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ISZ AMERIKOS
Tėvas žvėris — kankino dukte

ria su inkaitusia geležia.
New York. — Ana diena pa- 

licije aresztavojo czionais akto- 
ri Joną Gnllender, už baisu pa
sielgimą su savo dukteria, už 
ka likos nubaustas in kalėjimu 
ant asztuoniu numesiu, 
sai i 
inkaitusia g 
kas in kurni

< < adgijo irNebaszninkas” 
perszkadijo laidotuvėms.

N. C. — Susi rink i a 
gimines ir pažinstami atiduot
paskutine atminti
'Padui Sarkis, 53 motu senumo, 
kuris mirė tris dienas

‘pradėjo terp
O*

Raleigh,

mirusiam

Atidaromas naujo Bulivardo tilto Chicage.

I 

4
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Steigiamasis Seimas Priėmė Konstitucije

10 milijonu doleriu ir suvirsz 39 tukstaneziuPo 20 metu visokiu tasiniu, iszdavimo suvir

Naujas rinkimas Lietuvos Prezidento. 
Valdžia dovanoja bausmes ir naikina 

mirties nubaudima.adgal, 
saves ginezytis 

paba nnpirkt ir ko
kias laidotuves parengt,
ztai Tadas n(‘tiketinai atsise- 
lo, apsidairė aplinkui szaukda- 

“ Nesirūpinkite apie mano 
laidotuves, nes da esmių 
ir nenoriu idant 
apie iszrinkima

' [koki jam
Ta- kad

i rakai is degino dukrelia su
geleže, durdavo spil- 

ir kitokiu budu 
kankino jiaja, jeigu neat likda
vo savo perstatinio užganedi-Į 
jianczei ant scenos.

Czikogas baisei serga ant 
alkolito. ’ ’

Nog užstojimo 
prohibicijos, žmonis 
sirgti nauja 
“Alkolito,” daktarai iždave 
net 565,000 receptu ant gydi
mo tosios ligos, 
ga tiktai tiejei, 

aptiekoje ir tai 
receptą.

Rugei asztuoniu pėdu 
augszczio.

Schwenksville, Pa. — 
meris Ilarrv Carl isz < 
ville turi ant savo l’armos

C c

Chicago. —

liga 
daktarai

pradėjo 
vadinama

Ta ja liga ser- 
kurie negali 

aut niekur guzut(*s 
per

kaip tik 
daktaro

- Kar- 
Garrv-

< l ‘ /i “ 
tuoniu pėdu augszczio rugius 
ir da kelis colius daugiau. 
Visoj aplinkinėje tokiu rugiu 
nesiranda kaip ant jojo fanuos.
Motere mirė isz džiaugsmo.
Chester, Pa. — Tankiai gir

dime buk žmonis m imta isz 
staigaus rupesozio arba gailes- 
Tizib, bet‘h16ftt ” nilrtU 
džiaugsmo tai netankiai duo
dasi apie tai girdėt, 
vo su Agota Stonskiene 
riai nesenei kas tok is

- isz

Teip bu- 
, ku- 

pavoge 
900 doleriu ir ana di(*na daži- 
nojo, buk pinigai atsirado ir 
gali juosius atsiymti.

Stonskiene aplaikę gromata 
nog savo pažinstamos isz Pas
saic, N. J. buk josios pavogti 
pinigai atsirado nes juosius pa
vogė motere kuri in czionais 
pribuvo ir jeigu geidže juosius 
atsiymti, tegul kagreiezausia 
atvažiuoje in czionais arba at- 
siunezia palicijanta, nes vagil- 
k.'i yra suymta. Kada apie tai 
praneszta Stonskienei, toji sa
ke, kad ejs ant virszaus pasire 
dyt o kada josios nesulauke, 
kaiminka nuėjo pažuret ko ji ji 
teip ilgai užtruko ant virszaus,
ir rado vargsze gulinti ant že- 

Daktarai nuta- 
mire isz

mes negyva, 
re, buk motere
gaus 
pinigu kuriuos
daugeli metu.

stai-
džiaugsmo atradime savo

czedino nogo

< 
mas

Washington, D. C. 
gramas del “

Atstovybe 
gavo sekanti
tu vos

Telc-
1 PeSaules. ’ ’

Amm’ikoje 
kable-

man

kini-

gyvas 
ginczytumeles 

grabo. ’ ’ 
Kada jojo užklausta ka toki 

mate, kada jojo duszele
džiojo po ana svietą Tadas at
sake, buk mate puikes pievas 
su žiedais ir daug vaisiu 

geresnio gėrimo ten
I )an-

me
džiu, bet geresnio 
Beužtiko kaip vandeni, 
giszku dvasiu neinate, nes du- 
>ze ne buvo gana toli nulėkus.
Žinojo kur nusižudint idant 

užtikrinti sau palaidojima.
Brooklyn, N. Y.— Idant bū

tumei tvirtu, jog tavi* po smert 
palaidos, 
pas koki granoriu, o 
mirt be jokio rupesezio, 
kaip padare Williamas \Viss- 

Nubodo nebagui gy
venti ir nutarė prisknbint sau 
mirti per žndinsta, bet rūpino
si ar jin kas palaidos nes pini
gu ant iszkelimo laidotuvių 
neturėjo, todėl nusidavė 
graboriu Matthews, 233 Lenox 
Avo., kur paemias trueiznos 
ji tliko ay t vietos, 
surasta 
buvo paraszyta:

Brooklyn, N. Y.

tai 
graboriu,

nusiduok mirti 
galėsi 

t (‘i p

man.

pas

Ant jojo 
i kurioje 
Buvau sa- 

gvve-

gromatelia 
“I

liiiuinku ir dariau gera
n ima, bet užstojus prohibicijo 
netekau visko ir buvau pri
spirtas užbaigti visus savo rei- 

žu-
arszes- 
Velinu 

jiaja in- 
kokios

vagy st a.
kurie

pabaigos,
— (Iraborius

miesto

kalus vienatiniu bildu....
dinsta. Prohibicijo yra 
ne ne kaip 
visiems Glems, 
vede tokios
asz susilaukiau.
palaidojo Wissmana 
kasztu ant ubagiszku kapiniu.

Kudykis gyme su dviems 
dantukais.

New Castle, Pa.— 
Thomas

ofici ja Ii 
grama isz Kaimo nuo Kita:
Lithuania

Steigiamasis Seimas 
la i kimiąją

m 1- 
Konstitm-iji. 

Seka svarbusieji punktai. Lie
tuvos Valstybe Demokratini* 
Respublika.

ome

‘SZ
visokiu provu, Chicagos miestas ant galo pabaigė dubeltava tilta kuris sujungia North

ir South Michigan Bulivarda ka padaro ilgiause kelia. Atidarime dalyvavo deszimts 
tukstaneziu puikiai parėdytu automobilliu.

Valstybe
Steigiamas Sei

mas suverenines Lietuvos 
lios iszreiszkejas. 
džia instatymus, 
sutartis su kitomis Valstvb 
mis, tvirtina 

instatvmu

ga- 
Seimas lei- 
ratifikuoja

e-
pri-

Daug ženklyvu 
in Amerika.

New York
John Lind 4 ,

rika. ISZ VISU SZALIU BROLISZKA MEILE.

biudžeta, 
žiuri instatvmu vvkdinima.•' •
Vykdomąjį Valdžia Preziden
tas, Ministeriu Kabinetas. 
Prezidentą renka Steigiamai 
Seitnas. Prezidentas kvieczia

<1

kuris
Ant

ai plauke
lai v o

4 4

isz Kopenhagos, radosi kelioli- 
pabi'gusiii 

JUJU 
gimi- 

ingu rusiszku gene- 
\’isi nusidavė in \Vas- 

reikala te-i 
ompani

ka ženklyvu Rusu 
nog bolszeviku. Terp 
randasi, daug cariszkos 
nes ir gars 
rolu.
hingtona. 
nais turės tai laivine k 
je niekam apie tai nesako. 
Paslėpė deimantus savo akiję.

Kontrabandai 
visokiu 

deimantus isz 
Kumpos in Amerika ir pasle- 
pineja juosius lekiosią vieto
sią, kad žmogus niekad nega
lėtu dasiprast 
paslepia. Bet valdžios agentai 
atranda taisės vietas kajp ka
da ir netikėtinai.

menesiai

Kok i

New York.— 
deimantu ymasi ant 
budu gabenti

Septyni užmuszti duoniniam 
maiszatije.

Keli tukstan- 
demons-

Viednius.- 
ežiai žmonių 
trancije prieszais pabrangima 
duonos ir atsibuvo muszei vi- 

dalvsia miesto, kuriuo-

šukele

sosia
? šia likos keli •užmuszti ir daug 

Daug likos areszta- 
vota o keliolika1 moterių vais
kus sumindžiojo arkleis. 

t
Japonai paėmė forteca 

Nikolajevske
'Tokio.— Kada Japonai pa-|

sužeisti.

• I

kur deimantus

Keli menesiai adgal 
džios agentai aplaike 

Imk lulas 
k (' I i s

Du hrolei gyveno ant vienos 
ęaspadorVsti 

levas po
< 1*

mtreziai.
turėjo nemaža 
Antras buvo nevedias.
ai<‘jo laikas rugepjutes,

Isz Lietuvos

eme N i kolajevska, bolszevikai 
da vis nepasidavinejo ir laike 
forteca, bet Japonai 

paszialpos,
ant fortecos, 
( 
nelaiss’ia.

a p laike 
užklupo 

paymdami 
liena, su 400 bolszevikais

daugiau

kuriems paliko 
Vvresnis 

būreli vaiku. 
Kada 

abudu
broliai susiriszia in pundus ja
vus pasidalino lygei pusiau ir 
paliko ant lauko, 
naktis, jaunesnis brolis,
turėjo labai jauslinga 
pamislino sau:

— Ne yra tai 
idant mano brolis turi maitvt
teip didelia szeimyna, aplaiky- 
tu lygia dali javu su 
Lavinsiu kiek isz savo

Mobilizacije Lietuvoje. Lietu
vei nepadare sutartes su 
bolszevikais. Angliję ne- 
pavelina Lietuviams 

Ginkluotis.

Kada atėjo 
k u ris 
szirdi

teisingysta

Kaunas.— Korespondentas 
vokiszko Įaikraszczio turėjo.J; 

• • ' a M 1) • * ■ • .

4

Minister! Pirmininką Kablelis 
atstovauja.
bausmes
Iki Prezidentas iszrinktas pe
reigas einu seimo pirnlinin-

Respublika turi 
dovanojimo teise.

reigas eina 
kas. M misteriu Kabinetas 
iszvieno dirba ir atsako. . Mi- 
nisteriu Kabinetas atsako 
priesz Seimą sziam iszreiszkus 
nepasit ikejima 
Piliecziai be skirtumo lyties 
Tautybes tikybos lygus priesz 
instatvmus. Luomu tvtulu ne- 

Visiems piliecziams duo
dama asmens buto korespon- 

Ti-

Kabinetas

atsistatydina.

rą.

dencijos neliecziamybe.
kybos sanžines spaudos žodžio
straiku susirinkimu draugija

Mirties bausme nai-laisve.
kinama.
Lietuvos Atstovybe Amerikoj.

MENUO BIRŽELIO.

Medžiai visi sužaliavo. 
Ėglius leidžia knapsni savo. 
Nenustoja be krutėją

—sumirgėją, 
O po pievas gvliu gales....

