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Motinos nebuvo namie du vai
kai sudege ant smert.

Scranton, Pa. — Dvi dukre
les Juozo Kuroskio. gyvenan- 
czio arti Moskvos, sudegė ant 
smert deganeziam name. Moti
na tame laike buvo iszvažia- 
vus in Skrantona o tėvas ra
dosi prie darbo. Medėjai užti
ko deganti narna, bet jau buvo 
užvelu gialbet vaikus isz lieps 
nu.

4 Josios sapnas iszsipilde.
Philadelphia.

ma buk pleszikas gavosi in 
josios narna ir pradėjo nu niau
ti nuo pirszto josios deimanti
ni žiedu Mrs. M. Speigeliene 
persitikrino, buk joisos sapnas 
isztikinju buvo teisingas. Lai 

buk kas to
kia trauke josios pirszta. o ka 

nerado žiedo ant 
paregėjo stovinti 

vagi prie josios lovos. Iszszoko 
isz lovos, bet vagis teipgi szo- 
ko, per įauga.

— Sapnuoda- 
buk pleszikas

Mergaite išdavė žudinsta savo 
motinos.

San Francisco, (Adif. — Pa- 
licijanlas suradęs devynių me
tu vorkenczia mergaite 

pasienio 
“Mano tote indojo 
dideli kupara, 
kis pro verksnius, 
palici,jautas vedėsi namo.

Palicijantas pasiėmęs 
savo draugus, nuėjo in narna ir 
ten rado dideli kupara. 
jiji atmusze rado sukruvinta 
lavonu mergaites motinos. In 

po tam, pali
cije aresztavojo Ieva, kuris ne
prisipažino prie žudinstas, bet 
mergaite* staezei tvirtina, buk 
tėvas papjovė josios moti uolia 
ir nuvilko in kupara.

vorkenczia 
ulyczios. 

Mano tote
4 ♦

ant 
.laja namo. 
' mama in 

kalbėjo kudi- 
kada jaja

kelis
k

Kada
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Padirbo 121,765 automobiliu 
Oktoberi.

Detroit, Mich. — Fordo fa
brikai Okjtobcrio mOnesije pa
dirbą ,765 visokiu automo
biliu. Buvo tai 
skaitlis padirbtu 
nuo kada Fordas pradėjo 
fabriku. Mete 1921 tam pa
ežiam inenesije padirbo 101,- 
765 automobiliu. Fordas savo 
fabrikuosią padirba konia du 
milijonus automobiliu ant me
to.

didžiauses 
automobiliu 

savo

34 METAS
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Mete

kėlės valandas Kita prigavyste.
Washington!- 
___ _ - J Miinich, Vokieti- 

padaryti 
szlapias 
, ir tuoj

Carl

ke sapno pajuto.

d a pabudo, 
pirszto, bet

Nužudė penkes ypatas, po 
tam uždege narna.

Bristol, Teini.
Smith, 50 metu.

— James W 
____ t, ./v iiivLu. turintis gro- 
sersztori, likos nužudytas, jojo 

dukrele, anūke 
Della Burchfield ir josios su 
nelis Charley, po tam likos už
degtas namas idant niekas ne 
dažinotu apie 
darbo.

Palicije

pati, 3 metu

ta ji velniszka
4 M 
a

Burchfield ienes, 
suome 
Benas 
nekaltas, bet palicije rado su
kruvintas drapanas 
da ji aresztavojo.

4 r ' - ‘ •- ' -a

irčsztav’ojo
Bena.

Johnson Citv. Norints
iszsikalbineja buk yra

v v ra 
kuri

pas ji ka

— Nekarta
82 metu, kal- 

didelia sun-

Tik sunkenybe del paezios — 
nusižudė.

Philadelphia. 
' Jonas Jarback, 

liedavo, jog yra
kenybe del savo paezios, kuri 
ji prižiūrėdavo ir dirbo sunkei 
ant jojo užlaikymo, nes sirgo 
nuo ilgo laiko, ir jog geriau 
bus, jeigu daugiau negyventu. 
Na ir dalaike savo žodi ana 
diena, kada jojo pati gamino 
pietus, iszgirdo du szuvius 
kainbarije savo vyrU. Inbegda- 

rado Joną mirsz-

rizeszi an-
glekasei likos 
ginti o deszimts 

eksplozijoi

ma iu vidu 
tanti.

16 anglekasiu apdeginti 
kasykloje.

Cherokee, Kan.
mirtinai apde-
i mažiau, bai

sioje eksplozijoi gaz<> kuri 
kilo No. 6 kasvklosia Hamil
tone. Kasyklos 
ugnis likos 
bininkus.

užsidegė bet 
užgesyta per dar

Auna

Nenorėjo senos motinos, patal
pino jaja priglaudoje del 

paikszu.
Philadelphia. — Mrs.

Longhran, 88 metu senuke bu
vo už didele sunkenybe del 
savo v vęiku, 
Hazletone, kurie atvežė motina 
czionais, kalbėdami jiai, buk 
jaja isjzsiuns 
sveczius.

gyvenanczmju

kalbėdami jiai
in Irlandije in 

Kada sunelei pribu
vo ezionais, nuveže sena moti
na m 
kur perbuvo 
Sūnūs James ir 
Hazletone hoteli, 
daktarus, kurie 
motina yra nepilno proto.

Pana Mare Meyers,

priglauda* del paikszn 
kelis menesius. 

Prana's turi 
papirko du 

prisiege buk

daži no- 
jus apie bjauru pasielgimu su
nn, innesze praszyma in suda 
idapt .pavėlintu jai iszimti se-

4 ij . N* F 4

linkerisz tosos žemiszkos pek-
Insu neduos iiai nrio-lniwln nn

Mieli. - Preke 
teip nupuolė.

GruiitttW isz 
jos?i tesėn ia i siinia 11 e 
Suv. Valstijas tokias 
kaip pats 
pradėjo per 
garsinti jo pagaminta 
ma, kuris sako 
Rhine,- Madeira, Port 

ir tik už do-

4 l

Al t an tikas’’
Amerikos paczta 

iszradi- 
padarys tikra 

ir k itin

Miczigane bulves parduoda po 
18 centu už buszeli.

Gaylord, 
bulvių czionais
jog parduoda jiaises po 18 cen- 
'lii už buszeli visosia alalvsia 
žieminio Miczigano. Yra tai 
žemiause preke nuo nepamena
mu laiku. Priežastis 
giu bulvin yra pervirszinis už
augimas. Magazinai yra pripil
dei i bulvėms.
Apsiėjo be laidotuvių — ap

gavo grabdriu.
Washington, 

vas Svintak, slavokas 52 
tu. kuris nuo 
sirgo ant proto ir keli no laja 
diena būti 
glauda del paikszu, 
nusiminė ir 'mitiire, jog ji j* *n 
taja vieta nciszvež. Pasiemias 
szmota dinamito, 
lova, uždege. na 
iszleke in padanges in szmote- 
lius. kuriu nesurado. Po tam 
užsidegė namas kuri ugnage- 
siai užgesino po sunkiam dar
bui.
Prohibicije ardo szeimyniszka 
gyvenimą; moteres pastoje 

girtuoklėms.
Shenandoah, 

mas muiiszaines 
mvniszka sutikima 
gelio szeimynu, pennaino do
ras moteres ant girtuokliu ir 
paleistuviu kaip tai atsitinka 
po visas dalis Amoriko.

Paimkime ant 
Szenadori: Ana diena atėjo tū
las žmogelis pas skvajeri ant 
rodos, ka turi daryti su savo 
paezia. 2\rti jojo namo, kaime
li je Turkey Run, 
na.s varo inunszaine, o norintb 
pats negėrė svaiginaneziu ge
rvinu, bet jojo paeziule tankei 
atlanko savo kurnutia kuri ver
da naminia. Atejas namo isz 
darbo, randa savo milema pa

v įsosi a 
Mieži gano.

teip pi-

Pa. — Gusto- 
mo- 

kokio tai laiko

iszvežtas in pri- 
da labiau

atsigulė in 
ir Gus t o va.s

Pa. — Varv- 
iszvaro szei- 

terp dali

pa ve iždo s į

jojo kaimy-

sigerusia kaip koki nesutveri- 
ma.

Žmogelis p ra e j ta.
vede skunda prieszais taja kū
mute, o kada teismas nuėjo in 
Pottsvilles sudu, tai “gran- 
džiure” atmetė prova ir užde* 
jo kasztus ant jo.
prisiegele be paliovos pasigė
rė pas kūmute, namas 
tas, szeimyniszkas 
pairo ir kas isz

in Suv. Val-
jog Paežio Departamen-

garsus' t^vnus 
leri.

Gi’iindler prisiuntė tiek viso
kiu apgarsinimu 
st i jas,

sužinojo ir nutarė analizuo
ti jo iszradima, ir rado jog pri- 
gavyste. Visi paežio virszinin- 
kai sulaikė visus laiszkus siųs

iu Suv. Vidsli-

las

tus Grundlerio 
jas.

I sz rišę per viena savaite 
surinkta 21,(MM) Grundlerio ap
garsinimu.

tris valan- 
atsimusz

nėdavę 
merga i-

cziu

sekancziai:
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padėjimoKaip kam, tai juokai žiur iut'ant

lt i

nesmagaus
szito mažo slonians, kuri isztrauke isz laivo po ib ii kelionei 
isz Afrika in Los Angeles, Kalifornijos, žverinezi 
žas slonius bus naudojamas perstatimuosia kruta 
veiksluosia.

Tasai ma
ži uju pa

DRABUŽIU PERSIUNTINA1 
IN RUSIJA.

American Relię I’ Adminis
tration padare sutart i n su Ru
sija, kuri pavėlina tai organiza 
vijai pradėti drabužiu persiun
timo svsterna,
nes czion gyvenantieji gali 
vo draugams arba 
Rusijon pasiusti drabužiu.

Kas tai yra drabužiu persiun 
t imas ?

I 
drabužiai siun-

Lvdos apskr.

Isz Lietuvos
j

Lenku kareiviai viską suvalgo.
Kalesninkai,

Mus sodžius \ is dar pilnas ka
reiviu ir visus turime maitinti. 
Taip jau viską apvaldė, kad 

gyvulius pra-
T
jau paskutinius
dėjo imti. Pirma rinkdavo'kur 
gražesni, kur nupenėti, o dabar 
kokie lik pakliūva; 
ir mus klebono
toli paėmė. Koks ežia 
kaip žmones 
sunku ir suraszvti

jau viską

ana dien 
paskutini mei- 

gtiS, 
tai

vargas 
aimanuoja,

Jau ruduo,
savo kruvinu

žemes vai-
kiti žmones valo 
prakaitu indirbtos
sius, o mus sodžius be nieko ti

ku rias ture-
su-

ne kur 
maži sklype

liai. Sziena, rugius ir vasarojų 
vargu

ko, nes daržoves, 
jom, jau seniai kareiviai 
valgė — bulvių kur 
atsilio lauke tik

didžiausiu
vogdami isz po lietaus, bet ir 
tais nesidžiaugiant, kadangi ka 
reiviai nakvodami ir gyven-

susivezem

reiviai nakvodami ir 
darni musu kluonuose — sugu
lėjo, sumindžiojo, 
purvynu -apnesze. 
yra mėgino 
cznikui

iszdraike ir 
kurie 
parū

kai!

Isz Lietuviszku Kaimelio 
. / ____ _

Worcester, Mass. — X Szim- 
ktis, žinomas kaipo lietuvis 
ristikas, woreesterietis dabar 
gyvenantis N.. Carolinoj, 
szvogeriui Katkauskui atsiun
tė žinia, 
nelaime, 
bariu
užkloroformaves, pavogė $ 1250 

kitus brangius 
Praszo jis tele

gramų atsiust jam $100, nes 
neturi l;a valgyt.

— In Jono Czepo 
velės prie South bridge 
nepažįstamas 
nusipirko cigaru ir mokant pi-

isz žiedo 
kaip savi-

woreesterietis
savo

didelekad ji patiko
J um mieganti kaili'- 

insilauže pleszikas ir

laikrodėli ir 
papuoszalus. 
gramu

k raut li
gai ves 

vyriszkis inejes
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giminėms, jog 
ežiam i.

