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1SZ AMERIKOS
Nužudė savo uosjrvia ir sužei

do paezia.
Pa.’— Jokn-

21 metu
Wilkes-Barre, 

has Krum, 21 metu nuszove 
ant smert savo uoszvin Marijo
na Szerbienia, 44 metu, kada 
toji stojo apginime 
terš Stella, kuria sužeido vienn 
szuviu iii ranka. Po tam pnbe- 
g0’ -Krūmas tankei bardavusi su 
savo paezia ir persiskyrė. Ana 
sanvaitia susitaikė ir ketino 
gyventi drauge. Bet vėla už 
kn toki susibarė Ii* nuejas pas 
uoszve kur jojo pati radosi, isz- 
trauke jaja už plauku laukan, 

gyvendama artimoje 
adbegdaina 

dukterei in pagialba. Kada toji 
pribėgo Jokūbas szove in jaja 
tris kartus, o kada jojo pat i be
gu szove ir in jaja.

savo duk-

Nelaime deganeziam teatre.
New Haven, Conn. — Ugnis 

kylo Rialto teatre, kuri prasi
dėjo nuo užsidegimo palu ir 

prasiplatino po 
Žmonis

nuo 
akimirksni je 
visa teat ra. Žmonis pradėjo 
bėgti prie duriu sumindžioda
mi silpnesnius. 
Ikos sužeista, 
muszti arba sudeginti, 
gesini daug ižglalbejo nuo mir
ties.

Apie, szimtas 
o asztuoui už-

Ugna

Iždave visa turtą ant paezios, 
neturėjo kuom pasilaidot.
W oo< Hand, Calif. — Idant 

ižgydint savo sorganezia pa
ezia kuri sirgo nuo daugeli mC' 
tu, Jonas Johnson, 92 metu 
amžiaus, iždave visa savo tur
tą ant daktaru ir gyduolių, <> 
kada mirė ana diena, neturėjo 
ne skatiko ant palaidojimo. 
Pažinstami susimilejo ant se
nuko ir ji palaidojo savo kasz- 
tu, nes žinojo, jog turtą pra
leido ant paezios ir buvo geru 
žmogum. Jojo pati mirė du mo
tai adgal. ‘

Johnson,

sugriuvo,Statomas teatras 
apie 20 darbininku užmuszta.

Brooklyn, .N. Y. — Naujas 
statomas teatras ant Bedford 
ir Park avė. sugriuvo panede- 
lijo, užmiiszdamas apie dvi< 
dcszimts darbininku ir sužei
do apie dvideszimts. Tame lai
ke radosi vidurije teatro apie 
60 darbniiiku. Nelaime atsitiko 
be jokio persergėjimo. Locni- 
ninkai teatro Moskoviez ir Ro
senthal, žydai, likos paszaukti 
ant atsakomvbes.

*

Jeszkos 364 barška", rūmo ir 
milijoną dolėriu.

Los Angeles, Calif. — Vie* 
nas milijonas doleriu aukse-ii 

64 barzkos gero rūmo, 60 mė
li kos atrastos per 

dabar pa
11ir laiva

•> • > 
tu senumo,
F. B. Mansfield ir 
sanule norikus
plauks ant tosios vietos kur 
tasai skarbas randasi. Laiva> 
kuris^ęabeno taji turtą nuskeiiė 
do 30 Juhijaus, 1865 meto, pa 

Kalifornijos
^Mansfield bus gilukniiigu jai 
gu jam 
turtą, ,

k rnszeziuosia

i pasiseks iszgauti taj 
jajgu proliibicjos szm- 

pai ne atims nuo jojo ruma.
Paniekino josios meile motere 
netekes už jo ir neatiduos 

z vaiku.
San Francisco, Calif. — Jo 

nas Furch mcldže sūdo idanl 
jam atiduotu du vaikus prigu

Svietiszka Konferencija VJ iespatyscziu
l

(mt Nusiginklavimo.

o « nvvrmVTi nai* i rrw» * jn fį r

F. W. llOCZKOWtiKI, FJltor 

mokiniu I

A 3* METAS

iUHftši
UI

•V M k

atsibuvineja konferencija dydži ausiuSziadien Washington vicszpatyscziu tyksle 
nusiginklavimo per dcszimts metu, idant daugiau ne dirbti kariszku laivu ir fortecu ant 
žemes. Badai ant tojo užmanimo pritarė visi delegatai, o dabar ragina Bosijo ir Vokietija 
idant atsiunstu savo delegatus.

Pradžios mokyklų ir 
statistika.

Visose 22 Lietuvos apskrity-
,m. buvose ligi Kovo 1 d. sz

1581 radžio^mokykla, jose mo
kes 100,334 vaikai; viduriniu 
mokyklų buvo 29 su 2124 mo- 

gimnazijukiniais, neskaitant 
ir progimnazijų.

Mokiniu skaicziu.s ligi sziol 
pa 1 y g i n a 111; su prae j ilsiais 
tams, padaugėjo 40%, o moky- 

/o

J

mo

klu ir mokytoju -
Plcsziku darbai.

Spalio 10 d^ in 20 d., nakti 
galvažudžiai užpuolė 
sitis isz Užerenu

važi a vil
iu Abelius 

Įiirkius. Viena ju vietoj miszo-
ve, kita sunkiai sužeidė; Szi 
atsitikimas sujudino vietine^vi-
suomene. I 

Priesz girtybe.
Akczyžes Departamentas 

nauja plana 
nauja plana

pardaviiu‘jancziu

mma 
mina

Isz Lietuvos
....... I 

GALVANAUCKAS SUŽEIS
TAS.

■ m .......  imi ii .............. .....  ......

Bomba sužeido lietu vi szka mi
nister!; teipgi suardė ameri- 

koniszka konsulata.

fl.

iri

Kaunas. — (Telegramas per 
United Press Association.) 
Bomba numesta praejta petny- 
czia po namu Lietuviszko mi- 
nisterio finansų, sužeido baisei 
Galvanaucka ministeri ir suar
dė konsulata amerikoniszku 
konsulo skersai kelia.

Menama, buk priežastis eks
plozijos buvo nesutikimas ke
liu partijų, kurios .vede ginezus 
apie Vilnių. *

(Galvanauskas buvo delega- ' 
tu in tautu ligos ir dalibavo 
diskucijosia apie Vilnių, Ant 
vieno isz tu j u posėdžiu profe- 
soris Ashenazy, delegatas Len
kijos, uždavė kelis ypus per 
veidą Galvanauskui, kuris pa
sielgė neprideranezei pagal li
gos tiesas. Po tam Galvanaus
kas permaine savo nuomonia 
kas kiszasi Vilniaus, būdamas 
prilankesniu del Lenkijos. Isz 
to kylo neapikanta prieszais 
GalvanauskaJerp nekuriu Lie
tuviu kurie augszcziau minėtu 
budu atkerszino Galvanauskui 
už taji prilankuma.)

I

ga- 
instaigu, 
instaigu, 

svaigi nan- 
czius gėralus skajcziuiis suma
žinimo reikalu.

Lietuvos geležinkeliu srity.
Placziuju gulžinkeliu dirbtu

vėse pataisyt11 Rugpjuczio men 
154 vagonui, padarytas mažas 
remontai garvėŽiams. Pradėti 
Siaurųjų Geležinkeliu Pavilki- 
ja — Jura su Kuziu — Ruda - 
Juros ruožtu sujungimo dar
bai.

Geležinkeliu valdyba, del va
gonu stękos, negalėjo' paten- 
kinti visu reikalavimu, būtent 
|Rugpjuczio mtn.

vag.,

ISZ VISU SZAL1U ISZ ROSIJOSBlusos iszvare ji isz namu.
Atlantic City

Jamoso vcvvu.c.n, 
teip milejo kates 

jeis gulėjo Ir 
i, uito kuriu 

priviso lovoje daugybe blusu. 
ne vienos 

ir ant galo

cziule 
Atlantic avė., 
ir szunis, jog su

Cathrall Kinczikai užkasinčja pinigus.
Pekinas. — Pagal valdžios— Pagal

Kick gyventoju Rusuos. 
Gyventoju suraszi liejimas

liuli prie jo, bet priesz tai pusi- glammlejosi lovoje
Franciszka Auzen-

Sudži |■Jamesas ne turėjo 
hakties

prioszino
gruber, motina vaiku.
davė rodą, idant toji pora pa- 
y m tu szliuba, 1__  __  ..
re nesutiko, kalbėdama: 
(lotinas sūdžiau, .
per keliolika metu
meldžiau idant
manim, bet jisai
viiuus atmetė ir mane panieki
no.
nas man kalbėjo, jog luomas 
moterystes vra szventu daliku. 
jisai tikėjo 
pergyvenau

apakaitiinn, tai kinczikai užka- Sovi<’lu l!us" n-spublikoj davė
in žeme daugiau kaip pen- 1:111 milijonu, 707 tukstancziuss e

banditai, kuriu labai daug ppa-
Baisi žmogžudyste.

Klevai, Seinų apskr. Rugsė
jo L3 kliena Klevu,Jųujvaiviietp- 
li Seinų, ateje pas ūkininką Jo
ną Leonczika 3
Radę ji rugius akejautį parei
kalavo, kad jis tuojau kinkytu 
arklius ir važiuotu Kaletninku 
bažnytkiemyn balnu parvežti. 
Leonczikas iszvažiavo ir nebe- > 
grižo. Rugsėjo 21 <1. Leoncziko 
lavonas rastas doszimtame ki
lometre prie plento, važiuojant 
isz Suvalkų in Augustava. Gal
voje 14 žaizdų, ant kaklo vir
vute^ kuria užsmaugtas. Kaili
niai ir kepure atimta. Arkliai 
ir vežimas dinge. Lenku admi
nistracija nedaro- žygiu žmog
žudžiu suradimui.
Lietuve užmusza du banditu.

Klaipeda. — Viena 
kaimiete netoli Klaipėdos 
miesto nudėjo du razbaininku, 
kurie pastaruoju laiku buvo 
pradeje žudyti ir pleszti ant 
atskiru ukiu. Tik in viena die
na jie užmusze 5 žmones.

Užmusze vienoj szeimynoj 
4 žmones, razbaininkai atėjo iii 
minėtos moteres namus persi- 
rede in ubaga ir ubage. Ubage 
buvo apsimetusi labai sergan- 
czia ir ubagas pradėjo praszyti 
szeirnininko, kad szis nuva
žiuotu su juo daktaro. Ubage 
tuo tarpu buvo paguldyta in lo
va.

Pavažiavus kiek nuo namu

•žmonių, kuriu apie 20lA milijo- 
miesto gyventojai ir II.OV2 

liandtni, kiirin labiii <lnu^ }n-k I.
nodam i idant juju; neapvogtu reikalauta 

549^ vag., suteikta — 4056; 
Rugsėjo men. reikalauta 4722,

nunvbes
dagriso pati ir bin- 

pabėgo isz namo. Kada
bet ant to mote- teip jam

Guo-1 S(>S, j°*
jau per vėlu j°.i° paezule apskundė ji už ap'

4 < (f
siplatino po visa sklypą. Ban
kai tvirtina, jaigu žmonis tuos

asz jojd 
apsivestu st 
mano malda-

leidimą, vyras innesze jskuiida 
ant persiskyrimo nuo paežio,s, 
kacziu ir blusu. Sudže paliept 
moteriai atsikratvt nuo blusu.

. Keturiolika metu adgal Jo- kacziu ir szunir, o kada ant to

in laisva meile ii 
su

nesutiko, davė vyrui persisky 
rimą, 
dekavojo

kuris su džiaugsmu pa- 
geradejistouž taja

juom (lovini? I iinndc^nins isz miesto imt pii*-

ih bankus, tai

Žmogų užmusze.
Pafbirže, Biržių - Pasvalio 

aps. — Kirdoniu sodžiuje Spa-
Biržių

lenku kftreiviai
suteikta 4143. ‘

Maskolių darbai.
Susekta Kievo apylinkėj uk- 

rainiecziu sukilėliu organizaci
jas, kur buvo suszaudyta 30 as
menys; Karkovo gubernijoje 
susekta 12 organizacijų, teista 
380 žmonių ir Odesoje — 63 
žmones. Tarp susžaudytu Kie- 
ve yra inžymus ukrainiecziu 
ooetas G r. Czaprinka. Maskvie- 
cziai nori sunaikinti visa ūk
ia ii i iecz i u i ntel i gent i ja.

