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ISZGIRDO GERA NAUJIENNA, JOG GELEŽINKELIECZIAI APLAIKYS $600,000,0000 
DAUGIAU ALGOS.

stovi susirinkia prie Oriantalo, kur ėjo posėdžiai apie pake-Geležinkeliecziu
Da-

vadai
Įima mokesezio ir kur pirmiausi* iszgirdo, Imk geležinkeli*! sutinka padidinti mokesti, 
bar g<*l<‘žink<‘l<*i turės kas metas mokėti daugiau 600 milijonus doleriu del darbininku.

ISZ AMERIKOS

t.

, n

namuosia kuriu turėjo net ke
tu resdeszimts po visas dalis 

Josios gyniines pa
tarta, kuri surinko

miesto.
vms visa
per tiek metu, bet josios gymi
nes sannatinosi josios ir nieka- 

neatlankydavo, nes
jog buvo ubage ir nmu-

Kuom

Szeimyna dos jiaja 
terp mane, 

rejo ne skatiko.

Automobilinei vagis pavogė
32,648 automobiliu praejta 

meta.

290,650,000 baczku gazolino su
naudota daugiau kaip 1919 

mete.
Washington, D. C.—

daugiau padirba automobiliu 
tuom daugiau žmonis 
(lojo gazolino, o fabrikantai ne 
tik pakele preke ant 
26 procentą 
maiszo jin su
idant daugiau jojo butu. 
1919 likos sunaudota not 1,- 

, o prado-

suima

gazolino 
daugiau, bet da 

visokeis niekais 
Mote

Iburdingie-pavogė isz

Pavogė paezia, vyras turi prie- 
laidiniui mokėti už josios 

užlaikyma.
Detroit, Mich. -

Getzu gyveno laimingai
saves ir niekas nesmnaisze jų
jų linksmaus gyvenimo, pakol 
velnes neatnesze ant burdo ko
ki tai Bojteri, kuris nevos buvo 
prietelium Getzo, Bet atėjo toji 
diena, kada Getzas pradėjo nu- 
žiurinet savo prieteli, kad ta
sai už daug kybo prie jojo pa
togios pacziules, jcjg,meile pe
rėjo nog vyro ant
n iaus ir ant galo paliepė Bojte- 
riui nesztis von ir daugiau ne
pulsi rodyt po jojo pastogių, bet 
su juom drauge apleido pasto
ge ir paeziule Getzo.

Ant galesjiuskriaustas vyras 
kreipėsi in teismą, nes Getzas 
pageidaujo savo moteres, bet 
mote re pageidaujo Bojterio ir 
staezei pasakė tai savo vyrui. 
Bojteris sutiko paymti Getzie- 
ne ant tokiu iszlygu, jeigu Get
zas mokes jam už ma i t iii ima 
josios. Ant tokiu iszlygu vy
ras nesutiko o boba dabar pa
siliko ant ledo, nes vyras josios 
nepriėmė o prielaidinis teip-gi 
josios nepasiliko, nes sako, kas 
jam isz suneszioto czeveriko. 
Meile pabėgėliu greitai suvys
ta ir tankei atsitinka, jog pabė
gusia motore buna atmesta p< 
kokiam laikui.
Tėvas perpjovė gerkle savo 

dukteriai.
Vaka r

>

Devv-
ame-

ISZ VISU SZAL1U
———— ' I ■■««

Baisus atsitikimas laike 
svodbos.

Erancije. — Pra
eita sanvaitia atsitiko czionais 
baisi nelaime,Jaike svodbos, o 
buvo tai teiji:

Po vinezevonei kuopa svod- 
bininkn nusidavė 
nuotakos,

Bavonne

kelioli-

SZpOHUH.

nuotaka
žinoma szposau-

pas levus 
kur iszgere

ka cziorkeliu Vyno, visi pradė
jo daryti visokius
Vienas isz juju paregėjus ka
banti knrabinU ant sienos, pa- 

Įrodi* jaunavedžiui, kuris nusi
ėmė karabinai ir paszauke:

“Kam isz ėvecziu czion nu
sibodo gyventi t

“Man, —- atsake 
szipsodamasi 
dama .

Vyras atkiszo Ii a u pa in savo 
mylima, patrauko vamždi, szu- 
vis puolė o su juom drauge ir 
nuotaka.

Pad ūki as isz gailesezio, jau- 
navedi vos galėjo sulaikyt nog 
atėmimo sau gyvasezio.
Paryžinis milijonieris sziadien 

daro pakuta zokone.
Paryžius. — Kliosztorije 

Cart uja ,arti Burgos ,Iszpani- 
joi zokoninkas, kuris* daro pa

savo myle-

Washington, D. C.— 
niolikošia didžiausiosia 
rikoniszkosia iniestuosia vagis 

--- 2 i-a. vjao 32,648 automo
bilius praejta meta. Užpraejta 
meta pavogė 25,629 automobi
liu, kas parodo, jog 
automobiliu auga 
daugiau, 
uis perka 
daugiau atsiranda vagiu, 
kuriu mažas procentas gaunasi 
in kalėjimus, 
vogtu automobiliu praejta me
ta, palicije surado ir sugražino " 
loenininkams 22,116 automobi
lius, o tai už tai, jog daugelis 
vagiu sunaudoja automobilius 
pameta juosus ant kelio.

vogimas 
kas metas 

Kuom daugiau žmo- 
automobilius, tuom 

isz

Isz 32,048 pa

Du kuningai užmuszti, vienas 
sužeistas per perkūną.

Lapaiti*, Ind.— Kada kelio
lika metodiszku kuningu laike

,217,879,649 baczku, 
dant nog 1920 lyg sziam mene
siui sunaudota net 1,418,534,- 
065 baczkas arba
daugiau kaip praejta meta. — 
Kiek tai piningo žmonis iszlei- 
dže su durnas per meta, ant va
žinėjimo su automobileis!

290,050,000

20,000 anglekasiu gal sustos 
dirbti.

Wilkes-Barre, Pa.— Kaip
rodos neužilgio Luzernes ir
Lackawannos pa vietosią
stos dirbti 20,000
jeigu kompanijos greitai nesu
sitaikins su anglekasiais. Prie 
žastis tojo straiko yra tas, jog 

geresnius

su- 
anglekasiu

kompanijos duoda 
darbus kontraktoriams, kurios 
anglekasiai geidže praszalinti 
ir protestoje idant kompanijos 
visus kontraktus panaikintu.

Da u gelis d e te k t y v u 
;erp straikieriu, kurie

randasi 
renka

pamaldos didelioje būdoje, vie davadus ir iszsznipineja vadus 
straikieriu, kurie kursto žmo
nis ant sustojimo dirbti.

kutą netekdamas
kuri už sznipinejima li

kos suszaudvta 1918 mete.
Zokoninku

t u rėžius Pierrė Mortlssac, ku
ris buvo vienas isz ženklyviau- 
iu ypatų Paryžiuje,

mos

yra garsingas

turėda
mas dideli turtą ir mylėjo pa- 
siutiszkai szokikia Matu Hari.

Mala Hari likos suszaudyta 
už sznipinejima, o Pierre nele
kiąs savo mylemos iszsižadejo 
viso svieto inžengdamas in 

jin 
galima matyti vaikszcziojenti 
basa ir nuolatai meldžentysi.

Pierre svietiszkoje karėjo 
atsiženklino musziuosia, už ka 
likos 
O’ 
ai it lauko 
iszdave slaptybes 
nes, už ka aplaikc 
tik kulka in kruti n ia.

svieto
kliosztori kur ir sziadien

svieti szk oje

apdovanotu didžiause
Įarbe, bet jojo

paniekinimo, nes 
savo tėvy
nė medali

mylima žuvo

33 METASF. W. BOC'ZKOWNKI, Editor

DUONINE GLITĄ SOVIATINEI ROSIJOJ.

Tai tau bolszevikiszka Rosije, kur žmonim buvo prižadėta rojus aut žemos, o
turi melsti szmoteli duonos nog savo prispaustųjų

sziadien
Paveikslas parodo glitą vargszu 

vineziu prie duonines stoties, kur iszalkia žmonis stovi po kėlės valandas laukdami truputi 
maisto koki bolszevikai jiems numeta.

sto-

Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

czionaitineje 
mokes Readingo

Rajkauckas 
nauja narna

— Suimtoje 
aplinkinėje 
kasvklos.

— Sziaucziiis 
presikele in savo
po No. 34 East Centre ulyezios.

— Nedėliojo ant kelio ve- 
danezio in Brandonville, sude
gė lyg ratu trekas prigulintis 
prie .Juozo Nahaso, 
važiavo keliolika 
farm u.

— Gerai

kuriame 
žmonių isz

visiems
apėmė va-

tris sunns Petra, Antana ir Ta- 
mosziu kuris gyvena Detroite. 
Graborius Men kev i ežiu s 
ome laidotuems.

Pienas isz sauso pudro 
pagelbės kudykiu gyvastį.

užsi-

Mergąi te 
vaikiukas 9 metu 

užnin
ku ris

atre.

žinomas
Mikolas Slavickas, 
dovysta orkiestros Strand te-

Prof. Slavickas buvo 
sanarium Cincinnati Simpho-
ny Orkiestros per keliolika, me
tu. Mikolas va r seserų nu iž- 
duotoju “Saules.”

— Važiuojent ant kapiniu 
(rokas varytas per Sakaucka 
apsiverto ir visi žmonis iszkry- 
to, bet ant giliukio tiktai 
likos sužeistais.
riai perkirto galva o vyrui isz- 
sukta ranka.

— Seredoje lietuviszku lab
daringu moterių ratelis turėjo 
suvažiavimu pas ponstva Ka- 
zunus Brandonville, kur likos 
priymtos karaliszkai.

— Lietuviszka
Gvardije turės puiku pasilinks 
minima 30 Sept. Maherio sale- 

Pelnas ejs ant suszelpimo 
sužeistu kareiviu.

— Albertas Denczi ir Anta
nas Kuba i t is l ikos 
tais ant paliepimo
torkos kuriai nedavė ramybes 
su savo liežuveis. Tokiems rei
kė žiotis subraklint su spina.

— Utarninko po piet Packer 
No. 4 kasyk losią likos užmusz- 
tas Valteris Lack 30 m.
mintis 514 W. Cherry uli.

keli
Tūlai inote-

York, Hill, Pa.— 
11 metu ir 
farmerio Juozo Enikio 
sze kirmėlių ba.rszkuti, 
turėjo pelikes pėdas ilgio ir 
keturi u coliu storio, 
rojo 13 barszkucziu. 
inkando juju mylema 
ka kuris tuo pastipo, 
notomindami ant pavojaus ku- 

' ^K^Cti'si ant 
lazdoms ir akme-

kuris tu- 
K 1 i'lliV k 
szuniu- 
vaikai

ris ir jiems grasi
kirmėlės su

Tėvas skūra nulupo nog
at-

nais.
kirmėlės ir pasilaikys ant 
minties.

Kazimieras 
gyveno žemesniuose 
riuose 917 W. 34 St. 
gi m i uos i ir

Valstijų 
Vieszos Sveikatos bjuro mėgi
nimai, kurie dabar bandomi, 
bus paseknmgi, tuoj bus gali
ma parūpinti kudykiams ty
riausio amerikoniszko pieno, 
tas kasmet pagelbės szimtus 
tukstaneziu kudykiu.

