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ISZ AMERIKOS

atejdavo vėlai 
mas Bair, 
smaugti savo 
lia
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Mane, jog nužudė dukteria, 
pats nusižudė.

Port Marion, Pa. — Už tai, 
! kad •jojo dukrele neklausė ir 

namo, Willia-
anglekasis pradėjo 

18 metu dukre- 
, v toji

grindų ir apalpo, 
jog dukrelia 
pjovė gerkle su britva, mirda
mas po keliu minutu ligonbute- 
je Uniontown. Mergaite atsi- 
kvotejo, pamate 
ant grindų 
lo, pnszauke 
nuvožė tęva 
jau buvo u z vela i.

Kūdikis nuszove tęva.
Denver, Colo, 

pirsztukas trijų motu kūdikio 
iazvare isz szio svieto Fredrika 
Kraus, 35 metu 
nanti Hudsone.

Tėvas buvo pasirengiąs ejti 
ant medžiokles, 
remias ant karabino, 
kinedamas su savo paezia. 
me privežliojo juju trijų metu 
kūdikis, patraukė už vamzdžio 
ir visas szuvis i nėjo in Krauso 
szona, 
tos.

Mirė turėdamas 118 metu.
Saskatoon, Sask, 

mos Pleasantdale, mirė farme- 
Henry Lorenz, turėdamas 

118 metu. Gimė jisai 9 Gogu- 
. žio, 1804 mete, zVustrijoi.

Lyg 1921 metui rūke be pa
liovos, o kada tabakas pabran
go, turėjo paliauti rūkęs. Dir
bo ant farmos visokius darbus 
lyg sanvaites adgal, kada ap
sirgo. Paliko jisai 19 anuku ir 
8 praanukus.

Saldi mirtis.
Napa, Calif. — Maksas Ta

nin, nuskendo dideliojo stati
nėje vyno, ant kurios atsistojo 
idant pamaiszyt. 
užtiko net ant 
Saldi mirtis ir tai be pavelini- 
mo prohibicijos valdžios.
Anglis priežaste persiskyrimo.

Lynn, Mass. — Stokas ang
lių skiepe buvo priežaste per
siskyrimo paezios Williamo 
Cleaves nuo savo vyro. Motore 
innesze skunda ant persiskyri
mo, paduodama priežaste terp 
kitko, huk josios 
dirba užtektinai 
anglių del apszildimo 
Sudže ant tiek buvo kvailas, 
jog moterei davė perskyri
mą.

Rado mirusia porelia mau- 
dinyczioje.

Yonkers, N. Y. — Ana diena 
likos surasti lavonai Danielio 
Cohen ir jojo jaunos pacziules 
su kuria, buvo apsivedias tik 
keli menesiai adgal. Abudu bu
vo nuogi, rodos maudėsi. Prie
žastis mirties yra nežinoma. 
Motina Coheno nemaezius sū
naus taja diena nuėjo pažiū
rėti kas ten atsitiko, o kada 
rado duris uždarytas, paszau- 
ke palicijanta kuris duris isz- 
vere, surasdamas lavonus mau- 
jdinyczioje.

Motina ir du vaikai sudege 
deganeziam name.

Cumberland, Md. — Ant 
Knobley Moilhtain, W. Va., 
sudege namas Alfredo Ridge
ley kuriame pražuvo motina ir 
du vaikai 12 ir 3 metu. Namas 
užsidegė isz nežinomos priežas
ties, nes ugnies tame laike ne
sirado. Tėvas su dviems vai
kais iszsigialbejo szokdami per

o kada sukrito ant 
tėvas mane, 

užsmaugė, per

te va gulinti 
su perpjauta gerk- 

kaimvnus kurie 
in ligonbuti, bet

Mažulėlis

farmeri gyve

stovėjo pasi- 
atsisvei- 

Ta-

užmuszdama s ji ant vie-

Ant far-

ris

Jojo lavono 
rytojaus. —

vyrąs neuz- r
ant pirkimo

namo.

Dukrele nusiuntė tęva adgal 
in kalėjimą.

Memphis, Tenn. — Gyvenan
tis ant liuosybes per 19 motu 
Jesse Sanderson, likos nuvež
tas in Louisiana kalėjimu, kur 
turės praleist likusi savo gy- 

nž groteliu ir tai per 
priežasjte savo dukreles, 

pasiprioszino

veniniu
n.

Užrasze szunims savo turtą.
Lit tie Rock, Ark. — Ana. die

na mirė czionais Rebeėa How
ard iene kuri palikė savo szu
nims 12 tukstanezius doleriu. 
Kada tiejei pastiptu, tai turtas 
ojs ant priglaudos del vaiku, 

perkra tines ar toki s
testamentas yra legaliszkas ar 
ne.

San- 
dersonas pasiprioszino buk 
duktė ketino apsivesti su vyru 
kurio jis nekente, uždrausda
mas jiai daugiau su juom pa
simatyti, dukrele 
turėti laisva kele s. 
pranesze kalėjimo 
kam s, buk josios 
pabėgius isz kalėjimo 19 motu 
adgal in kur buvo apsudintas 
ant viso gyvasezio už žudinsta. 
— Argi tai ne judosiszkas dar
bas merginos, ižduodama savo 
tęva in rankas valdžios ir ant 
viso gyvasezio in kalėjimą.

norėdama

Sutins

Isz Lietuvos
M

' LEKIOJO BE PALIOVOS PER 35 VALANDAS.

W. I>. BOUZKOWKKf, Prrn. A Mgr 
F. W. nOCZKOWNKf, Mlior

100 arkliu pajėgoms,

$

Alagas jau iszmoka litais.
Kaunas. — Nuo 1 Apaliti die

nos Lietuva jau galutinai pere- ., 
jo prie savosios valiutos — litu, 
bei centu. Paszto, gelžkeliu ir 
kitose valstybes instaigose vi
sokie piniginiai atsiskaitymai 

nebe auksino, bet 
Instaigu tarnauto- 

rugsejo menesi
jau iszmkaina litais.

Valdžios oficiozas 
va” stambioms 
pirmojo puslapio buvo indejes 
žinia, buk valdininkams esą 
žymiai pakeliamos algos. Tuo

« j

jau imama 
litu kursu, 
jams algos už

Turtingąs ubagas.
Lancaster, Pa. — Kada pali- 

cije aresztavojo ubaga Tamo- 
, 50 metu, ir 

atvedė ant palicijos, padare 
ant jojo krata. Rado ubago ki- 
szeniuosia su viražam tūkstan
ti doleriu bumaszkoms ir smul- 
keis pinigais. O kad nenorėjo 
užmokėti bausmes už ubagavi
mo, likos uždarytas 
Po atsedejimni 
gui palieps nesztis isz miesto.

Laidotuves vietojo vinezevu- 
nes.

Bavonne, N. J. — Rvto keti- 
no atsibūti vinezevone Alek
sandro Buczkaus su pana Mil- 
dreda Beecher, bet vietoje nu
vedimo savo mylemos prie al
toriaus, 
Aleksandra ant kapiniu. Jau
nikis dirbo ant geležinkelio, 

užsimanstes 
apie prisiartinante svodba, nes 
negirdejo kaip lokomotiva be- 

o isz užpakalio, trenka in ne- 
, užmuszdama ji ant

ivo meiluje, szju Aleksandra,
virszinin- 

tevas buvo

kalėjime, 
bausmes uba-

•W 
J

Sztai milžiniszkas areoplanas iszdirbimo Fokerio,
) valandas ir 18 minutu San Dinge, 

Readv ir Oakley Kellov, Novemberio menesi bandys perlėkti 
Yorka.

paliovos lekiojo per 35
su

, Cal ifornijoi. 
isz San

kuris be 
Pulkauninka i M ac

Francisko in New

“Lietu- 
raidems-ant
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VILNIUS.
(1322— 192?)

Sziemet

savo gy-

/ 
1 užmusztas, 12 sužeisti degan- 

cziam fabrike.
Brooklyn, N. Y. — Ant trilek- 
tos ulyczios užsidegė fabrikas 
kuriame .dirbo daug merginu, 
isz kuriu daugelis szoko per 
langus gialbedamos
vastes. Vienas darbininkas 
pražuvo, o 12 merginu susižei- 
do. Lilije Girskiute kuri szoko 
isz treczio laipsnio teip susi- 
žeido, jog turės mirti..

Cirkuso trūkis’susimu 
kitu.

New Orleans, La. — Artimo-
108 myliu 

ekspresinis tru-

sze su

je stoties Adalina,
T *• 

kis trenkė in užpakali cirkusi- 
trukio

nuo czionais

nio trūkio Wordham Big 
Show. Keturi aktorei, likos už- 

6 mirtinai 
keliolika lengviau, 
va i nieke 
pakol sustojo.
Aplinkinėje Pittsburgo stokas 

30,000 darbininku.
Harrisburg, Pa. — Vaistinis 

darbininkiszkas bjuras aplaike 
nuo visokiu fabrikantu 
sykiu aplinkinėje I 
buk tenais stoka 30,000 prastu 
darbininku. Fabrikantai r u go
jo ant valdžios, jog neinleidže 
žmonių isz Europos. Kaip kur 
pradėjo mokėti prastiem dar
bininkams po 50 centu už va
landa, bet ir tuju negali aplai- 
kvti. — Tas viskas iszrodo ant 
didelio lopszejimo fabrikantu 
ir locnininku kasyklų, nes ap
link Pitsburga randasi tuks- 
tanezei žmonių be darbo.

muszti, sužeisti o 
Lokomoti- 

net in du vagonus

ir ka- 
Pittsburgo

Ne yra tai akmeninis stovylas 
tiktai gyva mergina.

i

Gal nevienas dirstelejas ant
szio paveikslo manys jog tai 
kokis akmeninis stovylas, bet 
ne, yra tai. pana Myrtle Miller 
isz Californijos, kuri maudosi 
molije dolsavo sveikatos. JijiĮauga. Motina ir butu iszsigial-

J>ejus, bet inbego in deganti sako, buk molis padaro pato- 
uama gelbėti vaikus, isz kurio 
jau neaugryŽo.

gesnikuha ir priduoda svei
kata.

ma.
jojo .mylema palydės

gal buvo

<rn
laiminga 
vietos.

labai

užmuszdama

-r- Ar-
žinomas kaipo

Mažiauses žmogelis mirė.
Binghampton, N. Y.

turas D/ Page, 
mažiauses žmogus ant svieto,
mire Doraville. Page turėjo 44 
metus ir buvo tiktai 32 colius 
dydžio. Iszkeliavo po visa 

ir teatrais
Iszkeliavo po 

svietą su cirkusais 
bet nepaliko jokio turto.

