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ISZ AMERIKOS

O

daugeli 
kuriame 

lenciugelei,

Žiurkes apvogė kroma ant 
2,335 doleriu.

Chicago. — Per 
sanvaieziu isz lango 

ulejo laikrodelei,
žiedai ir kitokios brangenybes 
prapuldinejo ir niekas negalė

ti i ugdą vo. 
Tūlas žmogelis praeinantis 
pro taji įauga, užtemino, kad 
vienas isz laikrodėliu eina sau 
rodos gyvas, prisižiuro jas ar- 
cziaus, pamate kad žiurke jin 
velka laiytlama už rinkutes, o 
kita jiai prigialbejo.

Pastovėjus malszei, 
kaip invilko in skylia 
go- 
ziegorninkui ir atlupta

jo suse k t kur 
žmogeli?

Jie

pamate 
po lan- 

Kada apie tai pranesze 
grin

dis, rado visus pavogtus daig
tus kurie nog ilgo laiko pra- 
puolinejo.
2,335 dole re i.
Naujas būdas savžudinstos.
Garden

Husart, papilde 
negirdėtų budu ly 
kui.

Apsvarstęs gerai, kad pasi- 
pasiskandinimas, pa-

Juju verte buvo

Cit v, N. II. — P. 
savžudinsta 

<r sziani lai

s
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Nuszove savo dvi sesers, pas
kui pats save

Richardas 
ant vie-

Pittsburgh. — 
Ereedman, nuszove 
tos savo seseris 26 ir 19 metu 

paskui 
in
adgal Ereod- 

kilo

o
SZUVl

Kolos sanvaites
pradėjo sirgt ir

amžiaus, 
paleido

pats sau 
smegenis.

PIETINE CALIFORNIA.Lietuviai vėl 
musza Lenkus

REKONSTRUOIJOS
DARBO SUTRAUKA.

ft

7.'Zv. .

i

BOLSZEVIKU DARBAS SIBERIJOJE

Bai kalio,prie Ežero Suberi joje
•i

Pietine California skelbia
ma kaipo sukylus priesz Mek
sikonu esanežia Valdžia 
gal apraszyma
National Geographic Society

Frederick Simpich bu-

Kasos Departmentas.
Public Health Service pra- 

nesza kad pradės paskaitas, 
užtvirtintas International 
Health Conference in Cannes, 
lytiszku lygu Washingtone 
Gruodžio (>—13 d. Bus uolus 
apsvarstinejimas lytiszku ly
gu

pa- 
paskelbimeVarszava — ijieiuviai su 

Lenkais vėl muszasi, pagal da- 
neszimu isz Lenkijos.
sziai atsinaujino prie Suvalkų 
f run to arti Vokietijos 
ežios.

Lietuviai netikėtai
ant Lenku ir Lenkai buvo pri
versti prasiszalinti isz Seinų. 
Tegul <i)raneszama buk Lietu
viai dabar artinasi in apielin
keje Augustavo.

Lietuviai

Mu-
lygumonas

ter}) juju barnei, bet kas buvo 
do priežastis tuju nesuprati
mu, tai paljcije nedažinojo, 
nes ne buvo kam juju iszaisz- 
kyt, nes visi negyvi kurie ži
nojo priežaste.
Kriksztas kūdikio kalėjime.
Watertown, Pa.

tiniam kalėjimo
paprastas
na
kalėjimu ant szesziu

Kūdiki pakrik- 
sztino vietinis kataliku kuni
gas Ryan. 
buvo arklinis vagis 
o kriksztu motina 
cott, kuri radosi kalėjimo 
girtuoklysta.
Dvase darbininko pasirodo 

fabrike.
Hagerstown, Md. — Popio- 

ro fabrike,

paljcije

— Czionai- 
atsibuvo ne- 

kriksztas.
kūdikio likos patalpyta in

menesiu
už vagysta.

Krikszlu

Moti-

tėvais 
Carrigan 

Elli Endi- 
v u z

grony-

SS

Geležinkelio stacija 
likos subombardavota ir visiszkai sunaikinta per bolszevikus 

paveikslo parodo.
tai pirmutinis paveikslas prisiųstas in Amerika kuris paro
do tikra padėjimą Siberijoje.

ir tik pasiliko griuvėsiai kaip ant

ISZ VISU SZALIU

Yra

kuriuos pagal žinomus ap- 
rokavimus yra didžiausias 
szio pasaulio maras.

Currency Comptroller 
nesza kad savaitėj baigiant 
Rugpj. 27 d. tapo iszduota tie
sa penkioms

yra

pra-
sa vaite j

užklupo

Senovėje Isz-

korimas, 
yra paprašei! nusižudinimu ir do, kada 
si pjovimas 
]kts i senėjas, 
sau atimti gyvaste.
ir mislino, na ir iszsimislino 
nauja būda, — prisipylė pilna 
burna parako ir uždege. 
radimas pasirodė 
sės, nes g 
toszkejo, kaip bomba 
lėlius atrado net 
szimtu mastu nog stuobrio.
Murinas sudegintas ant laužo. 
Barlaw Falls, Miss. — James 
Kong, murinas, 
las gyvu ant laužo per indu- 
kusia myne žmonių, 
nužudė balta mergaite, 
priesz nužudinima subjaurino. 
Su pagialba szuviu taji rakali 

Sukrovė dideli lauža 
ant kurio prirakino su lenciū
gais o liepsna savo auka apė
mė trumpam laike, jog už va- 
landelles ne ženklo jojo nebu
vo.

Neduokite vaikams 
blogu knygų.

Depen, 
Growe, 16 metu 
skaitydamas blogas 
pradėjo iszeiti 
laike tojo insiutimo 
savo 14 metu 
pjaudamas 
nog ko mirė, 
doge narna, bet in laika kai
mynai užtemino ir užgesino. 
Tėvu tame laike nesirado na- 
mieje. Vatka uždare

suėmė.

nu

ir

per 
tent:

Toji ilgoji pusausalis kuri 
kabo žemai vakaru szalyj Ca
li foru i jos prigulinti prie Mek
sikos ir žinoma ant ju žemla- 
piu kaipo “Baja” arba Pieti
ne California.
panų žemlapiai pabrieže Cali
fornia kaipo sula Amerikos, 
beabejones, pasiremdami vien 
tik ant to kiek jie jos buvo isz- 
ty r i ne ja.

Mažai žinomas kaipo jis yra 
paprastai Amerikonui, szis 
800 myliu ilgio plotelis akme
nuoto, kalnuoto, ir nepapras
toms vaisingoms klionims bet 
gi geistinas kožnam Amerikos 
gamtininkui, žuvininkui ir 
medžiotojui; ir czion ir ten ge
resnėse vietose paprastai ant 
kalneliu ganoma galviju 
riai, apsigyveno ūkininkai ir 
naudojasi neaprybuotais plo-

Circle Bar Com
pany of Ojos Negros gano gal-

naujoms ban- 
konis su capitalu $250.000, ir 
kad aplikacijos buvo priimtos 
keturioms bankoins su capita
lu $425,000. Szeszios valstiji- 
nes bankos padidino savo ka
pitalu iki $600,000.
Valstijos Departmentas.

Sovietu taikos sutartis var
de Rusu ir Ukrainu Sovietu 
yra paskelbtas Lenku 
agento praiieszime isz Minsko 
per Maskva.

Valstijos Departmentas 
szo kad Rugp. 21 d. tapo pa
siusta pranoszimas Lenku Vai 
džiai pageidaujant kad Lenku 
Valdžia duotu savo nusprendi 
kas link užsilaikymo nuo Ru
su rubežiu ir patvirtinimu pri- 

rubežiuose 
Tu i kos 

kaslink rythiiu rubežiaus.
Sekretorius Colby prancszi- 

me Rugpj 26 d. sako “Sziry- 
ta gavau- pa tvirtinta’
nuosprendi legislato Tennes
see Valstijos kaslink Suffrage 
Pasirasziau — reikalaujant 
sekr. Valstijų paraszo — ant
spaudu 
priderianeziai 
ir jau 
19-tu Suvienytu Valstijų, Con- 
stituci jos.
Teises Departmentas.

Adv. Gen. Palmer, savo už
duotąjį praszalinti isznaudoji- 
ma anglies prekėse 23 d Rugp. 
iszdave visiems District At
torneys sužinoti visus atsitiki
mus kur buvo bandyta isznau- 
dojimas anglies 
Rugpj. 25 d. paantrino ir ska
nina prie užduoties padidinti 

Nesiliaujant preke 
{eiti pranaszaujama trumpoje 
ateityje katastrofe taip kaip 
ir cukraus atsitikime.

Federal Grand Jury Chica- 
goje isztyrinejant isznaudoji- 
ma drabužiu pardavinėtoju 
pradeda platu ir visuomenisz- 
ka tirinejima visu isznaudoto- 
ju visose srityse.
Komercijos Departmentas.

Meksika yra viena isz di
džiausiu automobiliu pirkiku 

Amerikos 
1920

APIE MOTERES VISOSIA 
VIESZPATYSTOSIA

Ainerikonui,

žinių

§ Girtuoklyste terp mote
rių yra. retu daigtu, tiktai rū
kymas tabako yra paprastu 
daigtu terp moterių Indijosia 
ir Europoje.

§ . Naszles Hotentolu, Indi
joj, kada iszteka už antro vy
ro turi nugirst sau viena pirsz 
ta nog rankos.

§ Australijoj nuotaka die
noje vinezevones, buna api- vijus ant ploto dvieju ir puses 
berta su lapoleis nog rožių milijono akru žemes, 
žiedu per savo senoviszkus 
jaunik ius i r *prietelius.

žuvininkui

bu- II

Suvalgė asztuonis žmonis.
Borlinas. .— 

korespondentas 
pranesza m savo

mSpccialiszkas 
laikraszczio iais žemes.

Motina 37 vaiku.
Barcelonija, Iszpanije. 

Motįejus Sterneris, 
priesz 19 metu turėdamas 
metus amžiaus 
jo 25 metus, 
metu saldaus gyvenimą 

pag i m dc 37 k u dy k ius. 
Paskutinis kudykis gyme pra- 
ejta. sanvaite.
dusi gyvi 34 ir visi sveiki. Tė
vas tos szeiinynos dabar pa
baigė 72 metus, yra sveikas ir 
drūtas.
xartus po triuukus, 
<artu gimdo po dvilinkus, 
szeszis gimdo povieneis.

Baisi žudinsta.
Borlinas.— Priemiestije Ma- 

riendorp, agentas cigaru Bau- 
rman nužudo locnininka bote- 
iaus Halių, naszle Steiger ir

nemažai persigan- 
naktimis 

Joku- 
nužu- 
Dar- 

binikai paliovė naktimis dirb- 
pri žadėjo 

vie- 
prie

l pamate 
vaikszcziojent mirusi 
ba Cairte, kuris likos 

Mislino, dintas praeita menesi.

nusiszovimas 
nutarė kitaip

Isz- 
neblogiau- 

alva tojo kvailio su- 
, o sžmo- 
už keliu

sugryžti
Palicije pradėjo isz-

ti ir norints bosai 
dvigubai mokesti, bet ne 
n as ne dryso 
darbo.
tirineti dvasios atsilankima.
Nužudęs paezia ir dukteria — 

pasigėrė.
111. — ‘Henryki

vokiszkas

tore

likos sudegin-

Kong 
kuria

skaityti

Sidney 
vaikinas, 

knygas, 
isz proto ir 

nužudė 
per- 

gyslas
sesutia

jiai rankos
Ne gana to už-

paikszu 
name. <
' Vagys apvogė bažnyczia.

