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Laike ant lenciūgo vaika 
per du metus.

Lorain, Ohio. — Palicije 
jeszko nelabo tėvo, kuris laike 
savo 2 metu vaika Juozą Czai- 

prirakyta prie lenciūgo 
per du metus, 
bijojo apie tai 
ei ja i nes vyras kerszino užmu- 
szimu. Kožna diena kada Juo
zukas atejihivo

ka prie
Motina vaiko 

praneszti pali-

in darba, o 
vakaro lyg 
buvo prira-

isz mokslą i nes 
prirūkydavo ji prie lenciūgo o 
rakta pasiimdavo 
nuo Pet n vežios 
Pani’delio vaikas
kytas kaip szuo. Lenciūgas nu
brūžino vaikui rankas kone lyg 
kaului. Vienas vaikas mate ji 
prirūkyta ir pranesze apie tai 
palicijai, bet kada atėjo in na
rna paliuosuot vaika, tėvas pa
bego ir lyg sziai dienai jojo
nesurado

Motinos szirdis vis atleidže 
kalte.

— Simuke tu 
atėjo iii suda

sudžiaus idant pa- 
Andriu Žie- 

už sumuszi- 
motineles. Su-

Reading, Pa. 
rinti 64 metus, 
melsdama 
leistu josios su n u
linska, 30 metu, 
ma savo senos 
dže neiszklausc meldimo moti 
uos, tik pasakė: 
ris drvsta

Žmogus, k įt
rauka ant 

ivo gimdytojos nevertas mo- 
tiniszkos meiles ir todėl asz ji 

ant trisdeszimts 
kalėjimu, kur turės 

sa-

4 4 

pakelti

I !

nubandžiu 
dienu in 
gana laiko apmaustyti ant 
vo nedoraus pasielgimo.

Rado daug nužudytu vaiku.
Crisfield, Md. — Prie iždžiu- 

vusio ežerėlio vaikai rado daug 
penkis su

ma isz e.
msta tyrineji- 

ni gėrius, 
nigerei žudino vaikus 

tiksle tikejiniiszku 
raganiszku
daro gilume Afriko. 
nigerius aresztavojo

kudikiu kaulu ir
pjaustytus, kūdikius
Palicije daro
ma pas tenaitinius
Badai

Ana diena atsibuvo inaguracija naujo aprinkto gubernatori; 
o miešti’ San Juan.Horace M. 'Towner. Inaguracija buv 

prisiega.natori Towner priimant

a us
Mažas paveikslas parodo

va 1st i jos, 
gi ii (er

34 METAS

kokius
apejgu ir 

paprocziu
Jau kelis 

ir paso
dino kalėjime, du isz juju pri
sipažino prie kaltes.
Priczeris uždarytas kalėjime.

Chicago. — Szeszesdeszimts 
penkių metu kalvinu priczeris 
Jonas Powell, likos nuteistas 
in kalėjimą nuo vieno lyg dvi- 
desziints metu 
ant szesziu 
lona Millstead. Priczeris gy
veno tam paežiam name ka ir 
mergaite. Kaimynai pamate 

ižgialbejo

už užklupima 
metu

Priczeris
mergaites 

irv-

Kaimynai 
užklupima in laika, i 
kūdiki ir pranesze apie tai pa- 
licijai.

Senukai aplaikys paszialpa 
nuo valstijaus.

Harrisburg, 
dienomis perejo
gislatura, kuris jeigu 

senas vv-

I’a. — Tomis 
bilas per le- 

pasiliks
tiesoms, tai kožnas
ras ar motore turinti 70 metu, liepsna ir 

ant dienos 
ejli in pur-

aplaikys po doleri 
paszialpos vietoje 
hauze. Prieszininkai 
sako buk Pennsyhanijai kasz- 
tuos užlaikymu senuku apie 
milijonai doleriu kas metas, 
bet bilas perejo-131 balsais už. 
o 29 prieszais.

Pennsylvanijoi yra 720,942 
automobilci.

Harrisburg, 
bill u bjuras lyg 
davė del automobiliu 
laisnu, bet lyg Mojaus menesio 
tasai ska it I is daug daugia u pa
sididins. Praejtu meta ižduota 
561,864 laisnai.

Nuszautas per savo paezia. 
La. Crosse, Wis.

lev locnininkas svetaines (’IiII’- 
wood, likos nuszautas per savo 
locna paezia. Dalley ta vakara 

girtas, pradėjo 
. smaugti ker- 

Mote- 
revolveri tiksle

Sudegė ant smert deganeziuo- 
sia krumuosia.

Hazleton, Pa. ■— Antanas 
Karas, 14 metu vaikas nuėjai- 
in giraite su savo penkeis 
draugais, likos apsiaubtas pei 

sudegi’ ant smert. 
Deganczios girrios ir krūmai 
padare czionaitineje aplinkiue-

kelias

Isz Lietuvos
....mi,,..... .

Suimti vargszai.
Rok iszkis

Tumas iszpleszta Rokiszkio pa- 
litu. Keletui 

Rail viliszkyje 
- -...'s, gi |<o-

ISZ VISU SZALIU
• 3,000,000 vaiku Ukrainoje 

badauja.
- Ukrainos sveikatos

komisariatas
Ryga,

•)
• h-

praszydama fi-

paskelbi*, kad 
Ukrainoje yra dauginu kaip 
000,000 naszlaieziu, kuriu tik 
15 nuosz. t1 kiniuos valdžia in- 
stengia aprūpinti maistu. Mir
tingumas tarp vaiku yra pasi
baisėtinas ir Ukraina atsiszau- 
ke in Maskva,
minsi nes pagelbos.

Latvijos laikraszeziai prane- 
Rusijoje pastaruoju 

laiku tapo aresztuota 7,000 so- 
vitu valdininiku už kysziu eini- *
ma ir iszaikvojima vaistybes 
pinigu. Dabar Maskvos komu
nistai veda agitacija už panai
kini ma valstybes prokuroro vie 
tos, kadangi tojo insakymu tie 
aresztai ir liko padaryti.

Lenkai ne nori prohibicijos.
mi-

atszauke prohibicije, 
pavelinima ant 

svaiginaneziu

sza, kail
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Ka darys isz nubodumo tut- 
czei? Turi linksmytis! •

Isz Lietuviszku Kaimelio
• «»

ApieWilkcs-Barre, Pa. —
1500 anglekasiu isz Butler ka
sikiu st ra i kuoje, o 300 No. 9 ka- 
siklosią Sugar Notch sugryžo 
prie darbo, anglekasiai spyrėsi 
ta paezia mokesti už trumpus 
propus kaipo už ilgus.

f Seredoje, 18 Apriliaus 
mirė nuo sužeidimu kokius up- 
laike Konigham kasiklosia Ka
zimieras Kanapka, kuris likos 
palaidotas 20 diena su bažnyti- 

apeigomis
kapiniu. Velonis paėjo 

guber., Traku pa-

ant Miners

tojo bi Io j jc dang bledes.
Kaip tai žmogaus gilukis 

persimaino.
New York. — Sergiuszas

SarsukolTas, 
zi tori us muzikes 
tas kuris pabego 
k isz kos Rosijos 
got 
i 
niu bonku. 
Mme. Nina Koszeta 
soprano dainininke kuri 
nei pribuvo isz Rosijos, 
jeszko jo Sarsu ko f fa 
cine su savim.
Puikei apdovanojo savo sūnūs.

Williamstown, l’a. — “At- 
namo

! (

szte apie 30,000 
dienu praėjus, 
suimta Antanas V’idntis 
vo 14 <1. Kaune suimta ir Anta
nas Samulis Rokiszkio

>5

A utonio-Pa.
sziai dienai iž- 

720,942

Jack Dal-

sugryzo namo, 
savo prisiegelia 
szindamas, nužudinimu. 
re pagriebė 
pabaidinimo girto vyro bet re
volveris iszszove ir kulka per
ėjo per smegenis. Priesz szau- 
dima moterį’ davė telefoną iii 
palicije idant pribūtu apmal- 

bet kada 
gu lojo 
uždare

szvti insiutusi vvra, 
toji pribuvo, tai

M o te re
sliectvos.

vvras

rusiszkas kompo-
ir aristokra- 
isz bolszevi-
iihint apsail

gy vast i,
liūsta kaipo mazgotojas pieni-

tai daginio (;| ‘p 979 
garsinga 

nesė
si 1- 

ir pasi-

milie.
niiovad. virsz. padėjėjas. Ju su- 

pakeisti 
svarais, taip pat 

i n va iri u brangeny- 
paaiszkejo, kad

savo aplnike Viduti

spėta iszvoglieji litai 
doleriais ir 
prisipirkta 
bin. Tardant
jie buvo pasiruosze sprukti už

pus 
doleriai, 2 

gi pas Samuli — 
doleriu ir du anglu 

svarai. Be to 
laikrodžiai, žiedai ir lt.
Lietuvos 1922 m. prasikaltimai 
Kaunas. — Zmogžudybiu butą 
422 atsitikimu, užmuszta .36.3 ir 

n^nens. Zmogžu-

sienin slapiu budu,'Rasta 
....... i 3,52.3 
anglu svariai

lt. 158
I įj

rasta auksiniai

Warszawa. — Finansų 
n i storis 
ir vela davė 
pardavinėjimo 
gervinu. Ministeris sako, buk 
prohibicije nieko 
nesza tik sumažina inejga val
džios.
Mergina nuteisė 8 ant smert.

Moskva. — Ne tik Amerike 
moteres turi lygias tieftas ir 
apėmė visokius dinstus, bet ir 
Rosijoi tas pats ir da arsziau, 
nes ten moteres ir merginos 
turi didesnius dinstus ne kaip 
juju sesutes Amerike. Ana die
na jauna, 20 metu maskalka, 
kuri turi dinsta pavietavo su
džiaus, su szaltu krauju nutei
sė asztuonis prasižengėlius už 
vagysta ant suszaudymo. Buvo 
tai “tavorszczka” Ona (Hu
man

gervinu.
gero neat-

ir da arsziau
ir

Kapitonas 
l’red Gough jeszko 
mo nuo savo pacziules Syhiles, 
kuri yra patogiausi* motore vi
soje Anglijoj, nes tris milijo
nieriai Rotliscliihh

I /UH I<>ll. Wil-
persisky ri-

Anglijoi, nes 1 ri
is, Riedeche- 

ris ir Augustas John susinesze 
su jaja ir paveržė jaja nuo \ y- 

Ka darys vargingi mili- 
nubodumoJ'uri 

bobelko-

nenis
Mills 
isz Vilniaus 
lapijos, paliko pusbroli Aleik- 
sandra Kuezinska Brooklyn^. 
H yni i nes geisdami dažinoti
daugiau apie velionio mirti tai 
susiraszo su: Mat. Dovidas, 34 
E. Chesnut St., 
Ba.

geisdami

Wilkes-Barre,

Chicago. — Vakar automo
biliai Chicagoje užmusze tris 
vaikus, tarp ju ir viena lietuvi, 
J’ada Rakszti. 5 metu, 4612 S. 
Paulina St. Ji užmuszta prie 
46 ir Hermitage Ave. Automo- 
bilistasm pabego, bet policijo 
vėliau sueini’ John Hudsis, 

Avė., kuris 
prisipažino užgavęs automobi
liu vaika, bet nemanos, kad vai 
kas butu sunkiai sužeistas.

Boleslavas

suėmė
4613 Winchester

ro. 
jonieriai isz 
siaust i su svel imoms 
mis.

16,500 už suriszima mazgo 
moterystes.

Bėrimas, 
apsivesi i 
užmokėti už suriszima 
moterystes 16,500 markiu, bet 
jeigu kas geidže idant virszi- 
ninkas atejtu in stuba suriszti 
pora tai turi 
da 500 markiu.
kit isz tojo brangumo nes tai 
pigu ha ant amerikoniszku pi
nigu tai ženklina tik 70 centu. 
Rusiszki miestai iszsituSztina.

