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ISZ AMERIKOS
Nesvietiszkai buvo iszalkias.

Laurel, Del. — Po ilgai li
gai kuria sirgo farmeris Izao
kas Dykes, atsikėlė isz lovos ir 
nusidavęs in kuknia pradėjo 

Pagal jojo szeimynos
jiripažinima tai Izaokas suval
gė, puse gurbo sakiųjų bulvių, 
visa szona kiaulienos,

valgyt.

szona puse 
kvortos dželes ir 20 su kori u. — 
Gilukis kad da savo szeimvnos 
non u rijo!

1920.

Isz Kariszku Lauku

o 
•S

Mirė Kunigas Serafinas
AVilkos-Barro. Gruodžio.

Liūdna man praneszti: 
kunigas Pranciszkus Serafi
nas mirė szi vakara 9 valanda. 

Kun. Pauksztis.
Su didžiu skausmu pranesz- 

dami Gerbiamiems skaityto
jams szita liūdna žino praszo- 
me pasimelsti už nabaszninko 
duszia.

Kunigai Marijonai.
Buk atsargas kokias laižybas 

darai.
Paducah, Ky. — Jaigu kas

KATE SU DVIEMS KOJOMS L

,v

Tula szeimyna Bostone, turi nepaprgsta kate kuri turi tik 
dvi kojas kaip tai ant paveikslo matome. Kate szokineja. kaip

Lenku Spauda velyja Nubalsa- 
Vimo Sutrikdinimo.

Kaunas, 4. 11Ą— Varszavos 
spauda 
Kaimo per

raszo, kad i n ėmimą s 
Žoligovvskio vais

kus labai velvtinas vra. Tuoini 
butu galima tautu 
Nubalsavimo nutarimą sutrik 
dinti.

Snjuitftbs

Lietuviu generalinio Sztabo 
Praneszimas.

t

Kaunas, 3.
kams Ged\vijus

patirti, kad 31. Okt. ir I

11 — M usu va t s 
in emu s, gavo

kongaras ir nejaiicze jokio nesmagumo

Lietuviszkas pustelninkas per
sekiotas ir nuskriaustas per 

savo artimus.
Wilkes - Barre, Pa. — Ran

dasi czionais žmogus vardu 
Juozas, apie 50 metu amžiaus, 
kuris ižgyveno szioi aplinkinė
je apie 20 metu.

numeta.
apie 

tuom,
Maitinasi

Apie

žmonoms turtingu.

namo

me patirti, Kad •n. ukt. ir i. 
Novemberio per miestą 500 su
žeisti Lenkai ir viens negyvas 

'ralis gabentas yra. 
kovos sunkios ir 

patrotingos buvus.

J

JONUKAI AR NORĖTUMEI IDANT IR TAVE TEIP RĖDYTU?
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Vaikai ant# Irishman, Avan salų, Galway Bay, Irlandijoi yra rodomi kaip mergaites.
Irishman^ žmonis tyki labai in burtus ir yra tosios nuomom s, jog tonais piktos raganos yra

J. I

lijl
»£

1

Lenku gent
Rodos juk
Lenkams
Ežerenu Szalyj iszmuszem mos 
Lenkus isz Turmont ir Sorol- 
viu.
sztabo,
▼alnanoriu
montininku

ft

4]

Zeligowskio 
Lietuviu vaiske 

Vokiecziu ir Ber- 
randasi, vra isai 

pramanytas. Lietuvos valdžia
visus valnauorius 

ežius, kurie 
peržengė 
ginus.

Pranešimas nuo 4. 11. Nuk
aut 3. 11.

Pranešimas 
kad labai prioszingos vaikams, bot mergaites labai myli ir nedaro joms nieko pikto. Todėl, tė

vai geisdami apsaugoti vaikus nuo tuju raganių, redo juosius kaip mergaites pakol neūžau
ga ant vyro ir gali patis save apsaugoti nuo raganių. Czionais

Tuo laiku 
kada jo drabužius kratė rado 
insiuta apie $1400.

Sugrįžęs isz beproeziu 
Juozas negalėjo pasilikti ir gy
venti su žmonėmis, nes jautėsi 
nuskriausto ant $500. Prie tos 
skriaudos gal prisidėjo ir tie, 
kurie dare krata nors visiszkai 
nemane pasilaikyti ir nepasi- 
laike Juozo pinigu. Dabar jis

ka kiti 
ejna isz laižybu, tegul gerai ap-lg2oszis metus iszgyveiio vieti- 

,j bažnvczios 
varpo. Vaikai, ^.VVGlla miszke ir tik kada pa-

5 pėdu 
akiu ir szrodo

svarsto, ar gales jiaises iszpil- njoi Hetuviszkoje
- .............j prie<lyt be skrandos del saves, teip hokszte

bažnvczios

prasergsti barberis J. C. Dmin|kliric tarnauja prie misziu ra- shx>dofmicste.
J —

viena
kuris padare laižybas su II. F. *do jin ten.

Sužinojęs klebonas liepe iszDarsey, jog kandidatas ant
Jis v ra aukszczio, 

in tikra
Cox, bus iszrinktas ant prezi- ten iszeiti. Tuomet jis nuėjo in įPUstelninka. — P. P. P. 

lartima giraite ir iszsikase gi- __ . ......
liai in žemes ir gyveno iki vai- ^ePrlenie milijoninio palikimo.

, Mass. — 
22f“metu am-

dento. Laižybos ėjo isz to, jog Į 
patarnaus visame 
kada jam patiks.

Dabar Darsey lankosi pas bar- 
beri kas diena, duoda plaukus 
szukuot, kirpti, szvoisti czeba-

barberis 
Daarseyjui

artima giraite ir iszsikase iri-

Buzzards Bay,
<

I 4

kai užtikę pradėjo persekioti.
Negalėdamas ilgiau būti toje ’'Chnrlus Garland 
vietoje įsikaso kitojo ir tail) žiaus, pagarsėjo po visa svietą

tus, masuoti veidu ir naudoja (os jn vieta, 
brangiausius kvepalus ir alie
jus. Kas diena padaro kasztrr 
ant keliolikos doleriu. Barberis 
turi jam tarnauti už dyka per 
keturis metus, o da to viso tik 
pradže, o kur pabaiga ?

yra vokie-
Lietuvos rubežiu 

tuojau atgal padau

užpuolėtyj nuo 2
Lenkai musu žvalgus ties Su- 
rolny Ežerenu Szalyj. Jie tjfcpe 
atmuszti. Vakar buvo ant abie-

♦

ju Vili jaus pusiu susirėmimu 
tarp Tardpno vaisku. In Vil
nių yra nauji lenkiszki Vais
ku i parvyko.

lankei savo sūneli in andarokus, jaigu yra nepaklusnus ir vadina

ISZ VISU SZAL1U
Bei linas.

Gebbhard, kuris dare 
operaeije ant 

, staiga i

U.

A įnori ko
“sisi!”

motinos parodo

KELIAUJANTIEMS
AMERIKON.

Valstijos Departmento aty- 
da buvo kreipta in ateiviu pas
tangas inejti in Suvienytas 
Valstijas isz Kanados be pasz- 
portu nuo savo valdžios, ir be 
“vizų” nuo tinkamu Ameri
kos konsuliu Europoje. Sulyg 
dabartiniu i n statymu Ameri
kos konsuliai Rahadojo negali 
44vizuoti” ju paszportus.
x Daugelis 'ateiviu, dabar gy- 
venaneziu Europoje ir norint 
atvažiuoti in Suvienytas Vals
tijas turi pažystamus ar gimi
nes czion, kurie nori jog jis at
važiuotu. Iszvengt kliūtis ir 
trukdymus, pažystamai ar gi
mines Suvienytose Valstijose 
turėtu paraszyti norintiems at
važiuoti apie naujus instaty- 
mus, kaslink “vizuojimo” 
paszportu ateiviu norineziu 
atkeliauti Amerikon i^z sveti
mu szaliu. Patartina sekti že-

Daktaras papaiko, supjaustė li- 
gonia ant szmoteliu.

Daktaras 
lengva

sarganczios mo- 
teres, staigai pa paiko ir su
pjauto ligoniu ant 
nes jam nudavė, jog jisai pjau
sto lavonu. Daktaru 
paikszu name, idant 
nedarytu operacijų, nes tai ne 
pirma karta 
smegenysia 
pjausto pavojingai keliolika li
goniu.
Japonai iszskerde visus gyven
tojus kaimo; degino mokslai- 

nes ir bažnyczias.
Tokio. Aplink i nešiu 

rias užėmė Japonai, 
ten daugiau kaip 
niszko vaisko, kurie kas 
degina visus kaimus, 
ežias ir mokslai nes o 
szaudo kaip žiurkes.

Pirmiausia Japonai

szmoteliu,

vizųku re i via i sukilo
dže apiplesze visa 
tam padege isz visu
1 change
O*

uždare 
daugiau

k a jam

KareiVei sukilo, apiplesze ir su
degino kiniszka miestą.

Shanhai. —- Pagal aplaikytus 
telegramus isz Ichango, Hupeh 
provineijoi, tonaitinei kiniszki 

prieszais val
inius! a po 

• kampu,
randasi apie 40,000 

gyventoju o 128 svetimžemiu.
Suvalgė visas žiukes, 

szunis ir kitus gyvulius.
Konstantinopoli us. — Vienas 

isz pabėgėliu isz lladzino, Ma- 
Azijos, kuris pabėgo lai- 

miesto per 
Turkus, apsakinėjo, buk gyven
tojai suvalgo visa, zoposti mais- 

’•yvulius,

rūtelei
susnnaisze ir su-

. r * v j sf i y

apie 20 sykiu kilnojosi isz vie- jog įieprieme milijoną doleriu . • | - • • -
Jo visa laika darbas buvo kalbėdamas 

toks: prisirenka visokiu isz- ne uždirbo ir neprivalo juju 
mestu daiktu ir iszrinkes par- turėt, 
duodavo ir tuos pinigus taupe 
vargo senatvės laikams. Nega- kuris gyveno Bostono ir mirė 
lodamas ilgiau į 
kiojimu sumanė nusipirkti 
grintele ir joje sau ramiai apsi
gyventi.

Pirkdamas neužmokėjo visu 
pinigu nors 
tik $800.; inmokejo $500, o 
$300 liko skolingu. Žmones lyg 
pavydėdami sumano isztirti ar 
daug Juozas turi pinigu.

Viena nedeldieni einant isz 
bažnvczios kaimynai užsikvie- 
te Juozą pas save ir pažadėjo 
duoti apsiprausti, duoti gerus 
drabužius ir czeverykus. Juo
zas nieko nemanydamas 
jo. Jam tuojau prirengė 
dyne ir liepe eiti nusimaudyti. 
Kuomet Juozas nusirengė, 
staiga inbego jo geradariai pa
grobė drabužius ir insinesze in 
kambari užsirakino duris, kad 
negalėtu Juozas inejti. Juozas 
mane, kad jau dingo jo visas 
turtas ir negalėdamas inejti 
atsiimti drabužiu, iszbego nuo
gas ant gatves jeszkoti polici
jos ir kad su jos pagelba galėtu 
atsiimti savo turtą ir drabu
žius. Nubėgo in miesteli vadi
nama Georgetown, Pa. Polici
ja maezius ant gatves pusnuo-

prisirenka

sumanė

r

jkuri jum tėvas paliko po smert, 
(i

t----------------------’ buk tuju pinigu
I

Milijoną paliko jojo tėvas

Nelaimes per apsidegimus.
Wilkes - Barre, Pa. — Kada 

szeimvna Vinco Czesnulevi- 
eziaus buvo susedia prie vaka
rienes, juju dvieju metu kudy- 
kis nutrauko nog stalo stalte, 
perversdamas lampa kuri oks- 
plodavojo, apdegindama mirti
nai kudvki ir tęva kuris sten
gėsi užgesyt liepsna.