Philadelphia. — Kataliku 
bažnyczia Szv. Mikolo (tik 
nežino kokios

Mikolo
tautos) likos

apvogta per vagis,
gavo per skiepą.
szepa, kurioje radosi ] 

bažnytinei
juju

kielikai ir kitoki 
indai likos 
verte isznesze 
taneziu doleriu, 
nejudino, gal but 
tiek savžines,

kurie insi-
Geležine

apsivedė 
r.o

nuoteka ture-
Laikc tuju

9

19 
mor

Isz visu ran-

“Ta gebi a t 
laikraszti, kad tirynetojai le
diniu mariu vokiszkos 
d i ei jos, likos 
suvalgyti ant 
Motiejaus.
atplaukė ekspedicije, 
ko in pristova Herbert, 
joj Britanijoj;
augliu ir reikalingu daigtu del 
tolimesnes keliones. ____

žmogedžiai už-

ekspe-
nužudintais 
salos Szvento 

Laivas ant kurio 
nuplau-

Nau-
del paėmimo

ir
šilai kyti 
tuose

mistaty- 
Konferencijos

'■'■t

■ Tada

buna 
lapele i s nog 

savo
viena 

Anglijos Bendrove iki sziai- 
dienai laikosi apie 15,000,000 

§ Mažiausia verte turi mo- akru žemes.
Toliau in pietus tykioje vaiz 

nupirkti dingojo La Paz, kur Cortez su 
savo laivais apsistojo, ir kur 
szimtmeczius vėliaus Walker,

tores Afrikoje. Nckuriuosia 
aplinkyncsia galima 
motore už du pakelius špilkų 
ar už szniureli stikliniu karie- 
litt. - -**-* **

X
%

bar beri s 
ir dūk 

isz gailesezio

M o te re pagimdo tris 
dvyleka 

o

vienamHayner, 
Sham b, 
papjovęs savo paezia 
teria 8 menesiu, 
(?) nuėjo in karezema iszge-
re kvorta arielkos už kuria 
užmokėjo dvylika doleriu pa
rojus namon atsigulė, 

gulinti

Madridas.— 
tin is prie 
aplaike nog

Suvienytu Valstijų 
prispaudžiau 

vadinasi pataisymu

_ ..• ** «i AnlerikonTl8>
Mažiausios moteres ant

svieto yra Eskinioses. 
katra turi penkes pėdas.

, § Kinuosid no rasi moteres 
kuri duotųsi nuymti nuo saves 
fotografijos. Europiecziai vog czeveryku dirbtuvių, 
tinai nutraukineja nog juju 
paveikslus.

jauszikas apsistojo sziadien 
Retai visai kitas Amerikonas gana 

pasekmingai veda ten odų dirb . ,
A M M A A. 1,1 ▼ I

namon 
cije jin surado 
sustingusiu lavonu ir da girta 
nuvožė in 
fricas 
k ra uja.
Daktarai iszeme gyva vabala 

Jsz žmogaus szono.
Sharon, Pa. — George ^Mor

gan, pribuvo isz Pikes mieste
lio pas

Pali- 
szale

kalėjimą. — Tasai ’ 
tikrai turėjo szaltaturėjo

daktaru 
skaudoj i-

czionaitini 
skunsda’masis 
mo szone.
pradėjo jam augt rodos kokia
pūsle ir nutarė ja ja duoti isz- 
pjaut.
pjovė szona
dūlio g

ant 
Nog keliu dienu

Kada daktaras |)er- 
iszbego isz skau- 
vabalas,

tuve iszdirbdamas apie 600 
tinkamu skuru del Amerikos 

Czion 
ir ten ant kalneliu tai vėl klio- 
nyse, Amerikonai darbuojasi 
iszgavimu mineralu, arba au
gindami ten pagarsėjusi frijo- 
le.

Apielinke prigulinti nuo ten 
žinomu sausumu yra labai ma
žai apgyventa, ir anot vieno 
garsaus raszytojo 
trukszmo ir tai nuo historisz- 
ku laiku nuo tu dienu kada ži
nomas Sir Francis Drake apsi
stojo Magdalena inplaukoj, jo- 
kis ratinis inrankis neperva
žiavo ilguma szio ploto.

Nors tai kasyklose yra. gana

PAMOKINIMAI.
patogia. 17 metu 

kuri paėmus tėvo 80
naszle Steiger 

metu 
Kūnus nužudintu 
grindimis mieg- y
Zudinsta iszdavo 
nes jiji prigialbe- 

pą- 
emus jojo turtą iždumti in 
Austrą lijo, bet savžino ne davė 
jiai ramumo ir pranesze pali- 
cijei api žudinsta, kuria, papil
de josios niylemos. Dabar abu
du sėdi uždaryti kalėjimo.

Baisi žudinsta.
Minskas, Rosije. — Negir

dėta žudinsta, likos papildyta 
kaimeli jo Lipovi Kosjoc.

O*

josios du vaikus, 6 ir 8 
imžiaus. 
įaslepe po 
{ambario. 
įaszle Holui

jo nužudyt savo vvra ir
turtą iždumti

Bosiję. —

gvventojai — 
puolė ant likusiu, nužudo asz
tuonis laivorius o tik 
pasiseko pabėgti.

Rado piningus ir mergina.
Meksiko siun- 

iszpaniszko dvaro, 
savo valdžios pra-

ueszim, idant turėtu ant akies 
kunigą Esparza, kuris apleido 
Meksika su 
mergina, 
tukstaneziu piningais ir bran
genybėms iszdume su mylemu. 
Meksiko siuntinis 
suome ir d i epe aresztavoti o 
po slieetvai nusiims abudu 
pauksztelius adgal in Meksika 
po prižiūra keliolikos dcteĮdi- 
vu.

kuningeli 
aresztavoti 

nusiims

jiegas.

pardavimo.

iszmintingu busi 
tai jau mokytu vadysiesi.

Mokytas jaigu proto ne
turi, tai jau ant kvailio iszžiu- 
ri.

* Jeigu pinigu 
bado ir vargo nesibijosite

Ir saule linksmiau

* Jaigu

Jeigu

4 4 Visame

turėsite
į 

žibės

>

ir ramuma szirdies kožnas tu
rės.

*
kys ir “Saule

Motina numirė nog indreski- 
mo savo kūdikio.

Dayton, Ohio. — Mrs. Elz
bieta Sclirink, 23 metu am
žiaus rnotere 
užtrucinimo 
na 
mo kūdiki, kuris uždraske jo
sios veidą, 
viedas baisei sutino 

gavo
<raujo ir mirė. Daktarai sten
gėsi

Kas szitas : 
” skaitys, 

niekados nesigraūdys.

rodąs užlai- pelningu užsiėmimu ir galvi-
tasai jai buoja visas pasisekimas ir 

pasekmingumas randasi vatos 
ukininkysteje apielinkeje Mek 
si kale.

Ties Colorados 
pradžioj užlaja 
kuri skiria pietine Californija 
nuo pusausalio Sonoro ten pat 
dauginus nekur kitur Ameri- 

interesai ri-
Kadangi szioji 

yra jūres

23 metu 

kraujo.
žindė keliu menesiu

pardavinėtojumirė nog 
Moti- 
senu-

delta, pat ‘ 
Califomijos

9

yvas vabalas, tris kar
tus didesnis už bulvini vaba
lu. Daktaras nusiuntė gyva 
vabalu del 
Ilarvard universitetą.
Už pabueziavima gavosi in 

kalėjimą
Petersburg, Va. 

tai meilingas 
Hay, agentas padidinimo pa- •i i v • ? _ ______ _ _

kuria užtiko 
negalėdamas 

prikalbinti josios ant davimo 
savo paveikslo ant padidini
mo, iszreiszke jei savo velini- 
ma, kad nors pavėlintu jam 
ja ja pabucziuoti už sugaiszyta 
laika, 
nuobronuliui, bet tasai pabu- 
cziavo ir iszęjo.
suėmė ir ne tik ka turėjo už
mokėti 25 dolerius už buczki 
bet da nuėjo in kalėjimu 
30 dienu.

Daktaras nusiuntė
isztirinejimo in

— Kokis 
žmogelis J. I

veikslu,
puikus njos Youngflesh,

mons-

yvenoKaimo karezemoj
szinkoris Leiser Sugėrimui su 
savo marezia naszle ir dviems 
anūkams.

Kelios dienos adgal, 
pusiaunakti, gryžtantis isz jo

ndtina

In kėlės dienas
nog ko 

užtrucinima
apie isz visu Vidujiniu

i motina ižgialbet, bet visi Valstijų pagal surasza
marko valstietis Džiažanta

> Sajovicz, pabeldė in duris. Se
nas žydelis iszgirdes baladoji-

ir juju stengimai nuėjo ant nick. metu.
Coiriul Gen Harris kabio-

užejas in narna po-

viena namie, o gal- 
turi,

TEISYBBES.

— Tiejei labjausia tikybes 
bijosi, katrie nog tikybes sza- 
1 iriasi.

ejti
ne, sėdėsi na-

valande- 
duszele!

Užvydejimas o kitrybe.
• Pati: — Ka? Teip liję ir to- 

kis purvynas, o tu nori 
alaus? Ne eisi, 
mieje!

Vyras pamislinos 
le; — Turi teisybe, 
Baisus purvynas., o gaila man 
Mariukos, kuri ryto turės mu- 
czytis su mano czebatais, kol

gramavo isz Londono Valsti- purvyną apvalys.

kos ir Meksikos 
szasi.

Charles

paymtąis, 
ant keliu tuks- 

Altoriaus 
turėjo ant 

ba Szv. Sakra
mentas buvo puikioje 
tracijoi kuri turėjo vertes ke
liolika szimtu doleriu.
Pardavė kanarka už $1,500.
Philadelphia. — Kokis tai 

vargingas žmogelis
Busch, pardavė savo mylema 
kanarka kuri iszmokino gie
doti “Yankee Doodle” už 
15,000 doleriu del T. B. Done- 
van kuris padovanos jin nau
jam respublikoniszkui 
dentui. .

Yankee Doodle

prezi-

Motere atsispirinejo

Palicije jin

9 

ant

--------------- ---------------------------------- ---------------------------------------- ---------------

Kas mažo daigtelio ne-
žiūrės, tasai dideliu niekad ne
turės.