Juozukas 
mirė ligon-

Kudikis apsiszutino brogoje.
Cumbola, Pa. - 

Lusackis, 4 metu, 
būtoje nuo apszutinimu kokius
aplaike inpuldamas in karsz- 
ta broga kuria tėvas parengė 
ant virimo munszaines. Kūdi
ki atvežė mirsztanti in ligon
buti kur ir mire. — Vela viena 
nekalta auka munszaines.

ISZ VISU SZAUU
Klopai žudina ponus 4r degina 

dvarus.
Berlinas. — Telegramai pra

nesza; buk mažlenkijoi klopai 
sudegino 90 dvarus, nužudino 
keliolika ponuliu ir kaip ku
riuos sukapojo kirveis o du su
degino gyvais. Mat ukrajinie- 
cziai žudina tuos, kurie yra 
lenkams prilaukus. Žudinstes 
atsibuna kožna diena.

»»1*1

Tik dideles skaitly nes.
Maskva. Sp. 29. ■— Rusijos 

bortaininis (3 menesiu) biud
žetas siekia 1,800,000,000,000,- 
00 (1,800,000 bilijonu) rubliu. 
Betgi tikimasi, kad lapkriezio 
men. valdžios erustu padengs 
popieriniu pinigu laida, kuri 
dabar kas menesi siekia 250,- 
000,000,000,000 (250,000 bilijo
nu) rubliu. Tai paskelbė finan
sų ministeHs Sokolnikov visos 
Rusijos pildomojo komiteto su
sirinkime. '

Nors tai yra labai m^žinisz- 
kos skaitlines, kokiu svietas 
ikisziol dar nėra vartojęs (isz- 
emus astronomijoj), bet kaip 
pats Sokolnikov' pripažysta, 
tas milžiniszkas biudžetas isz- 
tikruju yra" lygus tik $600,- 
000,000. Bet Rusijos knygve- 
dis,. bekovodamas su tokiomis 
skaitlynemte? gali iA proto ne
tekti, A J ..

szyoncziame 
jubiliejų.

tikrai, kad 
amžius 

inkurtas, negali-

dauguma 
trūksta žinių. Isz kai;

galima spręsti

pasakyt i
szeszius

žemesnie- 
kaip sar-

Teutonuvos koletas bažnycziu te--daug kovu.
1 ____ rn____ • U!LJ„:JA>J/»nn

1399 m.
‘ buvo akmens. Taeziau Vilniuje jordeno grosmeisteris Konradas 

buvo labai daug gyventoju, irjvon Valenrodas 
('jusi jame gyva ir didele preky

mu:1

ba.
Vytautui

mes 
Vii niaus 600 metu 
Pa eziau 
lygiai priesz 
Vilnius buvo

Apie Vilniaus pradžia 
kaip apskritai apie 
miestu, 
kuriu szaltiniu 
kad Vilnius yra jau buvęs net
XI amžiuje, t. y. priesz 900 me
tu.

Yra betgi susekta, kad 1322 
metais didysis Lietuvos kuni
gaiksztis Gediminas gtkele sa
ro sostine isz Traku in Vilnių 
ir inkure jame pilin. Apie tos 
pilies inkurima yra 
keli padavimai 
ežiai placziai 
iavimas apie Gedimino sapua. 
kuriame didysis kunigą_____
mates geležini vilką. Tasai sap-! 
nas, ;
niaus pilies inkurimo priežasti
mi.

Apsigyvenęs Vilniuje, Gedi
minas eme labai rupi utis mies
to pakėlimu. In Vilnių didysis 
kunigaiksztis pritraukia daug 
vokiecziu pramonininku ir pir-

Didžiajam mirus, 
Vilnius daug nukentejo del Zig 
manto irSvidrigailos savitar
pio karo ir vėl kiek atgijo prie 
Kazimiero, kuris davė miestui 
nauju priivilgeiju.

1513 ir 1530 metais Vilnių 
isztiuka dideli gaisrai Taeziau 
reikia vis dėlto pažymėti, kad 
XI ir XIV amž. vieszpataujant 
Aleksandrui ir Zigmantui 1, 
Vilnius toliau tarpsta. Tuo lai
ku Vilniaus miestas buvo ap- 

siena, mediniu namu
vietoje imta statyti akmeniniai 
pati miesto administracija bu
vo irgi gerokai aptvarkyta. 15- 
38 metais Zigmantas 1 Uždrau
dė szlekta ieszkoti Vihiiuje tu 

, kurie buvo isz- 
ęyvene tame mieste

tvertas

užsilikę 
isz-kuri u y pa

yra žinomas pa-
Į J Lili y

liksztis savo valdiniu, 
Ig

I

I

lui vo apgulės 
menesius, ta- 

eziau paimti pilies neistenge.
1403 metais riteriai vėl puolė 

Vilnių, 
kunigaiksztis Vytautas atmu- 
sze juos su dideliais ju nuosto
liais. 1794 metais, hakti isz ba
landžio men. 11— os in 12 ta

i T' e

diena Vilniuje invyko kruvi
nas sukilimas priesz rusus. Tik 
maža rusu igulos kariuomene 
Malis,

----- : ksUskubo iszsprukti 
isz miesto. 1812 metais Vilnių 
buvo užųmes Napoleonas, kuri 
vilniecziai sutiko labai entuzia- 
zmingai. Napoleonus buvo istei

Vil niaus pili 3 vis dar te-

daugiau
anot padavimo, buvęs Vii-} 6 metus. Tuo paežiu laiku

maždaug 1525 inetais, Vilniuje 
atsiranda ir pirmosios spaustu
ves.

XVI amžiaus pirmoje pusėje 
Lietuvoje,

bet didysis Lietuvos

s
vadovaujant , kapitonui 

Pnczkovui,

tarpu tokio’žymaus algų pakė
limo visai nėra, nes 
siems tarnautojams, 
gams, jieszmininkams (strelo- 
cznikams) ir kitoms algos nu
statyta tik po 30 - 40 litu mene
siui, o brangenybe 
bekila.

Prigėrė kareivis su arkleis.
Kaunas. — Spalio 4 d. 9 v. 

30 m., ryto ties Aleksoto tiltu 
Nemune prigėrė vienas karei
vis su vežimu r pora arkliu At
sitiko taip: kareivis važiavo 

uosto malku, 
buvo labai isz- 

troszke vandens, mėtėsi in Ne
muną gerti. Kareivis negalėjo 
ju sulaikyti, arkliai brido ger
dami toliaus ir staiga nugrimz
do in vandeni patraukdami 
sykiu vežimą su vežėju. Siekas 
nesuspėjo nei vežėjui nei ar
klams paduoti pagelbos. Keis
ta, kad aplinkui esantis žmo
nes neskubėjo jskestančžio gef- 
beti. ’ * ’ ’ '
Dar vienas doleriu vagis su

gautas. •
Czekiszke. — Czekiszkes 

paszto agentūroje susekta, kad . 
nesenai priimtas rasztvedŽio 
pagelbininkas (dar mokinys), 
iszimdinejo isz paprastu laisz- 
ku, siuneziamu 
dolerius, a nuo 
merikon laiszku, nulupinedavo 
paszto ženklus. Bet neilgai jam 
teko ta amata varyti (apie me
nesi). Rugsėjo 3 d. vienas pi
lietis savo avižose rado primė
tyta daug sudraskytu laiszku, 
kuriuos surinkęs inteike Vietos 
milicijai. Ir viskas tapo iszaisz

. Agentūros vedėjas \iž 
nepriežiūra tapo praszlintas 
nuo vietos. Kažin ar dar ir ki
tur randasi meisteriu? Gal inve 
dus litus jau jie isznyks.f

Sugryžo tremtiniai. »
Kaunas. — Tremtiniu gra

žinimo skyrius pranesza, kad 
rugsėjo 25 r.
Briansko 
■sugrįžo tremtiniu: lietuviu 150, 

rusu 2,
kiecziu 4. Gražinta atgal Rusi
jon 44. Rugsėjo 29 d. isz Mask
vos ir Ukrainos eszelonais sug- 

ietuviu — 28 ir žydu —

kareivis 
krantu vežti isz 
Arkliai matvt

I

ges Vilniuje laikina Didžiosios 
Lietuvos kunigaiksztystes val
dyba. Isz paskutiniuiu kovu 
priesz Didiji kara, ypacz pažy
mėtinos 2 sukilimu kovos: 1831 
ir 1863 metu. Pastarasis sukili
mas buvo numalszintas žiau
raus tirono Muraviovo.

Dabartiniu laiku Vilnius yra 
didelis ir gražus miestas. Pas
tatytas tarp dvieju upiu — Vi
lijos ir Vileikos, 
vietoje, Vilnius, 
yra z puiki

neskubėjo j&estančžio gef-

I?

L

ii * ■1 
M

vaizdingoje 
isz tikrųjų, 

Lietuvos
Ypaežiai gražiai

vadovaujant Rad- 
pradeda platintis re

formacija. Saryszije su ja atsi- 
raformatoriu 

bažnycziu ir spaustuvių. Kovai 
su reformacija kataliku dvasi
ninkai pasikvietė 
in Vilnių jėzuitu.
pradėjus smarkiai darbuotis ir 
Radvilams priėmus katalikybe 
reformacija nustoja pletusis ir 
pamažėle nyksta.

1570 metais, papos insakymu 
jėzuitai insteige Vilniuje savo

vilams

kliu. Vilniuje apsigyvena daug randa Vilniuje 
rusu, lenku, žydu ir kitu tautu 
mioniu.

Mieste,
vimo metu, buvo pastatyta la
bai daug namu, insteigta invai- 
riu valstybes pramones centru 
ir kitu instaigu.