Didžiuma tropiszku szaliu 
neturi karves pieno, kuris ge
riausias valgis bonku-maitin- 
tiems kudykiams. Net'ir kat
rose Suvienytu Valstijų dalyje 
nėra IcarVes pieno, b jėfgn yra, 
tai kokybe tokia prasta, jog 
pienas pavojingas vieton nau
dingas.

Su bendradarbvste Bostono v

Kudykiu Hygienos draugijos 
ir prof. K. J. Rosenau isz Har
vard Universiteto, Vieszos 
Sveikatos bjuras gan aiszkiai 
parode tinkama ir geruma džio 
vinto pieno prie kurio pridėta 
sviesto riebumai.
menesius tas pienas buvo duo
tas bonku-naitintiems kudv- 
kiams neturint szesziu menesiu 
ir temijimai atsargiai padary
ti. Be iszskyrimo pienas buvo 
naudingas.

Pieno džiovinimas ir perdir
bimas turėjo daug permainų 
bet dabar galu gale padarytas 
isz sauso pūdo, kuris lygus su 
geriausiu pienu isz geriausios 
pienynyczios.

Piene mažai randasi bakte
rijų, tas priguli nuo džiovini
mo proceso. Sviesto indejimas 
priguli nuo 
t ingo kuily k io ar 
ypatos.

Beveik kožna

Universiteto

Chicago.— Juozapas Galdi
kas — Janczauskas 45 m. ir 

Bajoriųnas 42 m. 
kamba- 
Ten jie

valgė, t. y. patys 
buvo szeimininkais. JKasta už
statytas ant gazinio pecziukio 
katiliukas, kuris, matyt, užvirė 
ir užgesino ugni. Guzas pradė
jo veikti po kambarius ih nedė
lios ryte abudu rasta jau 
stingusiu.

LaVonai randasi pas 
riu St. Mažeika, 
Avė.

Per kelis

so

grabo-
3316 AuburnBolszevikai apleidžia Lietuva.

F" ..................... . ..... .......

Washington, 1). C. Atstovy
be Amerikoje yra gavusi Rug- 
pjuczio 9 diena “Eltos 
legrama,
8 diena isz Kauno:

Pabaigtos derybos su rusais 
del Vilniaus ir kitu okupuotu 
Lietuvos Evakuacija bus tri
mis etapais.

Mažeika

Laisves
nas isz juju atsistojas paszau- 
ke: “Jeigu perkūnas trenktu 
in szita būda kiek isz jus myle- 
mi klausytojai yra pasirengia 
ant mirties

Tame užėjo
t imi,
perkūnas trenke ir
bilda kur
Kada žmonis apsimalszino, pa
regėjo gulinezius negyvus ku- 
ningus Lentz ir Huston, o kun. 
Timber 
žemos.

” kab-
i szs i u s t a R ugp  j u cz i o je.

TIKYSI PUOLIMO
WARSZAVOS.

New York.— \ aka r įniro 
Madeline Longiocoliene Bell
evue ligonbuti nog žaiduliu 
kokius aplaike nog savo levo.

Badai tėvas Madelines, 
ris turi 52 metus amžiaus, bai- 

kada daginio buk 
jojo 18 metu Madelina iszteke
jo slaptai už Vinco Longiocolo 
turinezio 60 metu amžiaus. Ka- ž 
da tėvas daginio buk jaunave- sumindžiotais kada bego 
džiai buvo atlankė savo priete- budos.

sei imrszo,

nog

ku-

tennis 
už 
ne 

Abudu vvrai

viesulą su lie- 
pradejo baisei

palaike in 
kuningai.

žai boot,

Surado 300 doleriu po 
keliolikos metu.

Chicago.— Po keliolikos 
tu jieszkojimo,dingusiu 300 do-

Martinas Svavi
szas paslėpė ir negalėjo surasti

nie
aresztavo- 
vienos ak-

liūs artimoje, nusidavė 
ir perpjovė dukteriai gerkle 
tai, kad isztekejo už senesni 
kaip jisai buvo, 
dingo po tam atsitikimui.
i i Varginga” motere mirė pa

likdama 185,000 doleriu 
verties turto.

Newark, N. J.— Mrs. Dami- 
69 metu am- 

žinoma per 
” mi

s to vėjo

gulėjo apdegintas ant 
Daugelis žmonių likos 

isz

Už vogimą laikaszcziu likos 
nubaustu 25 dolerius.

Detroit, Mich.— Už vogimą 
laikraszcziu nog duriu ana die
na Edipas Moyersas, likos nu
baustas per slidžia Colter 
25 doleriu ir kasztus.
pasakė, jog

leriu kuriuos

likos tik dabar surasti 
darbininkai pataisinejai jojo

Svaviszas, kuris mirėnarna.
1918 mete, pasakė 
kams priesz smert,

savo

kada

vai-
buk jisai 

paslėpė namie 300 doleriu, bet 
nepabaigė iszaiszkyt kokioje 
vietoje. Vaikai perjieszkojo 
visus kampus bet piningu ne
surado. Darbininkai rado pi
li ingus jmt pastoges po grindi- 

• • l
mis.

Tuojaus Lietu
vos civiline Valdžia Vilniuje 
Iki Rugsėjo 1-os dienos bolsze
vikai pasitrauks

susitarimas

Lenkai puolasi adgal. Rumu
nai prigialbes Lenkams. Bol- 
szevikai elgiasi žveriszkai.

Puolimas War-

reikalavimo ypa- 
suaugusios

k

pieninyczia 
nenaudoja visa pieną. Tas pie
no eikvojimas dabar isznaikin- 

Pudruotas pienas nesu- 
gcnda per ilgiausia laitai ir ga
li but parduotas bile pasaulio 
kraszte.

tas.
gyve-

. . . •’ pa’ 
likdamas moteria ir viena ku- 
dyki ir Vincas Gobrikas 35 m. 
gyvenantis 434 W. Columbus 
uli., baisei sužeistas.
dirbo prie “

— Susitvėrė czion moterių 
Geroves Drauguve

Pa-

So-
Abudu

rabinimo pileriu.”

naujon de
markacijos linijon nuo Narocz 
ežero pietuosna eis toliau apie 
70 kilometru rytuosna nuo Vil
niaus paskui pietuosna (nuo) 
Vilniaus Cardino geležkelio.

Vakaryksztis
Bolszeviku okupuotoji Lietuva 
evakuojama sekaneziai: plotas 
Sziauren linijos Neris iki Nar- 
vocz — Gudegaje — Soleczni- 
ki — Pereicze ne vėliaus Rug
sėjo pirmos dienos, 
plotas praėjus 
reikalui, 
pradeda 
poryt.
1920.

“Geroves Draugu ve” kurios 
tykslu bus prižiūrėjimas našz-

Rokunda sumeines.
Vienas žmogelis, kada ren

gėsi in spaviedi, tai kožna kar
ta savo paezia muszdavo.

Paklausė kaimynai, del ko 
teip daro, o jis teip atsake:

— Mano labai trumpa po
ni ietis ir ne galiu atsimyti ma
no griekus, tai kaip pradedu 
boba pliekt, tai viską man pri
mena.

Likusiu liu kudykiu ka(la tosios per 
atrateginiam

Vilniaus instaigos
perdavinėti mums

Balutis.

diena rasis prie darbo. Kudy
kiu prižiūra, randasi ant North 
Main uli.

f Praejta petnyczia atsibu
vo laidotuves naszles Jevos 
Kvietkauckienos (Quinn,) 
metu amžiaus
pas savo sunu Antana po No. 
26 South Lehigh uli. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
pamaldoms ant kuriu dalyba- 
vo daugelis pažinstamu ir gy- 

Veliono buvo sena
gyventoja ir pergyveno
12 motu Mąhąnojuį, po tam ap- 
n? HMrvonrlnmn n7iAnaic "rixi*

ant 
Sudžo 

jeigu d^i karta tu
rės toki vagyliu nubaust, 
ne tik jin nubaus piningiszkai 
bet da pasodys in kalėjimą.

Nesenei tūlas Lietuvis ir tu
rėjo užmokėt gana dideliu baus 
me už prisisavinimo “ 
isz kito žmogaus bakso.

Vogimas laikraszczio yra žo- 
miauso budo vagysta už kuria 
valdžia gana sūriai baudžia. 
Tegul szis atsitikimas buna

o

tai

Banditas Villa pasidavė po 
penkiu metu žudinscziu ir 

pleszimu. August 9, mu. ■Inikų Zazzaliene, 
žiaus, kuri buvo 
visus kaipo “Maža Mere 
re czionais ana diena, palikda
ma turtą vertes ant 185 tuks- 
taneziu doleriu.

Maža Mere pardavinėjo ant 
ulyczios vaisius per daugeli 
metu, buvo labai mielas^irdin- 
ga motore, tankei iždalindavo 

vaisius o 
per 37 metus nepakėlė randos prasarga visiems . vagiliams 

“ - ® . m a * *jh., ■
vaikams visus savo

Saules”

San Pedro, Meksikas. — Po 
penkiu metu razbaininkystes, 
bandytas 
pasidavė in rankas 
niszkos valdžios, 
kokias padare su valdžia. Pa
sidavimas atsibuvo po medžiu 
artimoje miesto San Pedro, 
kuri užtvirfųip, su Užgėrimu

Franciszkus Viliu 
rneksiko- 

ant iszlygu

San Pedro

Jonas Vileiszis.
Lietuvos Atstovas Amerikoje

— Privatiszki danoszimai 
isz Lietuvos danesza, buk so- 
viatu valdže sutiko ant Lietu
viu iszlygu ir dfileis Vilnių, 
bet tik po tokiu iszlygu, jaigu 

valdžia atyduos
bolszevikrtms visus geležinke
lius ir trukius ant persitrauki-

Z rurt F -i imc*

lietuviszka

bonkos gero koniako su savo

87 
gyvenanczios

miniu.
apie

rvtrtrAtulumn PnliVn

London. — 
szavos vra. lankomas kas valan
da, nes Lenkai ilginus negali 
atsispirinet bolszeviku užklu- 
pimams ir puolasi adgal.
kelije yra pamesta daug karisz 
ko materijolo kuri Lenkai ne
spėjo su savim pasiymti. 
kolovas jau paymtas.

Washington, D. C.— Lenkai 
meldžo Suv. Valst. kanogrei- 
cziausios pagialbos. Preziden
tas Wilsonas prižadėjo suszelp 
ti Lenkus visame.

London.— Lenkai priėmė pa 
sinlinima Bulgaru su suszelpi- 

Keli regimentai bulgaru
jau likos iszshmsta ant len
ki szk o f r unto. **

London.— Bolszevikai užym v 

darni naujas vietas traukdami 
ant AVarszavo, papildinėje bai 
sybes ant gyventoju kuriuos 
apipleszineja, žadina ir zagina 
ne tik moteres ir merginas, bet 
Raudono Kryžiaus tarnaites. 
Sužeistus iszmeta isz ligonbu- 
cziu ir juosius žadina be jokios priežastis jog ponia turėjai juo 
minlnevird vatos N ill S ant koiu.

i 
Pasako delko.

Ponia ant szaucziaus:— Asz 
vakar pirkau pas jus czeveri- 
kus o jau sziadien suplyszia. 
Kaip tai gali būti.

