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Aresztavojo mergina, kuri tu
rėjo su savim 36 szmotelius 

dinamito ir revolveri.
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Isz Amerikos
Visa szeimyna žuvo nuo gazo.
Edwardsville, Pa.— Visa szei 

myna Jurgio Gudinavicziaus- 
(?) užtroszko nuo gazo kuris 
iszsigavo nuo sutrukusios pai- 
pos ant ulyczios artimoje na
mo.* Užtroszkusieje yra: Jur
gis, tėvas szeimynos 42 metu; 
pati Marijona 35 iri.,
Margarieta 5 m. ir Onuka

dukters 
2 m. 

Gudinavicziai likos surasti per 
kaimynus. Motina sėdėjo ant 
siubynes su mažesne mergaite 
ant keliu, o tėvas gulėjo ant 
sofkos su vyresne. Matyt bu
vo užmigia kad nejuto gazo.

Vincas Vudinskas su paczia 
ir Ona Gilduy likos apsvaigin
ti teip-gi nuo gazo bet greita 
pagialba juos ižgialbejo nuo 
smerties.

V

Motina pirmiausia su

Motina ižgialbejo serganti vy
ra ,bet tris vaikai sudege.
Yonkers, N. Y.— Namo po. 

No. 889 Oak Str., pakylo ugnis, 
kuriame gyveno James Para
dise su paczia ir ketureis vai
kais.
pagialba vyriausio sūnaus isz- 
nesze in saugia vieta serganti 
savo vyrį manydama, jog da 
turės gana laiko sugryžti ir isz 
gialbet tris savo vaikus, nes ka 
da gr/zžo in narna kambaris ra

..i » i» ; ’ •rtfA.Ii* . •*

liepsnosią, negalėdama 
Kada uerna

dosi
prieit prie Vaiku.
gesini užgesino narna, rado vi
sus vaikus suanglijusius.

Surado užgriauta anglekasi.
Wilkes-Barre, Pa.— Angle- 

kasis Franas Czikauckas, kuris 
5 diena Sausio likos užgriau
tas su kitais anglekasiais Bar
num kasyklosia likos surastas 
ana diena labai inpuvias. 
pradžių daro visokius staugi
mus idant nelaiminga iszkasti 
nes da buvo gyvas, nes pasiro- 

visi stengimai eis ant
niek, paliovė taji darba.
<le. jog

Per uždarymą fabriku darbi
ninkai patrotys apie 

$100,000,000.

,W 

j įfi
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Jos valizoje

Chicago.— Ant Union Sta
tion geležkelio, palicije areszta 
vo kokia tai nepažinstama mer 
gina, kuri vėliau pasisakė esaii 
ti Linda Jose. 

1 t.

rasta tris deszimts szeszios laz
dutes dinamito ir 32 kalibro 
automatiszkas revolveris. Isz 
rasto pas jiu geležinkelio bilie
to paaiszkejo, kad ji atvykusi 
isz Youngstown, Ohio valst. 
Kokiais tikslais ji ežia atvyko 
— nepatirta.
ke tik tiek, kad ji yra Linda 
Jose ir esanti szesziolikos metu 

Palicijos manymu, 
ji gali but apie 19 metu am
žiaus.

Kuomet palicijos virszinin- 
kas kreipėsi in jia norėdamas 
patyrt jos varda, merge atkir- 

Sužinokite patys.

Mergele pasisa

amžiaus.

tus “Sužinokite patys.” Vė
liau bet-gi pasakius varda, ku
ris, manoma turi but netikras.

Paklausta, kur ji gavo dina
mito mergele atkirtus:

“Kuomet tamstos taip sku
bate, kad patyrus kas asz es
mių, dažinokite ir tai patys.”

Motina lavino savo tarnaites, 
idant butu geroms paezioms 

>> del savo sunu.
Saint Louis, Mo.— 

diem^Xj
Ticzacek, sunus Ludviko Ticza 
čeko, sanario legislatures, su 
panna Juzefina Bemat, tarnai 
te savo motinos. Yra tai ket
virtas sunus Ticzeceku, kurie 
apsivedė su tarnaitėm tarnau- 
janezios pas tėvus.

Ticzacekiene tik tokias mer
ginas priiminėjo ant tarnystes 
isz kuriu mane, jog padaris ge
ras paezias del savo sunu. Na
mie da randasi keturi sunuę. 
Merginos dagirdia apie tai, ra- 
sze gromatas isz visu daliu s vie 
to pas motina, idant jaiąes pri
imtu už tarnaites.
gromatos atėjo net isz Vied- 
hiaus, Edinburgo, Australijos 
Hayti, Kanados ir kitu miestu.

Tomis
ajįsipacziayp Jurgis

Nekurtos

i Anglekasiai sustos dirbti jei-
New York.— Ant paliepimo1 

kurio administratoriaus idant 
panedeliais butu uždaryti viso 
ki fabrikai, saliunai iv t. t. dar 
b in inkai, isz tosios priežasties 
patrotys uždarbiuosia 
szimta milijonu doleriu,
tosios priežasties užstos dide
lis vargas terp vargingesnių u' 
žmonių.

D i st rikte

apie

Moters šukele revoliucije už 
cukriu.

Shamokin, Pa.— Kada ežio- 
naitines moteres dagirdo buk 
tūlas sztominkas parduoda 
cukriu po švara kožnam koštu 
mariui, susirinko juju daugy
bių in sztora kožna noredama 
gauti savo daleliu. Armideris 
tokis pakylo kaip ant bolszevi- 
ku sOjmo.
stalu, iszverte tavčra ir sudau
žė lentinas. Ant galo palicije 

' pribuvo ir apmalszino revoliu- 
Dabar sztornin

kai neinleidže in sztora dau
giau kaip po deszimts moterų 
ant kart, jeigu turi cukriaus

■iS#f 1te Jj tiriu

Moters stojo ant

eijonierkas.

i'k'

.S

ant pardavimo.

J "'iIgiiiaI

f V J*
>'•

. i-

DU-KART JNEIjElINIS LA1KKAJ3ZT18 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:
Ant Viso Meto tS.50
Ant Fuee Meto S1.S5AM ER IK E j iŠ ar. fig JJS EUROPOJE^

, W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY.. PA,

W. D. BOC'ZKOWBKI, Free, and Mgr.&/• nv n pnii i
F. W. BOOZKOW8KI, Editor.

MAHANOY CITY.. PA.

m 29 METAS

o

gu kompanija ne duos 
trūkio. K

Shamokin, Pa. — 
4-to anglekasiai isz czionais
Mount Carmel ir Kulpmonto, 
nusiuntė telegramas pas Mc
Adoo, gubernatorių Broom- 
baugh.ir Garfielda, idant pri
verstu Pennsylvanijoš geležko- 
lio kompanija kad toji sugražy 
tu anglekasiams truki, kuris 
juos gabeno prie darbo ir isz

♦ »

darbo kožna diena. Jeigu kom- 
panije ne duos trūkio, tai ang
lekasiai kerszina sustojimu 
dirbti.

u4

Mj

Suszalo ant kapo savo paezios.
Rome, N. Y. — Kristupas 

Magra, turtingas gyventojas, 
teip mylėjo savo paczia, jofe 
kasdien eidavo ant josios kapo 
pasimelst. Ana dieną laike di 
dėlios sniegines viešnios, nu
ėjo teip-gi ant kąjto, nes jau 
nesugryžo, nęs-'jin 'rado duob- 
kasis suszalusi ant smert, lai
kanti sustingusiojo rankoje bu 
kieta žiedu. 
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AMERIKOMSZKI KAREIVIAI PRIESZ ISZPLAUKIMAz IN FRANCUZIJE.

-K-y-

Prusai szaudo in Austrus 
ir Rusus už draugavima.

ESH

AMERIKONISZKOS MERGINOS APSIVEDUSIOS SU SVETIMŽEMIAIS PASTOJE
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Stokholmas.— Baisi neapikanta pradėjo prasiplatinet 
terp austrijokiszku ir prusiszku kareiviu ant rytinio frunto, 
terp tuju kareiviu prasidėjo ir musziai.