Chicago. — Berta Cohen, 7 
metu mergaite stengdamasi iž- 
gelbeti savo skudurine lelukia 
isz ugnies, pati pavojingai li
kos apdeginta ir kaip rodos tu
rės paaukaut savo gyvastelia 
nž lelukia.

Detroit, Mich. — Siausdama 
prie ugnies kuria vaikai pada
ro prie geležinkelio, 4 metu Es
tera Maleskiute mirė nog apde- 
ginimu kokius aplaike per už- 
sidbgima josios szlebukes.
Pacziule nenorėjo paleist bur- 

dingieriaus, vyras iszmete 
jin laukan.

Mount Carmel, Pa. — Gaspa- 
dorius Julius Buczikas, 
jog jojo burdingierius .
Troczkis gaudavo burda pigei gi žmogų palaike už kvaila — 
ir apreiszke jam, jog turės mo- suaresztavo ir nuvožė in bepro- 
keti daugiau už burda, T 
Troczkis apreiszke gaspadoriui 
jog nemokės dauginus ir pasi- 
jeszkos sau kitur burdo. Bu- 
czikiene užsispyrė, jog josios 
burdingicrius.pasiliks pas jaja 
už ta paezia prekia. Buczikas 
nog savo neatstojo ir užbaigė 
visa barai apie burdingieri per 
iszmetima isz namo nog gonke- 
liu su bakseliu. Troczkis puolė 
stacziagalva 
sau pakauszi. Buczikas likos 
aresztavotas o burdingierius 
randasi ligonbutije. — Geras 
būdas atsikratimo negeidžia
mo burdingieriaus, ka privalo 
įr kiti gaspadoriui padaryti.

, mane 
J uozas

peYskeldamas

r>

pakęsti perso-'ana diena.
Sūnūs pasakė 

buk taji turtą jojo, tėvas surin
ko neteisingu 
damas 
tiekgrintele kainavo 

inmokejo

Juozas

advokatams

budu, apiplesz- 
žmonis, o turėdamas 

ne gali tarnauti 
Dievui ir mamonai.

Jaunas Garlandas turi pa- 
czia ir viena kudyki. Jojo pati 
sutinka su savo vyro nuomonia 
idant pinigu nepriymtu. — Te
gul prisiuneze mums, o mes pa
sinaudosime isz juju.

pinigu

nze-
mau-

Trumpos szlebes, trumpos pan- 
cziakos, trumpas gyvenimas.
Chicago. — Mergaites, jaigu 

jus nesziojote Hrumpas szlebes, 
trumpas szilkines paneziakas, 
mntaplius ir jekutes 
ionis, tai ne ilgai

ant szio svieto. Teip prasergsti 
Iloffmanas visas 

nergaites kurios sziadien tik

su sky- 
gyvensite

coroner i s

Lenkai spaudžia sugautus 
Lietuvius.

Kaunas, 4. 11. Krtjp isz Len
ku sugavimo pabėgo Lietuviu 
karininkai praneša, priverezia 
Lenkai visus Lietuvius raszta 
pasiraszyti, kad su jeis yra ge
rai apsieinama. Tie, kurie ne- 

, yra visaip persekio-oasiraszo 
, amais.

Daug lietuviszku civilistu 
yra stovykloj Dombie ties Kra- 
cavos internuoti. Jie kenezia 
didi bėda,
ies savo drabužiu apipleszti ir
ccnczia szalti be bada.
yra mirė.

yra didžiausios da-

Daug

nuo

Del Lenku-Rusu Sutarties.
Kaunas, 3. 11. “Laisve” de

da straipni kuriamo taip sako
ma: Lenkija reikalauja
Latvjos už zokanišzka (de ju
re) Latvijos pripažinimą, kad 
Latvija nomaiszytuos in Lietu
vi u-Lenku gineza. Taipojau ne
turi Latvija žeiyesi reforma, 

lenkiszkus dvarininletgaliu 
kus tropyti. Taipojau reikalau-
ja Lenkija, kad Latvija ant 99

pusiau apsitedia vaikszezioje, 'metu Liopojaus, Rigos in Vin-
nes per tokius parėdus užsi- 
szaldo, gauna uždegimą plau- 
cziu ir kitokes ligas ir greitai 
ejna in kapus. “Redykites mer
gaites szileziau o gyvensite il
ginus, o nevaikszcziokite pus
nuoges idant parodyt savo pa
vidalą del žiopliu.” Toki patu
rima duoda Iloffmanas. — Oj 
teisybe, nes sziadien merginos 
ir nekurios pusgalves moteros 
rodosi teip, jog visa juju paro
da galerna insideti in kisžoniu

davos uostuose teises gautu.

Pareikalavo guzutes, gavo pa
mazgų ; du užmuszti. y

kates

1

žosios 
ke apgulimo tojo

valgytto, pradėjo 
szunis, arklius kates ir žiurkes. 
Kada Tiirkai likos atmuszti per 
Prancūzus, persistatė ten 
sus regėjimai: žmonis 
cziojo nuogi, ‘ i 
szeszelei, o lavonai gulėjo 
ulycziu visur, jog negalima bu
vo ne praeiti, 
sa miestą buvo 
jog francuziszki kareiviai turė
jo naudoti maskas ant apvali
nu) ulycziu ir padarymo mieste

g'..

bai- 
vaiksz-

ku- 
randasi 

15,000 japo- 
diena 

bažnv- 
vyrus

apsi a li

kasi ink

iždžįuvia kaip j bia kainui, po tam uždega, o miaus priduotus pamokinimus:
kada vyrai pradeda bėgtinjuo- 

milaszir-
Tokiu budu sudegino šia gaut paszporta arba leidi-

po tam
ant

Smarve po vi- 
neiszpasakyta,

sius szaudo be jokios
dystos.
jau 48 kaimus, o vienam kaime
iszskerde 26 L gyventojus.

Japonai iszsikalba,. jog turi 
nubausti tuosius,

bet ežiu narna. Negelbėjo ne Juozo 
aiszkinirnas.

Tuose namuose Juozas iszbu- 
vo du metu. Gydytojai pripaži
no, kad Juozas nėra kvailas ir 
nėra reikalo laikyti tuose na- 
nrŲuose. Juozas ne kiek nepyko 
už pralaikyma beproeziu na
muose ir pargrįžęs rūpinosi 
pirmiausia savo turtu. Jis rado 
savo grintele parduota; nes 
advokatas nerasdamas savin- 
niko negalėjo laikyti, kad kas 
apmokėtu likusius $300. Tokiu 
budu Juozo dingo $500.

Nors Juozas pirkdamas tu- dasi 65,863,745 galonu guzutes.
f

Passaic, N. J. Antanas 
Granicas, Andrius Baranskis ir 
Stepas Paducz, a te ja in saliuna 
Franc Makowskio, pareikala
vo guzutes. Franas ne turėjo, o 
gal nenorėjo duoti nareikalau-

i

paredko.
Vokieti j oi nužudo žmogų už 8 

centus.
Berlin. — Baisus 

isztvirkimas po visa Vokietija. 
Žveriszkos žudinstos 
neja ant, kasdieninio 
o jaigu yra neapkeneziama 

atsi- 
už maža 

atlyginimą, kurie nužudo žmo- 
gu‘Berta Kass, pati karezemnin- 
ko Berline, pradėjo 
savo vyro, ba turėjo prielaidinii 
lodei vyras radosi jiai ant kelio.

Iszo-

sziadien

atsibuvi- 
paredko,

yra 
gali nog josios 

kratyti labai lengvai,
ypata, tai

Neverkite,da randasi magazi- to go,.im0; tik pJ.ipylo tris etik.
nosia 65,863,745 galonai gu

zutes.
Washington, D. C.Washington, D. C. —* Pirma 

prohobicijos' meta, likos isz- 
traukta isz randaviszku magazi 
nu 28,299,910 galonu guzutes, 
kaip pranesza padotku kaiųiso- 
rius Williams. <

Da tosia magazinuosia rari-

lus su pamazgoms kuri szia
dien vadina ‘4alum.” Kostu- 
meroi teipHnirszo ant Frauo, 
jog vienas 
revolveri
kilodamas jam in kakla. Pranas 
pasilenkė po baru, paėmė re
volveri ir silgražino szuvius. 
Kada palicije adbogo ižgirdia

rojo pinigu ir galėjo užmokėti Todėl nesirūpinkite, .da guzu- 
rtnoitiA/1 i 4*z>a ti nni bnl i r\l i Ir motaivisus, bet nendre jo pasirodyti tęs užteks ant keliolikos metu.

kurie vra 
prieszingi valdžiai o ypatingai 
tuosus gyventojus kaimu, kurie 
yra prielankus razbaininkams, 
kurio žudo japoniszkus karei
vius. — Tokis išzaiszkinimas 
yra neužgaiiadinantis del svie
to.

L Ateivis turi visu pirmiau-

jma nuo savo valdžios.
2. Turi pats ypatiszkai nusi- 

neszti ta paszporta Amerikos 
komisijonierium ar konsuliui 
ąreziausioje vietoje. Komisi- 
jonieriaus ar konsulio ofise tu
ri padaryti aplikacija del ° vi- “ 

leidžiant juos keliauti inžos”, 
Suvienytas Valstijas. Turi tu
rėti tris savo paveikslėlius 
(fotografijas). Patartina turė
ti su savimi laiszkus ar kokius 
nors prirodymus nuo savo gi
miniu ar draugu szioje szalyje, 
iszaiszkinant, kodėl jie nori at
važiuoti in Suvienytas Valsti
jas, koki užsiėmimą mano sek
ti, su kuom gyvens (jeigu atei
viai bus dabar gyvfcr^ancziu 
Amerikoje giminiu užlaikomi), 
ir ar gimines galeš prižiūrėti 
juos kuomet tik atvažiuos.

Nei vienas ateivis, ant kurio 
paszporto nebus Amerikos Jko- 
misijonieriaus ar konsulio ‘‘vi
za” bus inleistas in Suvieny
tas Valstijas. Ypatos czionai 
Amerike neturi kreiptis tiesiog 
in Valstijos Departmenta kad 
palengvintu giminiu inieidima, 
nes tie norintieji turi visu pir
miausia patis kreiptis prie 
Amerikos komisijonieriaus ar 
konsulio Europoje.