Gedimino ipedininkai
Gedimino pradėta dar

ini. Ypacziai daug

G ed imi no vieszpata-

varo
toliau

1569 metais 
Jėzuitams

sostine, 
atrodo Kry

žių ir Antakalio kalnai, isz ku
riu matyti puikus miesto ir Ge
dimino pilies vaizdas. Tik deja 
sziuo sunkiuoju Lietuvos atgi- 
mino metu/' szveneziant mums 
szesziu szimtu metu Vilniaus 
sostines jubiliejų,

isz Amerikos, 
siuneziamu A-

prisidėjo
prie Vilniaus-stutymo Algirdas "nokykia — kolegija, kur; 1579
kuriam vieszpataujant Vilnius 
betgi daug ir nukentejo nuo 
kryžiuoeziu puolimu.

paversta jėzuitumetais buvo 
akademija. Lenku-karalius Ste 
ponas Bator is sulygino ja su

Algirdui pasimirus, Vilnius Krokuvos akademija. Ypatin-
in jo sūnaus Jogailos sunkjapateko

rankas, o paskun — Kestucziui
XIV amžiaus antrojoje pusė

je Vilnius jau buvo gana dide
lis miestas. Toje vietoje, kur 
Vileika inteka in Vilija, stovė
jo ant kalno viena pilis, o paka 
Ineje — antra.

1387 metais Jogaila pakriksz 
t i jo Vilniuje pagonis ir stab- 
meldiszkuju žinycziu vietoje 
eme statyti katalikiszkas baž- 
nyczias. Savo vietininku Lie
tuvoje Jogaila paskyrė broli 
Skirgaila, palikes Vilniuje len
ku ingula.
XIV amžiaus gale Vilnių du 
kart puolė ir nuniokojo kry- 
žiuoeziai; tuo laiku 
miestą ir gaisras.

Vilnius gymiai atgijo ir iszsi 
vyste vieszpataujant Vytautui 
Didžiajam. Flamandu riteris 
Gilber de Lanua, aplankęs Vil
nių 1413 metais, taip ji apraszo 
Ant kalno, kuris buvo aptver
tas siena, stovėjusi pilis su me

Didžiajam.

isztiko

diniais trobesiais; toje pilyje 
gyvenęs ,Vytautaus su savo 
szeimyna*; Patsai miestas tose- 
sis ilga'ir fihuw juosta ir jame4

buvę tik paprastu medirtiu na-
'A ”

sostines jubiliejų, Vilnus ran-! 
dasi grobiku rankose. Taeziau kintą. 
reikia tikėtis, kad ankseziau ar 
vėliau jisai grisz in mus.

Vilnius buvo ir bus musu.

1

I
1

r.,

t

Garsus Jėzuitas mirė. * mm 1,»
»■*

London. — Kunigas Bernar
das Vaughan, vienas išz ženk- 
lyviausiu Jėzuitu ir brolis kar
dinolo Vaughan mire panede- žydu 204, 
lio ryta. Keli metai adgal ad- 
buvo jisai kelione po Ameri
ka, Alaska, ir Kanada.

Jėzuitas Vaughan gimė 1847 
mete Anglijoi. Isz asztuoniu 
broliu, szeszi pasiliko kunigais, 
o visos seserys pasiliko minisz- 
koms. Kunigu pasiliko 
mete ir parasze daug akyvu 
knygų apie tikėjimą.

valanda teko Vil
niaus akademijai iszgyventi
XVII amž. pabaigoje ir antroje
XVIII amž. puseje. 1773 me
tais, panaikinus jėzuitu ordena 
aka demija buvo uždaryta ir 
joswietoje inkurta 1780 m. Di
džioji Lietuvos Mokykla. 1803 
metais isz Didžios os Mokyklos 
iszaugo pirmasis Lietuvos uni
versitetas, kuris atvaidino la
bai svarbia role Lietuvos kultu 
ros gyvenime. To universiteto 
buvo 4 fakultetai: 1) fizikos ir 
matematikos mokslu, 2) medi
cinos, 3) morales ir politikos 
mokslu ir 4) filologijos ir lai
svojo meno. Vilniaus universi
teto globėju buvo paskirtas 
Ad. Czartoriskis.

Universiteto studentu skai- 
czius eme eiti vis didyn, Jr kiek 
vienais metais isz jo iszedavo 
daug žymiu vyru kuriu tarpe 
buvo labai daug ir tikru lietu
viu. Taeziau XIX amž. pradžio 
je universitete atsiranda invai- 
riu patriotiniu slaptu draugijų 
ir rateliu, ir rusu valdžia, prasi atsiszaukt po adresu.,

KUR BUNA.

1876

i

Asz Rozalija Gurauskiute, 
po vuru Kavaliauskiene, paie-_ i • j  

szkau Agota ir Jurgi Goberiu, 
paeinanti isz Petroszku Kaimo 
Veisėju para. Apie 11 metu at- 
atgal gyveno Baltimore, M’d. 
• r** • • . -wv * •Taipgi asz Stasys Kvaliaus- 
kas paieszkau Petra Kalinaus-

Ji ’ 1 _ I

ka, gyvena Philadelphia, paei
nantis isz Liubavo. Malonėkit

dėjus 1830 —31 metu sukilimai 
universitetą uždare.* r

* Vilnius Vra taipgi mates (lt,)

St. Kavaliauskas,St. Kavaliauskas, 
605 B. Pine St., (in yard)

' 'J'

isz Charkovo, 
ir Odesos eszelonais

lenku 1, vo-

rižo:
24, spaliu men. 2 d. isz Petrapi
lio grižo 205 tremt. f
Guzute pabrango — karezemos 

t us ežios.
Pokszcziai. — Pabrangus 

degtinei girtuokliavimas žy
miai sumažėjo, net sustojo. Biv " 
davo szv. diena neilendi in smu 
kle per girtus žmones; gi spftyj 
liu ld. 2 vai. ne vieno gerian* v 
ežio jau*'nebuvo. Moters, kuriu^
vyrai girtuokliauja, norėtu, 
kad prakeikta degtine da la
biau pabrangtu. •

Laįszkai ir laikraszcziai pas 
mus gaunama per Szakius.

ir'
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Valscz. Valdyba prasze atatin
kamu' valdžios instaigu, kad 
butu pasztas siuncziamas isz 
Kauno tiesiog Nemunu, bet li- 
gisziol Nemunu pareina vos 
keli amerikoniszki laikrasz- . 
ežiai, o kiti vis dar eina per

I

Idahanoy, City, Pa. Szakius.
t
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KAS GIRDĖT
džius: 
teip “sake.
K

, Skaitymas, knygų kaip, aug- 
szcziau minėjome yra mokslu 
del kožno žmogaus. Skaitymas 
knygų del musu lietuviu czio
nais yra labai svarbu dalyku
nes per skaitymu žmogus lavi
nasi savo kalboje 
ju daug mokslo.

Pinigas išduotas ant knygos 
užsimokės. Kožnam

lietnviszkam name privalo ras
tis maža skaitinycze (bibliote
ka) idant auganti vaikai, turė
tu knygas po ranka.

Daugel i u ošia

J

Isz Lietuviszka Kaimelio
r
i

SAULE

j i
u Ii

Kiek tai žmonių naudoje žo- 
“ugi girdėjau“ arba, 

’’ Kiti vela kalba: 
i rd ėjau kad jisai gere, girdė

jau kad jisai praloidže daugiau
kaip uždirba, girdėjau kad jo
jo gyvenimas yra paleistuvin- 
gas, girdėjau kad jisai atska
lūnas. Sako kad jisai užsidno- 
da su svetimom moterim, sako 
kad jisai apgavikas ir t.t.

Ir teip tie jei žodžei 
jau“ ir “sako“
svietą be paliovos. Kiek tai ne
kaltųjų vyru moterių ar mergi- 

užmusztais“ tais žo- 
džeis, kiek tai szirdžiu sutru
ko, geru vardu nupleszkejo in 
pragaru, kiek tai ueteisingy

ir užtrucino mirti

ir senio isz

visados

Gilberton, Pa. —- Kun. Baltu
lius suriszo mazgu moterystes 
p. Paulina Gudaicyiute su Al
bertu Ulbinsku Meizvillos baž- 
ny ežioje.

— Boylo automobilius isz 
Pleinės, sužeido szesziu metu 
Jurguti Umaucku.
buvo neapsisaugojama, Vaiku
tis pasveiks.

— Nemažai ižgazdino mo
te ros ir vaikus kokis tai žmo
gelis kuris
nuogas. Antanas Lupuczinskas 
su pagialba. kitių 
guli, aprodė J ir paliepė b^gti 
isz miesto. Pravardes nedaži- 
nota, tiktai tiek, jog nuogu lis 
negalėjo aplaikyt niekur dra
panų ir 
nuogas.

Nelaime

e B

sklaidžioje po

du likos C k

fej 

k ’ i* P Lh T-

DIDELE PROGA.
Del Vytu Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu,

r

namuosia v ra laksto po ulyezes
Teip neprivalo 

Geriau duoti apdaryti

t,

h v
* L
B*. >■ * p
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S TARADAIKA į

s
les padare 
žmonių žodžei: 
‘4 sa ke! “

Žmogus turintis sveika pro
tu nemestu akmens ant kito, 
jeigu jam kas palieptu teip pa
daryti. Pirmiause isztvrinetum •/ • * 
priežaste metimo akmens, bet 
milijonai žmonių daro arsziau 
he kaip meto akmenais ant sa- 
|vo artyino.
4‘sake“ tirba “girdėjome, 
tas daugiau padaro bledes ne 
kaip inžeidimas akmeniu.

Argi nebūtu geriau del žmo- 
kalbesiu tik ka 

paantrinet ka

“girdėjau” ir

Girdime kad teip 
arba ’’ '4 4 O

niu kalbėti: 
nsz žinau, o ne 
asz “

l *

girdėjau. ’’
Turime ausis 

akis matyti, smegenis idant su
prasti, bet devinta dalis žmo
nių kitiems duoda matyti, gir
dėti ir suprasti už save.

Paimkime kaimene 
kurios ejna paskui
su varpeliu ant kaklo, 
avis tai perstoto žmonis kurie 

“ ir “sako.“ Matome 
iszsil >aide

idant girdot,

aviu 
savo vada 

Tosios

sako.

jog bile kokis szuo ga- 
todel bėga 

ir stimpa 
Jeigu 

< t

J»

y y

papratimas numesti knyga po 
perskaitymui.
darvti.
kolos knygas in viena ir siaus
ti del giminiu’in Lietuva, arba 
padovnnot kam kitam perskai
tyti. Lai keliauna in svietą pla
tinti apszvietn kitiems. Yra 
tai knygos užduotis.

