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STRITKAREI SUNAIKINTI PER STRAIKIERIUS LAIKE SUMISZIMČ.
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ter$M ht
stry t karius isz sztangn 

Galima matyti ant paveikslo kareivius sergstanezins 
nog tolimesnio sunaikinimo per mynia straikieriu.

Laike didelio streiko Denver, Colo., straikieriai iszvertinejo 
kaip kuriuos sudegindami.

ISZ AMERIKOS]?
Per daug advokatu kongrese. 

Washington, 1). C.—

i
I,

33 METAS

y

karukus

Ižgama sūnelis norėjo nužudyt 
savo motina.

Pottsville, iSb — 
jioszko po visa, pavietą
Rakaucko žinoma kaipo 

” o

I’alicije 
Jono 
“The

Spook” o kuris yra, vienas isz 
arsziausin prhsižengeliu - - - m

kuris vra
v i so

fa sa i ižgamaS je aplinkneje.
* nescnei likos paleistas isz vals-* nesenei likos paleistas isz vals- 
J tinio kalejimd^iž bandymą nu

žudyt savo motina ir apipleszi- 
ma.

Motina pradpjo barti 
už pasigėrima,
dejuS nenorej’o klausyt motinos 
geros rodos ir nzove tiesiog in

Joną
bot tasai nieka-

1 geros rodos ir szove tiesiog in 
'galva sužeisdamas jiaja mirti-

Dabar-
ižgaina iszbego ir

ft

□

KAREIVEI KOLUMBO ISZKELIAVO IN FRANCIJE.

H. n. ROCZKOWNKl, Pre.. & M<r. 
F. W, noCZKOWKKI, Editor

A nt laivo Leopoldino iszplauke isz New Yorko keli tukstanczei
ymti dalvbas atidengime stovvlo Lafavtte Metze.* * ft. * Fenais da-

sunaikinta per vokiszka

sąnariu prigulincziu
mprie “ Knights of Columbus”

lybavo pamaldosia laikytoje pusiau sugriautoje katedroje, kur prezidentas tosios drauga
vęs aplaiko nog biskupo puikiu auksine monstrancije kuri buvo 
granada.

na i bot isz to i^zliko. 
tęs tasai 
slapstosi.

Moteris užklupo ant 
straiklaužiu.

Inkerman, Pa.— 
tai moterių apsiginklavia in ka 
tik papuolė iii rankas, ėjo už
klupti ant tujn, ka neprisidėjo 
prie straikieriu. 
teri’les susidūrė 
palicije ir szerifo pagia Ibi n in
kais, liet kada pribuvo daugiau 
palicijos, moterėles 
tas kojas ir pasislėpė 
šia po lova, 
in kopustinia baczka. 
neužilgio straikas užsibaigs.

Pus-septinolikto numario 
czeverikai.

Cleveland, Ohio. — Vietinio- 
je lavonyczioje randasi 
prastas lavonas,

Keli szim-

Ant galo mo
šų vaistine ISZ VISU SZALIU Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Komisija Rygoje.
Ryga.— Kapitonas Browne, 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
civiliszkos paszialpos komisi
jos direktorius Rygoj pranesza 
jog komisija pagelbėjo
ypatas per Birželio menesi. Isz 
viso buvo iszdalinta 22,940 
szmoteliu drapanų ir specialiu 
maisto.

Kiekvienas pagelbės
lavimas buvo ypatiszkai bjuro 
aficieriu prižiūrėtas. Bjuras pa

Slaptinga žudinsta moteres 
ir vaiko.

Cudahy, Wis.—

Amerike didelis stokas namu.
Washington, D. C.— 

apskaitymu žinunu, tai 
riki* szeszi milijonai 

igvvena labai blogusia aplinky- 
... ..............gy
li kaip rodos 

alima bus pataisyti 
taji bloguma.

Pagaliu 
manyme American Federation pesįn jr neatsakancziosia

Pagal 
A me- 

žmoniu

taiof Labor unijos, tai sziadien 
randasi už daug advokatu ku
rie yra kongresmenais. Isz 531

Žmonis su
rado ant kranto Michigan eže-_ 
rio kuna jaunos nepažinstamos 
moteries prie kurios

veniniai vietosią,
<rne greitai

fik paežiamrr
M. A. » ■ J W -K. X • 4 • * • 4 41 M

kongresinonu 365 yra a.lvoka- nlieHte Xa.jorke stoka 100 tuks-
tai, o 16 tik randasi isz darbi- 
ninkiszko luomo.

Yra ta didele skriauda, nes 
Amerike randasi 125 tuksthn- 
cziai advokatu o 25 
darbininku, kurie jirivalo tu
rėti daugiau kongersmonn isz 
darbininku.
Tai tau giliukis farmerio, — 

6 vaikai in 3 valandas.
Murray, Ky. — Farmeris 

Bunk .Jones vaikszcziojo 
kantrei po stuba, nes žinojo jog 
neužilgio atlankys jojo paezia

Bet nebagas nesiti- 
jog tasai garnys apdova- 

( ž valandos

tancziu namu vienam kamba
rio 6 ir

y

riję yra susigrudia net
8 žmonis, o daug yra tokiu vie- 

szeimynos gyvena

gulejo 
szeszin metu vaikiukas teip-gi 
negyvas. Abudu buvo miria 
nog revolveriniu szuviu. Nuo
mone nekuriu žmoni u yra, jog 
motore pirmiausia 
vaikiuku, po tam sau

Niekas moteres 
pažinsta ir nežino isz kur pri
buvo in taja aplinkiniu.

Pagimdo tris kudykius.
Brooklyn, N. Y.— 

Pagliano, kuri tik 7
kaip pribuvo isz Italijos, pra- 

diena apdovanojo savo 
du sūnus ir 

Po pagimdiniiii to-
, apvalė na

mus ir nedėliojo iszkele kriksz- 
tinas viską pagamindami vie
na, 
uli.

Daug lietuviszku 
panaszei daro.

prie

gavo szal- 
namuo- 

o viena inlindo not 
Badai

8 BOLSZEVIKU DIVIZIJOS 
ISZSKERDYTOS.

Lenkai turi nelaisvėje su vir
ažam 40,000 bolszeviku ir 

200 armotas.

6,175<->»

atume.

miszove 
gy vast e 

ne-

nepa-

tu kur tris
milijonai keturi uoaia kambariuosia.

Farmeris iszkase ant ukes 
1,800 doleriu aukse.

Deerfield, Ill. —

ne-

Earmeris
ma vo.

vis neri- 
laiko po 

jog jojo duktė,

garus s. 
kejo 
nos jin gausei.
jojo pacziule apdovanojo jin 
trinukais.

In valanda 
tam (Įažinojo, 
kur atėjo atlankyti motina pa- 
imndp dvimikiiM Volą Vahlll- 

dagirdo nog 
daktaro, buk jojo antra dūkti* 
kuri atėjo atlankyti 
ežia motina ir seseria, 
po ta pai zia pastogių 
dama dukrelių.

Tu i gi in tris

iinde dvilinkus, 
da praslinko ir

sergan- 
apsirgo 
sulauk-

valandas far 
įnoris susilanko trinukus, 
anūkus ir anukia.

Cukrius pradėjo atpigti — 
17 centu svaras.

Du dideli fab-

du

New York.
rikai enkriaus atpigino enkriu 
po 17 centu už svaru isz prie
žasties atpigimo cukriniu bu
roku.
res idant nekraiitu dan
riaus, nes pirkinėtu tiek
reike, nes
vela pabrangytu cukriu.

Duktė skundže tęva ant 
$300,000.

Duluth, Minn. —

Valdže apsorgsti moto- 
g cnk-

k irk
kitaip spekulantai

m lažai 
nusistebėjo visas miestas kada 
Edna C. Budd, ženklyva mer
gina czionais, innesze 
prieszais savo tęva,

Farmeris 
Adolfas Schultz kasinėdamas 
žeme arti senos daržines ant 
fanuos, iszkase stiklini puodą, 
kuriami* rado 1800 doleriu auk. 

Piningai paėjo isz 1850 ir
1848 metu. Schultzas nesenei 
pirko ta ja fftrma nog kokio tai 
Edwardo Meyerio, kuris dingo 
po pardavimui josios.

Pati J. 
menesiai

se.

Ko- 
poliei-

Kruvina musztine terp 
anglekasiu ir vaisko.

Charlestown, W. Va.— 
mundnotojas valstijos
jos pulk. Arnold pranesza Wil
lis Branch, arti Pax 
paviete, 
skerdyne. 
privatiniai kompani jos 

'tvvai szande in straikuojan- 
czius anglekasius. .Jokiu sumik

Raleigh, 
anglekasiu
1

iszt i ko 
Per tris valandas 

detek-

I. in

kierius

mn-
priesz st ra i

bi*! 
virszi- 

Esauzginczija.

pa ši
lta leigh

po dan

skunda 
daktaru

Budd unt 300 tukstancziu do
leriu paszkadavones.

Tėvas persiskyrė su motina 
1917 mete, pasiėmė dukteria 
pas save prižadėdamas jiai in- 
taisyti puiku gyvenimą. Kada 
punna Budd pribuvo in Duluth 
tėvas paliepė savo tarnams 
neinleisti in puiku narna ir isz- 
mete laukan. vPriek tam kal
tina tęva už josios apsmeižima 
ir kitus bjaurus pasielgimus, 'smulkiau.

mėliu nepraneszama.
Buvo pranoszta, 

szeikos naudoja 
kulkasvaidžius, 

Willis Branch Coal Co.
ninkai tam 
buvo skerdyne, bot kulkasvai- 
džiu dar nebuvo.

Valstijos milicija yra| 
rengusi važiuoti in
pavietu, kur kasyklų kompani
jos muszeikoms užpuolus ant 
straikuojaneziu anglekasiu ta- 

g anglekasiu užmuszta.
Nors jau antra diena kaip

i n vyko ten anglekasiu skerdy
ne, bet laikraszcziai nepaduo
da jokiu smulkesniu žinių apie 
ta skerdyne. Isz sziu 
žinių yra matyt, kad ten invy-
ko baisi anglekasiu skerdyne ir 

g dar-

gautuju

Liniuku, 
stengiamasi vi-

po skerdynes nebuvo

kad joji* turėjo žūti dau 
bet ta viską dabar 

užslėpti nuo
suomenes žinios: aut rytojaus 

apie jia
jokios žinios, apart trumpo 
prarteszimo, kad in skerdynes 
vieta yra pasirengusi važiuoti 
milicija.
darbininku
pranesz apie tas skerdynes

Prisiejs laukti, kad 
presos agentijos

kurio niekas 
nepažinsta ir nežino isz kur ji- 

jin 
miestas au- 

f

reika-

o asztuonios kitos
Len-

sai atsirado, o idant ‘ipie 
ka, tokio dažiuot, 
ga rs i n o la i k raszcz i u ose 
kas pažinojo žmogų

bet da- 
pa- 

profesoriaus 
Tasai daktaras

inleidimas in kuna

ejta
vvra trinukais — ft
dukteria.
ji motore a t skėlė

Gyvena po No. 646 Hicks

moterių

ant perlekimo

Orlaivei perlėks skersai viso 
Ameriko.

ashinglon, D. (J.— Valdzk* 
rengė planus
skersai viso Ameriko su orlai- 

Ameriko orlaiviu kliu- 
bai baigia jau daryti planus 
kada ir per kur ketina lėkti.