Vokiecziai matydami, jog Austrai pradėjo už daug drau 
gautis su Rusais, vokiecziai likos nusiunsti ant perskyrimo 
tojo broliszkumo, tai rusai su austrais pradėjo in prūselius 

Prasidėjo kruvinas muszis su anuotoms, kuriame
daug likos užmuszta.

Austrijoj milijonai žmonių sustojo dirbti. Moteres ve
dė straikierius prie karaliszko palociaus szaukdamos sutai
kęs. Badai Austrai darys sutaiką su Bolszevikais.
jojo užšinesza ant dideles revoliucijos. — Vengrai turi užtek 
tinai kvieczih, bet nenori duoti Vokietijai.

szauti.

Austri-
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Turkai pabėgo isz kariumenes eidami in Palestina.
Washington, D. C.— Kada vokiszkas generolas Falhen- 

haynas vėde turkiszka armije in Palestina prieszais Anglikus 
tai 160, tukstaneziu turkiszku kareiviu pabėgo kelionėje — 
arba didesniu dalis visos kariumenes. Generolas matydamas 
teip milžiniszka szeszkuma turkiszku kareiviu sugryžp adgal 
in Konstantinopoliu. -

Turkiszki aficieriai patys neklause paliepimu vokiecziu, 
pamesdami glitas. Isz 41 kompanijų (kompanija susidėjo isz 
300 vyru) tik szimtas kareiviu su ketueris aficieriais sugryžo 
adgal.

Padėjimas Turkijoj yra baisus. Tifusas smaugia karei
vius po 260 ant dienos Konstantinopoliuje. Iii
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’ Smirnoje, kur 
randasi arti 200 tusktaneziu gyventoju 1500 mirszta kas me
tas, o konia puse turkiszkos armijos yra netinkama kariauti 
arba iszmire nuo visokiu ligų. Turkai baisei nerimauja ir gel
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dže kagreicziausia atsikratyti isz po vokiszko jungo.
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Bolszevikai apleido Steigiamąjį Susirinkimą, o paskui juri
ninkai ji iszvaike.

Petrogradas.— Oficialiai sziandien paskelbta, kad bol- 
. Oficialia 

praneszimas sako, kad jurininku sargyba paleido Susirinki
mą.
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Visos amerikoniszkoS merginos kurios apsivedė su Austrijokais 
sziandięn yra nevidonkos savo tėvynės,:
tas ir liekasi padonkoms tuju sklypu isz kur juju vyrai paeina.
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Vokiecziaisarba , vnWv«MuO, 
nes per tokius apsivertimus, patrotijo savo ukezys- 

. _ / I.

. Grafiene Szeczeni kuri bu
vo Miss Gladys Vanderbilt; grafiene Sigrai von Felsoė yra duktė Marcus Daly; grafiene 
Calloredo Mansfield, buvo duktė Olivero įsėlino; baroniene Giskfa, buvo Miss Helena King 
isz New Yorko — visos neteko amerikoniszkoS pylietystcs per apsivedima. Visi juju turtai 
koki randasi Amerika, likos konfiskuoti per valdžia.

Szaukiamas Amerikos Lietu
viu Seimas bus Washingtone.

Washington, D. C.— Ameri
kos Lietuviu Taryba, laikius 
suvažiavimu, Washingtone, D. 
C. Sausio 17-18, 1918, nutarė 
szaukti visuotina Amerikos lie 
tuviu seimą AVąshingtone, D. C 
Kovo 13-14 dienomis, kons
tatavimui Amerikai isztikimy- 
bes, 
Lietuviu reikalavimu sulyg 
Lietuvos ateities, Lietuvos at
statymo reikalais ir t. t.

Pastaba:— Kaip telegramai 
pranesza, tai vokiecziai Lietu
va ir Kurlandija paliks 4 4 poli- 
tikiszkojė neptigulmybeje, nes 
drūtam el<6nomiszkam susivie 
nyjime su .Vokietija. — Tai vis 
Lietuva nors ir aplaikys pat- 
valdysta bet bus po naltaika 
kaizerio.

išzreiszkimui Amerikos

Tai vis

Z

?

§ ’Philadelphia.— Jefferso- 
no ligonbuteje randasi 9 metu 

Philadelphia, Pa.,— Seredoi mergaite kuri serga ant suak
menėjimo. Daktarai negali 
nieko pagialbeti nelaimingai 
ir turės mirti už kokios dvieju 
metu.

TRUMPI TELEGRAMAI, 
j : • f

2:19 vai., popiet susidūrė du pa 
sažierni treniai ant Girard Ave 
tilto. Vienas vyras pacztinam

I 

kare likos užmuštas o 14 pa
sažieriai likos maž>daugiaus
pažeisti. \

Z

- ■ ■, t

Pasažieriai kurie atplaPasažieriai kurie atpla 
ūke isz Kinu, pasakoja kad Ki
nai paėmė miestą Barbina nog 
Rosijos, Mandžiurijoje. Atsi
buvo smarki musztine ir visi 
Bolszevikai likos iszvaryti isz 
mfesto.

• § Detroit, Mich 
tai apipleszo auksoriu Ralph

Rosi jos, Mandžiurijoje

Jį p Bandy-
■ i. : , ■ ' c | ; 1 • * - ■

Dewey ant $60,000 piningais ir
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Daktarai negali

§ Pekinas, Kinai 
ki revoliucijonieriai s'zove ant 
amerikon|szko. laivo Monocacy 
arti Yochpw ant upes Yaug-

Kinisz-

Tse-Kianą, užipuszdami laivo-
riu O’Brien. Atsibuvo tai per 
pakurstinima vokiszku agita
torių.

§ Washington, D. C.-§ Washington, D. C.-- 1
Sausio 1918; Suv. ValstijuosiA 
radosi 105,006,000 gyventoju, 
arba pasidaugino nuo' praeito 

Mete 1.1

radosi 105,006,000 gyventoju,
<• •-« « z*., ( •,

Sausio ant 1,719,000.

yį: 
Ifei;

KHVUfclU U-UL 1,(J.«7)VVV. \ XVltJlV 

1979 radosi czionais tiktai 48,- 
231,000 gyventoju.

' ' ' • "■ . ■ 11 ' • 1 ‘ ■ ■■ ' I '" .

szeviku valdžia paleido Steigiamąjį Susirinkimą.

Praneszimas sako:
Kada Steigiamasis Susirinkimas po valandos svarsty

mo nubalsavo priesz deklaracija, padaryta centralinio pildo
mojo komiteto prezidentu, bolszevikai apleido sale ir juos pa 

■> * * IIseke kairieji social-revoliucijonieriai delei Susirinkimo neno
rėjimo užgirti budu, sulyg kuriais yra vedamos taikos tary- 

Apie 4 valanda jurininkai paleido Steigiamąjį Susi
rinkimą. Sziandien bus iszleistas patvarkymas, paleidžian
tis. Susirinkimą. , .

Pirma murodyma apie szias asztrias priemones laikrąszti 
ninkai gavo apskelbimą kada jiems buvo praneszta, kad 
sziandie TauridoS rūmai, kur vakar prasidėjo Steigiamojo h »i ijr

bos.

i c

Sziandien bus iszleistas patvarkymas, paleidžian-

Susirinkimo posėdžiai, bus uždaryti Susirinkimo nariams, 
hiikrasztininkams ir visiems kitiems.

Tuo paežiu laiku visos Re sijos geležinkeliu darbininku 
kongresas, 273 balsais priesz 61 priemeVrezoliucija, parėmiau 
ežia Steigiamąjį Susirinkimą ir kvieczianczia liaudies komi
sarus sutikti su didžiuma, tikslu sudaryti valdžia, atsakoma 
priesz Susirinkimą. ’ r-v* * 0

Isz Maskvos praneszama, kad daug ten žm/oniu sužeista 
ir užmuszta, raudonajai gvardijai pradėjus szaudyti in prita 
rianezius Steigiamajam Susirinkimui demonstrantus.