Ska i t y k i t e kanuodaugiauso 
knygas. Laikas praleistas ant 
skaitymo knygų apsimoka 
szimtaropai ir yra naudingu.

suėmė duo

turėjo vaikszczioti

Bridgehampton, N. Y.
Czionais
muszo

Kalendoris ant 192.3 kaip ir 
užbaigtas. Neužilgio pradėsim 
iszsiuntineti del visu geru už
simokėjusiu skaitytoju. 'Podel 
tiojei, ka. neužmirszo atnaujyt 
prenumerata, arba negalėjo to 
padaryti per bedarbe, meldže- 
me dabar prisiunsti prenume-. 
rata, o aplaikysite teipgi pui
ku kalendori isz kurio nema
žai turėsite džiaugsmo.

i greitasis trūkis už- 
William McCormick ir 

jojo pa ežia, kada automobilius 
likos suteszkintas per lokomo- 
tiva.
drasky ti ant szmotelin 
tingai moteres, kuriai 
trauke koja ir rankas. Buvo tai 
vienas isz baisiausiu automobi
liniu nelaimiu koki raszejas 
buvo mates. McCormikai pali
ko dvi dukteres 
Buvo tai ižduotojas 
ežio. — A. G.

Szonadorije seni jaunikei gi- 
• ! ; lūki turi,

Ant juju labjause merginos 
žiuri, 

Argi tai he kvailos, 
Tokios rrtorginos?

Teisybe, senos kelnes sziltes- 
' nes,

O jeigu sziltesnes, tai ir 
rosnes;

Pinigas dorybia ingai i, 
Pinigas viską padaryti

NuHllpnoje ant lytlHzku ęrganu vyrai, 
g kaip tai nervu, pallkn lazgydyti ant 
w vIbrUos per vartojimu gyduolių Novo, 
g Tat yra; galimu paankytl, euduuna 

gyduole, kurios Iszgydo jau tukslan- 
czius vyru Kcrganczlu lyl.lszkomla Il
gomis. Jei esate sergantis ant lytlszkii 
nusilpnėjimu, kad kenkia JumA betvar
ko nervu, kad nustojale vyrlszkumo, 
kad esate nusilpnejUHlain padėjime, 
Hzaltos kojos ai- kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, ncvlrlnlrnal 
skilvio, inkstu liga arba kitos Ilgos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip lai daro nokurle, palik
sim iszgydyti per vartojimu gydyoliu 
Novd.' Gyduoles tos In trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tuda-gl galima bus naudotis 
gyvchlmu it jo ypatybėmis. Del ntydos 
kad pertikrinti jus, apie till, kad Novo 
gyduoles ta padaro. Iszsiunslme jums 
dykai kompletlszka kursu tu gydyoliu, 
užtf'ktlnal ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresu Ir 50c stem-' 
points arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.
kreipti ntyda ant to. kad tai nėra maža 
dėžute, bet kompletiszkas kursas Isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanke! yra. užtektinai iszgydymul. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra
szyklte mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszkite kokiam laikrasztlje skai
tėte szi apgarsinitda o mes Iszsiilsime 
jumis luojaus tas gyduoles,

1 Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

Praszom al-

*

irp-

gali.
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Abieju kūnai likos su- 
o ypa- 

nu-moteros,

Brooklyn©, 
lai k rasz-

Ne d idelioje 
Lietuviszkoje apigardoje, 

Penusylvanijoje

y

Czia » v ,
Gali sakyti szviosunai apsi- 

sediftj
Ka uždirba, prageria ir ap- 

siedia.
Kada in karezema suejna,

Tuojaus pasiutimas užejnh,
y

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

cm
Jeigu norite apsisntįgoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainorne ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą; 
ant stoezią ir s 
pristafenhuS ant laivu ir apdraudžiamo; 
portus^r ĮĮtitUs reikalingus dokumentus.

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

uteiknme nakvine savo liotelijo; bagažus 
padarome pas- 

Reikalaukite

Mokslinczei mums sako, buk 
visokius ge- 

koleros, dip- 
terijos, tifuso ir 1.1. — Ka ant 
to pasakys reforma toriai, ku
rie sako, jog tabakas kenke 
žmogaus sveikatai.

tabakas užmusza 
malus ligų kaip

padotkaSzimet užmokėjo 
valdžei asztuoni milijonieriai 
kuriu metine inojga pervirszi- 
no penkis milijonus doleriu. 
Nepažinstame juju, bet galime 
ejti isz laižybu, jog terp juju 
nesirado ne vienas rodą k tori s.

Ashley, Pa. — Kada atsibu
vo Veselka name Klemento .Ja
blonskio, palicijautas John Mc
Intyre susibarė su Jonu Camp
bell ir ji nuRZove ant smert. 
Žudintojas likos suimtas.

— Darbai kasyk los i a gerai 
ejna tik geležkeliu szapai da 
vis straikiioje.

— Lietuviu
dasi nemažas būrelis, 
turi laiko užsiimti tautiszkais 
veikalais, tiktai verdimu mun- 

() kas kiszasi musu 
tai jau veluk nieko

czionais 
bet ne-

ran-

Su kedein galvas teszkina 
Kėdės in szipulius sutriusz- 

kina, 
galvas su
siuva.

Po tam daktarai

♦ # #

Subatoje in viena

TEMYKIT LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 

kompanijų

wJ

Imimnant bUvakOrcziu ir pinigus kurso.
GEO. J. BARTASZIUS,

498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.
Ofisus valandos: Nuo S ryte iki 8 vakaro.

Nedcliomis nuo 10 ryte iki .3 popiet.

I*

itters
1

i

atsiraugėjimai;

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus it

“girdi
užimta aviu kurios 
bėga aplinkui ir aplinkui pakol 
nesukrinta negyvos ant žemes. 
Gal tosios avis persigando ma
žo szunyczio, kuri drūta avis 
galėtu ji sumindžioti su savo 
kanopa. Bet terp aviu yra nuo
mone, “

-Ii užmuszti avi, 
nuo jojo persigando 
netekia pajėgu, 
vietoje klausite “ka sako“ ir 
susitarė pasakytu viena in kita 
‘ stovėkime malszei, sutinki
me taji szuni ir persitikrinki- 
Mie kaip jisai galingas,“ tai 
kzuo daugiau nebegiotu paskui 
avis.

Nekurie žmonis tiki, jog su
kūlimas stiklo yra nelaime per 
visus metus, jog dvidolerine 
bumaszka yra negilukninga, 
jeigu atsisėda prie stalo trile- 
ka žmonių, tai vienas isz tojo 
gkaitliaus mirs in metus laiko 

. Jr t.t.
Žinoma, tame nesiranda ne 

žodelis teisybes, nes tiktai apie 
ir ka kiti “sa-

avvs 
ka sako

tai “girdėjo“ 
ke.“

Netikėkite ka jum kiti 
ke“ 
tyrineki|e teisybe del saves, 

i nesisanna- 
kad nežinot.

“ ko 
del saves

“sa- 
ar “girdėjote,“ pa t is isz- 

, o
jeigu nežinote, tai 
tvkite atsakvt “ v

Jeigu patis “nežinote, 
neisztyrinejote

y y

“neisztyrinejote“ „v* 
neskelbkite ir neplatykite žo
džius “girdėjau nuo kitu 
ba “man teip sake.“

y y ar-

Jeigu• Ar skaitote knygas?
ne, tai del ko? Suraszas paro
do, jog didesne dalis gyvento

jų Anierike neskaito knygų.
Liūdna, "nes skaitymas knygų 
yra kasdieniniu mokslu kožno 
žmogaus.

Apskaitomą buk Su v. Valst. 
kas metas yra spaudoma szim- 
ta milijonu knygų.

Žmonis perka automobiliu 
dėlto, jog visi kaimynai perka.
Žmonis seka viens paskui ki
ta, ka viens turi tai ir kitas 
geidže turėti.

Tas pats ir su knygomis. 
Žmonis neskaito knygų nes tai 
nemadoje,

Amerike randasi 105 milijo
nai gyventoju, kurie perka kas 
metas apie szimta milijonu 
knygų, -r»
to del gyventojaus.j Vos viena 

‘ REeimyna isz deazimts perka
i

•f i * »

Žmonis neskaito knygų nes tai

viena knyga ant me-

įmyga laikas nuo laiko.
Vi

? *

Akyva, yra žinoti, kas aplai- 
ko tuos septynis dolerius, ka 
bravorai sako, buk moka už pa- 
velinima dirbimo gero alaus, 
kuri parduoda po 
už baczka. — Isz

24 dolerius 
ko gyventu 

prohibieijos sznipai, jeigu ne- 
aplaikinetu kyszio.

szaines.
“rateliu
nesakyt, 
ne jeises atlankys.

y > 
y

neužilgio Baltruvie-

y 44

Fascistai apėmė valdže Ita
lijoj, sutvėrė savo kabinėta ir 

, v ra 
ku-

Fascist a iergelis pere jo.
tai patrijotiszka partije, 

nubodo vaidintas tur- 
politikierin,

riems
rziu, politikierin, socialistu, 
komunistu, bolszseviku ir kito
kiu redikalu.

Mauretania
30,704 tonu

LIETUVON IN 10 DIENU 
per SouthainptoM ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania 
45,647 tonu

Berengaria 
52,022 tonu 

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimus Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Fliiava 2 klesa $l»(kOO Kares 
Iii Filiu va 3 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
In Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu.' Kožna savaite.

(■relczlnusi la’fvai pnsaiiljj(‘, 
Informncijaa apie prekei Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllc agonto. Parcdkalaukltc. Yra 
vienas Justi mieste ar apielinkeje.

...... 4 Novemberlo '
29 Novom. 10 Jan
20 Decem. 31 Jan

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropesa ..
Orbita ..
Orduna

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. . 

Visos atskirtos kajutos. NSra \ 
extra naokesczlu. J 

ROYAL STEAM MAIL PACKET .
IPACKET COMPANY

SANDERSbN & SON Inč. Agent* 
26 BROADWAY. NEW YORK.

Chicane t 117 W. Washlnirton St.

pecze už
ėjau,

N ©apsistoja u’ neapsi nakvojau 
Ba tai buvo diena girtavimo
Readingo užmokesti gavo.

Pradėjo gert subatoje, 
Gere ir per diena Nedėliojo, 

Bažnyczios del ju uorei ko, 
Ant szventinybin

y 

y

ir misijų 
keik©.