Amerikos neteko 34, 249 karei- per generaliszka sztaba, tai 
Europinėje karoję žuvo ameri- 
koniszku kareiviu 34,249 o su-

GROMATA ISZ LIETUVOS.

pas broliP. Ivnskas raszo
Feliksą Ivinska in Waukegan 
III.

nekensti
. . .... i

jus ant ulyczios

jeigu praszalins josios vy- 
Laivoriai priėmė pusiulini-

ti, su kuom gyvens (jeigu atei-“ Žiema Lietuvoje jau prasi
dėjo, sniego nupuolė ganadaug, 
lyg sziolei buvo pas įpus 
malszuf bet 21 Rugsėjo, 
perlaužtas musu fruntas 
Augustavo ir pasiekė mus Kup- 
czmiesta, Laipintus ir Liskava. 
Prieszai isztusztino, kluonus ir 
paome gyvulius. Visus za- 
pasninkai” nuo 35 
eiti in kariumene.
reikė visokiu drapanų, pirszti- 
niu czebatu ir t. t. Todėl mel
džiame Amerikiecziu idant ne
sigailėtu auku del tuju, kurio 
gina ir laisto krauja del apgi- 
nimo tėvynės. Petras Ivinskas

gana 
likos
nuo

%

Visus
metu turi 

Kareiviams

Nutarė jin nusikratyti.
užkabino tris 

jaivorius ant Unter den Linden, 
kuriu visai nepažinojo, pasiūlė 
jiems penkos markes atlygini
mo, 
ra.
ma o kada vyras iszejo ant uly
czios, laiVoriai užklupo ant jo 
ir subadė peijeis ant smert.

Bet likos i. ‘ 
in jin, patai- prisipažino prie 

i kas juos ant to 
tai likos nubausfais 
gyvasezia iii kalėjimą. Moterė 
likos pakarta. . y /

Penkios markes yra tiek, 
kiek asztuoni amerikoniszki 
centai, >

alum.

isz juju isztraukes 
szove

aresztavotais ir 
žudinstos ir 

rikalbino. Už 
ant viso

viu, o sužeista 224,089.

, Į
U|I

d

b

szųvius, rado gulineziųs negy
vus Gronica ir Barenski, o Pa^ 
ducza suome vėliaus.

Washington, D. C. — Pagal žeista ir mirė nuo visokiu prie- 
šuskaitima naujausio raportožaseziu 224^089. ■*/!
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2 ŠAULE

KAS GIRDĖT Darbininkai kurie 
blogus laikus ir czedino dide
lius uždarbius, tieje bėdos netu-

prijautė ir Nauja
j

AQUITANIA, 14 Decemberio 'j

*•* Treczios Klasos Szipkortc
. $125.00

IN LIEPOJU . . $145.00
Prldcflaivt JptS VVnrTnx

CUNARD I JNIJE 
ft 1 < I '

-----Tiktai 9 dienas in------ 
Hamburgą ir Liepoju 

Per 'Amelija

1/

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena*

stralije, ir Nauja1 Zelandija 
prieszais Japonus, Kinczikus ir 
ir kitas aziatikines veisles žmo-

Japonhi karštiną gelto-

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus *
< ir moteris. 1

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“ kuria man pp- 
siuntet, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- . 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszfmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti iietuviszkai kad kož- 
iKis turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
netyri reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
r.upesczius savo kasdieninio gyveni
nio, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmlna. 
liekavo j u tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena Žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 

nnrTenlamo • VOJU P’Hku kalendorių ka man
DRUGGISIS: Y on enn get Nnga-Tone prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
from your Jobber or direct from The tamstoms sveikata ir laime sziame 

Viso glaro velljentls pasi-

i .1ros, tik tieje daugi aušo 
rie neatsiminė ant rytojaus, 

g:-?:

kens
turėsimo'kuri___________ _____

linug dubeltavu szveucziu kaip prixloisdami už,darbi teip 
is uždirbdavo.

xkteinanti meta
1

mums kaledorius parodo: Nau- |at |<ajp juo
su ba toje, 
szvente o I

jas Metas pripuola.
per tai ir Nedėliojo szvente oi Kauniszke 
kiti nedirba ir pandedeiije. Pabaigoje Rug

grei-

niu.
nuosius 
tavoru 
sklypu,

ant boikatavimo
^(teitianeziu isz

visu 
t uju

■

Kožna dalia kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos. 
TONE turtingas fosford nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda iaz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojamu Ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, Indigestlja, dispep 
sija, konHtipacija, galvos skaudėjimas, 

į Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimą, nžszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaistu. Duoda gera 
apetitu, padidina svarutna, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
inenj. 
kūno dalis.
sveika, gražia moterį. Tukstancziai 
Žmonių Ima ir giria'NUGA-TONE. Isz- 
Klrpk azt skelbimą, paimk In aptieka, 
gauk bonka NUGA- TONE r Jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bai- 
anca aplolkoriui Ir gauk pinigus atgal 
.Jei negausi aptickoj, prlslusk mums 
$1.00 Ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
sta, už siuntimą primokama.

NUGA-V.
v

»
■<!»Lietuva raszoy y

gsejo menesi, len- 
pagrobe Seinus su aplinkų-

b Y

puoszimas grabu Memorial Day fcaį 
pripuola panedeije todėl ir su
imtoje szvente.
tas bus panedelije, suimtoje i r! vento.jiiM
szvente. I ~1— ***** 1 *
puola 5 Sept., teipgi dvi dienasjiems dantų.

Mitchell Day 29 valsczians
S Nedelioje O k-nimn crvv0ntnif>s

parvažiavusios

Dži u lajaus 4-

Priesz kare vokieeziai ižger- 
davo kas metas szeszis milijo
nus bonku szariipano, sziadien 
ižgere deszimts milijonus bon
ku arba už 36 tukstaneziu mnr-

•sz

ims.
iinis vol predojo terorizuoti gy-

1 Vienas barbariszkiau- kiti ižgere dauginu knip4>ri<
Labor Day kuri pri- snl ju darbu — tai iszhndineji- kare, o sziadien ižgere už szim-

szVentos
Kalėdos pripuI 
szvens panedelije. 
ledos pripuola Subatojo, 
ir panedelije szvens.

Buvo teip: ta tukstaneziu markiu 
Radžiucziu bonka szampano 

Maezioniutes szimta markiu.
Szimet Ka- nesenai parvažiavusios isz vertelgystoje ir 

todėl IAmerikos, lėnku kareiviai atoje yra kanuodidžiansias 
,k imas, o žmonos I.

-

Nedeliojv o kaimo gyventojos 
t < • J 1 J* I

pasipleszti, pastebėjo 
ninkes auksinius 1 

Vieno moto Suvienytųjų \al-’rinos patys prievarta
stiju rugepjute yra teip milži-‘nos iszeme ir rekvizavo.

“rekvizicijų“
in grobia pagrobtuose

“ i'se.”

k

S

IN HAMBURGĄ . i f

, o kažna 
knsztuoje po 
l'uom laik 
pramony stoji1 

. ........  1 nepasiso-
szeiini- kimas, o žmonos kenezia di- 

dantis, ku- džiausią vergu ypatingai maži 
1 isz bu r- vaikai.

“ Sztai
daroma įpuola po puse markos ant me- 

lenku krasztuo- to ant sžampano.

vertelgystoje ir

niszka, jog galėtumėm 
pinti visus grūdas i 
KM) pėdu ploczio, penkių myliu 
ilgio ir dvi treczios mylios gy-|

Jeigu viską sudotumeml
ant vieno margo žemes, tai stul- kojom, kaimnocziai persimaino meto, 
pas pasidarytu 214 kartu di-'ant dideliu ponu 
dėsnis ne kaip dldžiauses na-Ubagu.
mas Woolverto Now Yorke, ar-1

patnl-ikokiu
« •

Priesz kare Vokietijoj pri-

f ii

■ Kreipkite* in artitninuti Cunird Unijos Agentą 

mi nntnii imiMibii i'iiawHCTWMWMawBMB
gerai, padaro kai
NUGA-TONE HUatlprina visas

Buhu<)avoja tvirta vyra Ir 
gražia moterį.

Ii o.

UJHVHV Į F V/ 111(41 IMT* <4111 I I K *
Ii _ A f-' ‘

_   _____________ g__________ j I..................................... . . ,, .

IpatssklypilH kuriam kerszina su 
bankrutinimas, ižduoda ant 

Rosjoi viskas virto augsziyn kožnos galvos po 18 markiu ant
bankrutinimas,

Sziedicn tas

užsibaigėBeri i ne 
arkliniu lenktvniu.

/ buk

«a» M" W *— —■ <—1 <*» <■» w w eoeee • — > «

Daktarai KOLER yra vlenatlnla tarpo Lietuviu daktaras 
Jinai moklnoBl Varuzavojo, studijavo bogijo 

32 metufl invalrlaa Ilgas vyru ir motoru, todėl jau nuodug
niai pažlnsta. Gydo užšinuodinlmn kraujo ir nįipnybos 
vyru, aptingus, niežėjimus, ligaa tinimo, invalrias ligas 
paclnanczlnu nuo neczyHtnmo kraujo. Ataiszauklto ypa- 
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz-' 

kai ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Nedollomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
. —h—i m —1 ■»«» W W w «

VYRU
LIGOS

sezonas
Laikranz- 
vokiszki

o ponai ant
........^... Dabar po kaimus uže-
’jo miestiszkas gyvenimas su vi-lezei praneszh

ha užpiltu visa Central l’arkn sokeis smagumais kokio tik di- sportai iždave ant visokiu pasi- 
...a* Anrliz. A ;r. 1 I 1.11______ • ___:.. .A_______1......... _.l_________________________________ 4 4.-1 .ant 190 pėdu gylio. Arba jei
gu tos rugepjutes grudai lytu .Kaimnocziai majno maistu antjinarkiu. 
ant New Yorko isz debesiu, sa- 'visokiu papuoszu ir noreikalin- 
kftnt. po milijoną buszeliu ant |gu dalyku, 
dienos, tai nepaliautu 
!<r:0 metui.

deliuosia iniost uosio radosi, linksminimu 442 ’ milijonus

Plttsburgo.

man

from your Jobber or direct from The" tamstoms 
Aut lomi I I ,ii bora t or y, o.U Ho. Ilearborn ■ gjyvimime.

Retail nrice $1.00
St. Chicago. AbHolutf'ly gaarnnted. Į lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz

i Lietuvos Prekybos ir
8, IR JO SKYRIAI

____________ IKSlIiiKMHHinRHM

Pramones Bankas I
SKAITYKITE “SAULE“

, Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules“ iszlcistuves o gausite tuo- 
jaufl per paczta.

a.-T-
Žjg

ir v^3

■rS;
X: ’£’-±> . -M

«*•VILNIUJ “
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ 
’ " VIRBALYJE

iszmoka pinigus pasiustus
Kol žemas auksino kursas

Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.

i
I

rxnr
‘SŽL’U

■■■hiįl

P•4 r
i
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Ir da tiejoi linkai rugoje, jog 
veiku-!ni‘galos užmokėt kariszkos mo- 

alijonl n$, 
sportavi- 

Vokiocziui neprivalo nie- 
kas tikėt. _____

AR TURITE APDARYT KO
KIA SENA KNYGA?

Sena knyga, 
prietelis, kurio 
mirszti. .Jaigu turite kokia se
na arba apiplisznsia knyga ant 
apdarimo, tai prisiunskito, o 
bus apdaryta geriau kaip nau
ja, Teipgi apdarom visokes is
torines knygas 
laikraszczins kurie iszejna pa
vidalo knygos.

Siunskite visas knygas in ro
dą kcije 
žinoti 
tuos.

X . X.TXXJKXSEX

Už maistu 
lyja lyg burna niekeliuos lovas 

gsineis materocais, 
Iszlehes ■ ilaikraszcziuosia deriu, szilkines 

lankei, buk valgomas tavoras.'fartapijonus, kuriuos 
drapanos ir kiti dalykai knknes.

Po kaimus likos

Skaitome

mesa, 
atpigo, bet sztorninkai ir bueze-

*

su spry n- kesties uždėtos per 
puikiauses o milijonus tūri ant 

del savo moterių ir duk- 
paneziakas ir 

stato in

i mo.