Beržas, kudris palaidkasis 
Ir-gi lapus pasikasęs, 
Raitos, puri, -mat dar augses. 
Žieve b^ltių

Upių vandens

<■ "IH

apleista per savo vyra

Mare

Ponst vai 
'Thomas McCarmickems 
diena gyme drūtas ir 
sūnelis 
mažruleli nemažai 
kada užteinino burnelėje du 
dantukus. — Jau tasai kudv- 
kis pradės valgyti duona grei- 
cziau ne kaip kiti vaikai.
Geriau būti dreiveriu ne kaip 

profesorių.
Hazleton, Pa.— 

herly in Luzerne 
mas vaistinis plentas prie len

keli szinitai darbi- 
Norints kon trak to
goms algas, bet 

darbininkai vis yra neužgane- 
daugiau.

ana 
sveikas 

Daktaras apžiurėjas 
nusistebėjo

Isz AVeat- 
v ra dirba-

rio dirba 
ninku.
riai moka

dinti ir

O algas,

val- 
žiue isz 
kont ra- 

brangius 
ga 

Agentai 
padare ant. 

nosn- 
Isz net v ežiu vie 

pastūmė kon- 
tuo-

ana
iii

tai ir

Numėtė kūdiki po automobilu
Brooklyn, N. Y. —

Maryna, jauna italiszka mote
te likos suymta per palicije už 
bandymą nužudinti savo pen
kių metu dukrelia. Motere ej- 
dania. ulyczia staigai mete sa
vo dukrelia po ratais didelio 
tavorinio aiitomobilinus, kuris 
perėjo per mergaite ir nog žai- 
duliu įnirs. Motina aiszkino, 
buk nog kokio tai laiko likos

, o nega
lėdama iszmaityti savo kudy- 
kio, norėjo nog jojo atsikratyt 
per nužudinima. Nelaba moti
na likos uždartya kalėjime.
Angline kompanije apdovanos 

asekuracije savo anglekasius.
Hazleton, Pa.— Anglekasiai 

Lehigh aplinkines nemažai nu
džiugo, dagirdia buk angline 
kompanije Markle Co., apdo
vanos kožna savo darbininką 
su gyvasties asekuracije, ar to
ki darbininką užinusz kasyklo- 
sia ar mirs nog kitu priežas-

Yra tai pirmutine kom
panijų, kuri apsaugoje 
darbininkus nog 
idant užtikrinet paszialpa del

reikalai! je
Ana diena sustojo dirbti drei- 
verei provindamiesi pakėlimo 
mokesties doleri daugiau ant 
dienos, norints dabar aplai- 
kineja po devynis dolerius ant 
dienos.
sutiks ant juju pareikalavimu 
tai aplaikines po deszimts do
leriu ant dienos.
raliszkas algas aplaiko 
dien darbininkai, 
vina smegenis už dyka.

Czeverikai atpigo.
Saint Louis, Mo.— 

mas czeveriku 
lyg dvieju doleriu per 
džiauses czeveriku kompanijos 
likos apskelbta czionais. Prie
žastis atpigimo yra ta jog žmo-

norints dabar

Jeigu kon trak toriai

Dievaž, ka- 
szian- 

o kiti džio-

Atįiigi- 
nog 25 centu 

tris di-

I jondono, 
bandas pirko 
deimantus kurios ketina 
benti in Amerika, 
seko paskui jin ir 
jojo krata, bet deimantn 
rado ant jo. 
nas isz agentu 
trabanda, kuris uždėjo 
jaus delną ant akies. Agentas 
susiprato tuojaus, jog 
turi kas nors Imti, 
jo kontrabanda, 
kada tasai pribuvo in 
Yorka, peržiūrinėjo aki ir per
sitikrino buk akis stikline 
vidurije radosi keturi puikus 
deimantai vertes apie 
milijono doleriu.

80 metu senukas apsivedė su 
savo marezia.

New York. — Asztuonesde- 
szimts metinis senukas Pres
ton Williams, apsivedė su sa
vo marezia Helena Williams, 
miszle po jojo sūnui Krane.isz- 
kui, kuris mirė dvideszimts 
metu adgal. 
mins, 
viu.
iždave tėvui antras sūnus, ku
ris dirba bjure laisnu czionais. 
Marti, o dabar jojo pati turi 
tik 47 metus amžiaus.
Iszpuole per langa laike miego.

Berwick, Pa. — Juozas Mac- 
lameo, sapnavo buk inpuole in 
avy Ii ir likos sukandžiotas per 
bites, 
nog bieziu bėgti

Raudonicje stengėsi perlaužt 
Lenku frunta.

Warszava. — Bolszevikai 
nauja divizija ĮK'kszti- 

16 tukstanezeis rai- 
len-

apla i k e 
ninku su 
t(din tik įso perlanžimo

ežiu.
savo 

nelaimiu

tame 
Aresztavo- 
utarninke, 

‘W

o

czverti

mire
Nog mirties su
gyveno su uosz- 

Laisnus ant a psi vedimo
naszle

Kada sapne pradėjo 
, iszpuole isz 

antro laipsnio per langa baisei 
susižeisdamas. Gulėdamas ant 

nis laiko per (Jaug sugniaužia žemes da visiszkai nepabudo
piningus ir neperka czeveriku 
tik senus duoda taisyt, o antra

nes reke: “gialbekit, da lekia 
paskui mane!” Kaimynai su-

priežastis yra, jog skūra ir begia, pabudino ir nugabeno in 
y 11—— — ? 11 i n ii n

manim, 
dalies 

ir nematant .jam pridėsiu prie 
jo pėdu, gal neužtemis, 
negales man ta atsakyti.

Kaip pamislino teip ir pada- 
Ta paezia naktį vyresnis 

brolis pabudins tarė iii savo 
paezia:

~ - Mano brolis 
nesnis už mane 
n as,
kas varguosia

re.

jau-yra
, gyvena sau vie- 

niekas jam nepadeda, nie- 
ii(‘suramina ir

kiosko fronto prie upes Duiep- ueprigialbsti, ne butu tai tei-
ro ir Dniestro.

Muszije prie (Irubovkos, 85 
mylės no Dvinsko, Lenkai pa- 

802 bolszevikus in ne laiš
ką r isz k o 

Lenkai

(‘ine 
via ir daug visokio 
nuderijolo. P>(T(‘siiioje 
užėmė miestą Osieczna.

singa, kad lygia dali javu gau
tu sumanim, kelkirn ir eikime 
in lauka o isz savo dalies nu- 
neszkime ( 
()• 
s

Europa da vis badau j e.

assistentasHormonasB. J

del maisto adminislratorlauą 
sugryžo isz Europos1 loover L 

laiko 
maisto 

buk 
yra 

geresnis kokis buvo priesz ka-

y 

kur praleidokur praleido nemažai 
t i ryji ėdamas tena i t i n i 
padėjimą.
tonini t i n i s pade j i m a s

Jisai sako 
ne

lali prie jojo pėdu, 
;al ne pažins, tai ir negales at

sakei i mums to dalvko. 
• •>

Kaip sutarė teip ir
Ant rytojaus abudu hrolei nuė
jo ant lauko, nusistebėja pare
gėjo, kad skaitlius pėdu abie- 
juosia szalysia buvo lygus ir ne 
vienas dusi prast negalėjo ko
kiu tai bildu atsitiko.

vienas ki
tam perneszinejo pėdas ir visa 
dos lygiai iszejo ant abieju pu
siu.

Viena mikli nutarė 
dažinoti apie stebėtina paslap
tį ir pamate vienas 
karszto darbo, kuris plauke isz 
juju broliszkos meiles 
del kito.

Buvo tai senovės Igikuosia. 
Sziadioii tiejei hrolei kape ilsy- 
si, o ant tos vietos, kur atsitiko 
juju naktinis pu.sitikimas žino 
nis garbindami atminti 
dorybes ir meiles, pastate ant 
tos vietos puikia bažnyczia.

Argi nepuikus pavyzdis bro
liszkos meiles. 0 sziadien ko
kia yra broliszka meilei Vienas 
turėdamas už daug, norėtu da 
daugiau, o kitas niėko neturi ir 
neaplaiko paszialpos nog tur
tingesnio brolio.
dien turime tiek neužganadimu 
ir bolszeviku^ . \- -^-1 f., ..Ali l.

Per kėlės naktis

ir bolszeviku*

padare.

abudu

kita ant

vienas

.i uju

ga pusi kai be,pina su niinisteriu 
pasakė^ kad 

natūraliau su- 
iižsiintereHa vima 

Ministeris Valde- 
nžginezijo gun

da, buk Lietuva padarius kari
ne sutarti su bolszevikais

Bosze v i k a i te i ra vob i, 
Lietuva nusistatvtu 
kariniu veikimu tose žemese, 
kurias bolszevikai 
Lietuvai, bet kurias laiko len
kai — klausė ar Lietuva pave
lytu jose vesti karines operaci
jas, ar taip-gi darytu žingsnius 
su tikslu, kad jos žeme butu jai 
užtikrinta.

Užsienio reikalu 
pasakė, kad szito klausimo ne
galima iszriszti tol, 
gaus tame nuomones 
FTancija jau atsake, pei>peda- 
ma Lietuva priesz tai. 
kad tegul Lietuva 
ginklu pasiekti savo 
teisiu, 
ve atsakymo.

Vienok

Valdemaru kuris 
lenku ofensyva 
kele dideli 
Lietuvoje,
maras griežtai

kaip 
kaslink

pri pažino

ministeris

kol neisz- 
alijentu.

Sake 
nebando 
tariamu 

Angliję kol kas neda-

, Valdemaras,
yra tikrasdalykas tas, kad Lie
tuva negali nuoszaliai laikytis, 
bet privalo rengtis prie visoko. 
Todėl Lietuvos vyriausybe pas
kelbė mobilizacija.

sake

TELEGRAMAI.

Todėl szia-

Elnes trokszta prie skaitinio... 
Lygiai žmogus prie vientiiiio 
Irias, bėga, maldas siunezia 
0 tai daro Jėzaus szirdžiai.

J. V. Kovas.

»

TEATRAS.TEATRAS
New Philadelphia, Pa.

Rengia 51 Kuopa S. I 
Stato Scenon labai Puiku Vei
kalu.

J • K. K.

Gyvenimo Verpete 5kiu 
aktu 8 atidengimu atsibus 13 d. 
Berželio (June) 1920. Teipgi 
veikimu protarpes btis pamar- 
ginima. Szi visa vakarėli
pildis Rūtos 'Teatrinis Kuopas 
ir Bažnytinio Choro nariai Ma
hanoy ( 81 y, Pa. Prasidės 7.30 

1 užauga suaugusiom 
Kviecziam

aplinkinius at-

isz.*

v ak a re. 
50e. 
vietinius 
si lank vt i 
vakarėli.

vaikams 25c.
ir 
jnaleisti linksniai 

Kuopos Valdyba.

Ka tik sugryžo isz Jeruzalemo.
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i-Tokio. —Tokio. — Niholajevskas 
randasi liepsnoje. Miestas de
ga keliosia Vietosią. Bolszevi
kai iszžude 265 japoniszkus 
gyventojus. Sumiszimas dide
lis.

§ Minneapolis, Minn. — 
Miltai nupuolė po 
ant szirnto svaru, 
da daugiau atpigs.

§ Schenectady, 
Ekspresinis trūkis

§

40 centu
Neužilgio

N. Y. — 
trenkė in 

kita truki, užmuszdamas, 11 
pasažieriu o sužeista likos 28. 
Kalte sudeda ant apsižioplini- 
mo inžinieriaus.

§ Kob®K Japonijc.— Pen- 
kesdeszimts japoniszku laįvo
rių likos užmuszta ekspliozi- 
joj ant laivo Eiroku Maru. 
Visas miestas sudrėbėjo. Lai
vas sudege ir kiti pradėjo 
degti kurie radosi artimoje.

I
I

Karolina Greenfield, 
ka tik sugryžo isz
Žemes, kur praleido asztuonis 
menesius su paszclpinia drau
gi je isz Ameriko. Poni Green-

Sz vonios

fiold kalba, buk lenais žmonis 
randasi dideliam varge, no tu
ri kur gyventi ir labai badau-

4judjje. “•■i
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KAS GIRDĖT
Augszcziauses 

ju sūdąs nusprendė, 
hibicijos tiesos yra pagal tie
sas ir pripažintos legaliszkos. 
Todėl dingo viltis szlapiuju 

Bet sūdąs te i p-g i 
jog jeigu tris dalis 

valstijų atmestu prohibieijos 
tiesas, tai tada vela galėtu su- 
gryžti szlapieje laikai.

Suv. Valsti- 
bu k pro-

SAULE

saiezois” 
iszgydinsite.

o greitai juju < ( Ii-
ga

Kares departamentas ap
garsino, buk visus žuvusius ir 
mirusius kareivius pargabens 

Amerika

i i.,. ■ ..i. ■ ^■^■ill dk    - o- -a . - . - ---- r ~ .t 

jog tasai svietas priesz szim- 
tus milijonu metu atsirado ir 
da stoves nesuskaitytus am-

ii *

TAI MANO SŪNŪS. Stovinti szale jo motoro 
posgi jau senyva,

c-iK ’

1

T 
a tejtoje. 
primynė,

kur ro-Uzionais Amerike, 
dos gyvenimas žmogaus turė
tu gyvent be jokio rupesties, 
pasirodo, jog visokios priežas
tis sutrumpina žmogui gyvas
tį, nes praejta meta atėmė sau 
gyvasties suvirszum 1,600,000 
žmonių. Ant svieto kas metas 
atima sau
milijonas žmonių isz 
priežasezu, 

pakalne ne yra 
linksmu ant
mums nuduoda, 
žmonių atima sau gyvastį per 
meta, tai kas tris minutos vie
na 
na,

m Amerika isz Vokiętijos, 
Luxcmbergo ir Rosijos ar gi
mines sau vėlina to ar ne. Bet 
visi tiejei kurie kryto ant ka- 
riszku lauku Francijoj, 
atgabenti tiktai ant praszymo 
gyminiu ir palaidoti czionais 
kasztu valdžios, bet tiejei, ku
rie sau nevelina ant<gabenimo 
mirusiu, tai pasiliks ten, 
yra palaidotais.

bus

kur

neszima

žius, o ir no viena perverta už
ejs pakol pabaiga atejs.

