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Vilnis sudaužė lai va, 82 
pražuvo.

Calexico, Calif. — Asztuones- 
deszimts du meksikonu, mote
rių ir vaiku nuskendo su laivu 
Tolomobampo, kuris plauke isz 
Mazatlano. Baisi vilnis trenki* 
in laiva sulauždama. ji pusiau. 
Isz viso radosi ant laivo 103 
žmonis, bet tik 21 likos ižgial- 
betais.

Kunigas krito negyvu laike 
'ugnies.

Hooversville, Pa.
trėczia valanda panedol 
ta ugnis kilo klebonijoj no- 
prigulmingos bažnyczios czio
nais. Kunigas Vladislovas 
Vadkerti, iszneszibejo knygas 
ir kitus daigtus isz klebonijos 
ir laike tojo darbo krito negy- 

Daktarai nusprendė buk 
kunigas įniro nuo 
gos isz sumiszimo.

Rado “skarba.
Seaford, Del. — Kada How

ard Nicolas kasė pamatu del 
naujo namo, netikėtinai atka- 

skarba. Bet nebuvo tai 
auksas ne sidabras, tiktai pus- 
paintuke geros guzu tos. Dar 
bininkai* dagirde apie radini 
teip pradėjo smarkei 
jog iszkase pamata in kėlės 
valandas, bet daugiau skarbo 
nesirado. Nicolsas sako buk 
guzute turi apie 20 metu senu
mo.

* Kukluksai Skolkino paviete.
Pottsville, Pa. •— Ana vaka

ro, ant kalno, gyventojai pare
gėjo deganti kryžių, kuri už
degė Kukluksai. Palicije pri
buvo ant vietos tyrinėti, bot 
surado,,tiktai kėlės bonkas ka- 
rasino ir plakatu 
ežiu apie taja 
guve.

r Bernas nužudė savo gaspa- 
dine.

Bingen, Pa. — Ema Klotzio- 
ne, 36 metu, pati czionaitinio 
farmerio, likos nužudyta per 
berną Miltona Binder, 33 ine- 

Utaminko

Kunigas

vas.

se

szirdios Ii-

f f

kasti,

apraszan- 
slaptinga drau-

*)•>

tu, szeszta valanda 
ryta. Bernas buvo insimylejas 
in motere, o kada toji nesutiko 
ant jojo pagundimo, 
jaja, užmuszdamas ant vietos,! 
po tam pats sau atome gyvas 

v v ra ir

DIDELE nelaime
ANGLIES KAŠIKLOJE.

125 isz 400 darbininku badai 
pražuvo baisioje eksplozijoi.

Birmingham,' Ala. — Sere- 
doje po piet kasyklosia geleži- 

ki- 
dulkiu, ku-

nes rudos Woodward No. 
lo baisi eksplozijų
rioje badai žuvo 125 darbinin
kai.

Tame laike kasvklosią dirbo 
apie keturi szimta i darbiu in
kų. Priežastis eksplozijos buvo 
pabėgimas keliolika karu, ku
rie nutraukė elektrikini d ra t a 
nuo ko užsidegė dulkes. Vienas 

mate vienoje 
:u už-

Ka darytumėt ūžiant atsitiki
me motinos!

I

Chicago. — Ar kūdikis, k*i-
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ris užgimė be; ranku ir kojų, 
turintis ketu ros dienas senu
mo, sveikas 
gyvent ir

Sztai paveikslas

už tai kad

Teodoras Schierlmann, bur
mistras miesto Liberty, Kan
sas, likos baisei suplaktas per 
banda Kukluksu, 
pasiprieszino sąnariams tosios
draugavęs ir parandavojo salo 
del tūlo kandidato kuris panie
kino Kukluksus. 
m i stras Sch i erl ma n n 
pavietą Liberty ant 10,000 do
leriu kad
draugijai vieszpatauti.

Mergina vogė del laukemo 
kūdikio.

Milwaukee, 
Gertruda 
prie

Dabar bur- 
skundže

pavėlina tokiai

vo kantrybes ir 
>veika |)a

— Kada.
klūpojo 

bažnyczioje

darbininku i
40 darbiniu k 

rnusztu gulincziu krūvoje.
Prie kasyklų didžiauses su- 

miszimas, moters ir vaikai ap- 
ule kasyklas, verksmas neisz- 

pasakytas tuju yargszu kuriu 
vyrai ir tėvai pražuvo.

Kompanije kalta už žuvimą 
77 anglekasiu.

Valdžios 
isztyrinejo, buk

isz 
vietoje net

tr

Johnstown, Pa. 
inspektorei 
loenininkai Reillv No. 1 kasvk- 
In Spangler, kurioje žuvo 77 
anglekasei Nov. byra kalti už 
eksplozije kurioje 
tiek darbininku.
Valala, tris sanvaites adgal 
priesz nelaime pasakė fajerbo- 
siui buk kasyklos yra pilnos 
gazo, bet bosas jam paliepė ej- 
ti in “karszta vieta 
kiszt iii ne savo veikalus. Ka- 

naudojo atidengta 
buvo labai pa- 

gedias, teipgi kompanije netu
rėjo užtektinai fajerbosu idant 
goriau prižiūrėt n kasyklas.

ir (Jrutas privalo 
kensti varga kada 

užaugs, ar geriau toki kūdiki 
prasžidyt nuo Szios aszaru par 
kainos per užtrucinima? Tok i s 
klausymas užėjo czidnais, kada 
tris daktarai suėjo ant rodos, 
ka padaryti 
kuri pagimdo 
Brasca, 
tarų pripažinimai, 
melde juju idant praszalintn 
kndikvir neduotai jam-gyvent. 
Daktarai, neapreipzke motinai, 
jog josios kūdikis yra tokiam 
padėjime..

Ka jusu motįuiiszkos szirdis 
palieptu daryti ptmasziam atsi
tikime, ar volįntumot idant 
tokis kūdikio gyventu ar ne ?

Apia i keru ka 
daktarai nutarė palikti kūdiki 
prie gyvasties tvirtindami, 
buk juju priderysto yra užlai
kyti gyvastį žmogaus o no ati
minėti ja. Motina atsidavė ant 
Dievo valios ir angys kūdiki. 
Motina turi tik 19 metu.

Jono B ra
il .y isz Baltmoros, kuris pasta
te pirmutiniam 
Adomui ] 
mas, buk Adomas gimė 5,926 K 

!<n-1

musu tėvui 
parniūkia tvirtinda-
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metus adgal. Kaip jis iszrol W

vo tuosius motus tai neapreisz- ||
ke.

fe

L4'j

tris

syk losią 
szviesa, o oras

pražuvo 
Darbininkas

!! ir nesi-

Wis.
Hordick, 

altoriaus
Szv. Stanislovo, melsdama Dio- 

kad duotu jai
gimdima kūdikio, ku

rio lauke, likos 
vagyste.
prie kaltes, iszsikalbedama, 
buk josios mylemas jąja aplei
do be cento, o neturėdama už 
ka pirkti reikalingu dalyku del pasididino ant puses milijono 
laukemo kūdikio, buvo priver- 

Sudže jaja paleido 
pakol kūdikis 
nenorėjo idant

aresztavota už 
Mergina prisipažino 

kaltes,

Žmonis czedina ir taupina pi
nigus in bankas.

Harrisburg, Pa. — Nuo Ap- 
riliaus lyg 
taupintoju pinigu

Oktoberio menesio 
in bankas
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falti lietos gatves, teatrai, puo
šnus klubai, ir 
liai pietuose
yra kiti daly ai padare ‘Jobur- 

naujauos mados, patogiu

puikiausi liote- • 
nuo ekvatoriaus

<rn ’ o’* 
miestu. Jo apielinkese yra dau
gybe puikiu rezidencijų; 
bai laukuose insteigti g 

su bile

szove iiufabrik.

Da žiūrėto-

ti. JKlotziene paliko 
septynis vaikus.

Baime turi dideles akis.
Frederick, Md.

jai czionaitinio kalėjimo nema
žai turėjo baimes ana diena, 
po pakorimui Willi amo Stult
zo už žudinsta. Priesz apredi- 
ma pakorelio, graborius atne- 
eze marszkinius popierinėje 
dežeje ir padėjo ant stalo. Vi
si buvo aplinkui susedia prie 
stalo, kalbėdami 
mirti, kacLpztai
kės truputi pasikėlė. Dirstelėjo 
ant terjo dyvo visi ir net plau
kai pasiaziause ant juju galvos. 
Isz pradžių mane, jog tai juju 
baime turi dideles akis, bet 
kada antru kartu tas pasiant- 
rino visi pastok o aut kojų ir 
ketino bėgti, kad sztai isz dė
žutės ižbego maža pehike.

Priesz ' pakorimą Stultzas 
sake, jog pp smert ntejs bau
gint dažiuretojus.
Motina ir kūdikis sudege ant 

smert.
Hurley, Wis. — Pati Jono 

Svidnoko, 47 metu ir josios 18 
meneeiu kūdikis, sudege de- 
ganeziam name. Duktė Char- 
lotta, 17 metu, ižsigialbejo 
szokdama per langa isz antro 
laipsnio. Penki kiti vaikai 
teipgi iszsigialbejo. Kada vy
ras sugryžo isz tvarto visas na-

st a vogti.
ant liuosybes 
neužgims, nes 
kūdikis užgimtu kalėjime.

Dideles ugnes, milžiniszkos 
bledes.

Pittsburgh. — Kone visas 
____ as Duquesne Steel Foun
dry Kendell, sudege. Ugnis pa
dare bledes daugiau ant mili
jono doleriu. Du isz trilekos 
namu tik pasiliko nedalipsteti.

National Park, 
uis sunaikino

$75,000.
kilo

<. J. - Ug- 
deszimts namu

Washington
ugnis, bet

apie Stultzo 
ztai antvožas dežu-

žmonių Pennsylvanijoi. Isz vi
so yra 4,187,583 žmonių ka tan

iu bankas, 
sudedami in taji laika $1,762,- 
673,207.12 daugiau ne kaip 
praejta meta tam paežiam lai
ke. Toki raparta prisiuntė 837 
visokį bankai ip kontrolio bjn- 
ra.

Duodasi matyt, jog 
priprato prie czedinimo sunkei 
uždirbtus pinigus ant juodos 
Valandos.

Maistas visai neatpigo.
Washington, D. C. — Praej

ta menesi pragyvenimas buvo 
brangesnis ant du procento, ne 
kaip užpraejta menesi. Kompa
nijos duoda su viena ranka, o 
su kita atima nuo darbininko 
uždarbi.

pina savo pinigus

< T

žmonis

sū

su tokiu kūdikio 
pati Jameso Le 

italijonk|i. Pagal dūk
tai motina

padėjimo.

ar

gyvasties

z
i j'žfeei’- I <

j * w

I

fa

z;

i

Sferai

'/įjl

k žinia, buk

Ka turėjo daryti apleista 
motere?

Iron River, Wik. — Isz dide
lio rnpesczio kad jaja apleido 
josios vyras A. A. Sprogy s 
nelaiminga motČre

1

nelaiminga motore perpjovė 
savo dvieju metu šuneliui ger
kle su britva, po tam atsigulus 
prie lavonėlio, pati sau per
pjovė gerkle.
Sprogis paliko paezia be pini
gu ir nežino kur dingo.
Lietuvis uŽmusztas kasyklosia.

Terre Haute, Ind. — 
dely, Lapkriczio 13 diena

pati 
Mirė tuoj aus.