I

V t
lis lakstantis Naktį

past atyt i 
rei užginezina buk tavoras at- krutnmuju paveikslu teatreliai 

buk tai laik- ir kiti pasilinksminimo vietas,
— -kurios daro puiku bizni, o mies-

pigo kalb<‘<btmi. 1
raszcziu melai ir iszmislai.

Bet E. G. Brown, prezidentas Įtuosia tas viskas nustojo.
National Livestock Exchange.

• Bl. >1 •

Kas isz tu visokiu smagumu, 
sudeda visa kalte ant buezeriu i jeigu pilve žarnos grajina gai
ns brangia mesa, nes 
mėsa yra teip pigi, kaip 
1914 mete, tai yra “ 
padarytas nesenei tyrinėjimą 
parodo, jog “retailerei 
buezeriai uždirba milžiniszka 
uždarbi ant mėsos 
selenai, bet žmones 
jokios naudos isz tojo atpigimo

sziadien į |ps marsza ? Kaimnocziai 
buvo 1 maisto, bet pinigu m 

wholesale’’I juos maino 
s Teip, svietas 

a rba' a ugszt yn k o jom!

>

ant visoku 
sziadien

turi 
turi, tai 

nieku, 
virto

* 1

o ne whole- 
neaplaiko'tnviszk
j * q

Gal ir teisyln*, nes p. Bowna- 'motor 
nas žino k a kalba ir yra
apsipažinęs su mėsiniu bizniu, 'za: “Kas tau pasidarė Juozai.

'jog nedirbi ir paezei ir vaikams
Kokis tai Antanas Dvilaitis,'neduodi ant

Liet u vys, padavė in < 
suda petnyczioje ant permaini-l 
« w*w r, ■ w • t x'v • v »• 4 % w x « • . 1 x . ■ x 4 .4 w * 4 » % < x *
Jakubowskio. Kada jojo sudžt1 
užklauso kokia turi 
ant permainimo savo pravardes} 
ant Antano

Ana diena atsibuvo pas lie- 
a

zo Kerczino, kuri skunde
x -p jOg neduoda

gerai maisto. Skvajeris tare in Juo-
“Kas tau pasidarė

skvajeri teismas Juo- 
jojo 
antjiai

užlaikymo! Kas
czikūgini Įtai ?

“Ponas skvajeri 
mo savo pravardes ant Antano,riu laiko dirbti?

“Kaip tai ne turi laiko dirb 
? S
“Na tegul tik poną

Jakubowskio tai ris paima aleveli ir pradeda ro- 
atsako, jisai ketinu apsivesti su [knot, kiek asz turiu 
lonkiszka mergaite o idant tu-.darbo, 
reta su ja ja laiminga gyvenimą 
Antanukas geidže 
savo liet u v isz k a 
lenkiszkos.— Asinus asinorurn.'perkelemas metas, tai pasidaro 

------------ 244 dienos.
>2, tai pasidaroWashingtonas

y asz ne tu-

♦i
ir

lai kaip senas 
negalima 11 ž-

ir mažesnius

Saules’b o duosime 
kiek

< <

apdarimas kasz-
- (t. f.)

priezaste (tiI 
-I - s skvaje-

laiko ant

Kožnam darbininkui priguli 
permainyt 18 valandos miego ir 8 valandos|rvi i nei i nv i o įlinku ii o vuitlliuc»

pravarde ant pasilinksminimo, o kad tai vra 
____ :_____  i..... _______ _i... i • _

I
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kuogreiozia usia
A(1 ENTL K A N E WARK E.

pinigus L. P. P.’ Bankamdek

per savo
> >1 irViena

C
M

5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus ncapribotam laikui, 

priimaPinigus pasiuntimui1 priima ir informacijas apie B 
susidėjimą,banke duoda Banko agentūros vedėjas B

M. NARJAUSKAS,. i 747 Broad St. Newark, N. J. |
Bagonro? hm! imi ■
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Rankvydis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki* 

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo-
Rytojaus. Puslapių turi 310. Audinio apdaruose# >***»
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Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Laiis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap- 
darai, brangia moroko skūra 
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Knygos Didumas 6% per 9%. Hlilrfrcki OO 
150 Paveikslu, 704 Puslapiu. “■ ™
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Griebė už masznos ir pakilo augsztin. (P.5U) '
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje^

aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marniuruoti.
IKolanm.__JfvlO.OO

Nedeliu
296

turime 
dienos.D. Vanderli-

pas, amerikoniszkas bunkeris,IDarbininkui priguli puse die- *1** a v I t . ♦
i

t" ' ^02, r
apie kūpi jau raszeme, sugfyžo jios suimtomis 
isz Rusi jos kur aplaike nuo Le- pasidaro per 
niuo užkalbinimą ant 
tavoru ant bilijonu <’

lokomotivu. — Kvailas į valandos ant piet ir parūkime 
Ana menesi likos pypkes, kas pasidaro ant meto 

parduota ant licitacijos
converi, daug lokomotivu ir vi-;bo tiktai 16 dienu. Kožnam dar- 

sanvaites

ne dirbti, kas 
meta 26 dienos, 

visokiu Pasilieka ant darbo 1

5000 
lepszo j i mas..

tiktai 44 
doleriu ir įdienos. Žmogus reikalauje l1/*1

1
Van - 28 dienos. Pasilieka ant dar-

šokio geležinkelinio matorijolo binikui priguli dvi 
kuriuos užkalbino bolszevikai, vakaciju ant meto, todėl pasi

lieka dvi dienos ant darbo, vie- 
bm isz tu didu.! priguli ant nn- 
vaikszcziojimo Dzin laja u s o Ii- 

la a a • a

bet neturėjo kuom užmokėti.
Visas tas biznis kvepia jeruzo-jna isz tu dienu priguli ant ap- 
liniszku '•zesnoku!

Blogi laikai duodasi 
po visa sklypą, trys* 
suvirsZujn darbininku 
sziailien be darbo, 
pasiliko be darbo ir nemokėjo 
czedyt ant juodos valandos, at
iminėja sau gyvasezius 
pesezio ir vaigo, kiti apipleszi- 
neja tuosus, kurie turi daugiau 
kaip jiems reike turėti, apiple- 
szimai banku ir dideliu kromu 
atsibūvi ne ja visur, žodžiu mu
su “

kusi diena ant szventimo mano 
jausti varduvių... ir neturiu laiko ap- 

milijonai vaiksztineti Kaledu Naujo Me- 
randasi to ir Labor Day... Ir

Tieji kurie turiu laiko' ant darbo 
skvaijeri F

Skvajeris kitaip taji dalyku
i davė 60 

dienu darbo Pottsvilles kalėji
me, o pavietas per

paežiu ir vaikus Juozo.

kada asz
ponas

isz.ru- apsvarstė, ha Juozui

taji laika
maitvs

Kalėdų Dovanos
* ♦ i' 4

Lietuvos Atstatymo Ben
drove gavo isz Lietuvos 
daugybe naujausiu knygų,
eilių, apysakų, kalba- 
mokslu, mokslo rankvedžiu, 
chorams gaidų, 
knygeliu su 
paveikslais, ir t.t.

apysakų,

vaikams 
spalvuotais

Reikalaukite Katalogo

Pažinkite Lietuvos naujau
sia literatūra pasipirkdami 
sziu knygų sau ir apdovano
dami jomis savo gimines, 

draugus

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip: 
-TANIS & CO-A TANIS & CO.,

31 EAST 112111 STREET, CHICAGO, ILL. .
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Kaledu 
szventese.

ir
ir 
Nauju Metu \v'JJaponai tvirtina, buk ne gel- 

• .. A * ■ atona veisle žmonių geidže ap
imti visa svietą, bet baltoji vei
sle žmonių, kui’ie visur inkisza 
noses ir pakursdneje žmonis,1 

ta naujas prezidentas Hardin- Todėl Japonai atsiszauke iri vi
gas. ' .
dirbo daugeli tavoro,

kontras eina po velniu!
Tame kalte yra politikiszka 

permaina ir gal teip 
moreziaus, pakol neužyrns vie-

f J

bu h lyg

Teipgi, fabrikantai pri- sas geltonas veisles idant susi-
viena drūta 

veržimąsi 
ant to; apsiriko; baltųjų in Azije ir užvesti tokes

tikeda-vienytu visi in 
iniesi, jog visados bus auksinei mazga ir atspirtų 
laikai, bet 1
žmones tavoro neperka o Rūro- paezias tiesas kokias turi invetf 
pa neturi už ka pirkti. de Suv. Valstijei, Kanada, Au-de Su v. Valstijei, Kanada, Au-

Trumpam laike ičzsiunteme daugybe szitu milžiniszku
» • L- 4 ' • L Al * __ _ L _ -

Lithuanian Development 
Corporation

‘ Nėw York
r ■ r

294 Eighth Ave. 
na

H

- b ■

lyg Paskutinio Sūdo. Preke knygos 35c.
Parasze Viėla 1̂ Motiejus Volonczauskas.

;'r • į’ . “■ "" .............

W. D, BOCZKAUSKĄS. CO. MAHANOY CITY, PA.

V

t>

knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai • apdaryta in audekliniais išmargin
tais viršzais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokitet

W. D. BOCZKAUSKAS 4 OO;
k ’

I

MAHANOY CITY, PA J
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KARALIUS
ASSARHADONAS.

(Parasze Tolstojus.)

■■■■■—— .................. —

nuėjo prie lau- Tai tares senis dingo. Sekau-

pokam ant 
užėmėAssirijos karalius Assarha- 

donas kovos su karaliumi Lai
lia, pergalėjo savo 
užgriebė'jo vieszpatyste, pirma 
iszpustijes ana ugnimi ir kar
du, o gyventojus paėmė in ne
laisve, iszžudes visus kareivius 
o pati karalių Lailia uždare in 
geležine klėtka.

Nakties laike pergalėtojas 
gulėdamas ant minsko patalo ro ir patarimo 
mislijo ir svarstė kokia mirti j 
paskirt savo prioszui ir vergui, įszsiuns siuntinius pas karalių

► koki tai
Atmerkė akis ir

seni su 
ilga barzda ir meiliom akimis, vo, o karaliaus iszšiunsdamas

— Nori nubaust Lailia! už
klausė senis.

nvuizoir ųp ‘diaj, — 
jam iszrinkt 
mszies mirtim 
atsake karalius 
nas.

mislijo ir svarstė

priesza ir

kokia mirti

kada urnai iszgirdo 
pasznabžda. 
iszvydo prieszais save

bausme, kokios 
ji nubaust — 

Assarhaddo-

Bet juk tu patsai esi tuo- 
karaliumi — nevalninkumi 

Lailia, kuriam rengi mirti — 
tarė žilbarzdis senis.

— Ka ežia szneki — suszu- 
ko supykęs karalius Assarhad- 
donas — tas netiesa, asz esmių 
asz, o Lailia esą Lailiu.

— Tu ir Lailia esate vienu 
ir tuomi paežiu — tvirtino se
nis. — Tau tik iszžiuri, jog tu 
ne esi juom, o jiš tavimi.

— Kaipgi gali sakyt,
man tik iszžiuri — tarė kara
lius. — Asz sztai guliu ant min
kszto patalo, apsiaubto paklus 
nais isztikimais nevalninkais 
ir nevalninkem ir ryto 
kaip sziandien 
ban k iet ausi u su
liais o Lailia sėdi kaip pauksz- 
t is kletkoje uždarytas, o ryto.

jog

teip 
hustausiu ii 
savo priete^

užmautas ant poliaus (kuole 
mirs kaneziose kuna jo szunes 
sudraskis in szmotus.