Baisogala.
%

Szauliu aps. Sziaulenu vals
cziaus pilietis A. Blože VIII.

pinigus indetu
didesne nauda' jiems atnesztu I Įjo men. 8 d. nuszautas ukinin- 
o teipgi ir sklpas butu turtin- kas Jonas Vaieziuljs. Nesenai 
gesms. j jis sugrižo isz kariuomenes, pa

leistas deliai netikėtos jo brolio 
Juozo mirties. Jonas Vaicziulis 
9 vai. vakare atėjo isz pirties 
ir prie lango szukavosi galva. 
Tuo laiku szuvis pramusze lan
gą ir pataikė in ji. Vaicziulis 
pagyvent) keletą valandų ir mi
re. Priežastis dar neiszaiszkin- 
ta> bet spėjama, kad turtas.

Vergai valdžioje.
Isz 25,000 komiiinstu teistu 

Sovietu teismo, 22-% nuteista 
už kysziūs. Pralenkta caro ga
li vne!• •

Viltis del plikiu. '
London. — Daktaras Socher- 

be nuo kokio tai kųko szerc 
morkoms, 

' szerstis.

I
♦

savo ark Ii 
užaugo puiki 
taras pradėjo 
net .ir davė valgyt morkas del 
savo plikiu ligęniu. Baudimas 
pasiseko kaiiuopasekminghuv 
šia. Daktaras, duoda rodą vi
soms plikiams idant valgytu 

, pasi
nes juosia

nud ko 
, Dak- 

■ tolinus tiri-metus susilaukdama du vaiku. | mutinio trūkio.
Nelaimes medžiokles visur.

Pagal dape- 
szimus isz visu szaliu Suvieni- 
tuju Valstijų, tai szinietine. me
džiokles rugepjuto buvo gana

d

bet kada jisai ne norėjo anoji 
vaikams savo pravardę per ap- 
sivedima su manim, asz ji pa 
mccziau.”

Sudže davė vaikus del moti- 
suprato motinos pasi-

<p

Kareivei atvažiuoje su vokisz- 
koms paezioms.

York. — Ant laivo 
“Cantigny” už keliu dienu at
plauks isz Koblcncijos, Vokie
tijos 800 amerikoniszku karei
viu tepp kuriu 80 randasi pa- 
cziuoti su vokiszkoms moteri
mis, su kurioms apsivedė, bū
dami ant tarnystes Vokietijol. 
Daugelis kareiviu pabėgo nuo 
tarnystes įjo apsivedimui, bei 
tuosius sujeszkos ir adgnbeus 
iii Amerika, pakol ne bus pa- 
liuosuoti nuo taruvstos. Karei- 

, vei labai pamylėjo vokietaites, 
nes yra geros gaspadines Ii 
mylinczios savo vyrus.
Jauna motina sudegino savo

• kudyki pecziuje.
Milwaukee, Wis. — Devinio- 

likos rm‘tu senumo Konstanci- 
je Oeliette, likos Uresztavota už baczku 
nužudininio savo naujei pfymu- I 
si kudyki. Mergina radosi ant 
tarnystes hotel i jų, o prijausda
ma jog turės pagimdyt kudyki, 
nežinojo ka su savim daryti. 
Isz savo kambario neiszejo lyg 
po gimdimui. Susilaukus ku- 
dyki nųnesze in skiepą ir ten 
sudegino dydeliam pecziuje, I
62,000 Vokiecziu ketina pribūti 

in Amerika.
Washington, D. C. — Minis- 

’ toris darbo aproiszko, bul^62^- 
000 vokiecziu yra pasirengia 
pribūti in Amerika, kada Amo- 
rikas atidarys , Vokietijoi savo jo, nes 
konsulata. Praejta menesi pri
buvo apie penki tukstanezei 
Vokiecziu, o tukstanezei renge- szeimyuos yra gerai žinomos 
si iu kelionių.

New York.
I

A ew 
Cantigny

pakol a*

vra <reros

uos ir
szventima
kiek, nukentėjo per tuosius me
tus del to, kuri milejo, o kuri?

josios rūpesti i) vaisinga:
Now York 

džiokles 19 žmonių 
žeido,

žuvo laike’ mC' 
o 52 susi- 

35 už-Pennsylvanijoi
| muszta o 75 sužeisti, Michiganjaja paniekino ir atmetė.

Vagis apsigavo, nerado to, ko|24 užmnszti, Wiseonsim24 už- 
muszti o 102 sužeisti, Ohio 18 
užmuszti o 38 sužeisti, Indija- 
noi 1 12 užmuszti,1 Colorado 6, 
Minosota 5, Illinois 3 užmuszti 

o 
4 už-

jeszkojo.
San Francisco, Calif. — Le

onas Alanson ir jojo pacziule 
aplaike daug, dovanu .laike sa
vo vinezevonos, I 
iii baczkas idant butu lengviau 
gabenti in savo nauja 
ma. Žmonis mane jog 
)aczkosia randasi arielka.

In laika trijų sanvaieziu, 
ansona atlanko vagis, kuris du 
kartus likos izbaidytas, bot tre- 

kartu atmusze viena isz 
ir nemažai nusimyne

kuriuos inde jo ° 6 sužeisti, Iowa 3 užmuszįi <
'' | 20 sužeisti, Arkansas č

i- Į muszti o 12 sužeisti, Louisiana
20 sužeisti, Arkansas

ežiu

gyveni“ 
t ošia už'muszti2 už'muszti, Conecticut 2 uz- 

muszti'. ' Daugeli medėju likos 
AJ-1 užihuszti per vieni kitus.

I / —_________ ________________
I
PASKUTINIOS ŽINIOS.

kada joje užtiko stiklus 
tokius nartppius daigtus. 
vanu nepaėmė, nes mane 
užtikti) geresni sztopa.

ir k i-

lietuve
" r • i.

T

.1k a 11 u odaug i au s i a m orkų 
ternoku.ir cibuliu, 
daugiausia randasi druska kn I 
ri prigialbsti augti plaukams. 
Yra tai viena isz pasekmių- 
giaiisiu gyduolių del auginimo 
gražiu plauku. — Plikei, pa
bandykite, o gal jh jums pri- 
gialbes. "

Bjauresnis už žveri.
Liepojus. — Czionaitiniam 

sude likos nubaustas mėsinin
kas Richteris už nužudinima 
feavo paezios ant penkiolikos 
motu kalėjimo. .Porele buvo 
nuo kokia tai laiko persisky
rus, motoro skundo vyra ant 
persiskyrimo, nes Richteris 
savo moteria tankei muszdavo. 
Kada vyras apleido suda, me-

0 gal i h jums pri-

motoro skunde vyra ant 
nes

18 pirko Baisogalos stotyje biv j. 
lieta in Kauna ir susiginezijm • netoli b

Pasu kainos.
Savnarkomas invede tokia 

taksa užsienio pasams. Už isz- 
važiavimo paša 7- 
liu, iszvažiavimo viza — 150,-
000 rub., inyažiavimo Rosijon 
— 15 aukso rubliu.

Trockis ir žydai:

kasininku del

300,000 rub-

su Kasininku uei suplyszusiu 
pinigu. Kasininkas pareikala
vo isz Bložes pašę. Paemes pa
ša, atplesze fotografija, suar
dė valscziaus atspaudu ir po to 
gražino.

Blože padavė skunda deliai' 
to atsitikimo Sziauliu Aps. Vai 
dybai. Reikia stebėtis isz mil

4

n

$ i

Maskvos rabinas. Maze krei- «u valdininku tokio apsiejimo 
peši jin,. Trocki menorandumu su ^nionemis.
kuriame nurodė, kad komunis- Lenkai puolė musu gyvento-

v

tu politika kajnojama milijo-| . jus.
■ Spalio 26 d. apie 100 lenku
i ‘___ '. ,, , '
esanezius .prie Kąlvarųos — ubagas ūkininką užmusze. Tuo 
Suvalkų plento neitraleje Zo

1 * v_ .u1* 
sigaileti žydu tautos, 
atsake: Jaigu komunizmo in
gy vendinimui reikėtų paaukoti 
visa žydu tauta, tai butų, paei 
gražiausia misija, kuri tektų 
tautai. , |njs jr Aukštąja Buda. Zanda-

Vilniaus Krasztas.
I 1 • 1 • »“

naįs žydu gyvybių ir prasze pa 
Trockis raitu žąndaru puęlo kaimus, 

prie Kalvarijos —
i

paežiu laiku ubage, kuri buvo
/

San Luis, Meksikas. — 
Artimojo Tequila, kylo muszli-

j)Or no terp meksikonu kurioje .17 
joje II likos užmuszti o 30 sužeisti, 

j *• Lawton, Oklahoma.*• Lawton, Oklahoma. —
I Du areoplanai susiinusze ore 

i pianevru 2000 pėdu ore. 
Asztuoni lekibtojai likos už- 

1 • ■ I I I *
[ Ik ' * .

Boti Bluff, California. - 
mažu vaiku, palikeiDoszimts stiidentu likos už-

Motiną szesziu vaiku pabėgo su inp<e
prielaidiniu.

Hagerstown, Md. — Mrs. Be-1 muszti. ■ 
ssie Mongon, 39 metu, motinu 
szesziu 
juosius drauge su vyru ir isz- 
piszkejo.su savo prielaidiniu 
R. SteVens 31 m. kuris teipgi 
palily) paezia ir du sunns in 
Harrisburga, Pa. kur abudu 
li|cos aresztavotais per palici- 

vyras dažinojas kur 
porele iszvažiavo, pasivijo pa
bėgėlius in Czionais. Abidvi

*

muszti per truki kuris tranko 
in juju automobiliu arti Pro- 
berta.

#

dele mesžka pagriebė 100 sva
ru sunkumo kiaule prigulipti 
prie farmerio Stepono Dursto.

Phiįadelphia. — Prohibit

Cumberland, Md. — Dy-

j czionais,

noje szlapus Curzoup linijos, apsimetus ligone, iszszoko isz

cijos agentai konfiskavo a?ioD 
kos už $40,000 ltĮ kos už $40,000 nuo American 

į Medical Co. 14? N, Third St.

tesi ant paezios su ilgu peiliu, 
užduodamas jiai daugiau kaip 
trisdoszimts žaiduliu o ant galo 
insmoige peili in kukta lyg ko- 
tui. Liūdinto jai kurio matę ta-
ji baisu darbu, 'sake jog mėsi
ninkas dure be paliovos kąip 
kokia maszina. Daktarai pripa
žino, buk moteres, kūnas buvo 
visas subadytas. Motere tame 
laike buyo noszczia ir ketino 
pagimdyti kudyki už savaites 
laiko,

%......... -h-.....