Tasai pats kliubas rengi* at- 
ejnanti meta pertekti aplinkui 
visa svietą, su didžiauseis ir 
geriausio iszradimo oriaiveis. 
Badai kelione prasįdes isz New 
Yorko per visas
seno ir naujo svieto, 
užyms 22,278 myliu.

vims.

vieszpatystes
Kelione

Paniekino motinos turtą idant 
gyvent su savo tėvu.

Pittsburg.— Ana. diena pri
buvo in czionais isz Los Ange
les, Cali forui jos Mrs. Braith
waite idant atsiymti savo 14 
metu sūneli “Teddie” nog tė
vo kuris užsiyma barberysta, 
o nog kurio persiskyrė du me
tai adgai isztekedamn už tur
tingo James Mortimer.
kinkas ne norėjo ne klausyti 
apie gyvenimą su motina, 
niekindamas josios turtą ir mo 
tiniszka meile o
prie tėvo kuris vos uždirba ant 
savo gyvenimo. Sudas neper- 
skyre sūnaus nog tėvo ir no- 
rints gyvena vargingai, bet 
abudu yra užganėdintais ir 
linksmais. O motina? Kaip 
visos persiskyrusios moteres. 
Greitai užmirszta apie vaikus 
nog kuriu teip-gi persiskyrė 
isztekcdamos antru kartu.

v

Vai-

pa-

prisiglaude

n 
kuris nc- 

sziojo ezeverikus pus-septinio- 
likto numario, idant acsiszank- 
tu ant pažinimo tojo milžino.

•og t# o

SVEIKATOS NURODYMAI 
OFISO DARBININKAMS.

n ere ike*Ofiso darbininkams 
tiek daug maisto kiek sunkiai 
dirbantiems
Jiems reike atsargiai valgyti— 
renkant maiste, 
tins vidurius.

mechanikams.

su

užtenka.

rcgiiliariszku

kurs nesukie- 
Ofiso darbinin

kai dikeziai sėdi ir tankiausia 
serga chroniszku viduriu 
kietinimu.

Mėsos valgyt syki in diena 
Vidurdienis valgys 

turi but lengvas ir sveikas. Vai 
šiai, daržovai, salotos, kvietine 
duona, valgys isz avižų — visi 
gelbėja žlepcziojima.

Ne tik valgys ir miklinimas 
sulaikys chroniszka viduriu su 
kietinima bet gėrimas vandens 
ir sutvarkymas 
papratinu.

Vidurdieni reikia užsiimti 
kokiu nors miklinimu. 
nereiszkia koki nors gimnasti
ka arba veiklaus fiziszko in- 
tempimo, ne — tik pakankamo 
kuniszko judėjimo pagerinti 
cirkuliacija, ir iugimdyti tin
kama inkvepavima.

Stiprumo gerymai, kaip tai 
arbata," kava ir 
gerymai bled ingi, 
apgalia nuovargi, ir tuom lai
ku, 
giau darbo, 
gamtos svarbiausias ženklas 
jog reikia pasilsėti. Ir tankus 
vartojimas gėrimu, pergalėti 
ta. ženklą bledingos kunui.

Tas

alkoholiszki
Laikinai

rodos, y pate atlieka dau- 
Nuovargis yra

gėrimu

ANT PARDAVIMO.

Didele stuba ant trijų lotu po 
No. 428 E. Elm St. Tamaqua, 
Pa. parsiduos pigiai, 
loto sztebelįs. 
atsiszuukt pas:

Gale 
Norintis pirkt 

(Sp. 10.) 
Jurgis MaVtiiiku 

428 Ii: Elm St.
.Tąmaąuą, Pa.
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Paryžius. — Asztuonios bol- 
szevikiszkos divizijos likos isz- 
naikintos, 
pusiau sumažintais, per
kus. Laimikis Lenku kasdien 
dydinasi, nes lyg sziam laikui 
turi nelaisvoje suvirszum 40,- 
000 bolszeviku ir 200 dideliu 
armotu. liktai ketvirta ir ke
turiolikta armije bolszeviku at 

Lenkai

gelbėjo daugini*"Pfbtrtviu/'“pstir; 
rusu, latviu žydu, lenku, pabė
gėliu isz Rosijos ir Vokietijos 
ir Siberijos kares pabėgėlius. 
Aficieriai apžiurėjo vietinius 
ligonbuezius, prieglaudos, 
įėjimus, vaiku namus ir

Tonis insteigoms 
buvo dalinta specialis maistas, 
ligonbutiniai ir 
tavora.
gelbėjo 53,000 ypatų, 
yra 138,000 gyventoju.
Bolszevikai ižgujo Lietuvius 

isz Vilniaus.
Gdanskas.—

tung’’
sanarei valdžios apleido Vil
nių, o in ju vieta pribuvo in 
Vilnių civiliszka valdže bolsze- 

Visi lietuviszki nutari-

Numirėlei gali būti 
adgai vintais.

Paryžius.— Prikėlimas nu
mirėliu ne yra tai apsakymas 
pagal Raszto Szvento,
bar yra pripažintu faktu 
gal tvirtinimą 
Tuffnerio, 
sako, jog 
“andrenalino” sudrutina szir-
di kuris pradeda plakti po 
manksztinirnui, kuri jau buvo 
sustojus plakti. Bandymai bu
vo daiyti ant keliu numirėliu 
sir di del iu ’ pult iMėKfiffil 7
gyveno po kelis menesius po 
mirimui.

ktfrifc

visame ir
iž-

laso karaliszkai c 
e

gyvens lyg 87 metu 
mirsi Valstije Kali- 

Už 20 me- 
karaliszka

sispyrineje kiek gali, 
visiszkai apgulė ketvirta arrni- 
jo ir trcczia raiteliu korpusą. 
Prie Warszavo Lenkai suplie
kė penkiolikta armije bolszevi
ku atimdami Przasnica. Nelais- 
viu payma kasdien daugiau. V e
Žiemine soviatu armijeyra ap
gulta per Lenkus.

Lenkams sekasi
kaip rodos neužilgio visai 
gus bolszevikus isz tėvynės.
Karalius Jurgis mirs Amerike

I jondon.— 
malonybe 
amžiaus,
forui joj, Amerike. 
tu atvduosi savo 
sostą savo sūnui knningaiksz- 
cziui Walios. 
szokikes, bet nežinau katras 
isz tavo sunu apsives su jiaja.

Te’iĮ) tai iszpranaszavo jam 
atejti pati vieno isz jojo laivo- 
riu ant privatiszko 
laivo, 
iszpranaszavo 
liams karaliams Europoje ir 
daugeli isz josios pranuszys- 
cziu iszsipilde.

Karalius Jurgis 
jog vėlina sau mirti ant mariu 
o isz kito iszpranaszavimo nu
sijuokė, nes žino, 
nūs insimylejo in tula Ameri- 
konka, bet katra, tai nežino.

Žydai Lietuvoje.
Minister i je su- 

raszo gyventoju Lietuvoje, su- 
žinia apie 
Isz viso 187 

lietuviszkosia apskrycziuosia 
randasi 144 tukstaueziai žydu. 
Isz didesniu miestu Kaune 
randasi 23,000 žydu; Panevcži- 

Sziauliuosia apie

Busi uoszviu 
nežinau

karaliszko
Toji inspetoja atejties 

a toj te dauge-

Kaunas. —

skaito sekanczias 
žydus Lietuvoje.

insteigas.

apreiszke,

jog jojo su

je 8,000;
7,000; Vilkonieri ir Vilkavisz- 
kijo po pus-szeszto tukstanczio 
Keidanuosia 4,000 ir t. t.

Nog vasario menesio lyg Ba
landžio 1920, likos sutverta 46 
banku su 1,788 szerininkais su 
kapitolu, 1,024,000 markiu..

ka
ki tas

medikaliszki 
Iki sziol bjuras pa- 

Rygoje

“ Danzigor Zei- 
dancsza, jog lietuviszki

viku.
mai likos pertraukti, o in juju 
vieta ižduoti nauji. Nepapras
ta kamisije del apmalszinimo 
naujos revoliucijos užsidėjo 
Vilniuje.
Žydai užklupo ant 

perkriksztytos žydelkos.
Warszava.— Kada Radoms- 

kc žydai dažinojo, buk Juzefi- 
na Czaiczinskiene, pati paczti- 
nio virszininko isz Lublino bu
vo žydelka, o po tam persi- 
kriksztino, užklupo ant josios 
kada ėjo ulyczia su savo uosz- 
via, kurie pradėjo isz josios 
szandyt ir visaip iszjuokinet. 
Greitai žydiszka 
ant 
szauke:

revoliucijos

žvdelka o

gauja užaugo 
keliu tukstancziu kurio 

Užmuszt jiaja!” 
pasislėpė in 

užrakino duris

4 4

Czaiczinskiene 
kroma ir užrakino duris su

Myne daleido szturma 
Tik tada iszsiskirsto 

myne inyrszusiu žydu kada pri 
buvo palicije ir aresztavojo ke
liolika žydu.

Czebatai 400 metu senumo.
London.— Czebatai turinti 

apie 400 metu, geram padėjime 
likos surasti per darbininkus 
laike kasimo skiepo miesto 

Czebatai yra pana-

raktu.
iii duris.

Londone. Czebatai yra pana
gaus in tebyrius czebatus tiktai 
tuom skyrėsi, jog ne turi kar
kų. Metai tuja czebata likos 
atminta, nog kita dalyku ko
kius darbininkai atrado drau
ge su jeis. SI ■

Isz Lietuviszku kaimelu

leidėjas

mui.

.1 iedu

Nereikia kiszti al-

Cleveland, Ohio.— A. B. Bar- 
toseviezius “Dirvos” 
panedelio vakare, su savo szei- 
myna iszvažiavo ant poros san- 
vaieziu in rytus pasivažinėji- 

Pirmiausia nuvyko in •>
Niagara Falls, paskui in New 
Yorka ir in Atlantic City. Gryž 
per Pennsylvanija valstija. 
Kelione atlieka automobiliuje.

— Du vyrai pereita sanvai- 
te, važiuodami gatvekariu, ga
vo sulaužytas rankas,
sėdėjo alkūnes iszkisze per at
virus langus, karas ėjo pro arti 
relių stovinti troka —: ir taip 
atsitiko.
kimiu per gatvekariu langus,
nos nežinia kada jus nelaime 
gali patikti. Yrra-gi tokiu, ku
rie ir galvas iszkisze važiuoja.

Daugelio gatvekariu langai 
jau aptaisyti vielinėmis groto
mis, bet dar ne visu.