— Sziauczius pamislinias at 
sake: Matai ponia, tai bus toji

a hi r ant koiu.
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KAS GIRDĖT
Czionais Amerike, jau Lietu

vė! daejna prie supratimo, jau 
pažino apmaudinga patrijotiz- 
ma. J ‘ 
visiems “perlonams” ir 

jeigu ne

i

Tie jei szimetinei larmai 
“pat- 

rijotams,” jeigu ne ant visa
dos, tai ant ilgo laiko užkirto 
kelius. — Iszlindo yla isz mai- 
szo ir del visu pasirodė.

szviesus Lietu- 
nesibovina patrijotizmu 

su skranda savo tautieeziu, ba 
tuom bjaurinusi ir puikus bū
das ne vėlina apgaudinėti var
gingu žmonelių.

Protingi ir 
vei,

Kaip rodos bus malszu torp 
Lietuviu Amerike per koki lai- 

Dabnr lauksime kokio 
naujo isatnisio, o kaip girdėti 
tai, tai ketina susitverti komi
tetas del rinkimo atiku ant pir
kimo laivakorcziu del visu lie- 
tuviszku ministerin kurie keti
na pribūti in Apierika jieszko- 
ti lengvo džiabo ir muilinimo 
akiu czionaitinems Lietuviams

ka.

geidžem būtiKuom labjan 
neprignlmingais nog svetim- 
taucziu irprieszu musu gerbū
vio, tuom labjan privalom but 
solidariszkesnois, 
su

grei tesueis 
paszelpimu vieni kitiem. 

Privalom mokytis proto ir bu
do pasielgimo nog musu prie- 
szu.

neMokslas žmogui ne tiktai 
priduoda iszminti nes ir geres
niu jin padaro, nepriguhningu 
prie kitu, 
rum. 
mokslą, 
yra, kada buna vienas. Laikas 
pas apszviesta yra brangus 
kada užsiyma knygoms. Gera 
knyga yra geriausiu ir isztiki- 
iniausiu jojo prietelium, kuris 
nepersimaino ne ižduoda ir vi
sada žmoįu suramina visosia 
nesmagumuosia.

užganėdintu ir do- 
Dei žmogaus mylinczio 

mylimiausiu daigiu

Jeigu musu moteres ir mer
ginos žinotu, kiek kenke jiioms 
vystės (gorsetai) tai 
tuosius pancierius sudegintu. 
Už penkesdeszimts metu teby- 
rei gorsetai bus rodomi muze- 
juosia kaipo viena isz torturi- 
nin y na gi u, teip kaip rodo už- 
liekas nog senoviszkos inkvizi
cijos.

isztikro

»■> ■■ »>■<■! -

Geriauses sziadien 
nyjimas yra, kas priguli in 
draugyste skaitytoju

Per skaitymu tojo laik-

susivie-
4 i Sau-

les.”
raszczio teip sanarei pralobsta 
žynistoje ir ant visados užsi
laiko, o to skarbo jokie vagis 
negali jum iszpleszti, ne ugnis 
sudegint, ne vanduo užlieti.

O kiek tai skaitytojai “ 
les” užezedino doleriuku, 
pat i b gali pasakyti.

Šau
tai

Praejtosiu keliosia meluosią 
nuolatinis praliejimas 

ir žadino vienas kita
buvo 
kraujo,
su kardu ir ugnia. Sziaine lai
ke stengkimes darbszauti su 
ginklu dvasios — del prisikėli
mo tautiszko apszvietoje, mei
lėje ir darbszuine.

Nevienas klausė, ar žmogus 
gali gyventi be szirdies! — 
Tiek to, ar gali ar no gali. Nes 
mes užklausome, ar žmogus ga
li būti be galvosi Atsakome, 
jog daugeli žmonių sziadien 
turime be gaivu ir smegenų.

Atsakome

Jau savininkai kasyklosia ir 
fabriku suprato, jog susiriszi- 
mas darbininku ne yra szposu 
ir jeigu nesusitaikins su noru 
darbininku, tai del visu už
truks toji inelžema karvute, 
kuri ne pienu, tįktai parkaitn 
darbininku penejosi auksinei 
meitelei.
yra galingesne, negu milijonai.

Galybe darbininku

Visi sako, jog moteres dau
giaaše mėgsta kalbėti ir tai 
jau yra per -specialistus pripa-
žinta. O bet yra vienas mene- 
sis, kuriame moteres mažiause 
žodžiu iszkalba, o tuom mene- 
su yra Vasaris (February,) Jja 
tas turi mažiausia dienu.

* ■

su kuom drau-

kuria

Lyginant-gi prie
“paša-

Motinos 
pasargas

kaniku. Panaszei su visais luo
mais: kunigu, advokatu ir t. t. 
Redaktoris turi mokintis per 
visa savo gyvasti — lyg smert. 
Žmogus ne per mokslą stojosi 
redaktorium. Redaktoris dir
ba, idant nog bado nenumirti, 

, advokatas ir kiti

IN SZENADORIO
I

advokufas

“Pasakvk 
gauji, o pasakysiu kuom esi, 
— skamba prietarme, 
galinio prilygint prie suaugu
siu ypatų,
vaiku turim pasakyt: 
kyk su kuom draugau ji, o pa
sakysim kuom busi.” 
labni mažai verozia 
ant draugiszko sanryszio savo
dukrelių. Tusztybe czion at- 
losze didžia use iuttkme ir per
svėrė protą, motina gyrėsi, 
jog josios dukrele draugaujo 
»u turtingesnem-už save.

Ar tekis draugavimas gali 
būti naudingas del jaunos, ne- 
pažinstanezios svieto dukre
les ?

Ne truputi, nes neturtinga 
mergele, matydama gražus pa
rėdus savo turtingesnes drau
ges, ne noroms ingije pažemi
nanti jau paprotį, kuri vadina 
užvydejimn. Puikesnis papuo- 
szimas stubu, geresnis maistas, 
kas kart atveda jiai ant atmin
ties palyginime jos neturtingu
mo, ir neturtingesne pradeda 
jausti pažeminimą, 
tybes, užvydojimas ir apgailes
tavime savo nelaimingos da
lies.

Gero velijenti savo 
lems motina, privalo labai da
bot, su kuom dukrele draugan- 

Nes k n d y kištoje yra tai 
dienos, kurios viską greieziau 
inžiuri ir prilygina su savim 
arba palinksta ant szlekto.

La b ja use reiko saugot 
draugavimo su merginom ku
rios m vii daug meluot ir per- 
kytrusioms, nes tos duoda la
bai bledinga, paveizda del ju. 
Panaszus budai nepadaro jokio 
inspudžio ant atmainingo bu
do.

Draugavimas piktu ar smar
kesniu merginu, yra labai gei- 
džemas su lėtom ir sannatly- 
voms, nes pirmutini# būdas, 
per būda lotos, ba kaip sako 
apmalszytas, bet isz kitos pu
ses vela lotas ingys dauginus 
savim smarkumo ir drąsos. Bet 
kožname dalyke motina priva^- 
lo dabot gaha gerai, idant rei
kale galima bnti uždraust toki 
draugavimu.

Apie draiigavima tarpe mer
ginu dar yra vienas dalykas,— 
skirtumas metu. Daleiskim, 
draugavimas 12 metu mergai
tes su mergina turinti 18 ir 
daugiau metu.

Tarpe ju niekas ne turi soli- 
dariszkumo, užsiėmimas, mans 
tymas, perstikrinimai, drauga
vimas viskas yra nepanaszus. 
Senesne ne karta pajudina mis 
les ir pajautimus neatsakan- 
czius dvylekos metu mergaites.

Suaugus mergina myli tan
kiai draugauti su jaunesnu, 
nes jiai tai daro smagumu kad 
nesuprantanti 
visame ir seka paskui 
nia.

Txi prietikiu draugavimo ne
galima visada lygint prie visu, 
bet nekarta draugaujent netur
tingai su turtinga užsimezga 
szirdinga. meile ant ilgo laiko 
ir buna ižganinga del abieju. 
Nekarta gera mergina — vy
resne, buna geru pavyzdžiu 
jaunesnei, kaip pasielgimuosia 
teip ir kalboje bet ne viena mo
tina ne nuskriaus saves, jeigu 
laikys visada ant akies savo 
dukrelių ir daboje su kuom ji j i 
dranga u je.

motina gyrėsi,

svieto

gema kar-

<1 u k rė

ja-

nogo

Daleiskim

tyki jiai aklai 
senes-

Tomis dienomis profesoris 
Žemaitis iszleido -nauja szino- 

“Laiszkas pas 
solo ant piano su žo- 

džeis, preke 50 centu, 
puikus szmotolis eu žodžeis 
apie sunu kuris geidže 
gryžti in Tevynia gialboti jia- 
ja nog neprieteliu.
vokite:
South West Str. Shenandoah
Pa. .

teli po vardu 
Teveli, * ’

Yra tai

su-

J. A. Žemaitis,
Adrosa-

315

/I
1 Ne vięnas užsiohnmas ne yra 

teip sunkus, kaip redaktoriaus 
laikraszczio; visi kiti luomai 
yra ‘niekuom prilyginant re- 
daktoriaus? Paymkime dak
tarai— Tas pabūna du ar tris 
ūietns kolegijoj, aplaiko dip
lomą, pakabina lentukia ant 
namo su paraszu 
stojesi -tuojaus žmoniszRu- me*

Paymkime dak-

Doctor p ir

At JiU i

daktaras
idant turtą padauginti.

Redaktoris prigialbsti žmo
nių) kad turėtu geresni gyve
nimą; daktaras ir 
prigialbsti 
Kas turi didžiausia 
žemes ?

mirti.

Redakto- 
SnnkuH yra tai szniote- 

redaktoriaus laik- 
ypat ingai szinom 

darbininkai

dvasiszkas 
lengvesne

pekla ant 
Kas mažiausia nplai- 

ka už savo smegenini darbu ir
džiūsta kas diena? 
ris!
lis duonos 
raszczio, o 
laiku, kada visi
aplaiko dvigubai mokesti o re
daktorių lieka ant senoviszko.

Daugelis Lietuviu nemoka 
apcieniavoti redaktorius, da to 
negana, bet da kožnas davinė
ja pamokinimus del redaktorių 
ir norėtu,
kožna norą ir užmanymu: vie
ni geidže kanuodaugiause liau
jami, antri istorijų, treti apie 
Dieva;' ketveri kad suvis apie 
tikėjimą visai 
kas galva tai

kad raszytu pagal

neraszyti, ir, 
“razumas,” 

norėtu, kad isz laikraszczio tu
rėtu Karnegio biblijoteka, kad 
už kelis 
raszti 
kuris žino daktarysta, 
gysta, bijoliogije, 
filozofije ir žodžiu, 
Salnmonu. — 
kus yra sziandieninis padeji- 

lietnviszko redaktoiaus 
kuris ne karta mestu viską ir 
apsimainytu darbu praszcziau- 
sio darbininko!

dolerius turėtu laik- 
redoma per red a k tori 

kunin- 
reliologije, 
būti tikru 

Brolycziai, sun- 
sziandieninis

mas

KUR BUNA?
Mano brolis Mikas Jaskaus- 

kas, pirmiau gyveno Water
bury, C’onn.
kia in Lietuva ant szio adreso. 
Alytaus 
valszcziaus
Jeva Jaskam?kaitC.

Tegul atsiszau-

UKESUS.F / ’ ’’ S $*"
’ r k \ z K ■

Utarninke, 17 Augusto, Sze- 
nadorio ukesai bus szaukiami 
ant apsvarstimo per bnlsnvima, 
ar padidint miesto skola ant 
$240,000 ant sekaneziu pageri
nimu: 1) ant pataisymo ir isz- 
liejimo ulycztu, 2) 
symo pumpu del 
vandens in miestą, 3) ant intai- 
symo del ugnagesiu reikalin
gus dnigtus, 4) ant užmokėji
mo miesto skolų.