Bile kas.ai bu būrelis žmonių 
;ali siusti drabužiu persiunti
mus bile miestui ar būreliu 
žmonių Rusijoj ir ta gali daryti 

giminėms! kaip ir su ypatoms.
mas drabužiu persiuntimu spe
cialiam* būreliams arba.del ge
nerales paszelpos paeina po A- 

Bile kas gali pasiusti pinigu Administration
(kaip žeminus 
•American Relief 
tion ofisus 
i.- z< I a I i n s pas k i r t on is 
Rusi,jo,j i 
sankrovų Rusijoj, ir isz kuims 

apal im
hiii' 

dinta 
bankos ar isz American Relief 
Administration, CJothing De
partment, 42 Broadway, New 
York City.

Tas blankas reikia tinkamai 
iszpildyti su p“j6u Vardu ir pra 
varde tu ihlsijuj, kuriems nori 
pasiusti drabužius. Per pdczta 
reikia pasiusti ta isžpildyta 
blanku i u American Relief Ad
ministration ofisus, New Yblke 
su piniglaiszkiu ar 
czekiu American Administra
tion vardu. Drabužiu persiun
timai ypatoms Rusijoj kainuo
ja $20.00 už kožna persiuntimą.

Europoje gyvenantieji gali 
kreiptis prie 
Administration, 67 Eaton 
Square, London, S. W. I, Eng
land.

Kaip tik American Relief 
Administration gaus 

persiuntimo 
aplikacija su 
glaiszkiu tuoj 
nesz jog priėmė.

Sulig sutarties 
valdžia, organizacija gali atsa
kyti siusti daugiau* kai viena 
$20.00 persiuntimą ypatai, kas 
nukreips neatsakanezius panau 
(lojimus.

Kaip drabužiai Rusijoj isz
dalinti?

Kaip tik persiuntimo blunka 
ir pinigai priimti', pareikalavi
mas bus pasiustas in American 
Relief Administration, Mask
voj, praneszdami blankos nu
meta ir varda ir adresa ypatos, 

drapanas pasiusti ir 
varada ir adresa siuntėjo. Mas
kvos ofisas insakys sakrovui, 
kuri areziausia paduotam ad
resui, kur drabužiai turi būti 
pasiusti 
ypatai, -------
žius ant pareikalavimo.

Jeigu vietine sakrova negali 
surasti ypatų Rusijoj, sustab
dys persiuntimą ir tuoj pranesz 
New Yorko ofisui, ir New Yor- 
ko ofisas sugražins pinigus 
siuntėjui.

Jjelgu y pala, kurios vardas

per kuria žmo- 
sa-

r* 
iszdestyta) in 

Administ ra- 
ir ta organizacija 

y pa toms 
savo ‘ - A*medžiagos

jali pa>isiuti virsziutines
(‘S

kas

arba
il ra panas.

jauti atspauz- 
nuo savo

gali 
aplikacija ar

<>’

I.

uztikrihtu

Ąmerican Relief 
, 67

rr

Iszdalini-

sutvarkymais.
American Relief organizaci

ja mano uždirbti kiek nors pi
nigu ant kiekvieno persiunti
mo. Tuos pinigus praleis delTuos pinigus praleis del 
vaiku sveikatos 
darbo. Pinigai bus skaityti kai

ir paszelpos

po aukos nuo siuntėju,.
Darbartiniu 1laik0į(Miapkri- 

czio 15, 1922, Ameneiixi Relief 
Administration turi'’šakrovas 
M oscow, Petrograd, 
Minsk, Kiev, Kharkov, Gomel 

Odesa,

I.

3
‘ ‘į,jll

lllf. i JfH
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žin

Vitebsk,

Elizabethgrad, Odesa, Niko- 
Alexandrovsk, Ekateri-

i losią v, Simferopol. Theodosia, 
Rostov, Saratov, 
zaii ir Ufa.

Organizacija nesiūs kabelius 
del drabužiu persiuntimo, per, 
keblu siusti svetimus adresus 
ir sunku identifikuoti.

Jeigu atsirastu czion 
Valstijose žmones, kurie nori 
pagelbėti Rusijos žmones be in. 
vaidinimo, jie guli prisiuti ap
likacija ir vieton vardo gali1 
paraszyti “General relief”. Ir 
organizacijos virszlniukai Ijeik’ - 
drai dirbdami su paszalpiniais 
komitetais, iszdalins drabužius, 
tiems, kurie arsziausia rcika- 
lauja.

Pundelis už kiek viena $20 . k 
turės sekanezia medžiaga: .

4 2/3 mastus tamsio vilnoni-, 
nio audeklo, užtektinai pasiūti 
viena - kostuma vyrui ai’ mote 
riai arba dviejus kostumus val
kui; 4 mastus pamuszalo; 16 
mastu muslino del keturiu po
ru apatiniu drapanų; 8 mastus 
Danelio audeklo del dvibju vy-’ 
ru marszkiniu arba dvieju mo- 
teriszku; siulu ir guziku užbaig. 
ti virszminetus.

Organizacija gali permainyti

lave,

Samara. Ka-

Suv.
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"Si

‘ ‘drabu- 
iszpildyta♦ , 

k. «•» . •iu arba pini- 
siuntejui pra-

iNilll*

n

su Rusijos
nigus, nepažįst amam 
iszpuole akis, kuri, 
įlinkas sake, kainuoja $250.

tos akies ant 
rindu, nepažįstamasis žadėjęs 

radybų $35, jei jis ta 
s, ir pažadėjus kita die

na užeit, iszejo. Už keliu valan
dų inejas kitas . nepažįstamas, 
ir “netyczia” ant grindų rado 
deimantą. Czepas atmindamas 
pirmesniojo prižadėtas rady
bas, sziam davė, $10, tikėda
masis nito deimanto savininko 
pelnyt $25. Nesulaukdamas 
savininko ateinant', nusinesže 
ta deimantu pas jubilieriu, ku
ris patikrino ji esant szmoteliu 
paprasto stiklo, 
vertes ne 5c. Tokiu badu pri
gavikai isz Czepo iszvioljo $10.

sake, 
Nesurandant
o
Czepui
aki sura

netyczia

kuriam

M Į 
■ f

ui

i»V'

drapanų medžiaga, bet niekuo-
met nesumažins pakieto verte.

Raportai isz Rusijos parodo/ 
jog drabužiai vaikams būtinai 

gene ra 1 i u paszal» • • • 4

'■/I
■ii

i

reikalingi. Isz 
piniu fondu, szita organizacija 
pasiuntė Rusijai suvirsz 250,- 
000 poru częveryku ir panezia- 
ku. Bet sziadien organizacija 
neturi (langiaus pinigu pagel-. 
beti vaikams. Drabužiu per-‘ 
siuntimo plianas yra geriausias 
būdas užlaikyti nors 
vaikus sveikatoj szia žiema.

Yra suprantama, kad nors 
American Relief Administra
tion nupirko ir iszsiunte dra
bužiu, negali Rusijoj iszdalinti 
iki Sausio 1, 1923. . . .

American Relief Adniinistra 
tion yra privatiszka organiza
cija užlaikyta per Huosnoriu 
paaukavimus.
drabužiu persiuntimo skyrius 
stengia Rusijai duoti greita pa 
szelpa. Ir organizacija apsiėmė 
persiusti drabužius nes yra di
delis reikalavimas visokia dra
bužiu. *1

—Foreign Language Infor. Service,

---------------------------------------------------------i . 
I

u$25.
savininko ateinant

. . r , t

4

Kai 
pasiskusti 

Voiciechovskiui, 
kareiviai kartais bereikalo nai
kina Dievo dovana, tai jis at- 

“wam tak i trzeba,” 
o kad karves jau ina/iau duoda 
pieno ir žmones 
szaltisziui 
Smetonos ir 
nas su porucziiiku

sakydavo
I

ii
d

negali 
pristatyt
■ s

tiek 
sviesto,

uriu kiek kapito- 
i reikalauja, 

tai tas pats porueznikas Voi- 
ciechovskf liepe szaltisziu aresz 

ir pasodinti pirtyj. Už 
“kalte” sėdi vienas žmo

gus jau treczia diena.

nėturincziu ir sakvova pranesza 
jog gali gauti d r abu-vertes ne 5c.

Kvailiu ne sėja....
Beloit, Wis. — Petras Dizia, 

isz South Beloit, likos apgau
tas ant 960-dolerhb kuriuos 
buvo suezedinias per visa savo 
gyvastį, per du apgavikus, ku
rie prižadėjo Petrą iszmokyti, 
kaip galema padaryti pinigus 
isz czysto popiero, su pagial- 
ba maszinukes kokia jam par
davė.

Pamokino Petra idant padė
tu tikras bumaszkas ant czysto 
popiero, indeti in taja maszi- 
nukia, laikyti per 
das o geri pinigai 
ant popieros.

Kada Petras . dirstelėjo iu 
maszinukia po trijų valandų, 
užtiko tik balta popiera o 
bumaszkos dingo drauge su 
apgavikais.
Geriausia sudegyt visas ko

legijos del merginu.
New York. — A. B. See, pre

zidentas geležinkelio 
nieko ant suszelpimo

kolegijos (augsztosnes 
mokslaines) kada rinkėjai atė
jo pas ji, idant paaukautu kiek 
isz savo milijonu ant tuju 
mokslą i ni u.

See kalbėjo
“Jeigu tai prigulėtu prie ma
nos, tai asz palieptai! sudegint 
visas lokes mokslaines po visa 
sklypą, nes tokiosia mokslai- 
nesia merginos Iszmoksta rū
kyti paperosus, bjaurei kalbė
ti, pauderuotis veidus; neszio- 
ti szilkines panezekas ir tnun- 

Dabar joją.pas neprideranezes szlebes. Pa- 
siutiszkiausios 
merginu, tai 
kyklos.
(ir tai daugiaaše turtingu tėvu 
dukreles) butu geriau mokytis 
naminio darbo ir kaip iszvirti 

? y

ponas See, 
mergicos užbaigė 

. mokslaines

meta už-

I I

apleis- 
gy veninius 

to iszejs tai 
žmogelis pats nežino.

Dabar klausė tasai žmogus 
rodos ka turi daryti nesate no
ri' užvesti naujo, i Jotame, idant 
vela neuŽhjoketu kasztu.

Musu patarimu yra, 
žmogelis pranešztu 
steito palicijai ant 
reso:

idant 
apie tai 
tokio ad- 

State Police Bamicks, 
Pottsville, Pa., o tiejei vyrukai
jau žino ka padaryt su mun- 
szainieriais, jieje užves skun
da, nes ; 'da, nes steitinei nepadaro 
klaidos ir priesz

^ąucjĮykite
fiiihiiiinu i tuvi... 1

niekii, neklu-

e szios rodos, 
n* 11 n t L* ura i i

o ne- 
OKI EXM n i

d vie jus’

t uoli 
tokia

• Chicago. — Pereita savaite 
kriminaliniame 

saliunininkas

instaigos del 
augsztesnos mo- 

Del tokiu mergaicziu

skanu vaiki del savo vyro.
Teisybe isztare 

nes tokios i 
augsztesnias 
niekam netikusios.

v ra

Anglijos karalius Jurgis 
turi didžiausia surinkimą pacz- 
tiniu markiu ant svieto, 
verte turi $2,000,000.

Tamoszius Lawton
Egyp, Mass., ana. diena pirko 
szuni už kuri užmokėjo $19,- 
000. Dr. Judge isz Washingto- 
tiru ii Ki tiri nrvn Tt t/ iv/

Jlljll

i sz
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Vilkai pjauna avis ir gyvulius.
Daujenai, Pasvalio apš. Jau 

kelinti melai, kaip Daujenu 
apylinkėje pradėjo siausti vil
kai, Nėra tos nakties, kad vil
kai, kurio nors ūkininko neisz- 
plautu aviu ar taip kuriu gy
vuliu. Vasara dar sziaip tai|) 
buvo, o dabar artinanties žie
mai jie taip iudryso, kad nakti 
ateina in.kaimu, inlėnda tvar
tai! ir iszpiauna visas avis.