Tuom Įnik gyvenkime vilti- 
je, darykime gerai ir 
įlinkimo kas užejs 
motu* mes ir teip nedagyven- 
sime tu j u laiku.

nesiru-
už szimto tos.

KUR BUNA?
Asz Adomas ir Petras Sme

tonini (szioje szalije raszomes 
Smith.) pajieszkom musu bro
liu Jokūbą ir Augusta Smeto- 
niu, paeinu isz Lietuvos Basei
nu apskr.,
Brolis Jurgis yra miros — rei-

Jogu

Buvo tai 1806 metas.
Ant sasKo pleciaus Varszavo 

k.unigaiksztis .Juozapas Paiiiu- 
tovskis peržiūrinėjo vaisku lai
ke varszavines kunigaiksztys- 

Labai gražiu tada iszro-
de lanku viskas. Aplinkui Sas- 
ko pleezinus stovėjo daugybe 

varszavos, kurie 
žiopsojosi ant puikiu raiteliu. 
Toju dai dienoje kuuigaiksztis 
Juozapas Poniatovskis peržiū
rinėjo szvadronus ulonu, idant 
persitikrint apie mitrumu vyru 
kurie ketino pristot prie 
dijos Napoleono.

Tarp daugybes

gyventojų

gvar-

su sZjViesum 
andni’u, su raudona skepeta ap
sigobus insižiurejus in ta pui
ku al’ieieru paszauke:

Brangus Dieve*! tai ma
no suims!

Ka tu zauniji? žmona? 
(are su pergandimu mužikas, 
ik's dirstelejas in veidą aficie- 
rio, paszauke: —- Jonukas, Jo
nukas! tnano sūnūs, Jonukas!

Aiieieras akis insmeiges in 
kunigaikszti, kurio lauke palie
pimu, sudrėbėjo ižglrdes bal
sus mužiku.

Motore iszkeldama rankas da

žmona !

- Jonukas

sudrebejo

Jurburg miesto.

’nike parodos, likosi nubaustas 
už tai jog pm’ženge vaiskavos 

Ant giliuko toji baus- 
Kada va-

tiesas.
me trumpai tęsęsi.
karia jiam pasako, jog turi sto
tie ryto priesz pat pint 
kilning.
mia nusidavė.

K įmigai kszt is

Dabar yra 
ūkia nes
Fountain apelinkeje

FARM0S — PARMOS — FARMOS 
goriausias laikas pirkti 

matyt kur koki jevai auga, 
yra pagarsėjo

žemes kvioeziu, dobilu, kornu, bulvių 
Ir daržovu, 
žemo, molis su juodžemc. 
apclinkeje yra suvirsz

yra geriausio gatunko
Fountain

400 liet u iri upriesz
Poniatovskį, SU bai-Įpirkta fannas, bet da yra geriu farmu 

del norinczlu pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farniOH bu budinkais, aod- 
nals Ir usetu jevals, yra 14 farmu su 

11 farmu su 
ir 9 farmas su 

ežerais. Reikalaukite farmu katalogo.

gyvnleis ir padarais, 
beganeziu vandenų

Pa- J. A Žemaitis, R. 1. Fountain, Mich.

NAGLIS BAIGTAS
Gražus ir naudingas daigias, 
■pulke! iszdirbta.8 peliukas 
su gražu paveikslu ant dvieju 
pusu. Du asztriai iszgclandytl 
peilei. Greit parduodasi todėl 
užsisakykite viena szedien. 
Tiktai $1.50. Iszkirpkite szlta 
apgarsinima, prisiuskit su 10 
centu \ertos stempu, gausite 
per C. O. D. in jusu namus.

American Sales Co.
Bep. K-108 Sta. 1>. Box 131 

New York, N. Y.

garsiau panzauke:
— Mano sūnūs!..
Afieieras atsisuko

paženkli-
nž per-glitu uloni- 

niu vienas jaunas afieieras pa- 
t rauk i nėjo visu akis ant

Jonukas, 
in juodu 

pabalo,, pas i svarstė va landi'k', 
su savo akimis 

nuo ark-

malonei jin 
pasveikino ir tarė:

Musztineje žalnieris tu
ri apie viską užmirszt, ir tiktai 
turi pildyti paliepimus,
rodą vienok ne' yra musztyne ir 
jeigu tu del meiles tėvu sulau
žei vaiskuvas tiesas, tai esi di
delei doras žmogus.

Kaipo perdetinis
litui del tavęs bausme 
žengimą, nes kaipo tavo tautie- 

)o brolis, paduodu tau 
ranka, kaipo geram sūnui, ku
ris nesisarniat ino savo tevii 
mužiku busi mano adjutantu.

Na ir Jonukas sūnūs mužiko 
likosi atženklytu, 
sitarnavo labai augszto 
vaiskavo.

O Varszavo ilgai labai ilgai 
apie ta alicera ne užmrszo, jog' 
kad žiliem levam 
ežia vo, 
durno ir del savo vaiku statinė
jo ant paveizdos.

Tai gi Dieve! () eze Amerike 
lankei duodasi matyt kaįp sū
nelis ne turėdamas 20 metu pa
stojas prasmirdusiu spintelių 
nuo levu kreipėsi ir da vadina. 
l . f • < < x r a • * i . •

l is i r ka i |nes pasitikęs
akis moteres, nusėdo
lio ir paskubino pas mužikus, 
rankas juodvieju su graudu
mu pabueziavo ir net lyg ke
liu pasilenkė.

Tame
Vaiskus judi uosi.

Pagal pin
tai 

gilylies ketina 
ant

kalingi del palikimo.
kas žnotu, malonėkit praneszt 
man.

savogyvaste suvirszum 
visokiu 

ka parodo, jog szi 
teip 
kaip

aszaru
gyvenimo

Jeigu tiek
o.

y pa ta pasikaria, pas i p ja u- 
iižsitrucina, 

nusiszauna ir t. t., 
turi kokia nors priežaste.

pasiskandina, 
o vis tame

turime
Praejteje keleiviai

vieszke-

Konia visi sztamai tikybos, 
visoki atskalūnai ir isztvirke- 
lini, garsina apie atėjima, ne- 
užilgio antikristo.

Raszto Szvento,
isz pekliszkos 
jisai iszlysti 
szviesos, o bus tai sutvėrimas 
kaip smakas kviepuojentis ag
nia ir kai|) levas isztroszkias 
kraujo žmogiszko, kad galelis 
priesz paskutini suda su tikin- 
czeis in tikra Dievu 
pu styti taja žeme,
nubyt su pagialba husidejeliu 
ir ant pagalios Imti 
ir dingt ant visados nog szios 
žemes.

Kas ketina būti tuom anti
kristu, kada ir kur pasirodys 
del akiu žmogaus,
kunytas piktybių ir nusidėji
mu, tai apie tai niekur Raszte 
Szventam nepasakyta aiszkei. 

I Toji aplinkenybe sudarys

dienines (t. 49)
Adam Smith,

20 Central Avė., 
Collinsville, Ill.

o jau buvo afi- 
ant krutinės su

o.

ka d isz- 
kad iszga-

Sziadien 
visame, 
likos užkluptais ant 
liu ir kainuosiu per razbainin- 
kus, bet sziadien bandytai at
ėjau sau in namus, payma kas 
duodasi paymt ir ejna vela 
kur kitur jieszkoti giliukio.

Ana diena, 
bandytai nuėjo in narna api- 
plesze kelias moteres nuo vi
sokiu brangenybių vertes asz- 
tuonis tukstanezius doleriu ir 
apleido namu 
mi kaip koki “

Bows, Nebraskoje, 
tai ineja in banku, paėmė nuo 
kasijeriaus devynis 
ežius doleriu, insedo in 
mobiliu iįr nuvažiavo sau kaip 
koki ponį i kitur.

Sziandivn bandytai yra tik
ri dangiszki paukszczei 
ne soja ne are, 
kei.

progresą

pasikloniuoila- 
džentelmonai. ” 

bandv-

tukstan- 
auto-

ka
o gyvena pui-

Nekurie vyrai turi taja nuo
mone, jog jieje viską supranta 
ir žino kas darosi kuknioje ir 
nekarta dagrysa moteriai, jog 
toji isz rupesezio nežino ka 
veikti su tokiu kukniniu bosu. 
Szta ant
viena atsitikima

nežino kur

pavydalo paymsimo 
, kokis atsi

buvo nesenei vienoje lietuvisz- 
koje apigardoje.

Ponas Bosaitis,
iszmoko sziek tiek virt ir kept 
duona ir gana, turėjo gilinki 
tame darbo ir ne karta gyrėsi 
priesz savo pažinstamus kokiu 
jisai yra geru kukorium. 
niai Bosaitienei tas labai 
patiko, 
kei tasai

Po
ne- 

nos prie svecziu tan- 
“kukorius” pasigir- 

davo, kiek jisai prigialbejo sa
vo paeziulei naminiam darbe, 
o draugai mane, jog jojo pa- 
cziule turi būti tingino motore 
jeigu vyras 
gialbsti. 
tarė 
nog kiszimo save<snapo 
puodus ir savo užmanyme tu
rėjo dideli pasisekimu.

Ana diena Bosaitiene pasi
liko lovoje, nuduodama, 
labai sergu. . 
gamino pusryėzius,

J<>g

jai visame pri- 
Poni Bosaitiene nu- 

atpYatyt savo Antanėli 
save<snano in

kad
Antanukas pa- 

iszleido

ingaletu

tasai insi-

i

jog per senus visus amžius ir 
vidutinius ir 
kus, visaip ir 
posmavo apie atėjima

net pramane, jog 
neužilgio

Pirmutinei krikszezioniai, bal
sei kankyti per rimiszkus cie
sorius, buvo metyti del lauki
niu žvėrių ant sudraskymo ir 
suedimo, kankinti ir 
voti ant arenu cirkusu.

pripempias, 
žiurėjo su džiaugs- 

Turkai

dabartinius lai- 
net juokingai 

anti
kristnus 
t ikrai

o
pasirodys.

li ryžia-
Nero-

ras kaip bestija
sedejo ir

Pa’skin*,niu. J'asKui', kada 
užplaukė ant plietines Rosijos 
ir Lenkijos, tukstanezius mo
terių ir vyru paėmė in Belais
viu; jau tada krikszczionis 
mane, 
kailije turku, bet netrukus ga
lybe turku dingo. Kriksz
czionis jau tada mane, jog bus 
pabaiga svieto. Nekarta, ka
da užejdavo pavietre, 
uos kares,

Mano sesers Magdelena, 
Franciszka ir brolis Boleslavas 
Radutai, kares laikuose gyve
no Puncko miestelyje, dabar 
ginlejau kad Kaune. Praszom 
atsiszaukt, arba žinantieji apie 
juos, malonėkit praneszt 
szi o antraszo.
cziute arba po vVru pavarde.

(to 49

sesers

ant
Ona Raudu-

Ona Pakropiene,
316 E. Union St.

Nantikoke Pa.
’ f

Mano tėvas Vincas Baduta 
apie du metai adgal 
N ant icoke. užsiima

Paeina isz Puncko. 
žino apie ji, praszom praneszt.

(t 48

ta.

gyveno 
sziauezys- 

Kas

r>.

Ona Pakropieni*
316 K. Union St. 

Nanticoke y Pa.

savos.
Buvo tai miklas vyrules augsz- 
tas ir puikaus veido Norint da 
suvisu jaunas, 
cieriu ir turėjo 
kryžių.

Sznabždejo žmonis 
apie ta puiku afieiera. 
kalbėjo, jog ta kryžių 
prie raszimo — kiti klausinėjo 
apie jojo pravardia.

Nes -niekas jojo ne pažinojo.
— Tai gal kokis didelio po

no suims, kalbėjo vienas.
Tai kraujas augszto gi

mimo, — matyt tuojaus 
bojo antras.

O patogus 
tuom laik ant savo arklio lauk
damas paliepimu kun. Juoza
po.