— Tragikomedija perejta 
sauvaite isztikimo ant Cedar 
Ave. g 
šiame kare, važiuojant ryte 
žmonėms in darbu, nekaltas 
tūlo vyro rankoves guzikolis 
insivele szale stovėjusiai mer
ginai in joke. Mergina važia
vo svkiu su savo vedusia sese
le; ta, būdama narsesne, kada 
sesuo pajuto traukimą jos jo
kės, manydama*, kad vyras jia 
kibina, tuoj už seseri kirto tam 
žmogui per veula. 
musztvne.
žinodamas nekaltas esąs ir ji 
dar kita moteris užstojo, daly
ką aiszkiai matydama. Dava
žiavus iki E. 9 gatves, dvi sese
ris pradėjo reikalaut, kad poli- . 
cistas ta vyra aresztuotu, jis ir
gi reikalavo, kad jias aresztuo
tu — ir taip padaryta. Teisme 
stojo ir to vyro nepažinstama, 
apgineja, sulyg kurios paaisz- 
kipimo, todvi narsuoles likosi 
nubaustos $10 ir teismo kara
tus užmokėti. J

atves, kur, prisigrudu- . 
važiuojant 
darbu,

1

II

Ir pakilo 
Vyras neužsileido
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vra
ne kaip

Apkalbantis 
daug pavojingesnių 
slankiojantis žaltis po szia pa
saldo, nes žaltis duoda žmogui 
žinnt kada ant jojo szoks, — 
bet apkalbetojas — niekados. 
Lai vyras ar motore pradeda 
slinkti žemyn ant kelio pra
pulties, tai žmonis jin da dau
giau nustume in prapulto, ne
pridedami rankos idant jiems 
pajjinlbet ir isztraukt isz to

visi ant kunigo, o 
gas neapsileidže, tada užstoja 
amžina pekla. J

Qj to^1 parapijos, daug blogo 
padaro, meile broliszku isz tar- 

Seniaus kvėpavo 
rainei, gyveno kaip b rolei gra- v • zei.

‘ “ ,t Flsie,
Grace, Pearl tokia ir

jeigu kimi-'kinio buvo Dora, 
. - ' r* t t i

žvdelkiu 
nes p ra va r

po iszvare.

RUSISZKI SIERĄTUKĄI PRIBUVO IN AMERIKA.
f
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KVITU

sios smarves, nepaduoda savo 
broliszkos rankos del žmogaus 
ar moteries, 
ir apmaudingus liežuvius 
laikyt.

O ne, apjuodantis liežuvis to 
nesupranta tik platina apjuo- 
diniftui toliaus!

H———•
Del nekuriu Lietuviu tauta 

suvisai mažai ka apeina, o jei- 
tai 

tik isz papratimo. Pasirodo, 
jog pas tūlas Lietuvius vardas 
‘ttautietis,“ tai yra “vralnaJ 

o valnnmanis, tai yra 
tautietis’’

Tess, 
tokia’’ 

Isz vardu negalime dasiprast 
kokios laijtautos ar 
tos ar lietuvaites,
d (‘s teip su kraipytos jog sunku 
dasiprasti.

Stebėtina, 
perk ra i po savo 
viszkus vardus o amorikonkos
nesisarnmtimvVadintis: Eliza
beth, Darata, 
žali ja irt. t.

Jau laikas 
kvailybių

jog lietuvaites 
gražus lietu

1
t

-.5 r’ t

ft ■ *
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gų turi aut dantų “tauta, > *
Pasirodo

tai v ra •r

Petronella, Uo

si įprasti savo 
vardus

.4

-1
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idant jin pakialt 
su-

Prarjta meta, kaip prauesza 
Kanada ukiszki laikraazcziai 
tai Kanada surinko snvirszum 
už 24 niilijonns doleriu obuo- 

Dalis tuja obuoliu likos
iszgabenta in Angliję o 
sius sunaudojo namie, 
ginusia obuoliu iszsiuusta in 
Suvienytus Valstijas.

liu.
1 iku- 
Dau-

• >’

kiti

nuims,
4 ft

keis.

) >

su kimu ir su ble-

Tikyai, 
jog szimet surinks Kanadoje 
du kurt daugiau obuoliu.

Tegul apie «zitu musu skai
tytojai ueužmirszta:

Jau ne karta davjo in mus 
Bkundas nog Lietuviu, jog vi
sokį valkiozai su krepszeis pri- 
ymineja užkalbinimus ant 
laikraszczio

užkalbinimus 
Saules,’’ 

ka už jia ir po tam aplaiko su
vis kitokį laikraszti, 
vis neaplaiko jokios.

Niekam piningu uedavineki- 
te, ba įneš agentu ne turime, 
musu skaitytojai visi žino kaip 
užsimokėti ir patarnauje 
na s kitam.

i i užmo-

arba su-

v lo

Ne pinhjme isz laiko didelio 
garbes vainiko, 
kaklo p/.mmik* ir 
Bilks.

Jau lietuvei

nes tušai ant 
aprauda au

konia 
ženklyvai apsimalszino, 
tingai nog girtavimo

visur
ypa-

pradėjo 
atprasti nog kada užėjo prohi- 
bicijos tiesos.
Ink negiart ne kaip mokėti 
brangei už trucizmi ir netekti 
sveikatos.

Ka darvt. Ve-

Jeigu kitosia vieszpatyste- 
sia suktybes ir vagystes ant 
kasdieninio paredko, tai Arue- 
rikas su tuom praaugsztbm. 

, kasNet baisu darosi girdint 
czion darosi terp amerikonisz- 
ku politikierių, 
le amerikonineja

visi

Latrvbe dide- e 
visuomenėja 

ir da didesniu latryseziu reikė 
atejteje tikėtis.

Visi vagia aut prapal,
isznaudoje isz darbininko kiek 
galėdami.
pas visus dingo.
teip bus, tai ne žinia.

Isz vienos szalie.s kova terp 
kapitolo ir darbininku,
volei apgavystes ant kožno 

jileszimai ir žu- 
dinstos ir tas už t rauk i ne ja di
džiausia nelaime ant viso Ame 
riko.

Jau žmogiszkurnas 
Kaip ilgiau

ežia

žingsnio, tai

Žmogus 
navatnas 
daugiau, 
mažai maitinasi, turi daugybia 
n ere i kiti i ilgu reikalu ir niekad 
ne turi užtektinai piningu.

civilizavo! as — 
sutvėrimas:
negu turi pajiegas,

Szioje gadynėje,

tai 
dirba

kai! ir 
žmogus butu gana apazviestas, 

privalumus° jrign pildys 
krikszczioniszkus, tai vis terp r . r • . I •’| yįį

Kodos ir didesne 
dalis dvasiszkuju ar ne b,lis to
sios paezios nuotnoiies.

‘Tokia tai

IJetuviu bus palaikytas 
tanuuvuL

miomunia yra 
terp Lietuviu, rck nieRad terp 
apszvieytu tautu.

Kas labjausia Lietuvius už- 
(Jž,ynia bgžnyczios.ymu?

Pirmiuaia tveria parapije, per
ka lotus, jies^ko Rumngo, pas- 

' kui pradeda vieni ar>t kitu vi.- 
jsaip užpuldinefi ir vagiiiŲ —*

s

<:

^ty;

t
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Knygele Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu ligonla- 
ma ----- 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog 
susirinkimu

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

8U(]etu pinigu nnt
- - - - - bUc.

" ‘!l

Jau butu didelis laikas idant 
ir Lietuvei klabintu in dvasisz 
ka valdže, apie pasta tyma, ant 
urėdo sufraganu viena isz lie
tu viszku kunigu 
diecezijoj.
nei biskupai jau pradėjo susi
pras! ir apie taji dalyka dau
giau manstyt. * ,«

r* 1 — i f *
■'fu •* I ’

Szimet ant faimu daVbiiiin* 
kai yra reikalingi, o ir geri už- 

Lietuvei apm

, nes tokius 
kokius priyma sau musu lietu
vaites, naudojo tik paleistuvqs 
kurios sarmatinasi torszti var
dus sa,vo patronu, o priyma ko

kai])kius tvu iszkrajpytus, 
augszcziau minėta.

■ i y - L •>, 
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OIGANKA,
Filadelfijos

Badai amorikoni- Ant nuliuosNe mama!
noro 'jokiu spasa-

darbe i visur.
lauko darbus labai gerai su
pranta, tai ne turi ko baisėtis, 
o deszimts kart j 
metu, negu fabrikuosiu 
po žeme.

velijimu ir 
bu tikti negaliu. Ponas Splaws 
kas yra isztikro geru ir prick 
tam turtingu vyru, hes mylėt 
jin.... niėkaip, ne, ant* to nie
kados ne tiksiu ir negaliu.

— Žinomh, lies mislyn tavo 
tiktai ant to daktaro Michals
kio.
jog isz to nieks ne bus! Pamyk 
sau gerai tai mano Jadwise!

Gerai! tokiam karte su
vis už vyro ne ejsiii!

Tokis atsakymas da labjaus 
neužganedino motina.

— Kaip sau nori! —

Nes žinok duktė mano,
geriau iszlai-

• • • ~ ■arba

» ■ ——1

Svetima proeia ant gero no 
iszejs, už tai netrukus bausmia 
pareis.

► , - .. . ■

New Yorko Apszvietimo de- 
partamento prižiūrėjimo bju- 
ras laiko surasza visu miesto 
vaiku tarp ketiniu ir dvide- 
szimts vieno meto,
prižinri vaiku peima in 

psychologisz- 
nepihio proto

Bjuras 
mo-

kyklas, ir laiko 
kus klinikas 
y patams.

Szis departamentas laiko su: 
rasza visu iideidimu, perkeli
niu ir paliuosavimu isz mokyk
lų. Bjuras seka vaiku judėji
mą per visa ju mokyklos gyve
nimą.

Departamento rasztin inkus 
turi suvirsz jnilijoua vardu

Jau szeszt4is 
metas kaip bjuras gyvuoja ir
užrėk orda o tu.

tupj turės apie trįs szimtųs 
da rbiniiiĮtu. AI r. F. 
JIcMaiius bjūro virszininkaš 
sakes korespondentui
York Times”: — “Mano nup- 
monei, a])liiikybcs yra priežas- 

in mokyklas 
Daugiausia nesu- 

tarp

(Ri.rbininRu. Mr. James F.
<1 * I.

< t New

tis 99% liejimo 
sziadien.
pratimu 
angliszkai.
musu instatymus apie privers
tina mokslą.

