigiausiai.
leidjma nuo’Pennsylvanijos Valstijps Banku Tieju, taip

M. YURKANIN, Vlce-Prezldentns.

A

I
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mums gale 
roitui ir kaip galint 

turime
jus pinigus in Lietuva

Ales esame Bankieriai po kaucija,
cr n

'i
'■

kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus Į
• • • a • i • • ! I i f ‘ ’i

pinigu, per mus in Lietuva jszsi usti. Mus visn£ laikas
jj

, r

paszvestas siuijinejiinui Cžrubežiniu Pinigu Ir Szipkor- 
czin biznjuj, ir bins vyriausias siekis y rd jums intikti.

Pasportaj.
Niekas negali Užvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesiine jumis iszrupinti 
pasporta.

1 galima svezedieti $25 iki $75Dabar
$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150 
$ 75 Fonografai dabar $ 60

M 
» * į Szipkortes.

Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, 
Danzig, Hamburgą, 
pas mus pasiteirauti placziau apie
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAL
I® Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

iitti'’^*■7^ i ■pvki.?At, j

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
3RAB0RIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdi 
automobilius, riginus ir vežimus dc. 
laidotuvių, krlksztlnlu, veseillju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre 8L Mahanoy City. Pa

A

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Havre ir Rotterdaina. Atsilankykite 

virszuje paminėtus I 
i

ySjįE** Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir
i

U

Lenkiszku Rekordu.
1

G UINA N S 201 IF, Centre St 
Mahanoy City

Kožna szeimyna Mahanoy City gal 
turėti elektriką savo namuose.

1

4

,jusu narna. 
Elektrikas yra 

eziseziausia ir saugausia szvjesa.
gyventojaus ingy te

Galima dar sudėti elektrikus dratus in 
Duodamo meta laiko del užmokėjimo, 
tai pigiausia,,

Idant palengvinti Mahanojaus 
ta vigada, mes sudarome plena, kur kožnas namas kuri- J 
ame.dar ne yra elektrikas, gali Imti tuojaus investi dra- s 
tai ir duodame meta laiko del užmokėjimą, ant lengvu c 
mokeszcziiL k

Bile kokis namas, nepaisant kaip ilgai pastatytas, in v 
ji galima suvesti dratus, visai negadinant grindų ar šie- c

Turime nauja būda kur buna investi drūtai vidurį > 
ienų ir dratai nebūna matomi, ir tai už maža preke. s

Justi namas bus daug vigadnesnis, dauginus bus ju- v 
mis vertes, o parduodant narna daug dauginus atnesza. J 
Dar yra laikas investi elektriką in jusu namus, kol dar tu- > 
rite tokia giara proga. {

Musu agentai atsilankys pas jumis traukiji keletą C 
Meldžiame ju paklausyti o bus tai del jusu nau- J

nu.
s

dienu.
dos.

iMcs padalome sutarti .su goriausius miestu elektri- 
kos kontraktorius, investi clektrikos dratus, už maža mo- 

Mes jiems užmokam kada pabaigė darba — jus 
mumis užmokat po biski kožna menesi per meta laiko, i

Nesiranda jokios priežasties kad jusu šluboj nebuitį 
clektrikos.

Pennsylvania Power & Light Co.
SHENANDOAH — MAHANOY ęiTY — MT. CARMEL

SHAMOKIN — KULPMONT — TREVERTON
ELYSBURG

Sztai Koki Prieteli Turite—i
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 1 

procentą ant sudėtu piningu, J
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbo* J 

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 tautieczlal Ir 
pažinstami. z

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.
Pasakykit© savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbctL 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vico-Prwt.I). .M. Graham, Preu.

J. II. Gnrrahan, Attorney W.F, Rynkewicz
T. G. HornsbyP. C. Fenton.

J

D. F, Guinnn, Trens.
A. Daniaewici M. Garula

kęsti.

VYRU

<

i« w

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
IĮ QOS PHtsburgo. Jinai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 

52 metus in vairias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydę užslnuodlnlma krteujo Ir silpnybes 
vyru, npuogun, niežbjimus, ligas tinimo, invalrtas ligas 
paolnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

> tlszkal, per lalszkus jmz negydau. Dr. Koler kalba RubIsz- 
I kai Ir Lonklsakal, Ofljos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 
' Nedėliotais 9 Iki 2 popiet.
u- Dr.'KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
** \ >1..

ir

Lietuvos Prekybos ir P
IR JO SKYRIAI

ramones Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS 

: LYEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

priima ir informacijas apie

i.Ir

AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus p. P. P. Bankan.

Pinigus pasiuntimui 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas /

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

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
42 BROADWAY NEW YORK, N A

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
LITUANIA” BAL. 13 |
ESTONIA”

< <
“ESTONIA” BAL. 27 f

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

GEG. 11“POLONIA 
“LITUANIA” GEG. 25 *

<