Aloskva. — Rusiszki laik- 
raszczei skelbia, 
miestai 
Kersoue isz 150,000 
pasiliko tiktai 40,000. J'eodozi- 
joi isz 100,000 gyventoju liko
si tik 24 tukstauezei, Petrogra
de isz pusantro milijono szia
dien fenais 
tukstauezei ir 1.1.

Jeigu kas 
Vokietijoj,

geidže 
tai turi

mazgo

užmokėti ekstra
Mes i s te be-

(Jruszka, 4 m. 
5125 W. 1.3 St., Cicero, vaiksz- 
t i nėjo kartu su savo tėvais
kaip urnai ant szalygatvio už- 

s, ji užmusze
sunkiai sužeidė. 

Tėvas sužeistas lengvai. Auto-

bėgo automobiliu 
o jo motina 
T*
mobilistas Jos. VolenceK 304 S. 
Homan Ave. dar tik mokinosi 
važiuoti
automobilio suvaldyti. Kalėji
me jis bandė nusižudyti ir da
bar yra smkyliai dabojamas, 
kad ten neinvyktu.

Viso szieniet automobiliai už 
musze jau 176 žmones.

ir neinstenge savo

Rusiszki 
buk nekurie 

iszsituszt i no.
gyventoju

tavorszczka”
(žy d e 1 k a). P ra s i k a 1 te 1 e i 

yra visi jauni vyrukai kurie 
apvogė daugeli drabužiu ma
gazinu Moskvoje.

Girtuokliu szposas su kuni
gu nepasiseke.

Madrid, Iszpanije. — Kelio
lika jaunu vyruku nutarė lai- 
kytie pasilinksminimą pas 
viena savo dranga,

labai
i

sužeista 59
dzin nu/.udvta 5 ir sužeista 2.31 
suimta 280. Milicininku nužu
dyta 2, sužeista 2. — rr<)kiu bu
du (a nuodėmė 
metais 66.3 aukas.

Plėsimu priskaityta 194, du 
284.

Gyvuliu vogimu sužinota 839 
atsitikimai, isz ju arkliu 635, o 
kitu gyvuliu 204, vagiu suimta
• > * r• >.)5.

Negyvojo turto vogimu užra- 
, suimta 
sužeista.

su 
gyvuliu 570, suimta pa

4 *

važiuokite namo kagreieziau- 
se nes turiu svarbu reikalą su 
jumis.” T
Adams, 80 metu, 
kis sunūs. rTaja diena 
apvaiksztinejo savo 
diena, o kada suims suvažiavo,' plesziku nužudyta, siunta 

po tuks-

Teip rasze Mikalojus 
pas savo pen- 

senukas 
varduvių

kožiiam padovanojo
tani i doleriu sakydamas: 

gei-
ne

4 4

doleriu
Esate man ge r i vaikai ir ryvuliu 204

randasi vos .30
DIDŽIAUSI KNYGINAI 

AMERIKE.

paeme vienais

džiu jus už tai apdovanot i, 
po smert, liktai už savo gyvas-

• > \ r

knyginas Wa-Kongresso 
shingtone talpina savije 2,433,- 
000 knygų.

Žmonių knyginas New Yor
ke yra antras didžiausias, tu
rintis 1,430,000.

Hai’vard turi didžiausia kny- 
gina isz visu universitetu, ku
riame randasi 
universitete 
knygų.

Kiti teip-gi milžiniszki kny
giniai yra:

University

Apsives su savo posūniu.

pasilinksniinima 
ant kurio 

susirinko daug jaunu vyru ir 
moterių. Gere, uliavojo ir krė
tė visokius szposus. Prie jia- 
baigos vakarienes szeiminykas 

o jaunieji 
Vienas isz 

gerai užsigeriąs su- 
szposa, saky-

I
s

apsirgo ir atsigulė, 
da daugiau siautė, 
pulko, jau g;::\ 
mane padaryti 
damas in kitus, kad szeiminin- 
kui ant szposu paszaukt kuni
gą. Tam užmanirnui pritarė vi
sa gauja. Norints jau buvo po 
pusiaunakti, bet paszauke ku
nigą. per telefoną idant pribū
tu pas mirsztanti ligoni, kuni
gas atsake, 
liu miliutu;
gauja labai nudžiugo, jog kuni
gą apgaus ir lauke jojo pribu
vimo.

Atejas kunigas inejo in ligo
nio kambari, bet greitai iszejo, 
apreikszdamas 
j i ji paszauke, nes 
numirias. Pasirodė, jog isztik- 
ruju szeiminykas buvo miros. 
Ant susi rink usi uju tas atsiti
kimas iszvere nemalonu inspu- 

tuo visi iszsiskirste na-

gi1 745,000, Yale 
randasi 550,000

ežio. y >

szvta 4.315 atsilikimu 
1717 vagiszeziu ir 1.3

Gaisru buvo 634, žmonių 
1 °

logeju 80.
Degtindarybe. Surasta atsiti

kimu 690, suimta baravoreliu 
409, patraukta 
496 asmenys už va ryma ii 
už pardavinejima, nubausta ka 
lojimu tik 22

Kontrabandos

be gyvasties, 
kalėjimo lyg.

Katra isz dvieju iszrinks?
(’hieago. — Dvileka metu 

adgal Ada Schultz, 
gyvenanti Sterlinge, 
apleista per savo 
lauke pag 
vai merginos nusiuntė dukre
le in ligonbute, kur in belos 
dienas pagimdė dukrolia. Kū
diki pasiėmė ant auginimo su 
paveliniinu sūdo, ( 
tall isz Waukegan.
po tam Ada isztekejo už kokio 
tai Morriso, bet motiniszka 
szirdis liūdėjo paskui 
dukrolia, motina daug 
atlanko jeszkodama savo kūdi
kio ir ant g 
surasti, suėjo iii pažinti, mylė
josi duktė su motina ir dabar 
užvedė teismą idant jai Nutta- 
llai sugrąžytu dukrolia kifri 

ant patogios 
turėdama dvileka 

Laike teismo mergaite

KUR BUNA.

J K

of
180,000; Los Angeles, 
Sacremeno State Library, 140,- 

San

California, 
109,000doge 1 2 

tI >e vona
16 metu

Plusni 
gyvimo 

gir- 
gyvena (’hieago, 111. Pa- 

isz Kauno Red., 35*1-

atgal10 metu, 
HI., likos 

per savo milema ir 
iindvmo kūdikio. Te-

Sunus nuplakė tęva ant smert.
Altooua, Pa. — Juozas Mock, 

60 metu senumo fermeris, gy
venantis arti Lovely, likos nu
plaktas ant smert per savo au
nu Dorsey, 31 metu. Simus ana 
diena buvo sugryžes isz pami- 
szeliu namo, nes daktarai buvo 
tosios nuomones, jog jisai vi- 
siszkai pasveiko, 
vakara pasijeszkojas 
geležies, teip ilgai musze tėvui 
per galva, pakol smegenys 
neiszteszkejo. Po tam pabego, 
bet palicije ji tuoj suėmė.

10,000 sziaucziu sugryžo 
prie darbo.

Lynn, Mass. — Streikas cze- 
veryku dirbėju kuris tęsęsi nuo 
keliu menesiu užsibaigė pasek
mingai del darbininku ir de- 
szimts tukstanezei sugryžo ve
la prie darbo ant tuju iszlygu, pirma karta iszgirs apie savo 
jog fabrikantai pripažys imije gimimą 
Amalgamated Shoe Workers, priimta per savo augytinius. 
atszauks visus skundus prie
szais unije kokius užvede ir 
pasekmingai stengsis sutaikyt ja, kuri savo 
visokius darbininkiszkus erge
lius.

nes ta pati 
szmota Morriso, 

lindėjo

y

. -

I ‘aii’szkau 
apie 
Spring Valley, III. dabar 
i įėjau
ei nant is 
sziu Apskr. 'Tegul kogreieziau- 
sia atsiszaukia, 
Ims reikalas.

Stanis Plusnis
131 Spruce St., 

'Tamaqua, l’a.

yra labai svar-

J ai nes Mrut 
, Neužilgio

savo
miestu

galo pasiseko jaja

sziadien iszaugo 
mergaites 
metu.

ir kokiu bud u likosi

Ejna klausymas katra isz mo
tinu mergaite iszsirinks, ar ta- 

kudikio iszsiža
dėjo ar taja kuri jaja priglaudę 
ir iszaugino?

atsakomybėn
243

buk pribus už ko
ka ižgirdia girta

Prane Bu- 
Kazimieras

Mano pussesere 
sziute ir pusbrolis 
Kaekauckas, abudu paeina isz 
Suvalkų Red., Rumbonių Para. 
Paneniuniku Kaimo, 
atsiszaukt ant adreso.

Ant. Kaekauckas 
773. Main St., 

Sugar Notch, Pa.

Meldžiu

Paioszkau Joną Zcilneka gir
dėjau kad jisai gyvena Maha- 
noy City, Pa. Jeigu kas žino 
apie ji ar jis gyvas ar miręs, 
meldžiu praneszt nes turiu la
bai svarbu reikalą už ka busiu 
dėkinga.

Magdalena Seczkus
222 7th St

(t.34) Jersey City, N. J.

asmenys. •/
užregist ruota 

41-1 atsitikimu, nubausta kalė
jimu 5.

Spekuliacijų intraukta in 
knygas 587, spekuliantu suim- 

kaleti nubaustata 594, isz j u 
10.

Suimta 1922 m. isz viso viso
kiu prasikaltėliu nr intariamu 
asmenų 9948.

Priesz valstybiniu į > ras ik a 1-
teliu suimta 161,

Pamestu vaiku 192.
J’okiu budu tik suregistruo- 

apie
>

4

10,000 suimtųjų, 
kad jiems gaudyti 

varinėti bent 1 asmuo 
suimtiesiems, tad apturėsime 

15,00 nedirbaneziu darbo žmo
nių arba, 
150 musu gyventoju vienas ar
ba prasikaltimus1 
prasikaltėliais yra užimtas,

ta via 
Skaityk imt 
lai k yti 
o

y____

kai taip tariant, isz

daro, arba

pervelhibuk
ligonis jau

Parižius.

d i ir 
mon.
Bolszevikai kankina kalėjime 

pralota Tikona.
Ryga. — Pralotas Tikonas, 

patrijarka visos Rosijos, kuris 
ketina stoti iii suda už pasi- 
priesžinima prieszais Sovietu 
valdžia, yra laikomas kalėjimo 
ir kankytas su elektriką Mosk-

Badai suszaudytas kun. neužilgio apsives, 
Butkeviczius buvo teipgi bal
sei kankytas priesz smert, pa
gal raportus kokius aplaike 
•laikrasztįs Times isz Londono.

voje.

metu 
isz turi i iš

insimylejo in

Keliolika 
adgal kada vienas 
ginusiu Indijos valdytoju Ma- 
harajaha isz Kaprutahalos lan
kėsi Iszpanijoi,
Anita Delgado, vargingu tėvu 
mergaite,
karezernas. J'uojaus in jaja in
simylejo ir apsivedė, bet gyve
nimas ne buvo linkimas ir keli 
metai adgal persiskyrė, duoda
mas savo paeziulei $5,000,000 
ir daugybia brangiu žemeziu- 
gu. Dabar Anita insimylejo in 
posimi Maharajaho su kuriuom 

o norints 
Anita turi jau arti 40 meteliu, 
bet da vis yra patogi moterele. 
Po apsivedimui josios pirmas 
vyras pasiliks .josios uoszviu.

kuri szokinejo po

000; San Francisco, Sutro, 
100,000; Stanford University, 
111,000; Denver, 102,000; Wa
shington City, 103,000; surgeon 
ilgeiK»rals office in Washington 
162,000; House of Representa- 

Wash ington, 125,000;t i ves,
Senate, 190,000; United States 
Public Doeumet Library, 102,- 
000; Smithsonian Institution, 

5,000, Chicago, Creras 210,000 
Newberry, 210,000; 

public, 352,000; Uni- 
of

’University of Illinois, 108,000;
Indianapolis,

o
Chicago 
Chicago, 
versit y Chicago, 544,000

129,000; Frank 
lord (Ky) State, 100,000; Bal
timore, Enoch Pratt, 
Johns 
138,000;
Institute, 
Athenaeum, 
State, 143,000;

252,000;
University,

Baltimore, Peabodv
Boston

Hopkins,

100,000;
American 

10Q,000;

166,000;
235,OOP; Boston 

New Bedford, 
110,000; Northampton, Forbes, 

Springfield^ Mass.,
159,000; Worcester, 
Antiquarian Society,

Free, 163,000; Uni
versity of Mirhigan, 250,000, 
and Detroit. 228.000.