Kaip tik svetimtaueziai su
pras, jog vaikai priversti ejt in 
mokyklas ir kokia svarbia re
le mokyklos losze Ąmeriktis 
gyvenime, jie didžiąijiagelbes 
valdžiai dasieRt savo tyksla V- 
padaryti gerus valstięczius. ’’

nekalbancziu 
Jie nesupranta

Keliolika repotetiu angli$z- 
ku biikraszęziu atvažiavo i;i 
Baltimore pas k Rfd į h ola Gib-’ 
bonsą, tyksle dažinojimo, ka 

pralotas -katalikiszikos
bažnyežios mano apie balsavi- 
nia moteriu atojnacziosįiid'in- 
kimuosia Novemberio menesi- 

Kardinolas jiems atsake:
Nemalonu yra 'man, jog'

tašui i

je.
“ A eina i on u yra -man, 

moteres inkliuvo iii politiku,* 
geriau velinozia matyti iųote
res* kokios' jos buvo.priesz ap- 
iaikyma savo tiesu. /Isz te ga
li kilti dideli iR^upratihuii1 
terp szeimyuu, kokios: pasek-, 
mes atejteje isz to? gal i kilti tai 
kožnas gali dasiprast. 
nuomone yra, jog moteres ati
duodamos savo 'pirma 
ant to paliaus i remsis prie sa-į 
vo užsiėmimu.“ 1 *

Žinoma, moteres, ^kurios yra 
tikros motinos, ne^irupjns japio

Mano

ba Įsa

politika tiktai savo najnu, bet 
tingines ir turtingos, n.ėturęda-Į 
mbs.ka veikti politikieriauę, 
nes ne turi,Ra daugiau veiktį.e

* * ‘ ‘ _ — } - _ L » * * y

Daugeli kartif diiojasi matyt
ti angljszkosia JaikrąBzcžiuoj
sintimi tęs apie Lie.tuviijs kūl 
i‘įe laike .vi^ąRitis pasilįnjctnnL

esmių,

tarė 
su dideliu kartumu szirdyje 
motina — asz ir teip vienatine 

pasilik prie manes lyg 
smert ir buk sena pana.•Geniau
butu kad paklausytum geros 
rodos persitikrinusios motinos 
tavo, kuri tau blogo ne velija, 
o kuri, jau szio svieto gyveni
mą geriau numano už 
jauna

Ne mielas tas 
mas gal da

geriau numano uz tave 
nepertikrinta mergina.

pasi kalbeji- 
nemeilesni gala 

priimtu, jeigu ne tarnaite butu 
jin pertraukus, inejdama su 
žino, jog po durimis stovi

galėtu 
' iszguldy t 

isz koziriu apie atcjnauczms

pertraukus,
ci-

gankii ir pritsžo kad 
stot priesz pones ir

/

A •1 * ’r w''«
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In San Frahciskib Kalifornija atplauko konia pilnas lai- J
vas šieratuku isz Rusijos, kuriem suras priglauda pas gerus 

. ( miesto vaikai, i
Sztai paveikslas Lwjti tokiu sieratoliu isz tolimos Rusijos. 
Czion jiems bus (king smagiau gyvent ne kaip 
koj Rusijoj. ! •'j1-’1*11’“ * 
......... ... .........— " 1 . r ■' v -r?

J’aja diena pasiliko sveczius
Sztai paveikslas LnjU tokiu sierateliu isz

•• 1 ■ t Į «

žmonis. visi

bolszevikisz

»

koj Kosi jo j.
y?"" Ft* T *■«——»
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Panuke po in- 
moterystes 

ro- 
labiii m vi i 

kaipo

i |

pominga gala, 
žengimui iii stoną 
su jaunikaieziu kuri, kaip 
do kazira, panuke 
ba vis apie jin mislini,1
ir tas jaunikaitis apie panuke 
busi labai laiminga su juom, 
nor ir stengėsi teipo-gi vienas 
vyras turtingas apie ranka 
palinkės, nes jio stengimai nu- 
ejs už niek.
tis paaukos, kuris yra nuo Die
vo pas,kyrtas gal del paaukos 

po inžengimui in 
motery sites,

Vyras atejnan

nepoilgam
stoną motvrysites, atlaikys 

’didelius piningus palikiiiu' po 
žmogaus isz 

kai]) szita ot kazira 
rodo, tada panuke gyvens ant 
szio svieto spakaiuei ir
ninias panukeiine nubos su to

li*

kimas.
niau, jog jis man vienkart apie 
labai turtinga koki savo (lede 
pasakojo, kuris Amerike milinį 
jomis surinko, o vaiku ir arti
mesniu g 
paezios.
te tinka su nutarimu tos 
buklingos moteres, 
tik pasakė yra tikriausi1 
sybe.
žasczi.u, del 
ejt už 
Mylėkitės, o jis yra

Dabar-gi sau atsimi

smert kokio tai 
giminiu,

gvve -

panukei

Pirmutino Lietuviszka
BANKA

t

pasaulio.

jos prekes.

Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.' .—  1
Siunczia‘Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal

tiluuczia plnlngUB in vinan dalix , 
Parduoda I^iivakprtcH ‘ 

aut geriftiifdu Linijų, už kompani- 
J’riima plnlngufl del 

HaugauH perlaikymo, Icipgl moka , ,
proęonta nuo pudeliu palikių no 
mažiaus 6 menesiu.
Notai ialiszkal užtvirtinu visokiu^ t 
Dokumentus. i?asz.portus važiuos 
Jan,tiems in Tėvyne. Įlanka esanti Į 
po dUdelia kaucija, ir 
Valdžios Bankinio Dcpartamepto ; 
su kuria atliekant reikalus nėrač 

baimes.

Isudirbu ir
Dokumentus. .PaHz.portuH važiuo

kontrole J’

jokios Ilaszykito ant '
žcmiauH padėto adreso o gausite 5
visada atHakhna: ,

Joseph G. Bogden, 
Banker &. Alderman.

R.' P. B. Lie. 159.
, C’or. W. Luhg Avo. & S. Main St..

DuBois, Pa. ~ į

F ’
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dienos kursą. Parduodanąe
Szipkortcs. Iszrupinam 'Pag. 
portus. Siuncziame lavonas 
in Lietuva. Keikalaiidami 
platesniu in formacijų °pr|- 
szome * n 
padofd adreso t

LITHUANIAN SALES i

in Lietuva. Reikalaudami

aszyti ant žemiais 
I1- V 'IH

f r

CORPORATION,
414 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

n. ii T

'i ,
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pminiu neturi, kaip ir 
Delio ir tame punk- 

sto- 
v i skus ka 

tei- 
Nera-gi ir jokiu prie- 

ko-gi negalėtum 
daktaro Michalskio ? 

ant reszo 
vyras labai puikus ciolam 
žodžio ženklime.

Nes, brangiause motino1 
asz suvis-gi nesiprieszinu 

Tai-gi asz jin teip labai

to

>

Sziuonii pruncBzlain Gerbiamai- Lietuviu Visuomene?, J<a<l tzlojnis dięnot 
mis atsidarė Xew Yorke nauja Lietuviu Persiuntimo Agentūra, po vardu 
jAtliuiiniąii Marjne Forwarding ('o. kurios tikslas yra sanžiuiszkaljpatar- 
iiauti Lietuviams persiuntime pągelbos savo gymlneins Lietuvoje, kaip tąj 
persiuntime drapapu, valgomu daigius, pinigu ir 1.1. Su visokiais rcika4- 
lais kas-link persiuntimo bei informacijos, meldžiame kreiptis ant szld 
adreso: LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

203 West 33 Street, New York, N. Y.

PRANESZIMAS VISUOMENEI

»11

Pinigu Siuntimo Agentūra JszbCf!:us
----- .................  R — -■ nacelba

v

i lenkams isz LictuvdR greita \ 
" pągelba yra reikalinga viaups© ap- i 

skrieziupse, kur buvo inaibriove lenkai ir labai nualino gyventojus. 1 
‘ .. .11 . " ' ' 
Lietuva, parūpinu pasus, laivakortes, padarau 

parsikviesti gimines

Pinigus sjuue/Ju žemiausiu kipšu, greitai 
rodąs grįžtantiems iii 

visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip
Lietuvos. Pinigus siuskite pacztos money orderiu ir indekite 2 ccutd 
štampu atsakymui ir adresuokite:

P. Mikolainis,

ir bu gvarancija, sutelkiu^ 
i 

isz X

53 Hudson Ave.

laimes kurios nuo žmonių .yra 
paslėptos. *

— (iliganka? —* 
RkjwaijDotimi, 1 
sziain laikui neinate 
perstatytdjos slaptingos tosios 
žmonijos, 
gyvenimo atejnanczio. 
valandoje i nėjo in pakaju 
juoda-plauke motore, basa su- 
plyszusiose drabužiuose ir pa- 
sikloniojus žemai pradėjo isz- 
destinet savo kazirias ir ža
dint norą prie gilumos slaptim 
gos atejties abieju poniu.

— Prie k.o Ris mum — tarė 
Jadwiga.' 
v .— ’ < pr ie k<> ? a tsakė nūs i - 
dyvinus motiiili 
atejte tavo atidengtu. Dasiži- 
nosi kas tave lauke ir gal tiksi 
ant noru mano, o pamesi savo 
užsispjrrima|

— Jadwiga nusiszypsojo.
— Bet mama, 

ir ka man pasakys, butu’tikra 
teisybe tpi nr-gi muš galybėje 
via tas kad dtinainvt nuo Die
vo paskirtas mums laimes?

— Nieko ne kėjike? Noriu* 
žinot kas tave lauke,••ypatin
gai dažinbsiu kaip prieszinaši' 
mano planams.‘Laime ar nelai
me.... Noriu apimtai žinot! i

Ciganka iszdejo kaži ras ■tuo
laik’ savo jau

pak lapse 
kuri da lyg 

* areziau

kurie žino slaptas 
Toje 
sima

idant tail

je i^u neva t

. Noriu apiaktai žinot!
A

laik savo jau senas sutrinpis 
ir -nelaukdama pavelinimo Ja-1 
(hvigos pradėjo; paenio ranka 
josios isztirvnejOš t raudukus 
Kupintus ant .delno apžiurėjus 
juos pradėjo apreiszkįnet savo 
prannšzavjnm^. •

— PanuRe myli Kibai viena 
vyra kuris panuke tėipo-gi,'la-į 
bai numylėjo. kYra tai ' jauni
kaitis augszto ugiį) taihsin 

i 'A > a . • * A l

I

plauku juodu akiu, o s,avo isž-Į 
minti prailginėjo ' žmogui ‘gy-j 

’Meile'tęji ne ijitqjs'uz 
niek, ba no po ilgam užstos .su-t 

. 4 « * 4 • ' <« 4 4 • i
vnsti;
* 4 1

žmogui gy]

Riu vyru, ir laime 
Žįuri in akis visame.

iMama Jadwigosc net 
bėjo isz n.usisUib(\jimo 
(Lima toki paniekinimą josios 
planu teip labai numylėtus, 
per taji slaptinga pranaszavi- 
mb. ‘Nes netrukus apsispaka- 
jljio biski, tikėdama druezei 
tain, apdovanojo gausei cigan- 
kū ir iszleido jia,ja.

Po iszęjimni 
slaptingos moteres pukajuje 
per koki laika vieszpatavo di
dele tylumu,ibn kožna isz mo
terių dabar buvo užimtu savo 
locnoms mislimis. Ant galo pę 
gerai valandai atsiliepe moti
na iii (lukteri: ■ .■ < • ; . *

sudre- 
girde-

eiga nkos tos 
moteres

— Girdėjau visados, jyg po
ra liekasi iszrinkta ir suriszta 
Danguje. Gįil ir tai iszt.iRro. bu 
vo ženklu dangaus, jog toji ei-1 
ganka pribuvo pas mus, idant 
užtvirtint taji iszrjnkiimi ,Qie-' 
yp, ba jos pranašzavimas yra1 
nępaprastinu ir tai ne yra bur
tas ir apgatyste, tame ne yra 
abejones.

Ne esmių teip lengvai l)ile: 
in ka tikinezia lies niekaip ne
galiu sau suprast kaip toji mo
tore, •nežiiiodama suvis musy'

užtvirtint taji iszrjnkinui ,Qie-' 
vrii1

le,
tam. Tai-gi asz jin teip labai 
myliu, jog su visokia vilezia at 
ejte mano jiini pavedu!

Tikiu, tikiu! mano Jadwise! 
viską kas bus-ma- 

galVbeje, idant sugertuves
Parengsiu 
no j 
kanogreiczuiusei.atsibūtu, 
ka prie musu daktaro užtvirti
nu, jog apie pavelijimai atida
vimo jam tavo rankos,.ne trip 
kus dasižinos.

