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ISZ AMERIKOS Isz Lietuvos
Cukrius nupuolė ant 12 centu 

už švara.
New York — Cukrius 

gavo per kaili, nes nupuolė 12
Taji n u maži- 

Federal Sugar

vela

rentu už švara, 
n ima padare 
Refining kompanije.

Minneapolis, Minn. — Mil
tai vela atpigo nog 44 lyg 50 
centu ant haczkos. Dabar 
baczka miltu kasztuoje $10.90

Internuoti Lenkai.
Telsziai, TX, 13. (Elta). Isz 

atvykusiu in Telszius inter
nuotu (belaisviu) leijcn karin
inku <sa mokvtu vyru. Vienas 
ju esąs dailininkas, dailininko 
Ciurliono buvęs draugas. Ji 
kvieezia ^..1.1:^4.

haczkos.

m 
gimnazija, 
k y tojo pareigas.

Telsziu lietuviu 
eiti pieszimo mo-

Nepaprasta operacije 
pasekminga.

Lvnn Mass. — Deszimts me
tu adgal Vincui Casgrove ar
klys inspyre balsei i 
kauli ir nog tojo laiko žmoge
lis negalėjo vaikszczioti ne 
gulėti tiktai sėdėdavo kedeje: 
Nesenei užėjo jam parai ižus, o 
idant gialbet nelaiminga 

jam 14 coliu 
o in jojo vieta 

indejo. Ope
racije buvo pasekminga ir už 
keliu sanvaieziu Vincas 
vaikszczioti su pagelba

1914-15 m.

vaikszczioti

smert, iszpjove 
nugarkaulio, 
karves szonkauli

1LENKAI 1NEJ0 
1N VILNIŲ.

ISZ VISU SZALIU
I
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JNe senei Vokietijoj buvo rodomi nepaprasti paveikslai kaip czionais matomi

A.

i

i

į

I

J

• w 
A-'; " 
5^.

a?..

b

kuria-
ir

■ ", 3.

t’
i

K
I

&

y

■ .'n 
'X 
I 

d

KRUVINI MUSZEI ATSI
BUVO PRIE PAT MIESTO 
SU DIDĖLĖMS BLEDEMS 
DEL ABIEJU PUSIU.

Byga. — Generolas Zelgurs- 
va landak i i nėjo in Vilnių 5 

vakare, praeita petnyezia.
Priesz inejima in Vilnių al

mu.szia i terp

I

Anglijoi statys puse milijonu 
namu.

Londonas. — Susitvėrė Ang
lijoi dydele kompanije su ka- 
pitolu 150 milijonu doleriu, 
kurios tykslus bus pastatymas 
29 tukstaneziu namu del 145 
tukstaneziu žmonių. Dalis na
mu bus pastatyta Londone o 
kitus statys užmiestije. Penki 
tukstaneziai narnu bus statyta 
in laika szesziu menesiu o li
kusioje in penkis metus.
Turkiszkos moteres užklupo 

ant valdžios.
Konstantinopolius. — Arti 

du tukstanezei turkiszku mo
terių, daugiausia, isz tuju mo
teres kariszku nelaisviu ir ofi- 
cieriu kurie neaplaike jokios 
algos per szeszis menesius, da- 
leido szturma ant kariszko 
ministerio Sabi Bay kancelari- 
jos, provindamosios pinigu ar
ba maisto. Ministeriui pasise
kė apmalszyt moterėlės, ku
rioms iszaiszkino, buk valdžios 
kasoje randasi tik szimtas tuk- 
stanezin doleriu, su kureis turi 
apmokėti valdžios darbinin
kus po milijoną doleriu ant 
menesio. Žodžiu, jog turkiszka 
valdže yra susibankrutinus
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'■lsibuvo baisus
Lenku ir Lietuviu, terp kuriu 
žuvo nemažai 
abieju pusiu.

Isz Vilniaus iszsikrauste vi
sos lietuviszkos instaigos. Ko
misija Tautu Lygo da nepribu- 
vo in Vilnių.

Baisi

kareiviu ant

į

Atsistatymas.
Naumiestis. IX. 15. (Elta). 

Tauragės apskr.
karo metais iszdegintas Nau-
miesezio miestas, vėl pradėjo 

in nuga r- atsistatyti. Vieni pasistatė lai
kinas budeles, kiti — didelius 
puikius 
namus.
del to ir norintys 
plytų statyti.
po tokio iszdogimo buvo ge- 

iszplenuoti 
eresnej tvarkoj at- 

to nebuvo pada- 
vietos valscziaus

> reikalavo auk- 
sztesne valdžia duoti matinin
ku miestui nuplenuoti, bet jo
kiu isz to vaisiu neinvyko), ir 
žmones statos namus ant senų
jų pagrindu. Naumiestis yra 
geroj prekybai vietoj ir del to 
netrukus turės jis iszgauti in 
dideli miestą, taigi ir reiktu 
auksztajai valdžiai pasirūpinti 
sutvarkyti miestą, kol dar lai

n offn

2 auksztu medinius 
Plytų dirbtuves norą, 

negali isz 
Gaila, dar, kad

gales 
kriu

kiu pakol visiszkai nepasveiks.

ant czionaitinio

Insiutus 
užklupo

Baltieje vela turėjo nektaizini 
pikniką, — pakorė keturis 

nigerius.
McClanny, Fla. — 

balta myne žmonių,
kalėjimo isz 

kurio iszvilko keturis nigerius, 
kurie buvo nubausti už žudins- 
ta baltojo žmogaus. _Visus 
pakabino ant artimu telegrafi
niu stulpu. z

Vai dže stengėsi užbaigti 
tuosius nektaizinius piknikus, 
nes tuom atsižymi Amerikonai 
tamsumu ir neduoda lygybes 
tiesu visiems gyventojams 
Amerike kaip konst itucije pa
rodo.

/ 
stengėsi

visiems

AMERIKA DIDELE SZOKO- 
LIADO ISZDIRBTUVE.

Tūlas amerikonas be važin
ėdamas Europoj pateko ir Lie
tuvoje ir tai viena kart be- 
vaikszcziodamas sau viesz- 
keliu sutiko apdriskusi vaiku
ti sau szvilpaudama be einanti 
Pamostejo jam artintis ir ban
dė szeip teip užinteresuoti ji 
bet nelabai sznekus būdamas 
vaikutis sau tylėjo. Galutinai 
Amerikonas paklausė: “
esi kada girdėjas apie Ameri
ka! Tuoj vaiko net ir akys

Ar tu

sp|u UApjlf smsopzsi .n oqizujd 
pakele in Amerikoną teip kaip 
jis mate Amerikonus karei
vius elgianties su savo oficie-

laikas 
g' 
o 

(rodos 
savvvaldvbe

riausias 
miestą ir 
si statyt a;
rvta

kas yra, o kad jau atsibiidavos 
daugiau namu, tai bus sunkiau 
iszplenuoti ir kaip reikiant jis 
sutvarkyt i.

Pabėgėliai.
Taurage. IX. 15. (Elta). In 

vietos komendantūra daug at
vedama beganeziu isz Vokieti
jos internuotu raudonosios ar
mijos karininku./Visi jie skun
džiasi kad Vokiecziuos sunku 
jiem nelaisvėj būti ir bėga in 
Rusus.Rusus.

Musziai ant musu fruntu.
Kaunas, 11. 9. Buvo Lenku 

neliaujaneziu
kurios Shagari—Bersniki Sza- 

pasiasztrino.

Fronto} Kovu,

Kitalyj labai
Frontą nepersi keitusi.

Kaunas, 11. 9. Suvalkų 
Sziaureje atinusze musr Raiš
kai per musu Frontą persi bro
vusius Lenkus ir laiko tuom 
Tarpu Linija Jerenava—Jase- 
vava— Kerkaletnik. Suvalkid 
Rytuose turėjom sunkiu Kovu 
ir laikom dabar Linija Szagari 
—Szalva.
jokiu Persikeitimu.

Kaunas,

įeito j Fronto j nei

11. 9. Del Lenku
riasis. Tuom uszklausymu pra- Tautos Sąjungai siųstos Notes
dėjo begaliniai ristis jam žod
žiai ir sztai ka jis pasakė:

“Amerika! Nesiranda musu 
kraszte vaiko, kuris nežinotu 
apie Amerika, ir jeigu kur ras
tųsi koks tai jau isztikro be
mokslis ar kvailas kad nežin
otu apie Amerika. Mes gana 
gerai žinome kad Amerika yra 
didele szokoliado dirbtuve. 
Amerikoje labai gerai ma
žiems vaikams. Juk isz ten 
siuntinėjama po visa, pasauli 
netik saldainiu bet ir kitokiu 
zobovu vaikams viso pasaulio. 
Amerikoje myli netik vaikus 
to kraszto bet ir viso pasaulio 
vaikus. Visi vyrai A M /r i ko jo 

rudais žiponais, sziuose 
ži ponuose randasi magiszku 
kiszeniu ir Amerikonai tik in- 
deja ranka in sziuos kiszenius 
tuoj iszima szmota szokoliado 
kuri dalina vaikucziams.

Szeip atšakias vaikas nu- 
szvilpo irpadares musztra nuo 
kareiviu insižiurejas nuėjo sau 
beszvilpaudamas.

yra Lietuvos Valdžia tos Nuo
mones, 
Lietuvos 
Sąjungai paduoti.

kad reikia be Abejones 
teisu Dalyku Tautu

AKYVI TRUPINĖLIAI

Wiscon son o

dėvi

labai 
vaikams.

Wisconsono steite du 
milijonai kareiviu pristato pie
ną ant '180 famlu. Kas metas 
karves duoda 8,721,000,000 
svaru 
000.

duoda
pieno verties $215,400,-

Ukraina Iždirbo praeita 
i svaru cu-

me vienas žmogus automobilium matydamas sugriauta tilta leidosi žaibiniu 
laimingai perszoko ant kito galo. į

J 
smarkumu

revoliucije prasi
dėjo prieszais sovietus Nižni 

i ir Moskvoje, prie 
prisidėjo tukstanezei

KA AMERIKOS KAREIVIJA 
SIŪLO SVETIMTAU- 

CZIAMS.

Vienas isz paskutiniu ir atei- 
ia.ms naudingiausiu kongreso 

npsprendimu pirm pertraukos 
sesijų yra tai pavelinimas ne 
pilieczams prisimaiszyt Amer
ikos kareivijoj.
proga gali visi ateiviai kad ir 
nemokant anglu kalbos. Jeigu 
prisirasznsieji nemoka anglu 
kalbos?jie tuoj yra pasnn- 
cziamei mokykloj kur
moksta netik skaityti ir kal- 

skaityti ir raszyti

v

Naudota szia

isz-

buti bet ir 
anglu kalba.