Valstis Pennsylvania ir Skul 
kino pavietas 
Centre ulyczia, 
jnyle kelio, 18 pėdu ploczio už 
k a mokes 200,000 doleriu. 
Idant ižbaigt visiszkai taja uly 
ežia, miesto dalis pripuola mo
kėt $79,000 bet strytkario kom- 
panijc turės mokėt dali tuju pi 
ningu vėliaus. Idant prigial- 
bet valscziui užmokėti už isz- 
liejima tosios ulyczios miestas 
praszo savo ukesus ant balsavi
mo idant taja, skola užtraukt 
ant iszleidimo bondsu.

Reike žinot, jog miestiszkos 
— pumpos yra blogam padėjime 

ir turi būti kanecz pataisytos, 
bet tasai darbas kasztuos $40,- 
000, idant taja suma turėt, rei
ke kanecz iszleist bondus.

Idant gerai intaisyt reikalin
gus aparatus del ugnagesiu 
reikes $40,000 o idant taja su
ma aplaikyt reike jusu balso 
ant iszleidimo bondus, 
jog tas yra svarbus dalykas, 
nes ugnagesiai apsaugoje jusu 
namus ir gyvaste.

Jeigu nebalsuosit ant iszda- 
vimo bondsu laike szitu spccia- 
liszku rinkimu, tai pažemiiisit 
savo vnlsti Pennsylvania ir 
Skulkino pavietą i kurie jums 
padovanoja $200,(^00 u- __

ant puta i- 
traukimo

i Be liudytoju.
—- Kad niekas ne 

tai tavia Agutia pabueziuo- 
tau.

I 
matyli; M

Tai nsz užsimerksiu!

Resturacijoi.
Ateivis: — Esmių alkanas 

<a turite valgyti ?
Kelneris: — Paprastinai tu

rime ta, ka svecZei ne suvalgo!

Michigan© Valstija.
Daugumu Mlchlgano Valstija yra 

taip iTiUHU Lietuvoj, hu gražiom rui.sz- 
kom, pievom, su pilnu visokiu žiediniu 
kur bites prinesza daugybe medaun, 
labai Hkanaus, taigi aaz kaipo bit ini- 
ka« pasiūlau aavo žmonom lyra medų, 
no UetuviszkOH farmos, turiu supilęs 
in szvares blakines po 5 svarus. Kas 
prisius Money Orderi per paczta ar 
Exprcssa, pasiusiu tieslok In namus 
gvarantuoto czisto medaus. Susidėkito

Viena 
igi 0 blokiniu po $1.85, tokiu blokiniu 
10 po $1.75, tokiu blokiniu 20 po $1.65, 
tokiu blokšiu 50 po $1.60, o perkant 
szlmta blokiniu po $1.55. Banko czeklu 
nesiųskite. Telpgl goriausia pirktis 
farma per Amerikos Ūkininko redak
cija, tik pirma.pasiklauskite, o gausite 
teisinga atsukime. Adresavokite:

M. Walenczius, 
119 Washington St.

NAUJAS IS ZB A DIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje U milijono tmoniu n! 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, iv 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plan 
kai: Gvai>nty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. ; Rašky
kite pas: Drs. Brundza# Cosmetics*

Rta. W. Brooklyn. M. V

Kas geidže būti jaunu ir turėti 
gera iszveizda?

iszlies Visa
daugiau kaip

keli kaimlnal o pabandykite.

Hart, Mich.

žinote

Tegul pamėgina musu 
Nu-Reo Antiseptic Lotions“Nu-Reo Antiseptic Lotions”
Yra tai naujausias antisep

tikas del odiniu negerumu.
Geriauses yra del plauku su 

dailinimo ir sutaisymo, del už- 
begimo nieže ji mo ir 
nimo pleiskanų.

Turėsite puiku balta veidą, 
rankas ir kakla, kaipo yra go-

isznaiki-

kiu pagerinimu 
jeigu neduosit savo pavelini-

' ant viso- r*a“aes Antiseptikas del czys- 
justt mieste,

‘ į mo savo balsais, tAi tokiu budn 
Czižikiu kaimo, turėsit nuolatos ergeli su van-

apskriczio, Ūdrijos 
, '-------------------

1 ,

Pajieszkau savo tėvelio Vi
limo Stuczkos ir motinos Onos 
Stuczkienes. Asz Jurgis ju 
sūnūs ju pajieszkau drauge su

Asz Jurgis

deniu, kas yra reikalinga ant ’ „. • ‘ j>; - ■ r • » v r. » 4 .
U!
apsnnkysit ugnagesins 
narsiam darbe apginimo jusu 
turto, kuriė dirbajuž dyka ir 
tik tiek jus meldže idant page-

žlnikymo g^afliles Kfiip'o ii
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Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardina! 
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Pramone dirva dabar pasididino 
dvigubai. Fabrikai turi darbo 

kelis kartus daugiau negu 
kuomet nors pirmiau.

H
' i

4 
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1
I
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Fabriku pelnas ir bendrovių turtėjimas auga 
neapsakomu spartumu. KAS INDEDA 
DABAR IN “NEMUNO
SZIMTA DOLERIU, TAS UŽ MENESIO- 
KITO TURES VERTES UŽ KELIS SZIMTUS 
DOLERIU,

“ Nemuno M
Szuvolovu Fabriką Kaune ir dabar jau iszdir-

■ bineja žemdirbystei* ir geležinkeliams reikalin
gus padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug 
padidintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
piningu.

Kas indės in “Nemuno” bendrove 
piningu, tas nesigailės amatnin-

IN
KAS

BENDROVE1 >

j

tinimo dantų ir apsaugos dang
tis nuo skaudėjimo, 
kožnam valgiui gerai 
iszbružisvte.

Teip-gi praszalina nog voi- 
---- a 

nog papuczkavilrio. Moteres 
ir merginos pamėginkite mu
su “Antiseptic Lotions” ku
rie yra geresni 
miltelius ir kreidinei miltolei 
ka tai jusu veidelius padaro 
szlykszczius ir greitai nog ju
ju gaunate raukszletns veidus. 
Ryžinei miltelei yra geri del 
valgio, bet ne ant veidu bars
tyti, nog ko greitai pasenstate.

J<as naudos nog mus szita 
Antiseptikinia perfumuotil as- 
sencije ir užkalbins dabar, tai 
aplaikys už penkis dolerius 
verties tiktai už Viena Doleri! 
Prisiunskite dabai* Money Or
deri ant vieno dolerio o nesi
gailėsite, jog sau pargabensite 

Paduokite savo

.jeigu po 
dantis

, do szlakus- ii** apsthigoje* veidu
,]u,ju t - - --

Antiseptic ^Lotions0 
už Visokius

H

I

1

Bendrove nupirko Broliu
. I

* .J JI

broliu Vilimo ir sesers Onos, tint juju ugnini aparata ant 
gub. jnsn apsaugojimo.

Seiriju vai., ir
Jie paeina isz Suvalkų 
Seinų apsk.

Žagaru kaimo. Tegul 
atsiszaukia ant adreso: Suval
kų radybos, A lit aus apsk. Se
rijų vai. Dubravo kaimo. Jur
gis Stuezka.

kaimo.

Asz Jonas Aksinaviczia pa- 
jeszko del apsivedimo moteres, 
merginos ar naszles be vaiku, 
nuo 35 lyg 40 metu senumo. 
Asz turiu savo locna narna ir 
penketą vaiku nuo 5 lyg 13 me
tu senumo.
naszlaunu. Esmių .37 m. 
dzin atsiszaukti aM adreso:

John Aksihavicz,
•; Nanty Glo, Pa.

■■■■ ■■■II.**.,

Narsunas.
' fr,

— Ar tii žinai/jog tas Juo
zas GnidinSkas didelis' 
nas! 4

ir narsunas!

Jau metai kaip
. Mel-

>

Box 214

I

4

narsu-

Po— Ba 
smerties paezios apsipaeziavo 
su savo uoszvia.

PILVO NESMAGUMAS
\ ' f

dispepsia, užkietėjimas,
’ J * ■’.

nemalhnas,
'S,

kepenų ligos, atsiradimas gazo pilve 
ir žamoHc, iszputinias,\yugszjUs pilve, 
atsiduodantis kvapas, apsivalęs liežu- 
žls, priklumas, neturCjlmas apetito, 
negardus atsirūgimas, pilvo skausmaa 
Ir panuMzios ligos pa prast ai, bu ua grei
tai iszgydomos, , vartojant vaistus 
Nuga-Tone. Szitio vaistai sudrutina ir 
iszczistina kraują, padaro tvirtus ir 
pastovius nervus ir palieka vikriais 
vyrai ir moterys, ,

Priduos jums gera apetitą, padidins 
jusu svarumą, pataisys jusu miega ir 
jausitės kaipo naujai užgimęs žmogus.. 
Nuga-Tone pastimuliuoja ir maitina 
visus žmogąus organus dėlto, kad jie 
yra sutaisyti isz asztuoniu labai goru 
medecinu. Tukstanoziai Žmonių dabar 
VartUoja lr džiaugėsi Nuga-Tone. Isz-v 
klrpkite szita apgarsininia, jmduojc jin 
apticjccjrliii ir gauk bpnkute Nuga- 
Tone, variuok keletą dienu ir jeigu jus 
nebūsit pilnai užganėdinti, sugražin
kite likusia dali Jn aptieka ir atsiimk 
savo piningus.
DRUGGISTS: Yon can get Nuga-Tone 
Dram yont Jobber 4>r direct from The 
NaUoHgi laboratory* Ml /So. Dearborn 
L ‘ ‘

Betall prtee ri*90
i Oj*_. iL<1? <> A 4k L Jdi

ML Chicago. . Absolutely guaranted.
i v A ' , v

Jeigu tasai užmanymas bus . 
praleistas per pirsztus, tai bu
site nuolatos skoloje ir nieka
dos neiszsirtiokesite isz 
ant pagerinimo 
kuris kanecz reikalauje dideliu 
pataisymu.

Miestas turi kanecz turėti pi
ningu, kurie gali būti Aplaižo
mi sekaneziai: 1) per iszleidi
ma bondsu per szi rinkimą ku
rie iszsimokes per daugeli me
tu be jokos sunkenybes isz tak
su, 2) jeigu ne balsuosite už isz 
davima bondsu, tai jusu taksai 
ženklyvai pasididins, o karta 
taksai buna padidinti, tai ne
greitai nupuola.

Jeigu nenorite turėti sarma
tos, jog Szenadoris yra dau
giausia apsileidupiu

savo
taksu 

miesto

ginusia apsileidupiu miestu 
visoje aplinkineje’ftd.i neįtbu- 
tinai balsuokit už iszleidima 
bondsu per padėjimu kryželio 

“yes,”
nedinti, jog padarote savo pri
valumu ir galesite pasidžiaugt 
isz justi puikaus miesto atejte-!
• -!•je. ' :

knr yra

i

f *'

o busitoaižga-

Prie poteriu. ’
Kuningas davadžiojo priesz 

atkeliavima viskupo, apie Sak- 
ramonta dirmavoite^ ir del 'ko 
musza per veidą, jog tai ženk
las krikezczioniszko inUsižemi- 
nimo ir dada.ve: Jeigu tau kas 
užduos ypa1 per viena veida^ 
tai atkiszk jam kita. *tai atkiszk jam kita.

