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ISZ AMERIKOS
Paslėpė 200 doleriu, iszmete 

ant szaszlavu.
Bloomsburg,

William Monroy padavė
praszima in suda.

Pa. — Fanno-
ris

R MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 25 VASARIO 1921 (FRIDAY 25 FEBRUARY) m 33 METAS

jog uoiinls 
jisai ne yra milijonieiinm, bet 

ant savos globo----- ----
trumpos ai-

geidže turėti 
ju isz priežasties 
mint ies.

Mourey paslėpė *ivic: u 
terp visokiu niekniekiu ir par
davė, bet kupezius ant tiek bu
vo teisingu, jog
r i ui sugražino. A'idiaus paslėpė 
150 doleriu bleszineje, kuriuos 
imnete in pelenus, o jojo anū
kas pinigus vėliaus 
Žodžiu, senukas ne turi jokios 
ai minties ir nepamena kur ka 

_padeda.

209 doku

pinigus farme-

surado.

Sumusze tęva, uždege farma ir 
pats nusižudė.

St. Stephans, Nebr. -

Apsivedė 75 metus.

V- <

Dvase apdegino moteriai ran
kas.

Leeds, La. — Kada G on a vai
te Molliant sugryžo isz miesto 
sn pirkineis, nusidavė in kuk- 
nia idant truputi suszilt. Stai
ga! paregėjo iszejnant isz pe- 
cziaus dvi lankas. . 
a rėžiau prisiartinojo
rankos prie moteres, kuri sto- ’malonu,

50Isz Lietuvos
------ y

Giedraicziai (Vilniaus aps.)
Pas mus dabai

gali gauti

Utis 
Xixon, 30 metu senumo, bandė 
keturis kartus nužudyti savo 

(Iširi, 
nepasiseko.

nužndvt i
60 metu šoninio, 

Paskutiniu 
in tęva du kartu, 

Sll-

Ieva 
bet 
kartu szove 
bet senukas norints likos 
žeistas inbego in st ubą ir užsi
rakino. Tada tasai ižgama, in- 
bcgbis in tvarta, uždege vis
ką, paleido sau kulka in krū
tiniu ir sudegė deganeziam 
tvarte. Senukas pasveiks isz 
savo žaiduliu. Sunns nesenei 
likos paleistuoju kariu menes, 
nes buvo netinkamas ant tar
navimo.

Xcw York. — Jokūbas ir Sa
ra Diek. tomis dienomis ap- 
vaiksztinejo savo 75 molus su
kaktuvių apsived'imo.
turi po SS metus, gimė PTistike 
Galicijoi, pribuvo in Amerika 
35 metus adgal. abudu 
•Iruti senelei 
anuku, 
anūku.

tome

Abudu

yra da 
apie 80 

praanuku ir pra-pra-
ir turiA

Jeszko paslėpto skarbo užkas
to 1812 mete.

Lunday
miesteli

I

s Lane, (jut. — Visas 
yra apimtas dydelin 

karszcziu, jeszkodamas užkas
to skarbo, kuri paslėpė karisz- 
kas kasijerius 1812 mete priesz 
kare. Tasai kasijerius paslėpė 
apie szimta tukstaneziu dole
riu aukse ant kapiniu arti dy- 
delio ąžuolo, o kad tasai me- 
ylis senei jau likos nukirstas, 
per tai žmonis negali atitikti 
tosios vietos ir dabar kasa vi
soje aplinkinėje su vilczia at- 
radimo tojo skarbo, bet lyg 
szioliai neturėjo jokio gilukio.

s

Paperosu mylėtoja paslėpė 
juosius.... skaitykite to- 

liaus.
Panaite Stella

18 metu
New York.

McGuerdy, 
iszejdama isz fabriko 
su, atkreipė 
loenininko

senumo, 
papero- 

ant saves a t yda 
fabriko Charleso 

Wabb, kuriam Stella, iszrode
storesne ne kaip paprastai isz
rode. Steluke likos nuvesta ant 
palicijos ant kratos. Kada jo
sios užklausė, 
rosi), atsake 
juosius
perdėti n is palicijos.
naitesia, na ir ka dabar pons 
daiysi,

ar paėmė pape- 
“teip.

paslepiai«
1 J

4 4

W. ». BOCZKOWHKJ, Prc». & H|r 
K. Vr.BOCZjtOWKMl, Ml (or

Kas norėtu szita darba?

savo 17 metu senumo
Staigai užklupo ant

■ . ------ ■ .....................r -•-»

Užsitarnavo ant pakorimo.
Berlynas. — Treptovo parke 

tūlas jaunikis pasivaikfeztine- 
jo su
marezia.
juju du vyrai, kurie priėjo prie 
mergaites, atkiszo revolveri ir 
korszino nuszovimu jaigu rėks, 
po tam iszžagejo. Antras atki
szo revolveri in jaunikaiti teip- 
gi liepe tylėt. O kad buvo tam
si naktis užpuoliku nepažino, 
kurie dingo tamsumoje.

Kaip Želigowskis kareiviams 
žemes duoda.

Zeligowskis iszleido instaty- 
ma, kad kareiviai
žemes. Mums vienas kareivis 
pasakojo, kad paliuosuotas ji5. 
sai del nesveikatos isz kariu- 

■..... ■ ....kad duotu jam
jžeines. Tada Zeligowskio val

kai! instatvmas

“neutnrli.ne” 
zona. 5 isos civilines instaigos 

veikia: 
milicija, 

valdyba. Tiktai 
kad musu inga

sziaįp taip
Arcziau ir Įnn.kykla.

tosios

vidurine 
pasztas, 'menes prasze, ■ J ' v riti

vėjo ant vietos nutirpus isz 
baimes. Ant galo tosios rankos'<> (|nr 
nainiebe moteriai už ipagriebė moteriai
augszcziau alkūnių.

Dalipstejimas tnju

■ valscziaus
...." >-•- .......... o......... . , , ... . - , r 

.valscziaus nariai, kaž ko bijosi. nP,e ^>nes davnna yra, bet ze-
” • gali ateiti lenkai -... su- ni(‘ha.m neduoda, o

!arosztuos! Atėjus lietuviams dabar neturite darbo, tai

i ne-
<]ioti jdžia pasako.

I

ranku I
I

keletas
suspėjo

gali ateiti lenkdi —- mes dar nieka.ni neduoda, o

ranku
eikite lilninji* 
agentus, kurie jeszko darbinin
ku ir veža in Prancūzija dar
bams. Tai tau ii* lenku pažadai. 
Želigowskininku žandaru ge

ros szirdys. 
Lietuvos Valdžia

Vilniuje ir staigiai Ži»ligows 
kio užpulto, turėjo skubiai isz 
Vilniaus pasitraukti ir nuspė
jo Vilniaus valdininkams y- 
pacz geležkeliecziams užmoko 
ti už 10 dienu algos. Bet pas
kiau Lietuvos valdžia gavo isz 
prancūzu leidimą važiuoti iii 
Vilnių

Želigovski niūkti 
in Vilnių irpabėgt

buvo kaip '"kaityta geležis ir pateko in kaleji na.
siigriu v o apalpdamamotore 

ant grindų.
Kada atsipeikėjo, ir dirste

lėjo in pecziu, lienuižai nusiste
bėjo paregėdama, jog pecziuje 
nesirado ugnies. Nuėjo pas 
daktai1:), kuris apžiurėjo apde
gusias rankas. Kitas daktaras 
teipgi užtvirtino apdegimus 
ant lanku. Dabar ejna klausi
mas, kokiu bildu motore likos 
apdeginta, jaigu pecziuje ne
sirado ugnies, 
tokio stebėtino.
mieje nesirado nuo ko galėtu 
apsidegini.

ugnies.

Tame yra kas
Elektriko na-

O gal buvo abudu kalti.
%

Milwaukee, AVis. — Stepas 
Szulty, geidže persiskirti nuo 
savo pacziules Juzefina, už tai, 
buk jiji draugavę^su svetimais

Kiauszinei po 25c. bulves po vyrais ir jin apgaudinėjo ant
50c. buszelis

Sunbury,
t

, Czionais 
szvieži kiauszinei parsiduoda

5 centus tuzinas o bulves

Ii'.

po 25 centus tuzinas o bulves 
po 50 centu buszelis. Farmeriai 
sako, jog da daugiau atpigs.

P e)) n s y 1 v a n i j o s geležinkelis 
moka darbi))inkams po 30 cen
tu už valanda.
‘įrangų ves moka savo sąna
riams paszialba. Xorints ne ku
rie dali kai atpigo, bet locni- 
linkai pakele randas, kas yra 
dydele sunkenybe del žmonių.

Baisi žudinsta.
Tonu.

o paszelpiiies 
savo

K-unas

?rano Dailsy,

Memphis, 
lenkiu metu sūnelio farmerio 

lil<os surastas 
artimoje gyvenimo su perpjau
ta gerklių ir izspjautu liežuviu. 
Kas ta ja žudinsta papilde, tai 
yg sziai dienai neisztirineta.
Kudykis iszmete laukan 51 do-

\ lerius. •
Mount Carmel, Pa. — Kada 

motina szvaistesi aplinkui 
kuknia, josios dukrele suradus 
51 dolerius 
mete laukan per Įauga, 
paga.vias buniaszkas iszpnte in 
visas szalis. Norints kaimynai 

pinigu, bet poni 
bumaszku dau-

kožno žingsnio.
Juzefina teipgi /padavę prie

žastį, dėl ko ne nori gyventi 
su sttyo vyru, neą nedavinėjo 
ant maisto, inpildaVo karasino 
in valgi,• daužydavo. rakandas, 
ir tanke i gerai jaja apdaužė, 
o ka uždirbdavo fabrike, tai 
praleisdavo. Porele ne turi vai
ku ir apsivedė asžtuoni metai 
adgal. Sudže perskyrė porele, 
nes nusprendė, jog terp juju ne 
bus daugiau sutaikos.
Czeveriku fabrikai ir audiny- 
czios pradėjo geriau dirbti.
Boston. — Krutėjimas pra- 

f a br i kuosia 
Brocktone, 

Haverhill ir kitur darbai pasi
gerino.

Audinyczios 
riau dirbti, bet vilnoni iszdir- 

konia pusiau, o 
susimažino ant 22

sidejo czeveriku 
naujo. Lynu,isz

ir pradėjo ge-

ne

Vietiniai lenkjii. skleidžia vi
sokį! žinių. Sako, kad ateje 
lenkai iszpjausii^ visus žydus, 
ir lietuvius. Tuofbudu kelia 
nika tarp lamĮu p

visi' , laukia, kada 
prijungti Gied-

i pa
gyre)) toju.nika tarp

Gyventojai 
galutinai bus |j ’ 
raieziai ir Vilnius prie Lietu
vos. r

Pas mus trūksta
veikia, bet jau 

kaip negauname 
nei laiszku.
aų musu

isz Kauno
žinių. Pasztas 

mokėsis, 
laikraszcziu, nei laiszku. Kas 
czia kaltas, aųmusu paszto 
virszininkas, ar Kauno paszto 
Valdyba'? Žmones norLJszsira- 
szyti laikraszcziu. Giedraicziu 
apylinkėje labai prasiplatinus 
girtuoklyste, nėra gryteles, 
kur nebutu “samagonkos.“ 
Tai lenku žandaru liekanos. 
Bet kodėl valscziaus virszaitis 
su rasztininku ir milicija tuo 

nepasirūpina?. Czia 
sunkus labub dalykas sii pini-

o

nėra
4 4 samagonkos.

pasprancuzu

būdama

valdininkams

su tais

reikalu

ir 
valdininkais, 
nuvažiavo in Vilnių 
gaiš ir pradėjo mokėti skolas, 
tai Zeligowskio žandarai pas
kelbė, kad visus tuos lietuvius, 
kurie mokes yilniecziams pini
gus, arosztuosia 
nigus. Vilniecziu 
del tokio žandaru pasielgimo 
buvo didžiausias pasipiktini
mas, nes lietuviai už 10 dienp 
mokėjo daugiau, negu jie du-

atsilyginti
Kada lietuviai 

su pini-

ir atimsiu pi- 
valdininku

gaiš. Dabar spokiilantams lie- bar Kuu,1« už visa menesi.
tuviszku pinigu 
kiszkieji taip nupuolė 
kaip kas nori, 1
Jokio kurso neprisilaiko. Pas
kutiniu laiku lenkiszku pinigu 
visai krautuvininkai nebenori t
imti. Baisiai sunku ypacz biod- 
nuomenei, kad duonos ir tos 
niekas nenori parduoti už len- 
kiszkus pinigus.

maža,x o len- 
, kad

Gižai. Ruodos jkauue Gižu 
valscž. buvo toks atsjtikimas:

tiek ir. pleazia. Vyrai, ten. mėgdavo loszti kor-

Panemune, Kauno ap. Ark
liu mobilizacijos komisija už
dėjo visai eilei ūkininku pa
baudas už nepristatyma mobi
lizuotu arkliu,; ju tarpe uždėjo

liu mobilizacijos komisija už-

omis

milicininkai
laušve turėjo

szva istesi

bumaszkosia isz- 
Vejas

jeszkojo
Kendteriene 
giau neregėjo.