Abaze Upton, New Yorko 
valstijoj randasi 1800 mo
kiniu invairiu 48 tautu. 
Kožnas kareivis praleidžia 
tris valandas kasdien mo
kykloj, ne 
vargias, bet vidurdieni darbo 
valandose. Ten mokina netik 
anglu kalba bet pilietystes ir 
ukesystes teipgi 
Paprastai 
szeszi 
daugelis

randasi
invairiu

kareivis
valandas kasdien

vakarais kada nu-

1800 
48

bet 
pramoksta

i

karei vvstes. 
kareiviams skirta 

menesiai laiko 
dalk u

pirmiau negu in szeszis meife-
sius.

Daugumas isz sziu 1800 
ateiviu mokiniu kurie randasi 
abase Upton prisirasze kariu- 
menijoj po specialiu 
velinimu, 
Kongresas 
tuoj bus steigiama panaszios 
mokyklos ir kitose abazose. 
Užbaigė mokslą sziose mokyk
lose kareiviai turi proga' tęsti 
tolinus mokslą betarnaujanti 
kariuomenijoj. Sztai proga be
moksliams 
ingy t pradini 
iszrnokti sau pasiskyrusi ama
tu.

Prisiraszymai yra ant vienu 
a.r trijų metu ir ant tokiu isz
lygu kokiu ne viena Europine 
valstija negali pasiūlyti. 
Amerikos kareivijoj papras
tas kareivis perx 1

sziu

po specialiu pa- 
bet dabar kada 
vieszai nusprendė

ateiviams netik
mokslą bet ir

negali

(* L______
meta 320 tukstaneziu 
kriaus arba tik viena dali kiek 
iždirbinejo priesz kare.

* Su v. Valst. sunaudojo 
daugiau medžio ant visokiu 
iždirbimu, ne kaip kiti sklypai 
ant svieto.

Sklypelis Monoko, kuris
susideda tiktai isz penkių ke
turkampiu miliu turi 23 tuk- 
stanezius gyventoju.

metus kareivis gali iszgauti eti užimtu begalo laiko ir kra- 
ženklėliams kasztu ir kra- 

spaustuve ne 
padalyti.

“Knibinejant ir 
svetimtautezianfs arba ju vai
kams kuris teip duosliai sziais 
laikais 
lia klaida 
Prof.

pilietystes popieras pranesz- 
damas valdžiai apie tu nors sze 
szis menesius ? pirm aplei
džiant. Be 
tarnystes 

V

menesius
szios (trijų metu) 
karejvijoj ateivis 

negali tapti pilleeziu noiszbu- 
ves Amerikoj penkis metus.

Ateivis isztnfnavcs Ameri
kos kareivijoj 
ant tiek 
angliszkai 
laikraszezius

apleisdamas
i szs įlavina. kad gali 

kalbėti,
J

sos 
viena apsiimtu

intariant

Novgorde 
kurios ] 
kaimuoeziu.

Norints musziai paliovė ant 
lietuviszko fronto, bet Lietu
vei isz naujo užklupo ant Len
ku prie upes Mereczankos, 
paisedami ant iszlygu 
pertraukti 
bud u patys 
papuls po bausmia.
Laivoriai šukele maiszati — 

400 užmuszta ir sužeista.
Petrogradas. — Keturiolika 

szimtu rusiszku laivoriu šuke
le maiszati ir per taji laika lie
josi kraujas takais.

ne- 
idant 

Tokiu 
perlaužo tiesas ir
muszius.

llM ;

jį

v ra 
visiszkai.
Ajriszei isz tikrųjų siunta, — 

degina ir žudina.
Cork Irlandije. — Gyvento

jai užklupo ant ejiianeziu kar-

suteikiamas yra dide- 
Amorikonu 

Raeinus B.
Pagal statistiska surasza pasi
rodo kad pas svetimtauezius 
randasi nemažiau patriotismo 
kai p pas rtmerl konusr-Ameri
koje randasi apie 1500 svetim
taueziu spaudos leidinifV turin- 
cziu apie 8,00,000 cirkulacijos. 
Szie leidiniai spaudomi 23 in- 
vairiu tautu pasiekiant beveik 
kožna valstija Amerikoje 
skaitomi

anot 
Anderson.

skaityti 
dokumentus ir 

t. t. raszytirir-Kikiu bildu-pri
sirengti pradėti vertelgystej 
ar teip kuo sau gyvenimą pel
ningai vesti, besinaudodamas 
toms paezioms iszlygoms kaip 
ir visi Amerikonai arba Amer
ikos gyventojai nuo keletą de- 
setku metu.
kurio prisiraszusio naujoj Įczion augusiu vaiky. 
A merikos kariumen i joj 
džiamo jo nuolatini 
pasiulintoms kareiviams pro
goms.

C o

Paklausius bent! 
prisiraszusio

valstija 
svetimtaueziu ir ju

■J

'į

** I. ,tjll

Ant ga-

gir- 
gyriinn

reikalinga at-

doj kareivijoj teipgi yra 
gana progų pasilinksmini
mams, amatams, tikėjimo 
apeigoms ir visame kas reika
linga gyvenimui.

Suvienytu Valstijų

r> progų 
amatams

karei
vy ja yra geriausiu tarpininku 
ateiviams norintiems greitu 
budu tapti amerikonams.

SVETIMTAUCZIU
SPAUDA.

Prog. Raeinus B. Anderson 
Norwegu kilmes buvusia Su-

“Sztai kame 
kreipti Amerikonu doma. Ne- 
daugiaus kaip 4% sziu leidiiu 
iu randasi socialistiszkos arba 
I. W. W. pakraipos, bet tik 
apie 1% tikros raudonosios 
pakraipos, t. y. radikales; 
todelgi 99% 
spaudos randasi isztikima 
Amerikai, o 96% priesz -so- 
cialistiszka- idant aiszkiau nu- 
rodinti, 16 isz sziu 1500 leidi
niu yra radikalai o 5 isz tu 16 
spausdinami žydu kalboje.

‘ ‘ D i d ž i au s i rad i ka lu le idi- 
niai turinti milijonus skaity
toju anglu kalboje spauzdin- 
ami. Vien tik “.

spauzdinamas Kan-

1% tikros
t. y.

svetimtaueziu
randasi

o 96% priesz

radikalu leidi-

lo kinwzkr kiiToiVi-.n-hVinalszi-l^v'’1;“!'* Barroolt 
no sukėlimą, 
szimtai žuvo ir sužeido.
laivoriu prisidėjo darbininkai 
amuncijos kurie atitraukė 18 
mariniu armotu isz Kronszta- 
do in Petrogradą.
Kaimuocziai degina girres; 

nog ugnies sudege daug 
kaimu.

Tambor. — Rosijos didžiau
sios girrios buna • iždegintos 
per paežius kaimuoezius ,idant 
nepasiduot 
Idant prikirstu 
ant žiemos ir turėti 
post i, 
iszkirsti daug girriu, prie tojo 
darbo priverstinai priverst i nė
jo žmonis prie to darbo, už ka 
neaplaikydavo jokiu atlygini-

Tas buvo už daug del 
jrispaustuju mužiku, 
pradėjo degint j~:“...
vaisios ugnies kuri greitai pra-

kuriamo keturi
Prie

bolszevikams. 
daug malku 

gera zo- 
Soviatu valdžia paliepė

no. Pas buvo už 
mužiku kurie

Reason”

j

ko sukilo kruvini musziai, kur- * 
i ošia likos užmuszti du karei
viai, tris civiliszki žmones ir 
daugeli sužeido. Po tam žmo- * 
uis pradėjo mėtyt bombas in 
kareivius nog ko užsidegė ko- 
i namai. Kiti kareiviai pribu

vo aneinklnotam nntomobu^ 
iuje ir 

gauja.

1
apginkluotam automobi 

apmalszino insiutus

LIETUVA SU LATVIJA NE
PATENKINTOS LENKU 

NORAIS.

Ryga. — Proponuojama 
annisticijine linija tarpo Len
kijos ir Rosijos pakele dideli 
Lietuvos ir Latvijos nepasi
tenkinimu. Lietuva sako jog ta 
a r misti ei j i ne 
prieszinga taikos

linija yra visai 
sutareziai

g m es, o nog jJįcįUV0S su sovietine Rusija.

Appeal To siplatino iždege daugeli kaimu
ir keliolika miestu.

Ai UI VVUįįU lYlllllvn UUVUOlD km" . •/ /

vienytu Valstijų pasiuntinis lsas Valstijoj turi dauginus ne
Denmark^ pranesza pastarai? 
laikais 
MES” 
consin, kad:

“Mano nuomonėje pasire
miant tuo kad mes esame žino
vais keletą 
priduoda

“THE CAPITAL Ti
le idinije Madison Wis-

milijoną skaitytoju.- Zin 
omą, gali rastis atsitikimu kur 
prasilavinę svetimtaueziai an-
glu kalboje sziose spaustuvėse *<as P9rres.
randasi kaipo darbininkais ar
ba gal net ir koks kaipo edi-

kalbu, kas daug torius.
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Toje gyvuojanezioje sutartyje 
yra. padėta gvarantija liuosai 
susisiekti Lietuvai su Rusija

J
I

1

tas kareivis perx savo gabu
mus gali tapti oficierium arba, 
ir gali lavintis toj srityj pasi
davęs West Point mi Ii taroj 
akademijoj. Daugumas dabar
tiniu oficieriu net ir generolu 
paeina, isz paprastu kareiviu 
kiti net ir isz svetimtaueziu 
tarpo.

Amerikos Kareiviams teip- 
gi mokama daug dauginus 
negu kitose karei vi jose, ka- 

suteikiamma kvatiera, 
drabužiai ir vaistai; 

alga lengvai galima taupinti 
arba 
linksminimui. Isztarnau- 
jant trisdesznmt metu karei
vis ant dykos pensijos pasilie
ka ateityje. Isztarnavus tris

kultūros 
priminybeje. Žmogus žinantis 
tik viena kalba gyvena name 
tik su vienu langeliu ir mato 
tik vienpusiai. Žinantis keletą 
kalbu žiuri per keletą langu ir 
mato viską daug placziaus. 
Goethe, garsusis poetas*ir filo- 
zofas teisybe pasakė kada, jis

mums

pasako kad žmogus nežinantis* 
svetimu kalbu mažai ka su
pranta ir apie sava ja..

“Neperseniai
King padavė

dan^i 
maistasJ

praleisti vientik pasi-

Senatorius 
nauja ineszima 

Senato sprandimui kad pa- 
liuosuoti nuo antros klesos 
kraBos leidinio visus laikrasz-1 
ežius 
kalbose. Tas 
referuotas ir sprendžiamas 
keletą kartu bet be pasekmes. 
Jeigu butu tai nespresta tas 
labai pakenktu svetimtaueziu 
spaudai, 
skiriai vynioti , ar tai siuntin-

ir žurnalus svetimose 
ineszimas tapo 

sprendžiamas

nes iflant kožna’at-

y r • • • 1 • v • 1 • • O L101O1V IvL 1 1J lt 114 > (l! £3 ll XX UDi IiiVisi prispausti muzikai gei- n;
Lenkai ingys karidoriu tarpe 
Lietuvos ir Rusijos, tuomet su
siekimas tom szalim nebus ga
limas.