Onuka R. Springfield, Ill.—■ 
zilije paaukavo Prancūzams 30 Teip, talpysime vela “Onuka 

ir Jonuką” kaip tik spėsimo 
kavo kada iždave vokiecziams J padirbti paveikslus. Džiauge- 
kare.

§ Washington, D. T.— B ra-
1

vokiszku laivu, kuriuos konfis

§ Washington, D. C.— Anai 
diena likos atidarytas bedrati- 
nis telegrafas Arlingtone, isz 
kur galima siunsti telegrafus 
tiesiog in Ryma.

J.

ATSAKYMAI.

mes, jog tau ir suaugusiems pa 
tinka tiejei paveisklai ir jog 
yra labai pamokinanti. Stenga 
mes visiems intikti kanuodau- 
giausia.

L. M. Wilkes-Barre, Pa. — 
Acziu už prisiuntima prenume
ratos ,ir szirdingus velinimua 
del “Saules” ko vėliname ir ta 
mistoms.
siuntėme in Sherburne, N. Y.

Pakvitavonia nu-

i

*

L. K. Philadelphia.— Laik- 
rasztis in Arkangelska daeis. 
Pajieszkojimai kasztuos $1.50. 
Del skaitytoju “Saules garsi- 

■ name viena pajieszkojima už 
dyka. Prisiunskite tamista ge 
ra adreša ir $3.50 o laikraszti 
iszsiunsime in Rosija.
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Valdže paskolint bilijoną do 
ler i u dęl geležįnkMiu ant vedi
mo bizitio ir,geresnio sUtvarki- 
1110 ezionaitij)iu geležinkeliu.
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\ isi vyrai kurie pasislėpė po 
bbbiszkus žiurstus per apsive- 
dimn nuo 18 Gegužio bus sz.au- 
kiami in kariumenia.
ite rowder paliepė visiems 
“exemption boards” idant 
iszauktu tuosius vyrus ant egza 
mino.

itenoro

boatds

Baronus de Moor.sel. isz Bel- 
didos- 

pra- 
vokie-
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dienas viskas vėla daois prie 
paredko ir vela aplaikys “Sau 
le” (ir kitus laikraszczius) re- 
gulariszkai.

gijos kuris apvažinėjo 
nius miestus Amerike su 
kalbomis, kalba, buk 
ežiai ateja in Betgi jo, križiavo- 
j<> motoras ant duriu stubu, pev 

s odurdami jiaises bagnietais 
kudvkius isztrnukdavo isz vv- 
giu szaudavo in juosius metin- 
dami in ora; senesnius gyvento 
jus apipildavo karasinu ir su
degindavo. Ant patvirtinimo 
savo žodžiu parode susirinku
siems fotografijos tuju vokisz- 
ku baisvbiu.

22 die

valantiems
200

Nuo pirmo Sausio lyg 
uos, miestas Chicagas iszmoko 
jo darbininkams 
sniegą nuo ulyeziu apie
tukstanezius doleriu. — Malia- 
nojaus miestas neiždave ne 
szimto doleriu, nes gyventojai 
patys turi nuvalyt sniegą.
k

Kaizeris Vilus, nuo senei lo- 
z<į^ role veidmainio su savo 

Turkais, jog tiejei 
kraujegeriai jin laiko už niaho 
metona, o reikia jiems pripa
žinti teisybe, nes isz jojo slap
tingos taikos su Turkais del 
iszkerdimo Armėnu ir Sireiczi 
ku, apipleszimas katalikiszku 
bažnycziu nuo visokiu brange
nybių Jeruzaleme, vardas mu- 
zulmono jam geriausia pritik
tu.

Maldnamis Grabo Ąlusu Iž- 
ganytojaus Jeruzaleme buto ži 
nomas per visa krikszczionisz- 
ka svietą, kaipo szveneziausia 
vieta.
krauti tikri skarbai per 
kius sklypus, ten radosi daugy 
be visokiu votivu isz aukso ir 
sidabro ir brangiu žemeziugu, 
kuriu verte buvo
ma.

Turkai tuju brangenybių ne 
judino, pakol Jeruzalemas ra
dosi po juju valdžia — szvent- 
vagystes nepapildo.
kada susidraugavo su Vilom ti
ku, nuo prūseliu iszmoko 
szventvagystes kaip apipleszi- 
neti bažnyczes.
apleido Jeruzalema

Vokiecziai pradėjo baisei ne 
rimaut isz daugpatystės kuri 
labai pradėjo platintis 
Bet valdžia ant to žiuri 
pirsztus ir nesistengia 
bjauru papratima’ užbėgti.

. Tūlas kapralius sugryžda- 
mas ant urlopo namon, apsipa- 
cziuodavo isz naujo kožna kar 

’ ta. Tokiu bodu jau turi peli
kes paezias. — 6 kur kiti ?

visur. 
per 
t a ji

draugais

vieszpa-
vyrai
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Daktarai

Nuo daugeli motu 
tau ja papratimas, jog 
•perkineja savo paezioms saldu 
minus (kendes.)
dabar tvirtina idant vyrai pa
liautu taji papratima — ypa
tingai tiejei, ka už daug dirs
telėja in stiklelius — ir kad mo 
toros pirkinėtu salduminus sa
vo vyrams, nes vyrai valginda 
m i tankei saldumynus atpran
ta nuo gerymo ir. lankymą in re vai<ar>

"Viii' 'ii
.................................................

NAUJAS ISZRADIMAS.
Auginimui plauku gydymas

DYKAI!
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mus popietas deklarantal, tail) 
gi ; ■. /usleji isz United States

" A t "

Marshall leidimą gyventi apry 
botose juostose, tiiri taip jau 
registruotios kaipo ateiviai 
prieszai.

Ti e Vbkietijos ateiviai prie- 
direk- szai turi kreiptis in palicijos 

Mikola von nuovada savo pVeoinlyte.
S. Ba- 

Kauno; direktoris
P. Dovidaitis isz

S. Kairys 
isz Vilniaus; Petras Klimas isz 
Vilniaus; agronomas Don. von. 
Malinaltckas isz Vilniaus; dže- 
konas V. .Mironas isz Dangijos 
S. Nariitaviczius isz Breviku; 
prabaszčzius Alfonsas Petrulis 
isz Pivoszu; redaktoris Jurgis 
Sziaulj^s\isz Vilniaus;
nihkas lihofesoris Kaz. Sziau- 
lys isz ' Kauno; J. Szeimas 
OniksztiiĮjlr. A.-Sanetonas isz 
Vilniaus.; J. Smilgeviczius isz 
Užvetu; 'jprabaszczius J. Stau-

Aplaikemo nuo musu kores
pondento daneszima isz Lietu
vos, kurismums pranesza, buk 
in “Landrata” arba KraSzto 
Taryba priguli sekanezios ypa 
tos: • Dr. ’Jonas BasUnaviczius;

K. Bi-

Landrata

m o k y t o jas gi mna z i jos 
zauckas.isz Panevėžio; 
toris gininazijos 
Biržiszka isz Vilniaus; 
unit is isz 
gimnazijos
Kau no; i n ž i n ier i u s

kanau-

/

Kiekvienas Vokietijos atei
vis prieszas turi atsineszt su sa 
vi m in regi st ravi hios vieta ke
turias savo fotografijas, ne di-

t) X t>desnes ktvip 3 x 3 coliu, 'ant pi o 
uos popieros imtus.
travimos vietoje bus suteikia-

Ji Ogi 8-

Toje vietoje buvo su- 
Mso-

neapskaito-

Bet nuo

gaitis isz Paniemunio; A. Stuk 
ginskas isz Vilniaus; J. Vailio- 
kaitis isz Pilvis^kiu; dr. advo
katas J. Vileiszis isz Vilniaus.