*

su bile kvailiu neužsidekie.
Daug pažinties neturekie

mn, atsikėlė ir atidaro duris.
Girti valsczionis pareikala

vo nog žydo arielkos, nes Sei- 
gemonas supratęs jog juju 
vos ir teip jau už daug 
atsake duoti daugiau
Sajovicz pagriebė stovinti kir
vi, vienu ypu nužudo žydą. 
Ant riksmo atbėgo marezia su 
vaikais, bet ir tuosius padėjo 
ant vietos. Girtuoklei sumuszo 
szepa isz kurios paėmė daug 
arielkos ir cigaru leidosi na
mon.^ ’

Slędovatelis greitai atityko 
pedsaki žiuĮintoju 
arosztavojo. Prisipažino abu
du prie kaltos ir likos uždaryti 
kalėjime.
nėjo buk nežinojo ka dare, nos 
buvo girti, bet tas jiems nieko 
neprigialbcjo,

Katras žmogus tikėjimo 
gerti, neturi, tok is ant gyvulio isz- 

žiuri.

cigaru leidosi

kurtuos

Abudū iszsikalbi-

* * * "*t

Katras žmogus tikybia 
tai tuojaus kitaip iszžiti

ri, buna 
mesnis.

— Jeigu 
daigtu s 
trukus reikalingiausus daigtus 
ptu’davinesime.

— Iszmintis be narsos, nie-

turi

jos Departmentui kad Anglija 
panaikino uždraudimu oru lai
vams apleisti uostus.
Finansų Departmentas.

Gen. Alvarado, Meksikos 
Finansų Ministcris savo kal
boje bankicriu club’e New 
Yorek Ryigpj. 26 d. iszsireisz- 
ke kad reikalinga

i

Suvienytu
smagesnis ir links- Valstijų $75,000,000, pinigais 

neroikalingus 
tai ne

Pati:— Ka? Ar tau Mariuke 
tuojaus Ojk par-no eina ? 

neszk alaus....

atstatymui Meksikos.
Tula New Yorko bankine 

instaiga skolino Bolivijos Val
džiai 10,000,000. atmokėjinlui 
Francijai skolų paimtu 1910 
ir 1913 motais.

* Savo gyvenimia 
daug skaityt, jeigu nori moks- * 
la ingyt.

likia be mokslo vaikai yra di-|,

b
pirk Įnešime,

— Iszmintis be narsos, nie
ko negiliuos, narsa be iszmin- 
ties, naudos ne atneszA>

Ne tie yra sieratbs kaL 
a • ... B 'll! A- . a

riem numirė'tėvai, tiktai pasi-

džiauseis sieratais,

Savo turf

Lengviau kvėpuosi, ’ jei-
Įgu jhažiau kalbėsi.

t-—. ........—4

Sudia.
Sudžia: — Ar jau 

įaustu sudia!
Grabszius: — Buvau už ga

rintas.
S. — Ar tamista esi ižduo- 

tojum!
G. — Ne, vogiau nuo paczto 

kitu gazietas.

Pasikalbėjimas.
— Ar eini tanko! 

vaikszczioti f
— Konia kas diena.

Ar toli?

buvai

pasi

sigeri, 
.. gryžti. -

Ne,'ba kaip žmogus pa
tai sunku namon su-

L,
Ii

vieta 
užlieta ir kadangi 

czion skiriasi vandens Colora- 
dos upes omenyje daugelio iri- 
gacijos inžinierių 
studentu 
kamplekuotas dalykas

vandens tiesu terp 
Amerikonu ir Meksikonu ūki
ninku galėtu būti užganėdin
tai iszrisztas tiktai per sutarti 
abieju Valstijų kuri arba nu
statytu kita rubežiu arba par
duotu vieni kitiems arba at
pirktu vieni ’nuo kitu szi plo 
teli žemes.

- !; ir politikos 
yra kad szis teip 

iriga- .
ei jos ir

11

Laike mokslo tikybes.
—M ’ V

Klause kunigas studentėlio:
— Pasakylde man, kokia yra 
skirtumą terp Naujo ir Seno 
testamento!

Studentukas stoję ir kalba, 
žiūrėdamas ant lapu biblijos:

— Naujas yra suvis cielas 
o senas sudriskias.

y
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KAS GIRDĖT litis' Sparks isz Washingtono. 
Juokingi yra instatai

’ ----- r

‘‘Sūnūs iszinrisze tėvui dan
tis, motinai isžpero kaili, sešc- 
rei iszlauže Yanttu, broliui isz- 
lupo aki, o pats.... nuėjo ant
skarbavos duonos in kalėji
mu..... ”

Panaszius straipsnelius tan
kei randame laikraszcziuosia. 
Ar ne porojs tėvai ir
szirpulei per jus skaitant 
kias žinias, ir ar nemislinat 
kad kada pamatysite savo vai
ko ir savus vardus 
ežiu ošia.

Galite tikėtis jeigu ne ser
gėsite savo vaikeliu nog pat 
kudykistes, 
gero iszaukĮėjimo ir 
site ant juju 
Pažiūrėkite kas sziadien daro-

Ulvczia szia- 
niokslainc 

liszku kalbu, 
ežiu.
nos,

tosios 
naujos sektos, kurios skamba 
sekaneziai:

‘^Pirm visko rtetikct in Die
va, bot turi srtvo apojgas, 
kas, iszpažinšta. krikszta, 
tik del to, kad tikinezius
tvirtint netlkejimn in Dieva.

inžengontys in

talas 
mi

inilziniszkni pnsidiuiRi-'lSZMlNtlNGAS. KŪDIKIS

motinos 
to-

laikrasz-

neduosite
netemin- 

kožno žingsnio.

si ant ulycziu. 
dien yra

.jiems

nemora- 
molo ir vagys- 

Pažiurekite jus moti- 
kad jusu dukrele nog 16 

metu atlankineja iszmirkusius 
namus kaimynu, 
susirinkimus, trankosi 
mob i leis lyg 
už jusu akiu, 
nuti, o ne 
ir guzute, o apsvaigytos gori
mu, ar žinote ka daro?

O dabar pažiūrėsime in pa
augusius vaikinelius. 
nog deszimts metu, 
jau nog tėvo vogti tabaka

Paaugins ir 
pradejas dirbt, duotus per tę
va kelis dolerius nerenka ju 
tik praleidže pulruimuosia ant 

Kada pi- 
pradeda vogt 

pirmiausia nog tėvu o 
lenda iii svetinius 
vogti guminiu ezebatu ir kito
kius dalykus, kuriuos prirdavi- 
neja. Ant to 
randa karveiinyczOs, 
czes, antinyczes, o ne 
versziuku tvarte.

pagavo.... 
ant palicijos, liekasi nubaustu

karezemas, 
aulo- 

po pusiąUnakt, ir 
geria saldu vy- 

karta raukia aluti

paikas ir rūkyt.

maszinu ir kaziru. 
niugu netenka,

svetimus

au- 
bet 
už-

Jaunas vyras 
luomu moterystes tu r sudėt se
kanti prižadejima: “ Prižadu 
sziuom iszkihningai, kad vis
kas kas bus mano, isžpildinsiu 

, o jeigupridorcnczoi

Vaikas 
pradeda 

, za-

paskui 
skiepus,

nepabaiga....
v iszti ny
rėta i ir 

'Nepasi.se- 
Nugabena

tas per visa 
atlankyti

ka....

už vagysta.
Kas karta gaunasi in tonais 

būdamas jaunu,
amži ne pamirszta

Parejas namo, jau 
ejna in karvelinyczia, 

yra pabaigęs mokslą; pradeda 
taikintis in namus, kronius ir 

Teip auginami vai
kuose i stojosi plega ne tik tė
vams bet ir visai visuomenei.

tu namu.
ne

bankas.

ba

Italijoniszkas generolas Ga- 
liffeta, kuris negyvena su savo 
paezia, 
diena per biskupa Orleaną 
kunigą Dapanlupa kur jojo
pati, Generolas be jokio nžsi- 
manstymo atsake jog

likos užklaustas ana

vyrui už
Proga atsitiko. Genero-

'‘mirė.”
Ponia generoliene dažinojus 

apie toki ' nelaba pasielgimu 
savo vyro, lauke atsakanezios 
progos atkopti savo 
tai.
las iszkele puiku balių ant 
kurio pakvietė daug svecziu. 
Pati Galiffato dažinojus apie 
tai iszsiuntc visiems užkvies
toms svecziams ant baliaus, 
korteles praneszanczes josios 
"mirti.”

Aplaike
reiszkentes apie 
nuts dalykas ne 
nerolu svecziu neatlanke 
liaus del paguodones jojo pa
ežį os.

Užpykinta motere,
naszi in insiutusi žveri ir 
dovanoje už inžeidima josios.

užpraszimus ap
mirti, zino-

vienas isz ge-
ba-

yra pa- 
ne-

Suvienytos Valstijos yra tai 
vienatinis sklypas 

^platinasi su smarkumu viešu- i ** . * • • iii #•

kuriame
• •los sektos tarp visokiu tikėji

mu.
Visiszka liuosybe isz szalies 

i n statu ir nemokėjimas, ar ne- 
i - A. •

noras sargu tikėjimo vesti rei-

Juk ir Lietuvei kaip kur 
uždeda 
ma, i 
ba szerinikai mažai aplaiker isz|kizmo. 
to ^naudos, tiktai bošai, 
elžerei ir darbininkai, 
kada tokis niandžeris upasko-’ 

visa, inejga

kooporativiszka kro- Vienas mažas vaikiukas su
neš tas no ilgai gyvuojo, gryžo namon, po hiokshii kuto- 

. .. X*.. ■ '«. 1 1 .Ar. i .1 .i .-v. ■>.. ...'ii 1

o

, isz ko- 
nebntu priežasties, 

liuosybia, 
atej- 

Jeigu musu pagyveni-

per tris 
menesius pamatysiu, kad jiai 
duot laimes negaliu 
kios tai 
prižadu jiai duot
užtikrindamas jiai būvi 
toje 
me bus vaiku, į 
leist in bedieviszka 
mokslaine.”

Ar-gi tai ne kvailiszka tiki- 
miszka šokta!

prižadu juos
.... i parapine

Davada tikro tikėjimo sudė
jo nesenei mažos sieratukes 
kaip sekantis 
rodo:

Tn bažnyczia 
dianapoliuje, Indijanoj 
dvejetas mažu sieratuku. 
sidaire aplinkui po bažnyczia, 
o matydami jog nieko

mažos
atsitikimas pa-

Szv. Jono In-
i nėjo 

Ap-

nesi- 
randa, drasėi pradėjo artintis 
prie altoriaus.
maldelei,.pradėjo vaikai ka to
ki’ terp savos sznabždėti ir ant 
galo vienas isz juju perlipo at- 
sargei per groteles, apsidairė 
tefningai ir priojas prie alto
riaus padėjo plošzteli popic- 
ros ir skabei vresi te
ėmė jaunesne sesute 
kos ir abidvi iszejo isz bažny- 
czios.

Tuoni Įnik radosi bažnyczio- 
je ponia Emilije Summers ku
rios vaikai nemato, 
akyvumu ka ten vaikai padėjo 
prisiartino ir paregėjo groma- 
telia kuria pradėjo skaityt:

“Iii musu dangiszka teveli!
^lusu geras Dieve, juk žinai 

senei 
musu 

labai serga. Neturime ne 
duonos ne mėsos. Asz neturiu 
czeveryku ir mano sesute 
turi, piningu ir neturime, 
velis kalbėjo, jog Dievas turi 
visko, tai praszome Tavęs at- 
siunsk mums biski duonos ar
ba miltu ba mano sesute moka 
kopt duona.
Venencukas ir JLucije, gyve
nam po No. 872 Beville Avė.” 