— Ne, tu neinstengsi atimt 
nuo jo gyvasties — atsake se
nis.

tukstan-— O keturiolika 
ežiu kareiviu, kuriuos užmu- 
sziftu isz kuriu kapu Sukroviau 
užtemijo karalius. — jau nėra 
o asz gyvenu, kaipgi negaliu 
instengt nužudint vieno žmo
gaus.

—- Isz kurgi tu žiliai, 
užmusztu kaip sakai, per ta 
ve kareiviu jau nėra!

— Isz kur! 
akys nemato!

jog

Ju daugiau 
Ju nėra, mirt 

kaneziose, jie kente, asz ne, jie 
buvo liūdni, asz linksmas.

— Ne juos 
pats save — priesztariavo se 
nifi.

Apsitaisęs
kianeziu jq kunigaikszcziu.

Kunigaikszcziai lenke.si iki 
Žemei priesz ji, atiduodant gar
be savo karaliui,
paliepimo vieszpaczio 
savo vietas aplink sostą.

Vyriausias
kalbėt apie tai, kaip jie visi ne
gal ilgiau kęst skriaudų daro
mu jiems ir ju žmonėms nėr ka
ralių Assarhaddona, kad nu
sprendė su ginklu rankose eit 
in Ąssirija, idant padėt gala 
skriaudom.

isz j u pradėjo

Bet Lailia ju no- 
► nepagyrė, bet 

apreiszke jog geriau bus, kad

Assarhaddona, idant tie reika
lu atliktu. Kunigaikszcziai 
karaliaus norui: nepriesztaria-

me-
»

siuntinius pats pamokino kaip 
privalo pasielgt ir ka sakyt As- 
sirijos karaliui idant padaryt 
su juomi santaika.

Lailia iszsiuntes siuntinius, 
pats labai mėgdamas medžiok
les, iszejo medžiot ir užmusze 
liūte o du jauniklius paėmė gy
vus.

Sugryžes po laimingai
ižioklei namon, iszkolo puota 
besilinksmindamas su savo 
prieteliais besivaigindamas to 
nais muzikes ir szokiais, o nak
tį laimingai praleido 
mylima gera motore.

Laimingai praėjo kelios san- 
vaites laiko', pasiuntiniai nuo 
karaliaus Assarhaddono nesu- 
<ryžinejo, kada galiaus sugry- 
<o visi jie buvo be nosių ir au- 
su, nes karalius 
nas apie santaika ne mislyt ne
norėjo, o net pasakė nukankin- 

idant pasa- 
jog tas 

oat laukia ir ji, kas patiko juos 
jeigu tuojaus neužmokes dones 
isz aukso ir sidabro, ir ciprisi- 
nio medžio, irxjeigu pats nepri
bus atiduot jam prigulinezia 
garbe.

Lailia, jaute, kad buvęs kita- 
los Assarhoddonu, bet dabar 
buvo karaliumi Lailia ir jaute
li labai nužemintu per Assar
haddona. Sukvietė visus sa
vo kunigaiksz'ėziūs ir pradėjo 
teiriauties, ka i*eike daryt. Ir 
risi vienbalsiai nutarė nelaukt 
:lgai, net kol *yAssarhaddonas 
ipszauks kare, bet patems pir
ma ja Assarhadonui ižduot. 
Asztunta diena ėjimo kariumė- 
niu, ant tiru lanku
Gailios vaiskas susitiko su As
sarhaddono vaisku. Patsai ka
ralius Lailia veda savo kariau
na kasdien, lavindamas ir mo-

su

su savo

Assarhaddo-

iems siuntiniam, 
kytu karaliui Lailiai,

K

prie tipes

kankinai bet ’tindamas, o susitikus su prie-

— Nesuprantu tavo, seni 
žodžiu — tarė karalius.

— Ar nori juos suprast!
— Troksztu/
— Tai eik in szia pirti — 

tarė senis /rodydamas pilna 
vąndenio pirti.

Karalius pasikėlė ir nuėjo.
— Iszsivilk isz savo mbu ii 

ineik in ja.
Assarbaddonas paliesima isz

kitados

pajiegos kara-

pilde.
— Kada pradėsiu liet ant 

tavęs vandeni, 
vandenije su galva.

Senis iszliejo ant galvos ka
raliaus vandeni isz liverio ir 
karalius pasinėrė visas vande-. 
nije.

Ir tuojaus pajautė, jog nesą 
jau karaliumi Assarhaddonu,

turi pasineri

szu patsai kovojo kaipo karei
vis, paragindamas tuomi prie 
kovos savo kareivius.

Narsiai kovojo kareiviai Lai
do drauge su savo karaliumi, 
kuris žinodamas, jog
pats buvęs Assarhaddonu, ži
nojo Assarhaddono galybe ir 
mate kaip kaskart daugiau 
Ateina kareivijos ant kares lau
ko, mate kaip
liaus Assirijos ima virszu ant 
jo pajiegu, kaip nors didvyrisz- 
kiai kovoja, krinta jo kareiviai.

Lailia savo kariszkam veži
me mėtėsi in verpetus kovos ir 
pradėjo mušzt priesza savo di
deliu kardu kapodamas in abi 
pusi parmuszinedamas ant ke
lio asztriu apkaustintu diseliu 
kaip dirbtuvių prieszus. Pajie
gos Assarhaddona vienog buvo 
milžiniszkos, pajiegos Lailio 

bet kitu žmogumi ir patemijo jau susidėjo tik isz keliu szim- 
tu yyru.

, Užmuszus prieszam jo 
liūs traukinąnczius

Lailia.
Jaiite jog negali atmoket ne- ti rytmetį karalius ‘ nustebėjo 

. '• ’ ’ J. k .. .„----------- . Al t.

skriaudas ir kctnėzlas datirtas 
nuo Assąrhftddopo. 
szimts 
maitinamas kaip sztio 
duona iri vandeniu tėip, kad isz 
bado nemirtu, vien stilaųktu 
baisios mirties. Lauke jos su

ju# j 2 i i .iM .> »u • |

jokios ir nėsitikęjo iszvepgsias 
1 I -2; Į H

' Mate jis savo giminęs, ma
te prietėlips ’ vodatnafc ant 
vietos bausmes, girdėjo sl^aus-

vidonui už visą įrikta, už visas vising savo nepaprastinw pasi
elgimu. Y
vanojo jam laisve kaipo ■ ir vi
siem jo kareiviam paimtiem in 
vergija.

Potam pasiszanke prie saves 
savo sunn Assarbanihabala, 
atidavė jam lazda galybes, pats 
apleido slaptomis rumus ir isz
ejo inpustyne idant ten toli nito 
svictiszku vilingu blizgalU dū
moti apie tai, ka patyrė nuo se
nio.

Ir nuo tada jis kaipo pele- 
grimas vaikszczioja mio mies
to in miestą nuo, kaimo in kai
mu ir mokina 
damas daugiau nieko kaip tik 

viena ir jOg 
ki-

Dvide-* 
dienu sėdėjo kletkoj 

juoda

bftisips mirties. Lauke jos su 
pasiilgimu, nes netdręjo vilties

JOS.

mingus fiielvartinius riksmus 
ir vaitojimus kankinamu bai
siom kancziom jo žmonių, ku- 
riėm nukirstineta rankos ir ko
jos, ar gyviem nuiminėta nuo 
pecziu diržus, raižyta peiliais 
kuna be jokio
bet Lailia to nesi baisėjo, nors 
lauke tu paežiu kaneziu ir tor- 
turu.

Mate jis kaip eunuchai vede 
jo mylima moteri suriszta, ži
nojo, kad veda ja Assarhado- 
nui, kuris isz jos padarys 
nevalninke.
ke jo duszia, bet veltu daužėsi 
kaip liūtas kletkoj uždarytas,

susimylejimo,

sau
Sielvartas dras-

ją nuvedę — Apgint jos nebu
vo kam. C “ _ 1 _ 22, 
nanezia prie jo kletkos du vy
ru, kurie atidarė 
suvaržė viržius ant jo ranku, 
nuvedė ant sulaistytos krauju 
vietos bausmes.

Lailia iszvydo kruvina poli 
nuo kurio nuimta kuna nukan
kinto, 
jam vieta.

— Jau artinasi mano mir
tis pamislijo Lailia — viskas 
Žuvo.
f Pamirszes apie savo nu
sprendimą liepianti jam iki 
paskutiniai valandai 
būti ramiu ir nenupult dvasio
je pradėjo verkdamas kaip kū
dikis melsti susimylejimo Bet 
kas-gi klausė jo meldimui

— Jug tas ne yra galimu 
daigtu — pamislijo Lailia — 
Juk asz esmių Assarhaddonu, 
o ne Lailia, asz tik sapnuoju... 
Ir pradėjo stengtis iszblaszkyt 
. 4 9 f ** 1 * * *

Galiaus iszvido atei-

ir d nieži au

Suprato, jog parengta

savo

mirties

ta Jie smagu sapna.'
— Tu esi ir Assahaddonul 

— ižgirdo koki 
vienlaikiai pajautė jog kan- 
czios mrties prasideda jau. Su
riko nesavu balsu ir tojo valan
doje iszkiszo galva isz po van
dens pirties.

Žilbarsdis senis 
paežio j vietoj 
vandeni.

— Oh, kaip baisias turėjau 
kanezias, kaip ilgos jos buvo 
tarė Assarhaddonas.

— Ilgos! tarė senis. — Ka- 
tik panertai galva ir tuojaus 
paszokai kaip indiegtas. Žiū
rėk! dar neiszliejau viso vande-

tai baisa —

stovejo toj 
ir liejo ant jo

tik panertai galva ir

t 'H *

elgimu. Iszleido Lailia ir do-

žmones,, kulbe-

jog gyvastis yra 
žmones ' darydami pikta 
tiems daro ana patys sau.

X

Isz Lietuvos
Nelaimes musu kareiviu mn- 

sziosia su Lenkais.
Sužeisti: — Gulbinas Bro

nius — Liolių k., Szetos v., Kė
dainių apskr. Virkszas Juozas
— Sugaudžiu k., Židikų v., Ma
žeikiu ap.
Gembucziu k«, Kaltinėnų v., 
Tauragės ap. Poczkauskas Pet
ras — Pipliu’k., Gilviszkio v., 
Vilkaviszkio ap. Maleviczius 
Juozas — Rokiszkio miesto. 
Jablonskis Jonas — Pirugiu k. 

v-> p y!

Czesna Pranas — 
Kaltinėnų v.
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TARADAIKA.

Labai daug prisiklausau, z
Kaip po svietą lakstau. 

Nieko gero ne daug matyti, 
Ne girdėti, 

Pasisekimo ne turi, 
Girtuoklystėje guli 

Ba dabar su guzute biznis bulį. 
priesz szinkoriu 
klupszczioje,

Gerinu negu dvasiszkus guo- 
doje,

Už stikleli net kojas buezioje, 
O ka apie tikybe, nėr ka sakyti, 

Ir apie tai užsimyti.
Jaigu tamsunai visame, 
Tai tamsus ir tikėjime, 
Ęažnyczes del ko stato! 