Vasara ūkininkai buvo pa
kvietė medžiotojus, kad pama
žintu vilkus Daujenu miszkuo- 
se. Bet tas ūkininkams nepavy
ko, nes medžiotojai buvo tiek 
girti, kad vilkai jau jiems buvo 
pennaži sutvėrimai ir ju visai 
•Mirfe N A 4* «T 4" . IYAlYlHf/1 4“ • 1 1 r'l j rf4-t

Cook pavieto 
teisme buvęs 
Kaz. Survila (kitu pramintas 
Szilkiniu) tapo rastas kaltu 
žmogžudystėje ir pasmerktas 
kalėjimai! 3()-cziai metu. * !

Kaz. Survila buvo kaltina
mas užmuszime Abureviczaus, 
kuri jis pereitais įlietais uuszo- 
ves ant vietos jo kambaryje 
miestelyje Willow Springs ne
toli Lietuviu Tautiniu kapiniu, 
kur Survila turėjo saliuna..

Suko, Survila pirmiau ture- 
j es; saI i u 11 a ant- To wi i of Lake 
ir ten alsi žymėjus 
iiimais “nuszauti, 
ti” 
vose kita syk buvęs rastas ne
gyvas žmogus.

pilikiŠzytas ant blankos, negali
i f • ♦ a • • *1nueiti in sakrovaypatfszkai

pasiimti drabužius, bus pasius
ti per paczta ar jo pažymėtu bu
> X-V • • •* 1 idu. Organizacija padare sutar
ti per kuria Rusijos

jirti, Jiad vilkui jau jiems buvo 
‘ • • • ■ a a

■* UM
■1
JI

1

i

Huosnoriu
Organizacijos

J* I

1i

savo grasi- 
‘‘nuszauti, ” “ užihusz- 

ir |t. Prie jo saiiuno saszhi'

Suv. Valstijų paežius kas 
metas sunaudoja 2,121,559 sva
ru siulu verties 
riu.

* Pirmutine skrybėlių bu-
I . v

336,000 dole-

. zl -»"'k 4J

ti per kuria Rusijos valdžia 
apsaugoja drabužiu pakietus 
per paežiu siustus. Organizaci- 

už paczta 
ir apsauga; Jeigu paklotas, Ru
sijos valdžia užmokės už dra
bužiu verte rubliais sulig auksi 
nio kurso. American Relief Ad
ministration neapsiimu jokios 
atsakomybes po inteikimo dra
bužiu Rusijos pacztui 
agentūroj, kuria g 
ria.

Gavėjas drabužiu turi ant re- 
rytos pasiraszyti ir siuntėjui 
pranešztu kuomet tas atlikta.'

ja užmoka‘Užlaidas,

ar kitoj 
javejas paski-

■«l
T

X

I

i

10 piknikieriu prigėrė, 70 ’ 
nesuranda.

Barcelonia,
Daug ypatų prigėrė per apsi-
_/*____ L.1..7.J ant kurio

Iszpanije.

vertima laivelio 
plauke namon isz pikniko. Lyg
sziam laikui surasta desžimts

. 1

K

mMUM
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Anglekasei nepaliaus spirtis 
daugiau 
kaip pranaszauje Kilis Searles, 
sąnaris United Mine Workers, 

. ant susirinkimo biznierių Fi- 
Toliaus sake, buk

mokesties utojteje,

arba degindavo ant dideliu 
laužu. Meksike pamiszei pasi
elgdavo.

Apszvieta praszalino luošius 
barbariszkus paproezius, bet 

mums pasiliko kruvinos
kares, kurios 
tautu.

(la
yra prakeikimu

f

įį

'fl#
I i

“angle-
visados buvo

Dekavones 
Diena.T įr t

_____ SAiULE
I***      M   ,     „K* ,«■ ——r---m.-n.ji-   —y „r n_r - -   

— -------------—,|

Pasakėlės isz Gyvenimo ■
I

” į'

A

t ■. :|
Bj .-P

ladelfijoi. 
nežino ar bus straikas atcjnan- 
ti meta ar ne.

Searles sako t oi i aus: 
kasiu mokestis
neužganatlytas, todėl turi tie
sa spirtis daugiau, 
meta darbininkai kasyklų spir- 
sis daugiau už savo sunku dar
bą. Jokio 
ims.“

Searles

Anglekasei yra neužganudy- 
tais isz tebyrio kontraktinio 
sistemo, nes kontraktoris turė
damas ant savo YAMkos dideli 
kontrakta, konia nieko nedir
ba, o darbininkai
dirba už ji aplaikydami kom- 
paniezno darbininko užmokes- 

pouulis kontrakto

Pirma Dekavones
(Tliujiksgiviug Day) 

apvaiksztinojo Plymouth’o 
lionistai 162f m. Keh’ivai atke- 

inseigti naujus 
YbVetlnioj žtunej, del ti- 

i savo 
iszli po

Diena A-
merike

ko

A tojumi t i

numažinimo nepri

I 
I
fk 
r

kalbėjo, 
500 lyg 600 
žūsta 
Pennsylvanijoi.

laik nuo 
anglekasiu pra

kase k losią kas metas 
o in 20 tuks- 

tanezei buna sužeistais.
4 '

f

f 

įi

Ti(‘jt*i, kurie rugojo ant mo 
jog nesziojo •trumpas 

szlebe'S, dabar pradeda paiii(* 
ikinet ilgas szlebes. t virt indą 
mi, buk ilgos szlelws 
sveikos d(*l moterių, 
liems niekados 
tikti.

turiu.

yra ne-
— Kvai- 

negalima in-

*

ji
w ■

nemisli nsi 
SiĮiie pekla, tai josios ir ne bus. 
»- -5 Teip kalbėjo Jurgis Shaw 
(nok isz Uhieagtis ant laikytu 
prakalbu Christ ūso Bažnyezio- 
IF- 4 *

Žmogau, jeigu

K rikszczioniszka

I. ’

žinysta 
parodo, buk pekla tai tik tikė
jimas iii tokius dalykus, o jei
gu žmogus geidže apsisaugo! 
peklos, tai neprivalo apie jaja 
niislyt, nes
Ji i n tuszczx* svajone.

pekla, tai tik žmo- 
* J

0
r
*'!''

I

i

san vaiti's
nulosi be darbo 

Pennsy Ivanijoi.
s straikavo. Dabar 

Imk
randasi

lio, o loenininkai kasyklų par- 
gabineja naujus darbininkus 
isz didesniu miestu in kasvk- 
bus daugiaaše atejvius, bet tu
jų randasi labai 
imigracijų yra

K e I i os1

00O žmonių 
kasvklosia
Tiejei žmoni 
jjraneszama, 
btraikieriai

adgal 90,- 
be

visi tiejoi
prie dar-

t

mažai, nes 
aprubežiuota. 

pVgul praszalina imigracijos 
darbininku bus užtek-1 iesiis,

1 inai.
o

i T
A f rike 

Karalius

I

szimtmet i 
geisdamas

I j
f;,*

r
L
-

o sumaisze su
ant pa-

M

į 
iir
a
Rl'

praejta
Ashant i,

apturėti didelia loska nuo sa
vo dievaieziu, paliepė nužudy
ti du szimtus patogiu merginu 

jnju krauju
kalkėms naudojamas
etatinio naujo palociaus del 
leaves.

Senoviszkuosia laikuosia ti
kėjimas rėmėsi ant daug kru- 
yiuu auku ir žudinseziu. Seno-

Rvme
ymildnamius,
.viszkam

'.ilr
i

statydavo 
kuriu muruosia 

Tadosi skyles in kurias talpin
davo gyvas aukas (žmonis)gyvas
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PUIKIAUSI 
IMPORTĄ VOTĮ

HHIHI Iff II «I»H IftH'HlH ItIHf f f H HI Hf lt f f tf flIMtl

KALENDORIAI
ANT 1923 METO!

•J »

<1'

O nelaimėt Yru daug žmonių

Pilėnui geras draugas patars

i

ir kaip tai Nojus pabėgo mm Į 
arkoje. Stasis

J

pasakoji-

Karta gyrėsi Mikas, jog in 
ji insimylejo pasiūtiszkili Kei
th*, o kada joja atmetė, tai mer- 

szo- 
idant phšiskniidyt.

Ka tik aplaikem puikiausius 
importavo!us sieninius, kalen
dorius ant 1923 meto, del biz 
niūriu. Yra tą.1 puikus kalendo 
riai, iWieiii žmhtiis nuo senei 
reikalauju ir bus jum labai dė
kingi fiž tokia dovana. Kalen

dai

didelio lietaus 
klausė isz pradžia su at yda 
bet nubodo jam tas 
mas nes apie tai senei žinojo.

isz
gina isz didelio rupesežio 
ko in Upe

liavo pe^JUH's 
namus įsVbti 
k e j i i n i sz Icii pe rse k to j imu 
b žalyje. Jie isz 
ant 
\ ('liaus 
\ alsi ioj
Isz viso keleiviu buvo 102, kuo-’ 

po tris ir keturis met laivas “Mayflower” ap
sistojo Cape Cod, 
buvo deszimts syk 
sziadieiios kelione.

Moterys ir vaikai 
jaut laivo kuomet 
jlavojo viena dideli 

kolionistu iszmire 
per pil imi baisis 
pa vasariu 
darbszcziai 
Susidrauga vo 
kurie* 
kornus.

Su antra žiema, ir ju pirmais 
melais svetimoj szalyje, jau 
pasibudavojo namus ir 
vaikszcziojo pirma pinti, 
ward Winslow, 
lonistu, parnsze 
Ii joj 
sibaige, ir musu gubernatorius 
iszsiunte ketinius vyrus pauk- 
szcziauti, idant galėtume pusi 
džiaugti darbu užbaigė. Jie ke
liui, 1 iek paszove pnukszeziu, 
jog visai savaitei pakako. 'Tarp 

biski pa- 
I ndijonu 

ir tarp ju atėjo 
karalius, Massa I 

soit. su apie* devynias deszimts 
\ yru, ir mes visi per tris dienas 
linksminomės ir szv(*nteme.'’ 
Paukszcziai kuriuos jis minėjo 
buvo laukiniai kalakutai.

1861 m. Dckavom* laikyta 
Bostone kuomet laivas atvyko 

maisto; ir 
Massaehu- 

vaisi i jos gubernatorius 
di('iia

PI viuoul Ii 'o

po juom.

t i. o tokis 
ris uždirba 
szimt lis doleriu ant peties

nes nhejha
4 4 hje-

dedamas namie, 
pažiūrėt in kasyklas kaip jojo

padonai 
namon.

'Lankei tokis žmogelis aplai- 
ko dideli kontrakta, .jeigu turi 
patogia paeziule kuri boseliui 
“inkrito in aki.
tere turi paaukauti 
boseliui, idant josios vyras už
dirbi u gerai.

* 4

4 t 1 ♦ dirba

* I

ir sugryžta

li- toji mo
savo kurni

Suv. Vaisi, paeztas pranesza . . . . . . . * visiems tiems, kuru* turi pir
kia paezednmo 
rios szi menesi bus iszmokamos 

jiaises ant 
J'ri'asury Savings Certificates. 
Tosios paczediimo markes 
žmonis pirko laike kares bu 
priimamos ant 
ant tujų ceriifikatu kurie ai 
nesza ketvirta proe<*nta, ne 
reikt* niokoti už juos valdiszko 
padotko ir galima 
penkių tukshuicziu. Todėl kož- 

kuris geidže indeli savo 
pinigus in saugia vieta, privalo 
pirkti tuosius certifikatus ar
ba permainyti taupinimo mar
kes ant jnju.

turi pir- 
markes o ku

idant permainvtu 
T . 
fp ■ ka 

s 
apmainymo

pirkti ly <r

nas.