Wocester
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sanvaites 
gimė negyvas kūdi

kis. Paprastai butu palaidotas 
ir viskas butu užbaigtu. Bet ži- 
nysta ;
su savo 
daktaras inczirkszte 
nauja iszrasta ‘‘andrenalin,” 
kūdikis atgijo ir sziadien yra 
gyvu ir sveiku.

Bet klausymas 
na kur radosi duzse tojo miru
sio kūdikio? Kada isznaujo 
persiskyrusi duszele inejo ve
la in jojo kuua? Argi jojo du
sze apleido ji kaip jis mirė ir 
sngryžo adgal kada ji daktarai 
atgaivino! Kas isztikruju at
sitiko su dusze tojo mirusio ir 
adgaivyto kūdikio?

Chicago teipgi žmogus mirė 
kuriam daktarai sugražino gy
vastį su pagialba 
lio.“ 
szios dari' po apleidimui juju

Kada dusze apleidže
Argi dusze 

artimoje aplinkinėje 
idat persitikryt kas su

atėjo vela in pagialba 
• naujois iszradimais, 

in szirdi 
“andrenalin,

dabar užej-

“and rena-
Ka tuju numirėliu du-
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kimu ? 
kuna po mireziai ?. 
randasi 
kūno
kurni stojosi? Ar tik dusze ap- 
leidže kuna kada tasai prade
da puti ?

Kada mes dirstelem 
linezio lavono 
ypatos. 
si tame sustisgusiam kūne? 
Dusze turi rastis tame kūne, 
nes jojo negalima butu adgai- 
vyt isz sau jo. 
duszios, ne 
Labai stebėtinas

ant gil
ini lemos 

argi dusze d a randa- 
sustisgusiam kūne 

rastis

savo

Jeigu nesi ra st u 
butu gyvasezio. 

klausvmas 
del senos minties, ar ne?

luomas mote
tai upe in kuria

dvilekta procentą daugiau ne 
kaip praejta meta kaipo med- 
žega del statymo namu, kvar- 
ba, plienas, vinys, bloke ir szvi- 

Drapanos teipgi ženkly-
vai pakilo. Žodžiu, viskas 
brangsta ant visos linijos.

nas.

ros.

nuo burnos

veikalais savo

Blogos žinios apibėga terp 
žmonių greieziau ne kaip ge-

Tegul žmogus padaro ka 
gero, tai nesujudins kaimynu 
visai, bet tegul padaro ka 
blogo, tai žino prasiplatys žai- 
biniu staigumu 
lyg burnai.

Kiek tai musu kaimvnai nu
keneze nekarta nuo tokiu t ei
liniu telegrafu! Juk visokios 
nelaimes gali visus patikti ar 
sziadiep ar rytoj; sziadien ap
juodinant savo artima, o rytoj 
mus apjuodiną. Paskalai ne 
žiuri kuom tu esi, vis tave pa
slėgs.

Ru])i names
artimu, o patys apie save nesi- 
rupinam. Apjuodinanti paska
lai, atnesza rūpesti ir nelaimes 
ant žmonių, o tokie ka tuosius 
paskalus praplatina užsitar- 
nauje ant didžiausio panieki
nimo.

Didesne meile del savo arti
mo atnesz didesni suraminimą 
del tavos. Jeigu kada tau liežu 
vis niežti ant platininio kokio 
neteisingo paskalo arba sap- 
juodinima savo artimo, sustok 
ir apmanstyk, ar negeriau Im
tu laja žinia sulaikyt ir ka ge
ro pasakyti apie savo artima 
ne kaip blogai. Juk tai ne sun 
k u, o turėsi ramia savžinia ir 
žinosi, jog padarei nors maža 

diena ir busi
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Kas tai yra 
rvstes ? Yra 
lengva inpulti, bet sunku isz 
josios iszsigaut.

Kas tai vra motore? Yra tai 
karabinas su kuriuom ne reike 
siausti.

Kas tai yra meile? Yra tai 
persiszaldymas, nes lengva ji 
pagaut, bet sunku nuo jojo at
sikratyt.

Teisvbe.

geradejyste szia 
užganadytas.

Bjaurus paskalai paleisti isz 
burnos tai kaip plunksnos pa
leistos ant vėjo, kuriu jau nie
kados sesurinksi.

Dirvos” redakcije iszleidc 
tomis dienomis dvieju aktu, 
septynių atidengimu, bibliszka 
meiles drama 
Zelbora” ir ‘‘ 
nas,” 
pavieziu. Kaina 50 centu. Ad- 

Dirva, 7907 Sup-

š 4

‘‘Juozapas ir 
ir ‘‘Paraono Sap- 

paraszyta per K. S. Kar-
ir

rupijos Shamokin, Pa., turėjo' 
po bažnyczia savo susirinki
mą, terp kitko apkalbėta ir pa
sielgimą drauges Rozalijos 

ji j i nepa-

GERAS ADVOKATAS.
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Miesteli je M atsibuvo ark- 
i, radosi 

ir Motiejus Kuliga kuris, atve
du su savim du kumelukus, ku
riuos pats išraugino, o kad bu
vo puikus ir drūti, tuojaus par

drauges 
Szevinskiones, buk 
dorini elgesį ir gyvena, apie 
tai praneszta prabaszcziui, ku
ris ant pamokslo ne tik ka bai
sai moterėliu iszvadino bet ir 
pravarde pasakė. Dabar Szo- 
vinskiene skundže kunigą ant 
$20,000 už apsmeižima ir už- 
ginezina buk josios gyvenimas 
buvo puveizdingas ir niekame 
ueužsitarnavo idant jaja panie
kinėtu ir apšmeižtu.

Yru tai bjaurus papratimas 
nekuriu kunigu garsinti pra
vardes žmonių laike pa mokslo 
arba nors duoti suprasti susi
rinkusiems bažnyczioj apie ko
kia ypata kalba. Toks pasielgi
mas ne yra pagal krikszczio- 
niszka mokslo bužu vežios už- 
sitarnauje ant paniekinimo ir 
duoda proga ant visokiu skun
du fiž apšmeižimu, o juk kata- 
likiszka bažnyczia stengėsi nuo 
to sza.lintis ka nuotoliause, bet Į nas adgalios, ar-gi to jau nega- 

ilpni I lotum atsimyt ?
— Dvi adynas 

mane ?

liu jomarkas, terp kiln

davė juos už du užimtu rubliu, 
(j kad bijojo kiszeniniu vagiu 
ant jomarko idant ne pavogtu 
pinigus ir turėdamas du szioki 
toki reikalą, užėjo pas pažins- 
tania szinkori ir atidavė jam 
pinigus, teip, jog niekas ne bu
vo mates, idant jam užlaikytu 
pakol ne gryž namon, l’o dvie-
4 kv *ju iidynu sugryzo adgidios pas 
szinkori ir praszo sugrąžinimo 
200 rubliu. Nes szinkorius, nu
davė, jog nieko apie tai nežino. 
Gera proga, padavė ji vagiu.

— Asz ifuo tavęs jokiu pi
nigu ne ėmiau, — kalbėjo in 
nusistebėjusi gaspadori.

— Juk asz tau atidaviau ant 
užlaikymo 200 rubliu dvi ady-

ėmiau,

sapasztalai yra
o nekurie

ito butu tik jus dviesia.
G aspador i us pu ėjo.

in karczeina lauke pakol visi 
iszejo o pasiliko tik vieps szin
korius.

— Atiduok man pinigus, po- 
atejo proga

A (t'jas

Raszo D-ras K. Grinius.
F 111 '■

Triperis — tai yra szlapimos 
kanalo arba ir gimtiniu daliu 
tam tikras uždegimas, atsiran- 

užsikretiino. Apsirei-

josios
kaip ir visi žmonis
turi už daug palaidus liežuvius I Kur? Pas
kurie neturi savaldžios jojo szinkorius.
laikyti už dantų. | — Tai-gi pas tave man kam-.

atsake Kuliga.
— Gal tau prisisapnavo, ma

no Motiejėli.—

savaldžios

atlgalios? 
klausinėjo

sako.
bari,

nas szinkoriau 
juos sunaudoti.

Szinkorius nieko 
damas atidavė 200 rubliu ku-l 
riuos sudėjo antru kartu nes 
žinojo jog prie davimo buvo 
Vilkaitis. Motiejus atsiemias 
pinigus, nuėjo vela pas advo
katu.

— O ka ? — užklausė gaspa- 
niisiszypsojimu ad
ai* atidavė szinko- 

j f
— Dave nes tik 200 rubliu.Į
— Ar buvo kas prie to ?
— Ne gyvos dvasios tik asz 

ir szinkorius.
— Labai gerai! laimėjome 

prova Motiejau! .Dabar vela ej- 
kie su Vilkaicziu ne kalbėk 
jam nieko jog atsiemiai 200 
rubliu ejkite abudu ir prie jo 
paroikiriauk nuo szinkoriaus 
idant tau atiduotu 200 rubliu 
kuriuos sudėjai pas’ , ji su Vil- 
kaieziu. Jaigu drystu užsispyri

ne kalbe-

kartu

v

dorius su
vokalas —
rius pinigus ar ne

da nuo
szkia sopėjimu, deginimu, liū
liavimu. Gydosi ne lengvai, b(* 
gydytojo ne kokiu bildu neap- 
sieisit. Insiscnejes triperis, ga
li maža kuo apsireiszti, bet esti 
užkrecziamas ir duoda daug 
nesmagumu!

Kiekvienas (vyriszkis ar mo- 
teriszke) neiszsigydes isz tri
perio neturi teises i neit iii pora 
nes abudu bus nelaimingi ir net 

I vaiknsjižkres. Kas turi triperi, 
turi labai sergėtis, kad ranko
mis ar skepetuke neperkeltu li
gos in akis,

Triperis yra

nele, ne peiliu, nuskusto viszta- 
ki. Per kelis vakarus dažnai tai 
pasiseka.

isz vaistines galima, tokiu re
ceptu: Acidi lactici—acidi sali- 
cylici aa 1,0—Collodii 8,0. Už
sitepi visztakis kas vakara. 
Kai suminksztes, tai nulupt na
gu arba balanėlė, tik ne peiliu.

Vejarauples (Varicella). Tai 
lengva jaunųjų liga.

dėlto reikia iki 
sziltam
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nes pagadins akis.

nes
palie-

baisus vyrui 
bet dar baisesnis moterci, 
gali padaryti ja Amžina 
gele.

Sergekities ir jei neiszsiser- 
gejote, tai atsidėjo gydykities 
ta liga. Kas turi kantrybes, tai 
vis dėlto ir ilgaji triperi paga-
linu Užgydo.

Bolszevikiszki vada į
buk sziadien turi 1,600,090 vy-Įno Motiejėli.— Asz nieko apie 
ru po ginklu, o kitus milijonus tai nežinau, o ant galo ar turi 
po savo padu. liudytojus?

Žinoma liudytoju ne buvo; 
izolinas Į Kuliga visame intikejo szinko- 

Ka turėjo daryt? su mi
ra ėjo ant rinkaus,

bukPranaszauje nu K gi 
ketina neužilgio kasztuot do
leri už galona.

riui.
G ra ft ere i Į leista 

vargingam žmogeliui viltije, gal Dievas prisiims jam 
linksmybia ka toki kuris

u z 
geidže 
atimti vienatine 
pasi važi net su lizutia. — A tej- 
teje turėsime 
‘‘butlegeriu. ? 1

n

prigialbetu jam 
jojo nelaimėje.

jog jau tau pinigus atidavė ta
da jojo užklausk kaip jis tavęs, 
ar turi ant to liudytojus.