Kožnas isz sąnariu tarybos 
aplaike puiku diplomą nuo ku- 
ningaikszczio Isenburgo su pa 
dekavone už juju gerus pasi
stengimus.

Dekavoje :,/g milijono v; 
niu dtįstojo puikus plaukus

e • 1 R ’

zmo- 
o 

teip-gi sulaiko puolimą plau
ku isz galvos labai trumpam 
laike in vieta iszpuolusiu, 
auga tankus plaukus.Gvaranty

at

ti Informacijos Dykai. Rasžy- 
kite bile kalba sziaiidien.
Prof. Brundzas New Remedy,

Broadway, 8-th St, 
Brooklyn, N. Y.

mos visos reikalingos informa
cijos registracijos reikalu.

Vokietijos ateivis prieszas 
kuris
begin paskirto tam l aiko, be k i 
tu pabaudų pažymėtu instaty- 
muose, gali but dar nubaustas 
kalėjimu ir’ laikomas nelaisvoj 
visa laika kol tesis kare.

T

neužsiregistruos pilnai

Iszinokiname vyrus ir vaiki
nus balbcriautl in 4 ar 6 sau 
vaites, bukia bosas ant savos 
uždekite savo loona szapa. 
Dirbk del saves.: Aplo dau- 

gians raszyk ant adreso.- Nosokoffs
Barber School, 1202 Penn Ave.

FUtsburgh, Pa.
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MYLĖTOJAI SKAITYMO.

IiKAPITONAS VELNIAS”
1 ■ ' ■ 1 'I! i M lj I • {•’’ i'*'. * * 11 ,ų ■

•1* 1 ,,1 -i || t

Todėl, pakol 
, isz vėže 

tuosius skarbus isz krikszczio- 
uiszku bažnycziu. * 

Pasidalindami taisėis skar- 
bais, neužmirszo apie Berlyną, 
in kur nusiuntė brangiausia ai 
minti kuri krikszczionai laike 
už szveneziausia, o tai auksi
niu monstrancija iszdeta jju dei 
mantais ir kitokeis brangėis ak 
menais, priesz kuria milijonai 
tikineziu puldavo ant keliu ir 
melsdavosi. — Gal kaizeris la
bai troszko tuju brangenybių 
in savo karūna, bet Dievas yra 
teisingas ir nuleis savo rūsty
bių ant tojo svietiszko pusgal
vio.

l

mielaszir-

Sulyg prezidento proklama
cijos iszleista Lapkr. 16, .1917, 
visi vokiecziai ateiviai, nepilie 
ežiai, pradedant nuo 14 metu 
amžiaus, gyvenantieji po visa 
Amerika turi užsiregistruoti 
ant paczto arba tam paskirtoj 
vietoj.

Registravimas prasidės su G 
vai. ryto, Vasario 4, 1918, ir te 
sis kasdien, nuo 6 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Vasario 9, 1918.

Kas turi registruotis. — Visi 
Vrokieczįji imperijos, arba vo-

■ vai dž i os pa vai diniai 
gimties,

Kaip yra geru ir 
dingu Dede Samas del savo ka enemies.) 
reiviu parodo sekantis atsitiki ______
mas:

Tūlas laivorius stovėdamas Į 
ant kariszko laivo, keliolika 
szimtu myliu nuo kraszto ant 

aplaike seAtlantiko mariu, 
kauti telegrama: 

uni

karezemas. Moterėlės, bandy 
kito teip daryti, o neturėsite 
girtuokliu vyru— yra tai pi
gus būdas atpratimo savo vyro 
nuo'gėrimo o ir paezios galite 
isz to pasinaudoti.

i—in — >i ■ m. 'j,

Arti du tukstanezei vokisz-
ku kareiviu, kurie aplaike gele |0^r
žinius kryžius, ne vos už nepa
prasta atsiženklinimą musžio- 
sia, nusiuntė tuosius, kryžius 

. adgal kaizeriui,
jog
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kiecziu.
vyriszkos gimties, pradedant 
nuo 1 -Pinotu amžiaus, gyvenau 
tieji /Suvienytose Valstijose 
bet nepatape pilnais Amerikos 
piliecziais, turi registruotis 
kaipo ateiviai prieszai (alien

Turintieji tik pi r-
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Tavo Šimelis Donaldas mi- 
Laidotuves atsibus 

seredo. Ar gali pribūti? — 
Mare.”

Laivorius užmirszo apie visa 
svietu, 
nuo paezios.

Kapitonas paregėjus jin 
verkenti užklausė priežaste. 
Laivoris padavė kapitonui te-

, ama.
— Kur gyveni?
— Cleveland, Ohio.
Kapitonas pradėjo ka toki 

greit raszyti ir daryti rokun- 
das. Dave telegramus in 
sas szalis. Neužilgio atplaukė; 
gi’eitesnis laivas ant kurio pa
liepta Taivririui sesti. Po tam

aplaikes liūdna žinia
Apsiverkė varg-

I

szas.

VI-
I

su prbtėstu, 
ant juju noužsitamavo, 

nes musziosia nedalydavo, 
kaip su aficieriais, kurie laike
musziu bėga iri užpakali ir už 
tai aplaiko kryžius! priplaukė da greitesnis torpedi

nis laivas, kuris adgabeno nu- 
liudusi tęva prie kraszto, kur 
ant jojo lauke automobilius, 
kuris nugabeno jin ant geležke 
lio stoties. -Tėvas stojo dury-į 
šia savo namo viena valanda k
priesz laidotuves savo mylomb 
sūnelio. Tai-gi tris laivai pri 
sidejo prie to, idant tevąs pri
būtu in laika ant laidotuvių sa 
vo kudyklo.

Kitu vieszpatyscziu kariume

Pag uodoti skaitytojai lai 
ant mus nerudoje, jog neaplai- 

“ Saules “ in laika, ne musu 
tai kalte tik geležinkeliu. 

t

Didelis štokas anglių ir 
goiiu yra priėžUstė jog pacztai 
susivėlina laikais net kėlės die 
nas, o priek tain sniegines Vie
sulus užpusto daugeli gėležin- 
keliu.
guli tukstanezei maiszu

7 pacztu, kuri negali pajudint 
isz vietos pakol nenuvaliits ger 
ležkeliu

skaitytojai

ko

va-

Ant didesniu pacztu 
tukstanezei maiszu su

užstojus sziltesnias

r

nia ant to nepiiisetu, bet Dedo 
Šamas turi gera szirdi del savo
kareiviu.
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kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu
5 ' '. Knygų vertes $1.00 Dykai!

Motėrti —------- -----------
Jeigu turite laikraszczius: 

Tarka, Mokslaejvis,
Dirva, Moterų Balsas, Nauja 
Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus 
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druezei ir pigei,

' '** * ' '
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Randasi 12 Setu Knygų.
ir mumis pri-

j_ 1 1 ■ 1 r'te %

sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

„  > „   „ T.  ..... įjidM ’ ' • » ",

Knyga “Kapitonas VelniasJI

i

SETAS Nu. 1
Lletuviszkleji Rasztal ir Rasztinln-

Nedaryk skirtumo terp vaiku.
Jieszkojo

Stebuklinga

B;

R. 4';

MW#

iki

B

i Kai. 
velnlazkas Kazlravlmas. 
tarnaites o rado paczla. 
Kuczla. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius Ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas.
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
(retina
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokluosla. Protas 
ant proto. Graži Istorija.