Henrv Ford, kurio automo
bile! sziadien randasi kožnam 
kampeli ji* svieto, priulejo
dirbti už $2.50 ant dienos, (li
mo jisai ant tėvo,fanuos Mi- 
czigane. Isz jaunuju dienu tu
rėjo dideli pasšaukima 
moka n i kystes iq'tnisc ziegoro- 
lius. 
savo 
rejo iszbandima, 

vadino kvailiu.
sutvėrė koinpanije 

ir nuo tojo laiko turėjo nasiu- 
giluki.

dirba suvirszum 
niu kurie padaro ant dienos po 
5000 automobiliu. Turi indejas 
in savo fabrikus, kasyklas ru
dos ir augliu, plytinyczias ir 
kitus fabrikus arti 500 milijo
nu doleriu o gatavu pinigu 
bankosia turi 14.5 milijonus ir 
jeigu j°j<> turtas augs teip 
greitai kaip sziadien auga, tai 
už keliu metu bus turtingiau
sias žmogus ant viso svieto.

Sztai ka padalo tvirtas pa- 
stanavijimas, sunkus darbas ir 
tvirtumas savije.

.|i
1899 mete

svieto,

prie

Mete 18<A 

pirmutini forduka ir tu- 
norints visi

Ant galo

sutvėrė jisai

t iszka Sziadien pas ji 
80,000 žino

gatavu

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

f- -v - -r —. ,

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
150 Paveikslu.

SZTAI KA RASZO 1SZ LIETUVOS 
APIE SZ1TA KNYGA

lakstantis Naktų Gorbemasls Tamistai:— i
Sulaukiau nuo Jusu sluncziainos 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” už kuria

vardu knyga 
ir Viena” tariu 

Si 
la 

Naktų ir Viena”'apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
Istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes jn 
J- i^ylska tada 
lipeflczlai nors

UŽ

szirdinga acziu ir labai džiaugtaM) 
kad tokia knyga kaip “Takaufib

skaitydamas žmogus ,4P|<| 
pamlrszti ir visokį -rupe 
ant valandolęą MtditrhUkia.

Su pagarba, A. 20KAS, 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palazduonys, 
Czckiflzkes vai. 
Kauno apsk, 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka,
ja nusiusti in Lietuva, Preke knygos Amerike $2.00 

| . Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
Į p W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.K ’r! J f . .. . t ii iirh tataiMdiHINM •a.i i ' *

Teipgi galima
i

f

mils'nes apie tai ‘' u‘

jai vo
Plymouth’o akmens, kad 

radosi M assaehusel I* 
t • raudžio

veik puse

21, 1620.

( mAlP ! J
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Atsistojo ir užklausė bambize----- ‘—y
. t

riai, žinotus

Mnyflower 
ir kelione 
ilgesne už

pasiliko 
vyrai pabii- 
nama. Be-

žiema, bet su 
visi kiti pradėjo 
apdirbineti žeme, 

su Indijonais, 
pamokino kaip auginti

namus

varnas
< 

sekaneziai:

ap- 
Kd- 

isz ko- 
Iraugui Aug-

Piutis už-t 4

I

-wr.
....

*— I W'l

pasibovinimu.
I langelis

kitu 
szaudeme.
mus aplanke.
ju didžiausia.-

su ilgailaukianezio 
sekaiieziais metais, 
setts 
paskyrė 
prasze 
galvos prisidėti prie 

Po tam laiks nuo 
vietiniai apvaikszeziojimai lai
kyti. bet tik laike revoliucijir 
nes kares, pabaigoje sekanezio 

Kongresas pas
kyrė tautiszka Dekavones Die
na. 1789 m. 
nas, 
zidentas, iszleido pirma 

atsiszaukima,

o
mo.

szimt mcczio.

'rainas užklaust* 
kios priežasties

į

f

MT! i . M

J ji I1'

11

turi

padekavoti, ir 
kolonijos 

szvenl i- 
laiko,

Jurgis Washinto- 
pirinas Suv. \’alsliju Pre- 

I )eka- 
paskirtla- 

diena, bet vistiek tik szian
apvaikszcziojo

beveik buvo 
m., kuomet

Virginijos
valstijos le-

praszydamas pas-

ketvergi!

vones 
mas 
lines valstijos 
diena.

Pietuose diena 
nežinoma iki 1855

guberuatorius pa
siuntė pranesziimi 
gisliat lirai 
kyrima dienos.

1861 m. Prezidentas Lincol- 
nas iszlt*idt> atsiszaukima pas
kirdamas ketvirta
Tapkriczio inęnesio kaipti tau- 
tiszka Dekavones Diena-, ir, iki 
Sziam laikui 
kas met prezidentas i 
atsiszaukima.

—Foreign Language Infor. Service.

dorini turi krep.szinka 
sziiku, spilkn ar szcpeczio, pni 
kei iszmarginti, 
a t spaudyti.

No. 1,—6%xl2 coliu, raudonos rožes 
bjr uddtibrlncls papuoszals, su atkpau- 

kulcndoriu už 
$10.00 

,--9%xl2 coliu, persiūto pau- 
$1 l.oo

iszpjanti ii'

V----- ---  - - - - - - -r

kuriu juoksis iA tavo sielvarto! 
Tuėinu geras draugas patars 
naudoti ’ J

pleiškam; mirtinąjį prieSą.
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojuus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo laidu užlaikykite savo gal
vos odų .švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. nptiekoao, arbn priuiųe-

Miko isz ko- 
Keide norėjo 

Ar buvo’■y vast i ?
o gal nuo gndeszio. 

Knr ta n atsake Mikap 
nžvydejimo ne 
tiktai mm tilto.

atimti sau 
užvvdus

nuo
S ne nuo 

gadesezio
•pi

■* *

iHEUSj

lio:
gas

Jeigu tu tokis iszmintin- 
isz biblijos semi 

mokslą, lai pasakyk 
buvo

4 <

Juozas buvo labai 
mingu žmogum t 
lia in bažnvezia 
menesei in s 
na

dievobai- 
»jo kas Xede- 

i ir kas tris 
* \

.'“12 in spaviedni. Bet kož- 
karta

priesz

III

spaviedojosi, buk
spa vietini iszlupdavo

I

laba 
kuris staezei

pacziulei. Tas 
prabaszeziu, 

Juozui

e j me adgal, 
susitikti su t a ja patogia mote
rėlė kuri. ejnu prieszais mus, 

labai, ant manes užpyko,

gerai kaili
inpyk i no 

pasakė
.jog turi paliauti teip elgtis su 

jeigu da kartasavo mott'i’ia, o 
sumusz savo senia, tai neaplm- 

iszriszimo. Bet Juozas at- 
to tai negaliu pa

daryt, nes jpigu 
kaili savo bobai, tai paliaueze 

Nusistebė
jas prabaszzius užklaust* Juo
zo del ko tai,'b Juozas iszajsz- 
kino-: “ha
asz turiu labai trumpa pomie- 
ti ir greitai užmirsztu 
griekus, bet kada savo

tai ji man tuo

kys 
sa k e: • 4 Jau

nes nepliektau

ejti in spaviedni.

matai jegama.steli

savo
bobai

iszperiu kaili, 
jaus primena visus mano nusi
dėjimus.

Stasis
‘-v

l 7 t

ant prakalbunnejo 
kurias laike kokis tai bambi- 
zas kuris kalbėjo apie patapa

ATSAKYMAI.

B. S. Pitsbiirgb, 
teisybe.J ’ 

nes

kito 75c. tior.ini j labaratorijfl.
F. AD. RICHTER & CO.

IO4-II4 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.

ir savo 
ina.ii, kas 
Banibizas 

negalėjo at
sakyti. 'Vaija Stysis iszajszkino i i* •• . * L * *

r>

po patapo.” 
ant to užklausymo

’ ! ’ F F I F \ i”. «

banibizui, jog po patapui buvo 
didelis purvynas, dats raiti 

'* i ' fe
Ljna ulyczia daktaras su 

vo pažystamu, staigiu paszau- 
ke: “eime atliral. nes nenoriu

su-

nes

1 )

pažystamas, 
pas Abrahoma, isz 
giau jau nesugryž.

I )anes gydžiau josios vyra.
bar suprantu atsake daktaro 

gal iszsiuntei ji 
kur dau- 

“Kur tau,
buvo prieszingai, nes ji ižgydi- 
nati ir sveikas kaip krienas, už 
tai dabar jojo paeziule ant ma
nes pyksta.

—Ragui is.

KUR BUNA?

100 .....
No. 4, 

sidabriniu menulio Ir žvalgždoms, pa- 
pooszta auksu, du paukszczci, 
100

No. 5
dus ir pauks'zczlu, už 100

No. 6,
puikiu žiedu, už 100

No. 7 
visokiu vaisiu, puikei Iszmarginlas, už 
100............................... ’

flytg! .jUsu bizniu ir 
16() .....

No. 2 
kszczlus llzdelljc, už 100 

No. 3,--9%x9% coliu, puikus molini
žiedai su Hidabrineis papuoszals, už 

....... S il.oo 
7Vix 16*/i coliu, bažnyeze, su1 i

už
........................................ 112 .00 j 
11*4x16 coliu, pulkus palo- 

$13.00 
14x14*/į coliu, gurbas pilnas 

$15.00
15x15% coliu, gurbas pilnas

-i 
$15.001 

No. 8,--15*4x 15*4 coliu, paloclus su Į 
vandenpuoliu, stovintis girrioje. pui- 
kci išzinargintas, už 100 . $15.00

No. f), -12x19 coliu, perstatant is žie
ma, stovinezia bažnytėle terp apsnigu
siu medžiu, papuoszias su sidabriniu 
sniegu ir auksu, už 10O $16.00

Negalinii.1 apruszyti jnju pa
togumą, neis iszmargyti puikei, 
iszpjanti ir ntspandyti 
szimts borvoms at ramento, 

nes jn 
daug neturime. Prisiunskite 
ka norite iszspaudyt 
ir pinigus, o 
ta. be užvilkimo.
W. D. B0CZK0WSKI CO. 

MAHANOY CITY, PA.

Užkalbinkite
(f

greitai,
net m ime.

PEARLQUEEN
KONCERTINOS

4

de-

ant jnju 
bus jum prisiuns-

>

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinų Grojiku ir Mokytoju.

Mes taip gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 

i musu kataliogo, gausite dykai.
GEORG! &VITAK MUSIC CO
4639 Š. Ashland Ave. Chicago.

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEUEDA. 9.ryte Iki 8 vakare.
2-trn» Floras - H WEST HIlOAl) ST.

H

ROYAL MAIL
IN HAMBI RGA TIESOK 

Didelis naujas trijų szrhtbil laivas 
0RDUNA .. 25 Novemberio 
Bus lai geras IszphnukimaH tiems 
kurie nori bull tėvynėje keletą san- 
vaieziu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos kajutos.
KOYAL STEAM MAIL PACKET 

PACKET COMPANY
2(» Broad>vay. New York.

Arba pas vielinius agentus.

H

v__  |4

DAKTARAS I. W. HODOENM 
rhlladelipbia SpecinlhtaN 

Užslsenejusla Ir Chronlszku Llgn 
Eikite ton kur esate tikri kad sau* 

site tvirta rodą Ir atsakanti mediką- 
lisz.ka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 
gvarantuotns.

Jaigu esate silpni, nervlazkl ar Ii- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, garai, svaigulis, silpnumas azlr« 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Ilumatizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi Iszt Ine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodoju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, betgyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatiyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbliszkusls Ir 
Jlpžbferimai ant veido, pailsės, nuvnn 
^kąi^mas peęzi|ose. skausmas kau: 
luošo, skausmas gerklėje, atokaa en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekminga! gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. '. j -111 . ‘ .

Ateikite gna0teroda dykai. Po tara 
iszaiszkjnslu kolcfji skirtumas, geres
nis ir da\i< paridlhantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasisžkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvergius ir Petnycziomis 10 
vai. ryte iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piot.
Dr, Hbdgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras florae) 

Pottsvįne,J>^-.....