Versailles; Franci jo.■*

4 ‘Baisumis Barzdoc^ius’f
J

• •

Hen* 
kuris nužudo

iiusiyjis nąi
rikis Tjandru
daugeli moterių ir juju kimus 
sudegino, likos pripažintu kal
tu ir bus uu kiršly tas per gilo- 
fina.t; x '•r . * ■ * • v 1 • . ' ■ k' * ‘ n

Budžiszkij, Pavaiponis, Vuipo-

rai isz visu paminėtu kaimu ne* 
Czia prasidėjo didele kova Į pasitraukė.

tarpo lietuviu ir lenku del mo- Kauno betureziams drabužiai.
i -j__ 11 _ . _____ _ 1 v S ___1.!___!_ ] j, i

lose. Lietuviai reikalauja, kad
komės kalbos .pradžios mokyk- ^Nesenai atvykusi in Kauna 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus
vaikus mokytu lietuviai kąlba, ingaiioįįųe ponia Seferson pat-

lovos ir puolė ant seimininkes 
Bet szeimininke griebe kirvi 
ir perskele ubagei galva. Pas
kui ji užsiglaudė už dura ir to
kiu pat bildu nudėjo ubaga, 
kuomet tas sugrįžo vienas. Pas
kui pasirodė, kad ubagai ^uYb 

razbaininkai, kurie

kuomet tas sugrižo vienas. Pas

tie patys
4

lenkai, kurie teip baifeiaį su‘si- 
rupine, kad Lietuvoje esą len
kui gulėtu mokyti vaikus len
ku kalbos, neleidžia lietuviams 
investi lietuviu kalbos in pra
džios mokykla. Tikrai hogen- 
totu dora: jaigu 'asz svetima 
paezia* pavogiau, tai labai ge
rai, jaigu kas mno. — tai blo
gai. Tokia tai poniszkojiV “ poniszkoji^ 
Lenkija i r'tokia jos dora, nors 
pagridan tos doros grinda kri- 

t 1 kszczioniszkuosius pradus,
'1 'J ■' ■ i'' . I / ? ''' ' ' h . f J .K i. '• t' -i .

gabeno ii įvairiu apdaru ir apa
vu betureziu tėvu vaikams. To
kiu szelptįniu vaiku sanraszas

buvo jau daug žmonių nužudė. 
Abudu jie buvo lietuviai.

I
l

ji

M 
,.i

jau daromas. »
Apniki) yilkai ir pleszikai.
Garliavos apylinkes giriose 

atsirado vilku. Jie piauna ūki
ninku avis, kiaules ir kitus gy
vulius..

Prasidėjus. ilgesnėms nak
tims, tarp Garliavos ir Kauno 
prasidėjo plesziku puolimai,

11 Ik • '

* Amerikos neužilgio pra-I

dės dirbti, inilžiniszkas aerop
lanus kurie lėks 3000 myliu be 
perstojimo ir galės pancszti 12

A
Prie Londono doku pra
mota užmuszta 39,614 

žiurkių.
Slonius suvuodžia žniogu

tonu amunicijos.

ejta

e

tolumo tūkstanti mastu.

A

piszkejo.su


i1

r

M

KAS GIRDEI

i
I

SAULE I

J 
*
n Wa-

o senesniejo ra KAIP NETURTINGI STU
DENTAI GALI LANKYTI 

KOLEGIJAS.

f
ryta i c kas. vakaru. Kiti stn- 
dentai kajiJiagentai pardavilio
ja inviuriiis .reikmenus kitiems 
studentams. Kiti ima kokios 
skalbinyczips agentūra ir kas 
savaite surpnka skalbinius nuo 
savo draugu. Kiti organizuoja 
prosinimo kjiuhas, kur studen-. 
tu dr/ibii žiaįp j^zpro^y t i.
agentai del saldumynu krautu
vui, taboko, ir t. t.; s |t;

Cbieago Universitetas paša-

s i

I Gaus Kalėdų
i
iI

r.
* rn «yęa tas 

apejgosNekuric diplomatai
; shingtone yra tosios nuomones, 

! j°K jaigu Japonije nesutiks ant 
nusiginklavimo ir bus prieszin- 
ga Suvienitpms Valstijoms ir 
Anglijoi, tai pradės tokia kare 
kuri sujudins 
poni jo labai
dydžiuojesi, bet kaip rodos tai

“J

miuio, jog

B

Ai

djkje landžio menesije

$
visa svietą. Ja- 

karszcziuojesi ir

jiai ragucziuk nudaužys Ame- 
rikas, jaigu greitai neapsinial- 
szvs.

nes giesmes, 
žaneziu. Kapus papuoszineje h* 
ilgai meldžesi už numirusius.

Norints tikėjimas 
pats, /papratimą,i ir
liažnytines tos paezios Afriko 
kaip ir kitosia katulikiszkosia 
bažnycziosia, bet apvai kszezio- 
jmas Visu Szventuju ir Uždu- 
szines Pietiniam Afriko, atsi-j 
ženklina giliu tikėjimu ir su 
didesne paguodono ne kaip ap- 
szviestuosia sklypuosią.

giliu

Daugelis žmonių 
kolegijos tik del turtingu, irI 
tukstąneziai vaiku ir mergai-i 
ežiu, kurie jau užbaigė augsz- 
tesni, bioksla, nei nenori misly- 
ti apie dar augsztosni mokslą 
kolegijoje arba universitetuo
se, nps ju tėvai negali juos už
laikyti per keturis motus, kiek 
laiko paprastas

Szventems
' * Jf * f |

"'H

‘Je:

Soviatino Rosijo turėjo ba- 
_ s 19,095 loko- 

motivfis, bet isz tojo skaitliaus 
galėjo naudoti tiktai 1,354, o

JK likusio 10,791 yra visai net in

I&

karnos

Tikras miestas’1 
kuriame szia-

kolegijom 
Tas netik 

bet iy azo
mokslas rei kaliui ja. 
ju pralaimėjimas, 
lies, nes ji kenezia kuomet jos 
pili,ecziu progos ir ju pajiogos 
sumažintos. Todėl svarbu tė
vams,ir baigusiems augsztesm 
mokąlft. žinoti, 
ąągsztesni, mokslą

Kiti

“stebuklu 
yra Najorkas, 
dien randasi daugiau kaip pen
ki ir puse milijonu gyventoju. 
Tame mieste kas valanda pra
deda statyti nauja narna, kas 
16 minutu susitvėrė kokia nau
ja l'ompanije kas metas gyven

siu pasidaugina ant szimta 
«uksfnncziu. Per Najorka per
važiuoja kas metas apie mili
jonas nauju atejviu, kas diena 
apsigyvena 35 nauju gyvento
ju. Pasažierinei 
dže miestą kas 52 sekundas. 
Požeminiu geležinkeliu iszejna 
kas diena 800 trukei su szimta 
tukstaneziu pasažieriais. Vir- 
szutiniu geležinkeliu važiuoja 
kas diena pusketvirto milijono 
žmonių. Isz pristovu iszplan- 
ke arba atplaukė vienas laivas 
kas 43 miliutas.

t nikei aplei- 
kas 52 s<

vaiku 
Rosijoi, 

menesije daojo 
suvirszum ant milijono szeszln
szimtu tukstaneziu 
vis didinasi.

Skaitlis 
gubernijoi 
Septernberio

ižbadejusiu 
Samaros,

ir skaitlis

nžejti d y dėRosijoi ketina 
lios permainos atejteje. Badai 
bolszevikai mano 
džia panaszia in 
Valstijos.
padaryti taika su Ameriku ant 
tinkamu iszlign trumpoje atej
teje. 1

invest i vaL 
Su vi on i tas 

Badai teipgi ketina

I. <l —

r- Praejta meta isz Suv. Valsti- 
ju iszvežta in 
1,711 lokomotivu
629,847 doleriu. Amerikoniszki 
geležinkelei sunaudoję 27 pro
centą visu minksztu augliu ko
kie buna iszkastį isz žemes. 
Amerikas praejta meta iszdir- 
bo 2,476,166 unciju aukso ver
ties 51,186,990 doleriu ir 55,- 
361,573 unciju sidabro verties 
60,801,955 doleriu. Laike kares 
tiek Smithu radosi kariumene- 
je, jog isz juju 
sutverti penkiolika 
susidedaneziu isz
thu o isz vienu Jolmsonu gale
rna butu sutverti vienuolika 
regimentn, isz Brownu asztuo- 
uis, o po sęptinis regimentus 
isz Williamsu, Jonesu ir Mille- 
ru.

Amerike randasi begije 75,- 
292,000 sidabriniu doleriu. 
Czionais randasi daugiau žmo
nių kurie turi savo locnas sta
bas ne kaip kitam kokiam skly
pe ant svieto.

Teip, Amerike 
daroma

kitus sklipus 
verties 53,-

galema butu 
regimentn 

vienu Smi

viskas
milžiniszkai, 

biznis ir biznis ir lenktynes už
ta j i galinga doleri.

v ra 
viskas

Gyventojai Afriko labai pa
guodoje dvases savo numirėliu 
ir tiki in nesmertelnuma du- 
szios. Afrikonai yra tosios nuo
mones, jog mirusiu žmonių du- 
szios persimaino inyžalczius Ir 

‘ kitus žverius. Moteres yra lai- 
jkomos ui menkiausius siitvęp- 
Jmuk o jiųu duszios persimaino 
riu dyiežus. Kada in juju baku- 
*zelia atvežliuoje kokis žaltls, 
tai laiko tai už dydeli gilinki, 
nos mano, jog jame randasi 
dusze kokios gyminos?

Dienoje Visu Szvontuju oj- 
na su procesijoms (tiejo ka yra 
priemia krikszczionybia) ant
kapiniu. Taisos procesijos ve-
da zokonikai TrapistaL Ant

ir kitu

li žda ryt i. 
hoteliams

Restauraei- 
ir saliunams

sznl- 
virszinink n

Dilinėtai, adgal kongresas 
uždraudė pardavimu ir iždir- 
bima svaiginaneziu gėrimu, tą
jį užmanima invede kongres- 
monas Volstead, na ir sziadien 
tosios tiesos yra žinomos kaipo 
Volstead Law. Bet toji prohi- 
bicije susidūrė su daugeli nevi
donu ir prieszininku.

Dirbtuves arielkos
gėrimu kaipo ir bravorai alaus 
likos 
joms, 
uždraudė pardavinėti gėrimus. 
Valdže sutvėrė nauja palicije, 
paženklino t u k s ta n ez i u s 
pus ir kitokiu
idant dabotu kad žmonis taisos 

neperžengtu. I 
cziauses pridabojimas 
lauže žmonių pageidavimus se- 
noviszku paproeziu ir laužimas 
tiesu* cjna tolinus.

Sūdai yra pripildyti teismais 
prieszais prasižengėlius tu,)n 
tiesu; fabrikantai arielka, sa- 
liuninkai ir kiti ejna ranka in 
ranka, valdže negali nieko pa
daryti, butlegerei arba kontra
bandai gabena arielka, isz Ka
nados, Meksiko ir. kitu szaliu. 
Nakties laike?
merginos 
trabanda.

tiesas Bet rus- 
i neper-

arielka, isz Ka-

10 doleriu.
11 doleriu , o kitur ir• nr 7 J I

7 lyg

vyrai, moteres, 
ir vaikai nesza kon- 
Ant farmu ir mies- 

tuosia samogonkos dirba ant
trijų sziptu varydami munszal- 
110. ,j.( ’• I <

Najorko bonka arielkos kasz- 
tuoje nuo,
Czikage
25 doleriai. O kiek tai žmonių 
vietoje spirito naudoje morfi
ną, opium, kokainą, pargaben
ta isz Ęuropos apt kožno laivo.
Visur stikleli 

Nafnuo- 
, nes 

namu nekliudo

galema gauti 
arielkos už 50 centu, 
feia tureziu gere po senovei 
palicije tokiu 
už gera kyszi.

Todėl guzu te plauke da dau
giau Ame rike ne kaip priesz 
invedima prohibicijos.' Žmonis 
mirszta tino
dže trotina •milijonus doleriu

ne kaip priesz 

munszaines, vai- 

kontrabandai daro puiku bizni 
ir žodžiu A me r i kas pasiliko 
ant juoko priesz visa svietą.

SUVIENYTU 
PACZTAS IR SUSINESZI- 

MAS SU DINGUSIAIS.
r*1—"1 - ‘ imi -

Washington, D. C. — Nie
kuomet paczto departamento 
istorijoje, pacztas nestenge pa
gelbėti gimines arba draugus 
surasti tuos, kurie nup ju atsis
kyrė. Kaipo kitas žingsnis artį 
cziaus pritraukti paczta 
žmones

VALSTIJŲ

jpg bile baigės 
, kipris nori 

bpkyti kolegija, gali ta daryti 
su visai, mažai pagalbos, ar.ba 
net ir bejękios pageltęs, nuo 
tėvu, ir drangų.. įis pats gali 
dirbti ii; tokiu b^du pĮ^ts, pasi
mokęs už savo kologijini moks
lą. : ■ i , . , , , .■ u. '' ‘‘

Raportai isz i n vąiriu, Suvie
nytu ;r Valstijų kplegijii ,rojdo, 
jog didelis procentas studentu, 
patys save, .užsilaikę, kolegijo
se. - jie dirbu ant trumpo laikojie dirba ant* trumpo laiko 
kaądien,. Ęąikuriųpsc univer
sitetuose-apie 75,ayba 90 pro
centas studeątu gauna,jpažąi, 
arba, visai, negauna jokios, pu- 
gelbos nuo.levu, ir apie 45 pr(i- 
centas yisu Suv. Valstijų stu
dentu užsidirba yisas arba di
desne dali iszlaidu.