SETAS No. 8
Andrius Sakalykas 

Varginga Elmana ir karalaite

Delegatai pas

antra karta npslpuczluotl.
Baisi naktis.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris

• « a a a • 1 • 4 w • f I

' iMj

tikrai pagclbi into visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. • -
gyduolę tokio pat gerumo ir piigclbingumo. Nčsi-
už pigesnę dienią. 
Šir -
p akeli j 
[ 
„LOXOL.!

nIii
hi

iu !
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'd 
di

I

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 4 • 4 <> ** 4 i 1 • t • • t • X* . -

ilinai tikėkite, kad gausite visada t<i senai išbandytą 
duokite apgaut" suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. < .
Šia seną tikrą gyduolę gausite 
pakelije, kaip čia parodyta. PirJ 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose - —• • ' ■' ’ Patariame
pirkt buteliuką UŽ 65 centus, nes jame yra gyduolių Įį z!n44.-v«n«ia/yh ii u e* 4-ii c? __ M’

I
Iivisuomet tokiame įį 

a W ■ « b . ai « jip čia parodyta. Pirkdami, žiūrėkite, kad į 
■r& 1 a. .V 1 £ .rife. m rife »•» 1 » 1 «fe r. T KT T/"* A A C 4 •* aXri*vsl<rV

o taipgi musų pavardė.
aptiekose. ' Galite gauti ir tiesiog iš mus.

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

I

------------------ !------------------

5JL

Patariame

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, New York

~X'M *** ■ii'^i-iur ■■■* ■•iiw * —i wi*. m •---- rjunT1 'J-'11----- -ur-.. r j- ir.f m

U. S. Protection”
. ' '/.Į ?■ ■ . S ;

Duoda daugiaus vigados ir nesziojimo
U. S, Guminius

u

Esate gilukningi ir iszmintingi iszsireilkant .sau

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

Apsiavimus isz priežasties kad randate daugiaus vigados ir nesziojimo į 
kiekvienoj poroj., 
sudeda pirmybe prie V. S. Protection

Padrutinti ten kur nesziojimas yra daugiausias ir 
Suczedinsite pininga per nesziojima

kiekvienoj poroj..

kurie dirba lauko, 
i I g i aus neszi o j a s i. 
persto vos.

kuri reiszkia sausos kojos del tu 1

“IT. S.’’ bė

U. S. Gumini Apsiavimai
IJ.S.7 

didžiausios g 
duoda visur.

< i ženklas randasi ant kiekvienos poros — yra tdiženklas randasi ant kiekvienos poros — yra lAi ženklas 
jimihios fabrikos pašauleje'. Yra tai jnso protekeijb. Parsl-

Gausite sztoruose arba sztornirikas gal jumis gauti.

StateUnited 4 o n; bber Company

a
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Prakeikta. Andrius Sakalukaa 
Varginga Elmana Ir karalaite Revė- 
ltja. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Pcleniuto. 
ir Skuputi.

i versta linksmybe. Apie vargingo žmo

gaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklą?. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui, 
aeatsarguma in balta vergija.

—------------ — -------------------------- —. - -

Del pirsztiniu. Apie, mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir i

j -vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis 
Rūdyno.

Apie du brolius, Varguti
Doras gyvenimas. Prl-

i ą:au» sunu. Aplo tris užkeiktas kari- 
’ A M. T •« Zk1«>n #1 Irv^valaa

Onytės laimes. Per 
_ _ > Viesz- 

pats Jėzus ir miszko medžiai žvake, 
lirlma. Pavasaris 
žvaigždes:Meszla

SETAS No. 4
. Graži Istorija. Slaptybe antgrablo. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiauszlnlu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip jonlszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudlnetd. 
Žmogus be szlrdles. Užmirszo. Prana- 
szavlmas apie moteres.
perallnlka. Dzūke pasaka aplo Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė Ir pa
state vlrbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike Ir burlkas. Karei
vis ir velnias. Kab man nakcl acltiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
paduvinių. Peary ant žemgalio. Balsi 
naktis. Dzūko pasaka*. Atsargiai fczo- 
kluosia. Protas ant proto.

z SETAS No. 6
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis

. Graži istorija.

Iszgialbeta

Šėlau No. 7.
AU-Baba Ir keturesdeszlmts razbal 

ninku. 
Paskutinės mlszlos. Irlanda. Ro
bertas velnias, j . _ 
mas skrlpkorlus liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas, 
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelni 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszrelksztas razbalninkas. Žy
dai kaimuose.* Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas, 

alksni. Valukas isz glnios. Ant Ne
muno. 
Keliautoje In Bzvcnta žeme. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie ędrrlos sargo sunu Ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
11. Valdamlerls. Bedalis,

Setas i(o. 7.
Padžiaus nuskurelis. 

lįstų. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva- 

Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir niki ta. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės. 
Viena nedėjo teisybes. 
Nedoras dėdė. 
Pauksztelcs Jezuso. Žibinto bažnytnf 
teje. Sugertuves traukije. Aiutc dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta anf Saibs' 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malklaus. Iszklansyta malda 

.Gerįuj 
Audra.

Balada. Malūnas glrrloje
, _T

Medėjus. Kaip kttz-
Įj i, L 1 ■ - < N

Kaukazo belais-

Apie drūta

Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Beda.

Auka Ulbi-

re.

dzūko pasaka.
Iszgydiutas.

Apsigavo. Valkata.

:t

I

C

vargszo. Apie Joną Ir Altana, 
medėjus. Pranuko nelaimes. 
Kode! Baltraus neleido lu dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sz|au- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejlmo Nanto]. Hąu! haul bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolls isz Lietuvos. Ovarlrio pana. 
Batai ifitorlje. •!

Setas Nu. II.
Doras gyvenimas, 

karaliaus dukters,
vo protingesnis už savo poną. Anglo* 
rlus Isz Valencijos. Kožnas dalgias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
czluojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllplkas. Pas merga Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnlke. Luoszls. Is
torija vienos motinos. Valkucziu plo- 
pejlmas.-

Tris" užkeiktos 
Bloznas kuris bu-

<

grabelis! Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybė veda in laime. Szai 
tlszaltls. Debesėlis. Piktadaryste 
nelszslsaugoje koros. Tomlla. kapi
tonas stonnflcld danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vol- 

nlszkaė tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganczlo kudyklo. 
Rerodas boba. Kas nepasiusta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
In szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcžiSus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertls. Javarovas ir jlo 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
datgtus. Tris raiczlus. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe Ir mlelaazlrdlngumas. 
Paskutinis pinigas, pražuvę miszkal. 
Apleista našzlalte. 
szlrdlje. Lape Ir vynuoges.

Debesėlis.

in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis.

r

Betas Nu. 12.
Grafas Ir męszklnlnkas. Apie ra* 

gana, karalaite ir aficlerA Del mo
terių Ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Clgon* 
ka arba pagriebta ir velel atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Dio
das ir boba. Apleista našzlalte. Kel- 
dosziu Onute/ Kaimyną L Kuo bačz- 
ka prlsmirs, tuo Ir dvoks. Apie sena 
boba kytrešne už velnio. ..Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga Ir na- 
vatna gyduole. Du medejel. Inžel- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk* Sena* ' 
žmogus pavojuje.
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m. , Nedoras ponas. 
Z‘-‘— 1__ Genavaite. P
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Namu- eudas.
Karalius, čigonu.

L
KalėdųGirtavimas, 

nakties mlszlos.
Pasikalbėjimas *18 "jrlJutu

% 1

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu-

Jieszkok aukso sziaus.
moterių ir Vienos naszles:

su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Kuygu Dykai.
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S^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.^4 

Szitas pardavimas tik 
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Dede Samas prižada pagini-
bet visame Apglikui ir Francu 
zui. Czion matome tik Angli- 
ka. o kur randasi Prancūzas? •

JUODA VAIDYKLA.
Versta isz angliszko

Black Spectre”
Puiki ir labai užimanti istorije.

( < The

riu jam 25 svarus szterliiigu...
Paimsiu asz dau biskuti 

♦
^uhiurnejn pats in save

s, perskaitęs testa-
- Tas testamentas, yra 
senos
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TARADAIKA.
ir tave.t i - 

daugiau 
nu, . V fe las žmogų 
mentn.
rasztu senos suktidykejusios 
mo.teres, ne vertus pypkes 4* ■ t ’fe’ f *,peVyni szimtai svaru 
szterlingu ir namelis su visu iv 
taisymu, tai geras rieszutis — 
patinka jis tavo broliukui 
jin gali sukrinist. d’oji mer
gaite gaus visus drabužius po 
savo globėjui ir 5 svarus sztor- 
lingu tai bus jei gana. , Asz jia 
nuvesziu in Londoną, o ten ga

pes |lasirupinti kokio uždarbio.
kuris suteiktu jei. vaistu užlai- » 
kymo gyvenimo.