Toliaus Lietuva pareiszkia, 
jog nuo jos užgrobtas Memelio 
(Klaipėdos) uostas, vienatinis 

J in jūres iszejimas. Memelis bu- 
paliktas kaipo iszejimas 

taikos sutartimi. 
Bet sziandie ta uosta kontro*

dže atsimokėti už skriaudas ir 
dabar atkerszina 
bud u — degindam i

prekybos reikalais. Gi kuomet 
vienatiniu 
milžinisz-

*

................................ ...

Badai nužudinto caro brolis 
yra gyvas pas Siamo karalių, tino kurios

Laikrasztis 
garsina, buk buvu-

Rosijos caro jauniauses 
brolis Mikola Aleksandrovicz 
yra sveikas ir gyvas ir sve- 
cziqpjesi pas karalių Siamo. 
Tasai Siamo karalius Crao Fa 
Maha Najiravud yra. pabaigęs

Toliaus, nog Tambaro lyg 
Volgos buvo didele sausa kur 
kviecziai ir rugiai visai neuž- 
derejo. Žmones vaikszczioje 
k on i a nuogi

/ Parižius.
‘ ‘ Figaro ’ ’ 
sis

Žmones
kankydami per 

visus,* ligos visokios prasipla* 
smaugė

žmonis yra nu
puolė ant dvasios 
praszalint soviatine valdže ka- 
nuogreieziausia.

Moskva yra numirėliu mies
tas, žmonis vaikszczioje kaip 
szeszelei — be jokios gyvybes. 
Bet visoki virszininkai yra pu

j
"įi
I

w

•> vo 
Versailleso

d* 
tukstanczeįs,

zrnonis
", Kuoja Prancūzai ir tokiuo bu- a . 4 . . ... . .ir geidže'

Petrograde kartoka mokslą" ir *irede ir 4 PavalKia «e«ū, “7 
buvo gerum prietolnftn Miko- 5° Ryvl!nj°.Ju-1 i'oguh žiūrėti,
lo.

Badai Mikola pabėgo isz 
Perino, 6 isz tonais po ilgai ir 
sunkei kelionei gavosi iii Sia
mu, kur temina akyvai kas vei
kias! Hosijoi ir kaip taji visa 
pekla užsibaigs. Kiek tame tei
sybes, tai sunku pasakyti, nes 
apie Mikola ėjo visoki paska
lai isz kuriu ne vienas nepasi
rodo teisingu.

du Lietuva atskirta nuo juriu.
Lietuviai kareziais žod

žiais atsiliepia in Tautu Sajun-1 
gos komisija Suvalkuose. Sa
ko, jog tai paprastas tik apsi
metimas su tikslu duoti progos 
Lenku karuomenei vis toliaus 
briauties Lietuvos toritorijo-, 
sna.

Latvija nepatenkinta Len
ku sumanomu karidoriu tarpe 
Lietuvos ir Rusijos. Nes tuo
met Lenkija susisiektu su La
tvija ir pastaraja i prisieitu 
peszties su Lenkais.

Visos Baltijos respublikos 
bijosi Lenku imperijalistiniu

tis tojo milžino svero .16 svaru, ambicijų ir pienu. Ypacz gi 
Latvija nenori susieiti kaimi- /, 
nysten su Lenkija.

jog virszininkai turi visko pil
na, o jieje mirszta nog bado ir

• . O M •. visokio nedatekliaus.
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likos
sve-

kareziais
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Lyonse, Francijoi, 
atkasti kaulai sloniaus 
renti 4,000 svaru. Vienas dan-

Dydumas tuju kaulu yra 14 
|pedu. t .
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GIRDĖT
Laike prakalbos kokia ture 

jo kongresmenas Joe. ■< 
Chicagoje, kalbėjo terp 
sziteip: » •
randames
Jeigu da turėsime

Cannon
i kitko

Mes, Suv. ‘‘Valstijų ukesai 
tikram

laipsnio, kur savo 
pone kiaulių pernakvojo gar- 
džei. — Jau tik idijotai ne ku
rie žmones.

h " ■ ................ ...... .

Generaliszkas blaivybes 
agentas New York, prisipa- 
žinsta, jog ne turi pajiegu pri
versti tegaitiniu 
pildimo prohibicijos

pakajelije 
pernakvojo

York,

žmonių ant 
r tiesu, o 

visi ka. turi pinigu gali aplai- 
“drinksu

Aresztavojimu

y 

ezysezuje. 
demok Fa

liškus laikus per keturis me-Įkyti 
tus, tai demokratai mus nuves
tiesiog in pekla. Isz eziseziaus vima New 5 orke buvo

$ ? kiek nori, 
už girtuoklia- 

dau- 
“gerp laiku”, 

ligonbutes pradeda prisipil- 
ukesai (|vt su girtuoklėms.

da galime turėti vilti iszsigavi- ginu ne kaip už 
mo, bet isz peklos — niekados. o 
Tikiu, ir turiu vilti, jo 
szio s

- niekados.
g 

klypo Novemberio mene- singai prispirti 
sije iszsigaus giliukmingai isz

SAULE
-ytoib ir t** ___________ _ . _ .....   

Jau pradėjome spaudyt mu- SZITAM ŽMOGELIUI 
su kalendori ant 1921 meto, 
kuriame rasis labai akyvu ap
rašymu, 
kiti norėdami apsigarsinti ka
lendorije privalo apie tai duoti 
žinia tuojaus. Žinote jog mus 
kalendoris eina, po visa svietą, 
isz ko turėtumėte ne maža nau
da turėdami apgarsinimu teip 
prasiplatinusiam 
Raszykite apie preke

meto

Ponai biznieriai ir

kalendorije. 
*s, o aplai- 

kysite kiek apgarsinimas kasz- 
tuos.

Jeigu tei- 
blaivybin, tai 

;'New Yorke reikėtų nnt kažno 
tojo eziseziaus apsisaugodami i bloko po tris virszininkus! Ar- 
kerszinanczios peklos.” gi tai teisybe? Ar valdže to no-

Galime staezei pranaszauti, mato ar gal ne nori suprast.
jog bus iszrinktas republiko-Į 
niszkas prezidentas ir kiti vii 
szininkai.

Kaip girdėt, tai in Amerika 
neužilgio ketina i 
deli fabriką dirbimo < 
Zeppelino isz Vokietijos. Teip,!

I
If

i

r'"I* O

I 
u

sų g

Ne teip senei visoki 
k o n i szk i m i s i jon i e ria i 

likejimns, idant 
ant nelaimingu

ameri- 
szauke 

gau-in visus
sei aukautu

atgabenti d i- gyventoju Armėnijos kur Tur-
orlaiviu kai

vo,
teip, Amerika yra vyge lėkio- piešdami tuosius^ gyventojus,

Ir Amerike tasai biznis jog ne puse juju nepasiliko
Laike kares ’

jimo. J 
užsimoka, 
džia iždą ve bilijonus 
ant lėkiojimo ir ne 
areoplanas ir likos 
tas Francijoi, nes in tonais ne

- l'ž tai dolerei nule-

Laike kart

pradėjo miNetik maistas 
puolinet, bet ir darbininku al-

Sztai Pennsyvjinia Tex-gos.
tile kompaniji

buk tuojaus 
vi si etas

nulėkė, 
ke....

barbariszkai pasielgineda- 
degindami, žadindami y api-

‘ JUJU
vai-^Davinėjo savo skatikus gausei, 

doleriu Ivaikai, jauni ir seni. Sztai, 
vienas kaip bomba, ateina žinios isz 

szel pimo 
m i t el as parengi nėjo

suszaudy-1 Armėnijos, buk

Ne kožna motina džiaugėsi, 
kada jaja dangus apdovinoje 
su dvinukais, jeigu tojo tavoro 

Bet dvynu
kai buvo tikra laime del Mari
jonos Sagonienes, kuri 
diszkam kalėjime, laukdama 
nubaudimo mirezia, už 
dinima savo poduktes, nes su- 

To-

jau turi szeszis.

kana-

nuzu-

NEREIKALINGAS 
BILIUS.

Central Falls,
R. J. apgarsino savo audėjams 

numažins
15 centu ant doleriu
da rbininkams.

Darbininkai ant 
rinkimo nutarė dirbti 
mažinta alga ne kaip 
namie.

savo susi- 
už su
sėdėti

Ka raszo apie knyga “Tuksi aidi s 
Nokiu ir Viena”

kuria man prl-

AUTOMO-

Apie (Hens Falls, N. Y. koma visi žmones važiuoja auto-
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Palaikikyte Kūdiki Sveiku ir Tvirtu
irKūdikio sveikata ir vystymąsi dikeziai 

priguli nuo priežiūros ir jam duodamo maisto. 
Jusu vaikutis turi būti kas-dien maudomas ir 
regulariszkai maitinamas, 
žindyt, tada bandykite

Jeigu negalite jo

I
I

mobileis, bet svitas l'armeris 
jauezio in miestą su reikalais, o norints ne 
žino, kad pribus namo sveikas

J.W. Snyder utvažiuoje 
greitai joje, 

su visais kaulais.

cint savo
bet

s eagle;brand
Į 
l

I I 
Tinkamiausias kudikiu maistas — padarytas 
isz riebaus karves pieno ir malto cukraus, 
specialiai kūdikiams. Rekomenduojamas 
gydytoju visur delei jo kokybes ir atsakantumo. ‘ 
Augszta verte — pilnumas — ir ekonomiszku- 
mas padaro 
pasirinkimui prie gaminimo valgiu ir ant stalo. 
Pirkite dože szedien — naudokite jin vsiems 
tikslams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandykite 
jin su pyragaieziais ir tam panasziai.

Jeigu norite maisto, kuris padarys jusu kūdiki
1 • • • « A

{CONDEMN!) MJLK)J

PRASARGAI Visus lafszkur o Ir 
piningus In iszlclstuvo “Saule“ relk<o 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Roczkowskl-Co. Malianoy City, Pa.

KUR BUNA?
Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 

ŽiuM! Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kos puikia knyga po vardu “Tuksian
tis Naktų ir Viena“
siuntėt, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prlsiuncziu tamstoms mano pado- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinami 
puikus apr^szimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir uŽmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio .gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su jpavo’ milcrna szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gAli
kiekviena žmogų katras skaito 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziamo 
gyvenime. Viso glaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minętos knygos tai prisiuskltc $2 
in “Saules“ iszleistuves o gausite tuo
jaus per paczta.

ko- 
sau pui

kus pasilinksminimus su szam- 
muro 

Ir szokikems su “huezi- 
prisipažino jog 

iszkelinejo tokius pasilinksmi- 
dcl gero tuju nelaimin- 

Aįmenu idant prigulinezei 
pralinksmint užprnszytus tur- 
kiszkus sveczius kurie ant to
jo pasilinksminimo radosi. O 
tuom laiku szimtai 
įnirę isz bado.
gysta ?

kuczi’A Prispirti prie 
pa nu 
misijonieriai

mm u s 
gu

SU l 4
K

KURSUI NUPUOLUS 
goriausia proga daug

Pajiezkau Paulinos Dykszie- 
nes ir Vincento Linko 
Szauliu apskr

ir Vincento

vaiku isz- 
Ar tai teisin- 

Ateiteje žmones
bus teip duosneis davinėti au
kas ant pralinksminimo kokiu 
ten virszininku, kurie Europo- 

kalejime, idant galėtu iszau- je turi gerus laikus!

silauke tonais dvynukus.
kin budu iszsisaugojo kartu
vių, o bausme mirties likos 
permainyta ant viso gyvenimo

mirties

Žinoma, tas 
atsitiko Quebec ir tas parodo, 
jog nėra tojo blogo, 
gero išeitu.