Motiejui net akys pražibo isz 
džiaugsmo; pasikloniojo advo- 

ir paskubino at- 
su kuriuom uu-

I

I
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Soviatineje Rosijoi atsibu- 
na milžiniszkos vagy stos ant 
kasdieninio paredko. Ne tiek 
vage mažesni virszininkai kaip 
didesni — kas tik gali tai va
ge. In laika Sausio ir Vasario 
menesiu p*aczioje Moskvoje pa
vogta visokiu dalyku už 5,832,-“ 
902,642,150 rubliu. Aplinkinė
je Moskvos surasta slaptingu 
valytojų arielkos 1719 norints 
valdže rustai uždraudže dirbti 
arielka.

resavokite
erior Ave., Cleveland, Ohio.

Acziu rcdakcijei už prisiun- 
tima.

Žmogų, kuris 
vo nuornonia, vadina 
arba radikalu, o visuomene ne 
labai pritarė naujus užmany
mus kokie laikas nuo laiko kv- 
la. Jeigu žmogus, kuris geidže 
užvesti ka naujo tai 
kaip kada ir nukeneze

Seniausiu, darkytoju tai- 
ir žinystoje bu

vo egipcijoniszkas 
Amenophis Ketvirtas, 
gyveno kokia 2500 priesz užgi
mimą Christaus. Da priesz 
Maižieszu tasai faraonas inve- 
de nauja tikėjimą ir nauja 
dievą.

Persekiojimas 
muczelninku

stengėsi

iszreiszke sa-
eretiku

už tai

i
i

i

Kožna 
svietui parodyti 
kuriuom susižiedojo, 
manta kuris randasi žiede.

mergma
ne žiedą su 

bet dei-

kai.
kos, tikėjime

r kiek
B
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fhl’
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iVrgi kada užteminote, 
tai ženklina mažas mandagu
mas padarytas del musu prie- 
teliu ar pažinstamu ? 
apdovanotas 
tas automobiliam, arba užpra- 
szytas ant piet, atsimokės už 
tai szimtaropai 
mandaguma.

Tokis tai žmogiszkas būdas.
Nekarta už tokia padaryta 

maža geradejysta žmogus gei
dže atsimoket prieteliui dau
giau ne kaip už gera užmokes
ti fabrike prie darbo. A

Geidi padaryti sau prieteli 
isz neprieteliaus, padaryk jam 

ge ra de j y st e, pa rod y k 
jam, jog neturi jokio piktumo 

“l^ill him with 
(užmuszk ji man

dagumu) kalba amerikonisz- 
kas priežodis.

Žmogus
cigaru, pavėžiu-

už padaryta
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kokia

pneszais ji. 
kindness, t >

Ilęnrikis Fordas priguli prie 
turtingiausiu žmonių ant svie- 

jojo kompanije Ford 
turi pinigais ban- 

kosia du szimtus milijonu do
leriu, norints pirko daug žemes 
su anglimis, girriu, geležinke
lius it kitokius fabrikus. Ne
gana to, Fordas vis stato nau
jus fabrikus automobiliu kaip 
Šąint Louis, Mo., Chicago ir 
kitur. 11 , h.. ...;

.^zinjet-maistas"

to, nes .
Motor Co •J

faraonas 
kuris

eretiku, arba 
kurie praliejo 

tiek kraujo už nauja tikėjimą 
irgi buvo pradže naujos refor
mos. Daejo priek to, jog už
tenka tik persekioti nauja ko
ki užmanima, ar tasai užmany
mas buvo užtvirtintas ar ne ant 
iszmintingo sanprotavimo, bet 
palengva platinosi terp žmonių

Ligonis vis 
sustiprėjimo lovoj ir 
kambaryje iszlaikyt, neužval- 
gydinti, nes gali kitu ligų prisi- 
mesti.

rFai visai kita liga, kai tikro
sios rauples. Kas vtįąyaupic
inis sirgęs, tai guli ‘gkUti dar 
tikrųjų rauplių. Dėlto bemany- 
ikite, kad vejarauples pakėlus 
galima nesiskiept nuo tiikruju 
rauplių.

Vėžys (Cancer).
Įbiahri apauga, kuri 

visokias kūno dalis.
Dažniausiai esti
(yse, gimtines gumbo, skilvyje, 
kepenyse. Kiek paugejos vėžys 
ima mestis in kitas vietas ir 
tuomet pasidaro nebciszgydo- 
mu.

Paprastas vėžio gydymas, tai 
jszpjovimas. Kai kada nusiseka 
panaikint ta apauga radio spin 
dūliais.

Jei kam kokioj vietoj pasiro- 
apauga, kurie il- 

pranyikti, 
in gydytoja, 

s, kuris pa-

Tai yra 
gali insi-

mest in
lupose, kili-

♦

Uteles drapanų. Jos plau
kuose nesi veisia. Tai ne tik 
biaurus, bet ir pavojingi gyvu 

nes tik ju inkandimu 
platinasi dėmėtoji arba margo
ji sziltine (typhus ex antlamia-ljvs gūželis,

nesi veisia. m

liukai,

nuo kurios taip daug 
iszmire žmonių.

ticus), 
karo metais 
Sunku isznaikint jos nesant už
tektinai skalbinių. Geriausi nai 
k i narnos tai sumetus skalbinius 
ir drapanas in karszta nors ir 
po duonai pecziu arba iszviri- 
nus vandenyje su szarmu daik
tai.

Dar uteles nekenezia žibalo 
kvapo. Pertai naudinga isztep-l 
tu iszszukuoti. Taip valomi nuo 
tu biaurybiu kailiniai, pliuszai,| 
divonai ir kiti daiktai. |

ogesni laika nežada 
tuojau kreipkitės 
nės tai gali but vėžy 
ežioj pradžioj reikia operuoti. 
Taip pat motrys, 
gimtines nelaiku.
rodytis, kuri pasitart su gydy
toju, kad nepražiopsojus vėžio 
ligos.

katu i, iszejo 
rasti Vilkaiti 
ėjo pas szinkoriu.

— Ponas szinkoriau tarė iii 
ji drasei praszau atiduoti man 
pinigus kuriuos su Vilkaicziu 
pas tave padėjau.

— Ka, ka ? suszuko užpykęs 
szinkorius. Juk jau atidaviau 
tau!

Kada ?
— Kokia puse valandos ad- 

galios.
—Turi ant to liudytojus
— Liudytojus.
— Teip liudytojus, -— paan

trino Motiejus. — Vilkaiti, juk 
matei kaip daviau szinkoriui 
pnigus ?

— Macziau.
— Na, tai ponas szinkoriau 

praszau atiduoti man pinigus, 
o greitai, ba ne turiu laiko.

darvti ? Noru
ne noru turėjo iszimti isz masz- 
nos pinigus tuos paežius ka 
Motiejus buvo jam davės pir
ma karta. Teip tai geras advo- 

gaspdoriui 200

kurioms isz 
ima krauju

Ejna- ejna, 
apsisaugot nuoĮsztai kas tokis ji szauke vardu, 

o czion paskui ji 
ejna geraduszis advokatas, ku
ris jau nuo senei užsiiminėjo 
jojo veikalais.

— Kas tau Kuliga, kad teip 
Ar gal tau kokia 

szimtipeti | nelaime patiko ?
— U-gi ir patiko, ponas ad- 

Gal Dievas tave man

KAD NE BUTU MOKĖJAS 
SZIAUCZIAUT BUTU NE- 

TEKIAS GALVOS.

Asztuonioliktam 
gyveno Vandejui 
grotas Portali, 
a t lan k vti

Apsidairė —

nusiminęs?

REIKALINGI.

Drilorei ir loderei prie gipso
Kai kada naudinga yra u te-1 Pasiklos, 4 pėdu veinis, gera

Francuzijoi 
kuris mylėjo | vokale.

gy- prisiuntė in pagialba, ba sztai- 
ventojus miesto. Terp kitu, at-[ reikalauju rodos, 
lankydavo jauna sziaucziu Jo
kūbą Raussen, pas kuri perse-1 szinkoriu*. Advokatas palinga

vo su galva kelis kartus gilei 
czebatus, per | užsimislino, o po tam tarė.

— Ne žudvkie vilties, Motie-

vargingiausius

Ir apsakė visa atsitikima su

dėdavo kone visa’diena moky
damasis sintie 
ka in koki tai laika teip isz-
rtioko taji amata, jog pats sau Į jau jau mes tuos pinigus atim- 

Laike frau-1 sime nuo szinkoriaus. Kas-gi 
<>• n

s i me

daiktai, kaip kaldins,liuoti
karsztu prosu abiem pusėm por|s 
prosavoti.
stips ir

Ka-gi galėjo
pasiuvo czebatus.
cuziszkos revoliucijos likos su-Į tikėtųsi, jo
imtas su broliu ir iiusprenstas pasigodintu keliu szimtu rub-

Su malszumu liu! Jaigu teip padare, tai rei- 
grotas Portali lauke mirties] ko 
dienos.

Sztai viena diena, 
kalėjimą afieierius 
gvardijos, kuriame grotas pa
žino savo pažinstama

teip doras vyras

ant nukirtimo.
su juom kitaip apsiejt.

Į Klausyk, Motiejau! ar ne gale- 
atejo in turn kur gauti kitus 290 rub- 

tautiszkos liu?

Nuo to uteles pas- 
glindos persprogs. 

Svabiausia tai szvarumas, daž
nas skalbinių mainymas, va
nos.

Uteles galvos galima naikin
ti grynu
ne prie ugnies, kad neužsiliep-Į < 

Vakare

mainymas,

žibalu, tik parycziu,

—Galetau, nes nežinau ant 
ko? Czionais yra ir mano’ kai-sziau 

ežiu Jokūbą Raussen. Tasai su [mynas, Antanas Vilkaitis, ku- 
aszaromis melde savo pono 
idant pasirėdytu in drapanas 
kokias su savim atsinesze ir 
prisipažintu prie sūdo, buk ji
sai yra Jokūbu Raussen, o ji
sai ūžt virty s, jog 
viszkas draugas
sziauczia.vo drauge.

In kėlės dienas po tani, abu
du grotai stojo priesz suda. 
Senesni Steponą apgudino ant 
nukirtimo, o kada atsikreipė in 
jaunesni, tasai užsigynė buk 
yra. grotu Portalisu, bet tik.pa
pras t a s s z i a u c z i u s 
Rousseau,

ir ant galo likos pripažinta, užtvirtino stovintis aficieris, 
kurie kalbėjo buk tai jojo se- 

sziauczys- 
tes, su kuriuom dirbo priesz

tai jojo seuo
si! kuriuom

Jokūbas 
o taji pripažinimą

Teip iszaugo krikszczionybe 
socializmas,
kitos szakos tojo mokslo.

Be kankinimo, persekiojimo, revoliucije. 
niekados ne

nauji 
pagerinimai.

komunizmas ii • noviszkas draugas

laisvos minties, 
butu invykia 
mai ir
mintis randa savo pasėkėjus o 
persekiojimas jųjų pasidaugi
na.

Juk eretikais buvo Sokra
tas, Jezusas isz Nazareto, Lu- 
teris ir daug kitu. Jagiella isz- 
sižadejo tikėjimo savo prate- 
viu priimdamas krikszcziony- 
bia del gero savo padonu.

Daug panesza kaukiu ir vi
sokiu persekiojimu tiejei, ku
rie geidže užvesti ka naujo 
idant pertikryt žmonis apie ju

geidže užvesti

Slidžios
u žinau y-

ir išzpilde užga-

norėjo persitikryt 
ar tai teisybe, paliepdami gro- 

Kožna fui užbaigti koki tai sziauczisz- 
ka darba, 
nadinanczTai.

Po tam ižbandinimui slidžios 
paleido ji ant liuosybes, o 
grotas ilgai nelaukdamas per- 
sinesze in užrubesiu kur per
buvo pakol revoliucije neapsi- 
malszino. Iii koki laika sugry- 
žo adgalios in tevynia, kur 
jam valdže sugražino jojo už

ris pardavė kelis arklius jisai 
man paskolytu pinigus.