O teip, teip! —• paszank,e 
Jadwiga, o 
dingai motina dekavojo api
pildama josios ranka ir veidus 
karsztas 
pavelijimu tekėt už 
kio.

Iii dvi 
vaikszt Ineta 
chalskio 
Tikra

suspausdama, szir-

uzpabueziavimais
Michals-

nedelias vėliau ap- 
sugertuves Mi- 

Jadwiga. 
ant

su pana
lai me malavojosi

veidu rjaunos..poros kurio ne- 
])atemijegczei per visus links
mus sveczius Užimtus gerymu 
1 i i iRsinom ka l bo m,
paRajaus, nusiduodgmi in pui- 
kej intaisy^sodę altana, idant 

. pasikalbėt i

iszejo isz
I

pasikalbėt
pasidžiaugt vienas ki-:

^pakijinei por -Roles va-*
a i lilt I /a i fi F - *

— MW ■ . J '

Jud w iga • per t ra u ko ą 11 try i:

ten sau. 
meile 
tuom i 
landele^jPpilęist

tįple ,Mv(^ t
A

Brooklyn, N. Y. •; 
w .w

, ,  V , | ' M 1 ' V ■ • 
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DYKAI Raszomoji Maszinuke DYK Al j
Kam turi raazyt su plunksnų, jeigu DYKAI < 
gali turėt gera drukuojama maszinelo arba J 
Typewriter!, kuri paraszo gražai ir. aiszkla.ii J 
negu su plunksna. Ant tos inaszineies £all < 
kožnas teisingai ir greitai raszyti lalsakua J 
ir dokumentus. Dabai paranki tiepm, kurio 1 
negali gerai raszyti su plunksna. .Padaryta < 
grąžei, druezei ir niekados ncužslkefta. ra- j 

turi visas literas, numeriui Ir J 
rasztiszkus ženklus. Ta piaszinnko privalo < 

kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes 
.duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu Jaikrodell.

TĄS GRAŽUS l.ĄIKRODELIS TIKTAI'$6.75 
Jeigu Roritc turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
darbo ar szventadionlams, tai nelauk, ir paraszyk 
tuojaus jin. Laikrodėlis yra teip yądinamas senosios 
szalles systemos “Roskopo Patentas” kuris yra ži
nomas geriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi mluuj.os, 
gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir gali 
laikyti dnųg metu. Niekur negauslt geresnio laikro
dėlio prie darbo. Yra vertas $9.00, mos tik por trum- 

, pa laika del supąžindlnimo publikas, parduosimo 
po $6.75 ir da kožnam duosime DYgAI rjiszp.ma

1 mąszinęlo. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli

szo aiszkci,

Z >^5*b Wr a

^^3^0

|r maszinclc, tai ilgai nelauk, tik. prlsiusk 25c. sidabru ar stempomis rauk- > 
pinlgiu o rcszta $6.60 užmokėsite paimdami laikrodėli ir maszinuke.;

1219 N. Irvlng Atc. Dep. 113* Chicągp, III,
Kasykite tuojaua Ir adresavokite szltclp: 

1’ractical Sales C'o.

Silpni, liguoti ir nervoti žmones H

KREIPKITĖS IN TEN KUR .GAUSITE TEISINGA RODĄ 
IR.GYDIMĄ PER NAUjAsiA IR GERIAUSIA BUDA.Jauwiga-porirauKe untryias, 

pr jtyiegas aminos, iv, e i 'cs- sjide 
d i notas per daktaru kai p pa
prastinai didelei iiisimylejusi, 
biski i^irandomivus Jadwiga 
tare:

— Ne teisingai pasielgėm 
šn 'musif įnotina, m}dem;is Kaj

taje ėigaiiRa!

Mano pasekiUekaįpo specialistas paeina, nuo to kad tuoj aus 
atrandu teisinga priežastį juso ligos. ..toro, •nežijiodnnui 

veikalu, ba suvis no [inžinsta- 
* I J At I • • 4 <’,.!• 4 . ti

nes dabiirtini 
tįpsaRyt 

galėjo. Tai'ne apsiėjo l^ pujle- 
gu hepąp fasti nu! Motore toj į 
4lpJ,eįkta dova'na piAnaszyšteš^ 
o jos tas pranaszavimas atėjJ 
ties kaipo ir pastatymus visko 
to kas buvo ir kas yra, yra t ik-t 
riapšo teisybe. Tai ir a$z no- 
lioyiu būti toliaus ptu'szkiuia 
Riju atejteje laimingoje; ’kada 
tas man nieko: nevat ir no imi-, 
czytu ba dangus kitaip pasky
rė. Apart ,tai Jaukė tave my
lima mano kudyki atėjimui 
ežiam gyvenime jstone.mote^ 
rystęš su daktaru AJjchalsknV, 
— jis-gi yru tuom paežiu jm,U 
nįRaicziu' apgszto ūgio tamsiįu

jna minus, tėip prigulencZėl, ne
tai ka atejteje, 
Viša tavo jiadejiŲia

i

> Motore toji

tarė

rolad
taje diganRa! /.y*"

-- ‘Nf(}S-gi‘bįiibgrliiano/^’iR 
no 

sunk} k ’ne .reikalingai, m\ ic-i 
miai.iso mano, siivci czystos snu 
žinos! Nes iie atsimainyš nie* 
kiis, npr tai apie’ atojte nepa^d-

geros inislęs,’ apsjspakai’nk

nJUliSl k

I

M

ri
1 • (l

DR. I. W. HODGENS
■% A .1 ■/ . <>, ? įjJ O* ■ v- ",z

Specialistus užslscs|£itMii Ir kronlsKku

. 'k ’

Ilgu. ' FraktikaveK' dlditatiMosc Ugon* 
BnitcHc -IMitliuklpiiijul.

ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
Uiainlcris bijo, račiaukite kolei husito 
priversti joszkoti pągelbos, kolei no 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
Icycpo ir gal busite priversti ąustoti 
dirbti. Dr. Huflgęns uofępi turėti pro1 
ga parūdyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA OlDIME'JUSO DUSULIO. I

' DOCTOR

Mano cUzaminavęjimRp yra p^a<;k- 
mingas ir mokslingas. Jeigu apate 
silpni, nervoti, ligoti, Me darykite 
JUiUdoH ku.kiti darę, ateikite pas mane 
ąpąbipztyl ir paslėptai ^askkal^lwe.

•Visos kroulszkos ligos yra paiekmln- 
gal gydanti per Dr. Hodgens* Jalicii 
turite užkletcjįiup* Katarri , nusies, 
.. ... ' ' 7.' . i
netvarka, ncrvuoU*.nusilpnėjimą, du- 

,sujl* rpnas, pūsles Jr fdajuiliio.Ugas 
kreipkitės pas l>r. Hodge^is Ai opalas n t 
kokiam -padėjimo esate. . DaUg ligu 
ipggyditi kur kili daktarai atsisakė 
gydlt. . . ’

arba iszsikiszusla ’žarigike, 
is x gydyt n ant visados. Daug Žmonlu 
serga .szitai liga lr kcncRla juelsapasa
kyta skausmą, ir MUktas pa^asxas 
,l|gąx bijodami opcrpcijos ar pjaustlmo 
bet linksma bus žinoti tekiams Imo- 
ueins kad Dr. Hodge n s tokias ilgas

NEJlVlSZKOS UGQS ^o.Mrtg pa

inumas* neiniegis, stokas energijoj Ir

/ Laukti yra pavojingai.

Jeigu eaato

*'? gerkles* ..viduriu ar inkstu, kepenų

ke tikra cigahka, o tikthi .nia- 
nd tarpas. Matai pati brangiau 
so mano ‘jog dalis to nutarto 
jau i8Z>šipllde, o:daiginus isz 
paskyriiho,Dievo teipogi iszsi- 

Be to nebūtai, myle
ma mano, \ niekados mano 
niekados pedastotuin niusu 
rio. Tas vaikinaš.puikei atgra- 
jyno savo role burtininkes ci- 

’*už tai tpriguli jam 
atsimoket iriau, ir Ue- 

ateinauczips

pildins. gydo be polio Ir skaupmi^gu .operacijų.
NEMtmKpS UCOS uo Imriii pa- 

eina trolis minties, sUpnnjuas, nėra- 
i 
teip toUaus JSZGYp.OMI PO 'ttVA- 
JlANClJA. K01>A JK SLAPTlXftUS 
PASlKAĘUlJLMjlS DfftAI.

šiskyrirmis abieju mylencziu- 
siu tuolaik 'd/i yra nekuri ypiV 
ta neverta tęs, kuri steiP 
ge^i pprszkadyt tame pumyitei^ 
nes ’į>aiuiite pė^gaĮgęi taja nyt 
doity/tyidbėro o ‘Jkui‘i / stosįš po

jis-gi yra tuom paežiu jm.it
ir 

me

lįlŪuku ir juodu akiu,* pka žmd* 
gui gyvusįi prailginėjo,- —lai*

KQl>A,m SLAlM'LXaiS
rįe laike .viįąRHis pasilin|cfcnnL 
niniuBRisžvažiaviipųs ir;t. t. jįl

■

‘ AlBJojo^UHijdnr
J’,pradęda atsirasti ' ir ’ atskalų- tam garsindami'kas jd^fa daly! 

-tirwl MQ1U nflQI Ir Ali Iznirt* 4 4nai. ^Tankiu tįsia P15ik£lia?» Rftiiu

nes įpaiųiitc pct:galgj?i *taja hę1

tam )lHctelĮta‘,j>aipiįtok, viskiiš 
kttin £9^9 paimtini•»

myiga ^tęjtę.. ■ Aps i pora v ima s
j^šu bns labai laimingas o dak 
tatii gau^is jabai dįd^ljs palįs

gluikos, 
gobšei 
kingyste 
ponios,

HODGENS MEDICAL .OFFICE^ 
(Misos vu In mt oA tiiib H ryto lig 9 ihkiire. A'vdc|iv|(its Rijo 12 )1savo

124 South Main Street,
I * ■ - •■■ - —. -• - f.

h ii .

Shenandoah, Pa.
12 jlg 8 Vflk.
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ISZTIKIAMA KARALAITE, 
i --------

Senovės laikuose gyveno vie- 
turtingas kuningaiksztis 

savo mylema paeziule labai 
laimingai. Isz jaunu dienu juo
du neturėjo ne vieno vaikelio, 
nes kada jau biski paseno, ap- 
teilęe juosius.pievas putogum 
šimeliu, kuriam davė Kardelis. 
įSunus augo labai patogai,

na s 
su

le. Ir teip pagyventas koki Inu 
ka, užsimano važiuot pas savo 
tėvus, tada prasze savo uoszvio 

mylimos pacziules, idant 
pavėlintu atlankyt tėvus.

gaiksztis mato, 
kibaipasileido ir j m 

ta-

nes 
kada- Lszaugo labai pasileido 
ir pradėjo girtuokliaut, kunin- 

jog jio sunus 
jau isz

geras žmogus negali būti, 
in vaisku. > * * •
da atidavė jin in kita karalyste 
••Nes Kardelis kad ir vaisku 
tarnavo kitoj karalystėj, bet ne 
paliovė jis palcistiivnut, urs 
d iv labiau pasileido. Viena kar
ta prisakė vienas isz senatu, 
kad iszstatytu visa vaisku ant 
plecimis,
žiūrėt .vaisku.
kas 
uiaiis, tada karalius 
dukterį* ir visu

ir 
jam 
Tada karalius davė jam tarnus 
ir iszleido jin in kelione, neM 
liepi* ilgai ne Imt.'Padu Karde
lis meilui atsisveikinus su savo 
mylema paeziule ir uoszviu, isz 
keliavo. t 1 1

Ir teip keliavo per kelias die
nas, ir privažiavo labai didele 
girre, tada pa važiavęs ta ji* gir- 
ria geru galu ir privažiavus raz 
baininku namus, o ežia pradėjo 
temt, tada jis nieko nežinoda- 
UHUs, jog tai ten razba‘minkai 
gy vena, ir apsinakvojo.