O gal kas
O kur rasti pinigus

— Geriause

bet

4 4

užklausė
Ugi kal

na ir 
gal jeszkosi juju!

Pa lie i jautas 
užtikrino Stelai, 
jeszkoti paperosu privatiszkoi 
vietoi, nes

ar > y, 

paraudonavęs 
buk nemano

ta padaris motore. 
Kada motore padare krata ant \ 

rado keltui itesia 
pakelius paperosu.
Stelos, 4G

iu rojo gihiki su- 
ir pasilaike sau.

pinigus indet in 
banka, o vejas jujii neiszpus po 
svietą.
7 užmuszti, 30 sužeisti geležin

kelio nelaimėje.
Waco, Tex. — Septini žmo

nis likos užmusztais o 30 su- 
žeido ant geležinkelio M. K. & 

trūkis nusirito nuo 
szeszes miles nuo czio-

Ant senatvės neteko proto.
Madison, Wis. — Priežodis 

sako: “senas ir kvailas,“ pa-senas ir kvailas, Harrisburg“senas ir kvailas,“
naszei atsitiko su Williamu II. pekszti isz 
Sawyer, 78 metu senumo jauni
kio, kuris tomis dienomis ap
sivedė su pana Mare Everett, jo pro czionais ejdami in Potts- 
65 metu senumo moteria. Saw- 

jauezesi kaip 
C----r>--------

[\ kada 
sztangu 
na is.
Anglekasai ejna pekszti isz 

Kentukes.
Pa. — Ejdami

Kentukes in Skul
kina. pavietą, jeszkoti darbo 
kasiklosia, 16 auglekasiu pere-

yeris sake, jog 
jaunikis 30 metu, yra gana 
drūtas ir džiaugėsi, jog apsi
vedė. — Ar ilgai tasai džiaugs- 
Vnna (navai \fnciuo f

v ra

biniai atpigo 
uždaibei 
procento.

Bovelno fabrikai
Visur

pradėjo 
dirbti gerai. Visur fabrikai 
pradėjo dirbti pilna laika, pri- 
y indam i adgal visus darbinin
kus bet už mažesnes algas. <

Visur pradeda biznei gerin
tis ir vela vertelgysta stoja ant 
kojų. ’

>
Prezidento Hardingo naujas 

gabinetas.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Hardingas iszrjnko sau

pabaudos Panemunes klebonui 
kunigui Staugaicziui 
auks., po 2000 a ūks. už kiek
viena nepristatyta arkli. Kam- 
riszkiu klebonui kun. Bridžiui 
14,000 a. (už nepristatytus 7 
arklius po 2000 auks. nuo kiek- 
vieno arklio.) Kun. Bridžius 
pasakęs:

4000

“Kai man atvesz ir 
padės pinigus ant stalo, tada 
asz duosiu arklius.“ 
licininka Komisija pareikala
vo, kad kun. Bridžius 9—II 
savo arklius pristatytu in Pa
kuoni. Vietoje iszpildyti Ko
misijos reikalavimu ir pasi- 
aiszkinti, kun. Bridžius prie 
milicininko pakeles koja ir pa
daręs neszvaru

Per ini-

gesta iszejes

vi lie. (leri žmonis, pavalgydi
no suvargusius keleivius, ap
rūpino pinigais ir nusidavė to
linus in kelioniji. Anglekasiai

Į iii czionais.
buvo labai’’suszulia kada atėjo

Slapti agentai

o kontra-
Ar jum 

koki turi
Chicago. — 

tu szitokis darbas, 
Harry Althamasf Jisai yra už- 
'aikytoju visu konfiskuotu gė
rimu kokius valdžia užgriebė 
CzikagoS ‘aplinkinėje. Sziadien 
po jojo dažiura yra visokiu gė
rimu verties ant penkių 
jonu doleriu, 57 visokio gatun- 
ko samagonkos ir dp to negana 
nes kas dien aplaiko daugiau. 
Viena isz tokiu samagonku ma
tome ant paveikslo.

Paperosai paslėpti kopustose.
Munchcn.

sulaikė dydeli vežimą prikrau
ta su kopūstais, terp kuriu bu
vo paslėpta 80 tukstaneziu pa
perosu. Vežimas pribuvo isz 
Holandijos. Kontrabandai li
kos suvmti ant kuriu surasta 
1000 Tilandiszku auksinu, 20, 
000 vokiszkn markiu ir 10,000 
aust vijok iszku kroneriu; ko
pusius, paperosus ir pinigus 
jvaldže konfiskavo,

patik- bandas uždare kalėjime.
....... ’J Iszviliojo isz namo ir nužudino.

Bicren. — Koki tai tris pik- 
tadarei a t ėja nakties laike prie 
ūkininko Lemkes- stubos, isz
viliojo prigavingu budu, buk 
kaimyno gyvulei apsirgo ir 
kad tuo atejtu in pagialba. 
Lemkes vos iszženge per 
stenksti. piktadarci puolė ant 
joj subado peileis ne tik jin 
pati, bet ir jojo moteria, kuri

mili-

ISZ VISU SZALIU

ir suba t vakariu is dai
nuoti. Kaip sykis ta diena bu
vo su,oje loszti. viena pirkele. 
)u Gižu milicininkai nuėjo pa

žiūrėti po langais. Kortininkai 
jastebeje Inoj stvėrėsi už gin
čiu ir pradėjo szaudydami vy
ti milicininkus, taip, kad net 

sutikdami upe 
skubiai per

plaukt ja ir kiek kojos neszo 
>ego in Gižus. Parėjo laimin- 

(žinoma, kad ir ligi 
caktu szlapi, bet nesužeisti) 
davė žinia apskr. milicijai. Ry
tojaus diena' atjojo isz auskri, 
:ies ir isz kitu valscziu milici
ninku, kurie stvėrėsi gaudyti 
nusikaltėlius. Tuoj keletą su
gavo ir atsivarė in Gižus. Bet 
milicininkai, atjojo isz kitu 
valscziu, padare vienam nepil
no proto žmogiui nelaime. 
Milicininkai norėjo inejtie in 
jo trobele krėsti,
nepilno proto būdamas nenorė
jo ju leisti in viduri, tada mi
licininkai, 
paleido in jin isz szautuvo kul
ka.

Pavandeniai (Telsziu aps.)
Czia labai iszsiplatines slap

tas degtines varymas. Be deg
tines neapsieina ne vienas pa
silinksminimas. Pasigėrė vai
kinai dažnai vaikszczoja nak
timis didžiausiai szaukdami, 
kitas net vilku staugia. Zmo^ 
nems ne nakezia nėra pasilsiu.
—- — __

■ * -į

Kruvinas straikieriu sumiszi- 
mas; 8 užmuszti, 23 sužeisti.
Buenos Aires. — Asztuoni 

žmonis likos užmuszti o dvide- 
szimts tris sužeisti, 
kokis kvlo Loonese 
Carosba, terp aust ri jok iszku 
straikieriu ir palicijos. Ketu- 
resdeszimts palicijautu kovojo 
su 200 sfraikieriais per valan
da laiko pakol juosius apmal- 
szino ir aresztavojo aįiie szim
ta.

k.

sumiszime
, gubernijoi

gai namo

bet žmogus

t 
Vengrai. — Fin- 

liegedus, ana

1

Užmirsztas turtas tik dabar 
; surastas.
Budapest, 

ansu ministeris
diena surado netikėtinai dau
gybe brangiu žemeziugu senam 
geležiniam knpare, kuris likos 
padėtas ministerijos skarbe

atbėgo vyrui įn pagialba. Pik- 
tadarei pabėgo,’ Kada pamate 
adbeganti ūkininko sunu su 
karabinu.

Beszirdis tėvas.
Velzeu, 5'okietijc. — Ž 

riszka pasielgimą tėvo atiden
gė palicije • kaime Bovensėn? 
Kas tokis pranesze palicijoi1 
kad ūkininko Alperso szesziu 
metu senoji dukrele dingo kė
lės sanvaitčs adgal ir negale- 
ma buvo surasti. Kada palici
je perkarto namus, rado pasto
ges kamaraitėje in kaula su
džiūvusią kaip giltine. Tuo- 
jaus likos nugabenta in ligon- 
buti, 
bjauru pasielgimu su jaja, nes 
jisai jaja tenais uždare ir ne
davė jokio maisto.
Lietuvei pere j o demarkacijos 

linije, paymdami Giervatus.
Vilnius. — Badai kauniszke 

kariumene skaitlije viso bata
lijom), pere jo per demarkaci
jos linije po Podbzeziu ir užė
mė Giervatus, kurie randasi 
už demarkacijos linijos.

Pagal daneszimus, tai Lietu
vei užklupo ant lenkiszku aba
zu, bet su maža pasekmių bū
dami atspirtais per lenkiszkus 
ulonus.
Rusu ir lenku derybos dar ne- , 

pabaigtos.
Lenkai būtinai 

isz rusu 200 n) ii i jonu aukso, 
o nišai tiek nenori duot. Del 
aukso tenka abiem pusėm il
gai ginezytis ir užtraukti de
rybas.

Latviu turtas isz Rusijos.
Latviai tikisi gauti isz Rusi

jos 110 garvežimu, 
viu ir 1600 prekių traukiniu. 

4500 myliu geležinkeliu susto
jo ėja.

Mockva. — Bolszevikiszkoje 
Bosijo i sziadien vieszpatauje 
didelis pavojus, nes nesiranda 
jokio kurio ant varinio geležin
kelio.
vagonu yra netinkamųjų, o 
dirbtuvėse nesiranda jokio ma- 
terijolo ant pateisimo ne ang-

Trukei sustojo ėja ant 
4500 myliu, nes nėra juos kuom . 
varvti. n*

.-yriu in pagialba. rik- 
pabego,* Kdfla pamate

i

o tęva aresztavojo už

ministerijos 
ant apsaugojimo.

Alinisteris Hegedas jeszkojo 
kokiu ten svarbiu dokumentu 
kas kiszasi vieszpatystes ir už- 
teniino kupara, tikėdamas, jog 
tonais suras geidamujn doku
mentu. Kada liepe jin atidaryt 
nusistebėjo labai, 
jame 
kitokius žemeziugus kuriu ver
te daejna lyg 200 milijonu kro- 
nerin. Bus tai dydele pagihlba 
del valdžios kuri yra susiban- 
krutiuus. .

neisztyre dalyko,

nauja gabineta arba ministe- kambario.

Lietuviai internuotoj raudono
joj armijoj.

Tarp internuotu Vokietijoj 
raudonariniecziu randasi apie 
100 Lietuvos piliecziu. Vokie- 
cziu užsienio ministerja pra.i 
neszo, ‘ kad ligi nebus ratifi- į ’7*.ynmPniP 
kuota lenku ir rusu sutartis, 
ligi tol negalima busią paleisti . Devinduoniai 
intornuotoju. Rusijos atstovas 
Vokietijoj prasze Vokietijos 
valdžia, kad paleistu internuo- bet visas, tas jaunimas atsižy- 
tns latvius, 
suomius ir austrus.

rius, kurie jam prigialbines ve
dime valdžios szio sklypo. •

Visi yra geri vyrai, supran
tu savo dinstus kanuogeriau- 
sia ir kožnas stengsis pildyti 
savo privalumus savžiningai.

tukstaneziu

20,000 vaiku žuvo praejta 
meta.

New York. — Dvideszirnts 
vaiku žemiau 14

metu būna užm'usztais per vi
sokius atsitikimus kas metas 
Suv. Valstijosia, teip apskaito 
Raudonojo Kryžiaus draugu- 
ve.