O vaikinas atsiliepė:— O jei 
gu man duos per Bosi1, tai ka
daryti, kaip kitos netu
riu1? , ■ .

h

Tai ne.
Ponas in lekaju Kiaušy- 

kio,’ Franciszkan anan stokuo-' 
ja cigaru dežukejo; Ar laikais

i K. ' i a - ,1 . • J. 1 ,<i .
■ ■

O no, ponas <ne^ 
gali mano nužiurineti! Asz tu*- 
riu tla not dvi dožė& isž poreitop 
tath-ystosj^-' j

iunoymi?
Leką jus

taįhyMos.
7 /I 4 >

t

J<as naudos nog mus

goru vaistu.
aiszku adresa ir adresavokite 
pap mus sziteip: (to 65)

Station W. .
Brooklyn, N. Y.

J. M. Brundza Co 
Box 9

s

Lietuvos Prekybos 
Bendrovei

BANKIERIAI
Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal

; dienos kursą. Parduodame 
Szipkortos. Iszrupinam Pas- 
portus. Siunczianie tavorus 

Reikalaudami

*1
k

v

u

in Lietuva.
platesniu informacijų pra-
szomo raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos ,

* F

■

.i?.' 

t *' . I s MMbM
laikrašzczius.

•**

kams szerininkams privilegijos 
darbe. “Nemuno” fabrikas tai 
didžiausis dirbantis fabrikas vi
soje Lietuvoje.

i

Vienas
Szeras $40»°

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas 
žemas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pakils 
ir už “Nemuno” 
kas daugiau mokėti, 
mažiausia penkis szerus.

VISI DĖKITĖS PRIE
NES TAI YRA DIDELI 

PELNĄ NESZANTĮ .BENDROVE. 
SKUBINKIT, 
AUKSINO 
<< 
TUOS DAUGIAU, 
NEREIKĖTŲ GAILĖTIS, KODĖL NEPASI- 
NAUDOJATE GERA PROGA. APSUKRUS 
ŽMONES NAUDOJASI ISZ PIRMIAUSIOS 
PROGOS IR TODĖL JIEMS SEKASI. BUK 
TOKIU IR TAMSTA, 
“NEMUNO”

BENDROVES.

< <

I

* * * ♦

Bendroves szerus reikes kur 
Vienas asmuo gali pirkti

“NEMUNO”

PAŠI-
KADA LIETUVOSNES 

KURSAS PAKILS IR KADA 
NEMUNO” BENDROVES SZERAS KASZ- 

NEGU DABAR, KAD

V"

PASIPIRKDAMAS
BENDROVES SZERU.

Bendrove Amerikoje atstovauja

t

Ii 
♦

w>t

*

Nemuno”
Lietuvos Atstatymo Bendrove. Visais

4 ‘Nemuno*1 
kreipkitės sziuomi adresu:

Bendroves reikalais
k

4

• H

Lithuanian Development 
Corporation

NEW YORK; 294 8TH. AVĖ.
A, “ i J , ' ' »► J

n4
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i
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VARGSZU GYVENIMAS.
Viena szalta ryta, er r

menesije, daktaras Gerbas pa
kinki nėjo savo arkliuką ir 
rengėsi važiuoti namon.
taja diena buvo atlankęs tur
tinga ligoni, kuris jojo melde 
idant pernakvotu pas ji, 
per toki sniegą ir pusnį nespa- 
sabas važiuoti namon.

Daktaras neprieme 
timo, nes geide būti 
rytmetije idant

Sausio

arkliuką 
Jisai

nes

BALTRUVIENE.

Persigandia studentkos. .

Viena karta mieste Lauwue 
in viena kliosztori 
kuriame buvo merginu mokyk
la, ketino atsilankyti pralotas 
ant peržiureijmo kaip mokslas

Toji mokykla buvo po 
zokoninkiu

GEROS PASARGOS DEL 
VISU

I rUU( į,. -

VAIKU ZOBOVOS,

motorini
*

Sziadien turi pataisyt ka

apie

’ Kožnoje szalije ir

eina.
priežiūra
sies mokino merginas.
isz zokoninkiu mokino

o ir jo- 
Viena 

stu-

Už klaidas reike užmokėt

*
Vakar dirbai.

Neskaityk pinigu 
kuriuos sapnavai.*
pinigais ar sarmata.

Nesileisk in szulini 
neapžiurosi kaip isz

, kol 
jojo isz-

dentkns kaip pasirodyti priesz lipt; ne pradek tokiu daigiu,
■pralota ir kaip jin pasveikinti,nepamislysi kaip juos už-

[Pinigu Siuntimo 'Agentūra Iszbegu« lenkams isz Lietuvos, greita J 
j °----------------------------------— pagelba yra reikalinga visuose ap- c
i škrieziuose, kur buvo Inslbriove lenkai ir labai nualino gyventojus. į
> Pinigus siunCziu žemiausiu kursu, greitai 
f rodąs grižtaptloms in Lietuva, parūpinti pasus, laivakottes, padarau 
L visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip parsikviesti gimines 
( Lietuvos. Pinigus siuskite paūžtos money
> šlampa atsakymui ir adresuokite:
| P. Mikolainis,

kožnoje 
vieszpatystejo vaikai turi savo 

Budas tautu tvėrė 
dėl vaiku zobovns ir tosios isz- 
vėrineja intekmia ant juju.

Kiaiinis vaikas savo zobovo- 
sin links ant suktybes 
kiauja, tai mylimiausia jojo zo

Merginos jokiu zobo- 
vn ne turi — auga pasilipta, o 
priekiam turi suvhržytas ko- 
jhs, kas nepavelina jiai siaust 
aut szviežio oro, bet tasai pa
pratimas jau pradeda iszdilti.

Japonijoi vaikai ir 
uos, bovijesi priėmimu svi'ezin 
[praszosi vieni pas kitus ant 
seilių, szerrnenu, 
gonius ir 1.1, visame 
nesnius. K . • • ,
f Indijoj jannumene 

medžiokliu ir žuvini n kyšt a 
ba miklinimu savo kūno. Rau- 
donskuriai vaikai niekados ne- 
pakclineje ginklu 
uiti laike zobovos.

Nigeriu mergaites 
bovijesi lėliukėms kurias 
ežios pasidirba, 
szmotelis medžio buna del ju
ju užtektina lėliukė. Apvynio
jo in kokius skudnrius i.‘ ne- 
sziojesi pagal būda, senesniu 
moterių.

Rytu szalies vaikai 
grayti isz kauleliu.

Vaikai Italijonu turi 
riailsia zobova 
sekti ir juosius 
visame, todėl paaugia be pei
lio ir pisztalieto neapseina.

Lietuvei ir lenkai 
meilumia, lodei ir motinos del 
savo Šuneliu ir dukrelių 
nuoje apie žirgelius, nitu vai
nikėlius, o laikia kriksztinu ir 
tokias dainas, jog net ausys 
vysta isz szalies klausant, 
da vaikai paaugia 
teip, kaip nog senesniu 
jo.

Prusuosia vaikai lavinasi in 
Žalnierius, 
mokinasi szaut iii cieliu.

zobovas.

ir pre-

kova.
i to I Ji

ir HU gvaraneija, suteikiu

orderiu
isz 

ir indekite 2 centu r

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

i

I -r

Pasekme po 20 tiesu 
arba grąžiname |umi 
pinigus.Nuga-Tone

' ' ' •* ■ * ' ♦ : *

t

baigt.
* Turi 

druskos, pAkol žmogų 
pažysi.

rėk pabaigos.
Neprižadi.nek 

idant negalima jier 
teset.

tas auga

jog kaip ineis, tai turi 
atsistoti ir pasakyti: sveikina
me tamista tęva pralota.

Už dvieju dienu pribuvo pra
lotas in mokykla, o merginos 
susimaisziusios teip in jin tarė: 
sveikiname tamista tęva Pilo
tą.

VISOS
suvalgyt baczka 

gerai PABARA TIRŠTĄ, RAUDONA KRAUJĄ,^;
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture- _ 

. . :e ir nusilpnėtų kūnų; pasibodisk^
Imuiit vnhtun <hll pndldinimn. veiklumo ir vniHtun nvaiginun-

uorių?* nuM'fAvnv ir pvni m k tik Kaip kpviiu jriku jan- x\ 
vIhhI nauju Žmogui Dovynrn IA dc&irhten vinu imoguus ligų.

Ifiputinuil, uŽkctčjimnR Rkhvcn, tufžini», nncmln, kankinimui rcu- 
v, nnnurium auivu^, Ii 

nervu Ir negAlėjlma* mirguoti, porina

V^’rūteles, jog 
randasi Skulkino paviete tokiu 

vietos, bobelių, ka Dievui 
Rodos

ant 
ark-

Ar žinote mano
Ka norint darai, tai žiu-

mergi-
r)

nesijudino isz 
neiszlipo isz 

persitikrinti

užkvie- 
namie 

atlankvti ki
tus savo ligonius kurie reika
lavo jojo pagialbos.

Važiuodamas namon, 
kelio staiga i sustojo jojo 
Ivs ir
pakol daktaras 
rogucziu persitikrinti kode 
jojo arklys sustojo. Apsidairė 
aplinkui ir paregėjo maža 
grinezelo, kurios tik duris ir 
maža daleliu stogo buvo

Inejas in viduri, nenžti- 
ko ten jokos sziluinos,

paregėjo

tvt.

ve- 
at lankyt i li- 

seka se-

ir kipszui 
tarnauje. Rodos meldžesi 
kaip karszcziatisios davatkos, 

» bet kaip žioti atidaro, ir pra
deda keikti, plūst 
apkalbinet, tai net žmogų szir- 

ymn beklausant. At- 
praskite szirdeles nog to, o pa
matysite kaip garsesnes busite

ir artimus

J,

perdaug, 
mažai isz-

ma- pūliai

vidurį
je buvo drėgna ir nznltn kaip ir ilgai nepasensite, ba keiks

mas, plūdimas ir apkalbėjimas 
ant bjaury-Atidaręs 

persigando
moteria perdirba 
bes.

** Buvau n na diena Szena- 
dorije, tai užėjau in viena kar- 
czema ir nusiyriau in paszali- 
ne stuba, kad biskuti atvesti

motina su 
buvo sustengia, moję sėdėti.

ba moteriai neiszpuole kareze- 
Vos sjiejau koja 

inkelti, mislinau, jog man kas 
su kumszczia • reže in 
akia, o tai ne kas kitas 
bjnums {Mikas
kad ne butau už adverijos su
silaikius, bnt.au ragožium ap- 

Oj smarve, smarve! 
o no

rint turi tiktai kejis burdingie-
rius, tai tu dvieju lovos ne klo
tos nog Velykų.
rukai, net pageltia nog smar
ves, o vienas jau nog džiula-

tarpu 
tiktai 

dunkstelėjo ir
y

VH.
iner- 

roges

KAREIVIU MILTELIAI.
Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų. 

Vartojant tuoa milteliu t 
kad kojos iszgis ir prakaitavimas 
nodvoks.
kite 25c. o mes pasiusim 
kad iszgydyt kojas.
ir agentu.

užtik rinam

C. Atimu s,
720 E Girard A ve.

ir 
Preke 25c. todėl prisius- 

užtektinai 
Reikalaujamo 

(A. 13)
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VERYjfi^ANT £

AR ESI SVEIKAS

l

r> i v t

Per sutaiką mažas daig- 
,nesutikimas ir di- 

džiauses daigias dingsta.
Kaip tu savo tėvams da

rai teip tavo vaikai tau darys.
Kaip muse

striova, teip 
szosi' in kožna prova.