Summersiene nusidavė ant 
paduoto adreso, kur rado sie- 
ratukus sedinezius 
ganezio tėvo, po 
tuom laik vargszus, nusidavė 
in mielaszirdingu drauguve'ir 
apsako visa atsitikima. Sana- 
rei surinko aukų ant tuju vrirg 
szu apie 500 doleriu inteike tė
vui kuriam nusiuntė gera dak
tarą ir kaip rodos neužilgio 
pasveiks.

Tegul dabar kas pasako kad 
Dievas tikros maldos sieratu
ku neiszklause 1

privalo ♦‘zįaogiis

matydami

Po tįnimpai

adgal, pa-
už ran-

paymta

kad musu 
yra puotavę, o 
labai serga.

mamyte jau 
tėvelis 
Neturime

ne-
Te-

Tavo’šiėratukas 
Lucije,

prie scr- 
sus'zelpimui

Ant visko 
savo rankomis užsidirbti, ša- 
vo gyvaste užsitarnauti. Vis
kas gaunasi pėr vargus,'moks
lą, pasiszventima ir datbszu-J 
ma.

Vienas isz riajorkiniu hote- 
liu tarnu, prisipažino po pri- 

"ant. 
nog švėcziu mažiausia

šanvaites. 
savo narna 

dvi tarnaites ir važinėja in 
darbu 
Kam ant ftviėto 
vėnt?1

siega, jrig aplalkinoje 
alaus ’ ’
szirnta dolėHu ant
Tasai tarnas'turi

su automobilium. 
geriaus

7

gy-

e..4 1

Mes turėdami 'koki (kapita« 
leli no žinome ka su juOm pra-
- . • te .i L * 1 •dėti. Nrii^zmaftomo apie už
dėjimą kokio biznolio, tiktai 
laikome kelis ’szimtus ir dau
giau nežinodami’kaip’su 'jiai* 

o tai isz stokd 
mokslo If neužsitikėjimo vieni 
kitiems. * ’ 

Kittauczei-gi
tai iszma.no, ha'audėja po 'kos 
liolika desctkU 'dolėriu, isz kO 
pasidafo 'dfaugtive su atsa- 
kaneziu kapitalu, uždeda -kok| 

dievystes yra'kokis tai Danio-1 bizni ir netrukus indėtas kapį-

kalais parapijų, sziadien drive-
do prie to, kad kyla sekta po 

, kad 
kurie pasi-

sektai, o pfidejus du. ta 
ne stoka ir tokiu,

'naudoja isz kvailiu ant naudos 
del saves, todėl suprasime del 

-ko teip yra:
Sziomis dienomis kylo vela 

. 'nauja sekta bedieviu, ktirie 
garsina pasėkėjai Ingersbllo 
bedievei, Vardu*platinimo bc^

seis padaryti,

geriau apie

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gMiinai greitai nustoja, jeigu patrini su

4. PAIN-EXPELLER 4.
VnlzbnžonkllR nžreg. S. V. Pat. Ofiso.

Ziurčk, kad gautum tikrajį-garsujj per

IN LIETUVA Per'Frcita, dideli ir maži pakai iRZKiustvI 
per Lietuviu Persiąntimo Agentūra, Raižykite ant adresoI
THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING 60. *|

203 West. 33-rd Street.
K*

Tėvas būdamas noti- 
man-lkeliu ’užklausė jojo:

Tai kngi sziadien 
kunigas mokino?

— Mokino mus, jo 
vienas Dievas trijosią ašabo
si a,

kaip j — jus

New York, N. Y.

liniasn
ant keturiu veju.
du subankrutije bizni ir dings
ta sudėti žmonių surikai už-

♦ >a

dirbti piningai.
Pažiūrėkime

iszdumia 
rrVokiu bu

sti rikei

Izraelitu 
apsisedov

apygardas 
vi
jo-

ant 
(žydu) vaiku, kurie 
po lietuviszkas 
tuojaus uždedu kronms ir 
sokius audelius konia be
kio kapitalo, o in kelis metus 
surenka nog “juju” dideli 

Musu-gi tautiecziai, 
norints turi geresni ta vora ne
gu žydai, bet neg;
t i ant bizniu ir ant galo 
pamesti bizni visko iszsižade- 
dami.

turtu.

♦

O' yra

atsnke sunoliM, 
kalbėjo jums— Tat gal

kunigas, jog Dievas l’evas ne 
Sūnaus, o 

nog 
kalbrijo netikėlis su pa-

yra senesniu nog 
Simus ne yra jaunesniu 
Tėvo, 
sitycziavinm.

— Ne teip, — atsako sūne
lis.

J’i.iu

di užsilaiky
tu ri

BAISUS DRAUGAS.
• c h..... ............

Vagone pirmos klasosi nak- 
Paryžiaus intinio trūkio isz

Bruksele Sėdėjo tiktai d U pa- 
sažieriai. Na suėjo ir greb 
tai in pažinto:

— Ašz — tarė 
keliauju

Nu suėjo ir

prekystes 
Man einasi gerai

3()’

kokia m ia

vienas — 
reikale, 

uždirbu ant 
tukstaneziu 

O perpra- 
mierije

szilku apie 
franku ant metu.
szau pono
atlikimu kelione?

— Asz ir su reikalais....
— O kokais reikalais?
— Matai ponas tai

ir ne yra ka sznekėti.
— N es

tai kenkt*! Ar daug ponas už-
praszau

niekas

pono, ka

dirbi?

kvti l

‘Slaptybe Antgrabio”

Kvailystn ir 
Tik

«nu an p:v- 
kinus v k
asz es-

J

szuuke levas.
gerni mano ‘vaike! Juk 
mill tavo tėvas?

- Tėip tėveli.
- Jeigu asz esmių tavo lė
tai turiu būtie? ir esmių seVU, 

nesu i u nog tavęs?
— Teip teveli, 

nog manes kaip
senes-

amžių Tėvas

es i senesniu 
žmogus, bt’t 

kaipo levas, tai ne esi 
niu, ba vienlaikei likaisi mano 
tėvu, kada asz likausi tavo sū
num! O kad nog
dangiSzkas turi Sunti ir nog 
anržiu yra To vii 
gali būtie* vyresniu už Snnu.

Netikėlis nusistebėjas tokiu 
iszmintingu atsakimu savo sū
nelio, ne elryso jau daugiau*to- 

uželaviiiet,
iszmintinges-

J tai del to ne

kin klausimu jam 
kuris pasirodo 
iiiu už save.

KUR BUNA?

Uždirbu ne szlėktai.
Na kiek praszau ]>as'a-

Pajleszkau mano giminiu po moti
nai ir tėvu VaHzkeviC'zial laz Abelnlku 
kaimo, Meteliu para, 
kia ant adreso.

POVILAS VASZEEVI0Z1US,
2i) Mc’Clintock Rd. 

New Britain, Conn.

Tegul atHlHznu- 
. (U) 71)
3rVf(’7.IITM

tukstaneziu

Laikais vagyste
gali. 

žu-

— Apie 150 
franku ant mėto.

--- OO jei! Tai labai daug! 
Tur but tai naudingas užsiė
mimas!

— 11a, , (Urbusi kaip 
, laikais

dyste, tai priguli nuo riplmlti- 
nybes!

Kupezius 
kaip drobe.

— Supranti ponas, — tese 
toliaus tas antrasis, 
jog asz ponui prisipažinsiu; 
Nesibijok manos. Ant paga-

szilku pabalo

lėtai —
asz ponui

manes.
los visosia mano taAynosia su 
teisingystia, visada gilūknin- 
gai iszeiti nejau. Kad man

visada 
nejau.

ponas patinki tai daug ženkli
na.

Biednas kripezius, kurio 
krepsziukije buvo visokiu 
brangenybių ne žinojo ka pi‘a- A M- A K A A

kripezius, 
‘buvo

dėt.
ikur traukis susilaikė

Ant’ pirmutines stacijos 
, norėjo 

ižsešti nes vos dureles atidaro 
sžtai kokis pdrias puikėi'pasi- 
redias su Ordėreis ant ‘kniti- 
nes i nėjo in vagona, prisiarti- 

kėlioiies ir 
ranka pu

ti ažino jo

no pas dranga I 
Iftikšm ai padu viri s 
sveikino; Tad a ta i 
kupezius jog keliavo su vienu 
garsingu advokatu isz Pary-
žiaus kuris su reikalais kelia
vo in' ‘Belgiją.

Ir teisybe tas lojerįs — ad»j 
vokatas kalbėjo del kupezidu$ 
jog turi reikalu su vrigeis‘ža
dintojais ir tf.t. už tai ir genui 

visadauždirbinėjo, ba sudia 
isžlaimedavo.

■

f

Sveikas, Raudonas Kraujas

NUGA-TONE

sekmomis.

Paga-

reiškia gera sveikata.
yra ’stebuklinga Jgyduole, stiprinti 
krauju ir nervus, ’pridaro moteris ir, 
vyrus stipriais. Jais žmones naudojas 
Jau per 30 metu ir taf su gcromisipa- 

Suskleda isz dsztuoniu
daliu veiklancziu ant visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina 
gera apetitu, pagerinu virs^zkinima vi
duriu, liuosuoja vidkrlus, nžkaldhla 
kyąpu, panaikinu bal luina liežuvio, 
padauginu'svarumu ir priduoda ener
gija ir nauja veikimu kunuj.
mina ruudonuma' vėldiioSo, ir’vikrutna 
kūno. • Iszkirpkll nzitu ’pagaVsiriimii, 
nusinoszk lu gota apilcka szinndlen ir 
nusipirk bonku NUGA-TONE. Naudok- 
keliūta dienu ir Jeigu neliks vislyzkai 
užganėdintas, sugražink likusia 'dali 
aptiekdtlui ir griūk atgal’pinigus, 
DRUGGISTS : You chiPget Nugn-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn

Retail price'$1^00

from your jobber or direct from TheI
Absolutely giinriuittMl.

....

SK*€hiCitjro.

.Jeneeviczius, 
in

Mano brolis Antanas
1903 m. atvažiavo . Isz Lietuvos 
Scranton, dalkir nežinau kiir. Pra- 
szau atsiszaukt arba 
Ji praneszkit.

JUZE
R—-2 Dox 11

žinantieji apie 
(to 78 

INCEVICZIUTE, 
Johnnton (’ity UI.

, , -| , Į| • '• , t *

Mano vyras Antanas Urhauaviczins 
isz Daunoru Kaimo, 16 metu kaip at
siskyrė. Jeigu kas žino apie ji, pra
szau praneszti. ((o 75

MRS. ANNA URBAN. » 
318 W. 35th., $t.» Chicago, ill.

, ■

Mano pus-soscro Rože Kuputsd po 
vyru Jaudegioiic; asz paeinu isz Sei
nų apskr., Vescju para., 
Kaimo, 
reso. 
Box 12,

Sinnrlunu
Praszau atsiszaukt, ant ad- 

JONAS NAVICKAS, (to 75 
Erilon, Pa.