TEMYKIT LIETUVIAI
/ f '* <

Paieszkau savo draugu Pe
trą ir Stanislova Giestautu, isz 
Kaušu Kaimo, Kaltinimu Para. 
Meltlžiu atsiszaukt ant adreso.

Jomis Petraviczia,
26 Burt St., 

Aliams, Mass.

Pa. - Ta-
Pataremi*

priesžin^ai

* nuo uždarbio

mista turi
nesi registruot
pasiliksi kaipo atejvis Vr turė
si mokėti 8% 1.................. ......

valdžoi. ‘ LietuvosSuv. Valst.
registracijų yra visai nereika
linga, 
jokis sklypas nedaro.
kas mano pasilikti u kęsu szit> 
sklypo, tai tegul nesiregistruo- 
je. Antras dalykas, jeigu kas

Siuncziu pinigus pagal

nes tokios registracijos 
sklypas Jeigu Paieszkau mano tikros sesers 

Petronėlės,

i priimta diena, |)et1 yra ukesu szio, sklypo ir turi 
leidžia 1 .

dukterų
Antoses Budraiezikiu, pirmiau 

Philadelphia,• Pa.' da- 
PetVdhele

Juzės ir

gyveno P
papuczkos.

dienos kursą. Parduodu 
szipkortes
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose

M __ H -k * . > K

kompanijų

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. f>. Hocr.kowikl-Co.
Mahanoy City, Pa.

■ 11 nii i   ...y -   I , Į,,,, 'i'.'jii' I. .

Naujas Katalogas! 
Iszlcidau, nauja katalogą savo 
krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai : laikrodėliu, armonikų, 
žiedu, klarnetu, skripku, lietu- 
viszku rekordu, 
volialu del ‘ ‘ Player < Piano ’ ’ 
su lietuviszkom gaidom, revol- 

szautuvu, lietuviszku 
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano krautuvėje. Prisiu- 
skite savo adresa o bus dykai 
prisiųstas gražus katalogas;
JUOZAS F. BUDRIK & Op 

3343 S. Halsted St. Chicago, Ill* 
, . . ......... - .. ..1 ................. . . _____ ...... 4

fonografu, 
Player Piano

popieras, thi teipgi neprivalo 
registruotis, nes 
vima iszsižada 
niszkos pilietybes 
ukesiszku tiesu.

M. S. K. Pittston, Pa. — Isz 
jusu daneszimo misiuke dasi- 
prantame, jog, tavo szirdele 
dega didelia neapikanta, o gal 
ir turėjai tame prieža^te. Bet 
ne musu vežimas no inus Vežo. 
Juk biskupas ne toli nuo jus. 
Kam mums in tai ki$ztisf Ant 
galo duotĮiimu paturima da pa
laukt, o jeigu nepaliaus, įada 
važiuok in Sllrantus pas (lede 
Ifobana. p;

A. A. Plymįidh, Pa/ — 
storv

J >

per registra- 
savo ameri.O- 

ir nete!.!: i

bar gyvena Detroit.
apsivedė su Szimkum isz KeL 
mes Para., M a neikiu Sodo. M ei 
džiu atsiszaukt ant adreso.

Mis. K. Vaitkiene, 
669 N. 10th St., 

Philadelphia, Pu.(21)

And rijau- 
ūko ir Kazimiera Sirusaiti, pir
miau gy-veno

Paieszkau Petro

minu gy-veno Chicago, III. da
lbai- nežinau kur, Meldžiu atsį- 
fezuukt, arba žinantieji apie jiost 
malonėkit praueszt.

Frank B rad y 
9 Market St.

Inkerman, Pa.

J

r

*

veriu,

r •r»

reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

Turėdami
f

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

Fine 
Ladv Box

er," hur as yotr are no sub
scriber to the .paper, your com
munication was 
the waste basket.

about tlie 
but' as ymf

4 4

4 4 boxed to

KVITU Knygele Draug«atema del 
iezmokejimo pinigo ligoti la
mą : - - - 60c

KVITU Knygele Draugyitema, del
r

Kaslerlau® nog luditu pinigu ant 
■uairlnklmu - - - * - ! * * ’ - ' 50c

..... '' j;; MAHANOY,. J
D. BOCZKADSKASCO.

‘M Į

Asz Morta Daradauskiute po 
vyru Tarasevicziene .paieszkau • ■■ ■ I ■ m

l

pagiliantis isz Žiūronui Kaimo
mano broli Juozą Daradauskn

Para.,
Meldžiu atsiszaukt 

adresu.
Morta Taiasevicziene,

109 Valley St.,

Barbiefsku, 
Red.

Suvalkų 
00 T * 1

(2t)
109 Valley Št

Pittston; Pa. I

’ t

Kentu
cky, pripuola vienas automobi- 
Jius ant kožno trijų gyventoju 
— tiek ju* ten randasi.

Bowling Green,

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Soiitliainptoii nnt Milžinu laivu 
Vienutinlk vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kas U ta įninka 
Greitas persėdgnas Sonlhamptonc.

Lietuviai Kpatlszkat lydėti 
In Pilinva klvsa #L>0.00 Kares 
In riliai a 3 klesa 1H0C.50 Tax Extra 
KELIAUMSKAI ISZ. 1JETLVOS
soda ant laivo Plliavoj Važiuojant 
In Sduthamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

(■rcimiatisi laivai pasaulyje, 
Tnforinacijas apie prekės ir reika

lingus dokumentus dėl iszknlno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.I i lupi IT'I . ■, I r.'- ' ■ " '■ r w ‘ M"

i

4

J
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Mirties Vamzdelis
Pasakojo Detektyvo 

Draugas.

Del Difcvo meiles, 
suszuko Krai

kas nu-4 4

tiko, Grigai?”
gis, kuomet, viena pa vakari in 
musu kambarius i 
augsztokas, susinervavęs 
ras. “Tai 
Valy,” jis man 
vėl

kambarius i nsi veržė 
vv- 

dak taras Grigas, 
ji perstatė ir 

insiverželio: 
44Kas nutiko! Ar X-spinduliai 
tave taip suszmurgino ?”

Dak ta ras pasisve i k i n o 
manimi mekaniszkai. 
koš buvo

paklausė

> > >

SU 

Jo ran- 
szaltos. Paskui jis 

sudribo kėdėn, numėtės Krai
giui vakarini laikraszti. Tenai, 

žibėjo
Turtinga moteris 

X-spindu- 
Toliau Kraigis fiei’skai-

I

raudonomis raidėmis, 
antgalvis: 
amžinai pagadinta 
liais.” r 
te sekanezia žinia:

Teisme sziandien

4 i

►

A

“Teisme sziandien atsiden
gė baisi tragedija. Ponia Klau
ziene apskundė žinoma specia
listą X-spinduliu, daktaru Gri
gu, už neatsargu 
pagadinima jos grožės, kuria 
visi stebėjosi. Ji 
szalinti tik maža 
kaklo, bet dabar gavo bjauria 
odos liga ir nervu suirimą.”

“Ka asz turiu daryti, Krai- 
gy!...“ alniūuuvo daktaras. 
4 4

ežia kas nors tokio 
vo. Pagydes pora 
jau bijojau toliau 
vartoti ir 
Moteris, isztiesu. turi dabar 

nervu* suirimą.
skunde. Bet, 

visKuns dievams, 
man neaiszku, kai)) ji galėjo ta 
gauti isz mano gydymo. () szi 
vakaru jos vyro advokatas 
maloniai man patelefonavo pa- 
reikszdamas, kad bila bus ve
dama priesz mane iki griežto 
galo.

arydyma, ir

norejo pra- 
spuogeli nuo

ahnanavo 
L ■

Atmeni, »sz‘ pasakojau, kad 
keisto bo
syk i u, asz 
spindulius 

atsisakiau gydyti, 
turi

odos liga ir 
sako

prisiekiu
kaip savo

kaip

h

SAULE

Viskas, 
priesz mane gana juoda, 

ga 1 i“ Ka 
padaryti t 
41 Ka ?

Jie »»
.Jei

matote

Tamistoms

Kas eitudingusi.
neatsargu da.kta-

už kuriui stikliniu durų gulėjo jo minksztoje kreseje, visa ap- 
visa eile
vamzdeliu. Viename gale kam
bario stoyęjo 
las, virszuj
spinduliavimo aparatas. Apsi- 
žvalgius po kambarį, iiiatyti 
buvo, kad kas ne kas, bet jo 
savininkas labai 
supranta savo mokslą.

“Kiek sykiu davei p. Klau- 
zienei spinduliu!“ 
Kraigis.

“Nedaugiau 
atsake daktaras, 
užsiraszett dienas. Bet ju nebu
vo ganėtinai, kad sukėlus der
matitis. Beto mano aparatas 
beveik neturi lygaus saugumo. 
Matote, szita 
bliuda, 
vamzdelis 
pagialba asz 
nukreipti tik in ta vieta, kuri 
gydoma, o kitos kūno dalis ne
būna palieezia mos. ’ ’

Su szitais žodžiais jis atsuko 
elektros srove ir aparatas pra
dėjo veikti.
spinduliai ir kambaris prisipil
dė kvapsniu 
mas per szvininio 
da, asz maeziau 
duliu vamzdelis 
ta, geltonai-žalsva szviesa, kil

iu du ka- 
Ta 

isz katodiniu 
kadangi X-spindu

liai žmogaus akiai 
Daktaras 
fluoskopu, tai yra, aparatu su Tamistos esate auka, suokalbio 
kuriu pagialba 
dūlins matvti.

X-spinduliavimo

operacinis sta- 
kurio korulo X-

raisziota. Asz pajutau, ka ji 
turėjo pergyventi, mątydama 
kad jdS grože yra dingusi!

“Dovanokite mums,” 
dėjo Kraigis. Mes neesame pa
prasti reporteriai, kurie jeszko 
sensąciju savo geltonlapiams.

pra-

atsargus ir Bet ihvykis su Tamista jail ta
po viesza nuosavybe ir niekas 

uždrausti 
ežiams apie ji 
s i žadu tik tiek

paklausė

kai)) szeszis, 
“Asz turiu

szvininio stiklo 
kuriuo X-spinduliu 

apdengtas? Su jo 
spindulius galiu

Prndejo trykszti

Ziureda-ozono.
stiklo bliu- 

kaip X-spin- 
szviete keis-

ri buvo susimetusi 
muoliuku nelygios varsos.
sz vieša paėjo
spinduliu,

mum
nematomi, 

poridavė

a Įima X-spin- 
Pai paprasta 

pusiu užda-

<r n 
'r

skrynute, isz visu
rvta. Viename gale vra skvlu- 

akies, o
esanti sienele yra isztepta pla- 
tino-barijaus cyanido druska. 
Kuomet X-spinduliai puola ant 

ta druska pra- 
Jei tarj) vamzde- 

nors 
tai X-spinduliai

te del prieszais ja

szitos sieneles, 
deda žibėti.
lio ir szitos sieneles kas 
pakiszama,
n (‘galėdami praeiti pro pakisz- 
ta kuna, meta ant sieneles sze- 
szeli, ir matosi X-spinduliu pa
veikslas.

Atėmus

laikrasz- 
kalbeti. A; pri- 

padaryti, kad 
visiems, ir Tumi štai, butu su
teikta teisybe. Ir gali būti asz 
Tamistai kuomi nors pasitar
nausiu.“

“Tamistos niekuo 
galėsite man

negali

kitu lie
pusi tarnauti 

kaip.pagreUintiJlėismn to as-
• V. ’■ 'ir # #

'mens; kuris' mane sunaikino — 
asz nekeneziu to daktaro,” 
sake p. Klauziene.

“Tas teisybe, bet duokime, 
taptų priparodyta, kad kas 
nors kitas yra atsakomybėje 
už szita* darba? Ar vis norėtu
mėte mygti savo skunda ir pa
velyti kaltam 
bes nagui“

Jinai prikando savo lupas, 
ir pratarė: ‘Ko norėtumėte isz 
manos?”