/Ilgai mislyk, bet greitai 
daryk.

Tasai yra ponu savo lai
ko, kas tuom laiku grąžei tai
ko.*

*

* inpuola in 
nuobrodas miu-

*

*

bovi jt'si
ar-

ne pcszly-

A I ri ko

Butelis arba

i

damas neaiškų minte ir nusilpnėtų kūnų; pasibodisMj 
imant vnhtu* dėl pndidinlmn veiklumo ir vnixtu* Hvnigiwiin-\y) 
čluą, bandyk Nuun-Tonc Ir persitikrik kaip greitu laiku Jan- Xy 

vigai nauju imogu! Dovynra iA de&imtcH vinu imoguuH liguj 
tokiu kaip blotrnn Apetitas, negruomuln v i mas viduriu, uazal Ir 
ifiputimnl, užkotčjimnH skllvo*, tuIžiniH, nnrmin, kankinimai reu
matizmo, fekaupmal galvon, neuralgia, ntoka* energijoR, nuidlpne- 
JimaH nervu {r negalėjimas mirguoti, paeina i__
pajiegos, sklsto vandenluoto kraujo ir ntužtektinlos cirkulacijos 
kraujo. 

Kožnn dalis kūno Ir koinn Jo veikme reminse ant nervu pnjiegos, 
I * ” * ’* ** ______ _ _
grobus, Akeles plakimo, kraujo clrkulavimo. 
Į . _____ „ ______ ____ ___ ___  f
kūno. Kodėl 7 Todėl knd jie yra nutaisyti IA nAtoniu brangiu, b 
aveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu Z 
per garsingus Gydytojui. Yra jie ypatingai maistingi | Griežę ir fli 
1'osforą-maistUM del Kraujo ir Nervu. 

Nugn-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pnstiprin grobus teip, In 
jog Je tužtinase regtilarllkal. Atgnivln Inkžtus, iAvarn laukui 
nuodlnles ntmntns. Niera daugiau h gazu Ir suputimu, nlera amlr- 
dančk) kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 

Nuga-Tone austipris kraujo Ir pagerinu clrkulavlmo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nugn-Tono 
vyrus Ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nuga-Ton __  _ ___ _________ ___ _ —
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum; priimna 
«konj Ir vartuoti galerna be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretclefriH.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) <UUr1a 
už bonkutę. Kožna bonkutę talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėto pirkti teles bonkut&a, arba Aelitis menesius gydymo Ui psnltlus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi u b t siedintas na- 
aekrniy. sugrąžink bonkutę Ir p&lsus, o mes umei augrąžisime jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti virną centą. Mes Imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinljemaa visose

nuo stoka nervu V

kurios dJdžjnuRel užlaiką geram utoviuje pilvą, Juknas, inkstus ir I 
, Nuga-Tone yra labai r

protinuuH gydyman nuo nunilpnetu nervu ir abelno nunaikinimo A

Nugn-Tonę priduoda^ gyvybę Juknom*, i
• j* - — ■»-• ~ . Atgnivin InnnLur, mvmi* iuukmi
nuodlnicH ntmntnR. Nkra dauginus guzu ir Auputimu, niera Rmlr-

npetita, glnrą gruomulavimą, tvirtu* nervu* ir kietą pnutiprintą miegą. 
Nugn-Tone RUatiprU kraujo ir pagerina elrkulavlmo jo. nrlduot raudo-

pridarą tvirtu*, runtus
10 nctalpin Ravyj Jokiu migdamu ar

daromu paprotę vaintu. muuvu jk* yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum; 
akonj ir vartuoti galerna be jokio neparanukumo. Bandyk juou. Rekomenduoti
piivn pretelchiH.rrrr ______________ ______ ____ _____
už Jionkute. JCožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) ptliulu, arba vieno mėnesi

i-lone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi uitenedintaa 
aekmiy. sugražink bonkute Ir piRus, o mea urnai BugrąJitimo jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Met (manie riziką, f „ 
Mptlekoao tom i b pačiom t iilygomi* ir tą pačia garantija.

PKfSIUSK SAVA FASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—G37 South Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: įdedu Čionai* ?...................... ir meldžiu pritiusti man
Nuga-Tone.

Pirmutinis spasabas in
gyti turtą, yra paezedumas.

Ka vienas kvailas paga
dina, tai tankiausia . tukstan- 
czei protingu nepataiso.

Neraugus moka rugot o
iszmintingsa sau rodą duot.

* mėgstan

u z gts 
razbaininkus 
pamėgdžiot i

bonkut
*Jeigu viduriai netvarkoje GARFFLAX 

duos jums greita palengvinimą. Greit Vardas ir pavarde

si vertus.
ir Pilni kampai szaszlavu

ir laukia, jog net szirpulei pe
rėjo per daktaro, 
kitas duris, net 
ka jojo akis ten paregėjo.

Ant grindų gulėjo tris žmo
nis: motore kokiu 30 metu am
žiaus, ant kurios krūties gulė
jo mažs kudykis, 
kudykiu jau
o mirtis palengvino juju kau
kes. Nepertoli gulėjo mergai
te apie keturiu metu. Dakta
ras prisiartinęs prie josios pa
mate jog da kvepuoje paleng- 

Tuojaus nusiėmė savo di
delius kailinius, insupo 
gaite ir nusinesze in 
nuvažiavo kagreieziausia 
mon idant gialbet maža 
vasteli., Pribuvias 
paliepė paežiai nurodyt kudy- 
ki, o pats pradėjo gaivyt mn- 
žiulelia. 
szu in bumelio 
kokiom 
akutes, 
taro, kaip vardas, atsake Ma
riute, o mamytes vardas buvo 
Gudraitiene. Mergaite toliaus 
apsakcjdaktarui, buk jaju.tp- 
vas paliko juosius, nepalikda
mas nieko, 
valgyt, apsirgo o mamyte tur
būt nog szalczio su kudykeliu kauta torp kitu, 
mirė.

Ant rytojaus žmonis surado 
užpustyta lavona 
kuri mergaite pažino, buk tai 
josios tėvas.
gas negalėdamas niekur aplai- 
kyti jokio darbo, 
mas nieko per kelias dienas, 
apslobo ir k ryto ant kelio 
szaltis padare savo.

Daktaras pasiszaukes kelis 
kaimynus, nuėjo in Gudraitie- 
nes grinezelo, palaidojo moti
na su kudykiu ir josios vyra.

Mariute pasiliko pas dakta
ru už augytinia ir savo links
mu budu buvo mylėta per dak
taru kuris neturėjo savo vai
ku. Mariute iszaugo ant pui
kios panaites ir kaip rodos at
einanti meta isztekes už jauno 
daktaro isz artimo miestelio.

Parasze Alena M. Kilenkauskiute 
isz Shenandoah, Pa.

na-
gy-

namon, Biedni vy-

pats pradėjo gaivyt
lupylos kokiu tai la- jaus žegsi ir žegsi!

>
laikui

mergaite po 
tai laikui pravėrė J 

Ant ūžklausymo dak-

Neturėdamos ka

ant kelio,

Mat nelaimin-

ne valgy da-

o

REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kiuu, apatlnu andaroku, tiesog in na
mus. Raazykite o> gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczlfl piningus in Visas dalis 
, pasaulio. Parduoda Laivakortes 
iant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 

i saugaus perlaikymo, teipgl moka 
’•procentą nuo padėliu paliktu no 
- mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 

i Dokumentus, Paszportus važluo- 
i Jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
.po dldella kaucija Ir kontrole
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raižykite ant 

. žeminus padėto adreso o gausite 
visada atšakima:

į Joseph G. Bogdeu, 
Banker & Aiderman.

' P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & 8. Main SL

i DuBois, Pa.

1 Jos prekes.

baimes.

o vienas jau nog

Dagirdau buk Mahanoju- 
,įe randasi viena telegrafistka, 
turi per grinezes bėgiojo ir ži
nos neszioje, o kada sueina ke- 
ios bobelkos in kuopa, tuojaus 
arumn pakelinėje. /
,. .Geros moterėlei. tok iai pas- 
vilusiai katei privalo kaili isz- 
Upt, ba tik suerzina 

savo liežuviu ir sėja
moteres
neapy-

Argi jus rūteles isz Ash
es negalite atprasti nog gėri

mo alkoholiaus, juk žinote, jog 
gorimas del moterių, tai kaip 
>ritva ū_- 
gerai prie ko

o

Zinotedel kūdikio.
girtybe pavereze 

moterių. Girtybe 
tere nog vyro, motina nog vai
ku ir daveda prie vagystes ir 
žudinstos. — Girtybe yra moti
na, kuri gundo visokius prasi
žengimus.

Viena bobele Mainersvi- 
lle, gerai užsitraukus sugryži- 
nejo vėlybu vakaru 
savo grinezios 
kokio tai lentgalio ir kaip gir
dėt, baisei susikūlė. 0 gal 
teip kas kokis atsiejo, jog insi- 

bego pas vai ta.
kad jau vėlu, tai vaitas davė 
nakvyne kozoje. Iszsedejo 
per visa nakti ir atėjo namon 
blaivi.

r>

juszinus

atskiria mo-

ir netoli 
parklupo ant

susikalė.

kozoje.

Pagal mano

O

kvaila
protu, tai kad visos bobeles sė
dėtu vakarais 
ymtu pasikalbėjimu 
vaikeleis apie ateito, tai, 
riau iszkirstu.

Jau tiktai
ant szio svieto.

namie ir
su

užsi- 
savo 

ge-

valanda 
Žvaigždžiu

veikla, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bot’ 
iszklrpkite szi apgarsinima ir prlslus- 
kite bu adresu, gausite dykai Hempeli. 
QARFO CHEMICAL CO.

Ill Ave. A.
Dept. E-10 

New York, N. Y.

Neužmiršite kad dabar FAULKS’* 
prenumerata yra S3.00 ant visu metu 
o S1XO ant Duses Metu.

ANCHOR LINIJA i

Didelis laivas CALABRIA
Iszplauks 17 Augusto

________ . ________________ ♦______________________________________________ „ L .   .

HAMBURGĄ ir DANZIGA’ ■
3-CZia Klasa* in ^am^>ur^a $120. f Pridedant

m
7 ~ in Danziga • • $135. ( $5 War Tax

Ju80 mieste ar apelinkeje randasi agentas.