Pane-
Di 

xie Bee kasykloj, ties Pimen
to, tapo užmusztas lietuvis Jo
nas Albaitis. Jis buvo szaudy- 
tojas kasykloje. Tapo palaido
tas Seredoj, Lapkr. 15 d. Jis 
buvo apie 50 m. amžiaus. Paėjo 
isz Suvalkų gub. Isz giminiu 
ežia paliko Rože Pupiene ir jos 
tris dukteris ir du sūnūs. Jei 
kas nori placziau apie ji atsiži- 
noti, raszykite:
rauskv, 1843 N. 
Terre Haute, Ind.

I

LIETUVISZKAS BAJORAS.

Mrs. P. Zaka-
23-rd St.,

atsilankyti

verties
Parke teipgi 
tuo užgesinta.

Syracuse, N. Y. — Ugnis ku
ri kilo Cortlando fabrike sunai
kino teipgi du garadžius, ligon- 
bute bažnyczia ir keturis na
mus in laike puse valandos. 
Bledes daejna lyg milijono do
leriu.

Allentown, Pa. — Czion
doge didele puodu dirbtuve, ki> 

panaktinis. Ble
des padaryta ant 350,000 dole
riu.

Detroit, Mich. — Foreman 
Lumber Co., sudegė du blokai 
plytų verties $50,000. Kerszino 
sudegimo szimta namu, bet ug- 
nagesiam pasiseko kova prie- 
szais liepsnas. . \

Kūdikis sverentis tik puse 
svaro.

Lorain, Ohio. — Garnys at
lanko narna Jurgio Coon palik
damas tonais sveika dukrele, 
bet teip maža, Įmlp kokia vasz- 
kino lelukia, nes mergaite svė
rė tik puse svarą. Tėvas pirko 
del dukreles mažiausia, žiedą 
koki! galėjo surasti, bet diikre- 
le nesziojo žiedą kaipo rinke 
tint rankos. Yra lai mažiausias

rioje sudegė

damas tonais

— Užsmau- 
ir devynių

Užsmaugė paezia ir kūdiki, nu
žudė bosą, perszove du kitus.
Richmond, Ind. 

ges savo paezia
metu dukrelia, Donato Fierro, 
darbininkas ant Pennsylvani- 
jos geležinkelio, teipgi nužudė 
savo bosą Hendersona ir pa- 
szoves du kitus darbininkus 
dingo nežino kur. Priežastis 
žudinstos yra nežinoma, nes 
Fierro gyveno sutikime su sa
vo pačzia.

; gi khi 
ga!i ly

gintis su bile kokio kito isz 
szesziu kontinentu tokiomis in- 
staigomis. . • ' .

Vienok akivaizdoje to puo- 
sznumo Joliunnebburg vis dar 
turi savo žymos kasyklų, busty- 
niu. Gražiuose 
klubuose ginta 
turtingu finanMeriŲ,/ 
matyt sedmožius ,]

progų jieszkotojUH 
budeles isz

in steigti

I 4

ir iszpuostuose 
iszsidabinusiu 

galimh.
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bątais apsi-

movusius
Geležiniais stogais 
ankstyvųjų dienu dar visiszkai 
neprūdingo; gemblerystes
vai ir geryklos lengvai kasėju 
surandama mieste kur jie gali
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praleisti savo uždarbi tradici
niu kasėju . kainnf paprooziu. 
Nei taipgi pats* miestas, su vi
sais savo vieszais 
ir architektūra, j 
dvideszimto szimtmeezio balto 
žmogaus gyvenimas.
100,000 Afrikonu
ribose. Motoriniai vežimai turi 
pirma vieta važinėjimuose, vie
nok sunku Boero ratai nepra
dingo dar visiszkai isz to pa
veikslo. Jr bile kas gali važiuo
ti asfalto keliu — ar bent galė
jo keletas metu atgal — dvira- 

rikszo’, trau
kiamam pluksnomis Žuly juo
duko.

“Neramumai buvo )vg Jiki-

t inrengimais 
nėra visiszkai

:<
X;
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ISZ VISU SZAL1U
Žmogų galima apvilkti bron

ziniu skūra.
Paryžius. — Daktaras Don- ft?

mer, sąnaris francuziszkos me- 
dikiszkos akademijos, tvirtina, 
buk jisai surado būda permai
nyti balta žmogų ant bronzi
nio panaszei kaip misingi ga
lima paauksuoti. Sako dakta
ras Doumer, buk jojo iszradi- 
mas butu naudingas 
kurie g.1__ 1.... ...
reli o tada stovėtu kampe! i jo 
kai]) kokis stovylas.

del tuju, 
geistu iszbronzuot numi-

Atrado žmonis su uodegoms.
London. — Wanda Helbig, 

pati kapitono .fono Helbigo isz 
laivo Eclipse, atbūdama kelio
ne po Borneo, sako, buk tena is 
randasi sztamas žmonių kurie 
turi uodegas, panaszei kaip tu
ri bezdžionkos. Moteres 
sztamo žmonių juodina
dantis idant atskirt save nuo 
nevedusiu mei^ghiu. Tiejei 
žmonis neturi jokios kalbos ir 
skiresi visai nuo sztamo žmo
nių gyvenaneziu ant salų Mal- 
szaus oceano.

tojo
sau

“Karta man teko 
pas lietuviszka bajoru 
nepaprasto budo žmogų, bet 
,labai besididžiuojanti savo len- 
kiszka kilme ir lenkiszka kal
ba“, pasakojo Ramkeviczia. 
Ineinii kambarin, žiuriu, ant 
stalo stovi tuszti bliudai, o jis 
kad skėtriojo po visa kambarį, 
kad net kėdės vartosi. Sakau: 
‘Ugi, del Dievo meiles, ka tams 
ta dabar ežia dirbi?’

“Cziko, cziko, poli m pasaky
siu“, jis atsake prakaitu nuo 
kaktos braukdamas ir szokda- 
mas in virszu su nauja energi
ja-

Nusistebejes, stoviu ties du
rimis ir žiuriu, kas ežia do vei- 
vakas ir, nieko negaliu supras-

Ant galo, pamaeziau, kad 
kambaryje buvo muse ir ponas v- 
bajoras stengėsi ja sueziupti. 
O kad laksto, o lead vaiko! Ant

pasakojo

ii.

labai

meigiliu.

Trinukai ir dvynukai gįme toi 
paczioi sanvaitei.

London. — Nepaprastas gi
mimas penkių kūdikiu atsitiko 
czionais. Tula motore pagipide 
pirmiause trinukus o paskui 
dvynukus toje paezioje sanvai- 
teje. Teip pranesza Central 
News bjuras. Visi vaikai tuo 
mirė, bet motina pasveiko. Da 
panaszaus atsitikimo negirdė
ta.

Banditai apipleszineja ir de
gina kaimus.

Shanghai, Kinai. — Bandi
tu armijo susidedanti. isz 30,- 
000 vyru, kurį paėmė in nelais- 
via keliolika amerikoniszku 
misijonieriu, ejna. per mieste-

JOHANNESBURCy, afrike
AUKSO MIESTAS.

4 k 

burg
Johannesburg — 

kai]) ji kartai 
kitu

Suvirsz
gyvena jo

Amerikonai gerai užaseku- 
ruoti.

Philadelphia. — Amerikonai 
žino, jog apdraudimas savo gy
venimo asekuracijos kompani- 
josia užsimoka, o pinigui mo
kami už apdraudima gyvas- 
czio, tai teip, kaip indedami 
in banka. Praejta meta žmonis 
praleido pusketvirto bilijonu 
doleriu ant apdraudimo savo 
gy vaseziu konia ant vienuolika

I a i • « : 1 ate «■ *

galo sugriebė: paemes .ja už lius ir kaimus, apipleszineja
sparnu, priėjo prie salo, pravo- 
že cukrinyczios antvožą, ir in- 
leidos ja vidun urnai užvože; 
paskui, su užganėdinta szypsa, 
atsisėdo ir juoda skepetuke 
szluostesi nuo kaktos prakaitu.

“Na, ir kam tas viskas?“ 
asz užklausiau, dar labiaus ne
galėdamas atsistebėti.

i ‘ Tuoj pasakysiu ’•’i,> jis. atsi
liepė * 'Wdid&iai alsuodamas; 
“adz noriu iszbandyti, ar ma-

Tuoj pasakysiu

arba ‘Jo- 
vadina- 
miestu 

Pietų
tarp 

pauksztis’

sako buleti-

3 
3

ain—yra
‘and ringas
Afrikoje, kaip lygiai jis yra isz
‘aukso miestas,’’
nas iszleistiis National Geogra
phic Society apie ta sritį ku
rioje streikuojantieji mainerini 
ir revoliucijonieriai pastarose 
dienose buvo apkhipti 
te rijos,

infan- 
tanku ir 

orlaiviu iszstatytu Piety Afri
kos Valdžios.

“Tasai miestas gimė isz di
džiausio aukso atradimo kokis 
tik moderniniam

tęsia toliau buletinas 
ir pakilo iki miesto

keletą metu beveik ant paežiu 
Ji.- yra beveik ant 

briaunos taip vadinamo ‘Band 
(oficialiai

kavalerijos,

t y.j vadinamam 4

užleista Johannesburg!!! o *

noma
i l

3

11 kasenu’.

pasauliui ži-
------------J,
visai in

didžiausios

y

AVityatersrand), 50 
myliu kalnyne auksa turinezios 
žemos isz kurios
sroves pasaulinio aukso plauke 
nuo 1906 melu kuomet tenai- 
tine produkcija pervirszijo ran 
dama visoj Sziaurin’eje Ameri
koj. 

4 4 Pirm Pasaulines Kares kas 
metinis auksas iszimamas isz 
tojo Rando pasiekė $175,000,- 
000 ir iki metu iszkasiinas vėl 
numažejo iki $138,000,000, kas 
pasmus abelnai buvo puse viso 
pasaulyje gaauto aukso tais 
metais. 1921 metais augszcziau 
sias aukso iszemimas pervirszi
jo iki tolei pasiekta diduma 
kuomet iszz Rando iszkasta 
aukso vertes už apie $200,000,- 
000.

4* n llll

m o 
nuo jo užgimimo 1885 ntetais, 
ir daugiausia jo klausimu svai
dėsi aplink kasyklų savininkus • 
ir darbininkus Durni Kare isz- 
tiesu iszaugo nuo atradimo auk* 
so ant Rmido ir nuo užplauki- * 
mo tukstaneziu Anglu. Nelai-: 
mingas užpuolimas Jamesoho 
miestelio buvo taikyta *priesz 
.Toliamir-burga, ir 
laiku las miestas buvo užimta 
isz vidaus Anglu kasyklų vedė
ju. Vos priesz Pasaulines Ka
res iszsiveržima Johannesbur- 
go apie linkę j buvo panaszus 
baltu maneriu sukilimas, tik 
nesusipratimai .liko sulopyta- 
delei. užėjusio , ^idesnio kon- 
Uikto? : y

4 ‘ G avimas da rbininku ‘ in
Rand kasyklas visada buvo pu- ' 
selinai dideles svarbos klausi- 

kasyklast

tuo paežiu £

r> *

manor iu

flikto.
Gavimas

mas. Kad paleisti

Johannesburg’’ 
vidurį tojo Rando, su daugybe 
aplinkiniu miesteli, nutiestu 
jo atokese prie kalnu paszoniu. 
Diduma to baisiai s gausau 
skarbo iszplauke 
lis, delei ko, ir 
pasiganedinimo tarp baltu ka
sėju iv Boeru ūkininku. Vienok 
nekuriu milijonieriai ir pus — 
milijęneriai gausiai leido toje 
szalyje, ir ju iszlaidos, kaip ly
giai ir milijonai iszleisti darbu 
vedimui, Johannesburga dare 
turtngu. Iszskyrus trijų miestu 
netoli Viduržeminm juriu, ku
rie galima skaityti priguli prie 
skirtingos civilizacijos, Johan
nesburg yra . metropoliu Afri-

miesteli

in kitas sza- 
apsireiszko ne

gyventojus ir degina kas tik 
papuolu in juju kelia, palikda
mi paskui 'save daug nužudytu 
auku. 

i .