— Na,, tai gerai gaspador. 
Paskolyk 2Q0 rubliu ir palm- 
k i e savo k a ii n yna u ž liūdi 11 toj 11 
ir diiokie jtuos pinigus tam pa
ežiam szinkoriui. Priek tam, 
pasakyk jam, jog pPifez tai pa- 
bludai, nes pinigus palikai pas 
kita szinkoriu.

— Va jei! — suriko Motie
jus — o tai kam ?

— Ne užlaikys jisai tuju pi
nigu, tikėk man. Tik paimkie 
su savim Vilkaiti už liudvto- 
ju, jog szinkoriui davei 200 
rubliu. Asz ejsiu in Kaneelari- 
je, o kada pinigus pas ji palik
si, atejkie pas mane.

Rodą advokato ne labai pa
nes žinodama 

advokatu nuo daugelio metu

kie savo kąhpyiiii ,uz liūdintojn 

szinkoriui. Pifiek tam

tįko Motiejui,

kaipo teisinga žmogų, padare
, po t Jmkaip jam buvo liepta 

atėjo in jojo kąncčlarįje.

zusas' Kristusas!
- t - f ! -

— Tegul bus pagdrbytas Je-
— alsi Ii epe 

da ant slepkszczio, kasydurna
sis kulva. 1

— Ant amžių amžinųjų, 
Amen! — Ar padarei, kaip lie
piau t >

— Iszpildžiau jusu rodą tik
O A A Ara Av •

ju tamsybių ir kad ejtu keliu 
szviesybes, mokslo ir žinystos.

Ražancziaus moterėlės pri-
pabrango gulinczio^ prie lenkiszkos pa-

k

katas adgavo 
rubliu. Nuo to laiko turėdamas 
koki veikalą, bego pas advoka
tu kaip vejas o abudu pasiliko 
gerais prieteleis lyg 
senatvei.

velvbai

REIKALINGAS.

Reikalaunu siuvėjo (kriaii- 

bo vyriszku rubu. Atsiszauįįu-
cziaus) prie kostumersko <Unr-

siems bus suteiktos platesnes
(t.34)žinios.

J. Machis
503 Varick St., Utica, N. Y.

u’V’ !?Z.®

O nelaimč! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti n \

i j

kurie juoksis iš tavo sielvarto!

A

mokestis. Ant kontrakto ar nuo 
’ztukos. Geri namai del gyveni
mo, ir galima gatiti gera burda. 
Raszykite

United States Gypsum Co. 
(M.l) Oakfield, N. Y.

K

griebta turtą ir gyveno mal- 
szoi su $avo dryugu szlau- 
czium Jokūbu Rousseanu, ku
rio daugiau nepaleido lino sa
vos ir kaip kąda pasiūdavę 
sau czcbA’l118 i<lant neužriursz-
ves ir kąip kada pasiūdavę

*

iii tojo ania.to kuris ji ižgiiilbe- 
jo nuo mirties. ' ’

ne žinau kas isz to visko isz- 
nyks.

— Apsimalszyk Motiejau 
ne tavo tame galva. JJabar vo
lą ojkie pas szinkoriu, 

ir papraszykie 
J' 4 ■ jLl . A 1 — <L. _ 1 >

nes
pats vienas f 
ięlant tau atiduotu £(|0 rubliu, 
kuriuos pas ji padejąi. Tik ąt- 
siiriyk idant nieko karczėrnoje

ii” .■ t i .. 1 i <11 '■ i* ' i!' ••"

kuriuos pas ji .padėjai. Tik at- 
k ‘ i ■„ 9 hi * i > • ■ et t 1 i JM 1 * •
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naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilghikito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią

• ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal- į 

’vos odą švaria ir sveika ir 
i 
gailčiais.

Suvilghikito' Ruffles savo gal 
1 

savaitę laiko leiskanos

savo plaukus gražiais ir žvil- 
% i

Kainu 65c. nptiekoMo, arba prisius-i
kite 75c. tiekiai į labaritorij?.

F. AD. RICHTER & CO.
Mo. 4ih 6t.

kite 75c.

K

c. aptKMcoao, arott pi 
tieaiai į HbarMtoriję.
.-p. ■' e/* ■, * ■ -i

Brooklyn, N. Y,
w... i ■■ i

snotum. Vakare reikia isz- 
praust galva szil t u vandeniu su 
muilu. Glindos atsilipina 
plauku nuo szilto acto (uksu-l < 
so) ir po to iszsiszuokuoja tan
kiomis szukomis. Be to reika
linga vyrisakams trumai plau
kai nusikirpti.

Uteles paslėpsniu veisiasi pa-1 
slepsniti, 
tisu ir antakiu 
gali jos gyventi 
kuose. Naikinamos 
tepalu (tingu, liydrargy r i 
sei)/Du vakaru iszsitępti,

nuo

pažaseziu, barzdos, 
plaukuose, ne

galvos plau- 
pilkuoju 

gri- 
t re-

czaaįji minksztu Sziltu A andeniu 
sii niuilu iszsipraust; To papra
stai užtenka. Kai kas nuo gyvo
jo sidabro, kurio yra pilkajame 
tepale, gauna seiletekio ir esnu 
uždegimo. Jei taip atsitiktu,taip atsitiktu 
tai tepalas įnerti.

Varlakis (užtriną, 
rus. mozol). Esti ant kojų pir- 
sztu, pade. Paeina nuo netinka
mu batu. Kas . vyžas neszioja, 
tu kaneziu nežino.

Palaikykite kojas gerai szil-

visztakjs

tarne szanne ir bandykite bala-

r

*
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Nuvyk skaus
mą šalin!

Ralis n pet^a, tn«a-

mM muskulų, iA-

mą šalin!

lunfUkM triraky- 
mM iniukulų, U- 
naryta* ftmaryw— 
*‘••*”*‘**7’* drau* 
gaiš didelio Sfcaaa- 

jgĮČMĮįrefr. ‘ Tačiau patry- 
nūs truputj 

PAIN-EXPELLERIU 
ant Skaudamoe vietos einraetaao bus 
greitai pabalintos. Psto-Ispetsris ir

D I
“-‘M

▼buoTu*! yra drau
gais didelio Skaae-

aus truputį ' r

almamas yra mirtim priešai, 
kite jo bonkp iiarraien ]M 
pas earo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad buttL 
ant pakelio musų Iškaro! 
▼aiebaženklis. Neimkit j 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTKR A CO.

104-114 SmU 4«k Su t 
BrcMtUyn. N. Y. L
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ROYAL MAIL
Greitus Tiesioginis Kelias Tarp 

N E n YO RK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O
"h

laivu
OHIO, ORU A, OR BŪNA, ORBITA 

ISZ EUROPOS 
Treczla klesa 

H am baigt 
Piliau 
Mcmel 
Kaunas

IN EUROPA 
Trcczia k lesa 
$103.50 
$106.50 
$107.00 
$105.15

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

i

ROYAL MAIL STf AM
PACKKT COMPAKV, 

2C BroUdway, ’New York, 
arba pas vietinius agentus.

, A.
A j «t I I

galutgras TĮittera
* ’^■■’ 4 >■ -tAr-r ■ .

’ Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
z » su Pilvo Netvarkumo: .:'

C-. ..su Pilvo Netvarkumo:
• ■ • .. (V . I 11 ■ ■'* ■

PRIETVARĄB, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖTI 
NEŽLEBCZIOJIMAL PRASTAS APETITAS

' NUSILPIMAS,’IR T. T. ‘
GALVOS SKĄUDEflMAI,J“

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,
j

Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo tarnas, pagelbsti virini-*

• a • a • . • F • « * * « o . a «

szaunai medikalissko vertes. .Jis yra labai veiklus ir

mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai isnnus.

Salutva. Drag & Chemical Co.
* ■ -i # ii, a

1707 S. HALTED ST. Dept, 15.

♦*

.o • /I / *1J .. i.,....
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ROŽIŲ KRŪMAS KAROLIO 
DIDŽIOJO.

fik senas Petras rožes neT 
užmirszo, kas diena pasakiniu- si 

lankantiems keliaunin
kams apie istorinius pamink
lus Gildesgeimo ir apie ne
laiminga likimą rožes Karolio 
Didžiojo.

Sausas gegužes menuo tapo 
pakeistas lytingu birželio me
nesiu. Jis soduose ir miszkuo- 
se atgaivino džiustanezius au
galus, o pievas privertė apsi
dengti žaliu kilimu.

Beveik kiekviena diena grū
mojo griaustinis, 
kejo, o upele 1 neršte, 
rios doszinio buvo Gildesgei- 

piktai vare

mas

žaibai blia
uni ku-

mas, iszsipute ir 
savasias vilnis.

Szi metu apszcziai bus vai
siu, — kalbėjosi miestiecziai, 
kurie isz anksto numatė visa 
pelną nuo skaitlingu savo sodu 

augsztu ratukurie

atmaina, kuo- 
iszsigetbejinmi au- 

Kad isto-

piet i 
sziltu lieta kurie

via darbsztus. 
dienas dir- 

skaitydami,

iu daržu, 
supo miestą.

Vokiecziai
Savaitėje szeszias
ba jie be poilsio, 
kad už kiekviena bereikalingai 

reikės atsa-praleista minute
kyti priesz Pasaulio Tvėrėja, 
Kuris pats tik ilsėjosi po sze- 
sziu dienu tvėrimo.

Szitame dalvke Gildesgei- 
mieeziai nebuvo iszimtimi, ju
ju fabrikai, krautuves ir pre
kybines kontoros nenuilstamai 
dirbo paprastomis dienomis 
ir tik szventadieny ilsėjosi; 
fabriku szvilpukams nutilus o 
krautuvėms ir kontoroms už 
dalytoms esant žmones judėjo, 
ta diena, kiekviename žaliame 
kampely. Visa kas laike savai
tes buvo užrakinta akmeninė
se sienose miesto, dabar viskas 
skubėjo in žaluma, in ora ir in 
platuma lauku ir pievų.

Miestas galutinai iszmire.
Kadangi kelias už miesto ėjo 

tai kiekpro sena bažnyczia, 
vienas ir nenorint pažvelgda
vo in sena nudžiovusi istorinio 
krūmo stiebą, kuris buvo iszsi- 
metes apie altoriaus langus.

Sielose Gildesgeimiecziu slė
pėsi koki tai keista viltis, kad 
ant jo pamatyti žalia atžala, 
bet toji viltis nepildesi, nes au- 

niekuomi nerodė, kad
jame slepiasi 
birksztis.

Gydytojas Gerbstalis,

galas
gvvvbes k i-

ityayiojas uerostans, gyvai 
kalbėdamas sh Miuleriu po pa- 
sivaikszcziojimo gryžo mies
tan.

Leisdamos saule su savo at- 
spinduliais 

spalvino auksine szviesa alto
riaus Įauga.

Sziandiėn gražus vakaras p. 
Miuleriau, — prataro gydyto
jas.

Reikia prisipažinti, kad pas- 
kutiniomis dienomis lietus jau 
inkyrejo.

Žiūrėkite,
saule, rytoj bus graži diena,

sisveikinancziais

r>.

gryžo

ir pirk-

koki sziandiena 

tarė gydytojas rodydamas in 
paauksuotus bažnyezios stik
lus, bet staiga nutilo, o jo žvilg- 
snys sustojo ant dvieju nedide
liu lapeliu, kurie pasirodė ant 
džiustanezio rožių krūmo.

Žiūrėkite! — drebaneziu bal
su tarė jis, nenuleisdamas ran
kos: — lapeliai!

Taipgi nusistebėjo 
lys...

Jei mane neapgauna regėji
mas, tai jus teisingai kalbate.

Jie priėjo areziau prie baž
nyezios ir apžiūrinėjo augaĮa.

Abejones negalėjo
• Džiustanti rože gydama iszlei- 
do atžalas.

Priėjo ir kiti miestiecziai ir 
greitai susirinko didis būrys. 
In szita stebuklą visi žiurėjo su 
kokia tai slapta baime. Daugu
ma tam netikėjo, aiszkindanii, 
kad tai visa padare nusileidusi 
tamsuma. Gydytojas ir jo ben
drakeleivis mane, kad apsiri
ko, todėl nekantriaudami lauke 
rytmeczio, kad iszaiszkinus ta- 
ji nusistebėjimą.