•r<

in

kl
t 
ą

31®
V < 1 I]

Gatvei ir numeriu
garsus

dai-
Miestan Valstija • ••

jog net
rra- 

bovinasi 
girde-

muszt ravojesi ir

/ KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų

Žmogue kasosi galvų, 

Kasjmasi pasidaro papro- v • • . * «

gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

st* PAIN-EXPELLER 4- 
Vitlzbidenkllfl užrog. S. V. Pnt. Oflao.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėta Ikaro (Anchor) 
VaizbaŽeuklį.*

szo aiszkei,

i

i

<

DYKAI Raszomoji Maszinuke DYKAI
Kam turi raszyt bu plunksnų, Jeigu DYKAI 
gali turėt gera drukuojama maszinele arba 
Typewriter!, kuri paraszo gražal ir alazklau 
negu su plunksna. Ant tos maszlneles galt 
kožnas teisingai ir greitai raszytl laiszkus 
Ir dokumentus. I^abai paranki, tiems, kurie 
negali gerai raszytl su plunksna. Padaryta 
grąžei, druczel ir niekados neužsikerta, ra- 

turi visas literas, numerius ir
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke privalė

> kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mos 
) duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.
{ ’ TAS GRAŽUS LAIKROŠELiS TIKTAI $6.75 
/ Jeigu norite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
r darbo ar szvcntadionlams, tai nelauk, ir paraszyk 
C tuojaus jin. Laikrodėlis yra teip vadinamas senosios
> szalles systemos “Roskopo Patentas” kuris yra ži- 
) nomas geriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
C labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi minutos, 
C gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir gali
> laikyti daug metu. Niekur negauslt geresnio laikro- 
r delio prie daj bo. .Yra vertas $9.00, mes tik per trum- 
( pa laika del supažindinimo publikos, parduosimo
> po $6.75 ir da kožnam duosime DYKAI raszoma 
7 maszinelo. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli
( ir maszinelo, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stempomle rank- 
( plnigiu o reszta $6.50 užmokėsite paimdami laikrodėli ir maszinuke.

• > Rhsykite tuojaus ir adresavokite sziteip:
C Tracticnl Sales Co. 1219 N. Irving Atc. Dep. 113, Chicago, UI,

[1^* kad palengvint niežėjimų. 
. Kasjmasi pasidaro papro
tį žiu, ir tuomet žmogus ka

sosi nejučioms. 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tų žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimų nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

Bet jis

O «■». w T -ĮT. M.

LIETUVI8ZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAŲCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
-to» to ito- -to •tok-to'-a^to,’ «■»<«■> — n

kenčia 
tų niežėjimų galima _ •__ *_1L. A \T 1____  

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
jvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLKS
I įvykstančių nou pleiskanų.
i .................... i« u rr ir j® ® , f>
| panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I - Paskui tik retkarčiais suviigymas galvos apsaugos jų nuo plciska- 
I nų atsinaujinimo.

f Ji nesugadins nei jautriausios odos.
| RUFFLES, jei turite pleiskanų,
j • Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

i!į galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paČto 
||Į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: /

w U • • • < * * W VZ • . ■ ' |. j > • (l ’ I

RUFF'LES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Jus negalite apsieiti be 

RUFFLES, jei turite pleiskanų/
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paČto
’&—<»—<~F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Now York

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

IR GYDIMĄ PER N AU J ASIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 

atrandu teisinga priežasti juso ligos.

)

'K>'A3

v •

< <

*

HIMINER

«<«AOę

Ball-Band

Mainierio Ce very kai 
su tampriais padais

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro pereįkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

i

•’ *1

(ft

B AL B AND” / J

I

Dėlei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir Imsztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Jus gaite gaut “Ball-Band” batus, pus-baczius 
(Himinor) ir ezoverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 
juodus. Pirkdami kiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
• 414 Water Street, Mishawaka, Ind.
“Instalga, hurl iszmuka milijonus del gerumo” ;giiib

Mano elczaminavojimas yra paaek- 
mlngas ir mokslingas. Jeigu esate 
silpni, nervoti, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslėptai pasikalbėsimo. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kroniszkos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Ilodgens,' Jeigu 
turite užkietėjimu, Kataru nosies, 
gerkles, ..viduriu tir lukštu, kepenų 
netvarka, nervuotl, nusilpnėjimu, du
suli, ronus, pūsles ir slupumo ligas 
krelpkltes pas Dr. Ilodgens nepaisant 

| kokiam padėjimo esate,
iszgyditLkur kiti daktarai atsisako 
gydlt,

FILES, arba iszslklszusia žemuke,

M
t

ne bus gero 
Musu lietu

vaites czion gimusios, niekame 
neprigialbsti savo motinėlėms, 
tiktai vaiksztinęja ant mokslo 
astromonijos ir apie dvylikta 

naktije temije ant 
,arba' trankosi su

pusgulveis automohiliuosia po 
pusiaunakezei. Nog tokiu 
merginu davadni vyrai szali- 
nasi kaip nog pavietres. Oi 
mažai turime dorai iszaukletu 
mergeliu ba ne mėgsta žiopso- 
tis in žvaigždes.
tokiu randasi Sku|kino pavie
te, ka vos pabaigė 16 metelius 
naktimis trankosi kipszas žino 
kur. j/p

Geriause padarytu, idant 
motina iszvaduotu darbe ku
rios rankos nog darbo tirpsta |<iirbtif Dr. Hodgons norėtu turetl/pro- 

ga parodyti Jumln Jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
3L9.A, ftnnt.h Mfiin iflirnaf. • '

Nog

pavietres.

Daugiaaše

\ ■ < u
** i » j “

padarytu,

Pro-ir prakaitauje knknioje.
I tingos motinos su kuloku mo-
I kiną ant kupros dukreles apie 
I griausmus ir Raibus 
I RAVA L-- --------

Daug ligų

DR. T. W. HODGENS 1
SpecioliHtaH nžHlflonejusiu ir kronhzku
Hgu. FraktiknveH <11(1ž1bubIobc ligon- iszgydytn ant visados. Daug žmonių 

būtose PhlIndoIphlJoL
ASTHMA arba duBulin ir baisomis 
kentojimaia yra’ liga kuria kožnas 
nmlnlerlH bijo. Nelaukite kolei busite 

[priversti Jeszkoti pagolbos, kolei t ne 
galesite miegoti per kosulį ir trumpo 

Ikvcpo ir gal busite priversti sustoti

serga szita liga Ir kenezia nelszpnsa- 
kyta NknuHinių Ir kitokias pnnnHZHH 
Ilgas bijodami operacijos ar pjaustimo 
bet linksma bus žinoti tokioms žmo- 
neins kad Dr. Ilodgens tokias ligas 
gydo be pello ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa
eina trotis minties, silpnumas, nera
mumas, nemiegis, stekas energijos ir 
telp toliaus 1SZGYD0MI 1*0 GVA- 
RANCIJA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI,

i ir moka 
rlulzr&laa - wnmixi

• r , ■ ■ 11 ' 1 j « * * t

(Misos vuliimJoH nuo. 9 ryte lig V vnlugc. Ncdeiiomls jiiuo 12 lig 8 vgk.M to* -- 1 ------ . ------
*1'.^ b 1 r1 > ‘Rhantinrlnfili Po

i
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SAULE
■ si i o sau e i in o ui

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimui. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos ' 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinti paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 

........................ , Ra- 
szykite apie kalnas o gaiiHlto 
teisinga atsaklma. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

p

I

*

Specialiszkai Treinai in East 
Mahanoy J’unction 

Panedelije,

*•* «■» X ii» • e i • «►<■» • ei * «> «i « *' •’ •» "■* • <*

¥ 
¥
¥
¥ Specialiszki treinai ant Rea-

Szesztoji Lietuvu Dienai.-o-ovai.
— -------------------- V K ------------------- - --- t — ■ T• * .

PANrnnn 16 augusto [♦Įkas treinas apleis Shenandoah
I nllLULLl J Lakeside, E. Mahanoy Junction $ 9 valyte, o Ryžtant apleis E.

PRASIDĖS 11-val. PRIESZ PIET SU SZV. MISZIOMIS t

VISU AT YDAI

e*

2-tra po piet prasidės iszpidymas programoj Prakalbos, 
Dainos, Žaismes ir t.t. Szokiai ant sales dviem atvejais 
nuo 2 vai. iki 5 vai. po piet, ir nuo 7 iki 10 vakare. 
Orkestrą del szokiu pirmos klasos. Bus imami judomieji 
paveikslai isz daugelio atsitikimu.

invairiais užkandžiais ir gardžiais gėrimais.
PASTABA: Ant paraiulavotos Komteto tai dienai žemes 
paszalieeziams bus griežtai draudžiama daryti biznio

Bus “standų” su

| Inžanga in Parka Visiems -

h

JOHN G. JOHNSON,
Prezidentas. i

VLADAS ZETOJFIACKAS
Pirmas Vi(!e-Prezl<len1ns

D. D. COLDREN, 
Antras Tlce-Prezdentas.

dingo geležinkelio apleis Ma- 
hanoju 9, 9:39, 11, 12:45

........... . G ryžtant ap
eis E. Mahanoy Junction 4:45 

Special isz-

9:39 j

t

DIREKTORIAI
Juozas Rasimas 
Thos. M. Recd 
Georgo W. Sebold

* * t • ' ‘j "i- .

S 7:35, 7:45 ir 9:55.

* Mahanoy Junction 7:35 vaka-
Y “k 1 ••• re. Regulariszkai tikietai ir 

virsz-* prekes bus vartojami
* minėtoje dienoje. teisingai, grcltql,t? Pigiai.

j 

* ATSAKYMAI.

¥

¥

- 10 centu ♦
^^l-^^tec************ * * ****************’>,**>t'*t*'>‘**’>t*'*t***^*^

Žinios Vietines

S. D. Centralia, Pa. — Teip, 
tamistos sūnūs gali 
prezidentu Suv. Vai. 
pilna tiesa, tik ant nelaimes 
lyg sziam laikui du niekas ne
buvo iszrinktas ant teip dide
les garbes isz gimusiu czion isz 
antros ejlos. Pagal tiesas jusu 
sūnūs turi pilna tiesa 
nors likti prezidentu.

pasilikti 
nes turi

kada

r RAS AUGA! Visus lafszkus o h 
piningus ln Iszlolstuve “Saule” raiko 
visados siusti ant szlto adreso! W. D. 
Bocskowskl-Co. Mfthanoy City. Pa.

UNION 
national; 

BANK 
MAHANOY 
k CITY J

W I 

1

■

F

Capitol Stock I125.000M 
Surplus A l*roflts SMMMMN.M

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atnoazat 
parodyt knygute ar no.

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, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlna.
R. T. EDWARDS. VicO-Kas.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS \

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo < 

valandos Iki 10 valanda Įsi ryto, < 
1 ik! 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare. *

Telefonai, Bell - Kensington 531< 
Keystone, - East 1720

Dr. E. G. KLIMAS. :
PERSIKEI.E IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Uetuvlszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SL Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
' LIETUVIS

Dovuslf Daktaras Karlameneje, 
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare
* .Telefonas—Bell 359 R.

113 E. Coal St, Shenandoah

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 1 
szom. Telpgi iszmoklname / M 
vyrus Ir merginas balbe-f Ak 
rlautl. Neužmirszkilo nu- 
maro. Netoli Union R. 
stacijos.

N. NoBsokoffs, 
1202 Tenn Ave. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

R 
va

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja luinus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rjglnus ir vežimus de) 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 H. Centre Nt Mahanoy City. Pa 
•....      r--.. —.. .  ■ ■ a I '—k ■

1Jeigu kada busite San Francisco ‘ 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA. Savininkas

Ruhnal:* 12.50 Igl $4.00 ant savaites '
50c. 75c. Igl jl.OO ant dienos

Szlltas !r sraltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Markoto.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco. I

pripuola Tu—•- Nedėliojo
Bangu Ėmimas Szv. P. Mari
jos arba Žolines.

— Panedelije Lietuviszka 
Diena. Kaip girdėt, tai 
ežiu ketina nuvažiuot 
szimts tukstaneziu, 
aplinkines bet ir isz 
niu vietų.

— Ženvbu

GASPADINE GAUS GERA 
VIETA.