Kolegijos pageidauja priim
ti jaunus vyrus ir merginas 
mažo turto, vieton tuos kurio 
paeina isz turtingu narnu. Ne
turtingas studentas lanko ko
legija ingyti sąžiningą mokslą 
per tuos keturis metus, kuomet 
turtingu dukteris arba sūnūs 
mažai atydos kreipia in fakta 
ar mokintis ar no, bile tik turi 
gorus laikus.

Dirbantis studentas neturi 
bijotis jog ant jo žiūros su •pa
žeminimu, 
ji gerbia..

Pagelbėti

visi kiti studentai

studentams užsi
mokėti savo iszlaidas be pagel
bės nuo tėvu, beveik visi uni
versitetai ir kolegijoj turi or
ganizacijas, kurios teikia pn- 
gelba surasti studentams tin
kama dai’ba kuomet jie mo
kykloje. Tokios organizacijos 
vadinamos, darbo biurai arba 
san-pagelbos biurai. Jeigu'ko
legija neturi tokios organizaci
jos tai ta darbu atlieka Jaunu 
Vyru arba
Kr i kszezi on iszka

Jaunu Moterių 
Draugyste 

(Y. M. arba Y. W. C. A.)
Toki biurai arba komitetai 

atsargiai organizuoti ir siste- 
matiszkai dirba, jie susinesza 
su visais sayo miesto invairiais 
darbo darbdaviais, jie turi su- 
rasza visų studentu, kurie jesz- 
ko darbo ir kokio - tokiu budu 

darbdavius su darbi-

Imja apie vieno juodukb; kuris I 
ton mokinosi, atsittlitfjVa. Jo I 
tėvas apnegaJcdintas, ir jaunae I 
vyras netik save turėjo užsilai- I 
kyti, bet ir-tevaj motina ir se- I 
šuto. Jis rado darba kaipo por- I 
toris (nesziotojas) ant ekspre- I 
sinio traukinio isz Chicagos in’ 
New Y orka i r, u žd i rbp t $80. iij 
menesi. Traukinis iszvažiavo

Vaikai labai nori užlai- * į , p n i i /<
kyti savo dantis szvariai

/" * , * t * Į ’ 1

kadangi jiem;; plinka
COLGATE’S skonis.; .atsitik nūn.

i * . i ‘4 U /f •
Jo

i

r . f l • ♦

Jei sžia sayfiite pasiusite per 
musu Banka pinigus in Lietu
va, tai jusu gimines gaus juos’

, ’ ‘ , /’ 1; .

Kalėdų szventems.

H i

r

I

isz Chicagos po piet iy ve su- •
; jis lauko »Kgryžo aiiksti rytį»j

uni versi tetA kuomet 1 tik gale 
d,avo;z ir garbingai 
mokslą. , ■
, Bga vasarino’^ vakacija dir-,

pabaigė

bantieins studentams tai tikrai 
rugpjūtis, Dąugumas isz ju 
gauna daj’ba , vasariniuose 
yięszbuęzi'uoso!,'ir apart gražios 
yakaeijos ant sz vieži o bro, ji o 
kartais uždirba užtektinai pi,-

1 ‘ « ...j 'kr1 1

pigų užsijąoketi už metu moks
lu. Tukstancziai kitu pardavi
nėja, knygas pbr visa kraszta 
ir turi geras pasekmėse \ 

; f:l:l s.
ir turi geras pasekmėse“

* Turkijai yra 
kos szventes ' kuriosia žmonis 
ne dirba. ,

Sakoma, knd pagal teby- 
mald-

i!

26 valdisz-

*
riu laiku, tai Saloniono 
munis/kasztavo in penkis bili
jonus doleriu. X

r/ r
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^LIETUVOS -
" pinigas. Siusk dabar per.u

f

Pasiskiibinkit!
Kursas ' labai žemas.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York.

U.

k r
i

r
y- II'

AMERIKOS
, < I . r . '. f.

jį PRAMONES BENDROVE-i 
'Z ' ' ■ ■ i'1 J ■■1. .1 1 1 ' : |
! p tavo pinigai nueis in laikai 
I l f* " . ' • -“■* -• ' ’ Į,
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Mes siuflbaiamc sulyg
į žemiausio elienos kurso, 
f

4!J
I lt

.■ ■^IW|| I --p ||L|| - _jir

Ar Jus
NAUDOKITE
Ar Jum* Galvos

^NAUDOKITE
Ar Jų-*1! Plaukai^Stanka?
NAUDOKITE F

Ar Jų* Norit® Ap»a
NAUDOKITE 

savo plaukų tfraaiaia ir tank tai a
NAUDOKITE

T f A » VmM a C a %/nkfAM S-tJpl A 1 V • i

NAUDOKITE Ruffles ■

K&nkinaPl eiskanos P4«?
kai 5l«f«ka?

Ruffles
<Xr Juos?

/

it

Užlaikymui galvos odos Sveikai ir Įtvertai "

Užlaikymui

/

..... ...... », Ų
Adresuok: ‘ x

^Lithuanian - Americans

jj$ liufilos galin a gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog
ifl i&dirbčju per pafitą už 75c. bonkn.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. &. 3 5 tli St. Brooklyn. N. Y.

4. £

l
k’•jį 112 N. GREENE ST. -j, 

5

I 
$ 
$ 
-r

BALTIMORE, MD.

KAM KENTĖTI? d * ■ f / %1
Raumatizmo, i
gėlimai grditai nustoja, jeigu patrini iu

4- PtIN-EIPELLER 4-
Vaizb&ŽenJdl* užrog. S* V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsUjj per 
daugiau kaip 50 metų.
]lelkalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 

Valzbažcnk]|.*
......... i>'« 4»

FoJ

4

..... . ,
neuralgijos ir rauAičąų

i

daugiau kaip 50 metų.

X

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

' ii >H' ir,, - .i . . ' 1 .i

Laivakortes Atpigo
Keliąuk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartapziaus agentūra, nes czionai parduodamos laįvą- 
j kortos netjk isz New Yorko ir Bostono, liet ir isz visu 
( kitu portm JįĄpyakorte isz New Yorko per didmari iki 

Rotterdamo,
? \jO *

A-■ .

Ir "k •

rTji
k-

iiz

oi'-
PEL SUTARIMO VAISIU.

K

Jeįgu sudarote kokius vaisius,

\ ’ ■* a*

Antverpo, 
szimtas doleriu.- I I 111 *

Bremeno ir Hamburgo tiktai
i i * -

Visu linijų laivais isz New Yorko iki] Piliavos, Kara-. 
liaueziu prieplaukąs,laivakorte tiktai $110.
Yorko Batic American Line kompanijos laivais iki 
Lie] iojau s—L i bau tiktai $120.

Pinigus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
pasąulio pagal dienos kurso, 
kitokius dokumentus 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome net 
du vieszbucziu dek laikino keliaiviu apsigyvenimo ir

Isz New

Temykit Lietuviai!
Jeigu nogite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman <& Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Padarome pasportus ir 
su Notaro ir Lietuvos Atstovu

vieszbucziu deli'taikino keliaiviu apsigyvenimo ir 
turime savo automobilius del greito ir parankaus pasa- 

Reikalaukite musu 
fiinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisž- 
kais atsilankius o suteiksime dykai, ]iosekancziu adresu: 

GEORGE J. BARTASZIUS,
498 Washington St. New York, N; Y.^

žieriu ir ju bagažo iszvaznįėjimo.

i

suveda 
įlinkais.

Kaikurie biurai laiko rekor- 
IJ (Jus kiek pinigu studentai už

dirba per metus. Yale Univer
sitetas rodo, jog 
metus, 564 studentai

Columbia U u i vers , 
tetps rodo, jog ju biuras per 
metus rado 722 studentams 
darbu ir jie uždirbo apie $100,- 
000, .

Apie 200,0Q0 studentu Amo- 
rkojo uždirba didesne dali sa* 
vo iszlaidu, dirbdami tik trum
pa, laika kasdien. > <

Darbo jnvairus budai. Kar
tais kolegijos praszo studentu 
papasakoti kaip jie uždirbo 
pinigus lankyti kolegija, idant 
kiti galėtu pasimdkyti. Har
vard Universitetas iszduoda 
apie 70 invairius studentu dar- įZ -t i * - ■*' * - - ■ - -

djMdą 7.6,

<wlte,nžlaikyina

■e*1 t yr-r

k A

Pasekme po 21 ileno 
arba grąžiname juna 
pinigus. 3pritraukti 

genera lis
3P 

paczto ’Vįr- 
szininkas Bays iSzleido sekanti 
praneszima in Postal Bulletin. 

Paczto

»

vi rszinin-Visiems 
kams: —

Yra mano noras padėti pącz- 
to maszinerija patarnavimui 
žmonių, kurie jeszko dingusiu 
mylimu. Kasmet tukstaneziaį 
szioj szalyje, skelbti tarp din
gusiu, vaikai, jauni vyrai, jaiu 
nos moteres, vyrai, jiaczios ir 
szeimynos, kurtais niekada ne
sulaukia jokiu žinių nuo ju. 
Paczto Departamentas su savo 
organizuotais priejnamais, ku
rie pasiekia visus kraszto kam
pus, gali pagelbėti nelaimin
gus. Nėra jokio noro insikiszti 
in privatiszkus sz/iirnynos da
lykus arba veikti kaipo j’inki- 
mo agentūra. Paczto virszinip- 
kąi nuodugniai ir atsargiai isz- 
tyrineą kiekviena atsitikima 
jiems praneszta, ir kuomet su
žinos teisingumą, padarys vi
sus reikalingus klausinėjimus 
nuo kitu paizto virszininku 
kiek tik aplinkybes reikajauą, 
ir pranesz giminėms arba drau 
gams. . i■

$215,000,

pus, g

Will II. Hays,. G eneral is Paez
Y . . 
r ’ V r <

kapiniu vaikai gieda bažnyti- to Virszininkas.
V

per vienus
uždirbo

bų$(ir^Bovvddin kolegija isz-

tai atrasite kad Libbyš pienas 
yra. tam labai tinkamas, Yra

Nauji Volelei del Player 
piano.

Ka tik iszleisti nauji Lietu
visžki volelei del Player-l>iano, 
Ant visu voleliu raudąsi dainų 
žodžiai, teip kad kada grajina 
tai ir galima sykiu ii’ dainuoti.