Toji banditu armijo suside-: fcos. Jis turi gyventoju pervirsz 
da isz kareiviu paleistu isz ka- 
riumenes. Banditai paėmė 
tukstanezius moterių ir vaiku 
in nelaisve, su koreis hjaurei 
pasiclgineja. Valdže negali ju
ju* apmalszy t, nes neturi už-

__ - , »■ / . < 
dirbti pilnai kiek galima ref- ' 
kalinga perviVi-z
bininku. Vieliniai -negrai meg-J 
sta labiau dirbti ant ukiu ir : - 
prie galviju pas Boerus- Baltų
jų žmonių užtektino skaieziaus 
negalima gauti, 
kai iszgali mokėti pilnai 
kainas baltu žmonių algas. Vie
nu briku buvo atgabenta 50,000 * 
Chinivcziu darbininku, vienok 
ju esumas tenai šukele tokias 
negeroves kad 1910 metais ju 
paskutinis turėjo būti sugražin 
ta isz kur atgabenta.. Pastarais - <•. 
metais desetkai tukstaneziu ne
gru isz Portugalijos Rytu Af
rikos buvo atgabenta kurie ga
lima buvo iszjudint prie darbo 
užėmimui vietiniu negru rie
tu, ir 25,000 sziek tiek prala- 
vintu baltu darbininku,?.^, Jr

—Foreign Language Infor, Service.
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neigi savinin- .

<

4

i

nes neturi už-

nes negalima
250,000 isz kuriu apie 150,000 
yra balti.

Jis yra miestas daugybes 
, nekuriu ju 

ir daugelio augsztu panaszus 
Baugiau ih Amerlos struktūra gydymo, apie kokius nesapna^

4 4 

puęetinti budingu

Suvirszum dvideszimts tuks- 
tanezei žmonių mirszta kas 
metas ant vėžio. Todėl temy« 
kite ant mažu ižberimu ant kū
no ir žaiduliu,
žinoti kas isz ju gali pakilti. 
Vėžys viduriuosią yra gydo
mas su pagialba radium. Moks
las ym didele galybe, kuris isz- 
randa kas dien naujesni tyuda’ ‘
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GIRDĖT
Augusto ii’ Septemberio mė

li esi u ošia aait riisiszku geležin
keliu likos papildyta 64,978 va- 
gysezin ir apiplesziihu. Tuosia 
menesiuosia pavogta 420,000 
pudu maisto, 519 gyvuliu, 12,- 
000 pudu bulviu, 813 szinotu 
visokio ceikio ir 1.1. Didesne 
dalis isz vagiu buvo: geležke- 
lio virszininkai, milicijantai ir 
slapti agentai.
Į -1* • " ■ «'

Du kart vyras myli savo pa- 
ežia — bažnyczioje laike vin- 
czevone^ ir ant laidotuvių.

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

Soviatine valdže nusprendė 
priverstina kariszka tarnysta 
del visu kurie turi 20 lyg 40 
metu. Laikas tarnvstos del 
peksztininku ir artileristu yra 

o laivorysteje ke-18 mehesiu, 
turi metai.

jeigu jam tosios tiesos nepatin
ka idant balsuotu ant permai- 
nimo.

Tas viskas yra labai puikei 
bet poną

Nevažinckie automobi- 
jeigu ne 4,1 ”

Klausymas yra,
o kada no. Dau

gelis užskolina savo narna, 
idant pirkti automobiliu. Vie
nas milijonioris prilygino žmo
gų be automobili aus in pauksz- 
ti be sparnu.

Ka daryt, teky r i am progre
so laike automobilius yra roi-> 

Kad Rockefelleris 
savo gazoliną, tai 

žmonis daugiau važinėtu bam
bi leis. ____

Fannerei ant
kad goležihkolei nepristato už
tektinai vagonu ant gabeni
mo jevu. O bet Kansu farmerei 
szimot pirko 31,500 nauju au
tomobiliu kurie kaszta.vo 24 
milijonai doleriu.

JAUNAS NARSUNAS.

sako: 
lium

k c
Rockefelleris teipgi

gali važinėti 
u Žako liną

kalingas, 
papigintu

turi pinigu.
kada, žmonis

vestu rugojo

Ne vienas isz skaitytoju gal 
jau pats persitikrino, kokia ne
laime yra girtuoklystė ir kokia 

......-.......... I visos szei- 
arielka! Yra

nauda at.nesza dol
mylios,
ciznu, naikinanti sveikata ir 
būvi, o kas karta tam bjaurain 
papratimui atsidavė, tam sun
ku yra nuo to atsikratyt. Go
rinus? suvis ne gerti josios ir 
niekad josios ne ragauti.
be arielkos ir likieriu galima 
gyventi. Ant užgesimo troszki- 

ižginrt stiklą

tai Im

Juk

driito pas- 
geryrno ariel-

nu mariu

tuojaus iszajs/Ainsiu
vaikinus malszei. — Tėvas ma
no buvo geras ir darbszus žmo
gus o gyvenome visi laimingai 
pakol, kol tęvas no pradėjo 
giart i. Tada atsilankę pas mus 
vargas, ne buvo, ne pinigu no 
szmotelio duonos. Motina ma-

nes in koki laiku lipsi r go ir nu- 
Kcles' hdyiiiiM priesz 

manę paszauke

li o dirbo pakol turėjo pajc

mirė.
s inert motina
pas save ir tari*:
zuk, kas isz. musu iszojo per 
girtuoklyste tavo tėvo! Priža
dėk mirsztancziai motinai, jog 
savo gyvenime 
linstosi 
tave apsaugoti t— 7 
gyvenimo tavo tėvo! -

- Motai Juo-

niekad ne da
ngstosi jokio f gerymo! Noriu 
tave apsaugoti

i MOTERIŲ ALGOS.

Sziadien girdime labai daug 
kalbu apie algas, ir daugelis 
atsiranda, kurie skaitos 
sprendėjais ir taria 
turi būti sumažintos ar ne, bet
geriausias dalykas butu žiūrėti 
tiesiog in algų klausimu ir nu
sistatyti savo nuomone apie ji.
------ ----- 1,

save 
ar algos 1SZ-

Su v. Valstijų

Roformatoris — tai 
kis žmogus, kuris 
idant visi butu geresni už ji.

h....  ...... ■■■■

Suraszas parodo buk Ameri- 
ke praejta meta padirbta fo
nografu ir rekordu už 98 mili
jonus doleriu. Mete 1915 tujų 
girgždaneziu naminiu 
viii“
doleriu.

yra to- 
geidže

‘ ‘ uosz- 
padirbta už 159 milijonus

Vyras ir rrtotero yra pana- 
szus in žirkles. % Sujungti kaip 
žirkles, negali persiskirt, no- 
rints tankei skiresi vieni nuo 
kitu, bet nelaime tam, kuris 
terp juju gausis.

Gustavą Wallach, apsivedė 
ana diena Najorke isz laižybu 
su savo drauge, bet vargsze 
dabar jeszko persiskyrimo 
nuojsavo vyro. Gustavu sako, 
jog tai buvo sunkiausios laivy
bos isz penkiolikos doleriu ko
kius kada užsidirbo.

nuojsavo vyro.

Paprastai mergina sau ne
karta iždestineja, ka jiji veiktu 
būdama hiotere, o vela vedus 
aotere mansto sau, ka jiji 
eiktu, jeigu vela pasiliktu 

mergina.

Dabar randasi vienas pacz- 
tas ant kožno 58 keturkampi- 
niu rriyliu czionais Suv. Valst., 
arba vienas pacztas del kožno 
deszimts myliu ilgio ir szesziu 
myliu ploczio.

Daugeli kartu žmogus sako, 
buk turi 
šia. ’ * 
kokiuosia, nes gal ne visuosia. 
Kiek isztikruju randasi kaulu 
žmogiszkam kūne ? Anatomai 
isztyrinejo, buk žmogiszkam 
kūne randasi 246 kaulai. Au
syse yra szeszi, galvoje asz- 
tuoni, veide keturiolika o bur
noje 32 (dantis). Nugarkaulije 
randasi 26 kaulai ir tiek ran
dasi krutinėję.
kaulu musu kūno neprivalomo 
rugoti.

“skausmą kauluo- 
Bct užejna klausymas

Ant stokos

Nes

Jeigu czionais invede pro- 
liibicije idant truputi užbėgti 
girtuoklystei, tai kaip iszrodo, 
dideli turi “pasisekimu.“ 
munszaine plauke szaltineis ir
konia kožna diena paima dau
geli aukn. Didžiausi (o ir ma
žiausi) girtuoklei greitai 
mirszta, nes su munszaine gy
venimą sau užtrucina. Kada 
girtuokliu jau ne bus, tada ir 
prohibicije nustos.

girtuoklei

Anglijo Suv.aprpiszke 
iValst. buk $50,610,000 kokius 
yra kalta kaipo procentas, bus 
išmokama už keliu dienu. Da 
turi užmokėti Dėdei Šamui 
610,000 doleriu kaipo procen
tą už parduota, sidabrą laike 
karos. Angliję da kalta 61 mi
lijonus už kariszkas skolas.

.  f*

I Jannas Rockefelleris, sūnūs 
Beno milijonieriaus primena 
kožnam, idant stengtųsi cze- 
Įdyt centus, nes isz centu auga 
įdolerei, idant dirbtu asztuones 
yalandas ant dienos, idant pa- 
guodotu tiesas ir prohibicija, o

fa ■ * ‘ '

Paskubinkite su prisiimt imu 
užmokesezio už laikraszti, nes 
neužilgio pradėsim iszsiuntiue- 
ti Kalendorius ant 1923 meto 
del kožno pilnai užsimokėjusio 
skaity tojaus.

Aezaru
dinti
kur priimami ir

Europos, kaip ra-

sala galima pava- 
Ellis sala New Yorke, 

perži uromt

ir net
Tuo-

salos valdininkus.
valdininku imant

ateiviai isz 
szo Draugas.

Nelabai senai Amerikos lai- 
kraszcziai rasze apie ateiviu 
vargus, išznaudojimus 
kankinimus toje saloje,
met praneszta, jog salos val
dyboje padarytos žymios at
mainos. Viskas aptilo.

Sziandie keliami nauji skun
dai priesz. 
Susekta du
kyszius. Tuojaus pradėta tar
dymai. Sakoma valdininkai 
prisipažinę prie kaltes, 
jiedviem davės kyszi, tas buvo 
inleidžiamas in Suv. Valstvbes 
be jokiu sunkenybių.

Susekta, jog vienas vokietys 
baronas inleistas in S. V. tik 
dėlto, kad to reikalavęs vienas 
turtingas medvilnes pramo
ninkas. Tas vokietis saloje ne
buvo sulaikytas nei dvido 
szimts k e tu rin valandų, nors 
pagal instatymu jis turėjo but 
deportuotas, kaipo kontrak- 
tuotas darbininkas.

Vienos turtingos ameriko- 
niszkos matronos tarnaite sve- 
timszale taippat inleista be di
delio vargo. Bet tuo paežiu 
laiku deportuota viena varig- 
sze moteriszke atkeliavusi isz 
Armėnijos, pabėgusi nuo tur
ku persekiojimo. Gi deportuota 
todėl, kad jinai Turkijoj gimu
si, kad tuo tarpu turku ateiviu 
kvota jau buvo pilna.