Daugiausia pražuvo vaiku
, au- 

v uz-
nuo apdegimu, nupuolimu 
tomobiliu, nuskendimu ir 
•sitrucinimu. Konia puse vaiku 
isz tojo skaitliais žemiau pen
kių pietų likos užmuszta viso- 
Ikiosia atsitikimuosia.

kuota lenku ir rusu sutartis

: Kol Pa vandenyj buvo milicija,

S

lietuvius, estus

paregėjus
tukstanezius opalus ir

nudure 
darbi-

%

nori gaut

(Kėdainių 
aps.) Devinduoniu sodžius ne
mažas ir jaunimo yra nemažai,

mojęs savo blogais darbais; 
daugiausia užsiima girtuoklia
vimu; užuot
paimti in rankas laikraszti ar 

valscz.). Naku isz 16 in 17 d. knyga
stovi baltakes butelis. Jei i ne
užtenka baltakes koki laika, 
tai susipila javu po kelius gor

szventadieniais

Kruvina tragedije.
Kempten, Vok. — Gaspado- 

“Tris Karaloi,“ 
karzeemninka Heideri,
įlinkas Bolsinger, peiliu in gal-

Heideris mirdamas isz- 
trauke revolveri ir koleis szu- 
veis padėjo užpuoliką — abu
du mirdami iii kėlės miliutas. 
— Badai Bolsingeris milejosi 
su paezia karezenminko ir tai 
buvo priežastis dubeltavos žu- 
dinstos.

va. 150 kelei-

Vokiszkiai* (Vilkaviszkio
paskaityti, ant stalo

gruodžio pas ūkininke Žemai-
tiene vagys atlupo svirno duris 
ir isznesze visus ten buvusius 
rubus.

, ’ ■ -v— "

Namiszkiai liko visa’ ežius ir vėl turi, taip kad jinai valstybes 
be ansiredvmo. * niekada nepasibaigia. 1

Karo medžiaga Lenkijai.
Prancūzai mano paskirti 66 

milijonus franku kredito Len
kijai,ir Rumunijai, kad tosios 

i galętu atsispirti 
, ’priesz bolszevikus.

Daugybe lokomotivu, 
yra netinkamųjų,

liu.
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tBS GIRDĖT
Visi sziadien 

bnuigenyb<*s, 
mem Ros i jo i, tai kitaip 

manstytumem.
szitulien overkot.is kastuoju

T

tai

antrugoja 
bet, jeigu butu- 

apie
Bosijo i 

75
lyg 80 tuk.stuucxiu rubliu, po- 

czevery ku 40 tukstaneziu 
rubliu ir t. t. Kožmuu laike yra 
tai pampkuiimas del socialistu, 
kliringai ne viena ižgydins nuo 
tojo kurszczio.

ra

Varytojai ft I

arba tnunefcaineriai
>1

su kelete

ju ir kitu ypatų kurie 
apie tai užkhtusr: 
• Suvienytose 
dvejopas mokestis nuo ineigu. 

’Vienas turi mokėti visi Ameri
kos pitteeziai ir kitu Amerikai 
draugingu sz.aliu gyventojai. 
Priederme Blokeli tuos mokes
ezius nvvetlusivms prasideda 
tada, kada jie yra gave algos 
ar uždarbio nemažiau 1,000 do
leriu' pereitais metais. Vedu
sioms reike mokėti tik tada ka
da ju uždarbis 
doleriu ,metams.

Kiekvienam nepilnainevziui 
vaikui prisiskaito 200 dol. Tat 
reiszkia, szeimyma turinti vie
na kūdiki mokesezius pradeda 
mokėti tik tadg., kada uždirba 
2,200 doleriu, arba virszaus. 
Szeimvna turinti keturis vai
kus nemoka mokeseziu kol ne
uždirba 2,800 doleriu metams.

I moke^U mokant gali atsi- 
ve-

lankei

Valstijose yra

tezneszn 2,000

raszytojas ūžt virt imi, 
teisybe. R.)

Edisonas jau pradėjo dirbti 
maszinukiu su kuTin mano su
sikalbėti su mirusioms y pu
toms ir kaip rodos, tas neužil- 
gio invyks,
visko tikėtis.

Jeigu tikime, jog ihisze yra 
ir gvvena

jog tai

nes sziadien galima

po 
siisi-

. . SAULE.... . ...

Isz Lietavisžku kaimelu
’ Il

"H**
SHENANDOAH, PA.

T!
pursi u<*>ze
anglis isz

pa rėjas isz kasikiu
K * 
kiszvniaus in viedra, inkrate ir1 
kepsa. Jojo motore norrda-, 
ma užpilti anglių ant peziaus.!

kuris 
m* iž-

s
tulo.S'

kepsa“, o iszkrates
V

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linhnentas!

rcuniatiškų 
ncuralgi-

Pain-Expclleris 
yra mitulojamas, su
virsimi per 50 Dietų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

skausmų,
jos, apšlubimo,' nik-
šterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir greir 
tani pašalint m u i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas,-ištikimas 
šeimynos
suteikia ncapkainuo- 
jamą pagalbi).

c,
V,

Kaina \ 
35c. ir 70c/ 
už bonką.

Kiekvienas aplic- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta
čiau*, visviena persi
tikrinkite, ar
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai 
kuotų.

i ’ ?' v 1
— Szv. Jurg’io lietuviszko- 

je bažnyčioje 'attebiivo 4.0 va
landų pumųltĮos Jeurios nžsibai
gė utariHnl<ę.i4’ ’Bang kunigu 
suvažiuVp in ]>ag<jTba prabasz- 
cziui ktm. Pantiomui.’ 1 J * Zį* ' i

Kokis tai rak'alis insiga- 
Alekso (’ilavi

ni y ežios

gau-

su važiuot) in p$g<m)a prabasz- druugystesnesmortelna i. gy.:: 
smert, del ko negalime 
nesati su savo mylemoms ypn- 
toms, už kuriuos liūdime ir gei- 
džemc susinesztiJ

Daug apie tai galima 
raszyti, nes rviketu placziau

b vi (n

in tvaria

inpyh* drauge ir kepsa, 
truko su smarkumu vos 
degindamas moteriai aki 

Ant susirinkimo
sanarei leip inal-

szei pasielgi’, jog buvo 
už keliu bloku 
lietuvis zk i susirinkimai 
Meilia.

girdėti.
riksmai. Be to. 

neap- Į
sųfabri-

vo
eziaus ant \V. Poplar 
supjausiindami peiliu kelis ar
klius, jog net gaila žiūrėti ant 
luju nekaltu gyvuliu.
buvo tai padaryta isz pavydu
mo.

draugas P. AD. RICHTER 4r €0., 
3rd Avc. & 35th SL, 
Broeldya, New Y«rk

Plymouth, Pa. — Darbai ei
na gerai. Darbininku 
už daug, nes daug

I

Vi- 
sužeis-1

samngonkos" 
nejuokuu- 

KetioUku t uju art tetų du
ži riojo buk .MZerifus 
pagalbininknte ateina in Carter
pavietu jivs*zkoti juju dirbtu
ves, iHuiare ant juju slatetiia ir 
pasveikino su karabinais, 
si likos gana smarkei 
tais.

ITie tokiu tai pasekmių 
da. ptohibicije!

Argi tai ne iNtiaylM’s, jog da- 
cjo prir to, jog už 
panukaujt* žmones savu gyvn.s-

samogouka

Viu\ti h(}gal<?8 visokiu klnuaumi,
i ’ t. . i- £• _____ Jai

tyku.’-iiun pnezios, o turinėzium 
v įtik n, kaip, upsieti

pttvd. kaip mokėti našliui ne

IK'S
apie tai iszreiszkti, o ant szia- 
dien taji klausima užbaigsime
lyg velibesninrn laikui.

isz Fi-
Indelpliijos diecezijos iszkelia-

, Bisknpas Daugherty

vo iii Ryma su daugeli kuni-
gais aplaikyti kardinolo titulą 
ir raudona kepure.
be nemažai
kardinolui, ba 
tukstanezius 
langiau.

Raudona

Toji gar
imajam 

apie
kaszl uos

lik apie 35 
dolerius, o gal ir

tęs

Badai nuo invedimo proliibi- 
cijos jau žuvo apie 600 inspek
torių o konia tūkstantis sužeis- 

(ierai butu idant tokius 
k a i n ved v taisos

tiesus uždaryti kalėjimo arba 
in paikszu namus.

tu.
pus^iilvius

Piteris Kirvukas raszo mums 
ka jisai mano apie

“Kožnn mergina tu-
skarbus — patogumu ir

sako jisai: 
ri du 
epata.

Badai

Nelaukite pakol jus liga 
užsmaugs, o mirtis užkirs jum 
gyvas!i. 11 į eita pagelba 

a pi iokoje,

merginus.

vaJįku, kaip, upsieti merginai 
KUęi uždirbu duona savo semti 
motnai,.kQ daryti kuomet vyro niekados no būna 
ir .jiaczios .alga skyrium neisz- tik padėta iii saugia vieta ant

(

kepure kardinolo
nesziojama,

iuvs’Zu 2,000 dolieriu,
Visus tuos 

klausinius galutinai pmiiszkina 
“internal revenue reciever“. 
t. y. vidujiniu mokeseziu rinki- 
kiiš.; r

sudėtos iszttesza.

internal revenue

į

o draugi* atminties.

IJetrtvFu bankai it advokatai 
•ų'4 maža atlyginipia patarnau
ja taųtiecziams pripildydami 

blankas ir paaisz-

Abudu yra didžiausete i11110 uždarbio.
skarbais kokius merginu gali įmokėti o tiktai
turėti, bet jeigu norite mano

mokeseziu
kiminini klaUsiifihs/*

Kita ruszis mokeseziu yra
Ta ne visi turi 
gyventojai sza- 

Įiu susipykusiu su Amerika, ar-

rr

<>• rS

rodos paklausyti, tai aidnnker ba kariavusiu su Amerika, ar-
ant matos, o rūpinkitės dau
ginu apie patogumo, ba kožnas • « • 41vyras, tai yra tokis sutvėrimas 
jog tik tiki in tai, ka mato savo 
akimi, na, o cnatos jisai nema
tę, kad ir dvi poras akuloriu 
užšidetti ant nosies o jčigu mer 
gina yru patogi, tai begs 
kul jajii, kaip prilyginant

ba kariavusiu su ja. Szita mo
kesti turi 'mokėti ir daug už
dirbantieji svetimžemiai. Szi
ta. mokestis yra augszta ir sun
ki be puĮiposayįnm. ,f

Vielpi turp^ri^iė.’įnvjai bu-

pas
mil

si ant meszlo ir biznis užbaig- 
0 kas kiszasi apie cnata, 

well, tai moteres nereikia apie 
tai mokytil”..

tas.

Pagal diduma gyveiitoju, tai 
Su V. Valstijoj, turi mažiausiaS11V. Valstijoj, turi mažiausi 
kiirilimenes ne kaip kitos vies; 
wszpatystes, o tai liktai 
tųS<stanczius kareiviu, 
padaryta apskaitima.

T 009
Pagal 
tai se-

i
randasi 

privažiavo 
isz kitur. Žmones ne turi kur 

praszo kitu 
, kaip 

kur tai randasi net 15 hurdrn- 
gieriu.

K !

pasid<*t, tai bosai 
luid priimtu ant bardo, BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.Į-yvast i. 
site Kaziimo 
jum aptiekoi ius Kaziunas dims 
visame patarimu.

Mare Kukauckiene, 
ri miHZove Stanislava Slutvins- 
ki praeita meta Augusto mvne- 

jsije, likos
lyg 21) motu iii kalėjimą. Szeri- 
l'as ja ja iszvež tomis dienomis 
in Filadeirijos kalėjimu.

\V i lliamas M ižu r, 
ir \\’illiamas 
aresztavotais

apkaltinta.

ga li
nes

ku-

nuo 1G

Povi-

labai 
tingi dirbti, nes ne yra jiapraie 
dirbti kasiklosiu.

Pribuvusio joi

R. M.S. P.
IN

Europa
Kas dvt savaites ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG

TiesL kėlimu*. be per^ciliino isz
I r i F f . ’

per Libava

S.S.

; New Yovko 
arba Hamburgą - Eidkumis 

IN LIETUVA laivai iszplaukia kas 14ta dienia.
. / 4*—'- *  ——.

Dideli (.Ivieju ^riulm paczto laivai iszplauks 
“LITUANI“ KOVO 4.

“POLONIAS.S.
S.S. “ESTONIA KOVO 16 

KOVO 30.
• * ■ e \ .'Ji " 1 *

yjsiiJlaivaį.Auri*pųjku& įaunbarius dek treczios klesos
keleiviams. Kreipkite^ prie musu agentu jusu mieste.