Vai kalba žada — $1.00 x
O Licjtuvu Numylėta —$1.25' 
Pas darželi trys mergeles —

$1.00 , .
Gana broliai mums miegoti -

$1.00 '■>
Jeigu onloruosito per pacz-

ta tąi pridekite 5c. prie kožno

Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRU^ NUOLATINIUS NERVUS,

■Mn,S i

J
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikinta Sveikatų ir Spėkas; ture-fW 
L , : ... “ "ĄS 

imant vAivtus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginant vsSI 
Čius, bandyk Njura-Tonę ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
bos! visai nauju žmogų! Devynes iš defeimtes visu žmogaus liguj 
tokiu kaip b^ąs apetitas, negruomulavimaa viduriu, gazai ir 

matfomo, Hk^yppiai galvos, neuralgia, stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo i

• neužtektinioa cirkulacljos
KoŽna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 

kurios didžiausel užlaiką geram stoviuje pilvą, Juknas, inkilus ir 11

damas neaiški niintę ir nusilpnėtu kūną; pasibodis

«

studentu gauna 
žl'ai kyina tarnaudami 

pą|4ipwlu, kaipo suvaldytojai, 
arba net( ir kaipo virtuves pa- 
gclbinipkai universiteto valgio 
vietose. Kiti, kprio > vartoja 
rąszopias tnaszineles, dirba

prie ipokytojuj Kiti dirba prię 
pecziu. Studentai gali prižių-

skanus, parankus ir ekonomisz- 
kas. Naudokite szi nurodymą:

Libby’s bolted Salad Dressing
H eu/i Libby’s Ėvaparated Milk; 

oiip water ; 2 dHH yolks; 1

spoon salt; I teaspoon au/Inr.’ j4 
teaspoon cayenne; 1 tablespoon

H ėuti tiibby'ei tovdparated Milk; 
fioiipwntw; 3 <^M^yo/As; Z tablo* 
opooą flour; cup vinegar; l/$ ten*

volelio del nusiuntimo khsztu. 
i -

315 S. West St., 
Shenandoah, Pa. 

------ ............................................. .....
' aė' ’ '■ ' t

Laivakortes Vėl ' Atpigo

J. A. Žemaitis
I "*

Besi visfti nauju žmogų t Devynes iš de^imten visu žmoęaus lisruĄ^S 
tokiu kaip b^ąs apetitas, ncgruomulavimaą viduriu, įrašai irv< 
Išpūtimai, užketėjimHH skilves, tullinis, anemia, .kankinimai reu- \ 
matizmo, alęąi|Fma1 irai vos, neuralgia, atokus energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajicffos, skipty vundeniųoto kraujo ir 
kraujo, ifll

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remia s e ant nervu pajiegos. Iii J--- “ • -T - -------- ii J a-----  a
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkylavimo. Nugu-Tone yra* labai tl!į 
protingas gyd/tnas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno, Koddl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iA uitoniu brangiu, ulĮlL 
Bveikatą duadnncitl1 sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingu^ (gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi [ Geležę ir įįį^ 
Fosforą-maiBtūs dėt Kraujo ir Nervu. /M

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, nastiprin grobus teip, JfjH 
jog Je tuštinąs© regulariAkai. Atgaivin inkštus, išvara laukui (<Sęg! 
nuodinies atmata^ Niera dauginus gazu ir suputimu, niera amir- - 
dančio kvapo’ar apvilkto liežuvio! ’Nugn-Tqne duos Jums stebuklingą 
apetito, giurąl gruomuhi v Imą, tvirtus nervus ir k iot< pastiprintą miegą« 
Nuga-Tone sulitipriH kraujo i^r pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir ž|bymą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rurt‘~ 
vyrus ir uveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone WetaYpin BiiV;

HVeikuto duadnn

' I butter, M/x dry ingredients, add 
oliįhtly beaten odd yolks, Libby's
Eyaporatod Milk and water. Cook 

t over boilįrtfi water until thickened.
Strain; add butter and vinegar. 

■ J ‘l 1 1" '■ 1 * ' ' * »

ever boitįrtfi water until thickened.

Libby, McNeill & Libby

tpti' deszimts arba dvideszimta 
privatiazku namu pecziusj, 
.dirbdami kelias ; valandas kas

i ' ■ \ ' k y i

pnvatiszku namu

■t,'* Chicago
I

Tegul jusu groserninkas
j

*

I

u » M 

te r

i

u

/'i

J
Vi

stu* WV9 
K* Jokiu migdami! at* 

U cukrum. prUmno 
ekoni ir vnrtubtt ealema bo jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rckomcnduoat vikiam*

Iii Hamburg ir Bremen $103.50
Ju Liepoju s ‘ $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50
_ . A

Įn Liepoju

‘ v (War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiaųsįu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

< 25-30 dienu.

daromu pnprMę vaistu. Sudėti jie yru parankiam pundelei. Yra ąpvilkti cukrum. prŲm»o 
skoni Ir vnrtūbtt calcmu be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vilstVma 
^^MUSu'aSsolJŪTIŠKA GVARANCUA: Preks Nuga-Tone yrą vienas ($1.Oė) aitris

gydymo. Galėtė pirkti doges bonkutM. arba ieiius menesius gydymo už penktus (>3.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeiyu ne busi užaanedlntas na-

> sėkmių, sugrąžink bonkute ir pllsds, o mes urnai sugrązisiino Jusu pinifus. Ne<ante 
prapuldyti v lemą cė|ita. Mes Imame rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekoso tomis' pačioms iilygomH ir tą pačia garantija.

į PRISIUSK SAVA PASTKI.IAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 23. 1018 S. Wabash Ave. Chicago. 
■■ ♦

Gerbiamieji: įdedu Cionaiis |.«s...............Ir meldžiu prisiųsti man ... ..................... bonkut
Nuga-Tono.

Į . b

Vardas Jr pavardės .i,.,.,.,,,,,, ......................................... .. ............................ ..................... .....

CttVMlSŠuVSi&LiŪTlSKA GVARANCUA: Prekė Nuga-Tone yra vienai* ($1.06) iioiarle 
UŽ bonkute. Kqžga bopkute talpina devynios dešimtys (90) piJiulu, arba vtane'<nene»! 
gydymo. Galėto pirkti dejee bonkutaz, arba šeštus menesius gydymo už penktus ($5.00)

eekmty. si 
prapuldyti

Nuga-Tono.

Nuga-Tone yra pardavinėjama* visose
I

I
u’

R. MIKOLAINlS,
f’ GatvO ir numeris4<4

" ' " » I « , 1 » ĮF» ’ 'J

būna, jusu pienius.
......... ........................... . 1 1 nu—bu.li>.i.i..iW.w.Į

H

1H 1 if»Wi • e e • •e et e a »»•<«••••

53 Hudson Ave. Brooklyn, N'.Y.
■ 1 ’■ • , Ii

Miestas
r \

I

VaJatij*. . • t 4 « *4
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DEL PIRSZTINIU.

— Acziu Dievui, jau netoli 
Kalėdos!

— Bene
norint Kalėdų.

— Kad bent greieziau atoi-Į 
tu Kalėdos..^ J

Taip dūsavo ponios Gražu- 
leviczienes samdyta szoimyna. 
Poni buvo garsi per tai, jog kas 
.metas sžeimyna, kaip virezius 

’ trauke. Tankiai nespėjo nu- 
* samdyta berną ar mergaite 
parvežti, kaip ryt apsižvalgė ir 
iszpute atgal. Kelintas ar kc- 
Jintojl;apsibuvo ligi motu galo. ' 
Tik Marelė Pikszaite iszbuvo 
jau dvejus metus. Bet kodėl ji 
nebus! Jei geriau ir lengviau, 
kaip kitai szeimynai — vis tik 
kambarine!

Ponu nelabai daug: 
trys paneles ir du p^naieziu —

sulauksim kaip

tu Kalėdos...

Tankiai nespėjo nu- 
berną

visiems pa-

niai Imtum iszvclejusi, kad ne-

, žius dėvės.
tingėtum... 1

Mariuke nutylėjo, nes žino 
[kad pasipricszinuš visa pekla

Ant galo susidorojo didesne 
alga, bet Mjiriuko savo drabii-

Mariuke sau mano — Kente- 
siu, dar nenusuko galvos per- 
dvejus metus, nenusuks no tro- 
czius. Gavus alga dvidcszimti 
rublius bent teyoliams galėsiu 
daugiau pa^elbeti.

Po Kalėdų naujai snsamdyta 
laiko kožnu sykiu nu- 'sžeimynaįjan rinkosi. Poni pa-

sukils: paszcls poni,’ nebebus 
Sal0’ • . .

Poni prie pietų sėdėdama 
pri vadžiojo:

— , Mariuke, ar tau tie geda 
tokius peilius paduoti! Lyg tu 
neturi 
szveisti. Veizėk, kad man dau
giau tokiu nepaduotum... Sa- 
mavoro tur but taip pat dar nc-

Mariuke, ar tau no geda

reikalavo Mariukes devctujn
drabužiu. Mariuko šueiriųsį vi
sus sunešzo in pakajū. Poni 

nuszveitei isz vakarykszcziosT. ( peržiurėjo, viskas yra tik truk- 
’ , pirmais metais

pakajū. Poni

su.ponia pnskmPasznckojcs 
atsisako nuo tarnystes.

Asz prie ponios negaliu 
i — ant mano

■ • 1 •- . , . 7 t
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lengvai gali spėti 
tarnauti.

Pakajai tik penki, kur grin
dys isztepliotos, kur kas ryta 
grindis reik tik szlapia skara 
porszluostyti; L__*_
grindimis — tie tiktai savaitė
je syki szvoicziami.

Marelei visiszkai maža dar
bo: ryta gaidy kate, su mergo
mis pamelžia karves, perbėgusi 
apsiruoszia po pakajus, iszku- 
rena penkis poezius, visai po
nybei nuszveiczia batus, užkai- 
czia samavora, pritaiso stala 

J arbatai — ir visas darbas, kol 
f ponybe keliasi.

nia, reikia visiems:
— Mariuke, duok vandens! 

Paskubėk!
— Mariuke, atneszk man 

kita apsiausta! Paskubėk!
paduok

Alga moki imti ir duona esti... 
viskas bjauru, bi žydo... >

— Mariukė, — pertrauke 
ponaitis, — mano juodąją bar
rm ir kailinius pritaisyk, kol 
pavalgysim — tuoj rėdysiuos...

—L Tik susimildama nepa- 
poni, duok plaukinuotus, apdulkėju

sius, kaip tii papratusi 1
Mariukė, kodėl nėra ant sta

trvs baltomis

Tuomet, žino-

man— Mariuk, 
špilkas! Greitai!

— Mariuke, 
man kalniereli! tuoj!

Taip panikes kildamos ir
už vio-

sze papaszyk

sta pietiniu pirmais metais 
dubtuju. Klausiama Mariuke 
teisinasi bueziuodama poniai 
in, ranka: M

— Pernai nuėjau karvių 
melžti, pasidėjau ant akmens 
pirsztines ir prapuolė,1 kaip in 

niekur nebera-

tarnauti tafo 
ranku daug daiktu gelžgaliu 

i, visokiu ūkio 
smulkmenų, kas pražus, ar su

veik užmokėti,‘ne1 alga mano
/. ‘ Z 6... ~~

pradžioj persiskirti
Poni kaip inmanydama nu- 

' - '■ 

inpykusi, tuoj puolė ant Manti
kes :

RA5ZO, DEDE KONGAS.

virvagaliu PRIPAŽINTAS TEISINGAS 
PASIAISZKINIMAS.

ges o man už kiekviena mažmo- V • Z1 1 
ncbeisznosz Verėzlau tuoj

I • • •

raminusi gaspadorhų parojo

— ,Tu liežuvnosze, pleiki
ui nkc, mano szlovo tau pleszti!
Kaip tu nesigėdi! iszsidykavu*

- F >4 • • 1si pas mane per dviejus metus 
dar mat naujai szeimynai mane 
peiki 1 Te savo rubli 1 man tavo

griebtis: indus

lo vandens! taip pasikaitydami 
ponybe davinėjo Mariukei pa
liepimus.

Nuvalius stabų isz leidus po
naiti, Mariuke nebežino už ko 

mazgoti, ai
skalbinius baigti velėti, dargi 
in prūdą nesętis 77- skalauti.

O peralkusi, ncinmano ka su
grobti praryti; ęduonos rieke 
nusitverus, lakstydama kem- 
sza in dantis. * ,

Jeigu niekas Jlieatsivilko in 
sveczius tai Miliuke, kol su
tems apgrobs darbus, o jei kar
tais kokie bajorpalaikiai atva
žiavo, tai Mariukei rne atsi
kvėpti nėra laiko, tankiai lygi 
pat pusnakeziai!.

Kiti darbininkai jau numi
go, o Mariukei ,neplautu indu 
stov krūvos,^malkos.