Seniau praneszta, jog Ellis 
sala ateiviams norima padary
ti džiaugsmo rūmais. Bet ji ir 
toliaus pasilieka isznaudojimu 
ir aszxaru vieta.

Suprantama,
negali kaltinti vyriausybes. Ji 
nekalta. Bet Darbo departa
mentas visgi gali rasti atatin
kama tai salai virszininka, ku
riam rupetu valdininku tarpe 
palaikyti geležine 
Ten reikalingi 
vien turi sąžine, 
meile.

Juk per sala pereina viso
kios ruszies žmonių. Ju tarpe 
pasitaiko net desperatu. Val
dininkai, ypacz po karo, girdi 
vienus vargszn sielvartus, ma
to aszaras. Ilgainiui ir stip
riausi nervai atbunka.
' Reikia tikėtis, kad vyriausy

be inves ten reikalinga tvarka 
ir ta sala pakeis vargszams 
džiaugsmo ir meiles vieta.

Valgiu Gaminimas
y*—1R—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 

. privalo turėti ssia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 102 puslapiu 

' didelio formato. Drūtais
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.60 .

W. D. B00ZKAU8KAS-C0.

Kas

už tai niekas

drausme, 
valdininkai ne 

bet protą ir

MAHANOY CITY, PA.

niino geriausia 
vandens.

Kaipo pa ve i zd a 
tanavijimo nuo 
kos, vienas jaunas vaikinelis
15 metu senumo, kuris priėmė 
dinsta tarno ant vieno isz fran- 
cnziszku laivu.

Vos laivas iszplauke ant pil- 
laivorini pradėjo

giarti arielka o teip-gi padare 
ir vaikineliui czierka tojo tru- 
cinanczio gerymo.

— Acziu jums, asz ne geriu 
arielkos — atsako vaikinas.

Laivoriai juokėsi, nes nė ga
lėjo ji. prie to prispyrt. O kada 
kapitonas apie tai dažinojo, ta
re in vaikina:

— Turi giart! Kožnns tik
ras laivorius gere arielka. Na, 
ginrk! — pinnrt ir antra karta 
gal tau po tam bus szliksztu, 
nes in laika, priprasi prie to! 
Gerk! 1,1

— Ne, — acziu!
Kapitonas, kuriam niekas ne 

dryso pasiprieszint jojo palie
pimu, inpuole in baisu piktu
mą ir liepe vaikina uždaryti in 
kainbari.’ Ant rytojaus tas pats 
pasiantrino liepa vaikina pri- 
riszt prie augszcziausio žėglio. 
Nes ir tas nieko ne gialbejo. 
Pusgyvi ir koim suszalusi nuė
mė ant rytojaus ir vela prispy- 
rinejo prie gerymo arielkos.

Kapitonas ne galėjo susilai
kyt nuo piktumo.

— Pasakyk man, del ko tu 
nenori giarti arielkos ne josios 
ragaut i ?

Asz tai ponui kapitonui
, I « t I ■ «* • ♦ < « . • » ■ ’ ’ (

inpuole in baisu piktu- 
fa A a _ ~fa^ • a

Greicziause inkale vinis.
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Miss Agnieszka Ellinger isz

nuo pnnaszaus
— Už tai 

pone kapitone, asz gerti ne ga
liu! Ne galiu sulaužyt duota 
žodi mirsztancziai motinai pas
kutinėjo valandoje smerties!

Tieje žodžei labai sugraudi
no kapitoną. Pasilenkęs pa-kapitoną.
glostino galva vaikino, tarda
mas:

Ne mano mažas n ars li
ne, asz tave prie to ne prispyri- 
nesiu. Dalaikyk duota žodi mo
tinai, o jaigu kas tave prispy- 
rinetu prie gerymo arielkos, 
tai atejki prie manos ir pasa
kyk man!
KARTIS, KARTA KORESI 

KARtl.

Baltrus Kartis buvo labai 
neradęs kur 

gult, erne kartis ant szieno, bet 
nupuolė. Dirst, ant žemes stovi 
kartis ant szieno — szienkartis 
Kartis. Kartis atsistojo an kar- 
czio, pasgriebia u^ szienkarezio 

Karczio 
kuris 
Kar- 

kad jis

piktas. Karta jis,

'■rrr;—, * •' —xr—*x- 

Neoikankink au
Reu nudizmu 

Neuralgija
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Ex|iellsriu
* » I' *

ant f.kauJpiuų vietų, pa
jausi odos degimų~ir*Užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuoj aus užstos.
Tikrasfti Pain-Expelleria turi 
INKARO viiisbaženklį.

Strėnų Diegliu

T
a1 ii n (1^ 1 1 a *, dr prižiūrėti, jog 

namu savininkai ir valgomu 
daigtu pardavinėtojai užmokė
ti. ’ ....

Ir nepaisant tu visu iszlaidu 
moterims dar nepasiseko
gauti pripažinimą savo vertes 
pramonėse. Jos vis dirba Už ma 
žas algas ir be jokios ateitei- 
ties. Todėl svarbu paskirti mo
terių algas, ir jas . padaryti 
pastovias. z

-r-Foreign I?anguągo Infor. Service.

Moterių Biuras
Darbo Departamento, jau per 
keturi us metus teini ja algų pa
dėti kaip lieczia moteris. Bet 
algų klausima yra sunku isz- 
riszti nes nėr informacijų nuo 

ant visuome
nes ir todėl tas, kuris garsinu
sia rėkia, jog algos per augsz- 
tos, yra tas kurio balsas toliau
sia girdėtas. Bet kuomet algos 
permažos, tie kurie ta visuome
nei pranesza, yra tie 
moterys, kurie 
algoms apsieiti.
pertikrinti visuomene.

Suv. Valstijų Darbo Departa 
num t o Moterių Biuras yra val- 
diszkas biuras, kuris stengia 
prižiūrėti moterių gerove. Yra 
bosznliszkas isztyrinetojas pra- 
moniszku aplinkybių kaip lie- 
czia motoras ir bando sužinoti 
dalyku abi pušes.

Vienas isz svarbiausiu ir rim 
cziausiu jo isztyrinojimti 
papratimas mokėti moterims 
mažas algas.

Kalbant uplH- mažas 
turime omonyjY turėti kiek tas 
ir tas, kuris arba kuri, uždirba 
tiek ir tiek turi nupirkti visko. 
Jeigu moteris vienoje dirbtu
vėje uždirba 16 arba 17 doleriu 
ir skersai kelia kita uždirba 10 
doleriu, tas nereiszkia jog ta, 
kuri uždirba 16 arba 17 doleriu 
permokėta. Nespręsk 
gas, sulygindamas 
'žmonių algoms arba su praeitu 
dienu algoms.
me naujas gyvenimo 
ir naujas kainas, 
kios randasi 
nebuvo.

Kuomet krautuve 
daug kokiu tavoru tuoj turi 

bargainsp"arba “Rigius par
davimus“, ir tas pats su darbu, 
ir tada galima gauti darbo 
daug piginus. Bet tas pigus par 
davimas negali 
vienos kainos.

Pirklystos numenkejiino lai
kai v ra “ 
mu“

Algos reiszkia dauginus ne
gu užmokestis

Reiszkia 
sziadienos ci-

abieju pusiu.
tėkmė padaryti

Labai lengva in-

vyrai ir 
negali su toms 

Ir jie negali

yra

algas

ir jas

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Yra geriausio^; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinų Grojiku ir Mokytoju.

Mes taip-gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai. 
GEORGIA VJTAK MUSIC CO 
4639 S. Ashland Ave. Chicago.

M—An . ..... .....—
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Naujas Katalogas!
Iszleidau nauja katalogu savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai : laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu- 
viszku rekordu, 
volialu del “Player Piano“ 
su lietuviszkom gaidom, revol
veriu, ;

fonografu, 
Player Piano

szautuyv* t j Betuvį^įn# 
knygų ir kitokiu daiktu, £9^, 
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas. 
JUOZAS F. BUDRIK & CO.

3343 S. Halsted St. Chicago, Ill.TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare
2-tnis Floras - 44 ĮVEST BROAD ST.

-
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karti.nupuola iii 
buvo kartis, 

Karcziui inlindo in ausi, 
ežiui užėjo toks kartis, I 
nusprendė kartis. Dirst augsz- 
tyn, karo kartis ir virve. Jis 
pasistato prie karties szienkar- 
ti ir dili juo kartis ant karties 
kartis. Kaip tik pasikorė, kar- 

ir Kartis su karezia 
vėl nukrito 

in karti. Trumpai sakant, atsi
tikimas buvo toks: Kareziui 
inlindus in ausin karcziui, užė
jo szirdkartis i p jis sienkareziu 
kerpsi prie karties kartis, bet 
kada kartis lūžo, tai jis su kar
užių ir szienkareziu inkrito in 
karti, kartis suiro, bet Kartis 
liko sveikas.. Taip ir užsibaigė: 
kartis sulūžo, kartis suiro, o

Taigi pasi- 
bet kartis

ir 
briaunoje

apie al- 
jas su kitu

Sziadien randa- 
taisvklas 

sziadien to- 
kokios praeityje

t is lūžo 
szirdžia ir karezia

sulužo, kartis 
Kartis prisimusze. 
rvžo tikrai kartis, 
neat laike.

PARSIDUODA FARMA

Arba mainysiu ant geru na
mu mieste. Labai gera fauna 
geriausioj vietoj kietųjų anglc- 
kasyklose, 6M.1 mylės, in She
nandoah, 7 mylės in Mahanoy 
City, teipgi arti kitu turgavu 
miestu4. Karma turi 714 akieriu 
ir persiduos visa arba in dvi 
dalis. Bėgantis vanduo visose 
stubose su elektrikus szviesa. 
Paczta atnesza prie namo. Ar
ti geležinkelio stacijos. Gera 
žeme. Galima viską augyti. 500 
visokiu medžiu. Arklei, karves, 
kiaules, visokiu reikalingu ma- 
szinu, viskas inrengtas prie 
dirbimo. Galima tuojaus api li
ti. Atsiszaukite tuojaus.

G‘ C. Davison, 
' 127 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Kaip auklėti kūdikius idant butu sveiki ir drūti

Coronado Beach, Calif, 
jo laižybas 
tvora.

, laime- 
inkalime vinių in 

Isz viso reikėjo inkalt
asztuonis vinis. Agnieszka lai
mėjo per du vinis.

I
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viskas

(i.9G

turi per-

privesti prie

darbo pigiu pardavi- 
laikai.

už kiek darbo 
gyvasti irvalandų, 

proga pagerinti 
vilizacija.

Jeigu skatytojau, esi vienas, 
isz tu kurie mano, jog teisinga 
mokėti moteriai $9.00 in savai
te, tai taipgi tiki jog netik jos 
imi tas valandai už kurias jai 
moki bet ir atimi jos sveikata 
ir smagumą,
mokslą ir aprūpinimus del se
natvės arba ligos. Tas viskas 
nuo jos atimta nes $9.00 ant sa
vaites jai juos neduoda. Taipgi 
atimsi nuo apielinkes sveika 
linksma,
jos vietoj paliksi moteria, kuri 
neturės nei laiko nei energijos 
prisidėti prie gyvenimo pageri 
nimu,

jos linksmumą,

J

intersinga piliete ir

vM*T**'TCt►’M’iRKpWwfaXv*i«A 
DAKTARAS L W. HODGEXS

Fhlladelipbla Speclulhtax 
Užsiscnejusiu Ir Chronlszku LIru 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
llszka gydimą, per daktarą kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikaVitno 
UydinuV ka nplaikote nuo” manes 'yra 
gvaranluotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

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

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

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

lliimutizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl su lenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodoju, 
silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 

gos, silpnos atiniintles, 
greitai pailsint, pikti, iszbllszkusis ii 
Iszberlmal ant .yeldo, pailsės, nuvar- 
skausmas peezuose, skausmas kau
luose, skausmas Verkioje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

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

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszulszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbąntls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padeknvones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti t r rekomendavoti pei 
garslngiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kctvergais ir Potnycziomis 10 
vai. ryte iki 8 vai. vakare. Sn-

f.

ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant va
gos, silpnos atidlntles, aarmatlyvi,

kostuinerlaus.

S. JUOCNUKIS. 
Lietuviszkas Krintiėzius.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir isz 
geriausio materijolio pagal noro, ;

Senus pataisau ir |
iszprosinu ir padarau kaip įjaujns*. 
Mano darbas gvarantuojąnaos ir , 
busite visame užganėdinti.'1
102 E. Venire Si. SIIENANDOAIT. ,• >- 

jfa- w it 1 o — fasio — — -<fa-efa*^p»

TEMYKIT LIETUVIAI

Šiuncziu pinigus pagal . 
dienos kursą. Parduodu 

kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios, ruszies' 
ir juos užtvirtinti. Turiti 
ir ___ L 
reikaluose. Estftyienkti

szipkortes

II i

ii
T

15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu ^lenkti
nis taikos leisfejas šzitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

Turėdami

I*1 1

jos gyvenimo taisyklos 
permažos.

Darbdavys, kuris nemoka jo 
darbininkams tinkama alga 
pragyvenimui, nuo ju atima 
gyvenimo pasilinksminimus.

Nematome vyrus apsieinant 
su tokioms mažoms algoms, 
kiek daugelis moterių uždirba. 
Nepaisant kaip mažai jiems 
mokamu, jie po dabo valandų 
neturi iszsiskalpti ir iszsipro- 
syti drapanas, neturi pagamin-

. A ’ - '' . • « .a

nuo

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

t

batomis 9 ryte iki 12 piet. .
Dr. Hodgens Medical Offices
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
PASINAUDOKITE VISI -7 

DYKAI!

■rr<[

LUNAI?
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinė vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria u 
52,022 tonu

Apleidžia New Y.orka kas Utarninkn « * * » |T\ ■ «
Lietuviai ypatiRzkai lydėti

In Piliava 2 klesti $150.00 Kares 
In Piliava 3 klesa $100,50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Plliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicduiisl laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas justi mieste ar apielitikeje.
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Daktaras Everett Busb, spcciMistas ligų isz Los Augėles,
Califomijos, sako jeigu kūdiki maudysi szaltam vandonlje « * • • . • • v i t i • • • j* i fkas ryta, tris valgius ant dienos ir užtektinai siautimo, tai
galima tikėtis sveiku ir drutu vaiku. Paveikslas parodo, dyie-
ju metu dukriuke daktaro kuid lavma^į Jkas rytas gilias,ti- 
koje, ų ( (u.<* huh »< .koje.

V*

t i savo valgi ir pasidaryti savo 
kepurias ir sau apsisiiiti. Bet 
daugelis moterių ta turi pada
ryti, ir ne juokai 
turi padaryti.

Daugelis mano, jog moterys 
dirba tik užsidirbti pinigu del 
szilkiniu paneziaku ir Lt. Bet 
isztyrinejimai roro, jog dirban
čios moterys netik save užsi
laiko bet daugelis isz ju ir už
laiko kitus. Tukstancziai jaunu 
moterių po sunkia darbo diena 
skubinas namon gaminti val
gius, sziuruoti, siūti ir iszmany 
ti budus aprengti jaunesnius 

seseres ir juos leisti

kepurias ir sau apsisiiiti.

broljua ir
* j * f * • T • flt' "'V’IIH

s% jog būtinai Stebėtina, mostis kuri sulai
ko’ ‘slęnkima plauku, iszczystį- 
na pleiskanas ir sulaiko niežo- 

pražylima ir atgaivina 
szaknis plauku. Kas atsiunp 
kėlės markes, tai aplaikys dęr 
žute ant iszmeginimo, o ingy r 
site drūtus ir puikius plaukus* 
Turimo goriausiu a senei j u vi
sokiu perfumu. Raszykit tuo- 
jaus pas: (t94

< <

linui,

Specialties?'
236 BroadwayvBo^ 9

1

I

n
, Brooklyn,, jį Y

Greitas persėdimas Southamptone.
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KLOSZETTE.

Kaip keistos jos yru — tos 
senos atmintys, kurios mus se
kioja ir kuriu negali nusikra
tyti! Szita yra teip sena, taip 
sena, kad asz niekaip negaliu 
suprasti, kaip ji taip aiszkiai 
ii4 taip neiszdildomai užsiliko 
ųūmo gąĮ^ie. Vėliaus asz esu 
iniUes tiekihepapraštu invykiu, 
neramiu ir baisingu, kad man 
instabu, delko nepraeina die
na, ne viena dienele, kurioje 
man nestotu priesz akis Tetu
tės Kloszettes veidas, lygiai to-
kia, koki asz žinojau pirmiau, 

i asz
buvau kūdikis deszimties ar 
dvylikos metu.

sena

daugel metu adgal, kada

! Ji buvo sena siuvėja, kuri 
sykį savaitėje, kas treczindie- 
nfs, ateidavo in mus namus su
lipinti skalbinių. Mano tėvai 
gyveno viename tu kaimo rezi- 
derlciju, vadinamu dvareliais, 
Kuri isztikrnju yra 
namas su daugel 
kprio glaudėsi keturios ar pen- 
kjoR ukes. nno

Sztai viena treeziadieni, kad 
buvau iszbuves visa rytu su 
tetule Kloszette beklausyda
mas jos pasakojimu, po pietų 
asz vėl norėjau eiti in siuva
ma j i ruimą kad sugrįžau su 

girrioje už 
Asz ta viską 

aiszkiai atsimenu, 
invykiai vakar dienos.

Atidaręs skalbinių ruimo du
ris, asz pamaeziau sena siuvėja 
iszdrika ant grindų szalia jos 
kėdės, su veidu žemyn, su isz- 
skestomis rankomis, > su adata 
vienojo ir mano mažais marsz- 
kinaieziais 
kojo su i 
be abejones, geroji Tebuvo im- 
.. . ’ ’ f; ' ‘ ‘ “

sienos,

tamu rieszutavąs, 
ukes Noir-Pre.

tiestą po kėde

tarsi hutu

kitoje. Viena jos 
mėlyna paącziaka —

HM ūkiniai ži-
. > j į

SAULE

tik senas 
czytn, prie

jo priklausau-
ciiofc. ’

'Ritimas — didelis kaimas ar 
miešfelis — bnvo mažiau kaip
verstait atstui, snsispietes apie 
bažnyczia, triobesi isz raudonu

u. . '' F . A * a w w •laiko irplytų, pajuodusi nno 
oro.
• Taip kas trecziadienis Tetu
lę Kloszette ateidavo tarpe pa
sės ptTiwesziu irsės ptPsižesziu ir fieįityniu isz 
ryto ir iszsyk eidavo 
bįniu ruimą, kur ji pradėdavo 
dienos darba.
L Ji buvo augalota, 
teris ir szlnbavo, ne 
prastas kolieka, tik 
vas prie inkaro. Kada ji n u ba
lansuodavo savo augszta, kau
luota sumankyta kana ant ge
rosios kojos, ji pakildavo tar
si ant dįdžiūles bangos; tada 
ji sthiga? smilkdama žemyn, 

in bedugne, 
Jos eisena

in skal-

liesa mo
ka i p pa
tarsi lai-

.. . -j. ■" 

tarsi ’ nerdaina 
skendo prie žemes, 
darydavo keisto inspudžio au
dros su keistu besibalansavi- 
mo judėjimu, ir jos galva, vi
sados su didžiiIniHH balta skry
bėle, kurios raikszcziai drie
kėsi jai per peczius, rodos ke
liavo visa horizonea, isz szian- 
res pietų link, ir isz pietų 
saiaures link, su kiekvienu jos 
pasijudinimu.

Asz gerbiau tetule Kloszette. 
Tuo atsikėlęs treeziadieni isz- 
ryto, asz lipdamas in skalbi- 
iliu ruimą, kur asz jau radau 
ja prie darbo, su maža paknre- 
le pas jos kojas. Kaip tik asz 
ineidavau, ji priversdavo mane 
pasjimti ta pakurele ir atsi
sėsti ant 
szalcziau vešiame, dideliame 
ruimo, esaneziame pastogėje.

Ji pasakodavo man- paša kas, 
kada ji lopydavo- su savo il
gais, susidietusiais, 
tais ir laviais pirsztais. 
akys už dideliu padidinaneziu 
akiniu — nes nuo senatvės jos 
akys buvo nusilpusios — 
si irffei * •
galimos, dvilypįnes.

Ji[|urejo, kiek asz galiu atsi
minti isz jos pasakotu dalyku, 
kurie sujudindavo mano kūdi
kio szirdi, 
moteries siela, 
viską didelėje, 
prasmėje. Ji man iszpasakoda- 
vo kaimo nuotikius — apie 
karve, kuri pabėgo isz tvarto 
ir buvo atrasta viena ryta pas 
Prospero Malet’o .malimu te- 
minanti ią besisukanczius ma- 
1 t > visztos

rastus ‘varpiny- 
niekad

jos, kad asz neper- 
vesiame,

bet grei-
Jos

si
• rode- 

milžiniszkos, stebėtinai

prakilnia vargszes
Ji matydavo 

paprastoje

luno sparnus; hpie 
kiauszinius,
ežioje, kad niekad nežinojo, 
kokia viszta galėjo ten juos 

; arba apie Jean-Jean 
kuris deszimti 

verstu nuo kaimo pamesze sa
vo pono kelines, pavogtas val-

padėti;
Pilas’o szuni,

katoš,. kad jas džiovinos! lauke 
po lietaus. Ji pasakojo man 
tuos paprastus atsitikimus to
kiu budu, kad jie man iszrode 
tarsi neu£mlrsžtinos dramos ir 
didės, sl&ptingos paemos; ir 
iszmislios' pasakos, poetu isz- 
galvotos, “ kurias • man motina 
vakarais pasakodavo, neturė
davo ne tokio kvapsnio, ne to 
didumo ar galybes, kaip pasa
kojimas szios prastos kaimie-

I

...... 11111-|W ■* " Wi 1    —ssB»e i n. wieni

ant szieno, Monsieur Gvhbū.
“Auksztas buvo labai augsz- 

tas, labai didelis ir visiszkai 
tamsus. Siglisbertas stūmė nu
sigandusia jauna mergina to
lyn ten; pasislėpk! Mane pa
varys isz vietos. Eik tolyn, prg- 
sislink isz ežia — pasislėpk!’1’

Perdetinis, girdėdamas no- 
aiszku kuždėjimą,

Tai tu nevienas ten ?
“O taip! Monsieur Grabu.
“Bet tu nevienas, 

girdžiu tave kalbant.’’
“Asz prisiekiu, kad asz esu 

vienas, Monsieur Grabu.“
“Asz ta ir surasiu,“ atsake 

senas žmogus ir užrakinęs du
ris nuėjo pasijeszkoti žvakes.