Frank J. Frlel
Phillip Heine \
I. S. Branuington 

’ George H. Dintaman
Meyer Paret -
Vladaa ZotoviackaH
Juozaa Milutis

(•

A
į

I I

ūHjr JJruplr a ©rust 
(Cmnpatnj 

of Frackville, pa.

CAPITAL $125,000.00

TUOS. M. REED, Secretary-Treasurer

DI REKTORIAI 
Samuel Mallick- 
I. C. Newhard 
Martinas Juodeszka 
John G. Johnson 
A. H. Bolick 
D. D. Coldren 

-L. H.
Andrew Strembo 
Theodore! Kharas 
Thomas Richards 
H. W. Falker

r-

t FRACKVILLE, PA.
I

PRANESZIMAS

i

b

✓

July 30, 1920

11 II

Musu Banka bus viena isz didžiausiu Banku apelinkeje. 
Pradės bizni isz pirmos dienos stf $125,000.00 kapitalu ir $$25,000.00 
Surplus, viso $150,000.00. Musu szita nauja Banka paduos broliszka 
ranka del Lietuviu. Važuodami in Lietuva galėsite gaut visoldas 
rodąs mūsų Bankoje. Banko virszininkai visu Lietuviu žinomi, kurie 
užtars už Lietuvius laike pirkimo namu kreipkitės in musu Banka, mes 
duosipi patarimus ir paskolisim piningus, ir galesite iszmoketi po biskj. 
Turėdami piningus galėsite padėt in musu Banka. Teipgl kurio da< t » -1’1'

»

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko• i

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

-------------------a.— >
" )l >1' • L . •

♦ I' •

Turėdamas ‘ skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas.

i

- ■.

iĄn'norėtu prigulėti prie m ubu Banko tai da galima pirkti szerus. Norėdami 
pirkti szeru, nelaukite ilgai nes jau mažai ju yra ant pardavimo. Norė-. 
daiiri pirkti szeru kreipkitės prie Direktorių arba pas Kasijeriu. Ne- 

. pamiyszkite szios Bankos vardas yra “Peoples” — “ŽMONIJOS” Ir 
teip bus užlaikomas, ateisite in musu Banka, teip busite užganėdinti 
kaip ir savo namuose. Musu Banka neužilgio bus atidaryti.

Viso giaro velijenti, pasiliekame, su pagarba
THE PEOPLE’S TRUST COMPANY

Of Frackville, Pa,

4*

Nore-

< < r i J

Jeigu atsiszauks tuojaus, to- 
in de-| kia kuri moka savo darba kuk- 

nioje prie valgio ir 
narna szvarei. 
Motere 
turės pirmybin. 
in “Saules” 
arba pas:

Rev. S. Pauticnįua.
129 South Jarden Str.,

- < Shenandoah, Pa.

sve-

ne tik isz 
tolimes-

laisnus tomis 
dienomis iszeme ant apsivedi- 
mo naszle 
(Boyer) su Miku Komanecki.

— Ne t ei]) senei buvo už
tektinai darbininku 
sykiu, bet sziadien 
jog yra per mažai, 
anglekasiai aplaikys savo eks
tra mokesti nog 
paskirta per 
]>rades apleidineti szia 
nia da daugiau. Daugelis ke
tina važiuoti in virszines ar 
ant farmu.

— Kas pasidarė su musu 
puikiu ir geriausiu lietuviszku 
henu ? Argi jau pakriko visai 
kad apie jin negirdėt ?

Sarmata butu idant 
tautiecziai duotu subankrutyt 
teip garsingam benui kuris no

Mare Baitaitiene

prie ka- 
pasi rode, 

Kada

1 Apriliaus, 
ka misi jo, tada 

aplin--

musu

% 
tiek metu vieszpatauje Geriau- 
se idant musu jaununiones vie
toje laika praleisti pulrumiuo- 
sia ir ant kampu pristotu prie 
beno mokytųsi muzikes, 
duokite iszdilti visai 
lietuviszkai kapelijai^ nes tu
rėtumėm didžiausia 
nog szetimtaucziu.

— “Petrinių Grasziu” 
popiežiaus musu diecezijoi su
rinkta $116,409.96. Isz Škulki- 
no pavieto dauginusia paauka
vo Szv. Marijos parapije isz 
Saint Clair ba net $115,20.

— Angline kamisije ap- 
szauks savo nusprendimą apie 
21 Augusto, kiek duos angle- 
kasiams padidinimo mokesties 

— Nigeris Charles Wilson 
kuris iszpasninkavo 43 dienus 
Pottsvlles kalėjimo, 
rastas negyvu apie 
landa seredos ryta.

— Panedelije, 16 d. Rug-

■Ne
muku

sarinata

del

likos su- 
antra va-

pjuczio Lake Šide Parko atsi
bus Szesztoji Lietuviu Diena. 
Tszkilme prasidės 11 v. ryto, su 
Szv. Misziomis parko, kurias 

Pralotas P. Masson 
isz Allentown, pamokslu pasa

kų n. C. Strimaitis, Free- 
lando klebonas.

Popietu 2 v.

atlaikys

prasidės pra
kalbos ir dainos, 
riausieji amorikos 
kalbėtojai; taip pat kalbės tik 
ka atvykęs sveczias isz Pary
žiaus, 
kės geriausi 
sias ir gražiausias dainas.

Tad. - matote, 
dienas komltfetas parengė pui
ku programa. Už tad broliai ir, 
seses . lietuviai nepraleiskite 
progos, 16ji„Rugpj. atsilanky
site, visi kaip jauni, taip ir se
ni ant szios metines iszkilmcs. 
Apart to dar turėsite proga su- 
ejti savo gimines, drauguš ir 
prietelius, linksmai ir malo-

Presos Komisiia.

Kalbės ge- 
Lietūviu

Dainuos szios apicltn- 
chorai, naujau-

kad Lietuviu

niai praleisite szia diena.

užlaikyt 
Mokestis gera, 

vidutiniaus
Atsiszaukite

redysta tuojans, 
Aug 20.

mnžihus

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE 

kaltes, Staltts, Skaros, visokiu Vilnių.
Del iazsluvlnejlmo Sglebes, Padusz- 

kaites, Staltbs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbti! Kvietku.’ 
J JENNIE REF0WICH,

129 W. Centre St.r Mahanoy City, Pa.
JENNIE REF0WICH,

Valgykit Georges’
ICE CREAM’A IR KENDES
™‘ ■'“-J:

24 W. Centre Št. Mahanoy City

l T J »• , ’ r

Telpgi pristato del pikniku ir iazvažiavimn
• /t * <*** e-•'>♦*!***• * *

h )

4 <■ /) t, ?

žiojoj ir Prusu Lietuvoj

tiesog

, Nąudokites 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuvą Banko Agentū
ros specijalk kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr? ir Pram. Banko, 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 
Newark, N. J.

: •. ..............

kurjeris. Su

I

I <■>< »o

• t

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik Iszėjo isz spaudas keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
“(Jana Broliai Mdms Miegoti” duetas. 
“Kas inah darbo^ duetas.
“O Lietuva Numylėta" duetas. 
“Sudiev. Gimtine" solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite plnlnguą registruotam lalszke 
ar per Money <

J. A ŽEMAITIS, Igzlelstojan.
315 8. West St. Shenandoah. Pa.

r ‘

t

Orderi. Stempų nepriimu <£♦ 
AITI9, iazlelstojŪ.

A

k 4

Liūdna-Bet Tiesa ! I

Jeigu pramones ratai sustotu ėja, beabejones didesne
1 T7 ** ■ L 1 4 A r * 1 •

dalis žmonijos taptų vargszais traukije 30 dienu. 
Esame turtingi kaipo Nacija bet ypatiszkai esame 
biedni.

1 'J

f

U. r

I

*

Norints gerai uždirbame, bet nepaisedami greit praleidžiame, r j 'r • s * • t •'< .«
Neczediname piningus ant ateitos.
Kiek tai isz mus neturi'skatiko ątydeja no tik-ant senatvės bet 
ir del ateinanezios sanvaites? ,?1 , : - ...
Žodžiu, teisybe pasakius, iszleidžiame daug ant nereikalingu 

. daigtu, o daugelis turi tik tiek idant užsmoket buezeriui, gro-.
serhinkni arba už'randa. ■'

’ i »

Bet sztai yrą rodą ant to: . : ..
‘ Pagal sziandieniniu uždarbiu, tai' doleris yra mažas piningas

I

czedint, bet jeigu pradėsite szia sanvaite czedinti tik po $5.00
tai pamatysite kokia nauda isz to turėsite. 
Gal užklausite kokiu budu? y

’ Sztai jeigu in 19 sanvaieziu suezedinsite tiek/ idant pirkti viena
szera Cumulative Preferred Stock elektrikos kompanijos The 
va « *• ____ _ . n • <1 A A _ 1 A ^ • 1 ■ « A^

piningai atnesz jumis ant kožno szero po $7 ant meto, arba da 
daugiauš kaip 7^ procentą ant indetu piningu, jeigu pirksite 
dabar ir —
Turėsite gerą ineiga!

.'L<£ t ,1

Pennsylvania. Power & Light Company, tada tokiu budu tavo

Ir busite linksmi kada aplankysite savo procentą per paczta kas

Gerai apmanstykite, isžkirpkite žemiaus padėta kuponą pade-
— a • a. a. a • a

tris menesius be\jokio ergelio

i t

kite savo adresą ir prisiusk mums, o gausite pilnas informacijas.
I

I

Pennsylvania Power & Light Co
> ¥

k *•

» /

A

\ i

Investment Department >oHl c •

----------------- .............................................................................■■■... .........i , . ------------ --- ------------

INFORMATION f COUPON 
(Without Obligation)

Pennsylvania Power & Light Co.
t L?

v , • t

* ‘ ‘ ' ' " ' /. ■' ;

8 th and Hamilton Streets.

A*'<k Allentown, Pa.
,;t tr,

t f

I

Please send ne (1) 8 pe<e illus
trated booklet H The Story of ūn 
Opportunity at Home’(2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details
of Partial Payment* Plan.

* | . M'. *

I’ »

Name 
r- ••• - •' I

\ , 

iw^MMveeAsA^thA******************
. I ' , .

Address
 . v „ ■.............

į l ' f % * ’

<w dm ■imliam—m

‘V

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli 

sanvaite4 galite įpirktiSzia
20

UŽ V

,♦ .r v

procentą pigiau

i

1, ’*■'

i

&

* I
V

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be |
m vuuninii i uiuiiviuiiriA ou uigauip n w

£ virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasiO
ir padirbti pagal naujausia mada.

. --------------- ±- ----------------------- ■ -- - - - -- - - - - ■ - - m------- ---------------------

I GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel
X

i

VYRU 
LIGOS

£

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 
82 metus invalrias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tlnlmd, Invairlas ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo., Atslszaukke ypt- 

a_a_‘L la _ ___ « _ ■ _ •__ » « • • __ « A

*kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro. 
Nodeliomls iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.------------- ------------ ?----------- --- - - -- . . . ---

> tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusiai-

Sztai Koki Prieteli Turite—, <
Merchants Banking Trust Co. Banke je

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos 
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 tautiecsi&i Ir 
pažinstami.pažmstami. f ,;,'

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

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

pininjgus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka .žino kaip jumis geriausia pagelbsti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F. Ryokewics

T. G. Hornsby •

D. M. Graham, Preu.
J. H. Garrahan, Attorney

f P. O. Fenton

D. F»zGulnin, Trm.
A. DanlMFica M. Uavula