H1.........................

Da to niekad

gyt savo vaikus.

neatsitiko, 
idant 40(X) daktaru Viednuje 
eustraikuotu. Atsisakė pildy
ti savo dinsta už maža mokesti 
del žmonių, ligonbueziu
tokiu milaszirdingu institutu. 
— Dabar tenais žmones 
gales be baimes mirti.

ne

suraminti 
ar

Jeigu Czikage ka nuveikia 
kad ant tai gerai! Sztai nesenei užgrie

bė palicije vežimą arielkos, ku- 
ria'TęabeBtr vin'kita ateita po 
priežiūra palicijoč. Toji ariel- 
kele buvo verta 170 tukstan
eziu doleriu, kuria ketino da- 
statyti del saliuninkn kurie už

gėrimą,
užgriebinejo

Tai 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra in 
Llepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lictuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. IlaszydAtnl 
pridekite 2c štampą ir visada' 
adresa vokite, sziteip:

P. MIKOLAIMS,
53 Hudson Avo., 

Brooklyn, N.Y,

isz 
Si a i ei u nu pa r: t. 

Turiu svarbu reikalą 
t n vos.
ant adreso.

Ed. Ruttis,
304 Worfield St., N. S. 

Pittsburg, Pa.

L • ,

Prašau
isz Lie- 

atsiszaukt
(to 83

DAKTARAS NAMUOSE.

Order.

Ka tik iszcjo isz spaudo^ nauja 
knyga “Dataras Namtiose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ilgu yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotinlšzkais užvardijlmals, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. Apricz to yra .daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir rccep- 

Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltls,
Rochester, N. Y.

Aprlcz

tu. reikalinga
(Nov. 2)'

151 Hu<t»on Avė.

VYRU •Daktarart KOLttR yrn vlonatlnlH tarpo Lietuviu daktaras 
LIGOS L Fittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, etudljavo bogije

ir ki-

nors

Isz Petrogrado, Kronsztado
Rusijos

juju
Revoliucije yra ne-

ir kitu pietiniu daliu 
'daeina kas kart platesnios ži
nios apie sukylimus prieszais 
bolszevikus ir sovietine 
valdžia.
a ps i sa u go jama. Ne u ž i 1 g i o,
skaitysime, jog feldmarszalka 
I^eiba Broenstein Trockis, vela 
sau Palestinoje sius pludrus, 
teip kaipo siuvias New Yorke, 
kur dastojo teip ženklyvo dins- 
to.

palicije suome 
vadi- 

Zelenska, 26 
gyvendamas 

turėdamas su sa
vim valizoje dinamitą.

Pittsburge 
koki ten pusgalvi kuris 
nosi Florijonas 
metu amžiaus, 
Brook lyne,

Pali- 
cije isz tojo aresztavojimo yra 
labai pasisziauszus ir apgarsi
no, buk suėmė taji paukszteli, 
kuris isznesze in padanges da
li namo Wall Street, New Yor- 

Po aresztavojimui badai
tas Zelenska ketino iszsitart: 

tai tiktai 
tolimesniam

ke.

AVall Street, buvo 
pęadže, ka jums 
laike parodysim.

Matyt, jog tai kokis pusgal
vis, nes išmintingas bolszevi- 
kas, burnos teip neišmintin
gai neiszpletotu.

Nėr didesnius garbes kaip 
butu mandagia kiaule, kaip 
raszo tūlas laikraštis isz Dės
Moines, Iowa.

Tokia kiaule 
(Baby 'Hawley 

asztuonis 
svarus ir verta 10 tukstaneziu 
doleriu.
■kelines hu automobiliu 
locnininkas W. J. Carmicjieal 
kuris invede taja kiaulaite in 
koteli ir davė nutraukt josios 
pareikšta, po tam su elevato- 
jįp jtutrauke

< i
sziadien yra 
Giant, > y turi

menesius, svėrė 351

Atveže jhja ant isz- 
josios

ant dęšU«to

E
t-l

E l§

a
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EAGLE BRAND pieną pirmu

stipru ir sveiku, pasiuskte szedien žemiaus pa-
dėta kuponą ir reikalaukite dykai Kudikiu 
Knygos ir maitinimo instrukcija jusu kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
New York. 
UŽDĖTA 1857

Iszklrpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk szladien.

Mrs...............................................................................

Street

City ............... ....................

Kūdikiu Geroves Knyga. (8)

State ........ ...... ..... .
Nurodymu Knyga

I
)

r

mokėjo isz kalno už
Papirkta palicije

g savo draugu idant 
ta pati sztofa vela parduot ki
tiems ir tokiu bildu uždirbda
vo szimtus 
liuninkai
Ant galo h*rp tuju partijų ki
lo musztyne ir viskas ižsidave. 
Apie 50 paliciantu likos aresz- 
tavotais..

Kada

arielka no

tukstaneziu, o sa- 
szvilpe in kumszte.

. Tai tau prohibicije. 
redaktores “Saules 

lankėsi nesenei Czikage tai isz 
netyeziu dagirdo
dvieju žmonių, kuris vienas isz 
juju žadėjo pristatyti už pen
kis tukstanezius arielkos an
tram ir duos du vaistinius sar- 

(revenue officers) kurie
apsaugotu sztopa , nog palici- 

Gizeftas nepasiseke, nes 
sargai norėjo po tūkstanti do- 

apsaugojima

kalba terp

gUS

JOS.

leriu i 
arielkos.

už taji

Badai szvaieariszkuosia ban- 
kuosia randasi sutalpyti milži- 
niszki turtai ciesoriszku szei- 
mynu Austrijos Ro.sjos ir Vo
kietijos, kurie isznesza verties 
ant 430 milijonu doleriu. Szei- 
mynos Romanovu, Hohenzol- 
leru ir Hapsburgu, indejo tai
sės ir tuosius 

apsaugojimo, kad

pabėgiu

brangenybes
bankus ant
laike revoliucijos neinpultu in 
rankas kitu.

Tosios szeimvnos szedien li
kosi ižžudintos arba
in kur kitur ir kaip rodos juju 
locninkai ne atsiims tujų mil- 
žinszku turtu.
su toms brangenybėms? Argi 
szvaicariszki bankai pasinau
dos isz juju locniniku,
jenta pareikalaus juju kaipo 
užmokestis už papildytas 
skriaudas, o gal nauja valdžo'

Kas pasidarys

ar ali-

u z

spirsis sugrąžinimo tuju bran-j 
genybiu, kurios prigulėjo prie' 
karals^ku giminių ir vėla bus 
patglpyti
tojo klausime daužo. sau galvos 
tebyriu sklypu.

in skarbezius. Ant

Visos szitos istorijos už AH 
3& istorijos* GOtt punlupel vIlUU35 istorijos ______

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 
Prakeikta. Graži ilga Istorija. 
Vaitas Szvllplkas. 
Pas Merga. 
Gražios AJcta* 
Tanias. 
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keldosziu Onute. 
Kaimynai. * 
Kuo baczka prismlrs, tuo Ir dvoks* 
Apie sena boba kltrešne už velnio. 
Uždėjimus miesto Vilniaus. 
Nnvatna liga Ir navatua gyduole. 
Du medejol. 
luželdlngas n out b oi n ūma s. 
Dorybe Ir milaszirdingumas* 
Paskutinis piningas. 
Laisve. 
Pražuvo mlszkal. 
Apleista naszlalte. 
Apie tris brolius. 
Kalvis. 
Jonas ir jo bulukas. 
Mcrga-Karęlvis. 
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis. 
Užganėdino save, paežio Ir dukters. 
Gregorius Dulki istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda la laime. 
Szaltlszaltls. 
Debesėlis.
Jeszkok, uokso szlrdljc. 
Lape Ir vynoges. 
Jonas ir Allaua. 
Pavojinga klaida.
Ounka, puikus apraszymas.

35 gražios Istorijos. (108 puslapiu.
Szitos visos knygos susidedo Isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt not $1.55/ 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokam. 
Prisiuskltc $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bot raszykite^szladien.

W. D. JJOCZKAI SKAS-CO. 
MAIIANOT CITY. PA,

I

•M

UETUVISZKASSAPN1NYKAS
Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai ,75c. ir mes užmokame 
nuąiuntiino kasztiis. Prisiuskįt 
75c. o .tuojaus gausite knyga 
per paczta. ,A4resavokite:

W. ,D. »OOZKOW8KI-CO. 
\MABANOY :CITX, PA. I

A

32 molUH Invalrias Ilgas vyru Ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodjnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tihlmo, Invairias ligas 

< paoinauczlas nuo ncezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

[ kai ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare, 
f Nodollomls iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
....

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui
lyg Paskutinio Sūdo.

NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS

l’asltinkam žmonis ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu no norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo.- J. Bartaszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunezia'pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kuraa. 
Parūpina paspprtus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlne nes užlaikom narna su 38 kambarals. PaleidŽiam pasažlerius 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minčta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs Niekados. Tautieeziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvleczlam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkat. 
Gausite sanžiiiiszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
mene) labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefoną^: Spring 9537.

f
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lyg Paskutinio Sūdo. Preke knygos 35c. 
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PĄ.
*' w**^*^*^^^^ .1 — — — — - — »■ ir.
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ARA1IISZK0S ISTORIJOS 
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. NAMINĖ MOKYKLAI
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki-

mo-nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos 
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose S2.^2S

■"ii :!S:
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lakstantis Nokto 
J^l irVtena esi
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In trumpa laika, vienos san- 
valtes, iszsiuntem daugybe szl- 

Knygu in visas 
Amerikos, ir visi kurie aplaikc 
szita Pulki Knyga prisiuntė 
mumis padekavonos.

tu szalis .lifiii ... 4 Onv
'-'VlSU; 1 hrW’J

M (Ml

Pulko apdaryta Audekliniais 
IszmarglntalH Virszais. 
durnas Knygos 6% x 014 coliu. 
150 Paveikslu

1)1-

M 
fa

701 Puslapiu

Juęs greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prisiuskyte 
mums $2 o Knyga bus jungs tuo
jaus iszjiiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo Rasztus. Mes tikrai 
gvarantlnam kad 
patiks. i

W. D. IIOCZK()WSKUC()m 
Malmnoy and A Street,

AIAHANO Y t CIT Y, PA.