Bazbaininkai su 
džiaugsmu prieinu jin.

ha karulius nori per- 
Kadu jau va iš

buvo iszatatytas ant plė
sti savo

dvaru ėjo per 
vaiska ir žiurėjo. () kudu kara
liaus duktė pamate Kardeli la
bai jin pamylėjo ir davė

Kada jau po 
karalius 

hu savu dukterų ir visu dvaru 
Tada kava-

O

dideliu 
Kada 

pavalgu vakariene Kardelis sė
do su razbaininkais kaziruot 
isz piningu, o tarnam uždavė 
truciznos iii vieta sznapso, ku
rie tuojaus numirė. O isz jio isz 
grajyjo visus piningus, 
arklius ir karieta, 
laukan.

Tada Kardelis netekus nie
ko, ėjo poksztes pas savo tęva. 
Ka(la pribuvo pas tęva, tai jis 
labai persigando, ba buvo la
bai apdriskias. Tada paėmė re
volveri ir
nes kada jio 
jis n or perszaut 
nu tare in jin:

— Mano miela

vo mylimu, o palikus viena ta U 
na liepė niekur neejt, ,pakol 
jiji sugryž ir nuvažiavo in pa
lovi pas kupingaikszti.

Kada prilpivo in palovi, tai 
kuningaiksztis prieini* jiaja su 
didele paroda, ir tuojaus liepe 
iszgatavot puikus pietus.

Kalbi sodo visi prie stalo 
pradėjo visokias sznckhs szne- 
ket, teipos-gi ir karalaite ta
re in kuningalkšzti:

— Ąr jus ne turite vaiku D 
Kuninguigsztis atsake:
—' Neturim. j
Tada karalaite vedei tarė i u

' n 1 ' II

Jog neturėjom ne vieno! 
sumins. ’

Kada pavalgė pietus kara
laite nuvažiavo pas savo my
lema, aprėdė jin iji 
kus rublis ir 
paloviu.
kuningaikszti abudu, karajai-

I

jin:

,1

“"■w,

>:

DVIRATINIS AREOPLANAS.
_           „,w„„—rmin mm

po ora kaipo su geriausa lekiamaja maszina. Vadina-
Paryžiuje pasirodė dvirjitinis areoplanas, perdirbtas isz paprasto baisykelio ant kil

io užsideda sparnai ir galima lekioti • i / A • Ai * «l'IO
< <

ji.ii
jum savo žiedą, 
upžiuįėjimui vaisko,

Hugn žo ip pa loci, 
laite liepi* paszaukt Kardeli, 
k ado jis pribuvo in paloc.i, ka- 
raląhe tuojaus perstatė jin.ka
raliui ir tarė prie viso dvaro 
akiu:

— Mylemas teveli! pavėlink 
nuui su juom ženytis, ba a hz da 
bar be jio negalėsiu gyvent, 
teip jin myliu.

Karalius atsuki*:
• — Mano miela use duktė! ne 

galimas daigtas. idant mano 
duktė butu isz.leista už prasto 
Žalnieriaus.

Karalaiti* labai

viso

negalėsiu

daigias.

in Mtiklub vvno ir 
idant iszgertu.

nusimint? ir 
nieko neatsake, tiktai pripylė 

praszt* visu 
o kada jau visi

iszgere, tada karalaite taiX‘ iii 
karuliu:

^iiiU’kbrimgusJeveJU. ar 
galite man ta gorima su

gražint ? 
be jio gvvent, 
pamylėjau.

Tada vienas isz senatu tarė: 
karaliau! 

apie szita dalyką mes ne vienas 
negnlim pertari.

—- Ka jus sakote .*
Ant (o klausymo visi atsake 

vienu balsu: 
-- Vale

JUS

rp

rublis 
iszvare jin

norėjo jin porszauf, 
pati pamate, jog 

savo locna su-

paežiui i ue- 
veluk te- 

tada kunjn- 
savo pa- 
prie kiau

le teip Kardelis gaut* ilga

daryk jajn smerties, 
gu gano kiaules, 
gaiksztis paklausė 
ežios ir pristato jin 
liu.
laika kiaules pus savo tęva.

Karalaite nesulaukdama sa
vo mylimo vyro, iszkeliavo jin 
jieszkot. Jiji teipos-gi kada 
keliavo per ta girre, 

tuos

gorima 
teip ir asz negaliu 

kuri asz labai

Szviesiauses

dnkte!

szviesiausio kara
liaus ir karalaites.

Karalius tarė:
— Mano mielanse 

atiduodu tau ant valios.
Karalaite labai nusidžiau

gė ir padekavojo savo levui.
Tada karalius prisiartino 

prie Kardelio ir pamate savo 
dukters žiedu, kuri jis turėjo 
užsiinovias aut piršlio tare in 
jin:

Vada karalius

j

— Kur tu gavai ta žiedą?
Kardelis labai persigando ir 

nežinojo k;r atsakyt.
Tada karalius vėlo i tare in 

jin:
— Mano jaunikaiti n<*bijok 

tau nieko szlekto nusistos, tik 
ta i s* i k y k.

Tada karalaite tarė: 
Mielian.ses teveli ase jam 

žiedą, kaipo ženklądaviau ta
riieiles.

Karalius Dire in Kardeli:
— Ai", te i ny be f

Teip — atsiliepė Karde-
Hs. - .

•' Tada karalius iszejo in kita 
o karalaite likus su 

meilei kalbėjo apie 
Ne ilgai trukus kara

lius veleiaugryžp ir tare in jin:
— Isz kokios gimine^ paei-

pa kūjų. 
Kardeliu, 
viską.

m .
.JJ is atsake:
— Esmių sunus kunin- 

gnikszezio, ir ajliMike apie vis
ką karaliui.

Tada • k a raja t e <ta re:
— MieliauacM teveli, asz sa- 

jog jis paeina isz augsz- 
tos giinijicR. ’

Karalius tarė:
— Mano brangus vaiku- 

czei! veliju judviem ženytis.
. Ne ilgai trukus atsibuvo ve- 

8eile, o Kardoh labai gružei 
įjy vcxu-»u iwvo inyknxi pucz^i-

sūnūs

kinu,

karalisz- 
velei sugryžo in 

prieszKada stojo

te tare in jin: 
Szitas mano brangus 

be kurio'asz nerimau, 
kada jis iszkeliavo pas savo te- 

K u n i nga i k szt i s m a ty da - 
mas savo sunu karaliszkuosia
rūbuose, puolė ant keliu priesz 
juosius prasze. dovanojimo jog 
užsiginė savo sūnaus.

O karalaite ta n*:
— Ne j tisu 

jam ne tėvas
ir iszkeliavo in savo karalyste.

Kada perkeliavo namon, gy
veno 
uoszvio
sosto, ir ilgai 
mylima pacziuJe.

vyras,

va.

sunus, o jus 
sėdo in karu*ta

labai laimingai
snierczei

gyveno su

si A violle. ”
TT*" V
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TARADAIKA.

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

U

i

po’ ° 
užsėdo ant

savo

Kn ra.szo apie knyga “Tuk si auti h 
Njiktu ir Virini’*

Ts9£NDy 
FOR -al~l

pCKAT/\L : 
aVST FOR //7<? J

•^SANTIN^ į

I

apsinak
vojo pas tuos razbaininkus, 
kur josios pats nakvojo ir nie
ko neteko.
savo tarnams, idant nieko ne
imtu nuo jin no giart ne val- 

jiji sėdo su razbainin- 
piningu 

pradėjo, jiji - pragrajynt, 
kada pažiurėjo augsztyn, 
matu ant josios galvos

“Tukstan- 
man prl-.

Nes jiji prisakė

gyt, o 
kais grajynt isz ir

nos 
pa

že r ko
la, už tai jiji ir pragrajyndavo
tada atsisėdo in kita vieta ir 
pradėjo geriau iszgrajynt. Ka
da jiji pagrajyjo gera valanda 
atsigrajyjo savo viską, ka tik 
jis buvo pragrajyjas ir da kita 
tiek piningu iszgrajyjo. 
jiji liepi* savo tarnams
muszt visus razbaininkus 
uždegt jin namus. Prisakymas 
karalaites tuojaus buvo iszpil- 
(1 i ntas.
įlinkus* iszžude ir sudegino jin
namus, tada sėdo jiji in 
rietą ir nuvažiavo pas kuniii- 
gaikszti. Kada jau buvo neto
li palociaus 
mylima ganant kiaules,
jiji pasisveikino meilei su sa- Skaitykite laikraszti

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esi u aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
ils Naktų ir Viena" kuria 
siuntėt, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia' knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manęs pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kąd .kož- 
nas tureli jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyntals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloli po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žn^ogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszynius senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupęsezius
mo, praleidžia naudingai 
namuosia su savo niiletna 
Dekavoju tamstoms už suregima tos 
puikios Knygos kuri gali suraminti 
Kiekviena žmogų katras, skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už pulku kalendorių ka man 
prĮsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laipto sziąmo 
gyvenime. Viso ginto velijentls pasi
lieku "Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos lai prisiuskite $2 
in “Saules" iszielstuves o gausite tuo- 
Jaųa per pacztn.

O jus mano vyruezei, 
Ar jus žinote kur Mauruezei, ’ 

Tai geležinkelio stacija, 
Už Kaziu, naja.

Tai rots-buvo no kas, 
Vienas pavogė silkių tris 

baczkas, 
Netrukus iii czion pribuvo, 

apigardoje senei 
.ipsisedo. 

Kur dabar silkes ir szinkuoje, 
Ba tai už bizni rokoje.

Ten kur silkes pardavinėja. ,i 
klyksmai atsi- 

provineja, , 
griaužia niekas 

negali, 
Miestas ketina iszvaryti, 
Grinczia go r-a i JHzrukinti, < 

nog

m

pavogė

.Ir vi eno j e

Per įniki is

Praėji i pro

Žmonis pavietres ap
saugoti,

Tada 
isz- 

jr

savo kasdieninio gyvenl- 
laika savo 

szeimina.