Pajleszkau savo pušescriu Marcele 
Tafilo‘Lovaso Ir 
naltcs. Girdėjau kad ženotos po 
vyrais pravardžių nežinau, visos pa
eina isz Diibriklonio kaimo. Pirmiaus 
gyveno Philadolphijoi turiu

Girdėjau
Domicėlė Yekhno- 

kad ženotoa

svarbus 
reikalus. Praszau ju paežiu arba kas 
žino apie jas t’egul ntsikzauke pas ma
ne už ka busiu labui dėkingus, (lo 76 

MIKAS YEKIMONIS/
(Joo \V. South St.,. Mahanoy Cily Pa600 W. South St.,.

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
Hzleblu, jeku ir deb pardavimp-inarsz- 
kinu, apatlnu andaroku, tiesog in na
mus. Raszyklto o gausite sempelius 
dykai. 'Madison'Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.
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Pramones Banko 
Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

Lietuvos Prekybos ir

<

i

skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did- ;
L a * * X  .— a * * k 1 a

Turėdamas

žiojoj ir Prusu Lietuvoj)
--------- - - liLiet. Prek. ir Pram, bankas • 
gvarantuoja kuogreieziau-j
šia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu.

BankoSiuskite tiesog
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas. Naudokitės, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietpva Ęanko Agentu-,

A . _ A ''m. — k

persiuntimas.

'ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės ;> 
Liet. Pr, ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve 
dejas:dejas:

M. N ARLAUSKAI, 
. 747 Broad St. 
'•Newark, N. J.

* ,J . r » 1 ‘ ............... , «

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
VaizbnženklĮ.'

f

ri 4

nereikės teip tankei pirkti apsiaviinus ir

daugiau kaip 50 metų.

t

1

Galima gauti balius, raudonu 
Ball Band”

Kaudonas Ka- 
1 %

Nesziojasi ilgiau— 
Gerai jaueziasi ant kojų

Kada perkate guminus apsiavimus, būtinai temykite 
ar yra ant ju iszspausta fabriko žyme ° 
muolys” (Red Bali). ‘

Toji žyme rciszkia geriausi iszdirbini ir užtikrina 
kad apsiavimus laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosnia- 

kojoihs. A

fBALL@BAND
Szit i e apsiavimai yra padaryti trijose angsztumo: 

czebatni, pus-bnezini (lliininer) ir ezeverykai (Lopac). 
s ar juodus.

“Ball Band” apsiavimai isztisi padai padaryti spe
cialiai ma i neriams neszioti. Apsaugoja peretkus ir pada
ryti teip tamprus ir drūti, kad asztrus akmens ar anglių 
kriaukszles negal ju nei perpjaut nei perpieszt.

Ball Band apsavimus jus suezedinsiteNesziodami 
piningus, nes 
nekasztuos tankus pataisymai.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company, 
414 Water Street. Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri is/.moka milijonus del gerumo.
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Tikai per vieha menesi, pieš parduosimą szita stebėtina

Western Electric Clothes Washer
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Ant labai lengvu

Menesiitiu Mokeszčziu

$5 Rankpiningu
v Sztai jumis proga ingyti szi

ta Elektrikine Skalbyne -kuri 
absoliitiszkai iszskalbs j ūso 
visa skalbina in tai visiszkai 
czystai;

Speoialiszkas parodymas szi- 
tos Skalbynes kožna diena mu
su sztore. Ateikite pamatyti 
kaip su szita skalbyne dirbasi.

i

'4
i

Pennsylvania Power & Lihgt Co.
l/v , v ' ‘<<•4

N' f „.14, X M M **

Mdhanoy City
»** * 1*r r r r 1' VU

Shenandoah
I 4 «'»** •
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♦ TĖTULIS.n___
Puiki apysaka isz gyvenimo 

žmonių.

Puikiam 'palocelljo mieste? 
lio K.... prie atidaryto lango 
stovėjo dvejetas žmonių vyras 
ir motere laikydami vienas ki
ta už ranku, matomai atsisvei- 
kinejo vienas kita ka galima 
buvo matyti ant jųdviejų vei
du ypatingai motores. Ne bu
vo tai vienok pora ihsimjlėju* 
^iu; veidas moteres buvo1is^' 
liliszkes vienok du gana pato* 
gas ir liudijo dti apie raganau- 
jenezia g

sziadien
rožybe jio jaunistoje, 

motere toji jau 
metu am- 

žinrintis tiesiog 
nusiszypsojiilib 

jausda-
sziidles moteres 

ar gal 
apie tai

nes
’Ttetnresdeszimts 
žiotis. Vyras, 
jai in akis su 
linksmu, matomai ne 
Inas jausmu

'priesz jin stovinezios, 
nepaisindamas suvis

l :(| l •r
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silpnu, ’pasiduodiA Vale i • kiek- 
vlęno, 
kalbint prie visokiu 
(zobovm) ■ 1

Nu^iė^^psėjhnas, 
d idol io' • *džlnh gšnlo, 
phsrodo ant lupu Viktorio.

' O po tam'sūneli mano — 
kalbėjo foliaus motina, 
kart labinus huliusdama — 
na i gerai 'kiek man 
bes ir* prhszyinu knsztavo ; taė 
pavolinimns buvo važiuot tau 
in užrubeži. Tėtulis žinodamas 
<avo bilda, liž ka kaip pats ži- 
nVi tavos ne myli, no 
pavėlinti apleisti muhus, kal- 
betitimas, 
5 lyta, k a

leDgtai duodosi prisiT 
prie visokiu žaislu

nislovta! — ir paiifcta ipoti-

• SAULE
. _ __ ■ , . ! . ..

ritėk h r
a

kokio tai 
sab valei

na leidosi prie duriu, idant pa- 
bet'moti ha 

sulaiko Jin už'rankos ir balsu 
tokiu,'kokio jis*da niekad pas 
jia. negirdėjo, tarė: ,

— " Praszah ėjk'tuojans ht- 
sisV’oikint tęva! • ’1 •

' —- Ach! tas tėtiilis — su-
* * ■

nihniėjo Velei Viktorukšhr pa-

sltikt pHbuhahti,

MisVbi'kint-' teva I
su-

Ikas
■ ži-

sunkehy-‘ihaži, rodos lyg baudžh'va at-
* i _ . >2 . . . .te. . . 4. m .I

norėjo

jog painirs'zi svietą 
namie būdamas isz- 

j/okai, o jeigu da žinotu, kad 
tave ^daugiuu užyma muzike 
neku iszsitobulininias ant inži
nieriaus!..... Jis, kuris man 

džioėhio', jogvisados galva
neturi joki talentą.....

Akis Viktoro sublizgėjoViktoro
ne'turėjo daugiau kaip d vide- Hiėtybin ir* (are Staiga i: 

Buvo jis nugšz- 
szilkhieis, 

use leis,

szimts metu, 
to ūgio 
juodais, ne didelots 
juodas dideles akis, lupas pil
nas ir druczoi'raudonas ir vei
du panaszus buvo in motore.

Buvo jis isztikro šuhum, pa
togios ponios Alenos Liwickie 
nes, sumini vienatiniu numylė
tu, iszliapintu, 
buvo perdaug.

Žiuri jiedu ant karietos sto
vinezios priesz gotikas paloee- 
lio, pnkinkintos pora puikiu 
žirgu, o du tarnai priraisziojo 
tame laiko isz užpakalio 
lietos k u fa rus ir valizas, 
tomai jog karieta 
poną kur toli in kelione.

Motina su aszarom, kurios 
buk sidabrinei laszai rasos ryt 
metije vasaros laike tekejo isz 
jos akiu žvelge tai ant karie
tos tai ant sūnaus savo, kuris 
rūpinasi šunimi n t jiaja, bet 
teip, kaip ramina jaunas ver- 
žentysis prie gyvenimo ir geis 
tantis paragauti nepažinstama 
da jam svieto.

— Palautau tave mylėti ■—r 
kalbėjo motinu — jeigu ihio 
tavęs gromata neturetnu ir ne 
aplaikynetau du kartu ant ne? 
dėlios o 
jog neturėdama gromatinės ži 
nios apie tave mislintau, knc| 
sergi! O! Viktoriuti, sunau 
mano, pamyk, jog asz pasilik
siu ežia pati viena, jog pirmu 
kartu palieki mane ant 
ilgo laiko.... o da priek tam tu
rėsiu mislint, jog gyveni dide
liam mieste! Ach! baime ir 
baisiausia rūpestis perymine- 
je mane, kada pamisimu, jog 
ten busi vienas be manės!...

— Juk važiuoji su manim, 
brangi motinėlė —atsake juok 
darnusis garsei — ponas Li
sowskis. Ar mama teip mažoje 
vertoje laiko mano globėju.

— Oh! tu kudvki mano! — 
paszauke szirdingai bueziuo- 
dama savo vieniurti in kakta 
— tu sau visados szposauji isz 
visko, bet sziadien mesk in 
szali szposus, man sziadien ne 
miela klausyti juos mano szir*

laibas
ne

su

o iszlidpintu

ka- 
ma- 

turi Veszti

priek tam panlislink,

0!

teip

dis sziadien skausmu shspaus- 
O nelaiminga asz, nėlai- 

pervirsz tave mylėjau!
— Simu ir toki kaip asz, pri- 

der mylėti — nusijuokė velei 
tais paezeis linksmais szaltais 
juokais, bucziįlodamas rankas 
motinos.

Jeigu nor 
pasiliktu su tavim Paryžiuje 
vienok jis sugryž, nuvežęs ta
ve, namon, o tu pasiliksi vie
nas, vienas tam baisiam mies
te pilnam apmaudu ir pikta- 
daryscziti. 
dyki mano nedori žmones isz? 
ves isz kelio!

jog kiek kartu turėtai 
papildyt ka blotfo, tiek kartu 
motinos savo szirdi perversi 
pcilu jog dvasia mano visados 
bus prie tavęs kiekvienoje se
kundoje tavo gyvenimo, del 
to jeigu nori atsimoket už ma
no prisirisimu prie tavęs už 
mano meile del tavęs, buk vi
sados domm * teisingu' ‘žmo
gum!

ta. 1 
minga

mano,

tėtulis l n jis vi-— Ach tas “ 
kadės dėl manės buvo neteisin
gu Ir‘susiraukęs nholaths pri- 
sižiiirinejo iii 'mane teihinda- 
mns tiktai’apie mano klaidas, 
o hpe gerbs darbus niėkhd ne
paiso ir tu manyje he mato, o 
del to-gi pasakysiu mainai tik
ra teisybių, jog geidžiu jjrasi- 
szalint jam isz akiu ant ilgo 
laiko, o po tam kada pasilik
siu dideliu “artistu, 
rosimo kas ka porprasžines.