Ugi priesz kitus pasistato! 
Pasirodo priesz kitus katali

kus, 
Bet toji katalikyste atlikus.
Kur Lietuviu geri darbai!
Kam tikia nekuriu Lietuviu 

vaikai!
Ar tiejei vaikai tėvus senat

vėje priglaus!
Ar prigujinte vigada gaus? 
Teip, ne viena priglaudę, 

Iszyare, ne pavalgyt nedavė.
Kaip tevelei vaikus užaugi-

Nekurle

Kupiszkio v., Panevėžio ap. 
Gaveda Pranas — Juknenu k., 
Tauragenu v., Utenos 
Daugvila Felicijonas.
Mikas. Augaitis Jonas. Genio- 
tis Balys. Szvarlys Pranas. Ur
bonas Vincas. Stakinas Augus
tinas — Geležų k., Romigalos 
v., Panevėžio ap. Dėmenis Ka
zys — Prienų k., Cckiszkiu v. J Pamatysite, jog už metu keliu 
Vilkijos ap. Kunst Szmer —| Daug ezion bus ubagu, 
Vilniaus miesto.Vertelka Jo-

— Jackeldu k., Remigalos 
Panevėžio ap. Petrauskas

Lęonas. Jureviczius Ipolitas^. 
Mockus Pranas. Levitonas Jus
tas. Ambrazaitis Jonas. Gustis 
Juozas Mediszkiu k., Lup
siu v., 
Stasys — Krapotiszkiu k., Al
sėdžių v. Telsziu ap. PettauS- 
cas Antanas — Raudondvario 
dv., Kauno ap. Jonaitis Antan
as — Szveptabaszczįo k., Sur- 
viliszkiu v., Kėdainių ap. Ur- 
vakis Bronius — Kapiszkiu k., 
Zurinu v., Telsziu ap. Riczkus 
Juozas. BpfiskeViczius Mikas. 
Rąžulis Siasys. Buzis Vikto
ras. Matulaitis Antanas. Liesz- 
kus Bolius. Smailis Petras. Al- 
keviezius Vladas. Likoviczius 
Augustinas. Klimantas Vytau
tas. Dulinskas Andrius. Pet
rauskas Bronius. Vaitiekūnas

nas
v.,

v., ap. uote
Jutas | Ne poterėliu ne iszmokinote, 

Tai ir tokia isz ju nauda tu
rite.

Oj, ant senatvės raudosite 
Prie bažnycziu giedosite, 
Tik ar giedot mokėsite.

Telsziu apskr. Juszka

ivai ucu iivinzjii vjci u vidų t c* i i d
nio isz liverio. Ar supratai da- J~ S^hns Stasys - Sar-
bai’ jog esi ir Assarhaddomu ir w • « • 4

iii -i ± Buriszkiu k.

, ginęs k., Mikaliszkiu y;, Mari-
Lailia.

Asarhaddonas nieko neatsa
ke tik su baime žiurėjo in seni, 
kuris negaudamas atsukimo 
kartojo savo klausima.

— Ar supratai jog

kad guli ant minkszto patalo 
szale gražios moteriszkes. Nie
kados nebuvo mates 
vienok jaute, jog ji 
esą.

Moteriszke pasikėlė ir tarė.
— Lailia,. mielas mano vy

re, buvai teip nuvargintas dar
bais praeitu dienu, kad užmi
gęs ilgiau miegojai, 
prastinai, o asz dabojau 
mieganti ir nenorėjau 
isz smagaus miego, 
bar kad nubudai, 
ant saves ruba 
kur laukia tave 
ežiai.

Ir Aflsarhaddonqs dabar pa
tyręs isz žodžiu moteriszkes jog 
esąs tikrai Lailia, nesintebejp.nužeminimo, begalinga rūstybė 
pmno <yfAYi itin inm Kiitrri • nni moJnvn yvaIaioinrvrv AacnvLnl

kodėl iki sziol to nežinojo.

jis jos, o 
jo paczia

negu pa- 
tave 

žadint 
Bet do- 

kelkis dek 
ir eik iii sale, 

kunigaiksz-

Lailia 
yra no kuom kitu, kaip tik ta
vimi, jog visi tie kareiviai ku- 1 
yiūos užmusziai buvo žmones 
kaip tu, jog jie buvo tayijni. 
Maniai jog gyvastis yra tik ta- 
vije, o sztai asz su pagėlba szio 
kružo nuploviau nuo akiu tavo 
uždanga ir dabar 
visas tas piktas kuri dariai ki
tiems pdariai pats sau. Viena 
yenatine gyvastis yra visame 
ir tik maža daleli jos tu savijo 
turi.
je gali lik tada, kada panaikiii- 

vežima, Lailia kovojo pesezias, si‘ rubežius, kuriais u______
ęavo esybe nuo esybes kitu bu
ožių, kada anas palaikinesi už 
save pati, kada 
Kaip myli saves.
kint gyvasto kitose buityse tu 
negali, nes tas ne tavo galėjo. 
Gyvenimas tu kuriuos miŽu- 
diai dingo tau išž po akiu, bet 

lia su jo paimtais in netale vy- gyvastis neturi rutiėžid it betu
ri pabaigos. Gyvastis yra va
landėlė ir '^o dratig visa eilia 
fižimtmecziu, tavo esybe teip- 
pat kaip ir kitu matomu ir ne- 
** t į A * 1 • ’• ‘ • * i

matai, kad

jamp. apskr. KaUka Jonas — 
_______ _ Pažeriu v., Vil
kaviszkio' ap. Žigas Jurgis —• 
Pikelioniu k., Stakliszkiu v., 
Alytaus ap. Gura Albinas -1- 
Daugiszkiu k., Skapiszkio v. 
Rokiszkio ap. Mikszas Vilius— 
Sublatos miesto, Iluksztos ap. 
Marcinkeviczius Andrius 
Bicziunu k., Zablotiszkiu

_, Panasenka Į 
Bolius — Krasnianiu k., Žaslių 
v., Vileikos ap. Szadvidas Anu
pras — Mažeikiu miesto. Lisž- 
kausjkas Kazys —r Bažnycziu 
k., Seinų v. ir apskr. Mackevį-I

Szvenezioniu a p.

J

Daug ezion bus ubagu 
Bą kas dabar viską pragėrė, 
Tasai ant senatvės aszaras 

‘ gere.
Vaikai jums nieko neduos, 

Ne szmotelio duonos;
Ne priglaudos, 
Ant visados.

Teip, kokia sėkla sejote 
Toki ir Vaisi rinksite, 

Kaip vaikus užauginote, 
Tokia naudu ir turėsite.

J

# ♦ ♦

Tai bent ves,eile buvo, 
Net vaikine stuba sugriuvo, 

Ir porezius sulaužo, 
Ir kelis langus išdaužė. 

Automobiliu važiuoti 
samdė,

Ne rado pinigu, nors kisze- 
nįus gramdė.

Ant karuko ir szliuba nupisz- 
kejo,

In kurį vqs inlipti galėjo.
Ir da daugiau funiu buvo, 
Kaip keli in kaili gavo.

Daug galėtai! apie tai padai
nuoti,

Nes apie tai turiu nustoti 
Visko neskelbsiu,

Del savos puse pasiliksiu.'
*

ne

v.,

> i * * *
•* I
, Į Susiede su angarais Lietuvei, 

Ėdėsi labai puikei,
Kad paliemonai ne butu at- 

begia,

ark- 
kariszka

Padidyt ta gyvasti savi- “ - •
atskiria! 2

įSVEimOS.KAMPEUSį
. DŽIOVOS NESZIOTbJAI.

(Prisiunsta per. Radona 
. Kryžių.)

Ant gatve-kampu 
vaisiu pardavinėtojai, kurie tu- 

ir viĮiojancziu

matosi

ri labai gražiu 
vaistu, ypatingai obuoliu, toki 
gražus - taip raudoni! Tas ne
maža inspudi padaro ir dideli 
norą pakele vaikams. Viskas 
apielinkeje taip neszvariai at
rodo, bet szitie obuoliai taip 
gražiai sudėstyti! Vincukui ne
mažai galvele sukdavo, ir tik 
nustverdamas penktuką ar de- 
szirntuka 
pirkti obuoliu.

Viena diena, visai netikėtai 
Vincukas apsirgo po ilgų laiku 
beargstant su jnoin, gydytojas 
pranesze motinai kad jis turis 
džiova.

MĘet kaip ir kokiu bud u tai 
gali būti, kadangi mudu su jo 
tėvu esame sveiki, ir net nie 
vienas jo 
džiova, 
tina.

Vincukas taip 
nemažai rupesezio ir nemalo
numo namiszkiernH padare. 
Priėjo prie to, kad gydytojas 
turėjo ji lankyti kasdien. Vie
na ryta gydytojas be pinantis 
lankyti Vincuką, pra<‘jo pro ta 
pati vaisiu pardavėja nuo ku
rio Vincukas 
liūs, ir 
obuoliu

> >

jis tuoj bėgdavo

sveiki, 
draugueziu neserga 

atsake .Vincuko mo-

susirgo, kad

namiszkiems

ka:
nus-

tai žibina, 
mazgote ne-

Gydy tojus

szi mta i to-

i n va i r iorn s pa v o j i n-

uždrausta

pirkdavo olmo- 
pastebejo sztai 
pardavinėtojas

tvėrės kokia tai mazgote, obuo
lius kad- žibina 
spiaudamas kur 
pajiego nužibinti.
suradęs kad Vincukas nuola
tos obuolius ten pirkdavo tuoj 
dasipratp kame priežastis už
krėtimo ligos, nes szis pardavi
nėtojas pats buvo džiovinin
kas nuo kiek laiko.

Kasmet randasi
khi atsitikimu, kur vaikai už- 
sikreczia 
niais.

Nors Amerike 
ta tai pasilieka, amžinais ligo-
goms ligoms, ir jaigu nemirsz- 
spiaudyti vieszose vietose, 
ypatingai ant szaligatviu, bet 
ar tas paliepimas užlaikomas - 
ypatingai ligoniu!

Vaikai besižaisdami gatvėse 
kartais bole, rata ar kita bova- 
la berisdami visokiuose męsz- 
luose besimirko, tas teipgi prie-

vieszose

net kol nebuvo paimtas in ne
valė.

Per deszimts dienu sukau
stytas nelaisvos paneziais, ejė 
drauge su kitais vergais apsup
ti isz visu pusiu per pergalėto
ju8.*

Peszimtą diena atvaryta Lai-

rais in Niniwa. Lailia kara
lius Assarbaddonas liepė užda- 
ryt in geležine kletka. Ne ba-
C,-----.---- - -- '"f, _ - ------— .

Žemino, begaline' kletka.
das ir vargai, bet kartybe nu-

* . ‘ , No
badas ir vargai, bet kartybe

anas mylėsi
Bet sunai-

nesimato

žnstiini daug užsikretihid viso
kiu ligų. . LK I’iMf

Pagal tyrinėjimo, pasirodo,- 
kad 90% džiovininku ligos ap
imti dar neturėdami 21 metu. 
Tukstancziai užsikreczia liga 
vaikystėje, bet pavojingumas 
nepasirodo iki vėliaus kada, ko
kiu nors budu kūnas tampa nu
silpnintas. Kituose atsitiki
muose nors gemalai ligos ran
dasi, bet nuosaikiai gyvenant 
ir geriau sveikata prižiūri ge
malai taip nusilpninti jog ne
gauna progos pasirodyti, ir pa
vojaus ligoje visai 
per isztisa gyvenimu.