I
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i Kaip Rašyti Laiškus Lietu- 
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose Ui2.00

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant*-. 
roję dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny- . 
gon. Yratai reikalingiausia i 
knyga norintiems gerai pa- Į 
Žiuti angliškų kalbų. For- ;j 
matas Gx9 colius. Puslapių Į 
turi 1274. Gražus tvirti ap- ;| 
darai, brangia moroko skūra Į 
aukso parašai ant t nugaros, J 
kraštui marmuruoti. I 
Koinej ... ffilO.OO |

M
W'k'J (L*

s

o
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Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO•>

31 EAST 112th STREET,.CHICAGO, ILL.,
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GELEŽINIS VYRAS.
t —

In vakarus 
galingo karaliaus

nuo palociaus 
traukėsi 

milžiniszkos girrios pilnos bu
vo visokiu žvėrių, ant 
pats karalius tankei 
davo ant medžiokles.

Viena karta
siuntė strelcziu idant tasai už- 
musztu stirna. Strielczius 
jau daugiau ne sųgryžo.

Iszjojo narsus kareivis jiesz- 
kot strielcziaus nes ir 
daugiau ne sugryžo.

— Kas tai turi
—paszauke nusistebėjas kara
lius, ir liepe treczia diena susi
rinkt visiems strielcziams isz 
karalystes, davė jiems szimta 
ginkluotu kareiviu in pagelba 
ir szunu. Liepe perkratyti 
visa girria ir

kuriu 
nūs i (Įuo

karalius nu-

tasai

ženklini ?

Liepe 
nesugryžti, pa

kol ne suras pėdu pražuvusiu.
Nusidavė visas pulkas in gi

ria, nes niekas isz ju daugiau 
jau ne sitgryžo.

Nog to laiko visi 
nog užkeiktos girrios, 
kaip kada kokis erelis pralėk
davo pro girria.

Traukėsi tai per 
metu. Atsitiko jog pribuvo isz 
kur tai, kokis nepažinstamas 
strielczius ant karaliszko dva
ro, ir prasze paliepimo kara
liaus idant galėtu nusiduot in 
girria. Karalius ne norėjo 
ant to tikt isz pradžios, 
mindamas ant nelaimingu sa
vo padonu, nes strielczius la-* 
bai praszesi, 
karalių jog nieko nesibijo,

Karalius ant galo prisilenkė 
ant praszimo.

Karalius

szalįnosi
nes tik

keliolika

atsi-

užtikrindamas

Paėmė su sa
vim isztikima szuni ir nusida
vė in girria. Szuo suvuode 
žveri ir leidosi paskui, 
bėgdamas valandėlė, ;
prie ne didelio ažerelio. Pėdos 
ęzionais isznyko, szuo susilai
kė, vuostydamas, nes tame isz 
ežerėlio iszsitrauke juoda, d ni
tą ranka, 
traukdama in vandeni.

Matydamas tai 
sugryžo in paloci, surinko pul
ką žmonių su viedrais ir liepe 
seni t.. vąndęĮii_j£4._ .fže regelio.

apsaugodamas

Szuo

ir atsake kaip priosz tai:
— Atidaryk duris 

kletkos.
— Žinai gerai, jog ne tu

riu rakto — suniunejo karalai
tis.

piešk uose,
mano

paslėptas— Raktas yra 
pakajuose tavo motinos auksi
nėje dežukeje, kuris stovi ant 
lentynaites isz sloniaus kaulo 
tuo jąus po pagal va 
vos.

Vaikiukas

josios lo-
»

užmirszo apie 
prasaugojima tėvo; norėdamas 

zobovele,gauti savo mylima 
užmirszo apie baime ir paklus
numą. Karalius tame 
nebuvo palociuje,
vo ant medžiokles o karaliene 
radosi sode, per ka galėjo .be 
baimes ir perszkados gautis in 
motinos miegstube, išimt rak- 

dežutes ir atidaryti

laike
ba iszkelia-

nes ant ne-

ka padare:

teli isz 
kletka.

Teip ir padare, 
laimes, kada atidarė duris gir
rinis vyras stūmė duęis, iszejo 
ant liosybes ir atidavė zoboye- 
)e.

Dabartės suprato vaikiukas 
:pradejo szaukt

ant girrinio vyro idant sugryž- 
tu in kletka, 
jin rustai nubaus už nepaklus
numą ir pradėjo teip grgudžei 
verkt, jog girrinis vyras su
imtas gaileste, 
ranku ir nunesze 
girria.

Karalius

ba tėvas, už tai

paeme jin ant 
su savim in

sugryžias namon, 
paregėjo atidaryta kletka, .pa
klausė karalienes

Karaliene nusistebė
jo labai, tuojaus nubėgo in sa-

miegstube persitkrnt ar 
raktelio ten ne yra. 

Rakto ne buvo, nes kas jin ga
lėjo paymt,

del ko tai
padare.

vo 
tikrai

rints ja ja paslėpė 
bet ranka turėjo visa paauk
suota nuo isztraukųno aszare- 
les. \ ,

Girrinis vyras alėjas vakare 
jau žinojo kas atsitiko.

— Aszar/t ,įnpuo|e in 
deni — tarė i 
da tuom kart tau atleisi u tavo 
nusidėjimą, nes jeigu .da karta 
teip .padarysi,

i si skirt.
Nog paežio ryto sėdėjo vaK 

kinelis prie szulnio, bijodamas 
su akimi krustelet idant vela 
kas ne ijipultu in szulipi. Pir- 
sztai du suskaudėjo jam ir 
szendien nes ant to ne temino, 
nesijudino isz vietos ir temin- 
gai žiurėjo in vandeni.

van-

rius, turėjo tikt ant noro o kad 
mylėjo vaikineli, per tai nuve
da pas sodauninka
idant tasai priimtu jin pas sa
ve.

Tokiu spasabu karališkas 
sūnūs pasiliko pagialbiipnku

jr prasze
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Vonias “COLGATE” ant

1 (krūmo ir puikios ruszies 

IiiNtclKla 1 SOdui.

toliolo daiktu garantija tyru* 
ino tikrumo ir puikios ruszies

^Suteik savo dantinis 
! perlu baltuma per 
szviesdama juos su 
Colgate’s

Ui

t (■I 
d

' f M

11 ■, yužsirustinias; — sodaunįpku. Nuo ryto palieji- 
nejo žiedus kaso žiema iszrau- 
davo žoles, lygino takelius ir 
teįp buvo nusidirbias, jog no 
karta prakaitas liejosi jiam 

Į nog veido. .

•karsztoje {licnoje, 
puti atįvest, o ka<j nioHas arti 
nesirado daržo* puepie balta 
kepuraite nog j galvos, idant 

isz ved i tu i
Nedasimislįno 

slankai ne 
karalaitei, 

nu- 
patomino sėdinti

tai ’turėsime ate

nog veido. ’
Viena karta kada teip dirbo 

norėjo tru- Praszykite Aptiekoje 
kad duotu jumis

Colgate9 s

n ^1

j J
J ,

i
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vejas '
Sztgi I plaukus.

patemino vandeni savo veidą, nok, jog blizganti 
Tas jin teip pralinksmino, jog apszvies pakajaus 
daugiau pasilenke, idant ge- kuri pati sėdėjo prie lango 
riau galėtu prisižiūrėti, kad ta sidi.vinus

ilgi jojo plaukai inpuole in |vaikineli darže su blizgariezeis 
plaukais kaip saule.

Paszauke ant jo, idant at- 
žiedu; persigandęs

me 
szulini.

Stojo

pasi lenke f

stogai persigandęs,

auksinius
,..j vie-

'T

nes visa galva pastojo auksine nesztu jai
žvaigžde nuo vaikinelis greitai uždengė su 

Ant galo kepuraite
skepetaite ir apriszo szviežiu laukiniu žiedu ir ine- 
Po tam atsisėdo tykei jo in karalaites pakajus. Ant 

nliudes susisarmatines ir per-1 kiemo susitiko su sodauninkp. 
sigandes labai.

— Vakare atėjo
vyras ir tuojaus prakalbėjo:

— Nuimk skepetaite.
iszpilde prisaki-

plaukai kaip |tarė vaikinelis - a Bzi(u gal ne- 
pažinsta tai bus jai įnylimesni

ir žibėjo kaip 
saules.
paėmė
galva.

ka veikt. plaukus, miškine

n
I

i

— Kaip gali tokius bjaurus 
girrinisIžiedus paduot karalaitei!- pa

mesk o nuskink gra
žesniu sode. ‘

— Anuos turi kas diena

szauke:-

n

į

1 Iii

Vaikįnelis 
ma, ir ausinei 
saule nupuolė ant peties.

Pravirko ir norėjo teisintis lant galo ne yra teip bjaurus o 
isz savo nelaimingo atsitikimo, |priek tam puikei kvėpė.

Karalaitei paliko pundusnes girrinis vyras tarė be pik
tumo:

I

ii

TARADAIKA.
*■ • - 1 *• '

negaliu jums apie tai pasakvti 
f..........

-- i JY < < l < f IX <*.'4

* teip butu atsitikiu, tai

fl’<»rp saves susipesze, 
t) norints visi prasze, 
Kad vaidu ne keltu, 

Per duris lauk iszsikeltu. 
O kad vienas isz ju drūtes

nis buvo, 
Tai kitas vos nepražuvo, 
Drūtesnis mažesni kaip nu

tvėrė,
Net akys ant virsz iszvere, 
Ka maczije, ka drūtesnis, 

Tai vis narsesnis.
❖ ❖ ♦>

laukiniu žiedu, nes dirstelėjus 
i užsirusti- tik tiek pasakau, kad tai man 

_______ , ...i butau 
bestija tuojaus nuszoves.

kztai ant galo padainuosiu

— Norints ka sakysi, niekoĮant jojo paszauke 
ne gialbes.

Buvai pas mane tris metus, 
ir ne iszlaikcu baudinimo,

ri eiti in svietą, pažint darbu I galvos?
ir varga. Graudu man su ta- — Atleisk man, karalaitė, 
vim atsiskirt, '

ne dusi prato. Pa- 
pribėgo szauke ant sūnaus, niekur ne

Nes

pagriebė szuni in-

strielczius

nes apsaugodamas žmonis 
idant sergetusi juodos rankos.

Kada jau kone visa vandeni 
iszseme isz ežerelio 
dugne laukini 
turintis veidą panaszu in mi- 
snga szunlaukiniu veidu ir juo 
dais ilgais plaukais net igi ke
liu.

Žmones tuojaus 
atvede pas karalių.

Karalius gausei isznagradi- 
jo strielcziu, o del laukinio lie
pe padirbt geležine kletka, 
pats karalius užrakino kletka 
su auksiniu raktu kuri atidavė 
karalienei del užlaikymo. To
kiu spasabu niekas ne galėjo 
atidaryt duris kletkos, girri
nis žmogus likosi 
girre vėl buvo prieinama kaip 
ir priesz tai.