— Ne K-Jlbek teip mano vai
keli, nes tikėk teip druczoi in 
pats save, bet prociavok ne- 
nuylstanczei jeigu isztikyo ten 
pasakys, jog ėsi tinkaimls prie 
to ir jog mokslas ant inžinie- 
rio sekasi, tada laikykis, 
no suna.u, tobulinkis ir 
kis visa savo spėka, visom sa
vo pajiegom, idant pasiliktum 
žmogum, kuris gali but tvirtu 
kad isz to turės szmoteli duo
nos.

sižiurinojo iii

g

> > pazm-

nia- 
steng-

sa

toris — 
szais.

kapitalu prickdideli
Kam-gi ta viską paliks 

dadave su

ir

ponas Lisowskis
>

Da man ten ku-

Pamyk stiliau

busiu mamyte,— Busiu, 
juk mario pažinsti, ar'kada pa
dariau del talžęs kada nota ty-
i
ežioms kartybių ir skausmai 

: m a «-« ' 1, n #1 m a » V. A r. iŽinau, ’ kad ne; bet esi

likdamas Nuėjo phio duriu po 
kairei sznlet 
pr icszpa ka j i ga b i ne to 
Llwicko, vyro ponios Alenos.

vėd atūžiu in 
pono

IL

Vikt’oHs perėjo ^kubei per 
prieszpakaju, 
l,57)Stcjo duriu 
gabineta pono Liwicko, nedra- 

v j jin, nes ' niėkados 
linksmai kalbėti in jin negilio
jo, visados turėjo drebėti nuo 
jio rūstaus pažiūrėjimo ir da
bar ne kaip suaugės jaunikai
tis o tik kaipo kndykis nusi
yrė per duris ir prisiartino 
prie savo bjni’ko ‘prNskindOs 
teip gilei popierosc ir škaity- 

hhe, jog ne nepatemino inejimo

nes kada da'si- 
veda.ncZiu iii

sa apėmė

Viktorinas, o gal ne nOrejo1 at
sigręžt ir pakialt galvos.

Buvo tai žmogus szeszesdc- 
szimts metu amžiaus,

— Mano 
slenksti namo ne iszleidote — 
turo kone su iszmetinejimu sū
nūs, — o pripratinote mane 
prie tos’misles, jbg tiiriu tur
tingus gimdytojus.

— Tai ne asz — pertrauke 
niszkum balsu su prispaudimu 
ponas Liwickas —tai tavo mo- 
tihn, jai padekuvok už tai.

— Motina meno mane nly-

no per t’ėtinoje salėje. ViktOrlūs nuo
latos už szonu ėmėsi isz juoku 
žiūrėdamas'in savo globejahs 
veidą ir typziojOsi isz jio 
niielaszirdiilgai, 
datuos seneli tUkst’anczeik yįia 
tingiiiusiu spasalm. ”Kelionėje 

nusidavelant vie
nos stacijos in bufėtinia
in Viodniu

savo
11Q

tyczia 'Aržiu-

li, o tu....
— Ne Užsipelnei ne ant to 

pas mane idant nor mylėtu ta- 
i I

Ne tu tėtuli įiesiniphmt 
apie tai idant asz prisirisZthu

ve.

t>rlo tavęs ir gnodotau tave, 
kaipo savo teva — ’ liasžauke 
teipo-gi garsei su puikybių’ir 
spingšbjencziohis akimis.

Ponas Liwickas vclėi žvilg
terėjo ant jio savo szaltn pėr* 
vėraneziu pažinrejimu, vienok 
sūnūs savo akiu ne truputi’Ne
nuleido. 1 K

Žiurėjo teip abudu vienas 
ant kito pėr VUlanda, rodos1 du 
didžihhsi ^prfcHzihinkai ir filio 
senu ' lai kyNėpri c tele i

A

tėip abudu vienas

i vienas 
kito Ant pagalios teVas piriiiu- 
tinis atsiliepė f

Važiuok-^i,

’1 sdle 
ir sugryžo bhisei pabugias isz 
priežasties susitikimo su žan
daru kbris tai apžvelginejo 
jin nuo pėdu igi VirszughlviUi 
ihsižiurinejo Hcmingai in vėi- 
du jio ir petsi tikrine jo ar ne 
panaszus iii fotogrAfije, kuria 
isžsitrauke isz kiszėniau* Isz 
klausinėjo pVick tani rhp(estih- 
gai, 'iMžkUosdamas kokia 
matOnihi šlaptyliia, su 
važiuoja, kdip'jio draugas 
liones iszrodo j r t. t. ir t. t.

O Jonas'visus prakiszo.
g mažiau kasz- 

tuoje, 
Kas skaito kaziruot nustoję

O ir nemibosta laikas, 
Ir žmogus ne būna paikas.

Ba vvru- 
erimo spiri- 

maenurnas isz-

4 i Saule J J rfau

kin*rs tai

t‘a i 
kuom 

ke-

(Ttiliaus Bus.)
t ; i

Ar gAl no? Teip.
i gczei nog tankaus 

to tai gerkle 
grauže, jog net reike duoti iž- 
blekiuoti.

PHASAKGAl Visus lalszkus o it 
piningus In iszlcistuve "Saule” ’reika 
Visados siusti ant szfto adreso: W. D. 
BoczkovvskLCo. Mahanoy City. Pa.
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TetRSAS 'N^rtOLE?
100 Aukltdu tikini $2.00

Tai geriausia dabar siusti 
pinigus in Lietuva J

■h

in Lietuva, 1

dabar 
in Lietuva

grįžimui 
pasitikimas ir

palydėjimas ant laivo. Pada
rymas vlkokiu dokumentu.

Pasai 
Laivakortes,

n 
rymas visokiu dokumentu, f 
Raszydami pridekite 2c stem- | 
pa. Pinigus siuskite per | 
Money Orderi.

P? MIKOLAIS'LS, 
Ml IhfflRon * |

Brooklyn, *N. Y. ;i

I ---- ......
guZZ kad palengvint niežėjimą. 
Y* Kasjmasi pasidaro papro-

Žmogue kasosi galva, .j)

tI 3
•l

c:

M i
41
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čiu, ir tuomet žmogus ka- 
Bet jissosi nejučioms. F 

A žino, kad jam niežti, ir

— Duonos, duonos - 
niurnėjo neužganėdinimu Vik 

juk ne esame varg- 
Tetulis turi d vara su 

kaimu, szi narna miestelije ir
Judai 
Ain. * 
jeigu ne man ? 
rustybia:

Motina pabalo, nuleido gal
va. ir užsimislino ant valandė
lės, bet staigai atstumdama 
nuo saves nemielas mintis, ku
rios subursdejo josios niislysQ 
— tare saldžei ir iszpalengvo.

— Mano sunau tikėk man, 
tas turtas ne yra teip didelis, 
kaip tau nurodo, o norint
but didžiausiu ne remk savo 
vilties niekados ant jio. Užkei
kiu tave ant visko kas yra del 
tavęs szveidu ir branginu, isžį 
mokti skaityt tiktai ant pats 
saves,' aprupinet savo atejti 
savo locna 
vienos manes gali, tikėtis 
žos paszialpos — 
iszblaivytu veidu, 
da labinti nulindęs atsake.

— Mariui teip'kalba, rodos 
buk tėtulis norėtu manes iszsi- 
žadet ir turtus kam kitam pa
liki. Pažiūrėtume, kokia tiesa 
turėtu ant to? jog manes ne 
mjdi, kaipo sūnaus, tai to Tie- 
u'žtektinai!....

Motina užėmė su ranka jam 
lupas. 7

— Bjaurus esi, jeigu kalbi 
tokius dalykus. Ne kalbėk teip 
niekados, o ir tuojaus dabar 

atsisveikink 
kanuojauslingiaiisei 

Jeigu mane 
jaus pas jin!

— Jauslci, jauslei — nilir- 
hejo susiriaukes Viktoris ' —r 
arba del to tėtulio galima būt 
jauslum?! Kada žvilgters 
ant manes, 
mano visa'szaltn vandeniu ap

ninka jio, 
visados uszalta khi$ 

Žino mania, 
karta ilį^ai mislindavau del ko 
jis visados ant manos tokls* 
piktas ir atžagaiiis! O tas'taj 
khs kito! — pasZauke staigat 
su džiaugsmu parogejas isžoj-į 
nanti ant gonku koki'tai aiigšz 
ta ūgio vyra — su tuom'tai 
teip smagei man pasikalbėti* ttf 
sh juom gyvėrit visada ndto-r 
tau, asz, jin myliu, kaip ir jis 
mano..?, mylomas ‘ponas ShV

aprupinet 
procia ir tik nuo 

md-
su I 

bet suims
dadave

ejk pas teva ir 
su juom

mj'li ejk-gi tuo*

’ Kada 
tai man rodos jog

liejai, o 
cziuoju, 
ledas.

kada bu

kftd ne

mylomas ‘ponas Sta^

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterjs kenčia*«'••• • • •niežėjimą nuo pleiskanų, 

nes tą niežėjimu galima
o kenčia bereikalingai, 
:‘.:j i _
lengvai prašalinti. Nebus

*-*^581M

i

t " '■:) ; 
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TARADAIKA.
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X
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFF^RS
įvykstančių nou pleiskanų.

fl # lt IT EO ®
’ panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
| Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 
1 nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. 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

<
jeigu nori 

važiuot, asz tavęs suvis ne lai
kau ir nedraudžiu.

Siinus paėmė ranka tėvo ir 
plaukus jau visiszkai žilus ir vos dalypstejo lupoms, po tam

turėjo

skabei išz-

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

BAM
f

•■1

AD. RICHTER e CO., 326-330 Broadway, New York

tvirtu žingsniu ir 
ėjo isz gabineto.

Ponas Liwickas po iszejimni 
sūnaus nuleido galva ant kru
tinės, užsimislino gilei ir ne 
nepatemino, 
karsztu aszaru tikei 
per veidus ir žila barzda.

tokia-gi bai*žda, akis gilei tu
rėjo paslėptas po -didelois 
skruostais, Veidhs buvo rauk- 
sžlėtas, kas liudijo Apie pra
leistas ligas ir karezius daty- 
rimus gyvenime jio.

Viktorius palukejas 
delia jau drąsinu 
prie bjurok ir’tarė:

— AtejiiiL..
Ponas Liwickas 

tikiu augsztyn.
— Dovanos tėtulis — ture 

vėlei — jog pertraukineju už
siėmimą bet pribuvau atsi
sveikint, nes...

Ponas Liwickas išžleto pa
dėjo in szali popieras, pakele 
ant pribuvusio savo akis ir il
gai prisižiurejas in jin tylėda
mas, ture ant pagalios szaltn 
perveraneziu balsu:

«-*• Ar pahrislinhi'gerai, jog 
važiuoji ne ant tinginiavimo, delias jam 
ne gyvenimo pas globėjus, o lekiojo, paėmė jin, susimylėjus 
idant fenais iszmoktum ama
to, idant galėtum gyvent isz ve, idant mokintu jio suuu, tai 

atiduot savo 
iszaugintojams 

kasztus kuriuos ant tavęs'isz- 
Nes jeigu tavo užma

nymu yra jieszkot dideles gar
bes ir szloviu be nuopelno, be 
locnos procios, jeigu ’geidi, 
idant tave vadintu didžiu ar
tistu, kuom isztikro ne butum, 
jeigu mislini kimbt ir svajpti 
tik apie merginas — teip •'kaip 
ežia darei, tai velintau tau ge
riau pasilikt namie’nes Czion 
norint tau valgio ir gėrimo ne 
pritruks, o ten gali pasilikt 
be nieko, be priglaudos ir be 
skatiko ant ulyczios.

Viktoris susimaiszias tarė:
— Kaip tai be skatiko?
— Be skatiko, nes tu pinin

gu, kuriuos su savim ymi turi 
užtekt tau net ant dvieju* me* 
tu, o po dvieju metu nesitikek 
nuo manes jokios paszialpos.