■■■■EHMQM■~

i
I 'TT { Kas tai yra RUFFLES? Ar

I xe;-xRv?:

Į I Įj " V\ y'^r^TlVj Į •**• Į l l.I'.S yra tai papra«&'ausis 
į ’ :' plaukų ir odos •_ - ,
f kuris priąelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. < > kas

< . . ■ . - - smagesnio už čvsta nemežinčių galvos oda?
U FFI.R M

Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos

las Kovalczik 
Mask utis, likos 
už apipleszima kuparelio Anta- 

| 11. r . ■ ■ <« i t, < < i ’ v ■ v z. i < < 11 -. I S Z kili 10 ... —— I
Finl&ndije turi užmokėt vokie- 

cziams 145 milijonu.
I lolsingl’ors. Vokiecziai 

pareikalavo nno • Finlandijos 
idant jiems užmokėtu da 90 mi
lijonu markiu už pagelba 
teikia Finlandijai 
liucijos 1918 mėlt*, 
ant tojo parokalavimo vokie- 
cziu nesutiks, nes Finlandai
jau užmokėjo 55 milijonus
markiu. ' *
2000 riisu, 500 mongolu ir 60 

japonu suszalo ant smert.
L’rga. — I.n czio.nais pribuvo 

siuntinis generolo Sivmiairovo 
kuris yru perdetiniu 
szevikiszko vuisko ’ Ukrajinoi, 
praneszdamus, buk skyrius ka
reiviu generolo dingo kelios 
sanvaites adgal baisia mirezia.

Pagal apsakima tojo .siunti
nio ir kitu virszininku tai 2000 
nisiszku 500 mongoliszku ir 60 
japoniszku kareiviu isz genero
lo SiemianoVo,

Kareiviai buvo

X.

ISZ ROSIJOS
j no Margareviezinus, 
iszeme apie HMMI doleriu. Miza- 
ra radfisi ant bordo pas Marga-
revieziu ir žinojo apie pinigus. 
Su pagelba savo draugu papil
de .vagys!a, bet ,likos susektais 
ir uždarytais kalėjimo.

nes
.).)

su-
revo-laike

Einlaudija
Kulpmont Pa. - — 

eina.

. 21 MOJAI S 
. i .11 MALS 

. is .HMAt S
kleaos pasažipriai

SUSTOJA TEIGIU PRIE
Cherbourg ir Southampton 

0H BITA 
onoresa 
OIJOINA

I. 2 Ir 3
Pulki ilginiu del 3 kiesos 

piibužicrlu.
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

m:iv vohk2« Bito A DU A Y
Arba pan bile koki agentu.

I

? J

i

V I6’M, 'M/., lai p tfian nidti gal* I 

t rinkliau^, fHuiltt 1 įrau» - ir la* |
tat ko Ibi jit rmj*.* ht bjauriu p/c L • J

* An, tai kam faa / t .
’ Žiūrėk, Itukie pftią; * | 

i'rlnut ir Čytti, (
ka*1 ai tartųjų HVFl LES i

Kas tai yra RUFFLES? 
tai gyduolė? Ne!! 
piantjs vanduo? Ne!! 
F LES yra 1 
plaukų ir od<

t f

I
lani ... rrr gCda n< t darv^

yiAUE
n i kai ingai
ka> graiue O tai

vo jyrisfkrtiiyti1 TritV.svetimsza- 
liu prieszz turineziu mokėti ta 
antrajai ujijųĮ^esti. Bet Ameri
kos Rųndonfrsis Kryžius

ir vyriausybe 
mokės-

užta-
re už Lietuvius 
mus nuo tos antrosios 
ties paliuosavo. Tik Prusu Li<*- 
tuvos gyventojai iki sziol nėra 
nuo jos luoši.

Kai-kurie valdininkai neda
ro skirtumo tani
bei Mažosios Lietuvos ir atima 
nuo visu Lietuviu 
sunkiuosius mokesezius. Dėlto

Didžiausios

antruosius

kunfieji sklypai turi kareiviu žinoti t«i«; >>' apsiginti, 
pagal saVo gyventoju." i

Gyventoju kareiviu
iSzvaiearije 4,000,000 
Grid kijo. 
Estdn’ųje 
Lenkija 
Lietuva 
Kumunije 
Ltalije
Įtszpanije 
Angliję 
ftosije 
Aiistrije 
Vokietija

7,500,000 
1,21)0,000 

30,072,000
2,000X100 

17,303,000 
36,740,000 
20,695,000 
75,516,000

17O4W 
240401 

364100 
815,000 

40,000
323,000 
464,000 
716,000 
425,000

182,182,000 1,500,000

antibol-

generolo dingo kelios

Darbai 
nors gerai eina, bet pribuvu
siems isz kitur sunku aplaikyti 
koki užsiėmimą. Czionais ran
dasi tik kasikius ir 
brikas kuriante dirba tik 
ginus.

szilku fa- 
mer

- A11 g I r k a s i s J. Sa v n k i 1 tas
‘" " ■ 1 Į......................... '.f...................... <'»■ .

• 1

i

UlflTII Draugystėms del
A V 1'1 U isamokejimo pinigu ligonja- 

ma ----- 50c.
KVITU Knygele Draugystėms, del

Kasieriaus nog Budėtu pinigu ant 
susirinkimu - - - - - - - 60c.

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

Tf
i

1

ė

Į
>ustii>r*ntojtb.

i gal
jai butj but gražr-mio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Ka 

i smagesnio už ėystą neniežinčių galvos oda?
’ U V* F L KO SS
| panaikina pleiskanas! L
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES tirades mažinti
• pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
į čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
o

| Ope., bet jus šaky dtc, kad jos vertos daug daugiau. Paai^kintfna’ 
! u...
i - atsiųskite mums 75c. paėto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

2 pleiskanas,, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! 
I i
| <> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES boiikutų aplickoje. Kaštuos tik i
? 05c., bet jus .sakykite, kad jos vertos daug daugiau. PaaiŠkintfna’-i 
J pridėti prie kieki ienos bonkutės? Jei negausite jn>ų aplinkoje. t;ri I 
j - atsiųskite mums 75c. paėto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

F. AD. RICHTER 4b.CO.» 326-330 Broadway, New York »*1*
—.— , ------------- , .4 j.

Nu^a-Tone lrSveikatos Tvėrė jas A 

Duoda Gausų Raudopq Kraujų, Stiprius Tvirtiisw//^ 
Nervus ir Pajicgų Vyriškumų bei Moteriškunių.///tf//"^

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie i 
kuomet buvo išrasto gydybos mokslo silpniems, * 
sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi

t.♦ 6

Didžiausis Nervams Jiega i
' 1 "" ' "lį"   Jin ■ IM    

Štai ka Nuga-Tone padaro

liulilikos užpustyti 
pri- 

o ka
da užėjo sniegine viesulą visus 
užklojo mirtina savo paklode

Temykite New Haven, Conn. 
Lietuviai.

sniegu.
versti stovėti toje vietoji*,

Žiiiones girdejusieji, kad 
Raudonojo Kryžiaus užtarimu 
Lietuvai tapo paliuosuoti 
^mokeseziu mintija, buk

galima nemokėti nei kokiu. Tai • 
yra klaida. Esame paliuosuoti 
tik nuo mokeseziu uždėtu ant 
Amerikos priešių, bet nesame .

mokeseziu uždėtu 
ant ne tikos prieszu, bet

girdejusieji,

nno į 
dabar

/I

(T

liuosi nuo

6,409,(MM) 
55,.000,0!K) 15, IMM)

Amerikas 105,709,000
Pagal gyventojus tai Franci- 

jc turi didžiause stovinezia ar- 
mijf* ant svieto, o ltalije antru!
sklypu.

* Maksimilijonas

l,

22,1 H K)

222,1 H HI

Alės kepam

1i

ne- 
esame liuosi uuo mokeseziu už
dėtu ant Ainerikos gyvntoju. 

Kas tu mokeseziu neuįsimo-
t

gyvntoju.

kės iki 
tam gali būti skaudi 
todėl reike apsižiurti.

15 Kovo, 1912 metu 
bausme

Ar numirusioje gyvena 
si neri

po

. Sziudieii visas mokvtas svie
tas svarsto taji svarbu klausi
ma. IHardeiins, 

garsingas rasztininkas tvirtina jautimu ir tiki buk juju mylemi
Kiek tai tėvu tart pri-

buk Amerikai neprivalo prigel 
bet Europai pakai j i ji 
malszys 

»
(Europa) serga ir visai iieinu-

41

neapsi- 
ir ymsis prie darbo, 
visas senas

nu pasveikt. Europi vėžiaiJture-
darni vilti suszelpimo visai ne
mano pasveikt isz savo li^os, 
nes vienas su kitu (‘dusi 'kaip
smnes ir nėniano pmdeti jiesz- 

A'isi i&pidien 
yra tosios nuomones, jdg Ame-
kėli tikimo. ’

rika munis prigel bes visame ir 
neturime ko rūpintis.

Jeigu Europa greitai neap
leis savo kvailumo, tai turįs 
mirt isz budo arba ymthj prie;

i intbbdė

leis savo kvailumo,

darbo, nes Amerikai 
maitot ir gelbėt mus-ztukps ku
rie nemano apsimalszyt. — Yru 
tai ATenatine gyduole del jo-
«T0«.

geriausias mė
sas ir žuvis. Verdam visokias 

■a rd žiu kopūstu. Už- 
L daigtu 

Lietuviszka duona 
cziszcziausiaine užžiurejime ir 
malonėm Įiaturnavime. Turint 

baliams^ piknin- 
t. kreipkitės pas

titrovas ir 
laikome 
krautuve.

»'* T
valgomųjų

užakimus 
kams ’ ir f. 
Plus. Atliekame xdarba. teisin
gai ir už žemiausia, preke.

Brolei Skarutei
34 Broad St. 

New Ila ven, Conn.(M. 1)

į

prie j uju ir daugelis 
! spiritu

Ai* 
na,

ISZBAIKU t' PIRKTI 
AP S Z VIETA!

Asz pavanari reugiuoBi iBzvažiuoti1 in 
Lietuva, o da turiu kelis szimtUB,

APSZVIETA.
tat noriu iszbalgt parduoti pamestinai: 
Apazvieta. su 780 puslapių, 7x4, druko 
kasztuoja tik 25c., ir 10c., prlsiuntimas

Dauginus pas niekti jin pirkt negau- 
alte.. ; * v .

randasi
susineszn su numirėlei 
uliszkai.

•eilei Najorke tūla iiioti- 
kuri mylėjo ne isz pasakyt i-1

nai >avo sUnu kuris žuvo karė
jo, pripažino, jog dxuse randai 
si prie josios ir girdi kalba S 
aiszkei Argi toji motina susi- ji 

dvasiszliui su savo su-* 1 r. 7/ <’

Indija no i tūlas Jau- I

TAJI. A.5TRAMSKA8.
al W.,3V4h Street, York, K. 1.■ -V,"’■r'- . ■ f
^7 ■» »» »■ ................ — ■■». . ..................... ..’t-

nesza 
num?

Ne yenei J 
uas žmogus, nusidavė unt sprl-L 
tualiszko .posetjžiu susikalbėti t 
su. numirėlei s. ..... --•-
kilniųjų, jisai buvo tik
su numirėlei s.

i •

Terp susirin-.
* viėnii^

Lietuvis o kiti nugirdę jo liętu-
viszkos kalbos. Nėpoilgum iž-j 
girdo kalba savo niirtisiėš Wit 
bules, kuri jojo klausinėjo apie 
gimines luunibjtu ir užtvirtino- 
jam, buk numieje yra visi svei
ki. Ncu^pus^įytihaj persie-? 
me tasiii jtųmaįiinogųs U; jxtti-' 
zŽrejo* xAirusieje gyvena po 

gelio klausimu musu skaityto- ’šmert. (Ūž szita atsitikima

tytrtft Skinam tlpie
. ” Nei^pus^ytinaj persi

Snfctec&čfas nuo iriHgu ant dau-

žwro . 1 .i

KUHSLT NCrUOI/US ■
KtnlaUBia proga daug

f
Tai 
auksinu in Lietuva nusiusti. I 
Greitumo nusiuntimo pinigu I 
nieks su manim nagai lenk
tyniuoti; visiems Dtoigu Blun- 
tejams pristatau kVltus su 
parastais, priėmėju pinigu.

LaLvukorcalu agentūra in 
LIepoju, Hamburgą ir visur. 

'•> ‘Paenlzkelionei hi Lietuva.
t Fndaryuuis Lletuvjszku do- I 
. kumentu. < |j

Pinigus siųskite pęr paczto į 
•Money r Order.- naszydaml

ndresa.vokl.te szltelp*
P. MIKOLAINIS, 

",

•Money r O r d e iv 
prideki!^' He ąUitnpą ir visada

M: Ittudyon Ave0
I

v

1

o jei no, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pūkelio) .

Duoda gerą norą valgyti. . .
Sutaiso virškinimą.
Viduriai gerai ii* lengvai išeina 

laukan.
Prašalina širdies pykinta sustiprin

damas kepenis.
Prašalina blogą kvapą padarytą 

blo^o^v(rškinimo^
Nuramina ir sustiprina nervus.

■ Pagerina širdies veikimą ir kraujo 
ygikščiojimą. '.

Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus.
Padidina svnrumą.;
Padaro silpnus vyrtis it* moterie sti

priais ir tvirtais./.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 
j per kūną.

! *

(ii nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus W 
n Idphiiklinern vnistn. vaistas vra nasek- 'všito Stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek

mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo

,ė

I

7 /f*

f

cs. .^*1
i
f

x

■T '1

1
•1 ii

w r! ii ai

Vii r

nuo kepenų negalių, menko kTaujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikte į 

; kokių gyvastinę kuuo; dalj. J-~
I. ...... f --------------------------j., -------

Suteikia puikų norų, valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistų.

Nuga-Tonų išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas

/ per kūną.
Sugrąžina raudonumą išblyakuainm, 

bo kraujo veidui,’.
<•£>

1 HI | »

P
■

i

>

lį\
I

aštuonių labai

, Jis sutaiso vidurius 
taip, kad jie išeina laiks į laikų, ir lengvai.

Fll

Tusę
r< J

A\

t

padidina svarumu, ir žmogus jaučiasti ąkip naujas. Jei tik gerai_ .. - j . . . ...
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių,

, paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų. ' ■

Nuga-Tone1
•Umoh taM 
atrama thęaa1 
the vlud pow« 
cr». lt Irk 
va hub te 
nervo •h n 
health tonic, A 
combination of 
corrective ą<x| ra*

1 L terauną age n U 
L t Irta bM tVhirfL
lirai 3cU>L>ctii S C i? LUTO

ii

■J 

i r
ic

I

b
s
v.

r ■ 1 1 ■■■— .

Musu tikroji 
garantija 

h r r' i* # > " )

1 Ant kiekvienos Nug*-Tone 
i Lankelė* yra šitokia Garantija:

444$itoj bonkelėj yra devynio* 
i dešimta (90) plokštelių, arba 
I vieno mčnetio gydymai, kurio 
, kaiina yra Rl.OO.

Jai vartoju Nuga-Tonc per 
:* dvidešimtį (20 dienų nebusi 

pilnai patenkintas apturėtomis 
' pasekmėmis, tai eugrąžtnk liku- 
• šią pakelio dklį su 

gausi pinigus atgal,4'

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

I " « e • : ' »

Skaityk ką: tiė žiuoncs sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LAięBOI?ATOHV, ChicaijOa IU. Bute, Mont.

Godtftiiw TamiMUw b—-Priėmiau brinką mi pasinluritnu ckiu^iauij
Nuga-Tone. Aš e«»u ląl>ui uionedintft£i. Nuira-Tone yra labai įrinrus vai k ta s. 

, , _ ir jaurius dautf ,1 ___ LLL__
mintoms ir prulęiua dolerius kad priniuptumet dąugiauH Nuga-Tone,
Bukiet pnHlpintf j IntkrafičiUaH nu manės pudiekavptmo tu į C fu s
vaistus, Nuga- Tęn<* Bu godone, WftL P. BKLZAS.
NATIONAL LABORATORY, J1L Cambridbreport, MflUiSv

Godotinas TBjtytata:—Mun nptu r ėjo nu? nuo Tamhbu* 2 buteliu Nuga-Tone 
Už huHuti ižtaramo ėirdinjra ačiū. Vaistui tie yra labai naudingi ir* yra Dideli 
Svuikatou Tvėrėjai. • Tai parafinu r L1 ysr j 1 ' *
Ač piundhi ^3.90 ir nieidxiu prudusti dauaiauj NuKn-Tonv.

NATIONAL LABdUATORY
Godotinuiti Tnmhtou:—* 

kutę^ Nugu*Touo ir vartojau 3 sykiu* and dienos. PasįdnH man aręit Labai « 
jrenui lr>. JavkstuH lubiyi aerai, • Ai niuikuu |2.O0 ir meldu hi prisiųsti 2 honkutes • 
.NugUrTonc. .* * . y
, Adiu Tsnristal labai ktražvi kad Ju« padavei i hdkružČiuH h* a* veHnu 
vįsani unaaųlivi giditea tokįoniKs gidulemes kaip Nuga-Tuuc. Vklinu \klen\s 
ligonėms vartuotu/tokius Kidnlen. Aš sirgau labai daug ntiptu ir buvai siit

* UYU JHSU o; ctalm' kaip pradėjau, vartuoti'

Nufia-Tone
yra toks gerns vaistas, kati mes norime, idant tarnu ta' išmėgintum jj be 
jokio riziko iš savo pusės. Viso mėnesio gydymasis su 
r~“‘ . “ ------ \------- ./ ‘ \ .
Tone, vartodamas žemiau pėduotą kuponą, imk j{ per 20 dienų ir jei 

a . .a a . w ■— ■ a • «a T «**>.»«• • 1

A'-m/® me»! tuojau» sugrąžinsimo pinigus.
Jei Nuga-Tonc nebūtų toks, kaip mes 

jo pardavinėti šita absoliutiška garantija.
• — įima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nerv

B v

I 4; U

NuRa-Tonc 
iėiiuoja tik $1.00, arba Jniieinu mėnesiam $5.00. ParsisiŲsdink Nu^a- 
rwv, . . v • • • . **** -■»------s- •
|/ebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums,

Jei Nuga^Ton© nebutŲ toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume 
Tūkstančiai žmonių dabar

- - < ‘. . - . - -i
pilniauMU pasitenkinimu. Nujja-Tone nėra jokią degutinių iadirbsnią, 

‘ ‘ . ” . '.
parankius pakelius,-pavilktas sukruti)*, malonus ir lengvas imti.

Nuga-Topo yr* pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis 
išlygomis ir tą pačia garantija. » į ,

___  sjt< stebėtihą sveikatos taisytoją, nervy toniką ir krauoj valytoją
_ _ ►

jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas j gražius,

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis•• v a s * • * * v • ’ ’* " ’ . • I. * , 1 •

_________________________________________________________________________________________________________________________

'‘Panaudok šitą kupiną už» išakydama. Nuga-Tonc.

I '

537 S. Dearborn St., Chicago, 111, •.,.
NATIONAL LABORATORY, 

L 504
Gurbiutnię ji:
siųsti man t__
darau tuja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui

tluJi ir gausiu savo pinigus atgal.

Indėdu (9a ^t*...... ;.
A*
t , už kuriuos malonėkite pa*

siųsti man ^.<.2.,.?*.......... honkeles Nugra-Tone. šita užsisakymą
danių tuja išlyga, kad jei aš nebusią patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusią

Vardas ir pravarde
> 

r *

Gatvė ir numeris

* W ''t
• ■ . L ■

*4n d

. ••■ 'V a .4

pilnai patenkintas apturėtomis

krabcle o

NATIONAL LABOUATO^Y. (’hiermo. IU.
Aš v«»u luitui užonedintatf1.

Aš nuvnrtujuu vieną boiikutę. i r gieriau». Ištarų nčh: Ta-

BuLM mnlwvs PHMh’iiitT i Intkraičiui, nu manės padiekavoime iii tvkiuš Serus

♦ HPvuicU<ns but ,vLj uu bu
* A| vfowe/ W-thun dttw

• • 1 < . . ‘ h |» v ’ n
-*•1

J n.

Vaistui tie yru 
vinifies draugam* J.uo* vahtus" vartuoti^ 

Šri tfoitonv, 
N. ADOMAITIS.

NoiTodd, Matui*\ UL ^Norwodd, Masu* |
-AS pranrbti Tumi^toms, k*d už jravuti virni> Inifi- 

1*/whi<l>iii man uręit Lubni c

i

i

f

/
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SAPNAS

• Buvo motore \V., po geram 
vyrui naszlė, kuri’jaU nuo’ tri- 
S melu kent e dideli Varga. 
Buvimas jos buvo vargingilHnis 
ne kaip to.< ubages, ku skinkio- 
*1 — B• •A

,|u dideli Varga.

ja namas nuo narnoj ba ji ji ne- 
dryso rankos atkiszt,. kad pn- 
praszyt szmotelio duonos; ir 
niekas apie jos vargą nežinojo, 
kaip tik pats Dievas.
■’ Toji motere kitados turėjo 
kiloki gi'venima — gera gy’ve- 
nima, o priėk lam xwrb alga, 
(ba mat vyras buvo vaiskavas 
o neprastu brivėkį) kurios dr
iekdavo ant visokiu reikalu, ba 
galėjo* laikyt tarnaite ir kaip 
kada kaimynu in sveeziu.s pa- 
praszyt. Per tai skaudėjo jiai 
Szirdi; p tiek tam turėjo da* po
ra vaikucziu po nabaszninkui 
- vaikiuku ir mergiukių. Vai
kiukas buvo 5 metu Juozukas 
vardu, o mergiuke 4 metu Onu
te Mirdu.

Žinomu, motere paezioje jau
nystėje dirbtie galėjo; isz loe- 
nu ranku darbo maitinosi pati 
su vaiknezeis; per tris metus 
maitinosi isz adatos; nes pras
tus tai buvo gyvenimus ir sun
kus uždarbis. Žinote patys, 
kas moteriszkes per darbas ku
ri turi dvejetu 
žiūrėt >tubute 
pint, tai' tok is darbus puse die- 
no< užimu; o vienok toji bied- 
mi motere viską apdirbdavo, o 
kaip kada dar 
bo: kada turėdavo

Žinote

vaikueziu up- 
aptriust, aplo

netekdavo dar- 
darbo, tai 

dirbdavo diena ir nakti 
Vos aul vargingo 
dirbdavo. O ežia, žinoma kaip
\\ arszuvoj, viskam brangu rau
da užmokėt, kuras sz.vieša, dra- 

dnig- 
tuojauft 

ežia

, ir tai 
maisto nž1-

pana, muilas; o žinouuis 
tas, jog maži vaikui 

valgytpraszo valgyt—o ežia vos 
biednai moteli likdavo 5 ant^Wb^ # " ■ • 1 -B -B. < , w V. v*** * w

binaisfdįkapK^kop.vo buvo ir to- 
! Liu dienu, ktld'ricl tu nebuvo.

V iena pavasario diena apsir- 
’gv-jai niuTĮfmke — Onutę’-’ir 
tei p b u v o J >1 oga_' jog. nega li^uą 

F buvo tikeflr/ kad pasveiks. ?ii- 
'homas daigtas, jdg dėl koŽfibs 
.motinos smirdi Skauda, kada 

^Vienas isz - kūdikiu apserga. 
jįNiekas nemiela L .. 
$/ąvo kūdikio padarytu, 
nuo smettiįs jazgelbėt.

Biedna motere nepamislijus 
apie tolimesni gy venimą, iszda 
ve paskutįni skatiku, užstate 
paskutinius luarszkinius, kad 
tik dukriukai palengvint; net 
nei ant to neatsiminė, ka duos 
kūdikiui valgyt, jeigu kada pa
sveiks; o kada gydintojas, ku
ris kas diena ateidavo, pasakė, 
jog jau neprivalo bijotis ba nc- 
užilgio pasveiks, rankas iszke- 
lus Dievui dekavojo; linksmi
nosi, kaip karaliene ant sosto 
sėdėdama, ir gailėjosi, jog ge- 
rarn daktarui niekuom negalė
jo užmokėt.

Vienok

•Jk'' r » ■ J ję • ’
F buvo t i kefir/ kadpasveiks. Jįa-

kūdikiu
ir viskas del 

, idant

jiune ilgai jiu tas 
džiaugsmas ramino, sztai var
gas ir vėlu ežiu kada: dukriuke 
sirgo motina nugalėjo teip at- 
>akancziui ir laiku atlikt darba 
per k u dabar katrai tik kai- 
minkai nunesze darbu, jau kito 
iitgavo, tiktai gavo koliot, jog 

’aio aut laiko 4itnusze. Mergiuke 
1 po ligai nuolatos prasze valdyt

nes isz kur paimt f Jau motere 
nežinojo 
painisliju.š

rujjestija 
jau buvo

ku daryt; 
eit ant 

ulyczios ir pas pareigius at'ki- 
paszial]M>š, bet 

ant tos mislies sudrėbė
jo; jieszkojo kitokio 
meldėsi karsztai prie 
idant prisiųstų kokia 
varguose pagelba — lt

szus pra.<zyt 
szirdi

spasabo: 
Dievo, 

nors jai 
sztai, 

kada viena vakara po karsztai
maldai gule, tufejo saldu sap
ną. Sapnavo: kad rodos 

atliktu su

L

toro, padekavojo. pivmiausei su su sviestu 
dejus j 
reli Augszežiaiisiui, paskui pa- ... ..... .? ... •»

kas nori,

įr įier visa nakti_ 1 $ l L JI.

rankas-kalbėdama putė- prižiuriimįoyMiįi^ savo locnos

kiltis tdrė'ln save:
— Tegul stojasi 

asz turiu eitie in ta szv. vieth 
drauge su savo'vaikuczeis; da
bar pradže Mojau s menesio, 
atlaidai' artinasi, dienos gra-
žios; maito ’ Onute sveikesnė; 
eisimo, o Dievas mus aura* 
įhiufed -*-• ir kaip pasako, teip> 
ir padare. '
' Pab’aįge duota darba, gavto 
užmokesties pora auksinu, val
giu, koki 
pasistiprino su vaiknezois,

ir padare.

dttitors su ąribkM'iuis.'
Kain tik ' biwlAio dienilis.