Girrinis vyras 
kletkoje ant kiemo; visi galėjo 
jin matyti, nes niekas prie jo

Viena karta pen- 
kiolekos metu 
liaus bovijosi 
kiemo su auksiniu obuoliu isz- 
aodinta su puikeis demantais, 
o karalaitis labai mylėjo su tą
ją zobovele bovintis.
tycziu obuolis nupuolė in klet
ka laukinio žmogaus, o kada 
nuliudias 
idant jam atiduotu, 
.vyras tarė:

— Atidaryk duris 
kletkos.

— To negaliu padaryti

pamate 
girrini žmogų

suriszo ir

kletka

suimtas, o

sėdėjo sau

nesiartino.
sūnelis kara- 

ant to paežio

karalaitis

Isz ne-

prasze 
laukinis

♦ 
mano

atsake vaikiukas, ba karalius, 
mano tėvas ta uždraudė daryt.

— Na tai ne gausi obuolio.
Karalaitis atitolino nuliu- 

dias, nes ant rytojaus vela su- 
gryžo praszydamas savo zobo- 
veles.

mano

vela ir

— Atidaryk duris 
kletkos.

— Karalaitis atsitolino už
pyktas.

Treozia diena atėjo
isz tolo žiurėjo ant savo zobo- 
veles o akyse turėjo aszaras, 
ba buvo tvirtas jog jau dau
giau ne reges savo mylemos

— Atiduok mano zobove- 
]e! — paszauke ant galo.

Nusijuokė girrinis žmogus

aszaras

nūs.
— Delko nenusyimi kepu- 

, o priesz manene ros? Ar nežinai
ali ilgiau iszbut ęzionais. Tu- ne vale stovėt su kepure ant

galėjo jojo rast ir tėvas dasi- 
prato tuojaus nelaimingas tė
vas, jog turėjo girrinis vyras 
su savim nusinėszt.

&ztai ant galo padainuosiu 
jum viena dainele kuria tik ka 
man prisiųsta areoplanu kada 
norėjau szi mano 
užraukt.

Sztai teip man danesza:
Ant vienos Veselkos

apsiėjo,

i

padavimoGraudu man su ta
ries atsimink: nes ant galvos turiu kaltuna,: 

jeigu kada ko reikalausi, stok per ka niekad nenusyimu ke-;
, apsidai- pures, 

ryk in ketures szalis svieto iii|tytu.
Girrinis vyras tuom kart I pašauk:: ° Per drūti stebuk-

nunesze vaikina in tamsia gir- ling° ežero, szaukiu tavęs

jog turėjo girrinis

Palociuje karaliszkam pa- ant tuszczios vietos,
stojo didelis gailestis.

Girrinis vyras

ria padėjo ant žoles ir tarė:
— . .Tęvp iį_ _

idant niekas to nema-- t J I
į

Karalaite szircĮingai nusi- 
i nu

lio galvos, o auksinei
p r- juoke, o pagriebu^ kepure> g 

Irini vyria!’’Tada pribusiu tau trauke 
motinos į jau in pngelba, o galybe mano yra plaukai - pasipylė ant cpecziu

daugiau neparegesi o kad ma- didele ,didesne,
ne iszvalninai isz geležinio ka- pszrodo.

n Ir isznyko isz akiu vaikne- 
ir busiu del tavęs geras. Klau- nusidavė priesz save in ke-

IO ^a a « s •

Įėjimo, dovanosiu tau gyvastil Ir isznyko isz akiu

syt manias turėsi ir iszpildint Įlįone. 
visus mono paliepimus, o jeigu 
manes.ne užpykinsi, ne što
kuos tau aukso ir deimantu, 
aes turiu didelius skarbus, di
desnius ne kaip visi 
ant szio svieto, 
si miegok trupinėli.

Padaręs jam guoli isz sausu 
szaku ir samanų, o ant ryto
jams anksti invede

karalei
^Dabartės isz-

grąžei

Tiktai dveji pesztukai atėjo,
"k

Jau isztikruju žmogus 
sziai baisei karei negali

po 
ne

ne kaip tau Įvaikinelio 
saule.

Persigando vaikinelis ir su

ir užžibejo kaip' trupuczio pasilsėt, turi reizuo-
******

, Dabartės .patemino jog 
daug didesniu pžaugo, ba to
sios tris dienos, kurias perlei
do prie krisztolinio ^zulnio bu
vo trys metai. Ilgai vaikszczio- 
jo po girria maitindamasis žo
lėms ir szaknelems, nes ant ga
lo priėjo prie kaimo ir triobu. 
Galva apsiriszo skepetaite, 
idant niekas nepatemintu jojo

apsiriszo

vaikineli auksiniu plauku, ir norėjo pri- 
prie puikaus šulnelio.

— Yra tai stebuklingas 
szulnelis — tarė vyras; — žiu- 

, nesiran-rėk .kaip czystas yra

stot prie ūkininko
Nes pasirodė jog nieko nemo
kėjo, per ka niekas jin ne pri
ėmė ant (tarnystes o isz ^ailes-

už berną.

da jame mažiausios dulkeles. CZĮ^ gav0 szmoteli duonos. 
Atsisėsi cziona/s
szi to i krištolinio szulnio ir ser- mo in Jcaima priėjo prie dide- 
gesi idant niekas in jin ne in
pultu. 
siu persitikrint kaip iszpildai' 
mano paliepįma.

Vakinelis atsisėdės ant kra- 
szto krištolinio szulinio žiurė
jo in vandeni. Žiūrėdamas 
teip in 
jam baisei pirsztas ir nežino
damas ka daro __ ________
pamirkino pirszta in szulini. net viską in rankas 
Isztriiukias tuojaus ; __
jog visas pirsztjas persimainė 
ant auksinio ir niekuom ne 
galėjo nupraust ženklo nepa
klusnumo. I

Vakare atėjo girrinis vyras 
ir paklausė kas stojosi su sziiU 
iriu.’

ant;kraszto Teip keliaudamas

lio miesto.

nuo kai

Kožna vakara pribu-
- - - - - - H

Buvo tai didelis 
palocius karaliaus, per ka tuo- 
jaus nusidavė in tonais, linke- 
damasis jog tonais > ras 
norints užsiėmimą, 
palociu paeidavę

koki 
Atejas in 

in tt/ klysta 
i L i •

vandeni, užskaudejo tai laikui paėmė jin kukorius
vandeni.

isz skausmo

ir likos priimtas o po kokiam

in pagęlba. Turėjo jam neszt 
vandeni, kirst malkas, padavi- 

o už tai 
ir kožnasparegėjo turėjo gera maisto

—- Nieko, — atsake vaiki
nelis persigandęs 
piršta in užpakali.

— Ne meluok, pamerkei 
pirszta vandenije, paniekinai 
stebuklinga szulini, nes atlei-į 
du tau szita karta, nes saugo
kis idant daugiau .nebutu.

Ant rytojaus vela atsisėdo 
vaikinelis prie szulnio labai 
nusiminiau ir žiurėjo n vande
ni temindamas idant kas in ji

slėpdamas

nes atlei

i

jin mylėjo..
Viena karta kada karalius 

norėjo greitai pusrycziu o nie
ko nesirado idant karaliui nu- 
neszt, kukorius .paliepė jiam 
nuneszt, o kad ne norėjo idant 
karalius patemintu jojo auksi
nius plaukus, ne nusiėmė ke
puraites ,nuo galvos.

— Kaip clrysti f tyt, sp už
dengta galva priesz* Mvo ka
ralių? — paszauke pžpykias ir 
nusistebėdamas karalius.

— Atleisk mielaszirdingas
karaliau, nes ne poliu kitąp,
turį u ąnt gąlvps Jęaltpna per 
ka niekad ne nusijimu kepures 
idant niekas ne pamatytu.

— Tokiame laike ne gąli
ne inpultu, ir teip jin tas var- tarnauti karaliszkoje kuknio- 
gino jpg ašaros isz akiu jam 
pasipylė o 
szulni.

viena inpuole in 
Iszeme jia persigan-

je.
Karalius paszauke Rūkorių, 

pyko ant jotpž tpl^i neparedka
dės peš buvo per .vęjp, persi- ir pidįępe ;tpoj.a||s praszplint
maine jn auksini szrateli o no-^ isz kuknios yaijpnęlį. Kuko-

Pasekme po 20 tlenn 
arba grąžiname (urna 
pinigus.Nuga-Tone4 in kontrus ant 

szaukimo.
kožna pinigu pilna, tai ir lupa 
____ , nivu atliekamo 

Asz mislinau, jog tiejei 
<a puikei einiki 
mokintusi kokio 
amato, padekime skaityti 
szyti ir skaitliuoti, 
skaityti moka tik lyg 21, bet

kožno pa
ti ka, sziadien pas

,•*1

i

v* a ** Y "1 1 •¥! Minižiurstu uzdonges galva ižbogo einiki kioleluiko
isz pakaju karalaites kiek įtik 
pajėgu .turėjo.

Karalaite inde jo ,žiedus in 
puodeli vandenio • ir sėdėjo 
prie jn užsimislinus per visa 
diena.

nri.
loszia, kad

naudingo
’ .ru"be to: juk

Aut rytojaus daojo in palo- ‘ rfau vel.(etu llorints iszl’nok.
eiti karaliaus pavojinga žinia 
kuri sujudino visa sklypą; ga
lingas karalius neprietelus 
arty uosi prie rubežiaus kara
liaus, su tokiu skaitliu vaisko, 
jog karalius pats sau netikėjo, 
ar galeš ingalet. Viepok surin
ko savo visus kareivius, atsi
sveikino su paczįa ir duktere 
ir nusidavė ant pleeziausnusidavė ant pleeziaus 
musztynes.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
^tmv***. _ ___ _________ _ ______________________ ___

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
damas nenišką minte ir nusilpnėta kun,; pasibodisk^ 

vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svniginan-vv 
cius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dežimtea visu žmogaus Hgu,y^B 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu* garai lrv/1 
išbutin^ai, užketčjimas skilvcs, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 
mutizmo, skausmai galvos* neuralgia* štokas energijos, nusilpne- | 
jimas nervu ir negalėjimas nrieguotl, paeina nuo stoka nervu 1 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos 
kraujo. >

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme romiase ant nervu pajiegoa, ;
kurios djdžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, ink&tus ir ' 

protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 1

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, ?
1

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture
JnoHRt vaiatua dėl padidinimą veiklumo ir vaistus nvaiginan-

111

- >
■

Įi

čius, bandyk Nuga-Tone Jr persitikrik kaip greitu laiku Jau- 

tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu* garai įr 
iši)Utin\ai, užketčjimas skilves, tulžinis, nnemia* kankinimai reu* 
jimas nervu ir negalėjimas mleguoti, paeina nuo stoka nervu 1 
pli KOVOS. KkiafrY v n n flrtrk i n fitn V«»nii4/% i »• »»!« .! 4^,.. t

Kožna^dnlis kūno ir kožna jo veikme romiase ant nervu pajiegos* ; 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai J 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 1 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iA ažtoniu brangiu* Į/i 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu JA 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir į h 
Fosforą-maistus dėt Kraujo ir Nervu. '/H

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip* lĮį 
jog je tuštinase regularižkai. Atgaivin inkštus* išvara laukui 
nuodinles atmatas. Niera dauginus guzu ir suputimu* niera smir- k 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą

I 
i s 
y *---- ------- --- ----- --- — 

ti lyg szimto.
Pažinau viena seni jauniki, 

o kuris statosi da labai jaunu, 
suris priesz kelis metus belup
damas einiki net dantų neteko, 
ai dabar ne duonos negali in- 
sasti, tai kur dabar buna ant 
)urdo, turi jam gaspadine ko- 

szia virti, o ir in dinerkia eida- 
damas in darbo

Tai tau brolyti einikis!
Ne sepei viename pleise, be- 

osziant eįniki,

apetitą, giarą gruornulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą, 
Nuga-fone austlpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo* priduos raudo-

4

1
1
1

szia.
pasiima ko-

Matydamas jog visi keliau
si! karalium įant kares,

i Szoko dįi smąrkunai prieszais
na su Karalium įant kares, 
musu vaikinelis prasze idant 
ir jin paimtu su savim.