— Juk-gi tėtulis.:.. ’
— Jau laikas butu tau at

prasti vadint mane “ tėtuliu,’'

valan- 
prisiartino

ne pakele

bet pribuvau

savo procios ir 
globėjams ir

dėjo?...

globėjus,

4

tėtuliu
— pertrauke ponas Liwickas 
tok is vyras kaip tu, jau 
ūsais privalai pasirodyt, 
ne esi jau kudykiu.

Ir žvilgterėjo ant jio su sa
vo pilkom akimis o tas žvilg
terėjimas da labiau surihiiszo

l i

su 
jog

jaunikaiti, kad jpamti’Szlb žo
džius kuriuos ketino'isztart.

Dabar ponas Liwickas atsi- 
gryžes visu kunu in jin, kalbė
jo tolinus kas kart szaltešniu 
balsu bet teip asžtfds btįVo' tas 

kad Viktoriuį 
ge-

F

— Ai^z būdamas tavo metu 
prdcėvojriu jau litro dzešziu’frie 
tu, maitinau motina Ir sėsori^

balsas jio jio, 
rodėsi, jog girdi griežimą.' 
ležics: •

tu, maitinau motina Ir sėberi 
diena procevodatfias’ant duo
nos kasdienines, o bakežia iiž- 
siymi nedarnas apsiszvietimu 
pats saves, tobulinausi moks
le. Dvideszimtuos metuos 
amžiaus žinojau jau sunkeny- 
biaz gyvenimo žinojau ir svie* 
f n ’ lr<l “J /ta/b’tuHtat .1

užsimislino gilei ir 
kaip du laszai 

nusiryto

Viktoris

III.

szimtaturėjo 
džiaugsmingu suraminimu su 
savo globejum ponu Lįsovvs- 
kiu.

Juokingas-gi buvo tai žmo
gus.

Pakolei 
sveikata,

turėjo
akis geros tarnavo 

pas visus rejentus, kaipo kon- 
celista, bet kada sveikata susi
mažino, ypatingai papuolė ant 
Nkiu, kad lankei per cielas no- 

muses priesz akis

ge lūžini a

ant jio, ponas Liwickas paš sa-

guverno-
o

yra pildintu dinsta 
riaus. Viktorias jau iszaugo, 
ponas Lisowskis vis da pasi
liko pas ponstva Liwickus pil
ti indamas savo gnvernorisz- 
ca dinsta, o kada jau Vikto- 
tio mokint nereikejo, tai po-
nas Liwickas paskyrė jam isz 
nalones savo duona ir teip gy

veno ant loskavos duonos.
Szosztu krizeli jau baigė ne

ini vairiassziot o buvo tokis 
<aip kudykis.

Nieko stebėtino jis ricziiiojo 
ne žmonių ne svieto, o kas da 
svarbesnio nloteres. Tolesnio 
svieto ne jis pažinojo, ne ndre- 
jo suvis pažint/ nes atejtis da
bar jam rodėsi sziltam kam'pu- 
tije pas poną Liwicka. Navat- 
nybes jio budo insitėinino 
Viktorukas, kada da buvo ma
žu ir

I

nybes jio budo insitėinino

mažai ka numananeziu 
jnokinthiiu, kas-gi dabar do
džiaugsmas jio buvo, kada da>
sižinojo, jog globėjas jio, kuris 

. te « *te n '4 M - u ■ 1

dreba (Jsz 'baimes' tolesnio svie-
to, turės su juom atlikt tolima 
kelione važiuot in \svetimus ' i « <■'i , . * ' • n *» ' i I i • ■ Xsklypus kiek-gi gales'tur^t isz 

kttip "gales daryt 
Nes

jio juoku " 
szposus visokius isz jio. 
ir ponas Lisowskis isztikro bi
jojo keliones, nes jis toliau, ne* 
žinojo svieto/kaip iki Kritika
vai, dabar-gi turi veszti savo 
mokini net in Paryzu ir isz ten 
sugryžt pats namon — vienok 
kas jin'parvež isz Paryžiau^ 
niekas apie tai ne pamisimo — 
jis vienas tiktai sul burtinine 
baime biislino apie tąjį vienok
to ’ n'iekanr irizroiksžt riedryso.

A » I. *

Kelioneje baugino jin vagis 
žandarai ir nelaimes apie ku
tins tiek prisiskaitė isz gazio-
th bijojo teipo-gi kilpų užsfa- 
tinetu i per apgavykus o 1 ir 
apmaudingas motores. Rauksz 
leths’ jio veidas papnosztas di- 
deleis juodais akuloreis' skąuę 

4 ‘ a K * * -g • • .a ’V ' ,. * a

mingai Tszsikreivino, kada tik 
pasitiko su svetima ypata va-

»•gririO^riiklo Wthii* ėtaci jtPbu-

Jau tai vyruezei mano, Lie
tuvei prie visko tikia, anot tos 
pasakos: ir prie 
prie ražaneziaus.

Bažnyezioje me 1 džesi,
K a rez i a mos i a m u s zas i,

Prie visko pirmutinei, 
Prie skaitinio paskutinei 

Labai yra laisvus, 
Prie musztiniu narsus

Užsidega greitai, 
Kvaili už tai.

kalt as,

taneziaus ir

J

Ugi kas tame kaltas, kad 
neiszmanelei Lietuviam tiktai 
tas yra gražu, ka akys mato, 
nes pažinti žmogų ir jojo verte 
tai ne sztant., 
pasidabinės žmogus, tai 
žus, o kaip su žiedu, 
gražesnis, o tegul užsideda apt 
nosies misinginius akulorus 
tai jau va i k in i a isz rodo kai p 
inilijonieris, teip kaip 
su kamanom, 
skuriniuš lozukus, idant nesi
baidytu.

Viskas ta i grąžei, viskas tin* 
ka, tiktai da reiketu vieno ma* 
žo daiktelio:

Liežuvio szvelnaus, 
Apsiėmimo gražaus,

Kad mokėtu apsisukti

kokios 
pėrsi-

o kaip su žiedu

Teisybe, kaip 
gra

fai da

afklis 
o isz szalies turi

O dabar

Terp žmonių tikti
Asz misi i nu jog už 

deszimts metu, viskas 
mainys, ba daugybe bus seny
vu vyru, tai su senatve ir pro
tas kitokia atsiras,
visi da paežiam drutumia, tai 
ant nieko ne paišo, 
dideliu miestu Lietuvei 
kitokį — tai džentelmenai, ir 
moka grąžei tarp žmonių pasi
rodyti, tas pats ir didesnėse 
apigarnbšia, kaip Mahanėjui, 
Szenedorije Mount Karmėl ir 
kitur, tai jau suvis kitaip ap- 
siėitineja negu kur ten pecze- 
sia tarp kalnu ir brūzgynu.

Szėdien Lietuvei butu suvis 
kitoki ,idant butu t u rėja gėrus 
ir teisingus vadovus, ne ap
maudingus, nes isznaudotojus. 
Tiejei pirmutinei apmanelihgi 

dar- 
o labjause del ‘vi- 

■ •'i
visiėta 

mano skaitytojams, jog badai 
imino iniesteris 
nupirkti ’ bambiliu,

tas pats ir

l

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių

- -' - t■. .. > ■ * » •'

i r

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
t

Jis ycikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį’, Jie prašo ja 
daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokėlio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Bu,h Terminal Bld*. No. 5, BROOKLYN, N.Y.
-------- ■ ■ --------------------------------------------*1--------- !------- 2""'""^---------------------- - ' . . 11 ~ i ~ ~ jr ' --------
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z
didelis Laivas SAXONIA

i 
I 

in
O velei

suvisJ

patrijotai visiem geriem 
bam kėnke, < 
submėnišzko labo.

Noriu da primyti

man 
f
. r j i 
hi

pekszczeias norint stėribs,

ketina hihn 
tai

cziau galėsiu apvažineti liėtu- 
viszkas vietas ir surinkti dau
giau ^naujienų, bet kaip 
iszrodo tai 

’ ' Thradaika ne važines 
Eis
Pamažėli einant toliėu nuėisiu 

!!r nnujieneliu daUgiau'jku- 
( rinksiu?* t

0 kaip dabar bedarbe diAip 
ktir Užėjo, tai žmonelei ndVint 
pasilsės, truputi, ne v įeita’ ir 
skaitytinio užsimano, ba karisz 
nuobodumo gali veikti ? 0 kat-' 
rio neskaito, tai daug ti’Otije, 
ba: ’ ' ' ,
Mikas pralosze dolerius ttis, 
Petras badui net asztuonis, 
“Ir-1 Wtižni-Trtktežo, *

pasilsės, truputi

Ir

rinksiu?

Užplauks 3O-ta Oktoberio,
4 ■ I

Plymouth -'Cherbourg - Hamburgą
* 't

r:■

I
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Kreipkitės t pas artimiausi Cunard Agentą.
■ >■ «* M..V. 1 r*.** * !l H ./ t.t • * * .. 1 * * 4 J> A

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

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

atrandu teisinga priežasti juso ligos.

‘M

V"

ilgu. 1‘raktikHves didžiniisiose llgoii* 
bntėse Philii'doliiliiJoi.

ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais ^ra liga kuria kožnas 
mainierls bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoti pagelbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kVėpo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. HodgeAs norėtu turėti pro
ga parodyti jum’is 'jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

dr. i. w. Hodgens
SpecinliNtaN užsisenejiiNfii ir kronlszku

Mano ckzaminavojlinas yra pasek
mingas ir mokslingas.
silpni, nervoti, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai. /

Visos kroniszkos ligos yra pasekmin
gai gydomi per l>r. Hodgens. Jeigu 
turite užkietejinia, Kataru nosies* 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarka, nervnotl, nusilpnėjimu, du*

pūsles Ir slapumo ligas

kokiam padėjimo esate. Daug Ilgu 
iszuvditi kur kiti daktarai atsisako 
gydit. ■ • * - wiS^iiiiilM^

PILES, arba isssikiszusia žarauko* 
Iszgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga ssita liga ir kenczla neisspasa* 
kyta skaukma, ir kitokias panašias 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 
bet Linksma bus žinoti tokioms žmo
nėms kad Dr. Hodgens tokias liftas

Jeigu esate

\ *

still, runas, pūsles Ir slapumo li^as 
krelpkltes pas Dr. Hodgens nepaisant

gydo be pello ir skausmingu operacijų.
NERYISZKOS LIGOS no kurta pa

eina trolis minties, silpnumas, nėra- 
huiiuns, ni'iuiėgls, stokos energijos Ir 
teip Tolinus ISZGYDOMI PO GTA- 
KANCWA. UODĄ IR SLAPTINGTAS 
PASIKALBĘ J DLAS DYKAI.

'DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
’^bflfhls vahtadoH iiąo'a rjrtė lig 9 vakare. 'NedėllomU nuo 12 lig 8 vuk.

Shenandoah. Pa.
'Viįsos valandos nuo v ryla lig u 

1124 • ftouih Street,
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Žinios Vietines Joszko lekiotoji! del Lenku.

i

Eslu po

— Panedelio ryta, prasidė
jo kriminaliszkas sudus Potts- 

Pagal atskaitos paro
do kad provu isz viso pavieto 
yra, paduota 241 visokios pro- 

Isz Shenadorio daugiau
sia provu net 57, isz Pottsvil- 
les 52, isz Minersvilles 24 
Mahanojaus tiktai 18.