* i 4lk <z ’

Ignotus atsikėlė ir su suvo se
nuke kusžin ka patyka kulbe- 
josi. Buvo ant ju matyt, kad 
apie svtlrbu daigta kalbėjo.

Apie piet, kada jau buvo pu- 
kelėivingiC pasirėdžius ir pus- 
ryezius suvalgius, 
niilvams visa savo gyvenimą 
0 matydama 
pirma, karta si

Kaip tik ' pratleju dieni! is,

turėjo,- ir Dievtrih 
• UP“ 

Muge kuom galėdama ir 12 
Męjaus, apie saules tekėjimą 
leidosi iii kelionė.

Isz pi*adžiu kelione 
labai gerai, nevat maža Onute 
-su akvatu ėjo; gražus orasjiri- 
davė jiai akvatos, bet neužil
vio pradėjo skuustis ir ailt 
galo verkt, jog jiai kojelės 
skauda. Erne ja motina ant 
ranku, nors 
nuilsus, ir yrėsi koja už kojos 
tankiai silsėdamas. '

saule isz pietį, u 
varginga motere da nebuvo 
puses kelio padarius.
4 * __i O Diėve! — 'szaukesi 
puolus antz keliu motere —• 

idant gale-; 
vietid

Mqjaus, apie . • ' •< M / ** t
šekeli

verkt, jog
Erne ja motina 

ir pati jau buVo

Jau buvo

to biedniuke 
vietoj gali pa-

jog

pridaok du vieko, 
ęžė dusiekl ta szventa 
pakol du nesuteins; ka tlaryi 
siu,, jaigu pareis laukuos nakti 
perleist.

Nežinojo
Dievas kožnoj 
geibu priduot. 

nusileido, 
ir skubinos, 

toli buvo nuo 
vos da tik boksztai 
leidusius saulutes augsztai at- 
musztos ^zviesos buvo matyt. 
Jau suvis nuvargo: ane kūdi
kio nesztie, ane pati eitie nega
lėjo. Juozukas kad ir lyg sziam 
laikui ėjo, .vįęnoK Kipgi .nuil
sins puolę anl*žoiąė^ jJrA/tĮąde- 
jo prasz^t gferft^M’otnilt paiuOr 

kęlio j k minus ii 
misi i jo,

(!,,K 
Vftikuczi'ųs ant riuiieu nužengė

v ’ ” T ?
6 Dievetfiieko -^fcdjjei szaltinh-

. Saule 
kad

o motete 
vienok dht 

CzerniktiA o, lia 
nuo ausi-

ežius szale 
kaip kokia, gralmfc,
jogriOTT ras up^tu k d —

kelis žingsnius is# kelio. Nes

lio, nbi jokio Ūsiuko, o ka ir 
pati labai troszkd o ežia tamsu, 
norint su pirsztu*in akj. durk, 
Prispaudė prie c saves apsius^-* 
arubjusiu's z vaikiiezius, kurie 
saldžiai dabar* prie motinisz- 
kos krutiifcs užmigo, o ji j i isz 
gilumo szirdius paszauke: _.,r'

— Dieve o Dieve! — kad 
tame sztai iszgirdo netoli sa
ves gailinga ir milaszirdinga 
kalba.

Dvi asabos uepuikei ale 
szvarei pasiredia — vyriszkis

asabos

ir moteriszkis keliu ejo^. Tame 
pamate szale keilo sedinezia 
su kūdikėliais moterių, ir at
mine jos nelaime.
‘ Buvo tai Senukai, 
gus metus dvare tarnavo, 
ka gavo gera • szniėta dirvos, 
kaipo iiagrada, 
kavo, teipgi ir puikia stubelia, 
kurioje jau nuo keliu metu gy
veno, f I
kė in savo dieduką. — kaip jiji 
nuvargus; žiūrėk, Ignai, ugi ta 
mergiuke vos gyva, akutes už
merktos, lupukes pamelinavu- 
sios, isžlialus,,kaip drobe.

kurie il-
už

netoli Czeriii-

Ach Dieve, — tarė senu-

apsakė se?
y 

gera jn sži'rdi, 
ivo vargus iszpn- 

žino; Katarina apsiverkds5 isž- 
ejo isz stubutes pirma sznabž- 
dėlejus Ignotui in ausi: 
j tai pasakyk.”

Ignotas atsistojęs biro:
Da mes vakar supra!o- 

jbg jii.4 esate puikios szir- 
motere, ir 

vargas nerti pap-

SAULE
v :.•.Ct .* V J’’ •'

TARADAIKA,

f

nugaliu eimneiw —mm

Norint gera proga ant to 
’ hirejo.

Bet ka gAl i daryti, 
Reikė kitos progos laukti 
Kaip gerai

<>

t

I Y
J

pirma. karta

4 4 .Jau

me, į 
dies ir iszminties 
kad tas jus 
rastas; paklausykite 
su shvo paeze sutarėm: Mano 
bobute labai nupuolė nuo svei
katos, o nevat jau ir šeiia, nėra 
kam laukuose o ir apie nuimiš 
triustis; matau, kad jau jiai 
per sunku nevat šluba iszluot 
ir valgi pagamini, 
lesit ir karvute pamelžt, 
priek tam mane apskalbi ir ap
siūt. Jaigu nebūt del jus, per- 
praszau, per sunku mano Ka
tarina iszvadūot ir likt su mu
mis, thi. melstumem, ir būtu
mėt kaip duktė,
?Zci kaip anūkėlei. Mums Die
vas nedavė vaikucziu, giminiu 
jokiu neturim — nes tame 
sztai inejo ir Katarina, per ka 
senis sustojo kalbėjus.

Ta mausiu jumieni, pri
gelbėsiu ir jius senatve guodo- 

- ir pasilenkus pabuezevo 
ibiuni rankas.

Ir likos 
.žmonėmis, 
vui, jogui iszsipilde 

Po teisybei’, 
y

^pakalua - gyvenimą,

ka’ niės

visztas pa- 
o

thi. melšt.umeni,
o jus.u vaiku-

;m

muture su ge ra is 
dekavodamu Die-, 

jos sap
ne buvo Mai 

vienok turėjo 
o vela 

Jdidi kiai

na s. 
didele laime 
^pakuliui - ; 
dzialtg^s ;̂ 
dau gi tins'* bado nekęs

Tuojaus treezia diena nuėjo 
in bažnyczia su vaikuczeis ir 
dek'avyjo ApvSi|dai ijiėvo.' ’ 

laimingai sų^ęen^knis ? 
/? k '♦ 'iA.i’k ’ *Ai*lI v? ■'•■rVO o r---, 
VĮilknc^oi*

D u hi o tu ’per Į'VeiiO motere 
. ir’bu- 

geiTiiuse (iįft.^enuKii duktfe. 

szviezio oro priedeugvo darbu
ką, krutėjo, prieLkurio juos ju^-

Detroite randasi du girtuoklei 
Suvis pasilcidia kaip gyvulei

Kaip latrai apdraskyti, 
Antakei nuolat apdaužyti; ■ 
Svetinitauczei turi ue mažai

• juoku,
Isz tu dvieju lietuviszku pa

siutėliu.
Noriais abudu paežius tyri, 

Bet ant jnju nežiūri, 
Abudu ant burdo buna, 

Bet jau
Geriuuse

9

Tegul kožnas 
Kas tolinus su jumiein, bus 
Kada kūno

Gavėnia

iszvyti ketina, 
nedekite kvailei 

stuboja, 
apdumoja,

pajiegu ne bus? 
užsiymkitc 

skaitiniu,
Ne naktiniu valkiojimu, ■ 

A^a jum prieteliszkai sakau, 
Ba ant svieto ilgai hunu tai 

daug žinau!
|J<

priesz Gave-
T

Ir sveteliu nemažai pribuvo, 
Ant galo baisui atsiliko, 
Daugelis pažeistu liko.

Kirvei ir peilei darbia buvo, 
Jog net daktaras pribuvo, 
Galvas taisė, 
rieizeruotu digtai ir buvo.

, Tai vis laja kvailyste,
Daro girtuoklyste,

Gere vyrai, gere moteres, 
Jog ne nepasikele nuo kėdės.

'# :Xi

Per

Vienom plbjbe 
nia veseile buvo

skilęs siuvo y

irtuoklyste, 
, gere mo teres

• i

Ir ipty btfW\^u^orįvi^aru8
• .Rinkau 
,Mislina.u kuki
• ’ 4

y

vyrus, gerus.
gera. (džiaba 

gaubiu,
Muiisžiuhcs >zn i pi net .Irėliau-

SIU.
Bėfr viskas kitaip Ht
‘<i>J{egu žfeogui daboj

tbjesi, 
jęsi.

Turėsiu vęlįi po sv i eiti lapsėti

/. ». s T* * 'tina pratino;
augo kai Į) ant mieli n. Žiemos 
laike, vakarais, 
skaityt ir raszyt, ir apsakinėjo 

visokius daigius, į,, 
kuriu ir senukai godžiai klau- • 
se. ’■ 1

Pavasario sulaukus, apsirgo I

Buvo* sveiki ir.

mokino juos

jiems apie

senukas ir vos spėjo ant var
gingos Ynoteres savd lankeli ir 
uaiheli apraszyt, huniire; Ka
tarina, nejauna žmoniuke, isz 
gajlesczib savo vyro, apsirgo ir
pėr vasara pakrunejus, rudeni 
fe'iposgi numirė. Abudu mir- 
danil laimino jiai kaipo ir jos 
vaikuczianis, 
turtelio iižrašzu

palikdami savo 
s. Didesni tur

teli rado, ne kaip tikėjosi, nes 
rado visokiu sidabriniu ir auk-\ 
sinių pinigu visokiuose mazgi-
uoliuose isz viso apie 600 rub-, 
Ii u. Tsz tu pinigu pirko apie 

ir gyveno kaip

Nailonas ritnkiėriį,;
y

T’tiSydžialias’,, difl 'a^ies ge- 
• ■ ?'* J‘rialt«es,p tr u< *

Ir smagiausea.
Dabar jau nieko ue nuriu 

Bu jau senei po viburu,
Mat musiszkei nelaimėjo

- ■ ’^4

Jm -■

y

>

r ’

susior^aniza- 
vosime,

Kaip visi gal iszmirsime.
Ba mes da sziadien per žali, 
Tai nieko iszrinkti negali.
Asz mistinu, kaip musu vai

kai suaugs,
Tai geresniu laiku sulauks,
Kaip mękslo daugiau turės, 

Tai ant “džiubu” runyti gidės, 
vaikais negaliu, 

Ba jujn neturiu,
O kad jnju kelis tuzinus 

iuveczia,
Tai jums kitaip padainuo- 

czia.
Dabar turiu visiems nusileisti 

nuleisti, 
kokia bobulka 

jeszkosiu, 
apsipaezi uosiu, 

in kampa

Asz girtis su

/ 
I

r • Į1 r į 4 1p ' 11 I

Linksmene Szypsa!

kai'.suaugs,

Nosi žemvn 4
O kaip

»

su

Tai isztikruju
Meskime viską
Tegul kipszas pastimpa, 
Kad mane negundytu, 
Prie ženybu neverstu.

gyvensiu, 
“Saules”

y

I 
i

I Nežinau kaip ilgai
• A -a • .

*

I
I

I

I

I

Kaip ilgai del 
tarnausiu

Ir gal ne įnikus panoziakas 
padžiausiu.

Ant sziadien bus gana, 
Nes manu szirdis labai sopa 
Ba mano redaktoris ne teko 

savo uiilcmus dukreles,
Tai ir negaliu gerai užbaigti 

szioš giesmeles.
Taigi skauda labai 

Gudbai!

y

y

KUR BŪNA,
Pajeszkau 

pirma
Joną.

Telsziu Apskr., 
Jaigu kas 
dzin

Kaunu

Szale iki, 
gyveno Westville, III. 

Paejna isz Garzdun Miestelio, 
Red., 

žinot apie ji, mel-
praneszt. (L 17)

' 1.) W. 69th. SI.. ‘ 
New York City.— ..