Su pirmutiniais saules spin
duliais pas bažnyczia susirinko 
beveik visi miestiecziai.

Kartu su isztryszkusiu auk
sine dienos szviesa iszsiverže 
pas visus linksmas rikmas:

“— Rbžo neprapuolė!”

būti.

p v

Tuojau po visa Vokietija isz- 
skrido telegramos, kurios pra- 
nesze linksma žinia.

Mokyti sodnuninkai stebejo- 
atsiradusia

mot viltis 
galo buvo dingusi. 
1‘iszkas krūmas atgijo, o atža
los aiit jo didėjo ir kad po tru
puti jis dengėsi žalumu, visa 
tai buvo (faktas.

Gildesgeimo miestiecziai — 
katalikai atvirai tikėjo, kad 
tas stebuklas invvko dėka m-il i
dai Szv. Gotgardo, kurio sar 
kofagas buvo senoje bažnyezio- 
je. Skeptikai mane, kad t:ii vi
sa invykino netikėtai susidėję 
nuotikiai.

Vienas isz mokytu sodnu nin
ku taji rožes atgyjima laiki 
atmosferos n u <>] >e 1 n 11 
n i u veju ir
vyko paskutinėse dienose.

priežasti stebet i no> 
permainos su augalu žinojo tik 
trys asmenys: Vaclovas, Lina 
ir pirmojo tėvas, kuriam sunūs 
visa tai buvo smulkiai apra 
szes.

Sargo duktė buvo pilnai insi- 
tikinusi, kad svarbiausia prie 
žastimi atgyjimo bondrameczii 
Karolio Didžiojo yra jos Vac
lovas, todėl didžiuodamos pas! 
sekimu ir norėdama kad myli
masis gautu atatinkama atly
ginimą ji pasirodė rotužes na 
nie ir prasze leidimo pakalbę 
jimui su burmistru, 
burmistras
tai tuojau nuėjo iii ])iieszkam 
bari.

Pažines mergina, meiliai jos 
pa klausė:

A, tai jus panele Lina! 
ka gero pasakysi.’

Asz prie jusu ponas burinis 
trai atėjau su reikalu, — 
minusiai atsake ji 
turiu reikalo prie 
bos...

Tai gerai! Ineikite ir jiaaisz- 
kinkite ka jus norite.

Placziai pravėręs duris, pir
mu saves inleido Lina, o patsai 
in posėdžio sale 

•’°8;
Esantieji nustebusiai pažiu 

rojo in sargo dukteri.
Insidrasinus tarė:
Turbūt, ponai, jums visiems 

indomu sužinoti, kodėl pražy
do musu žinomas rožių krū
mas.’ Tamstoms galiu apie visa 
tai iszaiszkinti smulkiai.

praneszimu tarybos
nariai - buvo nustebinti

Pik rarr

Kadangi
buvo gerame upe.

fair p

nusi- 
— bet asz 
visos tarv

i nėjo paskui

Tokiu
ir pa-

SAULE

sunaikino juju gyvenimą.
Gladys ir Rūta Reed sesers, apskundė Benjaminu Purnell 

St. Josephkuris buvo vvriauses'mokinvs
Michigane, ant $200,000 už sunaikinimą, juju gyvenimo būda
mos da jaunos mergaites. Tasai rūkulis buvo uždėjus kolonijų 
po vardu “Dovido Namas, 
gilios o tasai “i'*“'**—'......”
mesdavo laukan, 
taji narna ir iszvaike jojo avides ant pusiyniu.

Dovido Namas
“pranaszas

i c Dovydo Namo

kur atsilankydavo jaunos mer-
jai sės subjaurindavo po tam isz- 

Va.ldžc uždraudė tam isztvirkeliui laikvti

mane, kad ji su jais juokauja.
Panele Lina, jei jums szita 

slapta yra žinoma, 
kinkite
S

JI

tai iszaisz
patemijf

Ka jis daugiau pridėjo, tai asz 
jau nežinau.

Taryba toliau vaikino nebe- 
o dėkingumui už 

istorinio krūmo 
markiu ir jo 

visuose
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Rūteles baisus laikai atejna, 
Pabaiga svieto užejna.

Iszsipildo žodžoi prannszu, 
Paniekinimas savo gimdytoju: 

Sūnūs tėvo nepaguodos,
J

jau

SVEIKUS <SS DftNTIS.
.Jeigu tau pasilaikyt u pralei- ri gero 

sti kiek nors laiko i.n National reti.
i

gydytojo Imti prižiu-

Pabaigoje 
jeigu kūdikis normaliszkai 
auga, pirmieji dantys, papras- 
cziausia žemesni pryszakiniai, 
kurie jau buvo jo žande kuo
met gimė, pasirodys, ir po tu, 
neužilgo virszntiniai pryszaki- 
niai pasirodys, po tu užpakali
niai dantys ir vėliaus iltiniai, 
arba kaip papraseziaus vadin
ti, pilviniai ar akiniai dantys. 
Pirmieji du dantys pasirodo 

szesziu arba

Museum, Washingtone, ir pa
sitaikytu peržiūrėt i invairias 
kaukoles, kurios ten randasi, 
matytum, tarp kitu dalyku, jog 
tos kankles aiszkiai parodo, jog 
dabartiniu baitu žmonių dan
tys daug prastesni už senovisz- 
ku žmonių. Dantys tai]) atsilie
piu in permainytu gyvenimo 
padėjimu kaip ir kiti kūno sa 
nariai. Pav., dantis sziadienos 
skimo nekuogeriausi. Tie žmo
nes neiszsirinko sziaurus kaipo 
gyvenimo vieta todėl, jog mėg
stu baisu szalti. Mes likime, jog 
tie žmones, 
persikėlė in 
nuo užpuolimo kitu indijonisz- 
ku būreliu, kurie vis juos per
sekiojo. Ir ten gyvendami ture-

inrankiai buvo 
jis turėjo

szeszto menesio 
kūdikis

randasi
r

būdami ramus, 
sziaurus pabėgti

kuomet kudkis szesziu arba 
asztuoniu menesiu senumo. Dar 
du žeminiai pryszakiniai dan
tys pasirodo in nuo septynitl 
iki devvniu menesiu. Dar du 
virszntiniai, pryszakiniai dah- 
tys, nuo asztuoniu iki dcszimta 
menesiu. Keturi užpakaliniai 
dantys, vienas ant kožno szono 
žando, nuo deszimts iki ketu
riolika menesiu, 
krūminiai dantvs 
kitu pasirodo kuomet kūdikis 
jau sulaukė dvieju arba dvieju 
ir puses metu, turi visus savo 
dantis.

Motina turi laukt pakol kū
dikis turi savo visus dantis 
pirm negu gali duoti jam kie
to maisto.

Dabar 
kuomet kūdikis sulaukia visus 
dantis, jis turi valgyti toki 
maistu, kuris reikalauja kram
tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti, jog jie valgo tvirtesni 
maistu, 
szvieži

ik

Duktė iszsižades motinos
Sziadien tiejei 

iszsipildo, 
Vaikai prisakymu ueiszpildo.

Senukus isz namu iszvaro, 
Greicziau in kapus i n varo, 
Arba in purhauzes nuejna, 

Su aszaromis isz namu iszejna 
Senatve savo varge užbajge,
Svetimoje szalije gyvaste Už

baigė.
Vienam mieste ižgama 

dasi, 
Kuris turtingu save vadinasi, 

Sena moti uolia iszgujo, 
Jog net visi žmonis sujudo. 
Vargsze in purhauze nuėjo, 

“Tėn jai geriause”
Kalbėjo,

žodžei
jo vartoti praseziausia maistu 
ir kadangi jo 
mažus ir netinkami, 
vartoti dantis vieton inrankiu.

kramto savo avalu 
padaryti juos mink-

dar keturi 
užpakalyj,

*

T......... ...
klausinėjo, 
i szgell įėjima 
davė tūkstanti

atspausdino
v o k i e c z i u 1 a i k r a s z cz i u o s e.

nebosi prie-
vestuvems su 

jam buvo garbe

mums,
f-jas Gerbstalis.

Nieko sla])tingo panasziaim 
dalyke neprivalo būti, pasako 
kite — pratarė Miuleris.

Mokytojas pakvirte mergina 
lesti rvszkiu 
kos.

Lina, nuodugniai ir nieko ne
slėpdama iszpasakojo visa kal
ba su Vaclovu: kai]) jis atne- 
sze maisza ir iszpurenos rožių 
krūmo szaknis inhere ten mai- 
sze buvusiu milteliu.

Kuomet mergina 
nepasitikėjimu, 
jos žodžiu teisingumą 
kinti.

Jie suliko ir tuoj 
bažnyczia, kad apie tai intiki- 
nus.

Kasti jie neiszdryso, 
gydytojas isz 
žemes, kad vėliau isztyrus.

Pasirodė, kad 
kokiu tai milteliu.

Prisiėjo paszaukti Vaclovu jasi imperatoriaus rože kai]) ir 
j pirmiau, 

žemeli del ■ lAiika'nt ionis 
gero pasise

pajudinimu ran

varda

nuskriaustai pu
< c

ran-

save

ir daugelis

jog

Motinėlė”

— kalbėjo, 
negalėjo isz- 
maityt, 

sarmatinosi pu

Senis Kasmeris 
szi no Vaclovo 
Lina, dabar 
turėti toki pragarsėjusi žentą, 
kurio vardas minimas visoj 
Vokietijoj.

Ir asz bueziau galėjos ta pa
ti padaryti,
siskunde paszalintasai sužiedo- 
tinis •—■ provizorius: — tuos 
miltus asz gerai žinau.

Žinote, ponas Dualingai, 
bet 
pirmiau, - 
senis.

Karolio Didžiojo rožių krū
mas visai atsitaiso rudeniop, 
tuomet tūkstantmetes augalo 
sultys atsigaivino su pagialba 

žemoje butą fosforinio pagerinimo.
Gildesgoimiecziai

patemijo 
tai ji pasiūlė 

i nsi t i

nuėjo pas

o tiktai
gilumos paėmė

del paaiszkininio.
Ka 'jus ‘ I nhVrete 

pasiekimo tokio 
kimo.’ — paklausė jo gydyto
jus.

Nieko ypatingo. Apie tai asz 
buvau paraszes tėvui ir jis man 
prisiimto fosforiniu miltu, ku
riuos jis vartoja savame sode.

I

ponas 
neinst engete dasiproteti

jnokdamos atsake

atsitaisė

o

didžiuo-

ja tvirtai
apie se-

Petras Kasmeris 
karto 

iszmokta pasakojimu 
nove pridedamas:

Musu inžvinmnas — rože bu
tu visai prapuolusi, jei ja ne 
butu iszgelbejes mano žentas— 
Vaclovas...

—.GALAS:-
A.

vadyt. 
jog

LOPAC

«*

Eskimo 
szniurus 
sztesnius.

Kai]) tikėta, matome, jog es
kimo turi didelius, drūtus dan
tis ir apart to dideli kaulai juos 
paremia. Bet su dabartiniems 
žmonoms, kuriu dantis mažai 
vartojami, matome, jog dantis 
ir kaulai nupuolė
žmonių mano, jog in apie kelis 
tukstanezius metu nuo dabar 

civilizuoti neturės dan- 
tiszku sąnariu.

J r tas pats su žvėrims, 
dantis pagal atlikto darbo. Le- 
vas ir tigras valgo tik mesa ir 

reikalauja mažai 
kramtymo. J u dant is ilgi ir pa
naszus 
•i g 
kitos ])uses slanius valgo žoles 
ir vaisius, ir todėl slanius turi 
dvigubus krūminius dantis su 
lygiais pavirsziais, kuriuos vai
toja kaipo malimo maszina.