Suvis nei ne mislinu imti ko-
X 

kios ten nežinomos, slaptingos 
paeitos ypatus in savo apglau- 
ba. Mano .sesuo padarei pati 
didele kvailyste, jeigu priėmei 
jia sau ant sprando.
ituojaus tikėjausi, jog padarys 
ir da ta kvailyste, jog užraszys 
jai savo palikimu, del koki 
ten užganapadarymo. Laimin
gas man gi linkis, kad toji mer 
gina da apie nieku nežino.

Teip sau niurnėdamas po 
uoSe Myrts’as prisiartino prie 
pecziuko aukure jame ugni, ku 
ri jau suvis geso ir in liepsnas 
numoto testamenta sesers; po

tikėk man sesuo J»oan
ji

ta-
bakci:

rs

jis

Asz to

-*.•**.
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GARSINGAS AKTORIS NAT GOODWIN, NUO KIURIO KETURIOS PACZIOS.
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Nat Goodwin

i

o

11.
Veikei pasklydo žinia po kai

mą apie mirimą senos panos 
Mvrts. Vienas isz kaimo žmo- 
gus doras ir inlaidus, apsiėmęs
iszkelti szermenes ir palaidoti tam paėmė ju rankas ploszteli 
po peržvelgimui popieru liku
siu po mirusei idąnt paliu
dyt ka paliko mirksi globėja 
del savo augintines Lindos, 
To paskutinio savo nusprendi-) 
mo iszteseti negalėjo, nes tai at 
liko už jin suvis netikėtinai, 
kokis tai kitas žmogus viduti 
niam amžije, nedorei iszrodan- 
tis ant veido, kuris rodos nie
kados tiesiog 
pažvelgt negalėjo. Buvo jis ho- 
telninku isz Liverpo)’aus,'tik
ru broliu mirusios panos Myrts 
Tai-gi dasižinojas apie miri sa-

' vo sesers paskubino pribūti iii 
idant neiszdraskvtu fe

kas kitas turto palikto per mi- szei ,idant jam paduotu pusry- 
rusia,* o idant viskas 
jam tektų.

Norint pribuvo in antra die
na jaiuvelai vakare, vienok ne 
pasivėlino nuderet puses kasz- 
tu paskirtu ant laidotuvių kū
no. Su Linda apsieitinejo vi
siszkai szauszei, kaipo su 
naite; o tarnaitei Ii epe tuojau 
iszeit.

Ant rytojaus pareikalavo rak 
tu sesers ir užsirakinės ruime 
josios atidarė biurka, pradėjo

m irtis i 
savo augintines

ni

o

ili akis žmogui

senu pageltusiu popieru, nunm 
ve raikszti; pradėjo apžvelgi- 
net, bet tosios buvo suraszytos 
svetimtautiszku liežuviu dėlto 
negalima buvo jam*nieko isz ju 
patyrti, vienok nusprendė du 
savo geresnes naudos sunaikin 
ti ir taisės, nes jos da gali koki 
ergeli jam suteikti, todel-gi me 
le ir taisės in ugni ir žiurėjo su 
užganediuimu kaip tos liepsna 
vo. ' .

Kada dokumentus, kiszan- 
cziusius Lindos May,

f

czionais J

cielvbeie• ♦»

isz*
Pasakyk

•■t!'

H

O gal ir drauge su joms 
Eik-gi todėl ir melsk 

savo prieteliu malones, o
girsi ka tau pasakys, 
jiems jog asz tau duodu visus 
drabužius apsitaisyma ir pi
ningu ir jog gatavas esmių pa
sirūpint tau vietos kokiam ge
ram name Londone.

Linda paklausus tos paskuti 
nes rodos pono Tarno Myits’o 
ir nusidavė in kelione pas savo 
prietelius.

Pirmiause
na Tattiene kuri visa savo gy-| reiziuoti po kontrus ant kožno 

prisiunsto tiligrapo. 0 ka, 
kožnas sziandien piningu turi 
atliekamo. Asz-mislinu, jog 
tiejei ka puikei einiki loszia; 
kad mokintusi kitokio amato, 
padekime skaityti raszyti ir 
skaitliavimo, be to juk skaitlį 
moka, tiktai lyg 21, tai vertėtu 
norint lyg keliu szirntu pra- 

Pažinau viena sena 
jauniki, o kuris statosi da la
bai jaunu, kuris priesz kelis 
metus belupdamas ejniki, net v 
dantų neteko, tai dabar ne duo 
nos negali inkasti, 
buna ant burdo, turi jam gas- 
padine koszia virti, o ir in di-

nusidavė pas se-

Nė abe-

t

Po szimts knipeliu, žmogus 
negali ne l^ike vainu ir geru
darbu atsilsėti, kas dien turi

peczius 
prarijo, palikes kruvute baltu 
ptileiiu, ponas Tanias Myrts’as
atidarė duris ir paszauke szau-

ta r-
S

ežius: duona, sviesta, 
prie 
alaus.

Tarnaite sų szauszumu prisa 
kyma iszpilde.

— Kur toji antra merga ? — 
paklausė ponas Tarnas.

— Pana Linda Mav ramia- 
si ant virszaus savo kambari- 
io

sūri ir
puodelid kalvos bonka

Pana?! Ji tokia pati, kairi 
“pana” ne osa, o 

Pasa- 
iszkraustinet visas popieras ir kyk jei, jog reikalauju jos tuo 

jaus pas save.
Netrukus inejo pas jin 

drąsi pana Linda. rPas ne pa- 
žinstantis mandagumo rėksniu 
;as, svetimas žpiogus kartu in-

J ' ■ Valgy-
1

danias szmota duonos, aptepta 
, Su surium,

Vienok kokia tik 
savo 

in szhli;

peržvelginet visas su žingeidu
mu, ar sesuo ne padare kokio 
testamento.
paėmė in rankas ir mete I
dirstelėjimą, atmete 
tail) perkrete viena stalcziuka, 
perkrete ir kita ir nieko gero 
ne rado, kas butu del jo nau
dingu; pagalinus rado ploszteh 
senu pageltusiu popieru surisz 
tu raudonu szilkiniu. reikszte- 
liu; pakeles taji paregėjo testa 
menta sesers paraszyta. kuris 
sekanezei skambėjo.

“Asz Joanna Myrts iszsipa-[ 
raudinu prie visiszkai sveikos 
iszminties, po perskaitymui sa
vo smulkiu suezedinimu ir sa- 

«

vo menko luobo, visa savo tur
tą, koki tik turiu, savo nameli✓ 
su daržu ir su visu intaisymu, 
o ir viską kas tik name randasi 
atiduodu po
panos Lindos May, kaipo savo 
priimtai seserunaitei, 
tam praszati savo brolio pono 
Tarno Myrts’o locnininko hote 
liaus isz miesto Liverpool’aus 
idant paimtu in savo apglauba 
taje sierata lik laikui daejimo 
in pilnus mčtus, o už tat paski-

savo smerczei del

prieg

j. 1.IM1C' L ll... *
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ir tu, jokia “pana " ne osa 
tik kaimiszka mergina.

<r
ft

spuda ant jos iszvere.

ne-

paszauke

popie-
o jokio lesta-

sviestu
asztrei

— Pėrkreczi-au visas 
ras, savo sesers,
mento ne atradau.

— Tas yra negalimu, daly- 
atsake drąsiau mergina 

nes teta Joanna pasakė man k "h f
jog testamenta padare ir randa 
si vienafne staleziukije jos biur

ku!

1

ko
Ar isztįes? o gal pasako 

? jame parasze? — dūda
vo szandinanezei tamista Ta
rnas Myrts’as.