Pajeszkau mano sntiu 
Jerneki, 8 metai kaip Amerike. 
Paėjnantis isz Kauno Red., 
Telsziu Apskr., Alsėdžių 
Yals<?z. Boziniu Kaimo. Jaigu 
kas žino apie ji, i /1 *

Jos. Jeruckas,
L. Box 273 ’ Oglesby, TIL

Pajleszkau An^na MaczanskaH 13Z

E. W. tbslicess 
’ !

rj

Joną

ueszt.

o 
o

Kauno 
A pskr. T

meldžiu pra-
” (1.17)

" t F‘ " 1 4 1 ’ ‘ 11 _ ’ ■ '

Hžidliivos ihlėstelid; matto szvogcris; 
pajiCBzko jo imti Ir ruhus, teipgl Fra- 

Batura ir Vludfalovas Tlkulszls ar 
Valiulis, visi, Išauninlal. Praszau nt- 
slszaiikl arba jei kas žino apie Juos 
meldžiu pruueszt.

FKANAS YANKUNAS,
Hartford, Conn.55' Putnam St.

Lietuvos Prekybos ir Pramones
r ‘IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
. PANEVEŽYJ

i Iff į ' 4 "M

; 4

(Feb.27)
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Nemesk'Malin progos, bet gauk San viena irz revolveriu, kuriuos parduodamo 
už žemu.pivktf. reuolverei geriausio padaro, giarantuotl ir per tai kožnas 
yni užganėdintas

No. n
o o

..... Preke $14.75

Nu. t6i -ri VTultUui revulvuris. auto-|
kalibro, 7 szuviu, melino j revolveris, 

plieno, mažas ir guli bitti nosziojainas 
kiszenyje. .

maltis,

No. 11
i

Kaip ir pirmas, tik turi 
$16.509 szuvius Ir biskt didesnis

No. 1 ■> Nikeliuotas, laužias, 32
ar 38 kalibro, 5 szuviu, be plaktuko. 
Preke .tiktai ... .. $15.75

Melino plieno, laužtas, 32 
kalibro, 5 szuviu. .

No. 13
Preke $16.90

^4* v |f * • » ”

— Automatinis biauųJngas 
Padirbtas Belgijos vardu 

"Bayard” mažos micros, 32 kalibro, 
melino . plieno. Vienas isz geriausiu 
automatiniu revolvęrju . , preke $26.50

No. 15 —r 22 kalibro; ę szuviu, nike
liuotas, labai mažan moterų revolve
ris............... ............ ................ Preke $7.50

No. 16 — 22 kalibro, 7 szuviu, nike
liuotas, biski didesnis, negu No. 15. 
Preke tiktai .................  $8.95

No. 17 — 32 kalibro, nikeliuotas, 5 
szuviu Preke $9.50

PASTABA: Kas užsisakys revolveri už $14.75 ar daugiau, duosime revolveriui 
mukszti vislszkai dykai. Siuncziaut mums užsakymus, atminkiteskutos

d.uoti veikalaujanio revolverio numeri, teipgi $1.00 depozito, likusius užmokė* 
site kada revolveris ateis in jusu namus.
pasiūlymas yra geras. Adresavokite sziteip:

PRACTICAL i SALES COMPANY
1219 North Irving Ave. Dept. S. Chicago,: lit

■■ .HUM II ■ III R—«' »!■■■■ I ■■■■■—IIMRI PI ■ ■■   ■uni i III ■  ......................... ■■■   I   —1

Užsisakykite dabar, kol szla

SZIAUUUOS

MBPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
t VIRBALYJE

- kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
AG1SNTUBA NEWARKE. v_____ ’v __ 1
dek pinigus Lj'P.Lp. Bankan. * Ten gausi

7 uuošz. padėjus 2 metams.
6 ttūbsz' padėjus 1 metams. 
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

priima ir informacijas apie

'V t

» I
t.

M

RASEINIUOS

y.

AG1SNTUBA NEWAKKE. Kol žemas auksino kursas,

j

PINIGAI IN LIETUVA

/ J

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenajs pinigai, buua pri
imti traukija trijų sanvaieziu. Mes 
Lietuvoje isziuokame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Mąsu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitalu $18,000,000.00 ir siunezią 
daugiaus pinigu in Europa - negu 
kita kokia kompanija. Kompanija

B « « . • • W «

>

iF
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, Uždėtas 
i 1841 '■

k 
f 1

Kapitalas 
: $X8,000,000.00

I ,r
€

L

6g 
fiS

a
c

kėlės karves
Dievas prisajtrf; melže savo 
karvulos ir pieną miestan par-.

vo ’ ekzękvijas už dusze’ įgimto 
ir Katarinos. In bažnyėziiv tau-’ 

eidavo; o Juozukas jau 
Onute turį jau 17 metu 

ir jauilikiu neapšigiua. . ’
Pravardes tos moteres nepa-; 

sakysiu, ba: gal da gyva.
’ > ■ - .?• ^,r . : ■ ’*■

davinėjo? Kas pietas užpirkda

I • X 

t *#
Ji

pasiuntimui
į&idejima banke dubda Banko agentūros vedėjas

wM. NARJAUSKASi 747 Broad St. Newark, N. J.
Reikib jaja greitai pą- 

itntie.ii' in mus stubelia. nuves- 
,t5e — atsake Ignus in Katre, 
savo bobelių. — Gal aut atlai
dų skubinusi 
leis. - .

Tai Jculbedamu pradėjo. žA 
dint vos-gyva i_____ __ __
kojų statyt tolinus kalbėdami:

— Rytoj mums papasako
sit apie savo nelaime.
; —s Dięvo iums užmokėk -- 
atsake vos girdėtu balsu rai-f 
vargus motere ir ėjo su vargu i 
in geni senoku nameli, o nu- | 
vargusius kūdikėlius senukai ’j 
nesze, > ’1 . i

Atėjo ant galo in senoliu i 
gyvenime Atueszo in lova |

jei ‘Sapnavo: kad rodo 
kas kalbėjo, idant 
vaikueziais in Czerhikava ke
lione ir ta szventa vieta atlik
tu, o ten jos vargai pasibaigs.

’ Gal yra kam žinoma, jog iie- 
toli Varszavos Czemikave yru* 
bažnyczie, uždetd NYU- am žiu-

/

su savo mažule-

kini
are.

« *

i d

motore ir ant UELKAL1KGA— Dldella dirbtuve rd? j
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szlebiu, jeku Ir del pardavUąOzDoąrąe- 
klnu, aputlnu andai^oku, tlie^Og U jią- 
tnuB. llaszyklte o'.gausite Hompollųs 
dykai. Madlsou Milte, 508 Broadway,
Now Yorlc City.

,iii .m iB>^..į „,a...,-. ,■■■ ,^.1^ T'—"

DYKAI KATALOGAS S
* '4' . l> /* , <

'Joigu norite ąuczcdinti $3.00 < 
<iųit poros ęzoveryku, tai paiBi- J 

traukite niuBU katalogu. z
The Watoi'bury Muil Order J
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je per vada Lubomirska, kur szleno, patiese i drobule ir pė-į 
sudėti szv. Ban if aco kaulai, o' 
iri kuriu tai vieta žmones isz lijus sulduiu pienu ^aldžei dž

B. . B - • 1 i j * J ' ••• - 1 . 1

gnlde silpna motere, o pasisi* 
Im •> < I I « B B VZ B C .L

j* 

visu szaliu kaipo • ant atlaidų 'migo. Onutė su Jdozuku ethe
■ • , . ’ r-

Kada pabudo varginga mo-{pirma pay
*• 1 .‘.‘••'■‘fjr'tr

trauke.

I I
I J

•, senuke pa^/ aaye in lova, nesh
ino r koeziukia

1 Cdrpdration, 
502 S. WltŠ0N STBEET.

WATEKBUBY., CQNN.,, , „ 

Nepamirškite nuslplrĮjįtf1 

pirkti po (25?tuoj this YŽ6?"'T
szios kouĮpauijoą.

*

1

J

I

szera <

KUR
SEKRETAS

; v. r „ ?
f *

Męe paskelbiąinc visuomenei kad ' 
t
VIgZKA , VAISTINYCZIA visoj Ame- , 
rlkoj, I ................ ‘ ,
Europos metodą nuo visokiu Ilgu.. 

Mes turime ta sckheta kuritiom < 
g^KPERGALlME visokias ligas. Tu se-

SVEIKATOS

3uF u

T >i 'r

osamo PlllNlA jDipŽJAUSIA LIETU- J 

kuri iszdlrba vaistus, pagal '

y ykreta aužJnoBlte kaip vartosite MUSU 
VAITUS, nes musu PASZLOV1NT1 

r vaistai P&SEKMINGĄI GYDO.
sc. gerose

< VAISTUS,

k Visuose,

J 
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turi savo locna 21 lubu milžinisaka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri ezionais matote, ir jame talpi- 
nasi musu glauni ofisai. 

Naudokite u Doleriniusmusu
Money Orderius” del iszmokejinja

, , r ’ aptiekoše < ;
AuwrikoJ galima gauti sziaa musu

i nekarštas1: ’.
| Salutara lilterl del vitluviniu ligų.

BegulatoKlus del moterių.

nekarštas1: ‘.

visoj

•' ‘ f y ' £> *• t ' ■ 1 m " t 1 ■ ■ ■'* 1 i . " t. 1 i 1 '•

Kraujo Valytojas’kurio; pats ujž vardiji inns iszalszkina rblkalinguma.
Šulniam ViluimentiiM dėl visokiu kaulu skaudėjimo ir kitokiu skausmu.
Trajankiu Kaagi dar j^Įa aėžino? ’fos garsingoji namu gydi^ples.

C Reikalaukit^?riiteįl• .t^rd&$':,.Vitttetu ir žolių —- slunc^a^M) Ūž dyka.

J 
d

/ SALUTĄRĄ? DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Habted St. T«l. tanai 6417.1 ‘

Iki! _ L n. ‘
MWWVWVMVWVVVVMVVV’ 

.’.n1 \ . '■. A.

’J

Chicago
i

pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Parduodame visokius

Kada siusite 
in bile kur pinigus, tai siuskitė per 
American Express Kompanija * ir 

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu .pinigus, idant 
turėtumėt dayada.

. ai;ba rausykite JAetuvisskai tiesog įn musu glauna ofisą:
■> l> I k

įtr*
Glaunus Ofisas

Kanada.
Europinius pinigus.

American Express Co. 
65 Broadway, Now York.

Kreipkitės in bile koki musu ofisą

American Express Co.
Foreign Mow Qrder Department*w:, v JP ymvi >

65 Broadway. New York
v

K 
A

%



t

I

»

4 SAULE

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

0
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kurs*. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kajnoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai,
szyklto aplo kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adrosavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Ka

Mg
Capitol Stock (125,0<XUM 
Sarpltts Jc Profits t480,0<Xl^t

O

1NATIONAL
BANK

MahaHoV

Mokame antra procentą ant 
suddtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ■ ar atneftzat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 raL 
ryte lig S vai. popiet, S u b* to
mis 9 ryta lig 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Pro*.
J. E. FERGUSON. Kasieriua.

LTETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino SU Mahanoy City, Pa.

.          r —

Žinios Vietines
— Soredoje vela nupuolė 

sniegas. Rogių 
'bet szaltis uedvdelis.

— LJtarninke pripuola pir- 
ima diena Kovo — ^Mareli. Me- 
nesei bėga kaip vanduo upe jo, 
o gyvenimas žmogaus trumpi
nąs! teipgi.

— Petras Kasparu pardavė 
Taniosziui Jen-

kėlės geras,

«r

I

I

savo salimui 
cziurui.

—■ Pana Irena l)a nuoki lite 
teip persiėmė regėjimu užmu- 
szimu žmogaus per karuka ant 
kurio važiavo praejta sububi 
jog serga gana pavojingai.

— Kasiklos mieste ir aplin- 
‘kinejp dirba kas diena, o no-

J

J rints daugelis pribuvo isz kitur 
kasy klosią, 

I lejci nauji
prie kasikiu 

jog (kirbas kasi- 
y ?

tai darbu
pribui-

klosią ne

DIENOSLIETUVIU DIENOS AP- 
VAIKSZCZIOJIMAS.

l?ž keliu dienu bus apvaiksz- 
cziojama Lietuviu 
Kazimiero dienoje, 
kraszcziu matyt 
lionijoy smarkiai griebiasi prie 
tos dienos kad t... ........... .

iau apvaikszcziojus.
Mahanov City 

szimet rengia

g

Prakalba 
redaktorius p.

sakys
L.

dirbti
randasi.

liepa prate
darbu rugoje,

“ funes.
Seredoje likos u/.musz-

kasiklosią St.tas Bukinauto
IZabarauckas, 40 metu senumo,
Ikuris paliko dydeliam nuliudi-

• • » • • 1 J •vaiku t i.mia paežiu ir viena 
Laidotuves atsibus subatoje.