Kada visus razbai-

ka-

pamate jiji savo 
tada i

Detroito du piktadarei 
Szpiclei ir bedievei, 

Užpuolė ant žmogaus ejnaip 
ežio, 

Nieko del juju nekalbanczio.
Ant-tilto abudu stovėjo, 

Ant nekalto žmogaus tykojo.
Kada tas užėjo, 

IlžmUszti jin norėjo, 
Sužeido nebaga gerai, 

Bet nebagui pasiseko labai.
Mat revolveri turėjo,

Ir kaip tik jau iszymti galėjo, 
Szove in tuodu latrus, 

Pavymui du kartus.
Bet szuvei ne buvo taikus

.J5a ne paszove tuodu vilkus,
Ant rytojaus tiedu latrai tai 

padare,
Jog ta ne kalta pas vaitu nu

varo, 
Kur, bausmia užmokėjo.

Bet kozoje nesėdėjo. 
■< ri.

J

y

< t Saule > >

' • *

KALIFORNIA PRIESZINASI PRIESZAIS SZITAS 
MERGINAS.

Ana diena kongresas perklaušinejo szitas japonietes Son
kokiu bildu gavosi iri Amerika,

r
f < > 

K>

■!
v II

Erancisko, 
japoniecziu in czionais yra uždrausta, žodžiu 
noms bet ir vyrams. 
Japonijos nog mekleriu paveikslus 
dže apsivesti, jeigu sutinka, tai />rbuna 
tuojaus apsiveda. Badai tokiu būdu in cziouais pribuvo ke
liolika tukstaneziu japoniszku merginu, kurios po tani 
dasi po vyro padų l(ąipq nelaisvės ir i 
Liiuiu, - _iwlu *. ' -

nes pribuvimas 
ne tik'meygi- 

Vyrai geisdami sau paezias aplaiko isz 
merginu su kurioms gei- 

czionai slaptai ir

m n-,
. 4

turi (Urbti sunkei ant'
* . •.< ' •, I ' i

w

y

«
In kur pasisuka “ marszalai, ” 

Tai jau būna negerai y

Tai ant vienos svodbos teip 
' buvo,

Ant kurios ir marszalai pri-i 
buvo,

Kaip musiszkei insiuto.
Su peiliu musiszkei pavieszinq

Ir per duris ižgarbino.
Ir da kelios bobos isz ktiur 

buvo, 
Tai ir in szaltini pakliuvo.

Ilgai jokios pamynės, 
O ne viena pagulės ir da stones 

* # *
Du Pittsburgo Lietuvei
Abudu sau prieszai,

Vienas badai geras katalikas, 
Antras atlikias bolszevikas. 

apie

>

Susiėmė

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, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko. 
Atstovas ir Agentūros Ve-' 
dejas:

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. ‘ : 

‘ Newark, N. J. f

AR ESI SVEIKAS
Jeigu vidiniai netvarkoje GARl’ILAN 
iIuoh jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
Una krauju. Nesiųskite piningu bet 
iszklrpklte szi apgarsinimu ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai scmpell. 
G AKI O CHEMICAL CO.

III Avė. A.

tiesog

Naudokitės

Boiimlwldto kali dabar “SAULES’ 
prenumorata yra 93.00 nnl vIho meto 
o SI.50 nnt nuST'H nietn.

y..-. -—W<

2E

PILVO NESMAGUMAS 
ncrnallnias, dlapcpsla, utkletejlmaB, 
kepenų ligos, atsiradimas gazo pilve 
ir žarnose, iszputimas, rugsztis pilve, 
atsiduodantis kvapas, apsivėlęs licžu- 
Žls, prlklumas, neturėjimas apetito, 
negardus atsirūgimas, pilvo skausmas 
ir panaszios ligos paprastai buna grei
tai iszgydoinos, vartojant vaistus 
Nuga-Tone. Szltie vaistai sudrutina ir 
iszczisUna krauja, padaro tvirtus ir 
pastovius nervus ir palieka vikriais 
vyrai ir moterys.1

Priduos jums gera apetitą, padidins 
justi svarumą, pataisys jusu miega ir 
jausitės kaipo naujai užgimęs žmogus. 
Nuga-Tone past i muiluoja ir maitina 
visus žmogaus organus dėlto, kad jis 
yra sutaisyti isz asztuoplu labai geru 
medccinu. Tukstancziai žmonių dabar 
variuoja Ir džiaugėsi Nuga-Tone. Isz- 
klrpklte szita apgarsinima, paduok jin 
aplickoriui ir gauk bonkute Nuga- 
Tone, variuok keletą dienu ir jeigu jus 
nebūsit pilnai užganėdinti, sugražin
kite likusia dali in aptieka ir atsiimk 
savo piningus.
DRUGGISTS: Yon ean get Nuga-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
81. Chicago.
Relail price $1.00

Absolutely guaranlrd.

REIKALINGA— Dldelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlcblu, Jcku ir del pardavimo marnz- 
klnu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

TRENK kujj ir lopetą j ialj :n«k«lk sau GRA
BO ir Mkstk DUOBES, bet tuoj reikalauk 

SVEIKATOS 
knygos, kurią gausi uždyką* užmokėdamas 
tiktai prisiuntimo lėšas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 Sf.Nll Ml., CNICABO, ILL

Dopt. L-10 
New York. N. Y.

MAGDE. ifAkt kaip man nirlti gal- | 
fq ! libamiiian vinokiu* mazgofimmt, 
trinkimui, muilaHmu^ — ir vijikai toji I 
nif ko nrpagt Ibėjo auo tu bjauriu plein- 
kanu.,. Man gėda nrt da roti I

MARE. “.Vu, lot kam tau kfnt be- 
rrikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai grubu, Irelnun ir Čyeti. O tai 4 
todėl, kad ai vartoju RVFPLK3 E9 1

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- Į 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- i 
FLES yra tai paprasčiausia .j 

~ plaukų ir odos sustiprintojis, X 
kuris pngclhi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal J 
but gražęsuiio.pž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but *| 
smagesnio uz cystų neniežinčių galvos odą? .

K’UFFX^B^*I •
panąikipa pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ?

_ t V-------j^-. ■>, ...» II v ) IUUJ ’

Nustptrkte sįąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai | 

F. AD. RICHTER Cs CO., 326-330 Broadway, New York *"■■■«

but gražyiniio.ųž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but • 
smagesnio uz čystį neniežinčiį galvos odą?

K’UFFX^B^I»
panaikipa pleiskanas t Su jomis nereikia keliy mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradėsmažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Ausipirktc šjųnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai, 
pridėti- prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

geggjpss.. i >pr. . ■,———, asssau

I, Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas! i

I 
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Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi- ‘ 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmą vidurių ir kas dieną ėjau 4 
blogio. Pradėjau jieškoti pagelbos pas dakta-

K

rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant: 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda- [ 
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters dėl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu ( 
sveikas ir tvirtas?’

Ursolo Special Bitters* yra* 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies.
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš,. 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro 
atsirūgimą, skilvio suruj<štejimą, galvos akau-. 
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat * 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special > 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra laKai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis telkia save pats savo nuo- k 
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio | 
bitterio, o prekės yra labai pigios:

1 Didėlė Bonka
6 
12

lietuviszka 
politika, •

Užklupo vienas ant fkito, > 
Puikei apsibelde,

>Su • bileips galvas susiskaldę^ * 
Proyn badai h* turėjo, 

Abudu po 20 doleriu užmokėjo
Žmogui skauda, e ( 

’ Sugaiszina darba.
Ar negeriau sutaikojo gyventi 1

N.e švinui kitu pus vaiUv i 
. . .1 fizauldit

♦ 
i

c

$

F

i
i Ursolo Special Bitters are 
prepared in accurate propo
rtion from the bestj roots, 

» herbs and other ingredients 
* obtainable, producing an ar-

tide of extraord inary quality

fiA
8 3

■SOLD BY ffiJv'

URSOLO SAUES <S.' % 
(not INC.)

160 N. Wells Street,
•*■«**■ SR

j SjS 160 N. Wills Street, QHICAGO. ILL.

*

$ 1.25
$ 6.50

„ „ - $12.00 j
Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite, rj 

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog. 
iš musų. Norėdami gteit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Order; dėl padengi-M 
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aptei
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

»1 > f

n

J

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius,' 
uždekite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas < 
mus šitiaipr • ,

URSOLO SALES C0.,
160 N. Wells SI., CHIM60, ILL,

DEP. B.

f*

/

JĮ



1

/
*

/

H

'h,

4

«■

)

w n **eiii»i.f i, »n *   1.1.1 * o a e i

, Tvircziausia Lietuviszka I
; BANKA
' Didele kaucija nudėta Valstijos
i Banko Departamento. Eslu po 1
Ii > i
i priežiūra Valstijos, telp kad pini-
I ’ 1gal sudėti mano bankojo negali 

pražūti. Priimu piningus saugiam ( 
palaiktmul.

' In visas dalis svieto, pagal dienos 
1 kursą.

kompanijų nustatytoms kainoms.
i Parūpinti paszportus kollaujan- 

tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
sžyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
1 _____________________________ I
m — n n n o ♦ i

Am A

Sluncziu piningus

Parduodu laivakortes

i,

Jt UNION j 

lNATIONALI 
L BANK j 
k MAHANOY J 
k, CITY

Capitol Stock I125.000.IX
Sarplaz A Profits Sl«O.OOO.Og

I"-1

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
deda m prlejusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnoazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 v a L 
ryte lig J vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vat

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlua, •
R. T. EDWARDS, Vico.Kas.

1
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Žinios Vietines
— Augustas monosis jau 

baigėsi.
— Atejnanti menesi prasi

dės kriminaliszkas sūdąs Potts 
v i lie.
ju provu sūdąs turės perkrati
nėt.

Kuomet poru po-

nuvirtusiu 
piore-

Suvirszum szimta nau-
riszke.
zo, 
kes

Szia sanvaito lankėsi 
Mahanojuj poni J. Medaliono 
(sesuo A. Miliaucko, Shenado- 
rije) isz Chicagos kuri vieszi- 
uo szioje aplinkinėje keliolika 
dienu.

— Anglekasiai su nekantru
mu lauke nusprendimo 
nes kamisijos.
mo, nes nekuric

szi intus doleriu
nog 1 Apriliaus. Dauge- 

ki-

angli- 
Bus džiaugs- 
aplaikys po 

‘ ‘back
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SAULE

Visos szitos istorijos uz[J1 AQ 
3B istorijon. 008 puRlspei VIlUU

DIDELIS BALIUS. ANT PARDAVIMO. MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

J

LIETUVISZKAS ORABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Tine St. Mahanoy City, Pa.

> DAKTARAS W. BURKE J
C LIETUVIS *
> 418 W. Market St. Pottsville!

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet G iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 531< 
Keystone, - East €720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bovaiils Daktaras KarlomeneJe.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig ]0 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. $ lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 lt
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapas. 
Uhloja prekes tiktai. Pra- 
szorn. TcJpgl iszmokiname [ 
vyrus ir merginas balbo- r, 
riautl. Ncužinirszkitc nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penn* A ve. Pittsburgh, Fa.

t

■M

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS IJETUVISZKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunuR nomlruslu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt. 
520 W, Centre 8L Matmnoy City. Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu—310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
L MAHANOY CITY, PA.

kelis 
pay ’ ’ 
lis žada iszvažiuoti in kur 
tur aplaike tuosius piningus.

Norints visur cukriną 
pradeda po truputi atpigti, bet 
Mahanojuj da yis sztorninkai 
laikosi senoviszkos prekes.