Sztai ne toli.
niu pasirodė pora mužiku 
ras su, moterių ir temini) aky
vai ant Žalnieriui 
žilas kaip obelis, 
melsva, sermėga ir kepure ke
turkampe su žilu baronėliu ap
sijuosęs su raudonu szaliku, 
žiurėjo su dideliu
ant glitu.

a fieieras

visaip 
Vieni 

aplaike

kal-

sėdėjo

isz (arpo žmo-
, vy

. Mužikas 
sukum peš

szaliku 
užsemimu

♦

muzika.

nelis, kitados gyveno Pittston 
Pa.. Isz Kauno gųb. 
žio pa v. J

Mano draugas Juozas Ramu-

Paneve- 
Rakrojnus parap.

Teipgi pajieszkau Jurgio Mar-
tinaiezio kuris gyveno \V. Vil

kai!
Detroit, Mich.

Teipgi pajieszkau Jono Oželio
. ... . . kuris gyveno Mabanoy City ir

jog pasirodo antikristas iu.zvll,5i,ivn iu

ginijoi po tam 
iszvažiavo

girdėjau
111

I

r

Nekarta, 
k ru vi

nimi ras ir t. t.,

iszvaziavo in Hamburg, Pa.
Tegul atsiszaukia ant adreso:

(J. U.)
Geo. Andruszonis

Morea Colliery, Pa.Box 55

tai Pajieszkau Frana Baranaus-
žmoni^ lauke pabaigos svieto. ka isz Cimailiunil kaimo> Seinu
Kad užstojo permaina tikybos apskr
kares už tikyba, tai krikszczio- 
nis palaike už antikristą Mar
tina Luteri ir Kalviną, o liute
ronai juokėsi ir tycziavosi isz
kataliku ir praminė popiežius J; 
antikristais.

Kada szi svietiszka kare už 
ėjo žmonis sake, buk antikris
tu yra vokiszkas kaizeris, ku
ris norėjo apkariaut visa svie
tą ir isznaikyt katalikysta. 
Bet ir tasai antikristas dingo 
ir randasi nelaisvoje,
me amžiuje žmonis posmavo

priesz 15 metu 
ženotas su mano sesere Katre 
Padalskiute, ji mirus paliko 3 
vaikus Antanu Petra ir mer
gaite, vardo nežinau. Jeigu kas 
žino apie juos meldžiu pra
neszt. (t 47

S te f a n ia Yen a v i cz i ene 
(po tėvu Padalskiute)

556 City Farm Lane, 
Homestead, Pa.

J buvo

Pajlcskau Mares Burneikienės po 
tėvais Macyke isz Kauno
Tauragės apskr., Pagramanczio para., 
Gudlaukio kaimo. Meldžiu atsi- 

saviszkai apie taji antikristu, szaukt nes yra lalszkas nuo jos ma
mos. > 4

Kožna- Red y bos,

Sziadien turime ne viena, 
bet daugeli antikristu, ne tik 
svietiniame žmoguje, nes ir 
dvasiszkuosia sėdi antikristas 
ir kožname yra užgesins moks
las Christaus. Jeigu mes kož- 

anti-

kaimo.
I

T. P. Križanauskas
137 S. Main St., 

Shencndoah Pa.

Liudvika Szukvieti, 14Pajieszkau
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. po 
adresu ‘86 Sand St. Praszaii atsiszaukt 
arba jei kas žino apie ji, praszom pra- 
arba jei kas žino apie ji, praszom pra
neszt. (to June 20)

uzgrajino
Afieras pa

sivėlino ant savo vietos o adju
tantas pulko nusztruopavo jin 
užraszydamas in knyga.

Tiszenis,
szt a bo k u n iga i k szez i < > 
paklauso

o tolinus da- 
dinsto

. I

rankas

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Daktarn.s Namuose**. Knygų- 
■ apraszoma visokios vaistiszkas 

.žoles, szaknis, žiedai, lapai ir 1.1.* nuo 
I kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto- 
' Jami. Su lotiniHzkais užvardljiinais.

Jcnerolas 
szel’as 
vakare 
tis.

kai po 

kunigniksz-

nuszt riopuol afi 
katras glitio būdamas 

pas-

Kaip
eiera, 
nuszoko nuo arklio, kad 
veikino levus ir tai taikia per- 

ku-žiurejimo vaisku per pati 
n i ngai k szt i ?

Atimk jam szoble — atsake 
tiesos 
priesz

szoble pas 
idant

kimi ngai kszd is, 
vaiskavos 
pat piet 
mane ir jam prisakyti, 
pribūtu pas mane.

Teip stojosi, 
nelis,
rio visi turėjo akis insmeigtas

’ J ■ ’ ' ‘ ‘ ' ’’ . ‘ ji

kaipo 
reikalauja; 

pristatyt

Vargszas Jo- 
aficieras, tas pats ant ku

rtrtL —_ ,,

Nuga

bu- teip kad kožnas gali juos gauti bilo 
tai visi verki* isz grau- aptlekojc. Apricz to yra daugybe 

geru pamokinimu, slaptybių ir ro- 
( opi u.
kiek vienam. Preke $I.(MI.
Jul21| M. ZUKAITIS 
451 Hudson Ave.

A priez
pamokinimu.
Tokia knygute yra reikalinga

Rochestcr, N. Y.

ANT PARDAVIMO MASZINSZAPIS.
iszvažiuoju inIsz priežasties jog

Europa, esmių priverstas parduoal sa-
|aį vo visa maszlnszapl mainlniu tulsziu, 

varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda 
motoris, 1 Welding outfit; 15 arkliu 

pražiūrėjo — ir badai spaugais Igoris, i punezing, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar maszlna; 
tekilai, sukama maszina; piukla mo
torine del geležies, elektrikinel fanai 
del ugnies; 2 fornesai; 3 priekalai;

1 fire Shrinker; ir 
daug szriubu ir kitokio reikalingo ina- 
tcrijolo del va rimo tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu.
tai o pirkite pigei (t. J. 11)

KRANAIS WISNIAUCKAS
Shenandoah, Pa.

kruize”. Ne dyvai juk 
tamsunelei tai du akli 
czei kurie nuo gimtos dienos ne

i k

szuny-
k

■; i
isz 5 arkliu

pasiliks lig smert.

REIK ALINGA— Didclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, jeku Ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na- 

Raszykite o gausite sempelius 
Madison Mills, 5l»3 Broadway,

New York City. adv.

2 sziubreploK;

Atsiszaukit grei-
mus. 
dykai.

524 E. Centre St.,
X.,.—* .. ....................... .
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Didžiausls Nervams Jiega ir 

Sveikatos Tvėrėjas 
Duoda Gausų Raudoną Kraują, Stiprius Tvirtus

5 one
lt

t <1
f.

Štai ka Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerą norą valgyti. . .
Sutaiso virškinimą.

irViduriai gerai ir lengvai 
laukan.

Pražalina* iirdtes pykimą sustiprin-

blog^ kvap$ padarytą 
blogo virškinimo.

Nuramina ir sustiprina nervus.
Pagerina širdies veikimą ir kraujo 

vaikščiojimu.
Išvaro iš tikno nešvarumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kunQ.
Sugrąžina raudonumą išblyškusiam, 

be kraujo veidui.

gerai išeina

i t W M.ik SbJ

daman kepenis. 
Prašalina

i

it
/i

I

Nervus ir Pajiegų Vyriškumą bei Moteriškumą.
Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie 

kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, 
sunykusiems ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro Dll®

imivalgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į

astuonių labai

kokią gyvastinę kuuo dalį. Jis sutaiso vidurius 
t • 1 1 • • • V • 1 •! • 1 i t _ _ 1  *taip, kad jie išeina laiks į laiką, ir lengvai.

JisSuteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.
■padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai
Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, • « w e ■« f • 1 • t > • I 1 1 •apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių,
paliegusių, bekraujį Vyrų iFmoterų. ,
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nas suviję pei^alesime 
kristų, tada atejs tikra kara- 
lysta Dievo ant žemes.

vaikus in mokslaine, Teip triu Į. Jokie antikristas 
ypatoje nepasirodys, antikris
tas, tai vadinasi laikas, 
kėlusis žmonijai ir visokiu isz- 
radimu, o ir vežimu be arkliu 
ir lekiojimas oru apie ka raszo 
Rasztas Szventas.

Pabaiga svieto atejs, bet ka
da, to niekas nežino, o ne pats 
Christusas nežinojo, nes kada 
paklausė Jojo apasztailai, kada 
užejs pabhiga svieto, tai Cliris- 

“Apio pabaiga 
svieto niekas, ne Asz, ne anio- 
lai nežino, tiktai Tėvas dan- 
giszkas.

Rasztas Szventas parodo, 
jog svietas yru sutvertas ant 
szesziu ttikstaneziu metu ir 
pagal ta skaitliu, tai jau pasp 
k u tin is szimtnietis baigėsi.
Tuom Jąįk <okglas parocįp, |M, Wulcuczlus, T. 0. Box, Hurt, įlicK

sc name per ketures dienas 
pasilikdamas nog darbo, 
tarnaites niekur negalėjo gau
ti.
puti pasveiko bet prie
nio darbo nesikiszo, atsidavė 
ant savo vyro visame.

Antanėliui pradėjo nubost 
gaspadorysta, 
yra bosauti namie, o kas kitas 
paežiam viską dirbti. Antanas

J 

nes

Norints Bosaitieno tru- 
nami-

nes kas kitas

padare diplomatiszka patarto 
su paeziule ir ka jiai prižadėjo 
to negalėjome dažinoti, bet 
tiek žinome, jog kada paeziu- 
le apėmė vėla vadeles namines 
gaspadorystes, tai Antajias ne 
pasirodinejo daugiau kuknio
je ir nebosavo savo moterėlės.

Pabandykite ir jus moterė
les taip padarytį su srvq <Jho-

i

Jok is vienoje*

pasi-

tnsas atsake:

y
V

Aug. Naruseviczius,
44 Sheridan St., Shamokin, Pa.

bus Bedarbe.
Sziuoml laiku darbai eina gerai ir 

darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumas žmonių pranaszauja 
didele bedarbe nuo ateinanezio ru
dens. Bedarbėms užėjus žmonoms 
parsieis paneszti daug vargo o del 
didelu brangumu, teks no vienaih ir 
skurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo
jus iszsisaugojlmui yra būdas kuriame 
yra apsigyvenimas ant farmu. 
riausias farmas 
lengvu iszlygu, 
prie Hart, Michigan.
sau farma, bedarbiu nepažins ir no jos

sikiu

Ge- 
galima pirkti ant 

Lietuviu kolonijol 
Kas ežia pirks

nieko n'emikerites.
jaus infortnaciju Ir katalogo, 
pažlmekite kokios didumo faunos no
rėsite o gausite viską teisingiausia, 
teip 'pat ir lalkraszti “Amerikos 
Ūkininką”. Adresą vokite szitoip: .

Reikalaukite tuo-
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•llmulatet ftftd 
ątrengthfns 
|ba vital |>ow» 
era. lt 11 a 
valuable blood, 
nerve;ana 
health tonic. A 
combination of 
corrective end 
atorative agent*, 
that liaathe high 
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Nuga-Tone
yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jį be 

Viso mCnesio gydymasis su Nuga-Tone
lešiuojn tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga-
MT* » 1 v • ____  _ _ JI A. 1 ______ __ .__  _  • . I . • - _ ' J ! _ __ * •. 1 _ . * _ ?
1 UUCf fcUWUUiau (/csmuvscj asas**. vas^ss

nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalj 
o mes tuojaiis sugrąžinsimo pinigus.

Joi NugauTono nebptŲ toks, kaip mes sakomo, tai mes negalėtume 
' ‘ 1 *• ( Tūkstančiai > žmonių,dabar

ima' šitą stebčtirią sveikatos taisytoją, nervą toniką ir krauoj valytoją
I !

jokią bpiatŲ, ar paprotį sudaraiičilj vaistų. Jis yra sudėtas į gražius, 

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis

jokio riziko iš ęayo puses. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone

Tone, vartodamas žonuau -paduotą kuponą, imk jį pef 20 dienų ir jei 
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 
o mes tuojaus sugrąžinsimo pinigus.

jo pąrdavjnčti šitą absoliutiška garantija.

pilniausiu pasitenkinimp. Nuga-Tone nėra jokių degutinių išdirbsnių, 

parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.« r 1 • •* • ’ • . • I > • V • .
*h jį išlygomis ir tą, pačia garantija.
zr .... - -.g ...... i................................. . mu— 11■»>■■■!III i I■■■■!■■ II ........................................... ii m

Panaudok aitą kuponą užsisakydama# Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY,
537 S. Dearborn St., Chicago, III.L 504—

Gerbiamieji:
Indedu čia už kuriuos nialonekite pa-

. . ... . 4.. ___________ ~ v j 
darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dieni), tai aš sugražinsiu likusią 
dalį ir gausiu savo pinigus atgal.