Žmones valgo moša ir dar
žoves, ir todėl turi keliu rusziu 
dantis. Jie turi nemažinus kaip 
dvylika amaluotu kaltu dantų; 
asztuonis su dviejais asztriais 
galais; dvylika drutu krūminiu 
dantų del kramtymo. Tie kalti 
dantis yra pryszakiniai ir ilti- 

čuspid” dantis, ir 
galais va- 

ir krūminiai

musu
J

turi

jis turi

Duona, keptos bulves, 
obuoliai, ir panaszus 

maistas, padrutins dantis.
Paprastai motinos tinkamai 

neprižiūri tuos laikinius dan
tis, bet tas yra svarbu, jie Auri 
būti sveiki pakol nuolatiniai 
dantis pasirodo. Jeigu supusta, 
žinoma vaikai negali tinka
mai kramtvv maista ir žlebczio- 
jimas jirastas, ju veidas pasi
daro netoks linksmas, ir nakti
mis negali miegot del dantų 
skaudėjimo. Ir lodei visu pir- 
miausja motina turėtu pamo
kinti vaika szvar iai ūžia i ky t 
burna. Szvarumas užima svar
biausia vieta in burnos ir dan
tų tinkama prižiūrėjimą. Mo
tina turėtu ifuvesti savo kūdiki 
pas deutista. Jis isz anksto ga
li nukreipti dantų puvimą. Ir 
kuomet jis juos neužgauna, 
vaikai pripras dentistu nebijo
ti.

—Foreign Language Infor. Service,

Juk ir ne dyvai, jog neisz- 
maitino,

Bu ant kitu pinigus iszleidi- 
. nėjo.

Viena, isztrama mieste, 
O kita maitino užmiestije. 
Gaspadines szeimyna užlai- 

ki nėjo,
Jn brangius parodus apredi- 

nojo, 
Kuria, pristojo, 
Ir paguodoje.

Po miestą su ja ja vedžiojus, 
Žmonis isz to juokias,

Tasai nelabas sūnelis vertas 
paniekinimo,

Ir nuo žmonių gero iszbarimo. 
Norėjau ir pravarde paduoti, 

Visam svietui ji ižduoti, 
Bet ant sziadien užtylėsiu, 

Ir susimylėsiu, 
Ba gal ir jisai susimylės, 
Ant savo senos motinėlės, 

.Ir ant tiek proto turės, 
Jog ja ja mylės, 
Pas save priims, 

Isz purhauzes atims.
O gal ir paliaus valkatas re-

Ir joms bambi Ii us samdyti. 
Teip vaike padaryk 

Visas nuo savos praszalyk!

f r

tas maistas

lu žyrkles, ir su jais ga
lerai kasti ir draskyti, Ant

niai arba A t

dantis su asztriais 
d iii t i “bicuspids”
dantis burnos užpakalyje yra
malėjai. Afes kandamo su pry- 
szakiniais, 
pids. Liežuvis nunesza

ikiniais ir bicus- 
maista 

inburnos užpakalyj, kur krū
miniai dantis užbaigia darba.

Mes turėtume (langiaus apsi- 
pažinti apie dantų dygima. 

, gia- 
bet tuom laiku 

pirmieji dantis beveik visiszkai 
formuo^ ir dantų 
juos apdengia. Yra faktas, jog 
po tu pirmutiniu 
prasidėjo dygti 
dantis. Nereikalinga paaiszkin- 
ti, jog dantis gerai negali dy 
t i jeigu kūnas 
užtektinai rikalingos 

iszsivyvstijimo. Todėl

t

<2>

Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa
'* ‘ M f’f* • m. <1* ' 1 ’ 1 ‘ '•?' J/ !’■ *■ ' " ■/ '■ "• .> ’k”’ * . " i

' ’ii' j.

Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 
arba čeverykus.

Tamsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 
ir ilgiausį nešiojimą.

ri

rtj4'
4BALLBAND

* ’ 1 M t—A**** . K.,. M Abi . i'!.. A .MII' Ao.|,rU A !l\ jHįĮ * i»yM B A*

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

' ( '■ * i .■ i ♦ -i. ; t■ ■ * ■* b ii / r'k i y'ifiM'j ‘M-4 i 1 * ' ’ ■ I » * i.»,v < *• f >h. ♦ v* V j H

Paplatinti padai ‘‘Ball-Band’* autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie
■ i, ,■ •> ' ■ ■■ t • —■

apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nė aštrus' kampai -1 _ *__ ................................ .. ' , / ■ 4 N
, . , „.f- I . . ’ ■«' ■

Ir “Ball-Band'* batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui,. Žiu- 
____________ _____________i_____________________________ _____________ ____________ __________-j _• ,, , , w

Mishawaka Woolen Manufacturing* Company! 
460 Water St., Mishawaka,\Jnd. ' 

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.“

akmens ne anglies negali įpjaut ar įplcšt jį.
i,, *' k1 nr1!*.. 'j* / Ir. /■ ♦ xui 1 °,

~ , I I 1 *

rėk “Rartdono Kamuolio*' kada eini pas savo pardavėją.
■ H V 1

460 Water St., Mishawaka, Jnd.

I
1

apie
Kuomet kūdikiai gimsta 
ma be dantų,

* * ♦
Heilo misis Baltruvienele!

Darbszi moterėle,
Kur teip smarkei ejni 

Ir teip steni ?
Teip mane pasveikino, 

Ir puikoi pavadino, 
Staigai atsigryžau, 
Ir net nusistebėjau.

Mano geras draugas užpa'ka- 
lije stovėjo,

Noriu su taviip pasimatyt 
kalbėjo,

Naujona gera turiu tau pa
sakyt,

Idant nubaust viena vyra ir 
pamokyt,

Tik nesakyk kur tas buvo, 
Ba Mahanojui tas atsibuvo,
Priek tam bažnycziojo szven- 

toi,
Dievobaimingoi vietoi,

Bet szia nedėlia da nieko ne
kalbėk,

Nes kita karta visiems isz- 
stenek.

Tik ne užrnirszk Baltruvienele 
Tu Sena baladaikele, 

Na tai dabar giid bai, 
Tik paszmeruok gerai!

1 t!

3

Lietuvi»xkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

X 6. BOGDW ■
AS. BĮajp St. PjiĘ^. gą }

'' 1 . ' t

J

te! *

smegenys

dantų, jau 
nuolatiniai

yff* 
nesuteiiktas su 

medžią-
gos del 
turėtume prižiūrėti, jog vaiku 
maistas daugiausia susidedu 
isz tokio maisto kuris priduotu 
stiprumo kaulams. Du isz svar
biausiu yra fosfatai ir kalkiai. 
Ir pienas turi tuos du lementu.

pilėnas yra auganezio 
svarbiausias maistas.

Todėl 
vaiko
Motinos pienas kūdikystėj, ir 
karves pienas vėliaus, priduo
da auganeziui vaikui reikalin- 

drutu
kūdikystes,,kožno 

f turėtu turėti 
nors viena stiklą pieno su kiek
vienu valgiu, ir apart to, ture-

gus elementus del geru, 
dantų. Po 
vaiiko maistas

■ *’ lt ' V I

tu valgyt vaisiu, žaliu daržovu
ir gert daug vandens.

Dantų dygimas yra norma
lišzkas veikimas, ii- tik baisiai 
skaudus del’ kokiu nors isz 
lauko priežaseziu. Ypatingai 
uomet liiAistas gerai nežleb- 
cziotas ir knoiliet dantis per 
gfoitai dygsta. Kur matyt 
aiszkus isztynimas reikia kū
diki nuueszt pas gydytoja. 
Praeityje gydytojai pradūrė 
srtiė^ęnius, bet tas nepatarti-

*11

na. Visi dantų atsitikimai tu-į

mm
CIGARETTE
a .. .i »■*

Geriausi 
Cigaretai 

j 5 “ t

1 Ii h " ■i

£

CUNARD 
LIETUVON IN lo DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatlnls vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas porsčdiiuas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal lydėti
In rillava 2 klesa $150.00 Kares 
In Pillava 3 klesa $100.50 Tax'Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo PUlavoJ važiuojant 
in Soutbamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Gretczlaiisl laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. ‘Yra 
vienas Jusu mieste ar apiellnkeje, 
CUNARD LINE, - 
25 Broadway, 

New Tort.
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CAPITAL STOCK >121,00*.H 
Farylas ir Profits >5SI,B4<.(0

I 

i

Mokoms antra, procentą ant sudėtu 
ytntfx. Frocsnta pridedam prie jus 
plalo i Sausio Ir 1 IJepoa, nepai
sant ar atnMiat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikale su musu banke, ne
paisant ar matas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki S 
•epleg Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kaalerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUY1NZKAS GRARORIU8 

IR BALSAMU0T0JA8

laidoja kuom Numirėliu parai Nau
jausia mada. Pi<l preke. Telpfl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
JelffU pirkaite PO M.NINKA UI kreip
kite* pas mane, nes asz raliu jumis 
plffiau aeriaua parduoti neru kiti.

M)t E. Pine 8U Mahanoy City. Fa.
MMOTMM SQ

JONAS M. CISARIKAS
Fire insurance Agent

Ii i

Žinion Vietines
Utarninke pirma diena 

(legužio - May.
— Graborius Sakalauekas 

iszvažiavo iii Clevelauda par
sivežt nauja (’handler automo
biliu. iįK

aplinkine pra-— Po visa
dėjo degti krūmai ir girrios. 
Ugnis padaro daug blodes. Pa- 
licije priverstinai paliepineje 
vyrams ejti gesinti ugnie. Szi- 

50,1)00 n keriumet idžege apie 
girriu.

Antanas Ajdukaitis, An
tanas Balonis ir Isdvardas Ja

in Do
kui' tikisi aplaikyti ge-

ir ant visados

nu lev i ežiu s iszvažia v o 
t roita, 
rus užsiėmimus
apleisti kasykla dalims.

Ar žinote, jog mums 
kasztuoje 41 dolerius užlaikyti 
viena vaika ptiblikineje moks- 
laineje per meta. Daugelis yra 
tokiu, ka moka tik viena dole 
ri taksu anl meto o ir tai da 
zniza. o 

Todėl

<r o

a n!
kiti visai nieko nemo

ka. Todėl visa ta sunkenybe 
nukrinta ant sprandu locni- 
ninku stiliui. Xuo laisnu inejga 
nusiszpicavo. anglines kompa
nijos ne nori mokėti paskirtu 
taksu, todėl visa sunkenybe 
nupuolė ant locnininku stubu.

visti 
ant

Apdraudžlu (Inszurlniu) Namus, 
Terorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

■ E 
E

SIS W. Mahanoy Ava, Mahanoy ('Ity|
i

TTircslaasla Llelmlaika 
BANKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
tolp kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 

Siunczu pinigus In vl- 
dalls svieto, pagal dienos 

Parduodu Ixalvakor-

•ml.
SU I 
kursą 

tee kompanijų nustatytam* 
kainams. Parūpinu Pasipur
tus kelfnujentlems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
Lai Ir pigiai, 
kainas o 
atsekimą.

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy 

MAHANOY CITY,

Raižykite apie 
gausite teisinga 

Adresą voki t •:

FA.

♦

Daktaras Juozas J. Austrą
! LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumcneje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. G iki 9 vakare.

Tuom-laikinis ofisas randas) 
KAZĖNO AP TIEKOJ E, 

Sliennndoah, Pa.

♦

; 38 S. Jardin St.

GERA PROGA PLIKIAMS!
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Sumiszimas Ku Klux Klano

organizacijoi.
Slaptingoje organizacijoi Ku 

Klux Klanu kilo nesupratimu." 
ant trijų parti- 

pirmiiiinkas William
ir persiskyrė 
ju, bet
Simmons kuris stovi apsiredias 
in Khiksu paroda, nepasiduoda 

po savo
valdžia. Xamas parodo vyriau 

szeszku kurie 
kada susi-

ir laiko organizadje

šia sodyba t uju 
užsidengia, 
renka.
szhis katalikus žvilus ir 
atejvius.

veidą 
Klukšni

PAJESZKOJIMAS
I’ajeszkau suaugusios mergi 

nos arba iiaszle? 
Imli man už 
vaiku, 

(
kovoje prie-1 2 met u,

visus

" idiint galėtu
| u i ži u retoja 4 

asz pareisiu isz 
laibo. Mažiausias vaikas 

ilidžiaiisis 9 luetu.
parapijos. Jo
gai atsiszauks

man 
pakol

I ill'i

©

NAUJAUSES BUDAS AT
GAIVINIMO PLAUKU.
Ant siidrutimo plauku ir 

kad nežiltu ir nupliktu
rhikstanczei dekavoje už dyka

galva.

o
Asz esu l’lilges 
denu sodžiaus, gai <u>i>/.uui\^ 
mano pažinst.ama, Atsiszaukite 
ant adreso. (M.2!))