Ar žinote tyyrnczei? czion
bus gero,

Lietuvei neužilgio c^ion pra- 
' ‘ žus!

Laikytis nesilaikys, 
Jeigu laikraszcziu neskaitys.

Sszipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku- 

. .mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
■15 metu patyrimą tuose 
■reikaluose, Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

c

Turėdami

ne

galutaras
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

ZY 1 a . su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS; ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,
.i • l / ’ NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui,
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. KALSTĖ D ST. Dept. 15.

pataiso apetitą ir priduoda viso genimo del viso

CHICAGO, ILL.

f *
--- --------------- A,,  ............ ......... . .        ............. .. ...

J ~ ‘ ■ ■ .

LIETUVOS PINIGAI
Nuo I Spalio 1922, Lietuva in vedo savus pinigus, vadinamusy

Inkerman, Pa. — Spalio 22d. 
apie septinta valanda vakare 
sudege Jurgis Tąmosziunas, 
trijų metu, sūnūs Juozo ir 
Magdalenos Tamosziunn 
Market gatves.

Vakare vaikas užlipęs in vir- 
szu in miegama kambari ra
dęs degtuku pradėjo braukyti. 
Bebrankant užsidegė visu deg
tuku dėžutė ir nuo jos vaiko 
drapanos. Tėvai sėdėjo virtu
vėj ant pirmu lubu ir nežino
jo, kad vaikas dega iki jis ne
pradėjo verkti ir degdamas 
lipti žemyn laipeais. Vaiko 
drapanos veik visai buvo su
degusios ir iki užgesino skau
džiai apdegė. Buvo paszauktas 

i gydytojas, bet jau neiszgelbc- 
jo jo gyvastį. Vaikas mirė vie- 

: nuolikta valanda vakare, apie 
keturias valandas vėliau po ne
laimes. *

Laidotuves invyko praejta 
sereda su bažnytinėmis apei- 

Szv. Kazimiero kapine-gomis 
se.

Boston, Mass. — Back Bay 
hotely pereita savaite nakties 
laiku buvo aresztuotas kunigas 
Frederick Leeds su jauna mer
gina, Elena Reid vardu. Jiedu 
kaltinami peržengimą 6 — tojo 
prisakymo. .

. Kunigas Leeds yra
Haveno. Mergina buvo jo pa
rapijos veikėja.

Ant Summer St., ties Ar 
Base, pereita savaite an-

isz New

* *

Ar žinote mano sa kalele i, 
Li etų v i sz k i vy re 1 e i,

Gaunu lankei skundu 
laiszkus.
isz to bus,

Ar pas vietini iMlvakorczIu agentą* 1

r i < e 4
I{ * > t m

su

Ir nežinau kas
Vyrai skundžesi ant merginu 

Jau ir ka daryti nežinau. 
Neviena prisiklepoje

y

prie 
vaikino,

Kaip utele prie barzdos ra
bino,

Iszvilioje keliolika doleriu 
pinigu, 

Ant pirkimo drabužiu.
Žinoma, pirma sugertuves 

padaro
Lieuvoje daro.

y

Teip kaip ir
Mergina pinigus paima
In miestą nusibastina,

Vaikino proce praleidže, 
Ir da daugiau pinigu geidže.

Ne gražumu, tiktai su piktu
mu baudže,

O vaikinas kaip kralikas au
sis suglaudŽe,

Visaip merginai
draudže,

Kgd jau bus gana — nepra- 
szytu,

Ta ye.ikala po voseiloi paliktu,

iškalba ir

----------——------- -t— ---------— 

KAMKentėti?
Rauniatizm.o, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPEUER *
VnlzbažonklU užreg. S. V. Tat. Ofiso. 

w 
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujjgautum uicraj j-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk. kad turėtu Įkaro (Anchor)

Litai, ir todėl nuo dtibur pinigu siuntimas in Lietuva skaity
sis Litais, kuriu kursas su nusiuntimu yra

... $ 6.00 | 300 Litu

... 11.75 | 400 Litu ...
500 Litu. ...

23.50 | 1000 Litu ...

50 Litu ....
100 Litu ...
150 Litu ...
200 Litu ...

17.50.!

sekantis:
.............. $ 34.50

44.00 
55.00 

108.75

New Yoi ko in KaunaLaivakortes isz
Laivakorte isz Kauno in New
Affidavitai parsikvietimui giminiu
Ingaliojimai, Aktai su užtvirtinimu

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

$105.15
Yorka ...................... $106.00

ir diaugu iii Amerika.
Lietuvos Atstovybes.

Vidzbnžcnklį.

Wi

11

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, 
ant užpakalio ir pado Himiner ar Lopa<4.

“BALL©BAND 
^2 RV*"

“Ball-Band” Guminiai čebatai ir čeverykai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti 
iš geriausių matcrjalų, ir suleisti į vietią tvirtu šinpUj per musų ypatinga veikmę.

Balti čeverykai parodyti Čionai yra padirbti ypatingai del kasyklų darbo, jie yra pa
dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens ar anglies negali supjaustyt ar nu
plėšt juos. Galima gaut “Ball-Band” Baltos^ Raudonos, ir Juodos spalvos. Paklausk par-

i

rnv 
tomobilius suvažinėjo 11 metu 
amžiaus lietuviu vaika, kurio* 
vardu anglu laikraszcziai pa
duoda kaipo Peter Stariskis. 
Jo tėvai gyvena So. BostohO ’ 
po. Nr. 291 Silver St. Jis buvo 
nuvežtas miesto ligonbutin ir 
daktarai sake, kad jis gali da 
pasveikti tenai, bet tėvai atsi- 
etne ji namo.

Gera proga plikiams!
Arablszka Mostis yra tikrai pasek

minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresą tai aplalkys tūjii 
arablszku gyduolių^ dykai. Raszyklte 
ant ežio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szios < progos visi kurio yVa 
pus-piiklai arba visai yra nuplikta, t.f. ■

Jog jau pinigu no turi, 
Ir kur gaus pinigu už szliu- 

v, < ba žiuri. 
Mergina tik to ir lauke, 

Perpyksta ir kaip padukus 
, szauke:

O tu ubago! 1 rengieki pa- 
ožiuotis,

1 - • 7 k ii b >Ne su maniih,*su1 kiaule ga- 
1 i poruotis,

► f iNa ir da pas 1 vaita vargsza
aps|<undžo

Kur da tonais vaikina nu- 
< jį bnntjžo.

Ne senei teip apie Mahanoju 
buvo,

Kur vienas .vyrelis in ergeli
< tik - pakliuvo;

Jeigu atsargois busite,
Tai in nagus tokiu valkatų

musų ypatinga veikmę.

*V V ? Kh|

hi
5W (į. , .

'hWIOt Hjty.svjp,

ir anglies negali supjaustyt ar nu-
DBall-Band

davinėtojo.
Mishawaka Woolen Manufacturirtį Co., 460 Water St., Mishawaka, Ind
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Pennsylvania
I

Power & Light Co.
Suraszas miestu ir vietų kur 
kompanija pristato elektriką

ALBURTIS 
ALLENTOWN 
ALMEDIA 
ASHLEY 
AUDENREID 
BEAVER MEADOW 
BERLINSVILLE 
BERWICK 
BETHLEHEM 
BINGEN 
BLOOMSBURG 
BOWMANSTOWN 
BRIER ( REEK 
BUTZTOWN 
CATASAUQUA 

•CATAWISSA
CEMENTON 

•CENTRALIA 
•COALDALE
COOPERSBURG 
CONYNGHAM 
COPI^Y 
DANIELSVILLE 
DANVILLE 
DRIF'TON 
DUBOISTOWN 

•II MAUCH CHUNK
E. STROUDSBURG 

| EGYPT
ELYSBURG 
EMAUS 
EMERALD 
ESPY 
FOUNTAIN HILL 
FREEMANSBURG 
FREELAND 
FULLERTON 

♦GILBERTON 
•GIRARDVILLE 
GUTHS STATION 

•HAUTO
HARWOOD MINES 
HAZLETON 
HECKTOWN 
HELLERTOWN 
HOKENDAUQUA 
HUDSON 
JEANESVILLE 
KELAYRES 
KULPMONT 

•I.AN8FORD
I.ATTIMER MINES 

•LEHIGHTON 
•LEWISBURG

LIGHT STREET 
LIME RIDGE 
MX’K HAVEN 

•MACUNGIE
McADOO 
McENWANSVILLE 
MAH ANO Y CITY 
MARION HEIGHTS 
MARTINS ( REEK

•MAUCH CHUNK 
MIFFLINVILLE 
MILFORD SQUARE 
MILTON 
MINERS MILLS 
MONTĄNDON 
MONTGOMERY 
MT. CARMEL 
MOUNTAIN VILLE 
NEFFS 
NESCOPECK 

•NESQUEHONING 
NEWBERRY 
NEW COLUMBIA 
N. BERWICK 
N. CATASAUQUA 
NORTHAMPTON

NORTHUMBERLAND 
NUREMBERG 

•PACKERTON
PARSONS 
PEN ARGYL 
PIGINS 
PLAINSV1LLE 
RICHLANDTOWN 

•RINGTOWN
RIVERSIDE 
RUPERT 
SCHNECKSVILLE 
SCHOENERSVILLE 
SELINSGROVE 
SHAMOKIN 
SHAMOKIN DAM 
SHENANDOAH 
SHEPPTON 
SHIMERSVILLE 
SIEGERSVILLE 
SLATEDALE 
SLATINGTON 
S. DANVILLE 
S. WILLIAMSPORT 
SPINNERSTOWN 
STROUDSBURG

♦SUMMIT HJl^L 
SUNBURY. ’

•TAMAQUA 
♦TATAMY •
TRESCKOW, 
TREVORTON'

T RUM BAtfER8V1L1 .E 
TURBOTVIUM 
UPPER IJ3HIGH 
VERA CRtJZ ' V’4 
WALNUTPORT 
WATSONTOWN^ 

♦WEISSPORT
W.CATASAUQUA 
w. hazletqn^

*

W. MILTON ’7
WESTON
WILKES-BARRE
WILLIAMSPORT
YORKTOWN

♦Wholesale Service

• : • » ■! .

Nepamirszkite 
Sžito

Kompanija VISADA 
mokėjo ir 
procentą ant jos 
Preferred Stock’a.