4

]

-7- Na ir ka tokio? 
» *

— Jog* savo kapitola, koki
turi ir szi nameli man užraszo.

Kalbėjo iszties gal klojė
dama priesz smerti,^ nes.testa-'

Teip yra.
•J*1

1,

dama priesz smerti, nes. testa
mento visiszkai Ao- padare. Tas 
namelis ir viskas kas jame ran*
dėsi ptiguli yį^iatjnei

/

• i
!
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, garsingas 
Eliją Weath'erby 1877 mete mirė 
ria atsiskyrė.

vedė savo pirmutini a paczia

venima praleidus kaime, pa
prastinai labai koliojo tuos ku
rie apleisdavo kaima ir iszeida 
vo in tol i mb. svietą.
jojo-gi ir Linda, jog jei senuke
Tattiene pasakys:

— Ne važiuok, 
manim ,nes jau apie uždarbi I 
pasirūpinsime del tavęs ir isz 
to sau galėsi maitytis ir gy
vent’.

Vienok ant didelio nusiste
bėjimo merginos toji sena mo- 
terė iszklausus temingai apsa
kymo Lindos ,tare sausai:.

—- Nesitiketau to niekados, 
jog Joanna tai padarys jog ta-
ve paliks be jokio graszio. AleĮnerkia cjdamas jn darba pasi-

Tai tau ejnikis!

v • pasilik su

mokti.

tai kur tik

tasai žmogus, kaip tu pasakoji ima koszia.

lilesczio apsivedė s 
Po tam apsipaeziavo su Miss Maxine Elliott 

virta buvo Edna Goodrich ir su taje atsiskyrė.
apsipaeziavo su penkta Miss

ainerikoniszkas aktoris, kuris
u antra Miss Nellie Pease su ku«<’

su kuria teip-gi atsiskyrė. Ket 
Ant galo manydamas, jog gaus gera paczia 

M.ai‘garieta Moreland, kuri viena nakti
Goodwinas dabar išdalino visus, savo rakandus del savo 'draugu ir ats 
oiniii kalbednmnsi. i n ir moters v ra ar szesnes* už įkalės.

paliego nuo jojo, 
ižadejd pacziuotis dau

ftpau, kalbėdamas, jog moters yra arszc

po vienam, tikram jos broliui.
— O ka-gi asz turiu daryti!
— Kas man do to? Dovano- 

iu tau drabužius likusius po 
ir pa rodai u s josios, 

, nes
kaip man rodos, tu no turi jo
kiu giminiu ir esi kokiu ten pa 
mest i nuku.

— Biurke tetos Joannes ran

mi rusei 
priek tam kiek piningu

brolis mirusios Joannos, anot Nesenei viename pleise belo-

ri visiszkai lengvai gali 
sau rodą atradime budo 
danezio iižlaikvnia «

Asz pats noringai pri-

duot
, duo- 

gyvenimo.

ir nesupažinta 
gerai su Svieto prietikeis.
mažai žinante v •

mano, nuomones, yra labai ge
ru žmogum, jeigu tau aukuoje 
savo teip didele malone ir nori 
užsiimt tolesniu tavo likimu.

— Bet pone Tatt ne žinai, 
kokis tas žmogus nemielas, 
szauszns ,rustus ' ir nemanda
gus.

sviete.
imsi utave už kelnerka in sav.>
hotel i. ■ r

— Už kelnerka?! —
1 ne rg i n a s i 1 i szgascz i u.

— Na kaip tu sau
juk turi .pati sau szmoteli duo-

. ... IL . ...
tarė szaltai ponas

suszuko

— Ne galima rinktis sau 
Ve! juk moki skaityti isz | globejaus, ka pirmutinis duo- 

i
ke; . _ - . -

tikro gerai, raszai labai grąžei,' da pagelba, tos niekados ne rei
nes maeziau tavo raszta ant 1

Į liu popieru I O sint moki!
O, siuvt ir iszsiuvinet mo

ke atmest; turi pamyt, jog,da

sziant ejniki, susikivirezino. 
Szoko du smarkunai prieszais ’ 
viens antra, susikabino smar- 
kei, pargriuvo abudu ant aslos 
parversdaini stalu, ant kurio 
stovėjo butelis su guzule, puo
das su alum ir deganti lempa. 
Stenėjo abudu gulėdami ant že , 
mes, plikis prisitaikius prie il
gaplaukio in leido nagus in 
cziuprina ir su dantimis griebe 
už ausies ir teip smarkei su
kando, jog net kreiigle ausies 
sutruszkejo, o ilgaplaukis,' be 
grabindamas plikiui per ply- 
kia, jieszkodamas plauku, teip 
plykia su nagais subruzdavo, 
jog rodos perkūnas plykia su- 
skreczino ir net lyg kaulo. Dak 
taras turėjo vienam ausi pri- 
siut, o kitam plykia su lopais 
suvaržyti. Tai tau ejnikis. Bu 
tu jau po szimts pypkių didelis 
laikas pasiliauti su tuoin ejni
ki u!

fe

gulineziu biurke.; bar jau turėsi gyvent isz savo 
Tikėk man ir 

su dekingyste gali priimti te 
žmogaus propozicije.

sujuom?
Teip. Mano sunns Bob’as

! loeno uždarbio.

mislini ? ku visiszkai gerai.
Na tai ko daugiau? Pr: važiuotTai-gi privalau

dasi popieros liudijenezios ma- uos užšiprocievot
.■ . . “•■•■'i

i n i i >1 r\<r/ f 11 u nnninrn ’

~ ta^ tik ta- valai tiktai mokėt prisigėi’inet
yra į ve lauke -

Tokia ti^’riysta yra del jog 
geltusiu surisztii raudonu szil-į tavęs tinkamiausia. pas kokia sena pone

no paeito—atsake Linda
tai plosztelis popieru senu pa-Fl’amas

kiniu raikszcziu!
‘Ar ne radai to ponas?
— Kur jin galėjau rasti ?
— Biurke tetos Joanos.

gi galima man pajieszkot ?

t i.

1

— Veikiau veliilcziūū būti
1 skudurninko, o ne tarnaite ho
tel i ne

A r i da.
i ■i]

pa szau l<e k arszta i L i n
1

— I’eip jau blogai juk

tam

ii asz doringai tave pas save 
priiminetuva, bet ne ant ilgo, 
bent ant menesio laiko, bet tu 
pati žinai ,jog mes turime ga
na ir savo ergeliu ir padidinet 
juos ne galime jau.
sau ant užlaikymo gyvenimo 
savo siuvimu ,nieko ne bus; 
nežinau, kas teisybe tavo paei
tos, bet galima žvilgterėjus ant 
tavęs tvirtinti, jog prie sunkios 
procios ne esi sutverta.
gi bus daug geriau jeigu per 
pasirūpinimą tojo žmogaus 
gautis galėtum in koki puiku 
narna tarp augsztesnes szeimiy 
nos, tai tada ne tiktai ne reike 
tu tau vargo pažint bet da pa
žibtum svietą, pažintum gyve
nimą žmonių 
vineziu.

ir grąžei pasirodyt ,o viliuosiu, 
iszties rasi geriausia vieta

už san- 
drauge ir užvaduotoja, o prieg

gali patikt tave visiszkai 
puikus likimas.