“Pavelijimo atlankyti 
mistu kambarius ir pasikalbėti 
su Tamistu tarnaite. Asz neno-

Tamistu na- 
visai ne; bei prisiminkite, 
jeigu man

v ra

at-

iszbėgt i teisy-

riu sznipineti po
ma,
kad
rasti tikra priežastį

mfa-

pasisektu su- 
Tamistos 

bėdos, gali būti, inrodyti, kad

o ne daktaro 
nesitiktume mielu 
pagelbėti ? Asz busiu 
atviras ant tiek, 
siu, jog nužvelgiu 
vyky daug
m įstos manote.

spuogelio.
spuogeli dabar

Draugas

Ir pa-

kala is, "Rad ir nesant pono ba
rni e.“

“Kaip ponia ji priimdavo!’!
“Jis ėzcimyndfe advokatas,’1 

atsako tarnaite.
“Bet ar jis visados tik biz

nio reikalais ateidavo?“
“Žinoma, visados. Bet — 

žinote — ponia buvo ghna gnu 
ži moteris. O advokatas gal ii1 
myli gražias moteris, 
no? L.
pirm, negu

‘ . Kas žU
Bet tas viskas nutikdavo 

Dr. Grigas prade* 
jo ponia gydyt. Po to, Lauren-

> • . O 4h . " « k. itis jau nobeatsilnnkydavo taip 
dažnai. Tai visikas.“

“Ar tu esi 
poniai ?
jai, jei atsitiktu progai 
klausė Kraigis, 
tarnaitei štaeziai akysna.

“Asz atiduoeziau veik savo 
gyvybe už ponia: ji buvo man

Asz nepraszau tavęs gyvy- 
M a riu te,“

bet tu gali jai žy
miai pagelbėti.

“Tai asz viską padarysiu 
ka liepsite,’.’ atsake tarnaite.

“Szia nakti asz 
tu nakvotumei 
bary. Asz žinau, kad Klauzius 
nebeateina i n namus ir gyvena 
Kliube iki jo pati 
gonbuezio. O rytoj 
mane in ofisą, tada asz tau pa
sakysiu

11

labai isztikima 
Ar pasitarnautumei 

” pa
žiūrėdamas

taip gerute. 
4 4

be aukoti, 
Kraigis, 4 4

? *

a įsake

noriu, kad 
ponios kam-

grisz isz li- 
ateik pas

toliau.
niekam nesakvk 

Įfa;: asztriai dabok ka

kils daryti
Prie progoA 
apie tai i 
kiti tarpafięląrytn ponios kam- 
barv.”

Eidamas gatve 
gis man tarė: “ 
kol kas negalime daryti, 
sybe, tu dar 
bet i. Surink

J.

-t—------ n. —

KAS PINIGU TURI.
■WMM9

•J“

M

Vienam

Kas pinigu turi
Tam vis linksmos dienos,

O kas ju neturi
Vargai, skurdas vienas....

Kas pinigu turi
Tas važiuota keliauja

O kas ju neturi
Pe k szcz i as va i kszcz i (> j a.

Kas pinigu tui;i
Valgo gap.Uia mėsa

h J

TARADAIKA g

nedideliam mieste, 
Indijanos steite,

Ten kur salimu nesiranda, 
Bet kur spasaba vis iszranda 
Isz kitur paminės parsigabena, 
Tokiu budu vis linksma buna.

Daugiause kontrabanda, bo
bos užsiiminėja,

In bonkutes pila ir vyrams 
pardavinėja, 

vyrai kada pedes 
gmina,

Visa ant namines pas bobas 
prapiszkina.

Be musztyniu teipgi nea|>si- 
ejna, 

svaiguli 
gauna.

jau niekad ne-

r

Nekuria

Ba nuo , namines

t

0 kas ju neturi 
Valgo kas be-esa.

Kas pinigu turi
Linksmas szokineja,

O kas ju neturi
Liūdnas vaiksztineja.

Kas pinigu turi
NJe^guželes myli,

O kas j u neturi
Pakumpusia tyli.

Kas pinigu turi
Augsztai skraido,

() kas ju neturi
Tik po dulkias braido.

Kas pinigu turi

I

i
I

Lietuvei gal 
apsieis be munszaines,

Pakol juju protą visai neap- 
svaigines.

Nesenei viena Veselka alsi-- 
buvo, 

ir valgyt i n

J
: Visi myli, gerbia,

() kas ju net uri
Piktais žodžeis dergi

Kas pinigu turi
Tas nebijo nieko,

() kas ju neturi
Tai nevertos nieko.

— J. V. Kovas.

a.

Nuvyk skaus
mą šalini

liaifinH petye, m«d- 
luDgifikas Lrauky- 
mas muskulą, ii- 
narytae sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skali
ai*. Tačiau patry
nus truputi

PAIN-EXPELLER1U 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pnfialintas. Paia-Expalkria ir 
akanimaa yra mirtini priedai. Nusipir
kite jo bonkp Šiandien 
pas savo nptiokoriu— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musu Inkare 
vaiaoaženklis. Neimkit 
pamūgzdfciojimą.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brooklyn* N. Y*

O 1

|R ALTIJOSAMERIKOe
I U LINIJA ęBroadvay. Nev'lork.NY Uay

ILIETUVX
PER. HAMbURGAJ>fl

TIESI _ 
KELIONE

_____ NMBUR. G>X.PlLl/NĄ 
ARbA LIEPOJĄ

Lietuvei važuojant In Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa treczia klasa padalint* In kam- 
barus ant 2, 4, 6 ir 8 lovn.

Specialia Kalėdinis Iszplauklmas.
LlTl’ANIA iszplauks Decemberio 
ESTONIA iszplauks . . 27 Decemberio 

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburg* 
$103.50. - - ■ —
Isz Philadelphia In New Yorka geležinkeliu,

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

Ant kuriu gert 
vales buvo,

Gaspadoris nieko
Dare ka tik kas norėjo. 

O kaip tai yra papratimu, 
Atsilaiko prie tujų girtavimu 

Bolszevikai keli atsirado, 
Ka tai save su peileis bado. 
Ir eze pradėjo larma daryti,

Kitus su peileis badyti, 
Bet atsirado ir davadni vyrai

Iszpere

nesigailėjo.
In Filiam $10MO. In Liepoja S107.mimo, Krai- 

Nieko daugiau 
Tei- 

gali man pagel-
visus pletkus ir 

laikraszcziuose 
nias 
K lauži u. 
ninkas, i
ryti. Asz norecziau žinoti 
kiekviena dalele skandaliszku 
žinių, kurios
arba Klauziene, arba bile kita 
motėri, saryszy su jais.

Asz iszpildžiau draugo norą. 
2iniu pasirodė esama gana 
daug, bet nuomonėje, mažai 

Dažinojau, kad 
mažai laiko 

o namuose

t lipusias 
Laurent i ir

zi- >
apie Grigą,

Tu, kaipo laikraszti- 
gali ta lengvai pada- 

norecziau
i n
Asz

palieezia juos,

EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo ClockH

T 
bolszevikams kaili 

gerai, 
laukan iszkikino, 

Duris užrakino;
turi padaryti, 

muslinus lankau 
iszvarvti. 

# # *
Didesniuosia miostuosia, 
Nekuriuosia salunuosia, 

Susirenka visokiu, 
Jaunu ir ženoeziu, 

Gere per Nedėlios diena, 
Nepralenkdami ne viena, 

In bažnyczia 
Ba deszimtuka

Visus
Virsz

Jeigu reikalaujate gero laikrodo, pirkite 
szita su gaiduku, yra tai geriausias lakrodls. 
Yra padirbtas isz geriausio materijolo, yra 
grąžei isz medžio iszpjautytas. Vidurei yra 
padirbti idant laikyti gerai ezesa.
rodykles yra mažos dinukes isz kuriu isz- 
cina mažas gaidukas ir pagieda valandas. 
Jis teipgi pasirodo ir pus-valanduose. Szis 
laikrodis ne tik kad yra gražus daigtas bet 
ir reikalingas daigtas, gvarantytas ant 25 
metu, ir atvirai galime sakyti kad niekas 
kitas negali jumis toki laikrodi parduoti 
už tokia maža preke, nes yra vertas ne ma
žiaus kaip $25.00 bet mes pastanavi jome 
parduoti tiktai už $10.75 Tik pam is likit 

apie szita preke! Todėl nelaukite nei mi
nutes bet naudokitės isz progos. Prisiuskite 
mumis tik $1 rankpinigu, reszta užmokėsite 
kada gausite. Temykite jeigu jumis siūlytu 
panaszu laikrodi už pigesne preke tai gal 
yra he tokio gero padirbimo. Ne laukite 
bet orderuokite tuojaus, adresavokito

SALES COMPANY
Dep. 23.

neatsargiiino, ar 
noru man 
Tani i štai 

kad pasaky- 
sziame in

dą ugiau negu Ta-

“Tamistos klystate, p. Krai- 
gy. Asz ''žinau savo nelaimes 
prieža.sti. Tai troszkimas gVo- 
žybes. Asz pasidaviau pagun
dai nusikratvti visai menko ne- 
datekliaus
lietusi maža 
turiu didele nelaime., 
rekomendavo , Dr. (L iga mano 
vyrui, kuris mane ir n u vede 
ims ji.
asz sugryszcziau in namus, bet 
asz negaliu. Asz negaliu isz- 
dildvti isz savo vaidentuves tu 
jausmu, kuriuos jaueziau, kuo
met maeziau, kad mano grože 
nyksta, nyksta — ne negaliu. 
Jis sako, kad man tennis butu 
geriau, bet ne, 
ežia.

Bet nieko negali 
go, jei pasikalbėtumėte su ma
no tarnaite,” 
gusiu balsu.

“Tariu Tamistoms 
padekavojo Kraigis, kuris aty- 
džiai klausės jos pasakojimo. 
“Užtikrinu, kad kuomet nors 
nusidžiaugsite isz pavelijimo. 
Ar nebutute tiek malonios, 
kad paraszytumete atatinka
ma laiszkuti savo tarnaitei ?”

Ji paskambino ir padiktavo 
atėjusiai slaugei 
kuriuo pasirasze ir 
Kraigiui.

Klauziai 
name. Laiszkutis 
szauke pas mus 
nupasakojo kaip ji patemijusi 
savo ponios g 
beveik (uo paežiu laiku, kai 
ponia pradėjo gydytis X-spin- 
duliais. Ji buvo kiek pagereju- 

kuomet prasiszalino ke
lioms dienoms isz namu, bet 
gugryžus Vėl pablogėjo, iki jos 
gi‘ože visai' dingo ir ji liko 
bjauri pažiūrėti.

“Ar Dr. Grigus atlankė p. 
Klauziene kada 
se!” [

“Taip, viena, ar du sykiu, 
. a' Ik I * W . h « ai.!

? I Teip visi 
Tokius

t 'szvinimo sti k lo 
bliuda, vamzdelis pradėjo lieti 
savo stebuklinga szviesa ir 
fluoskopas pratjejo žibėti. Pa- 
kiszes ranka tarp vamzdelio ir 
fluoskopo, asz pamaeziau savo 
delno kaulus.
vėl ant vamzdelio, 
nustodavo žibėti ir akys maty
davo tik juoda plema. Taigi 
per szvininio stiklo bliuda jo
ki spinduliai 
kai)) mes patys 
Jie plauke 
skylute, palikta bliude.

“Sakoma, 
pasirodė ant viso 
tarė daktaras, ” 
matote, kad mano 
tai)) sutaisytas, jog

szvininio E.
Mano vyras nori, kad

*

buvo svarbiu.
Klauzius labai 
praleidžia Kliube, 
praleisdavo dar mažau. Ir da
bar jis ligonbutin pas paezia 
užvažiuojąs tik formaliai pa
klausti kaip jo žmonai einasi. 
Isz savo draugo 
ko dažinojau,

Uždėjus bliuda
fluoskopas

atsidėti

mane teismas ir 
iszteisintu tai profesine repu
tacija butu 
gydytis pas 
ra ? “

“Na, Grigai, 
ant iminės,” atsake Kraigis.