« > ♦ ’ k ♦», * *

Procentas mokamas • 
BE PERTRAUKOS,• r

per suvirszdu metus.
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US sunkiai dirbote už juso pinigą.
tie doleriai ka sutaupinote, uždirba jumis; ekstra; doleriu, per investinima juos in szerius 

Pennsylvanijos Power & Light Kompanijos PREFERRED STOCK’A.
jo; neiszbandyta, nei ne isztirineta. Szitie szerai. atnesza procentą —
kas tris menesius: 1 Sausio, 1 Balandžio, 1 Liepos ir 1 Spalio, ir procentas buvo ir yra mo
kėtas regulariszkai ir ant laiko be perstOVOS no kada tie szerai buvo pirma karta iszduoti 
suvirsz du metai adgalios.

Ne yra tai kas nau- 
užmokama PINIGAIS: t’

,|"’K

y

•r t

Pennsylvania Power & Light Kompanijos
Preferred Stock’as dar yra parduodamas po

R

■

p

♦

i3

$98.00

TRANSFER 
AGENT

Lehigh Valley 
Trust Company 
Allentown, Pa.

ir dividendas už szera.

_ r i

Kožnas szeras
pilnai inmoketas 
ir non-assessable.

ANDASI tukstancziai tokiu žmonių kurie 
-- sziandien galėtu naudotis isz savo sutaupy
tu pinigus per investinima juos in atsakanczia 
ir saugi vieta kur atnesztu giara procentą, bet 
vis atydeda ant tolesnio laiko už lai kad lyg 
nesupranta, investinima pinigu ar to bijoda
mi padaryti.
tai tik paskirdamas SAVO PINIGUS PRIE

V ra tai lengvas dalykas padaryti 
jeigu gyvenate apskritije kur randasi Pennsy
lvania Power &,.Light Kompanija, 
nueiti in ju ofisu^ ir padėti ten savo pinigu 

visuomeniszko

Bot invest i n imas pinigu yra

REGISTRAR

The 
Allentown 

National Bank 
Allentown, Pa.

darbo.
Galite

s
kur jie dirbs dęrnaudingos

Speėialiszka Nauda
j Prižiūrėjimas per Public Service

Komisija Pennsylvanijos suteikia 
protekcija del Kostumeriu, del tu 
kurie yra pirka szerus, ir del paczi- 
os Kompanijos.

2 Legaliszki dalykai kas-link iszdavi-
mo to Preferred Stock’o Pennsylva
nia Power & Light Kompanijos bu
vo patviįtinti per Messrs. Butz ir 
Ruff isz Allentown, Pa.
Henry Popper, Bodine ir Stokes isz 
Philadelphia, Pa. Messrs. Simpson, 
Thachor ir Bartlett isz New York ir 
per kompanijos advokatu Mr. Tho
mas J. Perkins.

Q Szitas stock’as arba szerai teip va- 
. • • y m 1 i • • w r- • • i •

Messrs.
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tarnavimo, per pirkimą tos Kompanijos 1 
ferred Stock’a. Kas tris menesius kompani
ja moka procentą: | Sausio, 1 Balandžio, 1 
Liepos ir 1 Spalio.
na, kompanija i.^zsiunczia bankavus czekius 
del visu kurie turi musu Preferred Stock’a. 
Procentas siekia suvirsz 7-ta Procentą ant ko- 
žno dolerio kuri investinat, jeigu pirksite sze- 

Jeigu turėtumėt

> re

Kaip tįk tuos dienos atoi-

rus už dabartine preke.
tik deszimts szeriu ta syk procentas siektu 

Yra tai lengvas būdas pa-$70.00 ant meto, 
daryti pinigą.

r i

Saugus In vestmen tas—Neyra tai spekulaeija
t

Szitas Stock’as arba szerai NEYRA tai spekulaeija. 
turi savo nuosavybes, kuri turi vertes milijonu doleriu.

<eyra ko bijotis. Kompanija jau
Tik dirstelekite ant suraszu mie-

Yra taistu ir vietų kur kompanija pristato elektriku, ir tai da vis platinasi ir didinasi.
namine pramone ir patis visada galite matyti jos pasisekimą.

i

Moka Suvirsz 7^-ta
Procentą Ant Dolerio

If

Kožnas. szeras, at- 
nesza 7-ta procentą 
ant meto. Gaunate 
czeki ant $1.75 už 
kožna Szera kas tris 
menesius; 1 Sausio, 
1 Balandžio 1 Lie 
pos ir 1 Spalio.

Z

Nereikia
Mokėti Taksu

/ t ■ ii ■ i •
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Szitie szerai yra liu- 
osi nuo Pennsylva- 
nijos 4 Mill Takso 

nereike mokėti
Federal Income Ta-
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dinasi Cumulative ir Kompanija turi 
kaneez procentą pilnai mokėti, pri- 
skaitant ir užvilkta procentą, jeigu 
butu, pakol gali iszmoket viena cen
tą procentą už Common Stock’a.
Už kožna szera ka turite, gautumėt 
$110.00 su procencziu jeigu Kompa
nija norėtu atpirkti jusu szerus, ir Į 
Kompanija turėtu duoti jumis 30 
dienu laiko, jeigu norėtu ta padary
ti.
Kad ir szitie szerai turi visame pi- 
rmybe kas-link prpcenczio, szitie 
szeraį turį pirma,yieta už Common i**' h/’ . p ♦ i »Stock’a, prie kompanjjos turto, nuo
savybių ir t. t.f laike.likvidacijos.
Kožnas szeras sfžito stock’o yra pil
nai apmokėtas ir non-assessable.|
Szerai gali būti pirkti ar parduoti
per Pennylvania Power '& Light 
Kompanija.

Szitas Stock’as turi pilna baisa- \ 
x vimo tiesa. k
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Information Coupon
(WITHOUT OBLIGATION)

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO
Investment Dept., Allentwp, Pa. 
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i Please send me 8-page booklet containing (1) More Information I
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Abqtit your Preferred Stock, (2) Details of Easy Payment Plan, (3)
i

How to Judge An Investment. u
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Dtdela kaucija Nudėta V
jos Banko Departamento. 
Ealu po priežiūra Valstijom, 
telp kad pinigai audėt! mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienon 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grcl

Ilaszyklte apie 
gausite teisinga 

Adresavoklte:

* tai ir pigiai, 
kainas o ,1 
atsaklma.

V. LAPINSKAS
d01 W, Mnhanoy Ave^ 

MAHANOr CITY, PA.

Ii

i

C II A S . S . r A R M L E Y 
Notary Public 

^Jelgu norite pirkti n r parduoti Stubaa, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojnme 

’ , * randas ir teip toliaus.
W. Centre SL. Mulmnoy City. Pu. 8

Real Estate Agent

w

Ant. J. Sakalauskas
’’ tlETUVISZKAS GRABORIUS 

IR D AL8 AKUOTOJ AS<1

h»

t ST
J

Lakioja kanu h Numirėliu pagal Nau- 
jauula randa. Pigi preke. Teipgl pri
stato automobiliu* visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau b parduoti negu kiti.

MH K. Pine SU Mahanoy City. Pa.

CAPITAL STOCK >125,000.00
Surplus ir Profits $534.348.50

{Mokame antra procentą ant sudėtu J 
apmigo. Procentą pridedant prie jus 5 
jPinifO i Sausio Ir 1 Liopon, ncpal- < 
Ssast ar atneszat parodyt knygute < 
{ar ne. Mea norim kad ir jus tarė- J 
,atU4Mt reikalu su musu banka, ne- 3 
Įpaišant ar maža* ar didelis.
{ Rankas adarsa nuo 9 ryte Iki 8 * 
(popiet Sabatoml* 9 ryte Iki 12 vai. ,

«

A

Žinios Vietines
— Kita utarninka pripuo

la rinkimai. Szimet renkasi gu- 
, Vice-gubernato- 

Sekretorius 
, sudžia

bernatorius
rins, Sekretorius Viduriniu 

1 reikalu, sudžia iii Superior 
! suda, Kongresmonas,
torius, ir tris Senatoriai.

— Badai cukrius truputi 
pabrango, nes daug jojo sunau
doję ant munszaines.

— 'Politika szimet niekas 
nesirūpina, nes szunc verta, ar 
tai demokratai ar republiko- 
nai. Žmonim nubodo balsuoti 
už “maszinos kandidatus,” 
kurie nesirūpina, apie žmoniš 
tiktai savo naudai.

— Jeigu žmonis 
munszaine su lajum, karboliam 

kitokioms
turi mirti. Jau kad darote na

tai nors nedekite baisiu 
nuo ko žmogui žar

nas iszeda. Daktarai sako, jog 
motu žmonis kris

Legisla-

t

maiszo

ir

mino, 
trueiznu

'» uf <•’ r

ląz SHENANDOAH, PA. Gyvoji Rožeė
* f *

truciznoms, tni

už dvieju 
kaip muses nuo munszaines.

— Misijos lietuviu Szv. 
Juozapo bažnyczioje užsibaigė 
pasekmingai. Daugelis žmonių, 
pribuvo klausyti puikiu ir isz- 
mintingu pamokslu lietuviszku 
misijonieriu kurie yra gerais 
kalbėtojais, pataikindami in 
szirdis žmonių. Tokios misijos 
privalo atsibūti kas metas isz 
ko žmonys labai pasinaudotu ir 
kitaip ant svieto gyventu. Mi- 
sijonieriai isz czion važiuos in 
Montkarmus.