Taip tai per visa žiemele 
lengvai sau bastį nejosi po pa 
kajus, kaip poni tankiai atkar
todavo “dykai alga omo.“ Va
sarai paryažiuoja

tai Miliuke, kol su

ugni inkrito... 
dau... basku per abejus metus 
savo dėvėjau... Mamyte man 
nunėrė... •

Man nerupi, kokias tu dėvė
jai, o mano duotaisias turi man 
atidubti, 
užreiszke poni.

asz nedovanosiu —•

Mariuke siūle savo pirsztincd 
in vieta prapuolusiu. Poni ne
ėmė, nes perprastos. Mariuko 
užmokėjo poniai rubli ir poni 
priėmė už pirsztines.

Už poros dienu pdni Amiksz- 
cziodamit apie ūki, pasziiekino 
naujai nusamdyta gaspadoriu.

k i

pinigu nereikia! — mete poni 
pinigą ant stalo.

Tur but poniai reikėjo, kad 
priėmė — pradrįso Marjuke 
o asz užmokėjusi nematau rei
kalo tylėti ir mano rubli pasi-

I

laikyk sau poni...
— Von isz mano akiu ir isz 

dvaro! Nelaidysi ežia 
mitu liežuvio dar mat akis man 
draikys ? Vpn! Deszimti gausiu 
in tavo vieta... dar geresniu ant 
tokio darbo...

Mariuke padėkojo, in ranka 
pabjucziavo poniai už toki gera 
ir iszojo. • Žemaite.

mano

0 volei
re,

negalėjo.
Tai tasai ponelis nakvot tu

rėjo, 
milaszirdyste pada-

Jog nakties laike laukan ne- 
iszvare.

Na" ir apsinakvojo, 
Gerai pasinaudojo,

4 ) l

Atsitiko tai mieste-Edinbur
gh ■

Garsus profcsoiitiS'Wilson’s, 
karta eidamas 
reikalais, ant 
pakabino parasza toki: — 
“Asz Osu pavadintas pas kara
liene, tad pas mane laiikanticsi 
mokiniai (studentai) 
sziandien nelaukite 
tant.

Atsilanko ryte studentai, ra-i 
de phrasza, grižo namo, bet 
vienas szposininkas pasidrąsi
nęs po apaezia td paraszo, pa* 
rasze dar kelis žodžius, ku
riais iszreiszke profesoriui in- 
žeidimą. Paraszyta buvo:

— Dievas tegu saugoja ka
raliene!—

Ant rytojaus, mokiniams su- 
profesoriųs 
1, kuris sa

vo parastu buvo mėginės in- 
žeisti profesorių, ir paszauke ji 
pasiaisžkinti, kodėl jis taip ra
sze. O szitas pasiaiszkiiio:

— ’ Parasziau todėl taip, 
kad: Dievas tegu saugoja ka
raliene, o mus gerbiamas pro
fesorius.
proga mokytis, 
mokykla ir buvo auklėjama le
vu, o dabar turi karalių, kuris 
jei gali suteikti patarimus. (J

4 • *

mes esamo atiduoti globojo 
gerbiamojo profesoriaus, tad 
ir sunku mums be jo nors viena 
diena perleistį, nes laikas yra 

brangus, ypacz augan- 
ir mokslus einaneziam

žmogui. — 
Profesorius

pripažino teisingu.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujc agentu parduoti ju maraz- 

klnus ticRog nesziotojams. 'Pigios 
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. ad. t

POTTSVILLE PA.
labai 
ežiam

miestitii savo 
savo ofiso dura 

parasza
pasiaiszkininia

*

grižo

dar kelis

atrinkus klesoje, 
patyrė ir kaltininku

manos 
sugrisz-

turėjoKaraliene
kuomet lanke

#

e
GRYBU RAUT.

Visi, visi grybu raut!
Visi in ragažes kraut;

Dabar laikas geras bus;
Ilgiau laukus jie supus.

Todėl visi in girias,
Kurs pirmesnis - dauginus ras

Baravyku, umedžiu,
Gruzdu, drasku ir lepsziu.

Visi, visi grybus rinkt,
Skanumynu pasirinkt;

Vis tai Dievo dovana,
Vis tai maistas — ir gana...

Kas-gi grybu nemylės!..
Kas ju valgyt nenorės!..

Seni jauni ir maži,
Grybus myli — Dievaži!

Tik jau reikia netinget,
Juosius rinkti — atsidet,

Ir nerauti bent kokiu,
Juk ju yra visokiu.

Iszsirovcs pavartyk,
Akim gerai apžvalgyk,

Kad nebutu kirmėlių, 
Arba sziukszliu nedailiu.

DAKTARAS L W. H0DGEK8
Phlladcllplila Specialistas 

Užslsenejusiu ir Chroniszku LiffU
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liRzka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas sdr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei- , 
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztlne ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusis Ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau- > 
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialcs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagclbantįs yra mano opa- 
sabas gydimo. Padekavonos ndo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Nedeliomis 10 iki 2 popiet.

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

Ut

DIDELE NAUJANYBE!
Nuo seniai lankoma didele daktariszka knyga apie lyties 

, tik imk ir skaityk, 
daktariszka knyga

organus, jau gatava 
Szita didelius svarbos

O gal kad virszujc gulėjo, 
'J’ai nulipti greitai negalėjo, 
Ir ka nebagas tiirejo daryti ? 
Priverstas buv tfeapsipurvy ti. 
Vėlu isz ryto syeczei subudo, 

Visi net stubGje sujudo, 
Vienas ant kito sznairavo, 
Ba vos ligos nuo smarves ne- 

' > ’ - .. gavo.
Anf galę ’vicŲ^ąięz sveczin 

i tarė:
Vyrai tai niel^o! ir revizije 

* padare,

“LYTIES
MOKSLAS” labai aiszkaiai iszdesto visa kas tik reika
linga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui, moterei ir 
merginai apie savo lyti. Del aiszkesnio supratimo telpa 
daugybes yvariu 
atskiriu daliu kimo.

Ir ka nebagas turėjo daryti !dykai alga ome.” 
ponios duk- 

vaiku.
sako, tfu-

panikes 
taisydamos szaukineja 
na kitos. Juk ežia nekokia suh- to, tekėjusi,- su keletą 
kenybe Mariukei tekinai pa
lakstyti ir 
nanti!...

— Mariuke, paszauk pas 
mane virėja! — szaukia poni, 

e dar gulėdama; — palūkėk, k ui
leki kaip galva perdaužta! Nu- kur in vaiszes arba nauju sve- 
bėk in staine, paszauk vežėja...
tik nesivilk pamažu, 
papratusi...

— Mariuke, kur mano il- 
", gieji batai! Paduok tuojau! — 

szauke ponaitis 
Mariukei pro duris.

Parbėgusi isz staines Mariu
ke dar tokiu paszaukimu ir pa
liepimu turėjo iszpildyti kelias 
deszinjis.

Sukilus, apsiredžius pony
bei, Mariukei visas lovas Įsi
kloti, miegamosius kambarius

Ponybe tuo tarpu 
geria,

tankiai paszaukdami Mariukei 
siuntineia szi ta paduoti. ,

Ponams pavalgius — stala 
nuvalyt, indus sumazgoti... O 
ežia, panikes ir poni sumėto 
truputi skalbinių tam sykiu: 
praplauti: 
keletą 
kasdienini 
visiszkai mažai.

— Praskalbk ligi pietų, 
ežia ne kiek darbo, tarė poni 
Mariukei: — tik ne 
tik nuo ranku 
man butu balti, ne tokie muri-| 
ni, kaip tu papratusi...

Mariuke pamerkusi uszetke- 
ly plovimu, atsiraieziusi rauko-’ 
vos velėjo skubėjo suszilusi. O 
ežia virėja szaukia stala deng
ti, pietus duoti; ežia panike 
iszbegus szaukia:

— Mariuke, bėk iszvalyti, 
ponaiezio szuva pribjauriojo 
pakaju! Taip smirda!...

Ponaitis vėl szaukia:
— Mariuke, pasakyk vežė

jui, kad pritaisytu arklius, po 
pietų važiuosiu...

Mąriuke tekina laksto nuo
. vien^ ’ prie kito darbo, ojygll kalavq; ,

sziol dar be pusrycziu, neturėjo
laiko ne pavalgyti. Priesz pic- mas! Duodu dėvėti, kaip pano* 
tus iszojo poni in virtuve, pa- loi, užlaikyma, valgi turi gc>

nius ome bartis: | rį pveta eidama goriai nerasi
— Mariuko, ar. i . ,

skalbiniai bus baįti! Kiek asz asztuoniolika rubliu in metus.
4 1 • 1 • ė I «______TY‘________ 11_______JiL

mirkyti ilgai szarmo; bet tu vis | reikalaudama! Ar tu uždirb
M • » • I ,4

Mariukei
kiekvienai patar-

Mariuke, kaip poni 
puti prasijudina.

Vasara beveik

,LiTARADAIKA.

£ I _
__  į i t ♦ į, •

Jaigu uegražei Adventus va- 
i;ote,

V

I
linga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikiniu

kur

kaip tn

jau iszbegani

■i, 
l r 
į

iszvalyti... 
arbata pusrycziauja,

J

keletą skepetėlių, 
kalniereliu, nosiniu, 

sijonėli
nosiniu

ii’ t. t. —

pietų

taip, kad 
atmesti: kad

kasdien sve- 
ežiu, o panikgs beveik kasdien 
baltai dėvi; diena padėvėjo, 
truputi susitepė, ryto važiuos

padėvėjo,

ežiu tikisi — apsikabinusi Ma
riuke panele, bueziuoja in gal
va, meldžia,
plautu rytojui suknele. Panele 
gera, retai tębara, o taip gra
žiai praszo tai kas gi gali ne
paklausyti! Sugulus visiems 
Mariuką susigriebusi ■ paneliu 
kvarkles bėga in prūdą! Nak
tis, mėnesiena, 
iszplove, bet kol iszkrakmolijo, 

>. jau ir
Miegas lenda

praszo, kad isz-

o taip gra- A " « a

berods spėriai

kol inkai tino prosą 
szvisti pradėjo.
in akis net szirdis alpsta, bet
Mariuke pastate ant savo. Koi 

1 

Atsikėlusi poni 
vartydama sukneles ant Ma
riukes barasi:

— Koks ežia-tavo darbas! 
Koks prosijimas?... kaip su ko- • 1 k *** ♦ j. L • 1 •

kuomęt nepadarai žmoiiiszkat.
Buvo poni beliopianti pei 

nauja prasyti, bet sukilo jau- 
nęsįos ponios vaikai, Mariukei 
nebebuvo laiko.

sukilo, paniūkiu sukneles jau 
iszprosytos.

Koks prosijimas?... kaip su ko
jomis..,'vienos raukszles... nic-

nęsįos ponios vaikai, Mariukei 
nebebuvo laiko.

Nors Mariuke per vasara 
daugiau turėjo darbo už tai ir 
dovanu gavo.

Jaunoji poni iszvažiuodama 
žadėjo duoti stambu rubli, bet
senoji poni patarė, kad iy puse 
rublio butu perdaug ant to yra 
nusamdyta, alga ima ar dykai
turi duona esti T

Taigi Mariuke gavo puse 
rublio ntio ponios ir antra tiek
nuo pono, kai senoji poni ne
mato. r

• Kalėdoms atėjus, poni su pa
nelėms nutarė Mariukė ir to-
liau laikyti ir tokia gera žinia 
jai apskelbė, bet Mariuke netik 
nekokio dėkingumo neparodo,

* am a m < < M *

dargi brangesnius algos parei-

— O tai njęrgos, kvailu-
_ -J * _  »' > . - — .

Ka maezina vyiniczei nege
rai darote, 

visai pasiutisz- 
kai elgesį,

Bet ka jau pvezese, tai bai
sy bes devas’, 

paren-
■

Pasigeria, kaip vilkai stau- 
i(ig^ 

saVp boba 
bjauriause iždaro,

Žinoma ne
kai elgesį

• F * I ■

Kaip kur net szokiti

Gaspadorius su

Pilna bakužiu rekspiu prisi
varo, 

Visokiu galviju,
Ii’ girtuokliu paskutiniu,

O ka jau plovones,
Ii klausyti, 

Dordm žmogui turi ausis 
vysti,

uogai'

Ir dvasiszku# apt dahtu nu- 
t tvėi^e, 

Iszjuoke visaip,
Kožnas vis kitaip,

O jau tu bobų sunkei nęmaz-

Bjaurus ir suterlioti, 
Visaip pliovoja, ■V i #1 i V v 1 •Jaunu Vaiku lĮesidaboja,

Piktina jaunuosius,
Ne tik suaugusias.