Ludvikas Rimikus
Box 51 M) 

Sag Harbor, X. Y.

Skaitome 
buk kokis 
profesoris 
Pietinio Afriko
su savim 400 visokiu

laikraszcziuosia 
tai amerikoniszkas 
ka. tik sugryžo isz 

at si veždamas 
vabalu.

- Kam po miglu jam teip toli 
prisirink t va

balu, juk Imtu Szenadorije Pri
rinkęs kiek' tik norėtu!

reikėjo važiuot

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Musu sztorc rasite didžiausi ir geriausi 
pasirinkimą Mahanoy City naujausios 
mados siutu del vyru, jaunikaieziu ir 
vaiku.

Kožna siutą ka mes jumis parduodame 
atrasite tik geriausi kriaueziu d arba ir 
materijola, o prekes yra labai pigios.

t

Ketiniu metu Xikalutis 
Ashlando 

persisvere ant karszto ecberio 
kuriame radosi verdantis van
duo. Kūdikis bjiisei apsiszuti- 
no ir dabar randasi Ashlando 
ligonbutije.

I'amaszkevicz iszrn

TEMYKITE.

bus
2S Aprilaus 1923, 

diena mokėt i 
vandeni, nes po tai 

bausme ant

Sukatoj
paskut i ne 

randa už 
diliai bus uždėta
5 procento ant visu ntmžmoke- 
tu billu o ir visi neįižmoketi 
kiliai bus sukolektavoti 
musu tiesas ir regulas.

Mnhanov (’itv Water (’o.

o ir
pagal

:: DIDELIS BALIUS. ::

Balius

Xorkevieziaus salėje1.

Rengia Sz. Juozapa Parapija 
isz Mahanoy City, Pa.
atsibus Seredos vakarti 9 dien i 
Mojaus,
(Jrajis pirmos klasos orkestrą 
visokius lictuviszkus ir svetim- 
tautiszkus szokius. l’žpraszomi 
visi atsilankvti o
sma laika. 1 užauga bus 50e del 
vyru o 25c moterimis ir mergi
noms.

turėsite link-

ANT PARDAVIMO.

geram pade ji-Keturi namai
ine. Ant W. Pine St. ir W. Mar-

I ket St. Teipgi biznavas namas
ant W. (’(‘litre St. Atsiszauki
te ant adreso

H. M. Graham
222 W. (’cntre St.
Mahanov (’it v. Pa.• ♦

♦ 
♦

I-**

(t.35)

Arabiszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika stem- 
pu ir savo adresą tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco. 236 Broad-Į .
way, Box 9. Brooklyn. N. Y. Panaudo- .JUOZUS
kite isz szloa progos visi kurie yra \ iktoris Markeviezilis likos su- 
pna-ollkla.1 arba rlsal vra n op likis. tX

Isz Shenandoah, Pa.

way, Box 9. Brooklyn, N. Y. Panaudo- Baram kas ii-

patarnavime, kuris bus dykai; FARMOS! GEROS FARMOS!
prisiimslas drl tuju, kurie 
dže iszbandyt taji 
Prisiunskit. savo

paezta. Pasinau-
dabar 

velai.

gei 
iszradima. 

adresu o ap
laikysit per 
įlokite isz progos 
paskui bus per 
stebėtinas gydymas, nes pn 
gialbejo del tukstancziii kurie 
mano Imda iszbande. 
vokite:

gydymas,r>.

nes
Yra tai

Adresu
(t.f.)

Dr. Brundza Co.
Broadway South 8th St., 

rįf Brooklyn, N. Y.
KREIPK1TES prie dr hodgens, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PEIl NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Centre St. out niilro i'loro.

W. TRASKAUSKAS
FURMUTINIS LIKTUYISZKA8 

•XAIOUPCS MAHANOY CITY, PA.

žeisti automobilinioje nelaimė
je arti Picines, BaraiU‘k<is vilk
toje pasukt in
tai pasuko in kuiriaja, su taja 
pasekmių, jog
tinia tvora. Abudu vyria likos 
kaišei supjausyti
Karukas likos suteszkintas.

deszinia pusią

trenkė in cimen-

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasirodo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
sztlnlu, Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
6P0 VV. Centre 8U Mahanoy City. Fa.

per stiklą.

DIDELIS KONCERTAS
J. Butėnas ir Kompanija.

C H A 8. 8 . n R M L E T 
/Real Estate Agent — Notary rublio 

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
j mes galime jumis tame paUrnautl. 
? Randavojame namus, koletavojame 
•2 randas Ir telp tollaus.
;t88 W. Centre S L. Mahanoy City, Fa.

Atsibus
Sr rodos vakaru 2 Mojaus,

Pa. 
aut 

New High School Auditorium 
saues. Atliks garsus daininin
kas Jonas Butėnas su
nija. Inžanga tiktai 35c. ir 50c.

REIKALINGI.

r*

Shenandoah,

koinpa-

Lletnvlazkaa Graborlae

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininko motoro.

Prieinamos prekes.

IK West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

Vyrui kurie norėtu iszmokti 
dirbti szupelius, naujas būdas. 
Mokestis 45c. ant mlynos ko
lei mokinasi. Darbas 52^2 ady- 
nas ant sanvaites. (M.l 1)

T. Rowlands, Sons Ine.
Cheltenham, Pa.

Montgomery County.

54 akerin su gerais budin- 
kais, geri laukai didelis sodas, 
iki mokyklos tik pelikes miliu
tas nueiti, leip ir iki gatve-ka- 

ant didelio steito
geso kompanijų, 

mylios mm Philadelphi- 
Antra far 
i pat prie 

geri, 
15

su

k e 11 o,

isz Lietuvos 
savo

MAHANOY (TTY bus kožnu I turniku, 
39 E

Ofiso vnlanilos: 9 ryte Iki 9 vilkint*.
RODĄ Sl EI liUA DYKAI.

papuczkoa,

DAKTARAS 11ODGENS
Philadeilplila Specialistai* 

Užsisenojusiu Ir Chronlszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuolas.

Jalgu esate silpni, nervtszkl ar 11- 
guoti, 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, gazal, svaigulis, silpnumas szir- 
dles. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai matykite ma
ne.

Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar, esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, Inzbllozkusis ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
lyose, skausmas gerklėje, atokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara, asinuų 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gan nite rodą dykai. Po tam 
iszalszkinslu kokis skirtukas, geres-

atminties,

kau-

nls ir daug pngelbantis yra mano npa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garslngiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA DaktaraH Hpdgens buna 
kožna Ketverga ir Petnyczla Ir jo 
ofisan randasi po No. 44 BROAD ST. 
Oflno8 valandoR. 1) ryte Iki 8 vakaro.

rio, 
(dekiros ir 
tik 27 
jos ((’ity Hali.) 
ma 6S akerin ir trip 
mok) klos, budinkai labai 
gražus sodas, kvieczin seta 
fikeriu, miszkas ir gan) klos su 
lipduku, apie 20 akerin geri 
laukai, budinkai vidury koloni
jos, sziltas ir szaltas vanduo 
stuboį, leip ir tvartuose, parsi
duoda pigei sij 
ran keis, 
kreipkites pas

J. Mellv 
R. D. Xo. I

Moidgomry ('o.

geso

apie

gyvnleis ir in
dei platesniu žinių 

(1 lm)

t 'ollegeville.
Pa.

Keturiu Dienu 
Atlankymas 

MIESTO 

WASHINGTON
D. C.

Panedeli 18 June
SU PALYDOVU

Visi ekspensai apmoksti. Apie (lan
giaus informacijas raszyklte pas 

G. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

Visi Ekspensai 
Apmokėti

$33

DYKAI
7 M

Gal turite <la 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu.

o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visokes istorines knygas, 

mėnesinius laikraszczius ir

Prisiunskil

I

i

Naujos mados skribeliu ir kepurių
Nauji marszkinei

pas mus,
ne kaip

na-
ta,
lt. I’risiunskite knygas in re
dakcijų “ ” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

A I SH S K TIK $1.00

Hti pntnoklnlnut

II)(*.

O gausi saliklo ir apyniu'del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba G pakelei už $1.75.
žolių 30c arba G pakelei už $1.10. 

"Daktaras Namuose"
Kanliczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50e. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas S/.ventuju $6.50. 
.Altorius Maldų Knygele, 
smagus (liukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abpnru su kabe $1.60. Gelu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. Laiszkams 
popieros 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Puplalszkai 
l’ruk-

arba
Knyga •11.00.

Aukso 
senovės

abdaru $1.25.

Valgiu Gaminimas
"C--------f

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50 

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

(M

Nauji nektaizai.

The Levit Store
13-15 W. Centre St.

Baltic States Bankas
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galime 

j atsiusti per paezta.
Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio 

krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.
Parduoda laivakortes ant visu linijų.1*“

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu
BALTIC STATES BANK

New York, N. Y.294 Eighth Ave.

[RADIJOS-AM 
» U? LINIJA 9Bioadvay. 
a TIESI _ rI KELIONE l •s

*•

Kiekvienas gal gaut dykai 2G kavalku Sidabro Seta 
padaryta isz tikro Rogers Sidabro, susidedantis isz 

6 dideliu ir G mažu szauksztii,G peiliu, 6 videlclu,
1 szauksztiikas del cukraus ir 1 peilis sviestui.

4 L., JI“. <*/

k
>L_. to 1

r isp/•' M
f

j w .
JĮ

i'M ________ Fik '5SS1
1

wVai ■

'l'ai yra roki proga, kokios niekados nebesulauksi gauti dykai hz! gražu 
Sidabro Setu.
I>e jokio cento, 
l’rubingties Ir Dovanu prekėmis, nurodytomis musu kataloge, 
draugus; ta kiekvienas gali padaryti, nes prityrimo visai nereikia.

HOME SUPPLY CO.
Hopf. 37.

NEW YORK, N. Y. 
Atsiųskite num viena Sidabro 
Seta dykai.

Kiekviena moteris, duktė ar vyras gali visa tai gauti, 
Visa, ko mes reikalaujamo, suslpažindlnk su musu 

savo

Buk
Ir

131 Duane Street

ERIKOQ
Ne’V^Iork.NY" U

_IE TUVA
PER. HAMDUUGA.PILI/Cs^v

M

APbA LIEPOJĄ
Lietuvei važuojant in Plllava aplenkia 

lenku juosta (karldora)
Visa treczia klasa padalinta in kam- 

barus ant 2, 4, 6 Ir 8 lovų.
LITUANIA............ 2 Mojaus
POLONIA.............23 Mojaus

Inz New Y o r k o ar Philadelphia in Hamburgą 
$103.60. In i’illavA $100.60. In Liepoja $107. 
Isz Pltiladeiphia in New Yorkn geleži akeliu. 

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. .

-----5----T
Nori kad tnupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupiniino ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praporte.
Gera &£nka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

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

ir szita

f

Mok turime tukutiuicziiiH 
tokiu Sidabro Setu, kuriuos 
norime .dykld atiduoti, 
pirmutinis savo mieste
gauk viena. Mes jau lazdaiI- 
nome tukstanezius lokiu dai
liu Sidabru Sotii. Mes.norimo 
viena Ir jumis duoti. Negal-r 
szuok. Iszpildyk ežia pridėta 
kuponą ir tuojaus prisiusk Ji 
mumis.

HOMErSUITLY CO.
131 Duane Street

Vardas

Adresas /.

Miestas
Dept. 37.

NEW YORK, N. Y. Siuitas

D. F. GUINAN, Sek. KaaljeriUB

T. G. HORNSBY. A. DANISZEVICZIA,’ M. GAVULA.
I 1