AUUV’UU V4C* .................................... y *i*w*v/*tv vv

siųsti man .................  bonkelcs Nugu-Tone. Šita užsisakymą
darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dieni), tai aš sugražinsiu likusią

Vardas ir pravarde

Gatve ir numeris

p tyįcstns-.'.
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Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvienos Nuga-Tone 
bonkclčs yra šitokia Garantija:

“Šitoj bonkelėj yra devynio- 
dešimts (90) plokštelių, arba ' 
vieno mėnesio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00. <

Jei vartoje* Nuga-Tone, per 
dvidešimt) (20 dieną nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabcle o 
gausi pinigus atgal.“

Kur*matei kitą Vaistą parda
vinėjant tokia Garantija? ,

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY. ChicuRo. Jll. Bute. Mont. ?

Godotino Tumlutos:—Priėmiau Tamiistos laUKą su pafliuHnfrnu dauginus 
Nuga-Tone. Aš esu labai užganėdintai. Nutfa*Tonc yrn labai giaras vaistas. 
AS suvartojau vieną bonkutę. ir jaučius daug gieriaus. IStaru ačiū Ta*’ 
inistorns ir siunčiu penkius dolerius kad |)riniustumet dauginus Nuga-Tone. 
Bukiet malonus natalpinti j laikraščius nu manes padickavoimo už tokius gerus I 
vaistus, Nuga- Tone. Su godone, WM, P. BRUŽAS.

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111. Cambridgeport, Mass. #
Godotinas Tamista:—Mes apturejonje nuo Tamiatos 2 buteliu Nuga-Tone 

už kinius ifttarame Širdinga ačiū. Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
Sveikatos Tvėrėjai. Tai paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti. 
Aš siunčiu '$3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone. Su godone,

N. ADOMAITIS.

z Norwodd, Mass. >

Sveikatos Tvėrėjui.

NATIONAL LABORATORY, Chicano, ill.
Godotinas! Tamistos:—, 

kųtę Nuga.-Tone ir vartojau 3 aykiua and dienos, 
gorai ir jiiuslus labai gerai. // 2’ , L _
Nuga -Tone.

Ačiū 'Pamištai labai grąžei kad Jus padavet i laikraSČhin ir aš vėlinu 
visam pasauliui gidltea tokiomes giduleines kaip Nugu-Tone. 
ligouvn\s vartuoti tokius giddies. 1 ",

ak 'Tone,

Aš prnneŠu Tnmintoms, kad jravau vieną bon- 
, Fasidari mun greit labai 

gerai ir jaustus labai gerai. Aš siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

’■ „ “ Viclinu visiems 
. . _ . Aik sirgau labai dnutr iniatu ir buvai ant

ijos. bęt.viH ne bu.v« nian irerai,,.o dabar kpip pradėjau vsrtvotl-.NURa- 
taitnaA uerfauš vasidiai. | ' JONAS VERVOKAS.
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Vienas karalius mirdamas, 
liepe paszaukt pas savo iszti- 
kima tania, kuris per visa sa

ne karta davo
ir

*

w

I

v o gyvenimą
Įiažinti jam savo Į)ririszima 
iszminti dabar atsiliepe in jin.

— Tarnavai man »log jau
nystes isztikimai ir teisingai, 
žinau jog apart tavos ne ariu 
geresnio prieteliaus idant ga
lėtini pavest savo sunu viena- 

Jaucziu jog smertis ar
tinasi norints gana geidžiu da 

■ gyvent pakol jisai ne paslos in 
metus jannikaiczio, iszmintbi- 
gu ir d ase k tu. 
gali užvaduot, 
jog tu turėsi
kaipo tėvas, (lavinosi jam 
iszmintingas rodąs ir mokinsi 

ka privalo žinot ir m»»- 
spakainei

tini.
į

Tu tik vienius
Prisiegk man 

ant jojo .jauslu, 
savo

ga lesi u

karaliau,

I
I
■'k

"t

i®r!l;
|o
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Dn '4 'WH k

visko,
ket o tada 
uždarvt akis.

— Prisiegiu tau,
— atsake tarnas — jog tarnau
siu jam teip kaip ir tau tarna
vau, o jeigu reikes atiduosiu 
mano gyvastį jeigu to bus rei
kalinga.

— Tai gerai mano priete- 
atsake mirsztantis — 

numirsiu spakainei, o 
palinksmink

mano prie!.

L<

htr I
4
1

IĮ I

is

J<

linu — 
dabar 
po mano smertei 
jin ir pasakyk jam mano pas- 

Afiduosi jam 
karbus parodysi 

visus žemeziugus, auksa, si
dabrą, akmenis apvesi po palo
ciu idant žinotu visus kelius 
paslapties ir slaptingus kam
barius, nes neatidarysi jam du
ris mėlyno pakajaus, kur ran
dasi portretas dukters kara
liaus Salos Auksinio Kraszto. 
Jeigu ta portretą paregėtu 
tuojaus insimyletu karsztai ir 
norėtu jiaja turėti sau už pa
ezia o tas apsipaeziavimas bu
tu del jojo pavojingu ir pilnas 
visokiu nelaimiu. Per tai ser
gėk jin ir neinleisk in mėlyna 
pakaju, o atsimink teipos-gi 
apie prisiega.

Isztrauke rankas in tarnu o 
tasai padavė savo ant ženklo 

14ųJ?fie£°s ; tam pucdo .kara
lius ant paduszku ir numirė

kutinia valia, 
visus mano S

auksa,

i

z

t
J
i

«w ■" 'U •‘’•***i|*liūs ant paduszku 
neisztardamas ne žodžio dau
gi a u s.

I

Ant žinios apie smerti tėvo, 
sūnūs graudžiai apsiverkė ir 
per ilga laika tarnas negalėjo 
jin suramini.
gailesezio jaunikaitis 
rodinejo žmonims per 
dienas persėdėjo namie klau
sydamas savo isztikimo tarno 
apsakymu kuris apsakinėjo 
jam paskutinius žodžius mirsz 
tanezio tėvo. Kada metas 
laiko perėjo tarnas pirmutinis 
atsiliepe in ji:

— Dabar turiu apžiūrėt tur-

Per visa laika 
nepas i- 

visas

*
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m
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privalo bijotis nežinomas ne-’seks atvest karalaite ant lai- 
laimes ir priesz jiaja tolintis;
nositoliUsiu isz szitos vietos,*
pakol man duriu ne atidarysi, karalaites, kuris stovėjo ant

Žinojo, jog autJparčgejo jauna
portretas buvo teip|nmnti vandeni isz szulinio

vo.
Ir nuėjo drasoi in palociu

Ka-gi galėjo isztikimas tar-j kalno, 
nūs padaryt? < 
neini mes ] 
pakabintas ant sienos, jog kas

Inejdamas ant kiemo 
mergina se- 

• su 
Pai^'gejuš 

duris atidarė tuojaus turėjo jin nusistebėjo labai ir užklau
sė isz kur ir ko atėjo.

— Esmių kiipczium ir 
szu tavora ant pardavimo

ptircget; Karalaite Salų Auk
sinio kraszto, buvo teip ste
buklingai iszmalevota, jau ro
dos buvo gyvą ir rodos in kož- 
na juokėsi ir sznekejo.
veikslas buvo iszdetas deiman 
tais, kuriais buvo insodyta ka-

Pa

aiiksinois viedrais.

pagriebė ji a in
d ruože i.

— Nesibijok —

globi ir laiko
h '

— Nesibijok — paszauke 
karalaitis (Irebancziu balsu — 
ne esmių alio razbaininku ano 
kiipczium tik oshiiu sūnum ka
raliaus o sklypas mano ir mil- 
žiniszkir kaipo ir tavo tėvo. 
Myliu tave szinlingaį ir del to

110-
— keno paežiu.

atsake spakainiai tarnas ir pa
rode jai auksinius daigtus su
vyniotus in skepetaite.

Ach, kokios tai puikios 
runa karalaites ir žibėjo teip zoboveles! — paszauke mergi-

jog kas tik pažiurėjo 
tai vos neapjako nuo szviesos. 

Senas tarnas dūsaudamas ir 
linguodamas galva 
pundą raktu, isZeme 
dideli rakta 
tas inkiszo in spyna, ir apsuko 
o norėdamas kanecz apsaugot 
jaunikaiti nog paveikslo inej- 
damas pirmutinis užmėtė savo 

Nes ka
ralaitis pamatęs nutraukė plos 
ežiu nog reniu ir paregėjo ste
buklingą pana. Buvo teip pa
togi, teip gyva, jog nelaimin
gas jaunikaitis puolė su klyks 
mu ant grindų apmiręs.

Pakele jin tarnas 
mas nunesze 
dėjo drutu vynu trini visą pa
kol neatsigaivino.

— Nelaime! — paantrinejo 
nuolatos, — stojosi nelaime! 
Kas dabar pasidarys isz to, 
mano Dieve!

Karalaitis atsigaivinęs, pir
mutiniai jojo žodžiai buvo:

— Keuo tai portretas?
Duktė karaliaus Salų 

Auksinio kraszto — atsake 
nulindęs tarnas.

— Myliu jiaja teip — tarė 
karalaitis jog be josios negaliu 

Turiu jiaja gaut už 
Tu mano

puikei

siekt1 in 
isz juju 

navatnai kausiv-

ploscziu ant portreto.

verkda-J 
ant lovos ir pra

o

gyvent.
paezia, arba dingsiu, 
esi prietelis, per ka duok rodą 
ir gelbėk mane.

Susirūpino da labjau
k imas tarnas ir ilgai mislino 
kokiu spasabu galėtu gaut ka-

iszti-

rtrtaHcr^tivo purklfluse ir t ur
nos 
ba 

saves

tingiause ant viso svieto, 
nenorėjo už vyro iszteket, 
žinojo jeigu paims del 
vyra, tai lanke jin greita ir bai 
si smertis.

Mislino diena ir nakti iszti
kimas tarnas, ant galo stojo 
priesz jauna karalių ir teip pa
sako:

y

— Karaliau ir pone mano, 
prislėgiau tėvui tavo jog tau 
tarnausiu ir gyvastį’ savo pa
dėsiu jeigu to reikėtų. Stojosi 
didele nelaime, jog ne paklau
sei jojo valios, o kad neyra ki
tokios rodos ir geidi turėti ka
ralaite, kuri tau yra mielesne 

ta tavo nebaszninko tėvo ir vi-‘už tavo gyvastį, per tai turime 
sus skarbus 
tave po visą palociu idant su 
viskuom apsiprastam ir 
žintum, 
visokias 
skaitytum (k 
skarbeziuje tavo tėvo.

Ir nuvejo abudu. Tarnas ve- 
visur bet duriu vedan- 

cziu in mėlyną pakaju 
dare o apleidęs jin 
liati. 
laitis patemino jo 
pakaju apleido, o 
paklausė priežasties.

— Negaliu in czionais inejt 
mano karaliau ba inpultuni 
in didele nelaime nog kurio 
turiu tave sergėt.

— Tai negalimas daigias,- 
atsake užsispyrės jaunikaitis, 
•— privalu ir turiu žinot mano 
visa palociu, ne esmių jau ku- 
dykiu, baidyklu nebijau nelai
mes nenusigąsiu o labiau no
riu jias pažint idant žinotąu 
kaip nog ju galėtini atsigint,

Ejkim, apvesiiuteip padaryt:

pu- 
apžiuretum sidabrą, 

brangenybes ir per
ai! k sa

svieto, isz
ir

prikrauta

de ji
neati- 

nuejo to- 
Kada sugryžinojo kara- 

g vela ta j i 
karalaitis

atsigint 
atidaryk tas duris tuojaus.

— Ne pone, ne liepk man 
to daryt! Prislėgiau tavo tė
vui, jog tu duriu tau ne atida
lysiu, ir to nciszpildinsiu. At
simink, jog tok is buvo noras 
tėvo, ir privalai jin paguodot. 
Jisai žinojo geriau, del ko tau 
uždraudė in jip incjtinet.

— Tėvas tada mane laike 
apieuž kudyki, ir nernislino 

tai, jog ne turėsiu atsilsiu pa-
- - _ _ j, t, • A i, . * . r _ r if1 J

kol neįifidaiysin tujiUdūriu. 
įVyras, kareivis ir ^nonarku no

pagriebti tave priverstinai ba 
žinojau jog no nori pasilikt nie 

Kada paregėjau 
tavo portretą puoliau apalptas 
o atsigaivinęs prislėgiau sau 
jog turiu tave turėt arba pats 
dingsu ba gyvastis

■ 1 i

— Prislėgiau numirt už jin 
jeigu to reiketu 
pats in save su dideliu gailes- 
cZiu ir dūsavimu.