Ka tik galėsiu, viską dary
siu, kad tau pagelbėjus. Dabar 
važiuojame vakarieniauti, 
paskui tavo ofise placziau ap
kalbėsimo reikalą. O 
laikui nei žodžio daugiau 
szita dalyka. ”

Iszgirdus tuos žodžius, dak
taro veidas net nuszvito. Pava
karį e n i a v e, s u sėd o me 
ofise.

4‘Tai gana tragiszkas i n vy
kis,” pradėjo kalba Kraigis. 
“Asz sakyeziau tragiszkesnis 
negu jei auka butu buvusi už- 
muszta ant sykio. Klauziene 
buvo viena isz 
teru, o ant kiek asz žinau, der
matitis (odos liga) sugadino 
jos grože amžinai, nes liga ne- 
iszgj’doma, ar ne daktare!”

“Taip,” atsake daktaras ir 
pasižiurėjo in savo rankas, ku
rios oda buvo 
iszvagota nuo 
lietimo prie spinduliu.

“Beto,” 
Kraigis, “ 
ardyti, kad ims 
iki jie atsitaisys, 
BVS.

44

pe dak Liras. ' 
nervai kai-kada 
i ra, bet asz esu 
takoję 50 iki 60 sykiu per die
na, o ji buvo pas mane vos ke
letą. sykiu.”

“Isz kitos puses, 
Kraigis toliaus, “ 
tave gana gerai, daktare, ir ži
nau, kad labai atsargus esi 
aavo gydymuose. Jei byla, tau 
nepavyks,, tai vienas isz žy-

gali 
atsake

4 4

o

iki tam
apie

daktaro

asz pasiliksiu

gana 
pradėjo kalba

Asz sakvežiau

svkio.
gražiausiu mo-

sudraskvta ir 
perdažno prisi-

teseužsidumojes 
jos nervai tai)) su- 

ilgus metus 
atsitai-jei

v
Tas irgi teisybe, ’ ’ 

“Mano
atsilią- 
paties 

netikėtai su- 
spinduliu in-

kalbėjo 
asz pažystu

minusiu szalies mokslininku 
bus dingės. Taigi meldžiu pa- 
uiszkinti man placziau kaip 
gydei Klauziene. ”

Daktaras pak i lo iriu vede
juris in X-spinduliu kambarį.
{Tenai pamatėme didele szepa,

negalėjo pereiti, 
insitikinome. 

tik per tam tikra

y I
kad dermatitis 

jos kūno, 
na, o jus patyn 

aparatas 
tas nega

lėjo i n vykti — bent isz mano 
Asz gydžiau spindu- 

tukstanezius sykiu; bet 
nei svki dar 

nors

gvdymo.
liais

nepasitaiko man 
apdeginti, iszskyrus 

Nors 
savimi, 
dažniau

asz esu atsargus, 
, bet, matykite, 

tenka būti po

savo atsar
gumu jis mane invede in maz 
žiuka kambarėli tuoj už opera
cinio stalo. Kambarėlio sienos 
buvo iszklotos storomis lento
mis isz szvino. Isz 
kambarėlio jis darydavo ekza- 
minacijas ir gydymus, ant 
kiek tas buvo galima. Tam tik
ra skylute leido jam 
pacientą ir 
tikrai

ko
save.
ir su
man
spindulius, negu pacientams.

Kad parodžius

szito tai
si,

matvt’r
o tarif4 

sukantys
apamta, 

sutaisytas
veidrodžiai davė progos maty
ti ka X-spinduliai rode.

“Asz negaliu iszgAlvoti ge
resnio apsaugojimo ligoniui ir 
paežiam gydytojui,

būti blo-

užbaigė ji nuvar-

acziu, ! t

laiszkuti, po 
atidavė

puikiame 
greitai pa-

gyveno
O* n

tarnaite, kuri

rožes dingima

nor^ namuo- 
paklause Kraigis.

bet jis nieko nepagelbejo,”
paežiam gydytojui,“ nusiste
bėdamas tarė Krąi^lŠ. ' 47Prie 
progos norecziau paklausti, ar 
p. Klauziene visados ateidavo 
viena?“

“Ne, pinna syki ji buvo su 
savo vyru, o paskui 
su savo tarnaite.“

Po to mes atsisveikinome ir dažnus, pavyzdžiui, tūlas Ląu- 
p, Klau- rentas!

Prisistatėme kaipo rė

atsake ltariiaite. 1 j
Ar dažūki kas lankydavo

si pas bohia?M tęsė Kraigis 
toliau.' '

“Augsztosios klesos žmones 
visados turi daug ląiikytoju.

“L ’ ’ : e IM

Asz noriu apie lankytojus

4 4

tąso Kraigis

ateidavo Ka norite paklaiisti*? 
a

nutarėme atlankyti į 
ziene. Prisistatėme kaipo re
porteriai laikraszczio, prie ku- dažnai atsilankydavo, 
rio asz dij’bau, • Musu laimei, 
tapome priimti. Paciente sede-
rio asz (Kybau.

° O,
»i

Laureatas, taip,

Kląuziui būnant namie t

• • JIS

i Kląuziui būnant namie t ’ ’ 
“Taip, visados ęu biznio rei-

iaikrasztinin- 
jog tarpe žmo

nių eina kalbos buk advokatas 
Laurentis būdavęs labai aty- 
dus prie Klauzienes, o Išlau
žius dažnai sukeliodaves apie 
tūla Tulkiene, kuri, advokatui 
Laurencziui byla vedant, atsi
skyrė nuo savo vyro. Boto kal
bama, kad Laurentis gavės už 
ta bila daug pinigu, 
Klauziai kokiu tai
skolingi taipgi nemaža suma.

Man ryte bepasakojant 
Kraigiui
Klauzienes tarnaite, 

nuvargusi ir nusi-

ir kad 
budu jam

r v te 
tuos pletkus, atėjo 

Mariute.
Ji iszrode 
trankiusi. Esą ji nesudėjusi 
akiu per visa naktį ir praszė, 
kad daugiau nepraszytu jos 
nakvoti tame kambary.

ejti nereikė, 
duoti reike.

Veluk kelis dolerius praleisti, 
O ne nuejti i n bažnyczia Įla

ši melst i. 
e * #

Ej jus vyrukai kitokį bukite 
Ir boboms nepasiduokite, 

garbe jums 
atims, 

visur užims.
Panaszei nesenei atsibuvo, 

Na ir sziteip buvo: 
Vyrai buvo paskirti 

ueszti
Bobos pasigėrė ant to neno

rėjo pristoti,
« Vyrams graba ueszti nenorė

jo duoti,
J r nutarė vyrams kėlia užstoti. 

Atome nuo ju baltas pirszti- 
nes,

Tai matot, kaip su jumis ap- 

garbe

Neužilgioi visa

Ir vyru vietas

Ir nieko

gui ba

PRACTICAL
1219 N. Irving Ave. Chicago, in.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

Mokykloje.

Mokytoja: — Baltrau! Ar 
atmeni ta istorija apie Danie
lių liutu duobėjo!“

Baltrus: Taip atmenu.
Mokytoja: — Koks isz to 

mums pamokinimas?
Mokytoja: —

*

Baltinis (pamąstęs valandę- 
viskavkale). Neturime valgyti vi

lilz viltiVvitf " i*tik pamJFdme.

*
Hei jus

siejna 
apie jusu 

joms neapejna.
* *

Inkermono bobeles,
Neskaldykite vyrams makau

les
Jeigu pasigėrėt, 
Tai atsigulkit.

_ . a h ’ • J « » ‘

>

i 
?!

«MMI ""

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
i n New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA
• • • •• •• * kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.
Iszmainome ir siuncziaine pinigus in 

pagal dienos kursą;
ąnt stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y. ;

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet. * **'

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

Reikalaukite

u.

t

I ai atsiguiKiu
Jau toji munszaine sumaisze 

jum protą,
Gerai kad vyras paimtu kola, 
Pabružintu gerai po peczius, 

po diezius.
visu pravardes 
apgarsysiu,

Ir apie jusu gyvenimą pasa
kysiu,

O tada kur akis padėsite, 
Graudinsites ir stenėsite.

Geriau paliant, 
Ne kaip per terlas gaut!

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVĖ 
r ©Įkaltoje agęntu parduoti ju marsz- 

klnus tiesos ncnzlotojama. Plgloa 
prekea. Sempejoi dykai. Madison Mills

’■p 1_____X!.. i_-

Tai nesivoliotu
Kita karta

klnuK tiesos nenziotojama.

|603 Broadway, Now York. ad.

I (I IM 11 r b / *

dgalutaras ^pĮitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, prastas apetitas, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas, isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai niedikalisako vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinu

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

n>ui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio taj 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST,4Dep^yl5. CHICAGO, ;ll.
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SAULE *

> Mokama antra procentą ant sudiltu 
c pinigu. Procentą prldedam prie jus 
\ pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
ivant ar atneszat parodyt knygute 
J ar ne. Mes norim kad Ir jus turS- 
Ctumet reikalą su musu banka, ne- 
{paisant ar mažas ar didelis.
I Bankas adaras nuo 9 ryte Iki S 
C popiet. Snbatomls 9 ryte Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK 1125,000.00
Barplus ir Profits $535,346.60

*

j
i

<

LjE

■»»

If 1

■

Žinios Vietines
Tik 25 d ienos-lyg Kale- 

! du. Paskubinkite su pirkineis, I 
i nes po tam bus užvelti.

— Senovės ukniniku pric- 
Ižodis del Gruodžio menesio: 
Į Koks bus Gruodis, tokia bus ir 
žiema. .Jeigu fj'or Kiiledas szala 
tai per • Velyk us bps bplta. Kad 

daugel sniego ir

žiema. Jeigu fior Kliledas szala
. * • F i « « «* 1 J TW 1

ant Kalėdų 
szala, tai geras metas del javu. 
Jeigu tas menesi s bus sausas, 
tai ir pa vasaris bus sausas.

— Adomas
metu, g.vvenantis 
arti Mahanojans, 

grabeje negyvas
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H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vicc-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS G R ABORTUS 

IR BALSAM UOTO J AS

Laidoja kanu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpg! pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, lodei 
jeigu plrkstte POMNTNKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriami parduoti negu kiti.

801 E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

|*NWI«WIMIHIIIHIHHIIIIII •»••• HI •••MM H MIIIHIII IMI

i -____ __  - ____ -________ iIf JONAS M. CISARIKAS 
; Fire Insurance Agent 
g 
c 
i r 2

Apdraudžhi (Inszurinlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

g 315 W. Mahanoy Ave, Mahanoy City 
i

Visi galima gaut balti, raudoni arba

9f

j

»

Trįs skirtingi augučiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Himincr ir Lopac. 
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band

Kada Tamsta perki gumip| autuvą, temyk kad būtų 
Raudona Koulys dirbtuvės ženklas.

1 Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta galį 
nusipirkti. ' •1
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ISZ VISU SZAUU
w <•     » ’

Graikai suszaude szeszis mi- 
nisterius.

Atėnai, Graikije.
bu v u si e.j e g r a i k i szk i

—. Baisi nelaime patiko 
Nedėlios vakaru Lakeside tuo- 
jaus prie Rcadingo stoties, ku
rioje likos užmusztos dvi y pu
tos ant vietos, o tris sužeisti isz 
kuriu viena mirs. Vžniusztieje 
yra: Mikola Bucz k o vs kis, 
metu isz Miners i 
įlinkas ivutoinobiliaus, pati Jo
no Dombrovskio, 50 metu teip- 

Minors Mills. Sužeisti 
pati ' Buczkovskio guli 

Coaldale ligonbuteje 
pakausziu, 

Boraczcvska, duktė Dombrovs- 
kienes ir szoferis Ignotas Pre- 

Vjsl sugryži nėjo is# 
Lnnsiordo in Miners Mills, ar
ti Wilkes- Barri n. 
žiavo pine

gi isz 
yra:

skeltu

— Szoszi 
ministe-, 45

Mills, loeni- reL likos suszaudyti ana diena
už iždą vysta savo tėvynės, i r 
nepasisekimu paskutinius ka
ros 
yra:

Titrkais.

su por- 
Mrs. Dora

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

J

su Turkais. Suszuudyti 
Gounuris, Propodapakis, 

Stratos, Baltazzis ir generolas 
Hadjanastis vyriauses vadas 
graikiszkos kariumones, po ku
rio komanda Graikai likos su- 

“ pairi jotai 
siog pardavė savo 
Turku rankas, todėl‘turėjo pa- 
neszti mirti kaipo iždavikai — 
zdraicos.
Naszle buvo per patogi, todėl 

likos nužudyta.
Kairas, Egiptas.