O jus nelabos, tegul jus kip- 
szai nugabena.

Visko dabar nesakysiu 
M 1 ' V 1 VI t •!

Piktina jaunuosius,

organizmo bei 
Ingijas szia knyga, apsisaugosi nuo 

szimtu yvariu lytiszku ir kitu ligų.
Knyga didelio formato, arti 500 puslapiu.

paveikslu žmogaus

Dvieje pradėję gpiotra daryti 
Apie kožnu’ apžiurinėti,

O tas nevala dalant virszaus 
. . giliojo,

Žemyn suvi.su ne ėjo.
Na^’ nebagas pakliuvo, 

Isz juoku nemažai buvo, 
Sarmata dydelia apturėjo, 
Akiu ant nieko pakialt ne- 

: . galėjo
Ant galo, bausmia gaspadi- 

nei užmokėjo,

Apie kožnu apžiurinėti

Isz ko juoku

1

Ba kitaip iszsisukt nuo to 
' negalėjo, 

Kad da butų, kaili iszperia, u ' ’ r •Cm « -L i •

negalėjo,

Tai \la daugiau juoku butu
1 ( tureja,J < '

Jau to Uis < bajoras,
Tai yra njėhkas ponas,

Ba jaigu vi^ądįi teip' daro, 
Bjnuryhia lo „ .

, Tai dąUgiau ne kas
Bjaiirybla yoje padaro,

7 i,
»Tiktai' dyzelis jukszas!

' jį* '.t
-/’J n — —1 ■ k“

.1 *

nr
EXTRA! EXTRA! EXTRA! hi r _K

4

Veluk del savos užlaikysiu, 
O jaigu greitai nepasitaisys, I 

įliu at-Tai už tai

Kriksztynos

V ; i ? r

M

savo
*

klailii 
siltys.

i

/ •

vienain pleisc
atsiuvo,

Ir kokis ten pakėlvmgaš ant
I ’

j u pribuvo,
Isz kur nesakysiu,
Del savos pasiliksiu,

Bet linksmai viskas atsibuvo,
Įvad ir tai Adventai buvo,

O kad tik kokis muzikantas 
gray tu, 

Tai ne vienas ir sžoktu, 
. Svp0ia» aht galo,4 ,

Likos paspdytaa už stalo, 
Liotuymzicai;ne kalbėjo, 

Isz<sikalbinej6, jog ne mokėjo, -B -I 1 1 '
L i et uyfszkai} ne kalbėjo,

c

11 '

" įU:

f jf ■ į! '
Žemiau negu fabriko kaipa, Q bar-

beriszHi daiktai, kaina $3.75, Tai. yra 
labai pigiai, nes szie daiktai mažlause 
yra verti $9.00. Tik pąmislyk ka 
gauni. Gera barberiszkfa britva. 
Gvarantuota Ifarberlszka maszinuke.

diržą ir gera szepetuka. Tie visi dalk- 
...... ' .. ’ *

jąja užganėdintas. Vien bąrfyeriszka

labai pigiai, nes szie daiktai mažlause

gauni. Gera barberiszkfa britva. 

Barberiszkas žirkiiufcos., Szukas. Gera 

tai yra gero. Isž^irbimo, ir kožpas bus

maszinuke yra verta tiek (kijėk mos

maeziusi mirkstanezius skalbi- riausi — privedžiojo poni kiau-l 
___’1Vj rį pveta eidama geriau nerasi..
— Mariuke, ar taį tųvo Darbo beveik nekokio, algos — Į 

skalbiniai bus balti! Kiek asz asztuoniolika rubliu in rietus..., 
tau sykiu kaliau in galva, ne- Bijok tb ir Ppno Dievo daugiau1

ar

prieszingai, vis atbulai... Se- si t

Vienok lenkiszkai, szvakai paszome už visus daiktus, ^kia žema 
' kaina mos pajuosime tūpę daiktus

»zneKe^o, tllc por trumpa ia|Xa, ir Jeigu jus no-
tKa kožnAs suprast gulėjo, 

' įaę,io
Mat isz/ Kauno gubernijos

rite pasinaudoti sziuo pusiulymu, tai 

$3.75 užmokėsite kaip daiktus gausite. 
Gvarantuojamo ūžganėdin|ma

$7°°
visiems

200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir 
tvirtai apdaryta. Preke tiktai . . , 

i iszplatinimo, visiems per
kantiems iki 30 Lapkriczio bus duota kita graži knyga 

todėl pasiskubinkite užsisakyti 
” nuo numes o busite pilnai 

užganėdinti isz szios knygos.
# H m w "rv & m ir

4559 S. HERMITAGE AVE.

Preke tiktaitvirtai apdaryta.
Del greitesnio szios knygos

dovanu veręzios $1.25
“LYTIES MOKSLAS

- M? J. DAMIJONAITIS, 
CHICAGO, ILL.

I A

nusipirkti.

<FADfr

**ar^

Visi galima gaut balti, raudoni arba

Nešioji ilgiau
Jauti geriausiomissavo kojas

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad būtų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausip laipsnio, kurį Tamstą galį )

J

BALLBAND

1

Tris skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo—Batas, 
Himiner ir Lopac.
juodi.

Paplatinti padai ‘‘Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus

priBluakite 20c, dęl pei Runtime ir 

arba

r EKAQTICAL .SALES' COMPANY, 
-Dept. 406.

‘t

.Vyruczei, Kaip, munszaipes I gražiname pinigu^: Rasz.ykite tuojabs
isztrauke, Liettlyi^zkai kalbe-

- ‘.i°>
Ir toip nusilakė kįd paejt

/ I 
. ' j ’ . h i ■ ’ i ■ '

, jo,
nolaukltb lięi valandos.t

1219 North Irving Ave, . 
CHICAGO, ILL,
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SAULE

I
I

i

Žinios Vietines 
I 

— > I

. — Gruodis - December.
— Kromai puikei papuosz- 

ti Kaledineis pirkincis.
— Szėlpkite savo biznie

rius, kurio ir jus visame szolpe.
i — JShusio menesi jo Szv. Jo* 
po blaivininku draugyste pa
bengė puiku pokyliu. Jau už-

, praszimai iszsiunsti. Toji drau
gove stengėsi visom pajėgom

• parengti kanuopuikiausia pa*
'silinksminima del savo svccziu.

— Nedėliojo prasideda ke- *ve<praszima in suda idant taji 
turesdfeszimtines [ 
Szv. Juozapo bažnyczioje

— Prova Truscziu arba 
Apiekunu Lietuviszkos Szv.

JShusio menesi jo Sžv. Jo*

Juozapo Rymo Kataliku para
pijos su Juozu Žaliu už numu- 
szima spynos __  ____ ¥__ _
Jūozapo Lietuviszku kapiniu 
yra da neužbaigta, ir atiduota 
ant kito korto .Sausio menesi. 
•Žalis yra po kaucija keturiu

nuo vartų Szv.

turesdfeszimtines

,r> * 
szmitu.

Gr'

(Augszcziau minėta žinutia 
redysto pp. Kln- 

czinskas ir Kriczina. Kaip dn- 
žįnbjomo nuo tikru szaltinių, 
tai skundiku advokatas pada-

pamaldos teismą su p. Žaliu, butu iszmes- Teipgi 
tas isz sūdo arba n

atneszo in

žinojome nuo tikru szaltinip,

< < Nol pros,

ka reiszke idant no ojtu per su
da, nes skundikai sau to novell- 
na. Norints kasztu tam teisme 
da nemokėta, bet jaigu skundi
kai meldže iszmctimo teismo 
isz sūdo, tai pancsza visus 
kasztus. Szi iszaiszkinima pa
talpinamo idant visi žinotu 

’IdĄ) tas dalykas stovi. —R.)
I ' ' v

Panedeli ryta Ashlando 
, mirė 

Margarieta Stukoniene, pati 
Juozo Stukonio nuo Ų.2 Bireli 
St. Nabaszninkc paliko tėvus 
K. Vaiczulonius isz Trontono 

ir buvo 24 ui. senumo, 
paliko 3 

dukrele ir 5 seseres.
z ‘zzz _ ...

. — Tautos Fondo 34 Sk. su
si n n k i mas i vy k s .N odei i oje 
Gruodžio1 4ta d. Norkovicziaue 
saloje, tuojaus po antrųjų SzV.
Misziu. Visi nariai būtinai atsi
lankykite — yra labui svarbiu

PUBLICZNAS
PARDAVIMAS.

t'$£.&£. -SK ."* /'£ ?£. $£ ft r’fc Z&t

//

Jigonbuti po operacija

— t

reikalu aptarti. " 1
L Ę. 3dĮ Sk. raszt-ke.

P^tnycfeioj ir Subatoj

Sekanti namai bus parduoti 
ant vietos

x Subatoj 3 Decemberio
2 valanda pę piet

Namai po No. 337 ir 339 ant
kampo prie \Yį Spruce ir A

$ Visokiu zoboveliu vaikams ant 
Kalėdų rasite musu sztore

peczes,

<

*

niekinti mažus

♦

ir manqj&aa, buvo jaunikaitis

tris menesius, a teikite , iu musu

<

4*

penkis aę deszimts szeru. Jisai aiįt(//iolesnio laiko, kol netu- 
...........i ir maniau ].

greitam laike gales suczedihti dėsni skaitliu szeru.

inmoketus pinigus kas tris me
nesius, Tamas iszmintingai nu
tarė panaudoti ta procentą del

y 

norėjo

' su ofisą ir pirko - VIRINA 
ra.

Pasakojo jisai
kuriuos

feteali

r-* vv

nu* 
pirkti viena szera bęU'pamish- ofisą, nusipirkite viena szera, o 

kad ir 25 szc- 
ios. rus ir mokėti už juos po biski

Viena diėna levas girioje in- 
igavo iii kilpai

kas pienesis, teip pat kaip daj- 
ro Tamas Wilson. .

Laukti, kartais užsimoka,

* Tas atsitiko metafcį
Ana diena jisai ntląfltdį^nU' 

' . 3ze-

lio kad tai yra per iriaž$i\ ,

r

'•i^r
f fl r -L

‘f i

rf<

■

>7

’ ■<

: 7 ’?z ,l.
i

parsfdubb 'hiįci. pus P. J. Ku-
bertaviezia:
Szvieži Kzoldorei/

-trimitą
X 13<f

22c
24c

Szvięži Inline 
Poi’k czaps

-—L v -Verdama ga|^jcnn 4 už 
(’z u k ros t "v 

sanvaieziu llanibu’i-į steika^
ir kitas tavoras dau pigesnis 
negu kitur. 600 W. Pine St.

— Parsiduoda geri vargonai 
gailina pigiai mjpirkti. Adresą 
pardavėjo gausjte 
ofise.

Levas ir Pele
— nereike niekinį mažus daigtus

Bando jisai visom pajiegom 
save iszluosuoti, bet nepasise
ko jam ta inveikti, iszdave bai
su riksiiui.. ’

Mažulėlė peliuke, kuriai kar- 
I ta levas buvo padaręs gerade- 

■ Į jistė, atbėgo ant vietos, su dan- 
. Itilkais perkando virves ir pa- 

luosavo Ieva.
Nereikia 

daigtus.
*

riais - galėtu juos praleisti ar
ba isz naujo investyti.

Po iszklausimui tu faktu 
mes jam iszaiszkinom, kad ir 
neturėjo gatavu pinigu, visgi 
jisai galėjo isz pradžių nusi
pirkti deszimts szeru kuriu 
teip norėjo turėti. Buvo tai la
bai lengvas* dalykas. Jisai užsi- 
raszo sau 10 szeru, užsimokėjo 
visus pinigus už pirmą, szera, o 
už likusius 9 szerus mokėjo 
po biski kožna mohesi.