Idant iszvengus daug nema
lonumu ir nesmagumu, būtinai 
reikalinga mokinti kūdikius, 
vaikystėje, kad niekad rankas 
ir pirsztus nelaikytu arba dėtu 
burnoje, ir niekad nevalgyti 
jokiu vaisiu be nurnazgojant.

Pienas, teipgi, turi būti czys- 
tai laikomas. Vieszosios Svei
katos prižiūrėtojai dykai su
teiks nurodymus ant, pareikala
vimo, net ir parodins kaip ir 
koki budai turi būti vartojami 

praszalinimui. 
Buvo net ir tokiu atsitikimu 
kur pieno vežiotojai nugerdavo 
nuo linuku pieną ir dapyle vėl 
pilnas bonkas. 
žiotojai turėjo 
ligas, ir gemalai tu ligų pasili
ko piene.

Džiovos Draugija, kuri džio
vos dalykais užsiima sužino 
jus apie tokius atsitikimus, in
dą ve pareikalavimu, kad atei- 
naneziame susirinkime Kon
greso butu iszneszta rezoliuci
ja, kad kokiu nors butu pecze- 
tis uždėtas ant bonku idant ne
būtu galima nežinomai atida
ryti pieno bonkas.

ir niekad

ligos genialu
net ir tokiu

Kartais tie ve- 
nžsisenejusias

Skaitykite laikraszti “Saule
- - I -. ■ - - ■ . . — - - -- - - -

KURSCI nupuolus
geriausia proga daug 

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 
i Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite szltelp:

P. MIKOLA IN IS,
53 Hudson Ave^

Brooklyn* N.Y.

Tai

Ranzydami .

> >
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MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke.

į « . , •. Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki oftsa American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

I AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway New York

t

Butu koki užbeldia.
Kada pas vai ta, nuėjo,

Ungarai po 20 doleriu užmo
kėjo, j Į 

O kad Lietuvei lojeri turėjo, 
cziuTŠtasys — Voreįnu |Tai.tik.tai P° Pej^faio- Padėjo, 
nikų v,, Ukmergės ap. Malkus ryien? k!*!< a Sero.snl> . 
Stasys — Diliumi k.', Baisoga- |Vi_eni _kymli, _kiti da■glosni.

r
O Lietuvei indijonai.

• ♦ / #
I

Vienas Lietuvis kur ten far- 
kaviszkio ap. I mereliu turi,

Mirė nuo Žaizdų: — Valevi- Tai ant szventės suvis ne žiuri 
Eicziunu k.J Talka supraszo, vyrus pri

traukė, 
munszaine trauke.

Ųž toki drffrba galas pareis, 
Bausme nuo Dievo atejs,

i Viskas atlikt, 
Niekas nepasiliks.

KVITU
■U'"' 

' 1

reikaHnga I Ka^rlauH nog sudėtu ,piiilgu ant | 
—t r - r- 50c.il:

W. D; BOCZKAUSKA48-CO 
MAHAN O Y CITY, PA. ,

nikų v,, Ukmergės ap. Malkus
10^2Kedainiii'ap” ’ faviekąs ĮUngarai buvo ir bus balvonai, 
Jorian— Isiniavkos k., Lazdijų" V V —.. a -h,. . k . • 1 ' i
.Trknnd __ TaininvVnia Ir I

Iv., Seinų ap. Sztrimaitis An
tanas’—1 Kiėszimjszkiu k., Vii-

ežius Jonas
Kriukiu vai., Szakiu apskr.

.......... ... ..........  ..... .. . ........... .. ....... . I ■■

DAKTARAS NAMUOSE.
Km tik iszejo Isz spaudos nauja

Talka supraszo,

Dirba ir
♦

matomu baieziu szio svieto — 
yta viena ir ta paczia. 
lįmu ;

suvis, vien stebėtina jam buvo;ant nedoro neteisingo Assarha- naikint kadangi gyvybe yra vi- 
ddona, kankino nelaimingu ęUr viena ir viena.

Nega- 
yra daiktu gyvasties su-

knyga “Datąraa Namuose9. Knygutė
je apraszoma visokios valstlszkas žo
les, szaknls, žiedai, lapai ir t, t. nųb 
koktu ligų yra vaistai ir kaip vartor 
Jami. Su lotiniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekojo. ,
goru pamokinimu, slaptybių ir rėcep.- 
tu. f“
kiekvienam. Preke |1.00

t ■ • / >461 Hudson Ave,

jo apraszomii visokios valstlszkas žo-

• r
>

Aprlcz to yra ^augybe

Tokia knygute yra

> M. Zukaith,
Rochester, N. f,

A,

I
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SKAITYKITE KNYGA, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO! g
Šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos » 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyską Alkaforado, k 
1GG8 m., klioštoriuj Beja. * a

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai g 
tapo išversti j visas pasaulio kalbas, o dabar jie s 
tapo išversti ir į lietuvių kalbų; o tai reiškia: ką a

šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos

16G8 m., klioštoriuj Beja. *
Minyškos MarĮanos Meiliški Laiškai jau senai 

tapo išversti j visas pasaulio kalbas, o dabar jie Į 
tapo išversti ir į lietuvių kalbų; o tai reiŠkiA: kų i 

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pafeimičgimu, dabar ir j
« 4 1 » « 4 _ ■«• • ... _ . _ _ 1    f A _ 1 » J

JO, VMivoui.v yivįį.j. onMivj i». ;
Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaites Įgilta- I

g mes, lietuviai, turėsimo progų skaityti.

irdystę, teisingumų, nepergalimų mdilę ir neapsakomas kančias už 
aoilę taip, kaijp niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

labai storo, dideli? knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui-
1 • • • 1 1 J T V • X • 1 Y If . • 1 A ■

h

širdystę, teisingumų, nepergalimų merilę ir neapsakomas kančias už g 
muilų taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, a 

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj |

Jr šjtoB puikios knygos kaina tik $1.00! §
DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTlSTtSKg PAVEIKSUĮ KNYGA! | 

352 puslapių, 352 paveikslu, g 
Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- g 

žiosios lyties (moters) grynas bei plikas ku- s 
nas’, kaip kad šito knygo. §

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, g 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir g 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais. S 

" Ir Šita neapkainuojama knyga parsiduoda B 
tik už $4.00! I

Pinigus siųskite money, orderiu arba popie- S 
riniais doleriai^ laiške Šiuo adresu: A l. M ar- S 
geria, ,2023 SL Paul Ave., Chicago, 111. I 

Siųskite $5.00 kjartu, tai gausite abidvi g

1 kinis paveikslais.
r

Kąygele Draugystėms dol 
iszmokcjtmo pinigu llgon|a- [ 
ma - - ' - - - 50c.

KyiTU Knygele Draugystėms, del1

suslrjnkiinu

t Ii

50c.il:

A

ill

rimais doleriai^ laiške šiuo adresu: AL 
geria, ,2023 SL Paul Ave., Chicago, Ilk

knygas: Pęrtugąlų MinuŠkos Meiliški Laiš
kai ir Artistiškų Paveiksiu Knyga. t*į V’ . kai ir Artistiškų Pavlikstų Knyga. t* '

!|
i
I
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Žinios Vietines
Semtoje

v
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' SAULE
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EbIu po

pripuola Ne- 
K M.

Mn-
aplinkineje mokes

kalto Prasidėjimo Szv. I
— Readihgo kašiklos 

hanojui ir 
ketverge.

— Tik 18 dienu lyg Kalėdų.

Iiz Lietuviszka kaimelu
. ,iU

SHENANDOAH, PA.

— Vincas Kvepauėka 
riau žinomas kaipo

Sluncziu piningus

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA 

b
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul.
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklto apio kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

UNION 
,NATION ALI 
L BANK 
Amahanoy 

■L CITY' A

ii

' v 

F

" i*
Capitol Stock 1125,000^9
Šiurpias Jk Froflta 1440,00049

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Juau piningu 1-ma 

» diena Sausio ir Liepos mena
muose. nepaisant ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adarjm nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Su balo
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN. Vlco-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaslertua.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
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s, ge- 
“ William 

Murphy”, 21 metu amžiaus isz 
William Penn, likos suspaustas 

Dabar pirkite* Kalėdinius pir- terp “timberiu” Pacher No. 5 
Jojo koja likęs 

sutriuszkinta ir turėjo būti nu-

> “
Šleinius, o tuom palengvinate sau kasiklosia.
ir pardavėjams.

I > >timber i u
Jojo

Viktoras Vaukeviezius pjauta ligonbutije.
iždnve pasekmingai 
ant vaistines paltcijos. Vatike- 
viezius buvo kariumeneje prie 
<Meksikoniszko ruHezutUs.
< — Scale kąjtnsije anglcka- 
siu unijos suvažiuos ant posė
džio in Piladelfije, ant apsvars- 
timo kas kiszasi padidinimo 

;mokeseziu darbininkams.
— Pirkite kalėdų dovanas 
Art Shop’o.”

egzaminąr>
— Prie Indian Ridge ka

syklų, .11 metu senumo Tamo- 
sziukas Motkauskas, laike siau
timo prie anglių karukn likos

i 
Į

kiszasi

“Art Shop’o.“ Rasite visokiu 
dovanu del visos
Teipgi gausite gyvu kvietku 
del Kalėdų.

szenninos.

pagautas per ratus ir koja teip 
likos sumalta, jog turėjo dakta
rai nupjauti žemiau kelio.

— Aptiekorius Kazunas tu
ri labai puikiu dalyku, kuriuos 
galite pirkti ant Kalėdiniu do
vanu del savo prieteliu. 
lankykite, o patys 
site.

Atsi- 
persitik r i n-

.Jennie Refowicz, 
129 W. Centre St.

— T 
koviezia 
icialiszka

(t. f.) 
Temykite vvrai! .1. St nu

turi dideli pigu spe- 
v i šok i u 

ir darbinu ap- 
Todel jeigu re i kalnu - 

Ijate kokiu ezeveryku tai dar 
turite gi aru 
maža preke.
progos. 305 W. Center St. (1)14

— Pas ziegorninka J. Stan- 
kevieziu, 
pirkti visokiu dovanu 
ledu.
dabriniu 
moterems ir vaikams, 
niu daigiu
špilkų, leneiugeliu, ir t. t. Teip
gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pa 
te pinigo.
riams '

Mount Carmel, Pa. — Pa lie i-
i du va-

pardavimu 
įszventailieninu i . siavimu.

tai 
proga pirkti už 
Naudokitės isz

je nuo senei jieszkanti 
gins Juozą Jesevicziu ir Frana 
Damulevicziu, kurie apiplesze 

užtikti 
kalno, 

kur. gyveno senam bruste. Pa- 
licije padare ant ju ablava po 
žeme aresztavojo abdu ir užda
re kalėjime.

kales vietas, tik. likos 
sziadien ant Richards

i

' nu.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville

> Su visoms ligoms priima, nuo
7 valandos Iki 10 valanda isi ryto, 
c 1 iki 8 vai popiet C iki 8 vakare.

Naujas Lletuvtszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

BovumIs Daktaras Karlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 850 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

C lig 9 vakare

Merginu balberlu szapao. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
azom. Telpgl iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Ntfttokoffm
1202 Penu Avė.

v

MJ

Pittsburgh, Fa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

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

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’asM

Gailina gauti sziuos vietuose: 
No. 317 W. Centre St 

218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St.
No. .,728 E. Pine St.

Ao.