— Esmių jaunu/ sveiku tir— Esmių jaunu/ sveiku tir 
drutu- tarė - no g^liu pasilikt

susikivirczino.
»v* n'.smar-

■ * į

„M

H
M

mimo veidui ir iibumą akiems! Nuga-Tono padam tvirtus, rustua 
vyrus ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj Jokiu 
daromu paproty #Vttl»tu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cuk 

būva pretelemHr_ __ _ _ _
už bonkute. Koipa bonūuto talpina devynios de&hntys (00) pilidlu, arba vieno menesi

dolerius. Imk iNuga-ione per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užg 
sekmtp. sugrąžink bonkut© ir piisus, o mes urnai sugrąžysimo jusu pinigus, 
prapuldyti vieną cęnta. Mes Jmaipe rišiką. f‘ _ “ 
ppt|ekoie tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

National Laboratory, L. 23—G37 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionaia $..............    ir męldziu prisiųsti man
Nuga-Tone.

4

Vardas Ir pavardė.................................... ................................................................
e

Gatvė ir numeris........................ ..............................................................................

vyrus ir. Hveikesneu Ir puikoAnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj Jokiu m I g damų ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum* priimno 
iikonj ir vartuoti galerna be jokio neparanukuipo* Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
būva pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
. Y ' t I A. _ I/* — A  __ 1 . A A — I  1  JI .______ f Ju _ ... >11 . • • * •

U*. Mvimutv. w.anMWO «« UCDM1I fcjf • / pillUJU, 4BI <M* V>VUO

gydymo. ( Galėte pirkti želes bonkutes, arba Žetius menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas na* 
aekmip. sugrąžink bonkut© ir piisus* o mes ūmai sugrąžistmo jusu pinigus. Negauto 
prapuldyti vieną cęnta. Mesjmarpe rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose

PRISIUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ*

apvilkti cukrum, priimno

■i

viens antra, susikabino 
<ei pargriuvo abudu ant aslos 
parversdami stalu

; munszaines Ir
bonkutant kurio

Stenėjo abu^ 
, o pli- 

® kis .prisitaikęs prie ilgaplaukio 
inleicio nagus in 
da su dantimis griebe 

sukando

namie, kada kiti už sa-; stovėjo butelis
vo tevynia ir karalįu.

Juokėsi isz jio dyąrynei dar
nai, klausdami ar kada mate 
karda ir pancieriu: o kad atsi-

I

palikt arkli tvarte.
Kada visi radosi .už kąęa- 

liszko bromo valkinėlįs .nusi
davė in tvarta, rado tenais- 
szluba arkli sėdo gut ,jp jin 
paskubino paskui Mitus. Visi 
tarnai juokėsi ir Iszidyjp isz 
jio, žiūrėdami isz langu o mer
ginos su pirsztais rodo ant jio 
ir klauso ar keliauna gaIetis 
su varioms. ’ .

Kada vaikinolis ratjosi ant 
lauko pats .vienas, apsidairo in 
kolos dalis svieto ir paszauke:

— fPęr drūti , stebuklingo’

kratyt nog jio prižadėjo jiam

ažerelio, szaųkiu tiave girrini 
vyre!

Tuo jaus sudundėjo ore, o ži
nomas. balsas ątsiĮiepe:

— Ka nori nuo manes, prie- 
teliau?*

nomąa.bąĮsas atsiĮiępe:

f

*T

Toliaus bus.

SKAITYKITE ‘‘SAULĘ”
SKAITYKITE “SAULE”

,11 ’ ,
■ f *

i l'll

deganti lampa.
du.gulėdami ant žemes

cziuprina ir 
už au-

Micatas. Valutiju

sies ir teip sinarkei
jog pet kremzle ausies sutrusz- 
kejo, o ilgaplaukis be graibin- 
dąmas plikiu per plike, jiesz- 
kodamas plauku, teip plikia su

rodosnagais subruzdavo, jog 
perkūnas plikia suskrcczino ir 
tai net ly*g kaului.
turėjo vięnam ausi prisiut, o 
kitam plikiu su pleisteriu 
varžyti. rp“:
tu jau po szimts pypkių dide
lis laikas pasiliauti su tuom 

, kazirayimu.

^Ąna dįepa
, yięna pemaža .pecze su mažu 
; reikalu, sztai 'radau- viena vai- 

ękripka* Mįslinau;
I • 1 J •

Daktaras

i su-
Tai tau einikis! Bu-

* *
.npsidaviau iri

1

kiną su ^ripl^a. Mįslinau; 
veseile, jeigu muzikantai ran
dasi.
ten bjauros funes.
reina vienas vyrelis su diporke; 
ir ka su ja ja padare, tai net į

Tiek to, nes pamaczipu 
Sztai pa-

1

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas

1
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VILNIUJ
PAĘEVEŽYJ 

SZIAULIUOS f 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ \

MARIJAMPOLĖJ 
Virbalyje 

pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi

I
■r

i

kuogre težinusia iszmoka pinigus 
AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankam

Zl7;nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 puosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJĄUSKĄS, 747 Broad St. Newark, N. J. 1
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Žinios Vietines Isz Lieluviszku kaimelu
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Eslu po

Siunczlu piningus

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmui.
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 gausite 
teisinga atsakima. Adrcsavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

UNION 
lNATIONALi 
L BANK k MAHAHOY ■L CITY J

M

Captt.,1 Stock »125,<XXkM 
BbtpIbr A 1‘rofltn 8480J)00.M

Mokame antra procentą anl 
eudfitu piningu. Procentą pri
dedam prie Juhu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
euose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaraa nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN. Vice-Proa.
J. E. FERGUSON. Kaslerlaa.
R. T. EDWARDS. Vlce_Kaa.

SAULE

JUOKAI.
1

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

valandos iki 10 valanda Iss ryto. J 
1 iki 8 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.'

Naujas Lietuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Roll 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iszmokiname / 
vyrus ir merginas balbe- F, 
rlauti. Neužmirszklle nu- 
maro. Netoli Union R. IL 
stacijos.

N. Nossokoffs,
1202 Penn Ave.

\i

Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo Ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

i

GERIAUSIAS VALGIS

valkams kalpą ir suauguslams, laike 
Milto vasarno oro, yra tai grlno glaro 
ICE-CREAMO. Mes Iszdlrbam Ir par
duodamo ICE-CREAMA Isz geriausio 
pieno ir Smetonos ir yra szvležas ko- 
žna diena.

4

Pabandykite.
H. GEORGE, 

gi W. Centre SL, Mahanoy City, Ta.

Cisnriko, jonui

— Sziadieu, utarninke Co
lumbus Diena.

— Badai ketverge po piet 
visi sztorai bus uždaryti idant 
žmonim duoti proga atlankyti 
Kerus Lakeside.

— Paežiule Jono
apdovanojo jin puikia ir drūta 
dukrelia praeita petnyczia.

t Praeita subata atsibuvo 
laidotuves Marijonos Beruksz- 
tienos sorganezios 
Velione sirgo ta ja liga 
szum devynis metus 
priglaudoje Schuylkill Haven. 
Turėjo 34 metus amžiaus, pa-

Lesevi-

ant proto.
suvir-

ir radosi

liko dideliam nuliudimia vyra 
dvi dukteris, motina 
cziene ir du brolius.

— Nedėliojo
apteikė sakramentu 
Szv. dukrelia ponstvos W. I). 
Boczkausku, kuri 
dus

kun. Czesna
Kriksztu

PereitaBrooklyn, N. Y. — 
subata laikraszeziai pranesze, 
jogei ant Williamsbuigo tilto 
rasta žiponas, 
rasta sekantis laiszkolis;
nors szita laiszkeli atradęs ma
lones ji perduoti mano broliui

$ J

kurio kiszeneje
“Kas

Statement of the Ownership, Mnniige- 
- meni, Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 21, 1912.

Of the "Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa., for Oct. 1, 1920.

State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before mo a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D* Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, defroses and says that ho is 
the Business Manager of the "Saule” 
(The Sun) and that the following Ih, 
to’the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on rcverSOIjpf this form, 
to wit: ' M

CUNARD LINIJA
Prigimta suktybe.

Žydelka Sore, jauna naszle, 
laukdama pirszlio su jaunikiu 
o norėdama goroi priimti, isz- 
kepo žasi. Tuom lai k mažas jo
sios sūnelis Lcibukas, po ne- 
baszninkui vyrui Merkeliui, 
labai godus smirdelukas, pris
itaikins paslapta, nusuko žą
sies kulszi ir pasislepiąs, kam
puti jo supaseziavojo.

Kada pirszlis su 
sėdo prie stalo, Sore net dabar 
apsižiūrėjo, jog stokas vienos 
kulszies žasej.

Labai susisarrnatinus prie 
svecziu, tuojaus savo Leibuka 
nužiūrėjo, jog tai jojo darbas, 
nes sukuls žydukas, ne tik tai 
ne prisipažino, nes ka dava- 
džiojo, jog žąsis buvo su viena 
koja ir kulsze.

Ne pagelbėjo tok i s 
ginimas Lcibukas aplaike taja 
bausme, jog per kelias dienas 
jaute skausmą ant užpakalio.

Ant rytojaus Sore su Leibu- 
ku ėjo per kaima, tame Leibn
icas patemijo žasi, snaudžente 
ir stovinto aut vienos kojos, 
ir paszanke:

—Mame, kiksi du,*, jr tam 
žąsis turi viena koja...

Ant tos pasakoj Sore tno- 
jaus suplojo delnais 
dus žąsis tuojaus iszkiszo kita I mortgages, 
koja. r

— Ar matai tu jukszas, jog L 
turi dvi kojas!...

Ant to sukins Lcibukas tuo
jaus atsake:

— Nu, ta.i

Didelis Laivas SAXONIA
575

Kon-Brooklyn. */
vyrui Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

neiszskaitomu
In Hamburgą { Treczia klasa $ 125D t Pridedant SS War TaxPridedant SB War Tax

Stelinokaicziui
Grand St.
verte buvo po peri ne balių ke
puraite, visa nuraszyta beveik 

rasztu. Dalis
laiszko skambėjo adresuota in 
broli sekaneziai: Mano mielas 
broli! Man niekuomet

todėl asz apleidžiu szi pa- 
” Paraszo nebuvo

ma iszskaityli.
adresu buvo nusiusta policija 
kuri atrado
staiga, bet jau uždaryta.