Kada priplaukė prie kraszto 
iszsipilde viskas 
niai buvo kalbeja. 
si uis su žvengimu 
prie karalaiczio, 
ant jo užszokt,

. tarnas isztrauko peili isz 
Sies ir
Ii ui in kaklą, jog tas puolę 
gyvas ant žemos.

(Tolinus Bus.)

kalbėdamas

ka juodvar- 
Arklis auk- 
prisiartino 

kuris norėjo 
nes priszokias 

au- 
smarkiu ypu kirto ark- 

ne-

sėtinai piningeliu yra susieze- 
dinia, tik —

Atsiranda tokiu latreliu, 
Ka prisiplaka prie mergeliu 
Sztai vienas tokia ka daro?

Iszviliojo nog vienos piningu 
Ir iszdume in krajn.

Mergeles,

f

Vienam szpieliui nubodo su 
paezia gyventi, 

josios atsikratyti,

U
J

Ant Salos Auk
sinio Kraszto stovi turtingiau
sias pa loci us ant 
czisto aukso pastatytas 
daigtai jame yra isz aukso ir
karalaites drabužei, lova, sta
lai, uždangalas, puodukai ir 
torielkos. Turime padirbt Įmi
ki! Injva, apdet auksino bloke, 
o kad tavo skarbeziujo randasi 
penkios skrynios aukso, 
tai paliepk

aukso per 
tai paliepk savo auksoriams 
idant tieje padarytu isz tojo 
materijolo visokiu zoboveliu, 
kaipo: pcteliszkiu, paukszcziu 
žvėriuku, stovileliu ir visokiu 
rakandu insodintais brangeis 
akmenais, o su tokiu tavoru 
pavėlins mums prisiartint prie 
Salos Auksinio kraszto o gal 
ir pamatysiu puikia karalaite. 

Nusidžiaugė jaunikaitis isz 
tokios iszmintingos rodos, lie
pa padirbt tuojaus lai va ir su- 
szauke isz visos karalystes 
auksorius ir turėjo diena Jr 
nakti dirbt ką tarnas buvo pa
sakęs, o padirbtus daigtus su- 
nesze ant laivo. Kada jau vis
kas buvo pabaigta, 
su tarnu persirede in kupezius 

per daugeli 
prie Salos

sodo in laivu ir 
menesiu pribuvo 
Auksinio Kraszto.

Tarnas iszriuko

karalaitis

na.
Pastate vietinis su vandeniu 

ir praliejo peržiurinet po 
Įeina i daigtus.

— Nieko puikesnio ne ma- 
cziau ant svieto, turi dabar ej- 
ti su mauni pas mano ponia, 
kuri labai myli tokius daigtus 

viską nog tavos

ka-

o žinau jog 
nupirks.

Nevos kunezius nesidavė du 
kartus praszytis ir nuvejo tuo
jaus paskui mergina, kuri nu
vedė jin pas karalaite.

brangu tavora
karalaiti’ tarė meilingai.

— Yra tai daigtai labai pui
kus ir brangus, 
noringai pirksu viską, 
nori už juos.

— Puikiausia karalaiti’ 
atšaki’ kupezius drasei — 
tik esmių tarnu turtingo pono, 
o ta ka matai vra niekuom 
priesz skarba sukrauta ant jo
jo laivo,
pamatyt, džiaugtumeisi, ba 
vienas karalius ant svieto 
ko panaszaus neturi ant svie
to.

Apžiurėjus 7

gėrė darbo ir 
Kiek

dingsu ba gyvastis mano nie 
ko ne ženklina bo*tavęs.

Patiko karalaitei toji, kalba 
ir meilingai pažiurėjus ant jo
jo apsimalszino, o kada pertik
rino jiaja, jog be josios negali 
gyvent, sutiko pasilikt jojo pa
ezia ir užmirszt apie nelaimes, 
kurios jiaja grasino.

Isztikimas tarnas tuomkart 
sėdėjo nuolatos ant laivo ir 
grajyno arfos, klausė ka 
kalbėjo vilnis, ka murmėjo ve- 

ka sznabždejo žibantes 
žvaigždes ant dangaus. Džiau- 

savo pono, 
negalėjo užmirszt žodžiu 

savo seno karaliaus ir drebėjo 
nuolatos priesz nelaimes kuriu 
nežinojo.

Kada teip sėdėdamas ir gra- 
pa regėjo

k lau.se

jei is,

gosi labai giliuku 
ll(‘S BALTRUVIENE.

pini ngus banke 
laikykite, 

Tokiem szpiclcrns neduokite, 
Ba toki latrai prisiplaka, 

Piningus isžtvilioje ir pralaka, 
Tykojo ant jušu, cnatos ir 

piningu.
Paskui sau reizuoje po velniu. 
Geriau idant mane klausvtu 

Laikraszti “Saule” nžsira- 
szytu, 

Tada daugiau proto turėsite, 
Vaikinams piningu neduosite,

Keike visada protą turėti, 

saves visada varvti.

Nori nog
Viena vaikuti turi, kitas ne- 

užilgio bus,
Tas asilelis kita turi ir gau

na ragus.
Moteriszke 

labai dora, 
rakaliu turi di

deliu kora,
Tasai žmogpalaikis vertai 

lazdų,

Ko jis nori?

Ir su tokiu
delia kora

O ne razvadu.

Saule”
a O

I

° i o
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Spicliu neklausyti 
Nog

A

r

$S00 ISZVQdfA ISZ KCPARę.
Su Hzltu diržu nereikės to bijotis. Yra 
neniatninas ir galite nesziott aplink 
saveH. Rcgularisz.ka preke to diržo yra 
$2.00 bet ant trumpo laiko parduosime 
tik už $1.00. 7 diržai už $5. Iszkirpkite 
szi apgarsinimu Ir prisiusklte su $1.00 
Ir prisiusklte apt adreso:

American Sales Co. Dept. K-10S 
Box 31, Sta. D. New York, 'N. Y,Box 31, bin. D.
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/Ąaioieriu Czebatai 
ir Czeverykai

t *•

Isztikro net mano žilas pa- 
kauszis sviruoje nog visokiu 
daneszimu kokius aplaikau 
kas dieną isz visu szaliu Aine- 
riko ir pagal tuosius tiligrapus 
tai galima dasiprasti kokio tai 
sztamo bobų ant svieto turime. 
Isztlkro jau ne Dibvas 
tos neduoda, 
d a sirgti, 
svietą reizuoti 
Sztai Illinojaus 
viename miestelije baisei in- 
prato morguczes in guzute, 
jog nekurios net pleczkutes 
nesziojcsi su savim krepšziuo- 
sia (kaip Skulkino mergicos 
daro.) Mergaites, tai nela- 

už tai

švi ruoje 
kokius ♦

‘ V
— I II ,

Czedinkite piningus ant apsiavimn. 
Nesziokite Ace-Ui apsiavimus. Tie 
apsiavimai yra padirbti isz specia- 
liszko gurno. Turi labai storus padus 
Karkos ir kitos vietos kur daugiausia 
nesziojnsi yra extra stori.

Jeigu nesziosite Ace-Ili apsiavi
mus, gi 
visa diena 
diena po dienaj o kojos visad 
bus sausos ir sziltos. Kasikiu 
vanduo ju nesupus.

Ace-Ili czeverykai ir czebatai yra vigadni

jyndumas isz tyko,
— tris juodus juodvarnius, lokio- 

janeziu auksztai laivo.
- Krrr, krrr! — paszauke 

vienas; — žiūrėkit, tai karalai
tis veža pavogta karalaite isz 
Salų Auksinio Kraszto!

— Da ne turi josios.
— Kaip tai? Juk sėdi szalo 

jo po žėgliu arti virszaus laivo.
— Tai nieko ne

veža sužailetyna, kuriu trum
pam laike ketina su jiaja 
ožiuotis, nes nežino,

asz

Jeigu vėlintum sau 
ne 

nie-

— Tai ejkie, pasakykit’ sa
vo ponui, idant man prisiunstu 
ta viską, o užmokėsiu jam gau
siai, geriau ne kaip kokis mo-

V
I

ženklina;

pa- 
jog kada 

priplauks prie kraszto, arklis,
narka ba niekas su manim ne- visas auksinio nužvengs ant jo 

jo pasveikinimo, karalaitis 
uores

gali lygintis turte.
— Puikiausia ir turtingiau

sieji karalaite
ežius vėla — yrą tai negalimu 
daigtu iszpildint jusu norą, ba

4 Y J**

—atsiliepe kup i

pasveikinimo, 
apimtas puikinau arklio 
ant jo užsėsi, o kada arklis isz 
lėks, i n padanges ir 
degs, 
suras

sarma-
Neturiu ne ka

lio dejuoti tik vis in 
reizuot i.

Įitbernijoj
ir

f

ilite dirbti vandonije 
ir daryt ta pati

o
o
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(kaip Skul k i no 
Mergaites, tai 

bai gražu ir 
bauilže.

Volei dažinojau 
kusias bobeles, kurios 
mos paezios niekszos, 
nioteres bjaurei 
vyru neaplenke. 
saip iszbjaurina, 
aut savo bjauriu klaidu neat
simena kaip slysta in pragarą. 
Teip, teip, mano rūteles 
smirdėtos misi i na, 
tokios.

Kada parbėga 
mon, 
a.usi prie sienos ir 
kaimynai kalba, o 
girdi koki žodi, 
d a daugiau, 
svietą. Davadnos moteres 
privalo del tokios liežuvnin- 
kes szluota paymti ir suvis in 
grinezia neinleisti. 
pasielgimą velniai inleidžia 
in ausis sutirpyto svA'ino.

Tokiu cziukju randasi 
mažai. ' 
jei vyrai

I lievulis ant kojų.
1

Yrą teip pat padirbti isz drūto stipri) gurno.
Jeigu vėl kada pirksi te ezeverykus ar ezebatus tai 

gaukite Ace-Ili.
Jusi) api’linkeje ran* 
dusi sztoras kurtume 
gulite pirkti Ace-lll 
apsiusimus, o Jeigu 

negausite tai raszykite 
tle*og pas mus.

Converse Rubber Shoe Co.

ar
Jumis jie suezedins pininga.

Žiūrėkite kad 
butu didele 
Ttsftlifera ’ 

ant padu

apie neti- 
buda- 
kitas 

aplojo o ir
Motoras vi- 
bot paezios

■f
Ii
‘•i

abitdu sii-
jog ne dulkeliu juju ne- 

X*w •
-— Tai baisus daigiastatfdras 'nmnb*pono yra miizi-

niszkas jog
nodeliu pakol sunesztnm in pa
lociu ir daugybe vietos. Netu
rimo tiek žmonim ir skubinam 
sugryžimu namon, o 

savo tarnaites
iszrinktu tau
mei nuoirkt.

— Ne, — Įiaszauk.e karalai- 
da sziandien turiu viską

pamatyt; nuveskie mane ant’ keliu in akmeni, o karalaiczio 
tegul

užimtu keliolika

gal nu
šilusi

te —

' f

i
Malden, Mass."

•— lai baisus daigias, nes 
ar nedali isz to iszsisaugot?

— Galimas daigias, jeigu su 
ras teip išztikimas ir narsu 
prieteliu, jog in vieta šest ant 
arklio iszims jam iszausies pei
li, kuris j;ra tonais paslėptas ir 
durs su juom in kaklą, 
viena nelaime daigtu, 
tai negalimu daigtu, 
apie tai pasakytu pavirstu igi

raš teip išztikimas ir
• t t • • ’ • • I

kurios i 
visko ka geistu-

laivo tavo pono, tegul jisai 
pats man parodo skarbus.

To tiktai norėjo isztikimas 
tarnas tuojaus nuvedė karalai
te ant laive)., o paregėdamas jia 
ja karalaitis karta;

keliolika 
puikiu zoboveliu i n vyniojo in 
szilkine skepetaite ir tare in 
karalaiti:

— Asz ejnu in palociu, o 
tu liojikie vishs dalintus pasta
tyt tint stalo ba gili iiiitii pasi-

in

J

i

ba persi-

’ .pn" jog visos

tada 
nes vra 
ba kas

neiszgialbes.
— Teip, teip, nesiranda pa- 

gialbos del karalaiczio ir jojo 
sužadėtinės norints ir iszsisau- 
gotu pirmutines nelaimes ir 
pribūtu in palociu, tai ras pa-

tikrino jog buvo tūkstanti kar- kajuosia ant stalo du puikus 
ant 

Sumuszanczia szir-
džia apvedinejo jiaja per laivą 
lodindamas tukstanezius viso
kiu puikiu zoboveliu.