J

Pirkite kendes ant kalėdų
Gražiai sudėtipas Georges’.

baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” del viso- 

Jriu pareikalavimu. “Brickl 4
»

Ice Cream’as” po 80c kvorta, 
$2.80 už goreziu. *

HARRY GEORGES
21 W. Center St. Mahanoy City, Fa.

gausite 
ant kn- 

Visokiu auksiniu ir ši
lai krodelin vyrams

geriausia

kaipo tai

) 

Auk si- 
žiedu,

apsiavimu 
jin suezedinsi- 

kostume- 
duosiu puiku kalendo- 
305 W. Centre St.

s 
Visiems

(t.r.
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Union City, Conn. — Rysziu 
moterystes likos surisztas p. 
Juozas Glinskas su p. Ona Pel- 
rauskiute ant kuriu radosi dau
geli svecziu ir gyminiu. Links
minosi visi, bef laike
laimes neužmirszo ir apie savo 
brolus Lietuvoje. Ant užmani- 

likos inneszta paaukauti 
kiek del Sziauliszkiu, 
gervaliai pasipylė
rias sudėjo po 20 doleriu: jau
navedžiai ir Vincas Karmaitis. 
Po 10 doleriu: 
Ona Bubliene, 
kas, Juo. Petrauckas. G. Grisz-
kelis $4. Po $2: V. Dumskis ir 
K. Vaicziulis. Po doleri: A. Je- 
siuniene, M. Anszuriėne, .J. Do
meika, P. Dameikiene, J. Bub- 

Jeo. Bakszieno, B. Jesiu- 
, A. Sanda

K. Jdsinskas, Ag.

tosios
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ir tuo

aukos, ku-

Ant. Baksza, 
Jur. Gatavec-
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Saules” Kalendorius 
ant 1921'meto, 
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Metinis “Saules 
jau užbaigtas.

«

! > kalendoris

Szio meto kalendoriaus in- 
talpa yra sekanti:
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y

sn sz vent uju 
juokai akivos žinutes

p — Kalendorinei užraszai 
ant 1921 meto.

2 — Perkolemos szvontes.
3 — Keturi meto laikai.
4 — Užtemimai ant 1921 mc-

to. ’ . . .
5 — Pasilikai.
6 — Menosei 

vardais 
irt.t.

7 — Ant Naujo Meto.
8 — Artimo turtas ne iszejna 

ant gero.
9 — Surasti pinigai.
10 — Kada ir kokie insaki- 

mai likos užvesti per Katali- 
kiszka bažnyczia.

11 — Kaip žmonis mirszta.
12 — Akyvi pa veikslai isz 

visokiu atsitikimu.
, 13 — Prakeiktas akmuo.

14 — Kaip atsirado Suvieni- 
tos Valstijos Amepko.

15 — Geros rodos del gaspa- 
diniu. * i

16 — Gyine turtingu, gyve
no linksmai; mi^OtAibagu.'į - '

17 — Svarbiausi atsitikimai 
svietinioj istorijbi.

18 — Paveikslai nauju Pre
zidentu Suv. Valstijų—^ Har-;
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Belgiszkas bilardo galin- 
czius.
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Edvardas Haremans isz Bei-

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunuci nunirusiu, Pasamdo 
automobiliui!, rlginus Ir vežimuo de< 
laidotuvių, kriksztlnlu, veBclllju, paal 
važinėjimo lr tt. Krausto daigius ir tt 
WO W. Centre St.

iftBWIidllhMde m e iiinrlir>mii mmwA a iirt>1, i, iniifhliirtimi     

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

Y

Mahanoy City. Fa t
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KALĖDINI ISZPLAUK1MAI
■■-4 ' -'  --------------- ----------- —— ■

Laivas “Saxonia”
Didžiausias laivas iszplaukontis in Hamburgo.
Kabineto szipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125.

(Priskaitant da $5.00 War Tax)
Laivas “Saxonia”

(14,300 tonu) December 9

(14,300 tonu) January 18

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.

.(Pridedant $5.00 War Tax)

.Justi mieste ar apelinkeje randasi agentas.

gijos, stasysis priesz garsinga 
r Amerikoną Willie Hoppe, ant 

loszimo bilardu New Yorke? 
Abudu yra. geri loszikai ir ti- 
kyši iszlaimeti galėjimu.

I

Suv. Valstijų 
dingas ir Coolidge.

19 — Nekaltai nuži'ureta.
oro ant20 — Perspėjimai 

kožno meto.
21 — Kada pripuola Velykos 

ir kokiam moto.
09

gu.r>
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— Katalogas musu kny-

v 7

— Visoki apgarsinimai.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS
Ka tik iazojo inz spaudos nauji vol’ 
kalai. Gaidos su žodžeis del Piano:
L Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdelc.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
f>. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vali Kalba Žada.
11. Suskintas Kvietkeils.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszk< 
ar per Money Orderi, stempu neprilmi 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.
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PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI KREIPKITĖS TRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrlaustl atvlkla In New Yorka, tai tiesog 

krelpktcs pas Geo. J. Bartaszia, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvinc nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiain pasažlerius 
Ir ju bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu vlrsz-mlnčta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes

Pasninkam žmonis ant

I

A

nedatlrs niekados. Tautleczlat branjHs kurie manot keliaut in Lietuva 
kvicczlam visus kreipkitės In musu agentūra per laiszka ar ypatiszkal. 
Gausite sanžini»zkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofish. . (

CEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
' Telefonas; Spring 9587.

Kai]) tik užbaigsimo apdir- 
binet ir apipjaustyt kalendo- 

pradesiml1 iszsiuntinet del 
visu musu geru skaitytoju ku
rie atsiligino iiž prenumerata. 
Tiejei, kurie da Tie yra atsiligi- 
nia, meldžeme’paskubyt, jaigu 
geidže aplaikyt kalendorių, nes 
spaudome tik tiek 
reikalinga. Todėl nevilkinkite 
su prisiuntimd' prenumeratos.

Pirmutine Lietuviszka
BANKArius >

kad asz
Barber

Shop 
kevičzia,

1 1

skutvkla 4 t

Sziuomi pranoszu, 
atidariau

. Kuria laike P. Pronc- 
Taigi visu lietuviu 

meldžiu atsilankyt, o asz užtik
rinu kad busit užganadinti.

Ir jeigu kam reikalinga au- 
tomobi liaus patarnavimas: 

kriksztynom,
liom szermenhni ir abelnai vis
kam, už prieinoma kaina.

Su užtikrinimu kad jus visi 
atsilankysite 
minėtais reikalais.

B. Valukas,
436 W. Mahanoy Avė

kaip tai vesei-

su augszcziaus
(t. 98)

r>
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Mahanof* City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Aptieka, geroi vietoj Mahanoy 
City, Pa. Daugybe receptu del 
iszpildymo.

Gera proga Lietuviui 
pirkti aptieka Mahanojuje nėr
randasi ežia daugybe ateiviu o 
ne turi savo aptiekoriaus. At- 
siszaukite in

Galima pirkti su
namu.

“Saules” ofisą.
(t. f.)

• 1
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Lietuvos Prekyb 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

OS

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

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

*** • *

Užraszome Lietuvos
laikraszczius.

4

ms, 
mis,' E. Jesiunieno 
J. Kudenn, 
Jesinskiene. Viso 100 doleriu, 
kuriuos nusiuntė A. Baksza 
Lietuvos Misijai.

Prasarga! — Daugiau netal
pinsime vardu aukautoju, 
tai užyma laikrasztije dau 
vietos, o nauda atnosza tik tai 
y patai, kuri kiek aukavo.

užvma•-r

nes
<y r>

.00Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanezios istorijos ir pasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
Isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti ntėt $1.65 bet pastana- 
vijom visas pardupti tjk ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žemiaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas. istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga -pasidarytu didele 
Knyga net isz 987 puslapiu.

istorija istorijaPuiki ilga užimanti 
apie JnniiNza Korczaka įr Patogu 
Karvcdžhite. 262 puslapiu.
Istorija apicSzakinaN, nedoras žydas.
Pulkus apraszymas isz XVIII amžio.
Istoriją apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apio Valdelota 
apisaka isz pirmutines puses szlmt- 
meczlo, iszhnta isz Liotuviszku užlie
ki!. Su. daug paveikftlais.
Istorija apie Nevaloje pas Maurus 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vieszkello Duobes, 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus. 
Istorija apie Sūnus Mulkinus. 
Istorija apie Geras Medėjus,
Istorija apie Jszklansyta mnldn Varg- 
szio.
Puiki
Duktė Akmenoriaus.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprenstasis. isz Mas- 
koliszko. , ' < ■
Juokinga pasaka apio Ant klek foo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierata.

szio.
Francuzjszka, pasaka apie

Mes tikrai gvarantinam kad visos tos 
Istorijos ir pasakos Jumis labai patiks, 
todėl prisiuskite doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu p-auslto per paczta.

D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

w.

NAUJAS IŠRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje U milijono įmonių ui 
puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iBzpuoluslu, atauga tankus plau- 

. Informacijai z dykai, 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kits pas:

tart z^Ovar anty.
Raazyr

Dri. Brandins Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn* N. 1.
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NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Sluncziu fzlrdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų**. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus jjrlebluos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba. 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md

f

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentu nuq padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu Ir 
Notarlaliszkal užtvirtinu visokius
Dokunientus, Paszportus važiuo
jantiems in TCvyno. Banka esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra’ 
jokios balutes, 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Bunker & Alderman.

P. B. Llc. 159. .
Cor. W. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.
----- ----- . -- *.... - -..... ................. —

Raižykite ant

t t i

Ar turite vaika savo szeimynoje?
Jauna vaikina kuris tik trumpa laika kaip pra
dėjo dirbti? Už maža pinigą galite padaryti 
jam tokia dovana isz kurios bus laibai užganė
dintas—

Už maža pinigą galite padaryti

, >. e

Geras Paprotis
Sztai kaip galite ta padaryti: x • 
Inmokekite viena ar dvi mokestis, po $5 už viena
szera musu Preferred Stock’o. Dovanokite jam 
ta certifikata, tegul JIS PATS atmoka likusia 
suma ant lengvu menesinu mokeseziu.
Pradėsite ir pagelbsite jam prie paproties czedi- ■ 
nimo. "C *

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,

Prajnone kurios reikalingumas yra pastovais.
Fill this but NOW; mail it TO-DAY ./ .

Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
I enclose $..................... in [full - part] payment for....... ...........‘.„shares
your Preferred Stock at $93 and dividend per shtye. 'Please make out

J,

K O
________________

ANT SZVENCZIU — TURĖKITE GERIAUSIA 
MUZIKE SAVO NAMUOSIA.

&

.M
New Edison ®
TURF.KTTE GERT AUSTA SS

j/ d-nU
Hear

? the

fį Ateikite paklausyti nauja Edisono fonografa,

‘ specialiszka pardavima isz kurio privalote pasinaudoti.I
| Guinans

$teipgi 
neneši ®Columbia ir Pathė fonografus. Turime per szita menesi J

201 W. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Sztai Koki Prieteli Turite i
i
!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 pagelbo*
/ kada perkate namus. i

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 tautiečiai 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

. . —. « B a MM. « a >

w *. '*■ ----- - - ■

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., ’>
■ A

i

certificate in namo of

NAME

ADDRESS

Į

t
i

and foreward to me

Address ,....................

Sigiied a

<s-

p

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-PrM.D. M. Graham, Prea,

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewloa ‘ 
P. C. Fenton

■ D. F. Gnlnan, Treaa.
A. Danisewica M. Uavala

T. G. Hornsby