Jaunikaitis, nepaprastas bai
gai vos ir pykda

mas tovienio ragino mergina:
Eik! pasislėpk, kad jis ne- 

Tu atimsi man 
gyvenimo! Tu 

ateiti! Ph&i-

J ? I

I <
paklausė’: g

y y 8

bėjo arti sienos, |oli nuo jos 
nusiritę. 4

Asz, klykdamas, nebėgau že- 
mvn. T
už keliu m i mitu n sz Mažino jau, 
kad tetule Kloszette yra mi
nis!

Asz nemokecziau 
jausmu, gilu, aitru ir baisinga, 
kurs purtė mano kudikiszka 
szirdi. Asz nnszliaužiau žemyn

• • 't *

Buvo daug bėgiojimo ir

Kloszette

a p raszyti

lys, neteko

y y

nes asz

i

TARADAIKA

;l;

I
✓ 
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Neproszali truputi bus, 
Kaip primygtu apie raganius,
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Isz Lietuvos
Mokytojo kvieskos paszalini- 

mas.
Ukmerge. — Musu gimnazi

joj trūksta keleto imokytoju;! 
pernai meta del stokos mokyto
ju netutejom lietuviu kalbos ir 
pasaulines literatūros pamoku.

, tiesa, buvo 
kuris

Lietuviu kalbai 
prisiųstas abiturjentas, 
vienok, nesugebejes eiti pilrei-

tiesa,

rn r X rrt • I

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Rroadvay, Nev\ork NY 

‘ TIESI _ i
KELIONE l

-w

LIETUVV
PER HAMEIJRGĄ.PrUA^ *
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4 4 
rastu tavęs, 
duona ant viso 
suardysi mano 
slėpk, ar girdi?“

Jis iszgirdo, kad raktas vėl 
sugirgždėjo spynoje. Horten
sija nubėgo prie lango, kurs 
atsidarė in gatve, atsidavė ji 

in seklyczia ir pasislėpiau tam- greitai (r tarė tyliu pasiryžu- 
siame kampe milžiniszkoje se- siu balsu: “Tu ateisi ir pakelsi 
noje kadeje su turėklais, kur Įmanė, kad jis bus nuėjės, 
asz atsiklaupiau 
abejones asz ten 
nes atėjo sutemos.

Staiga kaž kas inejo su lem
pa, bet nepntemino 
asz iszgirdau 
bekalbancziu su daktaru, ku-Į na mergina gulėjo pasienyje, 
rio baisa asz pažinau. negalėdama pasijudinti, nu-

Jie tuojaus ji paszanke, ir kritus du auksztu... Asz nuėjau 
jis aiszkino mirties priežasti. ten jos jeszkoti, su jos myli- 
Asz nieko to nesupratau. Bet muoju. Lijo, kaip isz kiburio 

atsisėdo ir priėmė vyno | pyle, ir asz parsigabenau iii 
stiklą ir pyragaiti.

Jis kalbėjo visa laika, 
jis tada pasakojo, pasiliko in- 
rezta mano sieloje i«\i imi iivo i ,j>' p'• mvono. »,• m oi.-muiiuy, 
yalandąįjęASfc maniau, kad asz Į tik kartojo su stebėtina rezig- 
įsirėžiau net 
paežius žodžius, 
vartojo.

“A!” 
sze moteris! ji buvo mano pi r- Į kuriems 
moji pacijente szioje vietoje. Į apie

verkti.
ilgai buvau

Be I ji szoko!
y

J’S

, > Ir

Tėvas Grabu nieko nerado ir 
nulipo labai nustebintas.

Už valandos bertainio Sigis- 
manės, iri bertas atėjo in maąp namus ir 
ir motina papasakojo visa nųotiki. Jau

sli daktaru, ku-
tęva

mirties
nesupratau. Bet I muoju.

priėmė vyno pyle, ir
savo namus ta nelaiminga, ku- 

ir ka I rios deszine koja buvo hižus 
trijose vietosi* ir kaulai kyszo- 

iki mirtiesl jo per mesas. Ji nesiskundė,Ji

pakartoti fuos| nacija: 
kuriuos jis

— tarė jis: — 4 i varg-

Ji nuailauže koja ta pax^zia die
na, kad asz ežia atvažiavau, ir 
asz neturėjau laiko husiprausti 
rankas iszlipes isz vežimo, kad 
jie atsiskubino jeszkodami 
manes; nes buvo labai pavojin
ga, labai pavojinga.

“Ji buvo tada septyniolikos 
metu, ir labai graži mergina, 
labai graži, labai graži! Ar jus 
tiketumet tam? Kasu atsitiki
mu, asz niekam jo nepasako
jau, ir niekas, iszskiriant mane 
ir da viena, 
szioje szalyje, 
Dabar, kad ji 
asz galiu būti menkiau diskre- 
tiszkas. /

Tuo tarpu apsigyveno kai
me jaunas mokytojo pagalbi
ninkas, kurs turėjo sKąistu vei
dą ir praszmetnias jauno ka
rininko manieras. ViSds mergi
nos bėgiojo paskui Ji, bet jis • 1 1 • • • •

atsiskubino

kurio dabar nėra
apie .ji nežino.
jau yra minis,

i l

mokytojo pagalbi-
• L ? /"* •

nusidavė nekenezias pi ir prieg 
tam prisidingėjo mokyklos 
perdetinįo. Tėvo Grabu 
iszlipdavo isz 
ju szonu daugel rytu:

“Tėvas Grabu jau buvo pa
samdęs už siuvėja skaiseziaja 
Hortensija, kuri dabar numirė 
justi namuose, ir kuria vėliaus 
visi vadino Kloszette — po jos 
priepuolio. Mokytojo pagelbi- 
ninkas iszskyre gražiaja mer
gina savu palankumu, ir ji be- 
abejones, didžiavosi, 
jszrinkta iszdidaus pergalėto
jo. Ji mylėjo ji, taipgi, ir jis 
isžgavo nuo jos nialonė sueiti 
du-vienu ant aukszto virszu- 
je mokyklos, kada pasibaigs 
siuvimo valandos.

“Ji nusidavė beeinanti na
mo, bet vietoje nulipti laiptais 
žemyn ir iszeiti isz namu, ji už
lipo ant virszaus pasislėpti in 
siena ir ten palaukti savo my
limojo. Jis netrukus atėjo pas 
ja ir pradėjo saldžiai kalbėti 
jai, kad aukszto durys vėl at
sidarė ir pasirodė mokyklos 
perdetinis. Jis pareikalavo:

“Ka tu ežia veiki Siglisber- 
tai?”

Matydamas, kad bus sugau
tas, jaunas mokytojas, baimes

prisidingėjo
, kurs 

lovos .negeruo-

kad v ra

apliptas, kvailai atsake:
uAsž atėjau biski pasilsėti

Negu dvasiszkus

Skill kine

Ne tiktai Lietuvoje, 
Bet ir czion žomeleje laisvoje, 

Tiki dauginus in burtus, 
ir in dak
tarus.

raganių yra dau- 
giause,

Gali ant to suprast, jog sza- 
lis tnmsiauso, 

Kur ten apie Džerardville, 
Mabanojui ar Minersville. 
Gumbus, kaltūnus ir

nužada, 
daigtiis atranda

votis

Tr pavogtus
Ligas teip pasekmingai iž^ 

gydo,
Ir velniukus isz viduriu isz- 

. b varo.
Todėl pilkais pps raganius 

žrnonys plaukia,
' Ne vieni nno ryto lyg vakaro 

laukia, 
Kolei kalejna ant j u atejs,

Ar raganius isz miesto pareis. 
Viską sunku apraszyti,

Kaip puikei tie raganei isz- 
lavint i.

vienok, nesugebojes 
ggs prasiszalino. Todėl tie svar 
bus dalykai mus buvo nepalies
ti.Negana praėjusiu metu, tas 
pat pasikartoja, ir szimet: kaip 
peniai taip ir dabar neturime 
psichologijos ir pasaulines lite
ratūros painoku- Pagaliau su
žinojome, kad istorijos mokyto 
jas Kvieska del neatalinkamo 
ėjimo pareigu yra paszalintas. 
Labai nuostabus dalykas. Jei 
p. Kvieska yra paszalintas del 
netinkamo ėjimo savo pareigu, 
kaipo mokytojaus ir klases auk 
letojus, tai musu gimnazijoj 
vargu surasi toki mokytoja, k u 
pis butu atatinkamas 
nors pilna mokytojaus 
Tuo tar.pu p. Kvieska, 
rint kaipo in mokytoja turinti 
pilna cenzą, musu buvo laiko
mas pavyzdingiausiu paidago- 
gū ir klases auklėtoju- 
prąszalinimas yra no kas kita, 
inusa nuomone, kaip tik asme
niniu dalyku sąskaitos, del ku
riu mes, mokiniai, turim nuken 
tėti.

ir turis 
cenzą, 
nežili-

rel’oks

4 4

Užsiliko truputi anos

Asz
i y

pasiszaukia.u
pakviecziau jos tėvus, 

pramaniau 
pasibaidžiusius

kurie >parbloszke

t 4

nubausta!
‘ ‘ A sz

bon ir

nubausta, gerai

pagel-

to nuotikio kal-

pasaka 
arklius, 

ir sužeido ja 
ties mano namais. Jie patikėjo 
man, ir policija veltui visa me
nesi jeszkojo 
tininko.

‘'‘Tai viskas. Bet asz sakau, 
kad szi moteris buvo karžyge, 
tos ruszies, kurie nuveikia pra
kilniausius istorijos darbus.

“Ta buvo jos vienatine mei
le. Ji mirė mergina. Ji buvo 
kankine, 
sias pasiszventimas. Ir jęi ne- 
bueziau gerbes jos visiszkai, 
asz nebueziau pasakojęs jums 
jos istorijos, kurios asz niekam 
nenorėjau pasakyti, kol ji buvo 
gyva — jus suprantate delko.

Daktaras pabaigė.
'verke.
kius žodžius, 
girdau; ir jis iszejd isz ruimo.

Asz vis klūpojau senoje kė
dėje, szniurkszedamas, kad 
klausiau keisto balso sunkiu 

ir traszkejimo ant

nuo 
dienos,

Kelios naujenos, 
Dabar turiu patai py t i,

No palikti,
Kur bunh kokia, svietine mer- 

. . 1 gina* 
Tai Jau funiu garnį,

Ba merginu yra netikusiu, 
Žilu plauku susilaukusiu.

Su tudm jtut gnū'a“, 
Ba. isz liežuvio gyvena. 
A ploja davadnūs vyrus,

Kad ir tikrai gerus, 
O tai daro isz piktumo, 

Paprasto pasiutimo;
Ir daugiau funiu turiu, 

Bet visko pasakyti dabar ne
galiu.

' M

mergina.
didi siela, kilcziau-

> >
Mama

Tėvas suniurnėjo ko- 
kuriu asz nenu-

szniurkszedamas

žingsniu
laiptu.