Karalaite su dyvu 
nėjo viską ir 
viską.

Nuvedė jiaja in žemutinius 
pakajus kur viskas da puikiau 
buvo prie szviesOs žibuties, o 
kada iszojo in virszu o saule 
szViete vela ir nepažino jog 
jau antra diena prasidėjo kaip 
apžiūrinėjo

tu puikesne ne kaip mate 
portreto.

plosczius pasiutus isz aukso ir 
iszsodintais su brangeis akme
nius, jog kitu tokiu nesiranda 
ant syieto, per ka norės uždėt 
ant saves ant svodbos, nes uo

apžiūri- žino nabagėliai jog kada uždės
norėjo mipirkt

puikus daigtus 
Nejauto to jog vos ženge koja 
ant laivo isztikimas tarnas lie- degtu, 
pe plaukt nuo kraszto savo lai- 
voriams o laivas plauke kaip 
žaibas.

Ant galo apžiurėjo viską pa- 
dekavojo kiipcziui, o
mas nuvargima, paliepė idant

tai abudu sudegs imt pelenu.
— Ar niekas negali juos ap 

saugot, norints ir žinotu, ba 
pavirstu in akmeni igi juostai.

— Nes asz žinau, jog ir nog 
tos nelaimes galėtini jin apsau
got tas, kuris paimtu ploscziu 
ir inmestu in ugni, nes kitaip 
negali to padaryt kaip su gele
žinėm rėplom ba kitaip pats su

Ir tai nieko įiegiatootu,
— paszauke treczias juodvar
nis — norints ir isz tošios ne
laimes iszsisiuigotu tai kanecz 
turi nusiųst, ba laike szokio, su 
karalaicziūin, jaunamarte, jojo 
pati puls ant grindų kaipo ne
gyva, ir niekas josios no sztant 
atgaivint, ba niekas nežino,

jausti a-

vestu in palociu isz kur pri
siims žmonis idant nupirktu 
daigtus sunesztu in savo paka- 
jus ir užmokėt kiek priguli.

Vos prisiartino prie kraszto 
laivo $u persigandimu paregė
jo jog ant pilnu mariu o ne

isz kur na
tai pirmiausia prikisza 

klauso ka 
kada isz- 

tai da pride-
ir paleidžia in

Už toki

ne-
O jau nelaimingi tie- 
i, katrie nežinodami 

apie paszelumus tujų bobų, 
gaunasi pas jias ant burdo. 
Vienas davadnas vyrukas pri
buvo pas viena tokia kiaule 
ant burdo ir 
dienas, pamėtė burda ir 
ba įr iszdume in svietą ir 
badai bėga isz porsigandimo.

Geros moteres daug gero 
galėtu padaryti ir visokias 
nedorybes isznaikintu. Nega
na, jįjįg paezios niekam never
tos, nes ir juju vaikai da bus 
niekesnio sztamo, o ypatingai 
tosios juju dukreles ka prisi
žiūri ant visokiu darbeliu ma
meles.

Geros gaspadines puikei 
vyrus užlhiko,

pabuvos . kelias 
dar

da

nepavelina 
plovoti, girtuokliauti ir nakti
mi valkiotis, tiktai pas bruda
bjaurybes’ užsilaiko.

# •'

Buvau ana diena Bostone
jog reike jai kaklu perdurt ir kur pamacziau, jog tenaitines

J ~ - ji '.j * H J- _/ . ' ' ' — 'M * a 1 * " .teipjlgai krauju giulbt pakol mergeles yra darbszios ir pu-
Jeigu to nėrneatsigaivins.

padarys karalaitis numirs isz . T
krasztn jau nebuvo matyt Sa- didelio giiilesczio, o karalaite » 

nesiranda pagialbos, ; ba kas 
apie tai pasakytu, tai visas pa- ' 

r* w ’ y ~J * + k x ,1 * 1 ■ ’

Nulėkė juodvarnei, o isztiki
mas tanias nustojo grajyut ir ...
vo uzsiniisHnias

lu Auksiniu Krasztn.
— Ach! — paszauke užlauž- 

dama rankas,
ir likausi paimta panevale. Ga
vausi in

vi____ y

apgavo mtfyo

rankas razbaininko 
kuris kiipczium prasimino nes 
vėlinu numirt ne kaip ilginus 
pasilikt po jojo valdžia.pasilikt po jojo valdžia.

Ir isztrauke rankas idant 
szdld in mares nes

4m
r^ry-TH-

palaidota bus gyva, ir ant to

virstu in akmeni

iki rytojaiis prasėdėjo ant lai
vo užsimislinias ir gerai ap-8 1

MAGDE. aAk, kaip man niekti gal- 
tlbandkiau i mazgojimas,

trinkimus, muilavimus — ir riskas tas 
nieko nepaaelbijo nuo tu bjauriu piru* 
kanu... Man giAa net darosi

aNa, tai kam tau k f st be- 
reikalingai! žiurtk, kokie mano plau* 
kai gražus, i t rinus ir Hysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- T ? T T” r*   j. - * —  ______ t • • _

plaukų ir odos sustiprintojisr

r<j /

nieko
... j.
.v j /?/•;.

tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gapitai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal [ 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
! RUFFI^KS !
I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
z pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 2 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaųjintų. I 
j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
? 65c., bet jus sakysite, k^d jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^Į 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai f 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
į—‘’•F. AD. RICHTER 6 CO.,'326*330 Broadway, New York*®—

......................................   l,"‘ .. ........................................ . - ' ■■ < «' ■■■» — >■■■——— —.....-.......  -I-— .1. . .......................

Stebėtinas Fonografas

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus?. Kas galbūt 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odą?

RUFFI^KS
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, k^ad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^ 
1 - y-” ■ ’ - *------- : • .. : . .
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

Gcriausis Gramofonas, 
koks tik kada nors buvo 
parduotas už teip maža 
preke. Gražus mahoga- 
ninis, dailiai ir druezei 
padarytas, turi gražu, 
žavėjanti baisa, turi ex- ♦ 
tra drūta sprinzina ir ' 
motorą, grajina viso
kios iszdlrbystes rekor- * 
dus. Didumas 17x17 ir • 
13 coliu augszezlo. Toks 
gramofonas gali užtekt 
visam gyvenimui. Nie
kur negausite toki gra
mofoną už teip žema 
preke, nes jie visur 
parsiduoda po $35 ir 
dauginus. Mes užpirko-u 
me ju 500 nuslbankru-® 
tijusios firmos, todėl 
galim pigei pardavinėti 
pakol ju turėsime.
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Tiktai už 
A«t Traap* Laika
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Sykiu su gramofonu prisiusime ir 10 gražu dainų ir muzikos rekordu ir 
300 adatų dykai. Gvarantlname užganėdinima, kitaip gražiname piningus. 
Taigi jei norite pasinaudoti proga tai prisiusklte tik $3 rankpiningu o
likusius užmokėsite atsiėmė gramofonu, rekordus ir adatas, 
tuojaus kad ne butu vėlu. Adresavokito szitelp:

Practical Sales Co.

Raszykitc

1211) N. Irving Ave. Dept. 25. Chicago.
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ii GRE1ITA FAGt:E]XZBj9L
Silpnybės, paeinančios nuo pereidirbimo, pailsimo, sąnariu ir 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiega, dauginus be jo neapaieina. 
Yra tik>Tienas Pain-Expellerls ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vahbaženkliu

4a ANCHOR (ĮKaras) 4a
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras Ir jas tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 33c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
' J

raumenų r

1

'P
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikra* Ir joa tokio

F. AD. RICH TEK: & CO., 326-330 Broadway, New York
svai’fttindMmas žodžius
« a. "karalaitis l karhliąus.
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Žinios Vietines
— Nedėlioję pripuola 

'Antano.
— Filadelfijos dicezije ka- 

talikiszkos bažnyczios, 
puikia fanna ant kurios pasta- 
fys prieglauda del sieratuku isz 
ISkulkino ir Carbon
Toji prieglauda randasi arti
moje Orwigsburgo, už kuria ar- 
cibiskupas Daugherty užmokė
jo czverti milijono doleriu ir 
galema joje sutalpyt suvirszum 
tris szimtus sieratuku.

— Po pavietu 
nauji apgavikai kuriu kož.nas, 
kuris nesenei pirko narna, pri
valo apsisaugot.
Vikai dagirdia, buk kas pirko 
narna, ineina kaipo inspekto
riai peržiūrėti narna ar viskas 
jame paredka, o kada iszeina 
tai isz namo dingsta ir brange
nybes o ir pinigai, 
tokiu inspektorių.

t Panedelio ryta, North 
Mahanov kasiklosia likos už
griautas ant smert Juozas Va- 
daponas 35 metu amžiaus, gy
vendamas po No. 436 E. Mar- 

‘ket ulyczios, palikdamas dide
liame nuliudime paežiu ir du 
mažus vaikus. Nelaiminga 
moterie dažinojns apie nelaime 
krito isz gailesezio ant uly
czios. Velionis pergyveno Ma- 
hanojui 17 metu, prigulėjo prie 
Rymo Kataliku Susivienijimo 
ir Szv. Juozapo parapijos. Lai- 

ketvorge po direkci
je graboriaus Traskaucko.

t Park Place No. 4 k ašy k- 
losiu likos užnmsztas per 
puolimu akmens 
druszkeviczius 
žiaus, buvusis kareivis.
lionis buvo jaunikiu ir noture- 

jokiu gyminiu. 
Laisvu Sun u 

Laidotuves pet- 
grabo- 

Velionis 
Jonu Czer-

dotavęs

>« 4U

ęi

pirko

pavietu.

valkiojęs!

Tiejei apga

Saugokitės

ryta,

vaikus.

nu-
Leonas An- 

29 metu am- 
Vc-

jo czionais
Prigulėjo prie 
draugystes.
nyczioje po direkcije 
riaus Sakalaucko.
dirbo drauge s5i
kaucku, bet per kokia tai klai
da, dreiveris nuvožė kuna pas

i kuri buvo 
Žinoma gaspa- 

jog Czerkauckas 
likos užnmsztas ir pradėjo jin 
apraudoti.
atcjna isz darbo Czerkauckas 

f ir pamate kad ant duriu kabo 
gailos ženklas. Na-gi kas 
czia f pamisimo Czerkauckas. 
Ine jo in vidų ir g 
apverk i neja žmonis.
kino apie sumaiszima nebasz- 
ninku, o graborius jin iszvcžc 
pas Antana Kamanaueka 
kuri Andruszkcviczius 
ant burdo.

— Vietinei Sportai turės 
pamatyti 

Zbiszka, kuris turės 
Boezkausku

gaspadoriu pas 
Czerkauckas. 
doris mane,

Kad sztai vakare

ženklas.

irdi kaip jin 
Iszaisz-

pius 
radosi

garsinga 
vmtines 

ateinanti 
utaminka, Szenadorije seredo- 
je, Mount Carmel petnyezioje 
o Szamukuosi a 
san va i te.
mas Vladas Zbyszka ir vėlina
mo visiems atsilankyti ant tu
jų ymtyniu.

proga

saleje

sukatoje kita 
Visiems vra žino-

SAULI?

I 
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I
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— Utarninke atsibuvo lai
dotuves motinos 
Daugherty, 
Homesville, arti 
Pats arcihiskupas laike miszt 
už mirusia savo gimdytoja ku
riom asistavojo daugel kunigu 
o laidotuvesiiy Jalybavo 
du szimtai kunigu isz visos di
ecezijos. Kunigu choras isz Fi
ladelfijos adgiedojo gregorijo- 
niszkas Miszes po 
vargoniko kun. Murphy isz ka- 
talikiszkos operatiszkos drau
gu ves.

Plentas terp Fraekvillos 
ir Saint Clair dirbasi pparezei 
ir kaip rodos bus užbaigtas ru- 
denije. 
liausiu vaistiniu plentu szioje 
daliję valsczio ir 
gales

kuri
arcibiskupo 

gyveno 
Giradvilles.

‘S

apie

vadovyste

lvis tai vienas isz ge-

automobile! 
piszkyt kaip ant stalo 

Isz Vulkano kėlės teipgi prasi
dėjo in Skrantus ir bus vienas 
isz geriausiu, tik ant nelaimes 
ne visi gales pasinaudoti isz 
jojo, jeigu neturi automobi
liuos.

neturi
t

— Svarbi žinia Lietuviams 
praneszu visiems kad uždėjau 
Banka po numeni 601 West 
Mahanoy Avė., Mahanoy Cty, 
Pa.
vakortes, siuneziu pinigus, pa
rūpimi pnszportus keliaujan- 
tiein in Lietuva ir in kitas sza- 
lis, pinigai yra priimimi 
giam palaikymui ir iszduoda-

Meldžiu kreip
tis ypatiszkai arba per laiszka. 