Manoma kad Stelmokai t is 
bus nuo tilto in upe nuszokes 

rrodel 
i njnku sargybai insakyta 

jifiszkoti upeje jo lavonu.
A . “

jaunikiu

nesise- Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

ke, 
sauli.

ir>au 
■l’ff H iu

O’

ga li-
Po nurodytu

kvietkininko in-

pneme var-
Eranciszka - Helena. Kū

mais buvo p. El ori jonas Bocz- 
su p. Helena Drob- _

' sjtxeski pasiimt 
mirė

kauskas 
niute.

t Praeita ketvorga,
(irszule Rnmanauckiene, moti
na žuvusio Erancijoi 

turėdama
seržento 

57 
Velione pri
būdama da

Ramanancko, 
metus amžiaus, 
buvo isz Lietuvos 
jauna mergina ir czionais apsi- 

Paliko dideliam nubu
dime vyra dvi dukteres ir vie- 

/ Kubertavicziene

vedi*.

na sunu:
Valiukevieziene

Petra kuris 
viena

czion mieste, 
isZ Kingstono ir 
gyvena
broli Juozą Bepirszti gyvenan
ti czionais. Velione buvo mal- 

ir m vieta 
pažinojo 
piūiedeli

apeigoms, ku- 
graborius Rėk-

Savannah, («a.

szaus budo motore 
nog visu kurie jąja 
Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms 
rioms užsiėmė

(įime Ožkabalių kainu1

’■ala pasidaręs.
sargybai

iszsitcJ*-

to wit:
1. That the names and addresses of 

the publisher, editor, managing editor, 
and business managers arc: 
Publisher:

invvko

liūtis.
Bartininkų parapijos.

— St vaikas dirbini-nku ant 
elektrikinio kelio ne
nes darbininkai sutiko ant isz- 
lygu, dabar aplaikydami po 55 
centus ant valandos.

— Ana diena garnys at bul
jono Cisarikus

drūta ir sveika
ke namus 
paliko jiems 
dukrele.

ir

t Gerai žinomas 
Mikola

visiems
Haughney (Kaierio 

žentas) po ilgai ligai mirė pra
eita petnyczios ryta, 
mas paezia, dukteria ir sunu ir 

kurisbroli Jamesa 
grabo rysta.

palikda-

užsiima

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 94 S. Cata
wissa St. Ka tik xsz naujo per
taisytas. Atsiszaukite pas

E. L. Maurer,
101 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

Vilnos — Vilnos.

Ka tik aplaikeme daugybe 
vilnos vissokiuose spalvose, 

iszmezgimu. Duo
dame lekcijas dykai. Visokiu 
kvietku del veseilu ir 
menu.

v iššok i nose 
Szilkai del

szer-
'I i

Jennie Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Kiladelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos pigei, 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 116

nes važiuojo in 
Namai randasi ant

jphieago. — P-nia Alice \Vli
te savo maža <lu

pa rsineszli
skersai 47—ta 

gatve ir pamaeziusi ateinanti 
gatvekari teip nusigando, kad 
paežiam vidury gatves pasili
ko bestovinti, kaip 

Motina szoko
ir tai jai pavyko, tik 

pati jau nebesuspejo 
(i’atvekaris ja labai pavojingai 

(ial mirs.

k rele
Mergaite bego

saldainiu.

Editor:

V. L.

tikta, 
kūdiki.

sužeidė.

stabo isz-
g(4beti ir pabii-

pabėgti.

Kulpmont, Pa. — Mirė czio- 
nais jaunas žmogus Jurgis 
Paulauckas, turintis vos 25 
metus amžiaus, 
liam nuliudimia 
riuos 
ves

žmogus 
turintis

Paliko dide- 
tevelius ku- 

užlaikydavo.
atsibitvo su

Įiamaldoms ant Szv. Kryžiaus 
kapiniu Mount Carmel.

Laidotu- 
bažnytinėms

kam mamele ne 
suplojai su delnais, kaip anam | 
žąsis gulėjo ant stalo tai nuo 
baimes butu antra koja iszki- 
szus.

W. D. Boczkowski-Co.
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
F. W. Boczkowskl, 

313 W. Mabanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Managing Editor: W. D. Boczkowskl, 
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
Business Manager: W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St. 
t Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa. 
Boczkowskl,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of tlie total amount of bonds

, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKL Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before 
me this 9-th day of October 1920. 
JOHN GOYNE, Notary Public.
My Commission expires March 10, 1921 

[SEAL]

KVITU

T

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu Bzlrdinga padekavono už 
telp puikia knyga kokia yra “Tnkntan* 
th ir Viena Naktų“. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink* 
Hinina diena ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau ncparslgabcnau isz redystes 
“Saules“. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas MalalBzka, Sparrows Point Md

SAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono žmonių ni 
puikus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas: Drs. Brundxas Cosmetics, 

8ta. W. Brooklyn. N. Y

Informacijas dykai.
Raszy*

.n.Tin/.diuuiu pv xxv. X XV.

Mercy Str. Philadelphia arba Į 
in “I
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. (t. f.)

Šaules” redakcija. Gera

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik IszSjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano 
“Gana Broliai Mums Miegoti“ duetas. 
“Kas man darbo“ duetas.
“0 Lietuva Numylėta“ duetas.
“Sudiev. Gimtine“ solo.
“Lalszkns pas Teveli“ solo.

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

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.
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“MEILE IR ŠEIMYNA'
MenraStis, kuriame telpa j domiau
si straipsniai apie MEILE, ŠEI
MYNĄ, daile, Mokslą, ir 
SVEIKATĄ; PAVEJANTI DAI
LUS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKI dar
bininkų išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI-

g I 
B' E 
I 2 2 
i s 
I i g § g
•MM*

= TYT0JAMS EUODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas s

'hi
0'2

5

■ I MOKSLAS

tos $2.00. Musų adresas: “MEILE 
ir ŠEIMYNA,“ 
Ave., Chicago, Ill.

2023 Saint Paul

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do- 

1 vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
L sansiuvas, vertes $2.00; (2) dvį 
L knygas: “Portugalų Minyškos Mei- 
$ li.ški Laiškai“, “Meile ir Daile“ ver-

JUOKAI

i
I 
g

SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS.

» > - ■ -----------T -Į

Lietuviszkas bankieriurf.
Atnesza žmogelis 

in lietuviszka banka, 
sztora, ne radias paties sztor-
ninko tiktai1 jiojo paezia ir to 
ji užklause.‘:

— O ka Horejei?
— Atnesziau padėti 

szimtu doleriu, 
nedings? :

— O ne bijok,- atsake poni 
Maniszkis su 

save klerką uždaryti kalėjimo 
tai tavo pinigai ne prapuls.

pinigus 
inėjo in

nes ar
pora 

kažin

bankierine,-

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus do*> 
laldotuviu, kriksztiniu, vesel 1 iju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigttis ir tt 
520 W. Centre 81 Mahanoy City. Pa

’ i -4 < #

Vyrai Kurie Aplaikys Užvilkta
Mokesti, Temykite!

I’

Visada ateina gailesties diena, 
. greieziaus ar vėliaus.
laikas kada pažiūrėsite adgal 
ant dienos kada gavote ‘ ‘ Back 
Money.” ir Ka pamatysite?
Ar matysite tuos pinigus laz
duotus— iszleistus — mažai ar 
visai nieko už juos negalima 
parodyti—

Arba matysite tuos pinigus 
insvestytus in juso Elektriko 
Kompanija, tie pinigai jumis 
dirba, darant DAUGIAUS pin
igo. — ATNESZANT JUMIS 
PROCENTĄ KAS 3 MENE
SIUS?
Pinigai indeti in szerus tos 
kompanijos atnesza jumis su- 
virsz 7% procentą.

Ateis

Iszpyldykite žeminus padėta kuponą ir prisiusiu te mumis
/ .f "t

Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept
Eighth and Hamilton Streets, Allentown, Pa. ,

Send me (1) 8-page illustrated booklet, “The Story of 
an Opportunity at Home,

i
•f

(2) Information about Penn*I

Sylvania Power <fe Light Co., Preferred Stock, (4) Details 
of Easy Payment Plan. ■ .

Name

Adress

V r...
t.

1 p ię k V ’ *
••••••A........

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu

W. D. BOCZKAU^kAS-CO., 
Mahanoy qity. pa.

ai t
1 'i

60c.

Skaitykite laikraszti “Saule > >

< t

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Įszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikragzczius.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. 'Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TBvyno. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus n6ra 
jokios baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Llc. 159.
Cor« IV* Long Ave* & S« Main St 

DuBois, Pa.

Raszyklte ant

>♦: 
t

p. Aleksandra Siliunas vienas isz Direktorių ir 
Kasierius Sznicerio Bankos

paeinantis isz Kauno vedybos, gerai žinomas ir pilnai 
užsitikejima bankos per 25 metus turintis, važiuoja in 
Lietuva ūmam laike delei isztyrimo ant vietos kaip page
rinti snsineszima su Lietuva kas-link greito ir atsargaus 
atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakorcziu.

Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savdokius 
greitu laiku piniglszkai paszelpti, prisiuneziant morns 
tuojau paskirtus del ju pinigus ir paduokit ju adresds/ 

m

Kauno redybos,

reitu laiku pinlgiszkai paszelpti
•» J •» * < j A

Tie, kurie norite gimines parsitraukti lai tuojaus prl- 
sinnczia pinigus ant laivakorcziu, o p. Siliunas pagelbės 
jiems Amerikon iszkeliauti ir kelia nurodys, 
tuojau, o malonei ant visu klausymu atsakysim.

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK
141 Washington St. New York, N. Y.

*

201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.
>***ee*ee*ae*ee*eeX<*X*4*w**4***1

t

Raszvkite

Nauji ĮRudenini])
£ Kotai Moterems
S

ir Merginoms
Szimtai visokiu puiku kotu del X 
mergaieziu, 3 lig 16 metu se- t

1

numo. Visokiu naujausiu madų t « « • •kotu del moterių ir merginu. 1
« • • •e • • • « •Pluszini ilgi ir trumpi kotai i

del diktu moterų.
Siutai ir szlebes del moterų, A 

lig 56 coliu didumo.
Aplaikeme

kaitinu. Ateikite pamatyt.

X 
. .2.

nauju gražiu ♦♦♦

I
i GUINANS:

Sztai Koki Prieteli Turite—: 
Merchants Banking Trust Co. Banke ; 
Yra tai pirmutine Banka Mahąnoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczial Ir 
pažinstami. <

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs-
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
namus. '' ______ Z

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlce-Prea.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewici
P. O. Fenton

9

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treas.
A. Danlsewici M. Gayula

T. G. Horntby -