-Kada dąsižinojo kad mes da

Rūkyti! Lamo

C z n k rošt

. 22c 
25c 
20e

11

*'l€d

, >Saules 
t.f.

jog

SHENANDOAH, PA.

— Wililamas Szideris teip 
inirszo apt wtvo paeziules, 
pagriebęs plaktuką, sudaužė
nebagelia teip jog turėjo jaja 
nugabent in ligonbutia. Willi li
ma ne tik aresztavojo už sumu- 
szima paeziules, bot ir už da
rymą mnnszaines. Vėliaus da- 
žinota buk■ motore pati hisižei* 
do puldama, nes buvo gerai už- 
sitraukųsy’inuąsząiipip v,

Jonas Alkovskis, 40 me
tu senunio, likos ūžmusztas 
Primrose szlopoje terp dvieju 
katuku, kada ėjo namo isz
darbo. Velionis būvu jaunikiu

306 South

i?i

ulyc^iu, ir ujimai po No. 336 ir 
338 ant kampo...pric W. South

* b dr ff ’ J Pa. _ PWfc

Persiduos visi ant syk arb 
pusiau ar po ketvirta dali. 

, Iszlygos: Dvideszimtas pro
centas sudorotu pinigu turi 
but užmokėta laiko pirkinio o 
roszta in 15 dienu po pirkimui. 
Savininkas turi tiesa priimti

ir A. ulycžiū ’Mahanoy City,

a

insiulytasar atmesti visas 
prekes.

Norinti pirkti namus priesz 
pardavima galite atsiszaukti 
po No. 312 W. Mahanoy Avė.

, "(2Q

ANT PARDAVIMO.

namas kuriameBiznavas
randasi John ^Metžgarš 'buczer- 
ne ii’ groserno po No. VU ir 913 
E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 
Atsiszaukite pas. (D.8)Atsiszaukite pas.

, ‘ John Goyno
277 W- Centre St.

’Mhanoy City, Pa.

CHAS. S. PAfcMLEY
Reni Agent. — Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Btubaa, 
mos {failine jumis tame patarnauti. 
Randhvojamc namus, kolektavojame 
randas ir teip tolinus.

-------- o--------

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

$ 
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
L 0 DU

ir'’gyveno po No. 
West uliczios,

Z *-■--■ Įte T m

Isz Lietuviszku Kaimeliu I
; # ....

Moundsville, W. Va. — Dar
bai po truputi pradėjo pasigc-J 
rink. Stikline, puodipo. ir sipel-, 
storis, kurie ne dirbo per ketu
ris nienesius^vela prmlejo dirb
ti kas diena. Isz septiniu kasy
klų, tai szeszios ir pradėjo dirb 
ti, bet no teip kaip pri valo. Da 
sunku- darbus aplaikyti, nes 
daug įžmoniu privažiavo, o jai- 
gu kas ir pril>una isz kitur, tai 
darba sunku aplaikyti.

— .Kaip danguje teip ir ant 
žemes,-tas pats ir su mileli Lię- . ai ■ " . * • a - a « • ’

238 W.Oentre St. MahanoyCity
X

Ji 1

I

r c
1 • I

K, U"

tuyeis czionais 
■ nemažas būrelis

kuriu raudasi 
terp kuriu, vvi |7. kuriu 

yra ii? kelios poreles,, ka gyve-
Tamas Wilson per ilga laika mokėsime jam 6 procentą už na kiauiiszkai. Į)ėz \szliubo arba _. a • A > te .A • 1 * * . "i I 1

mistino pirkti muStT kompani
jos Preferred Stock’o. Jisai pa
žino keletą žmonių* kuri e turė
jo nusipirkia tu szeru ir gan* atmokejima skoles už szerus. 
davo už jiais procentą kas tris 
menesius.

Bet, Tanias, sau nutarė lauk
ti kol nesuezedins invales pi
nigo, kad galėtu nupirkti iiprs

Tokiu|budu jisai da greieziaus 
gales atmokėti visus pinigus už 
szerus. ’ ' y

Gal ir jus, tankiai pamislinot 
ipY^tyti,. bet vis atidedavot 

retumet užtektinai pirkti “di- 
Bet jeigu 

tiek pinigu idant iszpildyti sa- galėtumėt panaudoti $}.75 kas 
vo norą. Turėjo užtektinai i . • • ' 4 ” j > G D

kad pinigus bet szitame reikale, laukti yra 
suczedinti, pavojinga. Kožna diena ka ju- 

idant pirkti tuos pirmutinius su pinigas guli dykai, tai ga- 
szerus, nesusikuopino. Pradėjo lėtu jumis atneszti giara pro- 
czedint bot visgi kas tokio at- centą, 
sitiko kad reikėjo kitur pini
gus iszleisti.

x Ant galo Tamas Wilson su*z daigto. i
siprato kad jisai trotina pini- Atlankykite musu ofisą

Kodėl nenaudęjates isz pro
gos? Roike paiseti ant mažo

. UN I ON 
NATIONAL;' 

BANK Z
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Cttltol Stock
Imlu » Profit* IWMB 

W B Į B B
i Mokame antra procentą anl 
•adata piningu. Procentą pri- 
dedam prie jueu piningu 1-ma 
diena Saaelo ir Liepos mene- 
•uose, nepaisant1 ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mee norim kad Ir jas tara- 
ttamet reikale bu musu Banke 
nepaisant ar mažas ar didelis 

Bankas adatas nuo tt vai. 
ryte lig 8 vai. popiet, Babato* 
mis 9 ryto lig 18 vaL

susibėgusios in poras. Baltru
viene neužilgio pribus suvaldy
ti neknrias moterėlės kurios 
maukia už d^ug mnnszaines po
tam ant Aidim kabinasi. Jaigu 
tosios luąfereles turi kiek sar
matos, >tai susivaldys ir ne
lauks pakol joms szonus Balt
ruvienė' adąužys. — M. « 

'■ .............. . ............................................    r. ■ ........... m

OISTEREI IR KLEMSAI.

15c, <<2bo. i ir’ 30c. tuzinas. 
Teipgi'turimo kietu ir minksz- 
tu vožiu, Oistorei pristatomi 
del visuprffbikalavimu. Paren
gėm ‘ir valgius. Specialiszkos 
prekes'ant savaites.

Heffners Ca f o 
■Pennsvlvania įloto!

‘ W. Centro St., 
Mahanoy City, Pa.

L(2t.)
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ANT PARDAVIMO.

Keli gori namai

H BALL. Prezldentaa 
k ». J. NOONAN, Vlco-PreM.

J, B. FERGUSON, Ka«terl«s.

w. TRASKAUSKA3
LLETUVIBZKAS GRARORT1J8.

c -i

PIRMUTINIS lietuviszkas 
IR ABORTUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja* kūnas numirusiu. Pasamdo 
sutomobllius, rlglnus Ir vežimus de) 
taldotuvtu, krlkaztinlu, veseliljp, pss! 
ražlnejimo Ir tL Krausto daigtus Ir tt 
WO W. Centre 8L Mahanoy City. Pa

■te ’ i , ■ 11

Tvircz’iausia Lietuviszka
BANKA

«\DWaąii..BHBHMBMHHHHHHHHBHHLhuLjaLAjfl
" TIESI KELIONE IN LIETUVA 

PER PILIAVA 
(Karnliauczlu prieplauka)

I ARBA PER LIBAVA, IIA1WKGA EITKŪNUS.
I Sziuomi linksma mums prancazti kad mes pasldarbavom idant musu
I pasažlcrlal, o ypatingai Lietuviai, galtiAu keliauti staczlai In Plllnvn*
I Lietuviai, važiuojanti in Plliava, aplenkia Lenku juosta (Koridonfl ir
I privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia.
I Suslneszlmas su Piliava tai yra nauja szaka musu rcgulariszko susi-
I neszimo su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum-
I pas ir parankus kelias namon dasigautt.
I .DIDELI DVIEJU SZR1UBU I’ACZTO IJVIVAI ISZLAUKS
I “POLONIA” 7 Gruodžio “LATVIA” 4 Sausio
I “LITUANIA” 21 Gruodžio “ESTONIA” 18 Sausio
I Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Danzig, Halifax (Canada). Vist laivai
B turi puikius kambarius 3 kiesos keleiviams.

VYRU 
LIGOS

U

e Ai?

į--t. z T m-

hCtliO

Krelpkitcs prie musu
♦r

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
82 metus Invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus. Ilgas tinimo, Invairias ligas 

- paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
> tlflzkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
į kai ir Lenkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
) Ncdellomis 9 iki 2 popiet.

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

■iBlMB■■■■■■■■■mhhmmmmh——hmm_

Pirkite KuknFni
Pecziu Dabar

pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Gerinus dabar 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange. 

i

$77:52 PERT

peikei cnamelavotas.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis' Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
-—k tai didžiausis en 
lavoįas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

3S

yr^ ame-

GUINAN’S .
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal, dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu pasžportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 

> teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
ezykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
’2,:■!?! vr

I Sztai Koki Prieteli Turite
į Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
Į procentą ant sudėtu piningu.
r Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe.

Keli gori namai Frackville, 
Pa. Atsiszaukite pas 4 (D.13) 

Chas S. Parmley,
7 ar 17 S. Catawissa St. 

Mahanoy City,

I

siprato kad jisai trotina pini
gą, jogei nenusipirko isz pra- 
džoisJa viena szera! Isz to sze-

viono meto butu mis placziau iszaiszkinti. Tro- 
procentus. Gy- tinat jeigu lauksite, laimėsite 
-tikrais- dole- jeigu vęįksite.

* l

Information Kouppn 
(Without Obligation) 

Pennsylvania & Light Co. 
Investment Dept. Allentown, Pa. z

ro trau k i ja 
gavės keturis 
vais pinigais

Pennsylvania

o
apie tai pasikalbėsimo, arba at> ‘ ....

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Baygab Daktaras KarliMoaaje. 
STDO VISOKIAS LIGAS

—----------- - ; I
Priima ligonius lig 10 valanda ryto, j

. Telefonas—Bell 859 B.

siunsimo žmogų in namus ju-

i u.o; t.
M

I

ithout Obligation)

• \
M lig 2 popiet • lig 9 vakaro 

Telefonas—Bell 859 H*

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

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

C Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantiecria! Ir 
c pažinstami. i ' *
J Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa-
> oi jos, kada norite kur investyti piningu* arba pirkti 
( . namus.
c Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna,
> Yra tai juso Bartka.
| Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 
J piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Siita

119 i? Coal St$ .Shenandoah

jDR. J. A.TANANEWICZl
T

H > »> ........... ......................-

'riTū)Ti ;

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Oratoriui

»■- - ■' .......

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagolblnlnke 
motore. Prieinamos prekei.

. Power .& Light.
Company

įf • <

> L-

C; 
/ Pramone Kurios Reikalingumas 

yra Pastovus Z'1

f
e

(Please send me 8*page illustrated booklet, “More 
Power to Your Money*’ containing (1) Mo^e Infor-
mation about four Pref erred Stock, (2) Details of 
EasyTayment Plan, (3) How to Judge an Investment

Name
•tlĮ—, 

Address.......
■ ‘Į .1^. ■ I, . >.te

11 "“"■T"1 1

I

>b... • •t*

4

•u h \ f i

Gydytojas ii4 Chirurgas.
* ■ ' 1

Gydo invairias ligas vyru ir
■ I — “ *

moterų. Duoda patarimus 
sveikuos dalykuose per, 
laiszlcus. Adresas:

1 2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

■■J
A I • '

A

61« W. SPRUCE ST.
Mah&noy City, Pa, 

Bell Telefonai No. 149.

v

i

f H
)

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Ryokewics

T. G. Hornsby
tete-w

D. M. Graham, Ptm. 
J, H. Garrahan, Attorney

P. 0. Fenton

f

D. F. Guinan, Treu.
A. D&nisewica M. Garui*