Su pagarba
V. Lapinskas

D ra u gyja
Szv. Vincento pa-

Czia pat parduodu Lai-

iam palaikymui 
mos knygutes.

sau-

— Labdaringa 
po apgloba 
renge didelia vakariene 14 d. 
Juniaus Boezkausku salėj?. 
Pelnas nuo vakarienes paskir- 

suszelpimui naszMu ir
Inžanga bus tik- 

rraukimas ant nau-

Boezkausku

tas 
naszlaicziu. 
tai 15c. T 
dos naszliu ir naszlaicziu teip
gi atsibus 
rienes.

vakare laike vaka-

Praneszimas.
Petnycziojo Birželio 11 die

na, 1920 m. Boezkausku saleje, 
7:30 v. vakare įvyks Szv. Juo
zapo lietuviu parapijos 
hanoy City metinis 
mas. Visi,
bažnyczios ir rūpinatės 
pijos reikalais kvieczianii da
lyvauti. (to 47.)

Szv. Juozapo parapijos 
Klebonas ir Komitetas.

Ma- 
susirinki- 

kuric reikalaujate 
para-

Pa.

METINIS SUSIRINKIMAS. 
Parapijos Szv. Juozapo Liet. 

Kimo-Kataliku Mahanoy City,
Bus laikytas Petnyczioj 

11 Birželio, June 7 vai. vakare
Lietuviu Parapijos Mokslaine- 

parapijonas 
užsimokejas metine mokesti in 
Parapija Szv. Juozapo yra pra- 
szoma.s atsilankyti ant szito su
sirinkimo, nes yra daug svar- 
bu reikalu ant apsvartymo.

Per paliepima Komiteto
V. Kriczina, Prezidentas

Kiekvienas

T

DIDELES YMTINES
UTARNINKE

Boezkausku Saleje 15 JUNIAUS
Pasaulės Garsingiausi Drutuoliai

Vladek Zbyszko su Juozu Juszka
Lenkiszkas Drutuolis Lietuvis isz Chicago

su

Ivanovas Podubnov ir Clarence Dorker
Rusiszkis Drutuolis • Isz Tamaqua, Pa.

Karol Vogel
Kanados Drutuolis

su Phillip Uggir
Isz Coaldale, Pa.

Ymtines Prasidės 7:30 vakare.
INŽANGA $1.10 ir $2.20
Shenandorije ymtines atsibus 
Seredoj 16 Juniaus ant Maher 
sales. „ ______

I
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A. R. K. DARBININKAMS 
DARBAS.

kūdikiai isz-
ligonbu-

Washington — Padėjimas 
Centrines ir Rytines Kumpos, 
kur naujai gimė 
neszti isz motnystes 
ežiu apvynioti laikraszeziuose
ir kur vvrai *ir moters be tinka
mu drabužiu, priveTezia Ameri. 
kos Raudonąjį Kryžių kreiptis 
ptįę savo darbininku per visa 
szali prągzhril’ skylėti isznaujo
pradėt tlnųnuiu .siuvihia’J į*

Prauesziniai isz ICuvopos kur 
ligos, skurdas ir bodaft vis nai
kina žmones rodo, jog reikės 
padidint Raudonojo Kryžiaus 
llrabužius jeigu norėsime 
lengvint padėjimu ir pagelbėt 
toms tautoms normaliszkai sa
ve atsiaisyti.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriai praszomi kreiptis 
atyda in szi atsiszaukima nuo 
human it aiiszko atžvilgio.

Nepraszo kad skyriai steng
tųsi atlikti tiek darbo kiek bu
vo atlikta laike kares. Ne! Tik 
tiek, kiek skyriai gales dykai 

Suprantama, skyrius 
turi neszt visus kasztus ii* siun
time atmokėti visas iszlaidas 
lig New Yorko, kur vyriausias 
skyrius

duoti.

pa-

ims visa atsakomybe.
Patartina, moterims susitart 

darba 
kuri 
ka-

ir kaimyniszkai atlikti 
ir iszrinkt viena motere, 
apsipažino su darbu laike 
res, peržiureti visa darbu.

GEBI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsluvinejimo Szlebes, Padusz- 
kaltes, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE “SAULE”

u

♦♦♦

Tvircziausia
Lietuviszka X

Banka

♦%f

A
O X

--------------- X
Didele kaucija sudėta Vals-

Y stijos Banke Departamente. i
Eslii po priežiūra Vaisi įjos, £

$ teip kad piningai sudėti mano J 

*t* bankoje negali pražūti. Frl-
| imu piningiiN k n u gi am paltu- | 

1/I I f it at w I si Vhltt I tt irll m Itt ^B^

J bankoje negali pražūti. Fri*

*|* kiinul. Siuneziu piningus In 
visas dalis svieto, pagal 
dienos kursą. Parduodu
laivakortes kompanijų nu-

♦T* statytam* kainoms. Pampinu ♦?»
paszportiiM 
in Lietuva.

keliaujantiems
Viskas daroma

t teisingai, greitai ir pigiai.
Ihiszykite apie kainas o gnu*lipu? MilllUO V gilll- 4*4 

site greita ir teisinga atsa*
X. kinui. Adresu vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

t
t

T
*t* Mahanoy City, Pa. *|*

Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus

Reikalaudami

raszyti
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

NES1TIKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Sluncziu Hzirdlnga padekavone UŽ 
tclp puikia knyga kokia yra "^nkstan- 
tls Ir Viena Naktų**, Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už sztmta doleriu. Su pagarba. 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md.

PIRMUTINIS »IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE,

Lietuviai kreipkltcs prie savųjų: —
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in Now Yorka, lai tiesog 
kreipkitės pas*Geo. J. Bartasziu, 
Agentą, nes jid yra visiem gerai 
žinomas žmogiįs. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczia 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos J kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitlnkam žmpnis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvlne 
nes užlalkom .narna su 38 kamba- 
rais. Paleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
piasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatlrs niekados. Tautieczlai 
brangus kurio manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus pridcrlsto 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorczlu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537
—   —■ ii-——..i... „--.Į. .ui. ■    p  -------------------------------- —- - - ... - . --   1 -   į  - ------------------------------------

Silpni, liguoti ir nervoti žmones
KREIPKITES IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA 
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuoj aus

atrandu teisinga priežastį juso ligos.
Mano ekzaminavojhnas yra jiasek- 

mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, ligoti, 
klaidos ka Kiti dare, ateikite pas mane 
asabiszkal ir paslaptai pasikalbėsimo. 
Laukti yra pavojingai.

Visos kroniszkos ligoft yra pasekniin- 
gni gydomi per Dr. Ilodgens. 
turite už kietoji imi, Kataru
gerkles, ..viduriu ar Inkstu, ■ kepenų 
netvarka, nervuotl, niisilpnejlina* du
suli, ronas, imsies ir slapumo ligas 
krelpkites pas D r. Hodgens nepaisant 
leokituu padėjime esate.
iszgydlti kur kiti daktarai atsisakė 
gydlL . •

FILES, arba Iszsikiszusla žarnuke,

Jeigu .esate 
ne darykite

Jeigu 
nosies,

Daug Ilgu
DR. I.'W. HODGENS ,

, f 1 f i , i • ’

Specinllstas uŽHlNeneJiisiu Ir kronlHzku
ilgu, rraktlkavcN (lidžiausibse llgon- iszgydyta ant tIhiuIos. Daug žnibnlii 

------ serga sziht Ilga Ir kcnczla iielszpasa-
kyla skauspia, kitokias panaszas 
Ilgas bijodami operacijos ar pjaustinio

Merga salta Ilga Ir kenezia nelszpasu-bnteso Fhlladelphljol.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra ilga kuria kožnas j,eį linksma bus žinoti tokiams ,žmo- 
malnieris bijo. Nelaukite kolei busite nems kad Dr. Hodgens tokias Ilgas 
priversti joszkotl pagolbos, kolei ne gydo be polio ir skausmingu operacijų, 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo Ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA RANCIJA. 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

NEllVlSZKOS LIGOS no kuriu pa* 
eina trotls minties, silpnumas, nėra* 
niurnas, nemlegis, stokus energijos ir
telp toliaus ISZGYDOAII FO G VA

RO D A IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 9 vakare. Nedaliomis nuo 12 lig 8 vak.

124 South Main Street,
f

Shenandoah, Pa.

$20,000 vertes visokiu apredalu
-a==s del moterų ir merginudel moterų ir merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau.

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ,ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

GUINANS MAHANOY CITY, FA. 
M T. CARMEL, FA.

SHENANDOAH, FA.

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prre.D. M. Graham, Free.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkcwicz 
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Trenu.
A. Dantsewic* M. Guvula 

T. G. Hormby

* PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
raucija. Teipgi siuneziu lenku pinigus In lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, pampinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

mt saanoDūDOB uno ejesbud mE

Sluvtittin Ylti. Su šita yla galima pasitaisyti; čevcrykua miiAus. karpetus ir kitm di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina S* 1 • O O

•m**
r t

HkUMkln namie mm gera tori t vn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plienąįrj^irtuojama 0o visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina ♦O.OFi

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
me liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladč Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY

GUTES! OPnalnptyH Bnrtltilnku. 2) KnboliiH. GlSflptiu Knysolo. 
Už šešias kitoniškas magiškas štokas ir trjs lietuviškas knygutes kaina SMK

INrBiajfiM I2* 11 n ii M Ornknlnm arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa* 
veikslčiiais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslųC Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapiu Gražiuse 
audimo apdaruose SK1.SO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. p. TANIS & CO.
__  ’ -__ b—K A _  t L . Si ■ __ _ __________ _______________ —

cticutafiB 
FORTUNE 
TELLING 
CARDS 

HMUMflĮĮjpRKAIID

FLAVIM4 CA0P C B 
CHIt A«Q. KL

AOC.

31 EAST 112th STREET, CHICAfxO, ILL.

‘Slaptybe Antgrabio”

VYRU 
LIGOS

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi (rys mergeles, duetas 50c. 

. . 50c.Esu ant szlo svieto, solo
Lietuva Brangi . . . 60c.

. 50c.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

• f
Kas nuramys mano szirdele.

Apysaka isz gyveninio Francuzu
t87 punlaplu. 1‘reko 3Se. W. D. Boc>owvkl*Co

>) f

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge, Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairlas ligas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 

n tlszkai, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lonkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

* Nedaliomis iki 2 vai. popiet.
t Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

i
UNION 

NATIONAL, 
. BANK j 
L MAHANOYa

CITY A

Capitol Stock 1125,000JW 
Surplus A Fronts

Mokamo antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri
dedam prie juau plaingu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mano
muose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasleriua.
R. T. EDWARDS. Vice.Kaa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville
į Su visoms ligoms priima, nno J 
f valandos Iki 10 valanda Isz ryto, < 
C 1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare, J

Telefonai, Bell - Kensington t>31< !
Keystone, - East €720 I

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare !

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. 

įp o i si — —i * ■> p y b e o e — pb b — —i — m bi

Naujas Lietuviszkas Graborlus
KAZIS HEKLAITTS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą t
LIETUVIS ?

Bavnstg Daktaras Karlumeneje,. f
GYDO VISOKIAS LIGAS *

f Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 

Telefonas—Bell 359 1L 
;il!3 E. Coal St. Shenandoahi!

6 lig 9 vakare

LIETUVI8ZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS 1SZRADD1AS PLAUKAMN.
Dckavoje milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o telp-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, lo 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.
kite pas: Drs. Brnndsas Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn, N. T<

Informacijas dykai. 
Hasty-

I I
 A. O. NOVAKAUSKAS

xADVOKATAS
Kampas Main Ir Centre St. 

SHENANDOAH, PA.

Merginu balberiu szapas. 4j 
Uniojs prekes tiktai. Fra- T 
szom. Teipgi iszmokiname 
vy/us ir merginas balbe- j 
rlauti. Neužmlrszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

rlauti. Neužmlrszkite nu-

N.
1202 Fenn Ave.

T

o

Nossokoffs, 
Pittsburgh, Fn.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

viCVi ^f**^^*' 5-^

PIRMUTINIS LTETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlnlu, voselliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius Ir tt. 
520 W. Centro St. Mnhnnoy City, P«-

Jelgu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite In hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALETKA, SartnlnU.

Ruimai: $2.50 igf $4.00 ant savaites
50c: 75c. Igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth' Str. San Francisco.

t

i

i