X— Petnyczioj suėjo 12 metu 
uždetojas

“Saules,” a. a. D. T. Boczkuu- 
skas yra mires. Nuo tojo la'ko 
nukentejome daug, bet yra tai 
vale Dievo, priesz ka negalime 
prieszintis.

— Petnyczioj ir

kaip 
Saules,

lai kraszczio

Sifbatoj 
sekanezios prekes pas mėsinin
ką Kubzertavicziu

: Pine St.
600 W.

Szvieži szolderei ne Chicagi-
I ne

Szvieži banie
I . Pork Czaps

Galviena del zupes

20c.
29c.
30c.

Sc.
Verdama gal viena 18 ir 20c.
Czok ir Rib roast 
Kiaules kojos 4 svarai

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
8u vlaom* Ilgoms priima, nuo

valandos Iki 10 valanda hi ryta,
1 Iki 8 vai popiet. 6 iki 8 vakare. Si ,- ; j > a d y d i n i m o

▼

<

Daktaras Juozas J. Austrą
fl LIETUVIS
| Rovusia Daktaras Kariumeaeje.
į GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte 
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 1L
S113 E. Coal St. Shenandoah

1
*5

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

E,

• .1 F, m-i j“. T Ti i* *

A

PIRMUTINIS LTETUVISZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
I^aldoja kunus numirusiu,

a r "~ ™ m*

%

Puse Prekes PardavimasK

Diena Szv. Inas.
Gi isz lai- 

nekurios ko-

marginimu.
“Gąrso”
>zimutis.

Lietuviai! Neatsilikit ne vie- 
Susirinkit k uoska it Ii il

giausia rengiamam vakaran.
T i kietai jau yra ant parda

vimo pas T. F. ^k^iuirihH; Pa- . • . • t • i ! ' ii (Ri t, ■’ J t L L* •tik iszkilmin- tartimi tikietais, ll^gteWziausi

T. K 34 Sk. 
apvąikszczioji-

m
pasirūpinti kad kartais nepri
imk tu.

Po piet 2 valanda speciale

it'f
safe

ma Szv. Kozimiero dienos Ko- 'programa vaikams, 
didele programa | Vakare programavo Gta. d. su I

Norkevicziaus
Apvnikszcziojimas

Dabartiname Laike
Yra Begalo

Pradėti Taupinli Pinigus
Dabartiname laike yra begalo 
geras laikas pradėti taupin- 

ti pinigus.
Randasi tame dvi priežastis.

ežia dar yra | 5 
i kuris gali

I padėti $5. in menesi idant sto-

Pirma yra; kad < 
prasidės proga kiekvienam

lygiai 8ta. valanda.
Inžanga 75c. ir 50c. Vaikams t i. locnininku vieno szero szios 

nuo Kovo 4tos. ant Kovos 6tos. jvakare 2;>c. Vaikams 
dienos kadangi nedeldieni ge- Gu

svetainėje.
perkelia

. r>

I
po piet kompanijos. Ne tankiai

8

8

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

« ■

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines,
Skribeles ir Kepures.

r>

resnes pasekmes; taipgi gores
ne proga atsilankyti

Lietuviams in rengiama 
vakaru.

Nauja organizuota
pirmu
scenos savo'gabu- 

penkiu veiksmu 
Brolžudžiai.

apielin-
kės

“Rūtos 
karta pasi-Teatrale” 

rodvs ant 
mais. Sulosz 
tragedija “Brolžudžiai.” Vei
kalas įspūdingas - paimtas isz 
tikro atsitikimo tarpe kaimie- 
eziu Lietuvoje. Geistina kad 
visi szi veikalu matytu.

Protarpiais bus invairiu pa-

Nuoszirdžiai kviecziame vi
su atsilankyti.

m i? *>< cm \L,Li..L..r. !■'. 34 Sk. \ aldyba.
vra:

ant visu inmo-
Prisiunskite

NAUJAS ISZRADDIAS PLAUKAMS,

Dckavojo Mi milijono Žmonių ui 
pulkus plaukus, o t.elp gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, 1d 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau* 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

Įkilę pas:

gauna
te tokia proga investyti tokioj 
mažoj sumoj. Antra priežastis 

kad dar yra geriausias 
laikas pradėti czedinti. Moka
me 6 procentą 
ketu mokescziti.
žeminus padėta kuponą o gau
site platesnes informacijas, ar
ba klauskite bile kokio musu 
darbininko - jie yra musu a- 
gentai.

musu

------- — j IMW Wl ..... — —,  —i   —i-?

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

f ‘

t

Informacijas dykai.
Raszy

Dtt. Urnndzas CosmetlcH, 
Sta. W. Brooklyn. K. T

Su Pagarl 
l’cnns) h nnln

Pramone kurioa 
yra

>a,
& Light Co.

reikalingumas 
pastovus.

Power

TT B— IT TT r 1T TT V T T V -»■ -p.  — ■- — Tl '«• •

S. J. M0CKAIT1S, Prezidentas. : \
VIKTORAS M. LNGURAi riS. Knsljerlus.

įpb'l

M. YURKANIX, Tįcį^rczldeiitas.

UNION BANK .J
4,

u 3 
ivtl1' {*

100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pit.

: VEDE BANKAVA BIZNI.
Siimczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$_$— 

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
mums gale,

in Liotuva greitai ir ktlip galint 
turime

Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
jus pinigus

Mes esame Bankieriai po kaucija',

Pennsylvania Power & Light CO. In
vest meni Dept.

8tli & Hamilton Sts( Allentown, Pa. 
Send me free Illustrated, booklet and 
more information about your, Ptcfer- 
red Stock.
Name
St reel
City

informal ion about your, Pt

♦

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

i K
G5

*

Szkarpetku \į Visokiu Panczaku ir i 
už labai numažintas prekes.

V

*

\ GUINAN’S
£MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.MAHANOY CITY, SHENANDOAH,

‘Slaptybe Antgrabio”

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu. 
Didelis laivas “Manchuria” isznlauks 3 Morcziaus

Mongolia” iszplauks 17 Morcziaus
Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus

Didelis laivas 
Naujas laivas

(i

< <

(Tiktai treezia klesa) r1

Treczia klasa isz New Yorko in Liepoja . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarįje. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.

J
nusi usti
pigiausiai.
leidįma nuo Ponnsylvanijos Valstijos Lanku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvostas siuntinėjimui Lžrubožiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

-r**1** -

<
Slunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, Už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumenths, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dklclla kaucija Ir t kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra

Raszyklte ant
žomiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

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

DuBois, Pa.

Joc. 
u z 
25c. 
25c. 
25c. 

reikalingiau- 
priglauda

*)•>

Mus visas laikas

Inkstukai 3 svarai už
Fresh Sausage 
—■ V i ei m isz 

milaszirdistes
'Ashlando ligonbute reikalai!je 
Į250 tukstanezius doleriu 

• ligonbutes, 
galema butu priglaust daugiau 
ligoniu ir geriau
laimingus laike ligos. Todėl 
neužmirszkite paaukauti pagal 
jusu ižgale, o

Į užmokėt i (pagal prižadejima) 
tai gali tai padaryti ant iszrno- 
'kesties. Apie taj jums rinkėjai 
atiku iszajszkys.

LI s
I 
I

; SIU

I ant 
kur

daži urėti ne-
ligos. i

f

kas negali visko

metu li-In laika asztuoniu
umbute priėmė net 3,784 atej- 

Įviu, — 2,257 vyru ir 1,527 mo
nteriu kuriems palengvino so
pulius ligoje. Valdže neduoda 

• kiek reike ant užlaikimo ligon- 
į bules, 
szirdis

♦

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, 
Danzig, Hamburgą, 
pas mus pasiteirauti placziau apie 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
fiSr’Banlcas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

<• kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas , 
Havre ir Rotterdama. Atsilankykite ' 

’virszujb paminėtus

Jokios bainicH.

i

automobiliu*, rlglniiR Ir vežlmua de> 
laldotuviu, krlkaziinlu, veRcillJu, pas!

ant
ptidydinimo 

Pasamdė dingos priglaudos.

todėl klabina in jusu 
prisidėjimo prie 
tosios milaszir-

važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt
520 W. Centre 8L Mahanoy City, P* gonbuteje 

kiek

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

•> ❖ ’❖
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete

Negalime žinoti kada mes rei
kalausime paszialpos 

, todėl 
galima,

(Įdėlis ir dažiuretojai bus jum 
Be ligonbutes 
nes mums gy- 

ir tik tonais 
pagial-

už tai dėkingi.
I ______ L..4:

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Merginu balberlu szapaa. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Hzoin. Teipgi iszmoklname v\
D4V1U. A Vipįl lOLLUVUlUUiAiV f y 

vyrus ir merginas balbe- 
....................................—riautl. Neužmlrszklte Du

rna r o. Netoli Union R. R. 
p ta c i Jo a.

N. * Nossokoffs, 
1202 Peno Avė. Pittsburgh, Pa.

Kazis Rėklaitis!
Lietuviszkas Graborius *

e

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnko 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

toje 11- 
aukaukime 

o daktaras Bi-

negalime būti
vastis yra miela 
aplaikisime vienatinia

I ba laike nelaimes. Aukaukime 
visi ir tai kanuodaugiausia!i

ANT PARDAVIMO.

Aptieka Mahanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie
tu viszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriamo ran
dasi szi aptieka. Apie dauginus 
atsiszaukitc in “Saules” ofi
są. (t. f.)

W I . ..................ta I I I.m a..................

New Philadelphia, Pa. — 
Mu.su miestelije viskas malszu 
darbai eina gerai, ž 
vena sutikime ir visi yra užga- 
nadytais isz gyveninio. Nesenei 
vienas isz 
Baltrus Krugla,spirko 
narna Philadelfijoi szale iietu- • 1 IV < r 4 J T •

( c Saules

žmones gy-

musu tautieeziu p. 
murini

viszkos V^žnyczios Szv. Kazi
miero, po No. 320 AV b arto n 
ulyczios.

£ PIRMUTINIS IR, SENIAUSIAS LIETUVISZKAS
{ NAMAS ARBA KOTELIS NEW VORKĘ.

m

viea gryną,

M*

* • • •
Geriausi maineriams

Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 
pagerinimą savo kojoms, 
Ball-Band” robinį autuvą.
Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

B A L AN D
kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
jų savo pardavėjo.

<4

kada perki
Kiekvienas

musų specialiu procesu į 
’tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai. 

i

k

■LIETUVIAIaKREIPKITES .JĮRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ue norite būti apskriausti atvikla In bfeiv'Yorka, tai tiesos 

kreipktes pas Geo. J. Bartnszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in Ir Isz Lietuvos. 
Iszmalno ir slunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio sloczlu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlalkom narna su 38 kambarais.

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu vlrsz-mlnėta agentūra su reikalais, vargo Ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviccziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatlszkai. 
Gausite sanžiniszkns patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite lalvakorczlu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą. ,

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

ir ju bagažius ant laivu.

■* O ■* <1 11 <■ — i «

VYRU 
LIGOS

Pasitlnkam žmonis ant 
Suteikiam 

Paleidžiam pasažierlus

» ir » -------- rr ■ rt* OF ■ .* T- ff < TT1 T T T* W W Į TM tr ‘ . .f., »

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaro* 
Plttsburgo. Jisai mokinos! Varszavoje, studijavo begije 
82 metus Invairfas ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- ( 

; _ ■ Gydo užslnuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczias nuo noezystumo kraujo. Atslsxauklte ypa- 
tlszkal, pęr laisvus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz-

. nlal pažinota.

paelnancziaa nuo noczyatumo kraujo. Atslszauklta ypn- 

kai lt Lenkiszkai. Ofisoj; valandos nuo 9 ryte lig 5 vakaro 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

s Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Sztai Koki Prieteli Turite

4

j Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
i procentą ant sudėtu piningu.
? Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
> kada perkate namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
j lengjyas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
į Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai Ir 
c pažinstami.
? Yra tai Banka ih kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
l namus.
j Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.

Ball-Band” autuvoPaplan tinti padai 
yra padaryti ypatingai maineriams neeioti.

H

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis 
negali ipjaut arba įplešt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis

■ i'*

v -;A

C.

* J»

Mishawaka Woojen Manufacturing Company 
460 Water St., Mishawaka, Jnd.

, himiner

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, V ice-Pre*. 
W.F. Rynl ew’ci

i

i

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

P» C. Fenton

D. F. Gninan, Tm*.
A. Danisewic* M. Garui*

T. G . oras by

Mu.su