— Norints musu aplinkinėje 
kasyklos dirba gerai, bet dide
lis gilukis kad darbininku ne- 
sužeidže daug ir neužmusza, 
norints kasyklos ne buvo ge
ram padėjime po straiku. Tas

padėkavone gi-

susirinkimas

Valuskeviczius, 
Eliadei f i joi Ii-

— Juozas 
44 metu, mįre 
gpnbutije nuo uždegimo plau- 
cziu. Graborius Lovanavieziusežiu. Graborius Lovanaviezius 
atveže kuna ir užsiims laidotu
vėms kurios atsibus Nedėliojo, 
ij valanda po piet. Panedolije 
atąibus pamaldos ‘ už vėlionid' 
auszia. Paliko paezia ir ketu
ris vaikus. ,r >
i f ’ ’

< — Ona Milus, 49 metu, juu 
įmole nuo gonkeliu savo namo, 
iszsukdama ranka. Likos nu
vežta in Asldando ligoiiVute. ,

• 1 I 4 n t * » ’ * t ’J \ ’ , . • * l *

t Po sunkei ligai dusulio
suvirszum meto laika, mirė Mi
kola Gaulis, 425 E. Mt. Vernon 
uli. Velionis paliko dideliam 
nuliudimia paezia, penkes duk- 
teros ir aunu. Laidotuves atsi
buvo petnyczioje su bažnyti
nėms į 
bažnyczioje.

pamaldomis Szv. Jurgio

Kada anglekasiai ėjo ,jn 
rado artimoje Cam-darbu, 

bridge kasyklų, negyva žmo
gų, apie 50 metu amžiaus, 
prastai' pasiredusi. Koroneris 
isztyripejo, buk žmogus mirė 
isz paprastos priežasties.

— Nuo kada kasyklos pra
dėjo dirbt, po visa aplinkine 
pasklydo visokie agentai par
davinėdami žmonim visokes 
szeras, pajus, aliejaus, kasyklų 
ir kitokias szeras kurios neturi 
mažiausios vertes. Patarėm ap
sisaugoti tokiu szpieliu, nes 
jau daugelis nusidegino inkisz- 
dami'.savo pinigus 
kompanijos.
darni' saYo pinigus in visokės

— Kazuno aptieka yra in- 
taisyta puikiause ir geriausia, 
nes turi visokiu importavotu 
vaistu ir.padaro receptus tei- 
singiause. 

1 —— —-- — —. ■ -.... —... !
TAMAQlA, PA.

Viename musu, kaime gyvo-, 
no labai dora -, ir prakilnios'
dvasios mergaite 
te Pumpurą i te. Ji lįuvo viena-

H. BALL. PrezldenUm
F. J. NOONAN, Vlco-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaslerius

<

priguli daug nuo paežiu darbi
ninku kurie patis save apsau
goja nuo nelaimiu.

— Mikas Varžinskas sude
da szirdinga
minems ir pažinstamams ku
rie ome dalybas laidojime jojo 
mylemos paezios, praeita Utar- 
ninko ryta, •f

— Mėnesinis
Pirmo Lietuviu Citizens Klubo 
atsibus Nedelioj 7 valanda va
kare mokslaineje ant kurio vi
si sanariai privalo pribūti, o 
Panedeli vakara 7 valanda 
Kliubas turės visuomeniszka 
susirinkimą ant kurio yra už- 
praszomi visi ukesiai. Szis su
sirinkimas yra užszauktas kas- 
link ateinaneziu rinkimu kurie 
bus Utarninke. (t.89

t

„KOŽNA 8EREDA> 9 ryte Iki 8 vakare. 
2-iraaJ'lorns • 41 WEST BROAD ST.

b.

f

DAKTARAS L W. HODGBNSi

t,Eikite ten kur esate tikri kad gau-

l'hiiadeUphla Specialistas 
Užslsenejuslu Ir Chroniszku Liga

savo 
| primena man 
’ Kiną 1/nfaiAo (

vardu Biru- Į
tine duktė Inbni turtingu tėvu. 
Da jai < 
motinos,* bet 
tuoniu metu numirę , ir jos tė
vas. Tuomet ji liko .vienu viena 
savo teveliu napiuoRc^ globo
jama vienos savo vįolinios gi
minaites.- j , ■ ’♦v

Jos tėvui mirus visas kai
mas tik sznibždejo kad jos gy
venimas liko vargingas ir kad 
ji yra kankinama savo auklė

ji tuomi niekam nenu- 
siskunde ir visi mate jos an- 
goliszka ramumą ir saldumu.

Nelaimėn ji
ba, ir tas ja labai vargindavo. 
Penkioliktais savo amžiaus 
metais ji sunkiai apsirgo ir 
galima buvo pramatyti, kad 
jos gyvenimo dienos neilgiau
sios. Savo vargus ir sielvartus 
ji kantriai kilnojo, niekad ne- 
nusiskunde, kitu , nepeike.

esant kūdikiu įjotgko 
. ąesu)ąukusr asz-

rožesgalvele, *v7«.vk>, 

szventus Betle- 
jaus kūteles gyventojus.

kalba man 
apie begaline Nazareto Moky-

Raudonoji rože

tojos.

i tojaus meile kuria jis ligi mir- 
, Balta 

rože primena man jo globėjo — 
Juozo nekaltybe,, kuris vienas 
tebuvo vertas sargas ir globė
jas Marijos; gi samanine 
kuri taip meiliai apsivyniojusi 
laiko glcby* szvelnius žiede
lius, primena man motinos Ma
rijos meilę prie dieviszkdjo 
Kūdikėlio. Bet asz dažniausiai 
masta'n aj)ie Jezu, kuomet asz 
tik pamatau rože. Dėlto Szv. 
RaSztas vadina Ji kvopianezia

I ties numylėjo žmonija. w • • t

apsigimę szlu-

kitu , nepeike. 
Prieszingai, ji da visu szirhis 
patraukdavo savo meiliu nusi- 
szypsojimu kaipo žibanti sau
lute savo auksiniais spindulė
liais nuszviezdavo tamsias 
ūkanotas nuliudusiu szirdis. Ji 
buvo kantri, maloni, nuolanki 
ir labai prietelinga. Jos tos do
rybes padare ja taip gražia ir 
gerbtina,“ kad kiekvienas no
rėdavo turėti su ja sentikiu. 
Kiekvienas jos gailedavos ir 
stebėdavos isz jos kantrybes su 
kuria ji kentėjo visus nesma
gumus. 4

Ji labai mylėjo visus be isz- 
imties savo pažinstamus, gi 
ypacz mažus vaikelius. Ji ilgas 
valandas praleiždavo jaunųjų

nuszviezdavo

kaimo mergaicziiį tarpe, daly
vavo ju džiaugsmuose ir nu
liūdimuose. Ji stengėsi kokiu 
nors budu jas paporinti ir prie 
tikėjimo meiles privesti.

Buvo tai vilijii priesz dan
gun ėmimo Szv. Mergelės Ma
rijos. Ji gavo sau ir savo drau-

<»t

L (. -

rijos. Ji gavo sau ir savo drau
geles ptio mokytojos puse die
nos lipos laikio. ji sukvietė sa
vo drauges kad jai pagelbėtu 
pagrąžinti kaimo bažnytėlė del 
tos szventes. Tas tai buvo di- 
džiąnsis džiaugsmas jos drau
giu Ifoki ji galėjo joms šuteik-

rože

dicviszkdjo

konvalija ir Szarbno rože. To
dėl ketvirta gavėnios sekma
dieni Szventasis Tėvas szven- 
tina ir balsamuoja auksine ro
že pagražinta brangumynais, 
kalba prie jos gražiausias mal
das kuriuos mini Jezu, kaipo 
amžina ja Rože, kuri palinks
mino ir iszbalsamavo pasauli.

— Gal da mums ka nors 
papasakosi apie rože lygi mes' 
neužbaigsimo darbo, Birute —

Taip asz papasakosiu labai 
gražia pasaka kuria asz nese
nai tik skaieziau apie Szv. Elz
bieta.

Ji buvo labai gailestinga, 
atiduodavo pavargėliams ka 
tik ji turėjo. Viena diena ji bu
vo beiszeinanti isz savo rumu 
su pilna priekaiszte valgiu, 
kuriuos nesze pavargėliams ir 
susitiko su savo vyru. Jos vy
ras norėjo sužinoti ka ji taip

Netycziomisatsargiai nesza.
paspruko jos priekaiszte ir vie
ton valgiu pabiro 
daug gražiausiu 
tai žiemos metas,
mažiausios abejones, kad invy- 
ko stebuklas ir visi kurie mate 
nusistebėjo kaiŲ

ant žemes 
rožių.

nebuvo nei
Buvo

nusistebėjo kaip Dievas atly
gino nusižeminusios karalienes 
gailestingumą.

— Kokia graži pasaka! — 
suszuko maža Rožyte. Geroji 
Birute pasakyk dar ir kita.

— Tik viena, 
rute ir pradėjo. —

Toliaus bus.
f

atsake Bi-

• • DIDELIS BALIUS. ::

Parengė Lietuviu Citizens
ti. Jos drauges, lyg darbszczios Kliubas isz Gilberton, Pa. 10

D R. JUOZAS J. AUSTEI 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kariumsn- 
•je. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
$ vakare.
UB E. Coal SL, Shenandoah.

SPECIALISZKAS
SUSIRINKIMAS!

Bell Tel. 359-R.

< W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABO RIES MA H ANO Y CITY, PA.

Laidoja Kūnui'Numirusiu. Pasamdo
Agwinobillus'del I^idotuviu Krlk- 

^inlu. V važine jimo

42Q W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

žnyežios bus laikytas, Panedeli 
13, 1922, Mokslaineje, 7 vai., 
vakare, del iszklausimo nu
sprendimo sūdo kas-link 
Žernaucko su Trusteesais, teip 
gi nutarti ka toliaus daryti su 
ta pro va. (3t)

Wm. Kritchin, Prez.
John Milunas, Sek.

PERSERGEJIMAS

tvll BU1 tmu ****

b V*' tvirta ruda ir atsakanti mediką- 
ii La AriLrtnv'ft Ah'**!11 U ka gydimą, per daktaru kuris turi 
da UA metu pasekmingo praktikavimo. 
G> tilma ka aplalkote nuo manes yra 
gvt Rantuotas.

J 6sato silpni, nervlszki ar 11- 
nedarykite toa klaidos ka kiti 

uždare, atejkite pas mane ir pas-
guo 
esą .
laptl ngai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavo Uoga,

’ Vltvrlu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis, Į užkimimas Ir sunkumas po val
giui, >axal» ivaigulls, silpnumas sslr> 
dies, i V visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszberimal, papuęzkos,

JONAS M. CISARIKAS Į 
, Fire Insurance Agent I i i

Apdraudžia (Inazurlnlu). Namus, | 
a 

E I* 
i■

M5 W, Mahanoy Aro, Mahanoy City I

Tav

G
I *14 W.

r

Tavorus, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies. 