Jie nesze lauk Kloszettes la
voną. Verte V. Stagaras.
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Vienas žmogelis sunkei dirb
damas, 

Likos nesenei sužeistas.
Gavo nuo kompanijos kele

tą szimtu
Nunesze pas saliuninka kad 

jam palaikytu.
Keletą 4 dienu pinigai 

pabuvo,
Žmogelis ant galo, atimti 

juos pribuvo,
Saliu n i ūkas sako, 

riu pinigu
Vagis pavogė ir paliko ji 

nelaimingu.
Žmogelis nulindęs namon 

parėjo,
Viską savo bobelkal papasa

kojo,
Ji su vaikais in palicije.nuėjo, 

Ir apie viską iszpasakojo.
Palicije nuėjo pas saliuninka, 

Jr padare po

Žmogelis ant galo,

ten

jau netu- 
y

Žmogelis nulindęs

ARBA LJEPOJU
Lietuvei vaduojant In l’lllava aplenkia 

Jonku juosta (karldora) -*■ , 
Visa treczia kl|sa padalinta in kam*.

barus ant 2. 4. G Ir 8 'ovn.
Spccialis Kalėdinis Iszplaukimas, 

I.1TCANIA iszplaijks ..(J Dečenibeno 
ESTONIA iszplanks . . 27 Dcccmherio

$103.50. In Pillava $10(U0. Jn Liepoja $107.
I Tit kilt r ■« r _ irti «•

? i
e

f

Ikz New Yorko ar Philadelphia in IfnmbnrK» ■ 
BlIsz Phthidvlphin In New Vorkn geležinkeliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
Barometrai*

daiktas su (ikru 
termometru, Ir

Import tintas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas 
rahrenholn
priesz gražu orą lelc-moteris 
iRzeina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszelna in ‘tarp
duri. pr lcHz permaina oro tai 
abudu iszclna In tarpduri 
Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai Jr druezei, 
szatija su B.ČT'kulkais. Kaa

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu m«ė frriBlufclnfi 
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. ■• T^i * 
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose. nlkellnuQse lak
sztuoso, lalkn rodo teisingai Ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažinus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiuskite 25c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite>kada aplal- 
kyslte tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Raszyklte sziandien ant adreso:

1219 N. Irving Ave.PKACTlfAL SALES CO. Desk 25. Chicago, Hl,

1 ►

1

Gal

Sovietu Rusija užkvietė Lietu
va nusiginkluotos konfe- 

rencijon in Maskva.
Kaunas. Lapkriczio 18 d. — 

Lietuvos Užsieniu Ministerija 
gavo Sovietu valdžios pa kvie
timą dalyvauti nusiginkluotos 
konferencijoje Maskvoje. Sary- 
<zy su tuo premjeras
vanauskas pareiszke laikraszti 
jai, jogei nebusią kliueziu Lie
tuvai dalyvauti toje konferen
cijoje, kūrioje dalyvaus ir Len
kija, nes czionni nebusią apkal
bama Pabaltiko valstybių rei
kalai

; Lenku , spaudu apsidžiaugti 
szituo apsireiszkimu, nes sako: 

jogei Lietuvos 
„,.-3 , ..J inv^ko nuo- 

iii pefęilcbitimns. kadangi

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Y orka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA
. . . . , . . . ,y. *kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainorne ir -siuneziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas-
pertus ir kitus reikalingus dokumentus. Reikalaukite

!li

I

■I

Baltic States Bankas, 294 
Eighth Ave., New York, N. Y. 
iszleido ateinantiems metams 
labai puikius sieninius kalen
dorius, specialiai piesztus tam 
Bankui, todėl joki kita instai- 
ga tokio pieszinio kalendorių 
neturės. Tie kalendoriai siun
tinėjami ir duodami kiekvie
nam, kas tik priesz Kalėdas 
siuns per ta Banka pipign In 
Lietuva, pirks laivakorte, ar 
pasidės pinigu depozitai! aut 4 
procentu priskaitomu prie su
mos kas menesi.

Pasinaudokite geriausiu ir 
pigiausiu to Banko patarnavi? 
mu ir gaukite gražiausi kalen
dorių !

Bankas atdarąs suba,tomis 
iki 7 vai. vakare.

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue, 

New.York, N. Y
y I

«

visus kampus 
krata, 

Pinigus visus tuo sujeszkojo, 
Atidavė dėl nelaimingojo. 
O saliuninka ir bartenderi,

1 • • < * * * 1 ♦ 1 JPąlioįjid pas vaiia atvarė,
Abudu gavosi in džela, 

Ba vaitas nepriėmė belą
Tlgiįlaika ten pasėdės, 

Kole$ vela laukan - i^zeis,
a .i ’ • 4. i Yl

y

Tlgiį la i ka ten pasedes 
_____ 1__1_ 1 •____

TadiLikitaip g^yerft mokes,
* neap.su-

kines^*
if

Vargingu žmpiiin
ji 1
2/ K- •'

V V
1, į 4 111 1; 1 >i,i

ROYAL MAIL
INl(^BWmATIESOK

Dideliu naujau trijų szrhlbu laivas
• ’ A';Ž5 Novemberio

Bus tai geras iszplaukimas tiems 
kurie nori būti tėvynėje koletą san- 
vaiczlu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos: kajutes,

HOYAL STEAM MAU PACKET

New Torkį

ife*4į'

IN H AMBURG A TIESOK

ORDUNA d:

PACKET COMPANY 
ifiirondtriiyr‘

> Arba pas vietinius agentus.
,,Įį| Į IliWMI ■Jll IKI mill > I    !■ I 1,1

f

1

kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.
GEO. J. BARTASZIUS,

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

Nedclioinis nuo 10 ryte iki 3 popiet.
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1“ tas *reis7tk{
valdžios pi 
moniu
iksziojai Lietrtyą nenorėjo daly 
vautil jokioje
kurioje dalyvauja ir Lenkija.

j

T A

konferencijoje, 
y y

Pleszikai.
Kazlu-Ruda, 

ap. Musu apylinkėje 
in vairaus plauko piktadariu.

Mariampoles
priviso

Daug žmonių apvagiama ir 
apiplėšiama. Taip* 
cziamtper miszka Kazlu-Rudos 
kaim$ piliecziui 
atimtą daiktai, 
pirkęs. 
Viszakio

beeinan-

Vrengėriui 
kuriuos nūsi-

Rriesz; męnesi 1 aiko 
<- Rudoje isz vieno 

amerijcieczio atimta 500 dole
riu; nęvienam gej jąu apsitair

Rudoje

riu; nęyienanv gelįau apšitaiį 
siusiaip pilieezui cbiaūt miszku 
nuvelkūmi? rūbai iv atimami 
kiti daiktai. ,,Spėjama, ka<| tūi 
vis darbai' vietines belaisviu 
stovyklos — lenku, kuriu ežia 
niekas nesaugo ja.

n u velkami* rūbai ir atimaini

Lenkai suėmė antvyskupi-
E. Vilnius. — Sziomis dieno

mis Vilniaus okupacine valdžia 
suėmė Vilniuje staeziatikiu baž 
nyczios antvyskupi Eleuteriju, 
isztreme ji Lenkijon ir uždare
vienuolynam Lenku “Agencja* 
Wshodhia” žiniomis, antvysku 
pini Ęleuterijui atimtos ne tik 
vyskupo, bet irjęunigo teises.

Tokio žiauraus pasielgimo 
priufjištys esanti ta, kad ant-

pini Ęlpūterijui

priežasty#
vyskupo/Kleuterijus pybte^ta-

i------------- ’vr’’WT~ ' <y-—~
pastangas prijungti Lietuvos 
staeziatikiu ’ybažnyczih ’ prie

- a a k . L m • • J w • i •

yes priesz Lėiikn Vyriūu&ybes
pastangas prijungti

Lenkijos ir atsisakęs pripažinti 
Lenku pastatytojo Varszuvos 
staeziatikiu vyskupo Jurgio 
suprematija.

Vaitkanas pripažino Lietuva.
Kaunas, Lapriczio 14 d. (El

ta).—Vatikanas pripažino Lio-
tuvos nepriklausomybe de.jųre-

SKAITYKITE “SAULE”

I*

r»
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jgalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

NERVISZKUMAS,
NUSILPIMAS, IR T. T. ’'

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.

GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGĖJIMAI,

3 'll l

J
I'J
I

P 
"t ■i‘I '*' ll

...lįįll

Jis yra labai veiklus if 
ir taipgi priimnūs. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą it priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Saluta.ro Biterio. tai 

į reikalaukite tesiai iszmus.
4

mui, pataiso apetitą it priduoda viso gerumo del viso

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
inui kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jus iš galvos visiškai 
pranyks ploiškonos. Palaikymui sveikos
knrtiiB panaudojus jus iš galvos visiškai

i i ♦. i y i ♦ i • • i

i

r

CHICAGO, ILL.

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukų, naudokit RttjĮĮtes.
Kaina. 65 centai aptiekosc, arba už 75 centus prishiD&ama 

tiesiai iš lubaratorijos.
’ F. AD. RICHTER & CO.

c-. $P4-JH4 Spį.dth 'st. 4. Brooklyn, N. Y.
----------------------- ------------------------------------------------------------- -- -------- --------------n-------------- —--------------------------------------4-
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DaktarnH KOLER yra .vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
PlttBburgo. Jisai mokinosi Varszavoje. studijavo begije ?2 
metfus Jnvairlas Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyju. spuogus, n ložėj linus, ligas tinimo, invalrias ligas pa- 
eipąnczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 
kai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusteikai 

Ofibos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare 
Ned.’jHonjV3 9 iki 2 popiet.

. . w

ir LenkiszkaL
. - At C. '- - ’~

mt KOLKR AVĖ.
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— Sziandivn Readingo ka
sikiu pede.

— Užsakos iszejo Nedėlio
jo p. Katrės Stankevieziutes su 
Edward u Pa lok u.

Mokame antra procentą ant MiidStu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jun 
įtaigu Sausio Ir 1 Llcpon. nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 

Iar ne. Mee norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 2 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

. H. BALL, Prezidentas.

. Qeo. W. BARLOW. Vice-Prez. 
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.
i«rar

CAPITAL STOCK |12 6.000.06 • 
Bur»lu ir Profit* 1586,346.60
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. Ant. J. Sakalauskas
LIETHVISZKA8 G KA B O RIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

1 <
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri- 
Btato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminkius, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas maue, nes asz gailu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.
801 K Pine BU Mahanoy City, Pa.

I i1
iiiį
§ Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 

Tavorus, Naminius Rakandus.
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

?

C

s 
■

814JV. Mahanoy Avė, Mahanoy, City 
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Žinios Vietines

— Poni Geguži eno nnlaike 
žine, buk josios duktė Ltikasze- 
vieziene
Wilkes-Barre,

Stasiuku dvinutems, pui
kioms dukrelėms.

(Mockaicziute) isz
apdovanojo sa

vo

— Ponas Vincas Kaczkelis 
isz Frackvilles ir p. Marijona 
Ambrazevicziene isz Montkar- 
inii atlankė redyste “Saules,” 
Ūla minko diena.

4 4

iszjuoke

I
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IsZ Lietuviszku Kaimelio Didelis, paskutinis Balius
e, A____________

Coaldale, Pa. —
Vardan visos mano 

jeles sziuomi nuoszirdžiai de- 
kavoju profesoriui Dulkei ir jo 
choristams Frack vi lies ir 
Maizvilles už taip puiku pro
grama, kuriuomi mus palinks- 
ftiino pereita Nedekiieni .19 d.

priesz Adventui
Padėka, 
pa rapi-

Frackvilles

Lapkriczio. Lai Visogalis szim- 
toriopai jiems, atmoka, savo 
gausiomis malonėmis. Ilgai tas 
perstatymas pasiliks musu at
minti je ir 
szirdyse.

Peniai ’tokia 
padare Mahanojaus

dėkingumas musu

— Laikraszczei 
nekuritios musu miesto gaspa- 
dorius (koncelmonus), jog tu
ri silpnas smegenis. O kad žu
vis ir salota sudrutina smege
nis, tai pataria konsulmonams . 
naudoti tojo sudnitinanezio 
maisto. — Gal ir teisybe!

tojo

Pati saliuninko Kasparo 
iszvažiavo in Miliken ligonbuti 
Ciladelphia ant operacijos ton- 
..... B. « •silitis, kuri buvo pasekminga.