VARDAI AUKAUTOJU DEL 
VAIKELIU JĖZAUS 

KAUNE.
< <

DRAUGIJOS”

Kun. P. Czesna
J. Mociejunns
J. Bndraviczius
W. 1). Boczkauskas

Po $1.00 davė:
S. Rutkauskaite.
A. Banonis
M. Janulaviczicne
K: Budrevicziene
V. Juodeszka
D. Baneviczius
V. Supranaviezius 

Gavėnas 
Szukaitis

R. Vainikonis
V. Jusaitis
P. Pavasaris
M. Bendinskieue
V, Valinczius
V. Supranavicziene
V. Lapinskas
M. Aidukaitis
Ig. Mocziejunas
K. Diržis
O. Jokuboniene
M. Geležele
A. Prikockis
J. Bubnys
A. Valentąnaviezius.
Ig. Pangonis
K. Žeglys
P. Kubcrtaviczius
M. Lapinskas
A. Leskauskas
Viso ........................

$5.00
3.00
2.00
2.00

$54.05

SHENANDOAH, PA.

me ilgu laika buvo užsiduvusi 
tūla porele.
licmanu insiverte kambarin 
jie rado ant lovos 
du asmeniu, vyriszki ir

Kambarys pilnas ga
nės visos penkios

buvo atsuktos ir visi lan
gai stipriai uždaryti.

Szale lovos stovėjo tuszysia 
bonkute, kuri, iszegzamin i ris, 
pasirodo esanti nuo degtines.

Vėliau paaiszkejo, kad tasai 
vyriszkis tai yra Harry Kerry, 
isz Brooklyno. Jis tarnavęs ka- 
riumenoje ir karo laike 
gazuotas ir sužeistas, 
vardas nesužinota. fi 

priežasties ju

> >

augėk ta 
dystes.

— Žudinsta. 
žaiduliu užduotu per 

revolveri, Ashlando ligonbuti- 
jo, Stanislovas Slavinski 28 

Szuvius palei" 
jin Mare Bakowskiene, 

40 nietu amžiaus.
Szaudimas atsibuvo apie 11 

va landa nedėliojo sztore Kazi- 
, 18 W.

Slavinskas atėjo 
in sztora pirkti paperosu, sztai 
tame i nėjo Bakowskiedo sit 
skepeta ant galvos, laikydama 
rankoje revolveri. Motore už
klauso jojo kada jiai užmokės 
skola, ant ko Stasys atsake, 
jog jai užmokės viską prie pir
mutines progos, bet toji ne
laukdama szove in jin du kar
tus in pilvą, nog ko kryto 
grindų, 
tas ir daktaras, 
žeista ir nugabeno in ligonbuti; 
kur mirė, o motore uždare ka
lėjimo.

Nužudintas badai buvo ge
ras vyras ir ketino neužilgio 
apsipaeziuot, o Bakowskiene 
badai jam labai užvydejo apsi- 
vedimo.

Bakowskiene yra motore ne- 
moraliszko pasivedimo 
kuria atsilankydavo daug vy
ru. Ji ji negyvena su savo vy
ru, kuris jiaja pamėto, nes ke-(

Panedeli mi

4 < paipu-

buvo 
, Moteles 

Paip-gi tie
sa vžu-

rr

Smarki "Cowgirl.

4

> 9

iiib

re nogO

Stanislovas Slavinski 
metu amžiaus, 
do in

mierio Taliaszewskio 
Laurel uli.

aut
Paszauktas palicijan-

apžiurejo su

pas

Ii metai adgal szove in savo vy
ra ant kampo Main ir Oak uly- 
cziu sužeisdama jin bet iszgyjo 
ir jiaja pamėto. Koroneris 
daro tolimesnių sliectva.

>■ ■■ "i

Brooklyn, N. Y.— Mohawk 
vieszbuty 370 Washington Ave 
Brooklyne, prisiėjo iszversti 
vieno kambario durys, nes ja-

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.(10

Prakeikta. Graži ilga latorlja. 
Vaitas Szvllpikas. 
Pas Merga. 
Gražios Akis. 
Tarnas.
Vargdienis. Jonukas Karalium. r 
Keldoszlu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prlsmlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kltresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna liga ir navatnn gyduole. 
Du mcdeJcl.
Inžeidingas neaibolnumas. 
Dbrybe Ir mlIaszirdingumaH. 
Paskutinis piningas. 
Laisve.
Pražuvę miszkal.
Apleista naszlaite. ' 
Jeszkok aukso szlrdljo. 
Lape ir vytiogcs. 
Jonas ir A liana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka, puikus npraszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
■fonas Ir Jo biilnkns. 
Merga-Karelvis.
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paežiu Ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda in laime. 
Szaltiszaltis.
Debesėlis.

35 grn>Jos Istorijos. 008 puslapiu.
Szitos visos knygos susldodo isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena Isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa setą. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokau). 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 setą knygų o tuojaus gausite 
visas knygas pęr paczta , Ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykite szladlen.

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

J i
c 

j ;

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE 
f L Del Isząfuvinellmo Szlebea, Padusz-

kaltes, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH.
.129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

Į 4 * a?
?Ant ftnktvniu kokioš’ L* ’ > < * J

buviuejd nesenei
(prp Cowboisu eme dalybas ir

atet- 
Cheveune

(•.Cowgirl paua Lorena Tric- 
liey,-j^uri laimėjo-lenktynes už 
kauboisus. * Kas puse įpylios 
turėjo permainyt ark Ii ir bai
lia.

Rengia Lenku Darbininkisz- 
kas — Politicznas Kliubas isz 
Mahanoy City, Subatos vakara 
28 Augusto ant Lenku sales. 
Balius prasidės 6 vai. vakare. 
Lietuviszka Triubine orkestrą. 
Kliubas užpniszo visu atsilan
kyti o turėsite linksma laika. 
Inžanga vyrams tik 25c. 
terims ir merginoms 10c.

(A. 27)

Mo-

ANT PARDAVIMO.
Buick automobilius del 7 ypa
tų, (i cylinderci, 
me. Atsiszaukite in 
ofisą.

geram padeji-
“ Su ules 

(A. 27)
Y I

ANT PARDAVIMO.

Biiczernc ir grosoriu 
geroj vietoj Tamaqua, Pa. 
ras biznis, 
namus.
(langiaus yjit adreso:

T. J<aplįn,
413 Washington St. 

Tamaqua, Pa.

sztoras 
g<‘- 

Galima pirki i ir 
Pasižinokite apie 

(A. 31)

— Jeigu ‘ darysite kokius 
,pataisymus apie nainfis, staty
site naujus poreziuį ir t. t. tai 
kreipkitės pas Joną Siminaiti, 
513 E. Mahanoy St. Darbas513 E. Mahanoy St. 
atsakantis, prieinamos prekes. """"* ~  ■     yy i —1 > i   mi ..qi —            ,

PRASARGAl Vtsufl laiszkuf O Ir 
piningus In Iszlolstuve “Saule” raiko 
visados siusti ant szlto adreso: IV. D. 
Boczkowflki-Co* Mahanoy City. I’a«,

Kampinis biznavas namas, ant 
viso loto. Talpinasi jame galiū
nas ir sztoras, prie kito galo 
loto namai ant 2 familiju. Szi- 
tie namai 
W. Centre ir Linden St. 
hanoy City, Pa. 
ant adreso:

James Cleary
17 N. Linden St.

1 Mahanoy City, Pa.

Valgykit Georges’1 
ICECREAM’A IR KENDES 
Ttipgi pristato del piknik i ir Iszvažiavitnu 

24 W. Ctrire Si.* Mahanoy City

»Į

NAUJAS ISZRADDIAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui, 

pulkus plaukuH, o tcip-gl sulaiko puo 
Urna plauku labai trumpam laike, ir 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Panakyklte kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
Raszy 

Dm. Brundzas Cosmetics.
8ta. W. Brooklyn. N. T

STASYS JUODSNUKIS

į

L
■

randasi ant kampo 
Ma- 

Atsiszaukite 
(A. 27)

Ka tik Iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Plano
“Gana Broliai Mums Miegoti** duetas.
“Kas man darbo” duetas.
“0 Lietuva Numylėta” duetas.
“Sudiev. Gimtine” solo.
Lalszkas pas Teveli” solo.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

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

M

lr«

NAMINE MOKYKLA!
Rankvcdis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pageltos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
tose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose f^2.OO 

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisč A įgalia. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kaino ... $10.00

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO., 

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli 

Szia sanvaite galite pirkti

20 procentą pigiau $

♦t* I

LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS | 
JZA. Siuva visokius siutus ir
yV overkotus pagal nau-

Jausią mi|da, Turu viso-i 
) kiti?nauju tĮsci^|x)liu ir’

yra' 
TcFpgl tAisd,1 iszvaio ir 
Iszprosina vyru ir mo
te rti rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre Št. 
Shenandoah, Pa.

' J' ft j mi *r r. -"fri.i....-i Lt" i L ii r-'Tir ‘ i -T ■ ji ill
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; nauju ’Bcmpcnu ir į 
pasirinkti. uz

V

I
Perskaitykite Visa
Visokį Žmones ar tai prastas darbininkas, pri- 
czeris ar policemonas, duonokepis, bunkeris, bu- 
czeris-—daug darbininku szios kompanijos ir

daugybe kitu tarpe jusu draugu ir kaimynių, žodžiu visokiu 
vyra4 ir M0TERES perka szios Szerius.

i

Pasikalbėkite su savo draugais, nusistebėsite dažinoja 
kad tiek daug ju perka szios Szerius.

V

r

Jie daro pinigą už savo pinigus ir PRIGELBSTA PRA- 
PLATNIME naujos pramones juso valstijoje ir jusu mieste.

i ' •

del Pennsylvanijos.
Tai rciszkia daugiaus biznio ir geresnius laikus del jusJr 

t

Galite pirkti ant labai lengvu iszlygu szitus Szerius
Cumulative Preferred Stock of PENNSYLVANIA POWER & 
LIGHT KOMPANIJOS. GALI TA PADARYTI KOŽNAS 
VYRAS, MOTERE AR VAIKAS.

Reikia tik pradėti su $5.00.

prcianr
kWS ■J

Klauskite bile koki darbininką szios kompanijos arba bile kokiam ofise.

Pennsylvania Power & Light Co.
*

Arba prisiuskite žemiaus padėta kuponą,

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa.

i
INFORMATION COUPON 

(Without Obligation)
Pennsylvania-Power & Light Co.
Please send ne (1) 8 page illus-

I trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula-

I tive Preferred Stock, (3) Details 
Į of Partial Payment Plan.

Name______

Address

I

❖

❖

f A •

X

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
X ; PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be X

T ♦I*
virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi X 

ir padirbti pagal naujausia mada.

X GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmcl

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
LIGOS Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 

32 metus invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažtnsta. Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairias ilgas 
paclnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Rustei

kai ir Ixmklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Avo. Pittsburgh, Pa.

32 metus Invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažtnsta.

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 pagalbos 

kada perkate namus.
Yi^a tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per « • m a • A_ B_ A H_ — _\ A C J W . •

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. -

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai 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

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

MAHANOY CITY, PA.
—•DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea
W.F. Ryokewlcz

T. G. Hornnby

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

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewlc* M. Garais

I