Geriausiose Kompanijose

t Uetarlsskas Graborius

; K. RĖKLAITIS
pagalLaidoja Numirėlius

* naujausia mada Ir mokslą 
Turi pagelb|nlnke motore, 

jp/ielnamoa prekes.

r fid West Spruce Street 
MA H ANO Y CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

<■

f ANT LEQISLAT0RIAU8
jV Balsuokite už

K Adam C. Schaeffer
pTMio juao balso ir iatekmes.

II

I
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fiRALTIJOS-AMERIKOe
I O LINIJA 9Broadvay, Neverk NY L> |
J TIESI
I KELIONĖ

y

n h

jy1^.

B LJETUVX
PER HAMBURG A, pYlJ/^Ą 
/- ARBA LJEPOJtJ. rARBA LIEPOJĄ

Lietuvei vaduojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (kaęldęra) - i(P,w 

Visa trcczla hlaRA padalinta In kam' 
barus ant 2. 4. 6 Ir 8 lovų. 

ESTONIA Iszplauks M 15 Novembertfo 
Specialia Kalėdini* Iszplauklmas.L ■ 

LITU AN! A Užplauk* Decemberlo
Isz New Yorke ur Philadelphia In Hamburgą 
$103.50. In Plllavn $1000. Iu Liepoja $107.

i

f

f

1.
F

M 
1

isz Philadelphia in New York n geležinkelio.
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

ir szita

1, • o

Merchants Banking Trust Co.
' MAHANOY CITY, PA.

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

Nori kad taupytumet savo pinigus sziain banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 
įkyriu. Ji gali jumis suteikti pngelba.

Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai
• banka jeszko dauginus prieteliu.
Jl suteikia patarimą kur geriaustol iiįfrestyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gerą banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
A . —I—

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlus 

LEON ECKERT, Yiee-Profc™ «
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIAJmB'. FENTON,

D. M. GRAHAM, Prez.

T. G.,HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M.' GAVULA.
«•>

I

t

i

i

>

— Mahanoy City Water 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistįyki- 
te vandens^ pataisykite bcfcęan- 
czes paipas, gumines pampos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu,'.vi-

tai pa! engvmu.
Odos Į Hl A _ _ .

dedervj nes ir kitos odos ligos greitai 
pasidu* Ha per mano gydimą.

Silpu | vyrai ar pajėgos Jusu jaunls- 
tes jus * --------------  •
silpni? ĮA

4enkĮino4
.A

pasidut per mano gydimą.

te» jus |apleldiia? Ar eaate nuvargę ir 
r stokas jums drūtumo, mit

rumo h \ pajėgos ka gamta jums pa- 
jalgu telp tai matykite ma

ne. \ 
RnmnifsK uas visokiuose padėjimuo

se, teippgi \lsztlno ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda ner mono gydimą.

X..,- 1 .... 4.-1 —~ i. 1 l : t Ar esate įaervuoti ir trote nuodeju.
snr, kur tik vanduo bėga pere 1- gUpįį jr arge, pailsę isz ryto, be

■ ambicijos, btA gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, 'silpnos \ atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailsint pikti, iszbllszkusls ir 

^szberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
1 kau

luose, skausmas x^rkloje, stokas en
ergijos. Todėl negaukite.

Pasekmingai aidžių katare, astma, 
dusuli, užimąs gaivoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir 'sped*les ligas pilvo, inks- 
ku< kepenų, pūsles, lumbago ir neurl-

kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (tj.

ANT PARDAVIMO.

randasi

jeigu telp tai matykite ma-

i

; l'akausmas paozuVfce, skausmas

biteles, tuoj sulėkė aplink ja su 
pilnomis pintinėmis kvėpiau- 
ožiu geliu. Sudojusios ant jos 
stalelio pradėjo 
pinti in vainikus.

— Birute, kaip tau atrodo 
rožes, suszuko maža mergaite 
duodama jai piĮĮna pintinėlė 
gražiausiu geliu;. < ;;. ,

— Asz tikiu tu . jas myli 
geriausiai isz visu.

— Asz myliu 
atsake Birute, dėlto kad jos 
visos gražios ir suteikiu man 
gražiu ir linksmu miincziu. —

— Gi kokiu mineziu, tu
‘ I

gauni Birute? paklausė maža 
Rožyte, kuri buvo jauniausia 
tarp visu mergaieziu ir kuri 
buvo labiausiai meili su savo 
jauna mokytoja.

Sienines gėlės atsake Biru
te, kurios taip meiliai žydi 
musu darželiuose, primena 
man meile ir dėkingumą del tu 
kurie rūpinos manimi kūdi
kystes metais. — Rūtos ir mir
tų lapeliai* kurie savotiszkai 
saldus kad juos sutrina, pri
mena man kentejimo kvapsni 
kurs traukia nuolankia pagar-

visas gėlės

visas gėlės

darželiuose

ba isz suspaustos sielvartais

diena Novemberio ant Valūno 
Vyrams 50c.

Merginoms 25c. 
Kliubas užpraszo visu atsilan
kyti.

sales. Inžanga 
Moterems ir

ANT PARDAVIMO.

620-622 W.Namai po No.
Mahanoy St., ir po No. 619-621 
W. South St. Atsisząukit pas 
savininką.

Michael Hobbs
(t.89

*
1800 Eik Avė., 

Pottsville, Pa.

PARSIDUODA PIGEI.

Baras ir fikszczereų registe- 
ris, Buck Eye pumpa ir viena 
rankine pumpa, stiklai, lovos, 
forniezei ir 1.1.

139 W. Centre St..
Mahanoy City, Pa.

REIKALINGA AGENTU
Į..............

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauje agentu parduoti ju marsz- 

klnui* tlesog neszlotojams.
prekes. Sempelel dykai, Madison Mills 
503 Broadway. New York. ad

— ,■.^'■■1, —......... . I. .........  I I... ..................     I-'." ... .... .... .

stiklai, lovos

Nov.3

pigios

Nnmhi kurie randasi prioi 
G37 ir 639 E. Mahanoy St. Pil- 

KįtasA galas prie 
Pine St. ant kurio rajidasi I 
sziaucziu szapas.. , Atsiszaukit, 
ant adreso.

Mary Ė. Purcell

nas lotas.

sielos. Sidabriniai skambneziai 
ir konvalijos savuos lapeliuos ' 
pasislėpusios, kalba man apie •

(f on ir1’’į j Ateikite gausite rodo dykai. Po tam 
įpirzaliizklDslu kokfri sklrlnmas. gėrės- 

Robinsonas Patch Ir pacelliantls yra mano spsr
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDA VIMO.

I

I

Lotas ant W. Centre St. ku
ris dar yra užimt ąs per Majia-
noy City Lumber /to. Atsisząu- 
kite ant adreso. ?

Mary Purcell 
Robinson's Patch I 
?4ahanoy; City, Pa. |r

(t.90

habaa gydimo, Padekavonea nuo dak- 
karu, lojerju Ir dvaaiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomcndavotl per 
garbingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvergais ir Petnyczįpmis 10 
vai, ryte iki 8 vai. vakare. Su

pūtomis 9 ryto iki 12 piet.
į Dr. Hodgena Medical Offices, 

8. Centre St, (2-tras floras)
Pottsville, Pa.

Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja kataloga savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai: laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu
viszku rekordu, 
volialu del P Player Piano 
su lietuviszkoin gaidom, revol
veriu, szautuvu, lietuviszku 
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas.

1 JUOZAS F. BUDRIK & CO.
Birute, suszuko įce- 3343 g. Halsted St. Chicago, Ill.

kuklumą 311 kuriuo visos mer
gaites turėtu pasirodyti, sza-
lindamosi nuo pagyrirpu ir da-
romu-,joms pastabu. Ir o^z.įCla 
niekad nemaeziau žibuoklių 
taip nužemintu gardžiai dvel-

žibuoklių fonografu,
I >

kianeziu, kurios man neprimin
tu neturtėliu , dorybes, kuriu 
geras ir szvenths gyvenimas 
yra kaipo prasiskleidęs ir ne
vystas žiedas amžinybes darže.

— Bet apie rože, rože tai tu 
nieko nesakai apie savo numy
lėta rože,
lios isz j o ^klausytoj u.

— Rože, atsake Birute nu-

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma- 
Į zmį i on i kombinacija. Tos nesvarios baltos ’a TO pl‘‘i»>kanų lupynos sunaikina gražiausius

1
iiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priedu ph-irkanų. Tik kelia 
kartu,*: panaudojua jas iš galvos visi&kui 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rujfli-s.
Kaina G5 reniai aptirtose, arba už 75 centus prisiunčiamu 

tiesiai iš labnratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4lh St. Brooklyn, N. Y.

st

’ 1 •’ ■ ” ■- ' fur I.................. ... • . - w ■ .......... —............... ■ - - 1 ..... .1 ............ Mia. --r - ..........-.11...-*.

* a aa a nm a*•«** oa aaa i»i — «■ » a» ai <a aq n a* oa,amiii^b» »» 1 aeesi

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras | LIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bcglje 32 Į

Ir Lenkiukai.

DlL KOLER -

metus invairlaa Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežejlrnus, ligas tinimo, Invairlas ligas pa- 
elnanežias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypatisz- 
kal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba KuaUzkal

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 valęare 
Nedellomis 9 Iki 2 popiet

C3S PENN AYEn - PITTSBURGH, PA, 
________ __ ___ I

Geriausis Peczius yra 
Pigiausis Peczius!

Negalite pažinti pigiausi pccziu pagal 
Peczius ne yra pigus jeigujo preke.

jisai ne yra geras.
Yra tik tada geras jeigu yra padirb-

» X. » » J “ ’ . . * k.

tas isz į gero niaterijolo ir. per gerus 
unijos darbininkus.

Jeigu peczius yra neatsakacziai su
statomas tada neduos užganedinima.

Pceczius turi but padirbtas del nau
dojimo o ne del pardavimo.

Kada peczius yra padirbtas vien tik 
del pardavimo tada yra padirbtas pigei 
bet jeigu yra padirbtas del naudojimo 
tada buna padirbtas gerai.

■ * •" • j. 4r

Kada buna .geras tada turi savyje 
• gera materijola, gerai subudavotas per 
atsakanezius darbininkus ir ' gali t>iit 
gvarantytas ant 25 ar 30 metu naudo
jimo. Todėl geras peczius yra pigus už 
musu prekes. Blogas pecziuš ne yra 
pigus ne už jokia preke.,

neatsakacziai

ir gali tįut u 4
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