Biddelis isz— Daktaras 
Ashlando ligonbutes, užgmczi- 
na buk anglekasei ir kiti dar
bininkai ne moka nieko ant už
laikymo ir gydymo, bet kiti 
moka pagal juju 
pradžių
apgarsyta 
cziuosia buk visi turės mokėti 
už patarnavimo, bet kada an-

izgale. Isz 
ėjo ir buvopaskalas

visu ošia laikrasz-

j i glekasiu kamisije pradėjo in

W. TRASKAUSKA3 
rntMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAIIANOY CITY, PA.

malone mums 
choras ir 

nereikalavo net jokio atlygini
mo, pereita. Nedeldieni Frack
ville su Meizville taippat net 
savais kasztais atvažiavo tuo- 
mi paremdami musu suvargu- 

Tad,
szirdinga 

Su pagarba,
Kun. .J. A. Karalius.

Bengia Susivienijimas Liet. 
Rymo Kataliku Am. kuopa isz 
Mahanoy City,. Pa. Balius atsi
bus Seredos vakara 29 diena 
Lapkriczio, ant Norkevicziaus 
sales, o kad ant rytojaus ka
syklos nedirba tai kožnas galės 
link amai, pa si 1 i n ksm i n t i 
bus geriausią muzike kuri grft- 
jis visokius 
Ąmerikoniszkus szokius. 
visokiu geriausiu užkandžiu ir 
gerymu ir geriausiu užkali1- 
džiu ir gėrynių ir kuopa sten
gėsi Visom pajėgom idant visi

rytojaus kąu

uos

Lietuviszkus ir
Bus

butu užganėdinti. Todėl' visi, 
ant to didelio baliaus. Inžanga 
vyrams tik 50c. 
merginoms 25c.

Moterems ir 
(t.95 .

I 1

»

Rin ir maža, 
sziuomi 
nezin!

parapijėlė, 
reiszkime

PERSERGEJIMAS r

— Mahanoy City Water 
kompanija prasergsti visus, 
jog'vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki- 
to vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines* paipos 
yra uždraudžemos naudoti imt 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik Vanduo begiVnerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f. 

—uj;—:.......

DIDELIS KONCERTAS

ANT PARDAVIMO.

Trys barberio krėslai. Turi 
but parduoti ,nes perku naujus 
fikszezerius. Persiduos pigei.

V. Szukis
903 E. Centro St.
^Mahanoy City, Pa.

T-*-*

I,

kompanija

Į Parengtas Shenandoah Liet. Parapijos 
Bažnytinio Choro.

į tai kisztis, tai Biddelis užgin- I • 1 “’l 1 1 1 •czino sakydamas, 

kys visiszka daktariszka pa-

, buk darbi
ninkai ir juju szeimynos aplai-

' tarnavimu Ashlando ligonbuti- 
j je dykai.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krik- 
aztlniu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
620 W. Centre SL. Mahanoy City, Pa. '

— AIusu senas biznieris p. 
Antanas Stasys pardavė savo 
saliūną del M. Levanavicziaus

i isz Taiuakves, kuris
i bizni atejnanti menesi.II

pradės

Ssredos Vakara 29 Lapkriczio
New High School Saleje.

I ------------
JfiSS“Pelno dvi dalys eis Parapijai.

Treczia dalys eis Chorui.

•v

įdėtu v I* b km* Grnborlas

K. RĖKLAITIS
Laldoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagalbininko motoro.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

C H S. S . P A R M L E Y 
Real Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

* mes galime jumis tame patarnauti.
Randavojame namus, kototavojame 

randas Ir telp toilaus.
238 W. Centre1 BU Mahanoy City, Pa.

Notary Fnhllc

'Tvlręsiassls Lletuvlszks

H
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Halu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
mul. Slunczu pinigus In vi
gu dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o
atsekimą, Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
' 601 W. Mahanoy Ate 

MAHANOY CITY.

Kausite teisinga

PA.

eje.

\ JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
, ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 

9 vakare.
113 E, Coal St-, Shenandoah.

Bell Tel. 859-R.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Ar&biszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant azio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-

Szv. Juozapo parapijos
- . - . . — . aChoras po direkcija K.

Į nepaprastai gražaus vakaro 
kuris invyks Lapkriczio 27ta. 
d. Norkevicziaus saloje.

Zalnie- 
raitis, spareziai ruosziasi prie 

gražaus

Inžanga 50 ir 75 c.
____ a - —-  ■ - --    į 'I *

Vaikams 25c.
f

Trotinot $7O.°2 
praeita meta!

Jėigu praeito ineto turėjote $930.00 ir tuos 
pinigus Kuosai laikėte per visa ta meta, tai 
patrotinot $70.00! ..

Tecziaus galėjote už tuos $930.00 nupirkti 
Szeriu Pennsylvania Power & Light Kompa
nijos ir tie $930.00 butu jumis uždirbta $70.

Kodėl laikote Kuosai be darbo savo pini- 
teip lengvai ir be baimes galima

investyti in 7 prbeonezio Szerius
Pennsylvania Power & Light Co.

PREFERRED STOCK’A

r ' i-! nJ'
> V

..n M

A

gus,, jeigu

A

bk:T

r
R i>I

Procentas už . Szerius
T,! T

yra mokamas kas tris 
menesiai, 1 Sausio, 1 ■‘‘k__ - . vBalandžio, 1 Liepos ir 
1 Spalio. Pagal dabar-, 
tines prekes tai procen
tas už tuos szerius sieke 
7 procentą.

Liuosi nuo Taksu
Jeigu gyvenate Pcnnsyl 
vanijoje tai ntfreike ju
mis mokėti PennsvlVil
nijos 4 Mill Taksa rž 
pinigus ka gaunate kai
po procentą už tuos 
szerius. Ir tas procentas 
yra teipgi

Procentas .ąiž^Uos sž&T#

rius buvo ir yra regula-

riszkai mokamas kas

uz

hiosas
normal Federal Takso

nuo

į;tris menėiiai nuo kada

pasirodė tie szerai, su-

t

virsz jau du metai.

Szerius galima pirkti musu ofisuose 
koki musu kompanijos darbininką.

Pennsylvania
Power & Light i

Company

v

REIKALINGA AGENTU
U

musu arba pas bile

>1I FREE BOOKLET COUPON

j Pcnnsylvnnla Power & Light ('onipnny,
- Investment DepU Allentown, Pa.

Please send me illustrated booklet containing (I) More 
Information about your Stock, <
ment Plan, (3) How to Judge an Investment.

I - 
J

(2) Details of Easy Pay- I

Namh

’ Address

T

I

t 1- KVITU Knygele Draugystėms del 
Iszmokojimo pinigu llKaut** 
ma - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kantoriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ....... toc. 

W. D. BOCZKĄUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Specialiszkas Pardavimas Geriausiu 
Nauju ir Naudotu Pianu ir Plejeriu.Gabiausi Choro aktoriai at

vaidins juokinga vieno veiks
mo Komedija “

Koncertą va dalis bus vic-
Bus sudai

nuota naujausios dainos.
Į gramas vakaro prasidės punk- 

7:30 vai. — baigsis su

Ilis- .
: na isz gražiausiu.

J >
I

Kuprotas Oze-

Pro-

i

I

HIMINER

T H

I b

k

ad.

&

GYVENIMAS • 

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c*

W. D. Bocikow»ki*Co. 
Mahanoy City, Pa.

■Pl illFti
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauja agentu parduoti ju marsz- 

klnus tiesog neszlotojuins. • Pigios 
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills 
503 Broadway. New York.

/

• LOPAC

$400 HALE PIANAS Mažai Naudotas..............
$875 STEINWAY PIANAS Mažai Naudotas....
$550 STEGER PIANAS Mažai Naudotas............
$750 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas ....
$1,000 STEINWAY PIANAS Mažai Naįrtję^ A
$450 STECK PIANAS Mažai Naudotas ............
$850 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas 
$550 BOGART PIANAS Naujas ......................
$600 WEBER PIANAS Naujas ........... ........

t imliai 
szokiais.

Jeigu norite pasiklausyti 
gražiausiu dainų 
kaus vaidinimo
szios progos. Yra.tai pirmuti
nis Choro parengtas vakaras 

j szi sezoną, tad ir padėta daug 
darbo kad padarius pasekmin
gu.

Tikietus galima gauti Choro 
k n m bariuose.

I
ma ty t pui- 

nepraleiskit

3

J

ISZ SHENANDOAH, PA.

Lietuviszkas parapinis 
bažnyczios choras parengė di
deli koncertą 29 Lapkriczio 8 
valanda vakare, New High 
School svetainėje. Dvi dalis 
pelno ejs parapijai,, treczia da
lis chorui. Inžanga 75c, 50c ir 
25c. Visi prrvalo atsilankyti 
ant szio puikaus koncerto.

— Neszkite
Kaauno aptieks* kur jum su
taisys be jokios? klaidos, nau
dodami szviežiausius vaistus.

— Seredojet likos\ suriszti 
mazgu moterystes p. Juozas 
Mizara. su p.; Ona Ąžukiute 
lietuvi^zkoje ba žnycziojo.

— Lenku nopriguJminga 
parapįje praded a gyvuot. Prie 
josios priguli ip daugelis Lie
tuviu, • •

Visi

receptus in

— Adomos Adomaitis por- 
nesze laianus saihuno isz antro 
warrVo in pirma v»arda, nuo 31 
ant ^09 E. Centro ui i. Dabar 
turi bizni savo Idonam name 
ŽatyTiAiti Tzohioh Vn.llrtS dincL At-

$ 75 00 ė 
. 300.00 I 
. 215.00 I 
200.00 i 

. 300-00 e 
$250.00 I 
. 250.00 Į 

400.00 
245.00 i

$1200 KRANICH & BACH Baby Grand, Naudotas 350.00 e 
$950 NAUJAS HAINES BABY GRAND . 
NAUJI PLEIJERAI.........
NAUJI PIANAI ...............
KNABĘ BABY GRANDS

i

. 595‘00 
..... .....nuo $395 iki $3,500 

........ nuo $250 iki $1,225 
nuo $1225 ir augszcziaus.

3

Parduodame garsingus W. P> Haines & Co. Pianas, 
Plejerius ir Grands, teipgi Win- Knabę '& Co. Pianas 
su Ampico pasaulės garsingiausi reproducing pianas. 
Del platesniu įnfornmcijn kreipkitės ypatiszkai arba 
laiszku o gausite pilna surasza visokiu Pianu.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. WILKES-BARRE, PA.

g
•t 
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Merchants Banking Trust Co. 
MAHANOY CITY, PA; 

----- $-----  . ’
. Nori kad taupytumet savo pinigus sžiam banko.

• Nori kad atydartumet taupinimo ,ar 
skyrių, Ji gali, jumis suteikti pagelba.

Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliaiRPi ‘ 
Musu depozitorai yra musii prieteliai .ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu. ’ ! ‘ /

v
Czekiu

'Z / "i I Z ‘'t- ė

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis. v
Dekite savo pinigus in , z

^MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. 

LEON ECKERT, Vice-Prez,
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

, T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. QAVULA. **

I

i

• '> 1

D. F. GUINAN, Sek. KasIJerius
\ ?. M M ■ .

I

d.
v
i <t ;

v

> 
1

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta .perki guminius batus 

arba ėeverykua.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsni 

ir ilgiausi nešiojimų.
'■ L i 1 * ■ • • *

s.*
<

mA

■ t
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BALL BAND
' I i -"A- *

“Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himlner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padąi “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriamrf, Jfe 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nė aštrus kampai 
akmens nė anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Ziu*»*

t

rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company; 

460 Water SL, Mishawaka, Ind.
*

r