« ^5*0*.

BALLgBANDMontvila, 
Reinertone 
likos Sjitas-

Imk likos Tiz- 
automobiliu.

yveno Mu
solinio, 

vedusias 
pati Antano Pelskio

tas
n’ta.
musztas per

I Montvila kitados
| Ininojui

r>.
. Manoma, 

musztas

kolicfcas. inuszti. Tie jei ” tie- 
tevynia in

American Bank- 
ketina

Inikvdamas
Paliko paezia ir dvi 
du k t eres, 
isz Mahanojans, ir Katre Lakiu 
k ienų isz Freelnado.

—- Naujas
i ng Trust Co. bankas, 
atsidaryti tuojaus po Nauju 
Metu ant kampo Catawissa ir 
Centro ulycziu. Parmlio name.

Jonas Szmitas 
naujo banko prie 

daug ženklyvu

tuojaus

v raSlavokas 
uždėt ojuni 
kurio priguli 
biznierių ne tik isz miesto, bet 
iv isz viso pavieto.

d’egul Marijona Burins- 
: kieno (po levu Vnsiliauckiute) 
Įatejna. in “Saules” redakcijų 

nuo Jiiozo 
aplaikemo

E .

c 
e

T

in 
atsiimti 
Va

‘ ’ Saules”
gromata 
<1

uliaiicko. kuria
Essino. \’okietijos.

Musu
barber i s Juozas
ežius, turi viena isz puikiausiu

: isz
progresiviszkas

Aneerevi-

| I skiistbarzdinyezin \ isani mies- 
| Eikite pas jin o iszrodysif 
| jpszimts metu jaunesneis.

—- Šalim inka.s Andrius 
. Rėklaitis pirkę nauja HaYveys

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUJJSZKAS 

OR A BOK ILS MAHANOY C1TT, PA.

■ i

Laidoja Kanu* Numirusiu. 1 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu. Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 IT. Centre SU Mahanoy City, ?«<

Uatavtazkaa Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

BIS West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

I

CHA S. S. PARMLEY 
Notary PublicReAl Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduot! Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojame 

randas ir telp toliaus.
2158 W. Centro SU Mahanoy City. Pa,

Tvirčiausia Lletnyiszka
B A M K A

' Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra" Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki
ui ui. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Faszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszyklto apie 

gausite teisinga 
Adresavokite: »

Y. LAPINSKAS
601 IT. Mabanoy Avė 

, MAHANOY CITY,

okalnas 
atsaklma.

H

- PA.

IHL JUOZAS J. AUSTILA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumcn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
12 lig 2 popiet., C lig 

9 vakare.

eje.

ryte.
Bell Tel. 359-R.

11$ E. Coal SU Shenandoah.

I

GERA PROGA PLIKIAMS! 
k

Kiiight autoinoljiliu del 7 pa- 
pasamdyti 

pasivažinėjimu. 
Xo. 412 W. Uen-

sažieriu ir galima 
de!

i j^reipkites pi
tie

visokiu
)

Arabiazka Mostia yra tikrai pasek
minga ir kak prlsiuna keliolika stem- 
pu ir savo adresą tai aplaikya tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raškykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 226 Broad
way. Bos 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-
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Kada atva- 
Lakeside paeino ne 

ta kelia ir kada, pradėjo apsi
sukt, tame atėjo lokomotiva, 
trenkdama in vidurį antomobi- 
liaus su baisiom pasekmėms. 
Ant kelio nesirado jokio signo- 
lo, o badai 
nesuszvilpe ojdama pr<> 
ta idant apsaugot keleivius. 
Žodžiu, buvo tai viena, isz bai
siausiu nelaimiu nž ku privalo 
atsakyti geležkelio kompanijų.

lokomotiva teipgi 
plen

reležkelio kompanijų.

—1 Seno- 
viszki žiaunai turėjo teisybe,
jog patogi moteris tai prakei
kimas ir užsitraukė ne tik ant 
suves nelaime, bet ir kitus in- 
veda in pasiutimu. Teip buvo 

» Abdula i da pato-

autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamsta sutaupini pinigus kada nešioji “Ball-Band” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company ■
460 Wntcr Si., Mishawaka, Ind. ...

atsakyti
niž toki apsileidimu.

— Utarninko ryta Vulkano 
kasyklosiu per nukritimą ang- 

užnuisztas Stanislo- 
Gądiminas, 33 metu. Velio-

liu, likos
va s
uis gyvena po No. b()3 E. Pine 
uli., paliko pauzių ir

ir su Za f i riji 
gia naszlia.

Tris prietelei mirusio Abdu- 
laido, nuėjo ant kapo kur klū
pojo Žali riję, pagriebė moterų 
ir supjaustė ja,ja 
liu. 
ome, prisipažino.

Kada juosius

■ . szeszis sukapojo, paduodami 
vaikus, broli czionais o Lietu- 

t e vėl ins

4 4 f !

4

szeszis

seseria ir

užsidegi 
kasvklos i a 

Ugnis ir du-

r v ta

voje senus
du brolius.

— He redos
pumphauze

Iii Ils (po žeme).
mai greitai prasi platino iii vi 
sas szalis.
radosi dideliam
in laika spėjo 
lu.

X e k u r i e a u gi e kasei 
pavojuje, bet 

ižbegti isz kasyk-

die

ant szmote- 
palieije su- 

jog moteria 
priežas-

te. jog motore buvo labai pat.ę- 
savo patogumu 

vyrus, už- 
mirusio

gi, galėdama 
pritraukti kitus

, mirszdama. paguodoti 
vyro atminti.

Prietelei velionio mane, jog 
per sn kapoj ima 
naszles iszpildys 
gera d e,iy s t c.

ANT PARDAVIMO.
Kamai po^No. 13.1 Sprucj*

jojo patogios 
jam dideliu

Namai po .No. loi cvprner 
^t. Tamat(Ui^Pįt Taipgi tus*£* 

Amerikc iszlte-kczias' lotas: sParšiduos pigiifr.
kus’Jfapl^Feliksas Sen

A

laivu
Subatojc 

liaudamas 
Lietuva, atlankyti 
liūs kurie gyvena Žalpių kai-1 
me. Laimingos keliones.

,4.

i Olvmpic in 
savo teve-

sParšiduos piguti* 
Kreipkitės prie

St. Vitkauskas
‘ 615 W. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.

(t.97
— Mahanoy City Water! 

visus,
’A

Geras Tavoras
•t

Padare varda Guinano Sztoruj

i

X

l
♦♦♦

1

Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwalter pecziu.

Enamelas netruks nei nesilups.

Mažiau kasztuos pataisymai, -už tai 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peczius 
turi but geras.

w o

t

4

i

♦I*

Moterems Pluszinei, Kailinei
z » > >

ir Kitokį Kotai /

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi.
Gera tavora visada apsimoka pirkti.
Gal.ir rdaugiaus pinigo niokosite 
nėszibsite musu kotus.

. Gaunate naujausios mados kotus.

bet ilginus
■i'p

■ r t
Al

i y, ■

« 'h.,. - if

♦
*

GUINAN 201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

I
A

I tl

kompanijo prasergsti 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki- 
te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens, ir žodžiu, vi-j 
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Maliftnoy City Water Co. (t.f.

PARSIDUODA FARMA

Arba mainysiu ant geru na
mu miteste. Labai gera farma 
geriausioj vietoj kietųjų angle- 
kasyklose, 6’2 mylės in She
nandoah, 7 mylės in Mahanoy 
C i ty, te ip&i arti k i t u t u rgavu

I

, n ' kf * u • ■ ’ 7 .
mieštu- Farnia turi 7M aki erių 

arba, i u dvi 
dalis. Bėgantis vanduo visose 
stubose su elektriko^ szviesa. 
Paczta atnesza prie namo. Ar
ti geležinkelio stacijos.
žeme. Galimawiska au^yįįh 500 
visokiu itledziiWVrkleL karves, 
kiaules, y i šoįf i iVro i kaliu gįj %a - 

inrengtas prie

ir persiduos visa

Gera t?

v i so k i u riled ž i lilr^A r k 1 ei, k 11 r' ■

viski/s 
dirbimo. Galima tiiojaus apim
ti. Atsiszaukite tuojaus.

G. C. Davison, 
.127 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

szinu

4

(t.96
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Specialiszkas Pardavimas Geriausiu 
Nauju ir Naudotu Pianu ir Plejeriu.

3

_ $ 75-00
...... 300.00

Xi$400 HALE PIANAS Mažai Naudotas .......
$875 STEINWAY PIANAS Mažai Naudotas....... mw.w s

$550 STEGER PIANAS Mažai Naudotas__ _____ 215.00 i
$750 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas .... ‘200.00 I 
$1,000 STEINWAY PIANAS Mažai Naudotas ...... 300-00 | 
$450 STECK PIANAS Mažai Naudotas................ $250.00 Į
$850 CHICKERING PIANAS Mažai Naudotas 250.00 Į 
$550 BOGART PIANAS Naujas ...............    400.00 ę
$600 WEBER PIANAS Naujas .......    2454)0 i
$1200 KRANICH & BACH Baby Grand, Naudotas 350.00 Į 
$950 NAUJAS HAINES BABY GRAND ............. 595-00 i
NAUJI PLEIJERAI.........
NAUJI PIANAI ................
KNABĘ BABY GRANDS

z

... 595-00 
..............nuo $395 iki $3,500 Į 

........... nuo $250 iki $1,225 ę 

nuo $1225 ir augszc^iaus. Į

h

Parduodame garsingus W» P. Haines & Co. Pianas. 
Plejerius ir Grands, teipgi Wm- Knabę & Co. Pianas 
su Ampico pasaulės garsingiausi reproducing. pianaE.
Del platesniu informacijų kreipkitės ypatis

X

<

JUOCNUKLS.
Llehiviszkus Krimicziiis.

Pasiuvu visokius Siutus ir Overko- 
tua pagal naujausia mada ir isz

norogeriausio matcrijollo pagal 
Senus pataisau ir 

iszprosinu Ir padarau kaip naujus, 
gvarantuojamas ir 

busite visame užganėdinti.
102 E. Centic St. SHENANDOAH, i

kOstunierlaus.

Mano darbus

arba '
' stlaiszku o gausite pilna surasza visokiu Pianti

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

geriausia investyt 
Prigelbes jumis pirkti praperte.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------5------
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar 

skyrių.,Ji gali jumis suteikti pagelba.
JLŽino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

bunka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur 

pinigus.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$— ■ '

DIREKTORIAI*:
D. F. GUINAN, Sek. Kasijerius 

LEON ECKERT. .Vice-Prcz.
J; H. G'A^RRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G.! HORNSBY, A. DANTSZEVICZIA, M. GAVULA.
■ ■ ■■! ,Wll■■■■■     11.H. I— ■«R ■■ III -I  j II I ■ M I— I>rwn«w———I

Pr M. GRAHAM, Prez.

W O SS e 1 —m

VYRU 
LIGOS

95 r

i y w i w o m ■><»■> 1 a ■ e e ■ e

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras‘1 
Plttsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 j 
metus invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug- ' 
niai pažinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias ligas pa- 
elnanczlas nuo noezystumo kraujo. Atstszaukite ypatlsz- 
kui, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustszkal 
ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 

Nedaliomis 9 iki 2 popiet.
- PITTSBURGH. PA.DK. K OLE R 638 PENN AYEh