,— Garnys
Atiko Tamoszinno 
peczes, palikdamas jiems duk- 

Kriksztu vardu aplaike 
Tegul sveika au-

ville.

vos.

Parduodu laivakortes

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

D v

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

, priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 

[ szykite apie kalnas o gausito 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
MM ir----— 1 O — — o W

> isz

atlanke namus 
isz Morejos

rele.
Genovaite, 
ga-

&
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I
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. BANK . 
k MiHANOY 
BL CITY J

V f
F

Capitol Stock 1125,0004* 
Surplus A Profits 8150,000. Of

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
nuose. nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 va), popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice_Kas.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

| DAKTARAS W. BURKE |
J LIETUVIS J
> 418 W. Market St. Pottsville 1

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10. valanda Isz ryto, 
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

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

Dr. E. G. KLIMAS.
; PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA
1 Priėmimo valandas:
! Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
į PHILADELPHIA, PA. M — — — MM O O — II

Naujas Lfetuviszkas Grabo r lūs
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS 

BavaslR Daktarai Karfameneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 859 R.
113 E. Goal St. Shenandoah

C lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
Rzorn. Telpgi Iszmokiname 
vyrus ir merginas balbc- 
riauti. Neužniirsz.kite nu
mano. Netoli Union It. IL 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 I’enn Are. Pittsburgh, Pu

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
lafdotuvfu, krlksztlnlu, vcselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City. P<

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. BOCZKOWSKI-CO. 
į MAHANOY CITY, PA.

’ SAULE
NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

f '■ 1 ■■ ■'

Dokavojo % milijono žmonių ui 
pulkua plau'jkUH, o teip-gi nulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laiko, In 
vieta iBzpuoIuaiu. atauga tankiiH plau
kai: Gvnranty.
Pasakykite kiboma tautoms, 
kito pas:

GERI 1TRKINEI ART SIIO1’ SZTORE
y—-" '

Del Iszsluvlnojimo Szlcboa, Padusz- 
kaites, Staltofl, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvlotku.

JENNIE REF0WICH,

DAKTARAS NAMUOSE.

InformncljAfi dyknL 
Raezy. 

Dru, BrundzaH (JoamctlcH, 
8ia. W. Brooklyn. N. I

129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.
t

Inu-A J
* 
O O

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas Žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ilgu yra vaistai Ir kaip 
jaml.
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
apt lekojc. 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokla knygute yra
kiekvienam. Preke $1.00 

M. Zukallis, 
Rochester. N. Y.

varto-
Su lotlniszkais užvardijimals,

i

&
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Anglekasini vis su kan
trumu laukia žinios isz Ilazel- 
tono.
s va rst i ne ja da r b i n inkų 
lūs, iszsiunte klausima pas Se
kretorių Labor Wilsona in 

ir klauso jo ar 
prie antro isz- 

niokesties, 
gryžtu prie 

Lyg sziam laiku dar 
atsukimo ant szito 

klausimo ir Thomas Kennedy 
anglekasiu 

nepasibaigs

Komitetas kuris ap- 
reika-

Labor 
Washingtona. 
jisai pristotu 
klausimo kas-link 
jeigu darbininkai 
darbo, 
negavo

sakopirmsedis
kad konvencija
kolei neaplaikys a t sakinio isz 
Washingtono. Kaip daly
kai dabar iszrodo tai gal tik
rai szia sanvaite 
apsvarstymas
kalu ir gal ncužilgio visi grysz 
prie darbu.

— Szia.

pasibaigs 
anglekasiu rei-

I 

i f 
v'1 
f 
#2

J. S. Wood house, 
Anglijos 
\ 

Amerike ir , 
ninu lekiotojo 
Gen. Wrangelio 
frunto.

aficieris 
Divizijoje

buvusia 
Lekiotoji! 

dabar randasi ežia 
joszko A įnori ko- 

[ croplanu 
prie

del
Lenku

Džiaugsmas.
Bosas: — Kodėl vakar 

a toje i in darbu?
Darbininkas: — Dovanosi 

Įionas bose, ba vakar 
uoszvci isztrauke tris 
tai.....

B: — Tai ka?
]):— Tai turėjau džiaugsmo 

ne

ne

mano 
dant is,

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sompeliu Ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Telpgi taiso, iszvųlo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rūbus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.
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GERIAUSIAS VA MUS

valkams kaipo Ir suauguslatns, laiko 
Hzllto vasarno oro, yra lai grlno glaro 
ICE-CREAMO. Mos Iszdlrbam Ir par
duodamo ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno Ir Smetonos Ir yra szviožas ko
žna diena. 'Pabalidyklto.

IL GEORGE.
24 TV. Centro StM

-------
Malinnoy City. Pn.

ANT PARDAVIMO.
Geras biznavas namas po No. 21 Ir 23
W. Centro St. Mahanoy City. Gailio 
atslszauktl ant vietos arba in “Saules” 
ofisą. (Sep. 30

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

AprlcZ to yra daugybe

tu. reikalinga
(Nov. 2)

151 Hudson Ave.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
---- 1—

Ka tik iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano 
“Gana Broliai Mums Miegoti*’ duetas. 
“Kas man darbo” duotąjį.
“O Lietuva Numylėta*’ duotas.
“Sudiev, Gimtine*’ solo.
“Lalszkas pas Teveli” solo.

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

J. A ŽEMAITIS, Iszloistojaa.
815 S. West SL Shenandoah. Pa.

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose ^2.25

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose S^.OO 

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 

. Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kalno ... $10.00
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iLietuvos Prekybos

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal

I
r t

•■^7^x3^

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO.Siunczia piningus in visas dalis 

pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už komlTlmP 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tčvyne. Banka esanti ' 
po dhlclia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszykite ant 
žcmlaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimai ,

.• ■ . •• . n \ , lį
Joseph G. Bogaonj 
Banker & Alderman. 

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.ba boba nuo skausmo vos 
padūko teip baisai klykė.iszvaziavo 

P-le Ona Alatu- 
linotype 
Reiner-

nedelia 
ant vakacijos 
laicziute 
operatore, 
ton, Pa.

— Aplaikeme žinia nuo Jo
no Sinianaiczio kuris nesenei 
apleido miestą iszvažiuoda- 
mas in Philadelphia. Jisai sa
ko kad aplaike gera darbu 
prie didelio 
Jio adresas v ra 421 S. 20-1 h St.

< i y ySaules 
Vieszesis

miestą

gera 
kontraktoriaus.

Pas daktara.
Daktaras: — Sztai receptas 

mano prieteliau, 
tiekoje padaryti gyduoles 
vakare priesz einant g 
imsi viena szaukszta 
liu ir keturis szauksztus van
denio.

Mužikas: — Tai bus ne ga
lerna, praszau pono 
ba namieje 
szauksztus.

liepkite ap-
, tai 

pilti, pa
gyti uo-

daktaro, 
turime tiktai tris

Pikutme.
Tu rakali, 

asz tau grineze sudeginsiu!
— O kaip tavo grineze už

sidegs, tai asz užgesinsiu, ba 
tavo nžsekiurinta. '

tu tingini>

sidegs

Visos szitos istorijos už CM n A 
35 istorijos. GOB poslapei * lUU

SZTAI K A GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga Istorija. 
Vaitas Szvilplkas. 
Pas Merga. 
Gražios Akis. 
Tamas. 
Vargdienis. Jonukas Karalium. 
Keidoszlu Onute. 
Kaimynai.
Kuo baczka prlsmlrs, Ino Ir dvoks. 
Apie sena boba kltresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatnn Ilga ir nuvatna gyduole. 
Du medejel.
Inžeidingas ncatbolnumaN. 
Dorybe ir milaszlrdingumas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mlszkal.
Apleista naszlalte.
Jeszkok aukso szlrdlje. 
Lape ir vynoges. • 
Jonas ir Aliana.
Pavojinga klaida.
Onuka, pulkus apraszymas.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo liniukas. 
Merga-Karelvls. 
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis. 
Užganėdino save, paczla Ir dukters. 
Gregorius Puiki Istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda i u laime. 
Szaltiszaltls.
Debesėlis.

35 gražios Istorijos. 608 puslapiu.
• Szltoa visos knygoa susideda Isz 608

I

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei-1 
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavljom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokanti. 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 setą knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
'laukite bet raszykite sziadlen.

W. D. B0CZKAU8KAS-C0. 
MAHANOY CITY. PA.

Teatre.
Senyvas ponelis 

užjiakalio vienos ponios su di- 
nelei papuoszta 
daugumu kvietku ir plunksnų

gerai matyti ant

sėdėjo isz-

skrybėlė su

jog ne galėjo 
scenos; -

— Pcrpraszau ponia, nes 
mano vieta kaszluojo 2 dol. o 
asz per ponios skrybėlė nieko 
ne matau....

Pono: — O skrybėlė
• •r mano 

kaszluojo net 20 doleriu ir no
riu, idant visi matytu.

it

dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. - *

informacijų pra- 
raszyti ant žeminus 

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
414 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Reikalaudami

t

platesniu
szomo

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

baimes.

-.

DuBois, £a.

f

DAUG ŽMONIŲ PADARO 
NEISZMINT1NGA klaida 

galima taupinti iszMislindiimi kad tai daug lengviau 
didelio turto negu isz mažo.

O'

YRA TAI NETEISYBE

Nelaukite kol gausite padidinimo mokesties priesz 
Musu būdaspradėjimu taupinimo. Musu būdas lengvu menesinu 

mokeszcziu palengvins jumis prie taupinimo; per szita 
būda, bile kas jeigu padės 17c kožna diena, gales trumpam 
laike būti savininku Szero isz kompanijos Pennsylvania 
Power & Light Co.

.Dabartine
(FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE)

Atnesza $7 per metus už szera
Galite visus pinigus ant syk užmokėti arba galite inmoket 

$5 ir niokot po $5 ant menesio.

preke $93 ir dividendas už szera.

suvirsz 7z£ procentas.

Klauskite bile kokio darbininko szios kompanijos 
arba kreipkitės in bile koki ofisą

Pennsylvania Power & Light Co.
Arba prisiuskite szi kuponą in

Pennsylvania
Power & Light Company

Investment .Department

8-th and Hamilton Streets

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation)

j , V ,c A , . ■, 1

Pennsylvania Power & Light Co. ;
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet ‘‘The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 

I Information about your Cumula- 
/ tive Preferred Stock, (3) Details 

of Partial Payment Plan.

Name ...

Allentown, Pa. Address4
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Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite [pirkti už

20 procentą pigiau

•«'

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.

.!♦
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t
A : PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be f ~ ' — — — a A 4b
t

Tt

virsziu, geresnio darbo, lengvai važnojasi *t* 
ir padirbti pagal naujausia mada. ♦**
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VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinos! Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimus, ligas tinimo, Invairias Ilgas 
paelnancžias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkul, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir Lcnklszkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdellomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
-»> —i BII Rį W> H ■> Oi g>i m— M ■■ — -

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 pagelto* 

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. I

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

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

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI— i
L. Eckert, V ice-Pres.

J. H. Garrohan, Attorney W.F. Rynkewici
• ' P. 0. Felton T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewlcs M. Uavula

b