Tiejei visi perstatinejimai 
pono Tarno vienok

'Lindai.
gales g;
vo nameli kur užaugo, nes jo
sios vilti užtvirtino mirsztanti 
teta Joanna, gales auginti jo* 
num vietas kates ir bovintis lai e
kais draugystėje dukteriu rek
toriaus, o ežia staiga i. ir neti
kėtinai, pribuna tas nelabas 
žmogus ir ižguje jia isz tykaus 
szilto lizdelio in nepažinstama 
svietą! O ne, ne, ji vėlina pa
silikti sa\ o numylėtam kaime, 
kur iszaugo, todėl staezei at
kartojo :

— Ne noriu eiti in tolima į
pasiliksiu pa$ savo prie

ft

Uždirbti
& * e

Nesenei nusidaviau in viena 
peeze su mažu reikalu, sztai ra 
dau viena vaikina atėjusi su 
skrypka. Mielinau, jog vesei- 
le, jeigu muzikantas randasi. 
Tiek to, nes pamaeziau szliksz-

*

tas funes.
nas vyrelis su dinerkia alaus 
pastate ant stalo, atnesze stik
lą, pripylė ir užgėrė ant pirmu 
tinio ir iszpaejles gere sveik in 
darni vienas antra. Kada alų 
ižgere, nužvelgė ant dugno di- 
nerkes

ne patiko
Ji prileisdinejo, jog 

went i visados rainei sa

ne 
ne lai- 

Juk esi
bus —- tarė kai ik y to jas

Linda perkrete. visas szuple- ’gana graži mergina prieg tam 
ir nevisiszkai A mse spėkas tu
ri gal rasi sau tarnysta kokiam 
privatiszkain name szeimynoje 
žmonių augsztesnes luomos. 
Asz tau atiduodu visas drapa
nas .mirusios savo sesers ir da- 
decžke 5. svarus szterlingu. 
idant turėtum isz ko gyvent, 
iki gausi, sau kur vieta ant tar

dai i-gi 
vienam žmogui

Jieszkok kur tik nori pa

deles su didžiausiu . 
jieszkodama su baime ir iszgas 
ežiu savo pabudimo> paeitos nes 
rasti niekur nebegalėjo, o po
nas. Tarnas Myrts’as Sėdintis 
prie stalo ir rakindamas pypl<e 
žiurėjo su szaipu vein isz k u in 
nelaiminga mergina.

Paliudijus pati jog

rupescziu

; mi ngos merginos

svarus

Tai-

Sztai pareina vie-

ne bu . 
vo biurke tetos Joanos ne tes
tamento, nei popieru 
jencziii jos paeito, Linda 
slope veidą in delnus ir 
džei pravirko.

paliudi- 
. pa- 
grau- 

L1 
- , 1 *

— Na ka tas turi ženklini ? 
Kam tas žluinbimas tau reika
lingas?
mas kad būtent jis nieko ne ži
no, ponas hotelninkas isz Liver 
poo Ii aus.

Oli, ponas Myrts ,ar tik
rai tamista ne radai to ploszte-, 
lio popieru?! — paklausė Lin
da, veizėdama ant jo meldžen- 
ėziomis akymis.

—r Nieko ne radau.
! — Todėl jau tos popieros 

, o asz 
niekados, o niekados jie patyr- 

Oh baisu u?
Tai asz tau tuojaus da-

1 •. - o... . .1 17 ■■ J/. A'./ A; ''.7 • ' ■ '?■■■./ . j-';

ft

i pasakyt kiek- 
, jog asz kaipo 

žmogus visiszkai del tavęs, sve- 
gana

ny stos. .
ft

- paszauke May,

paklausė nudūoda- ta, rodos būtent prijautė,

timas apsiėjau su tavim 
grąžei.

— ()^ )■)(> j 
žiūrėdama in jin su neapykan-

jog 
priesz save mato didžiausi ne
prieteliu. . 7 ' ' ,y‘

• Asz tokiu geru rpdyklu 
pono tsūvis klausyt ne noriu; 
pasiliksiu czionais kaiirie, kur 
turiu prietelius ir pažinstamus 

v uz-

i
Asz tokiu geru

ir czionais gal galėsiu sau 
dirbti ant gyvenimo.

— Tokioje gusztoje ne rasi

augszcziau sto

(Tolinus Bus.)
pusgeltoni

d i 1 igo 1 lesugr y žtanczei

siu kuom esmių!
A ' • . ■ ‘i’ . 1 .■ •• "

A ■__ ‘

ba r pasakyt galiu!
-t- Tamista žinai kuom es

mini ! —-1Y!- 
girnu mergina?

—f U-gi teip, Esi sveika ir

• paszauke su pradžių
V:*.. "■ i

man kai [patogi visiszkai mergina, ku

MA'

I u 4 ■ t
1

7

uždarbio, czion ne yra darbo 
tokiai merginai, kaip tu.

Asz tik szposavau, kalbeda-
rpas, jog titre priimsiu pas sa
ve už kel nerk a; asz ypasi r upi n -ve už .kel nerk a; asz ypasi r upi n - 
siu apie geresne -vieta del tavęs
paš kokius ponus už szeparka,
arba pagelbininke ponei namo 
gaspadorystoje. Kaip tas tau 
patinką?

t je. Kaip tas tau 
. ; . ■ ■ , ■ Į;

r"; ,■ ' ■ . ' A. '

svietą,
tolius czionais.
—- Ir viliosi, jog jije tave mai 

tins? Na, pažiūrėsimo, ar il
gai jie bus tavo prieteleis,
ilgai bus j u szirdingumas, prie 

ir garse i nusijuokė po 
Matau, jog

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.%.

ar

tavęs
nas hotelninkas.
tu da suvis žmonių nepažins- 
ti! Jeigu jie dasižinos, kad tu 
neturi jokio turto, nei in savo 
namus ant Jęeliu dienu ne neno 
res tavęs priimti: O szita na-

■ ■ i1 ' ■

mėli asz parduosiu, tuojąus po 
tradicijei per licitacije.

— Ach, kas-gi bus su ka
tėm tuomet?

—- Kates visas liepsiu pa-

res tavęs priimti:
J • 11 •*"p

skandy!.
— 0 ne, del ju gal rasiu vie

ta, kur gales sau ramei po szil
i i a* t> ~ m u.ta pastoge gyventi. Pone Tatt

r
Siuncziu szirdinga padekavo 

nia už teip puikia knyga kokia
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie-

Da tokiu istorijų ne es-M

miu girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau

na.

< — - 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny
ga pakol sau neparšigabenau 
isz redakcijos “Saules.” 
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau

Ve-

gaus.
riaugsziojimas ir

ik

bjauru 
skrepli, rodos padususio žmo-

Vajei! kokis pasidarė 
žiaugezioji-

mas, tai net. man szlyksztu pa- ‘ 
sidare ir leidausi per duris lau 
kan. 
negaliu iszmanyti. _ 
asz alaus negaliu gerti, nes jau 
dabar, kad man duotu kas 
szimta doleriu, tai in burna ne

Asz mislinu, • jog ir 
tiems atsinores gerti aluti. Alų 
neszant, reike gerai sudelius 
apžiūrėti ba paskui nežino ką 
kaityti. — Tai ir bus gana ant 
sziandien. c

Isz kur tasai ėmėsi, tai 
Norints

imtau.

♦

Pasakė teisybe.
Ppnas:— Suszalai Jurgi, 

tai atsigerk arielkos, nes tavo 
labai ranka dreba, tai gal nuo 
arielkos ?

Jusgis:— Oj ne, poneli, dre-kaip už szimta doleriu. Su pa-
priims bent paisęs pas garba, Vincentas Malaiszka,

4

ban uo to, jog pamaeziau arieL 
ka.

isžties 
save.Asz ne žinau. Esmid dar

■ ' ■ • ■

J

ft Sparrows Point, M’d.
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Kas yra jszdavyste 
priėszais Suvien.

•'* - ■ - M .**• 1 **

V alstįjes?

Labai mažai yra tarp papras 
tu, neprofesionaliu žmonių to
kiu, kurie gerai supranta, kas 

Daugelis

v i k a patikti.

tai yra iszdavyste.
Žino, ar nusimano, kad iszda
vyste priesz savo szali yra di
delis kriminaiis prasižengimas 
bet retai kas aiszkiai nusima
no apie tai, kas jis yra, kaip ir 
kame jis gali apsireikszti ir ko 
kios bausmei gali szalies iszda 

Kares gi lai
kais yra labai svarbu apie tai 
žinoti, nes iszdavyste kares lai 
kaifc tankiausiai apsireiszkia— 
tai viena, o antra kas ramiu tai 
kos laiku gali visai nebūti isz- 
davvste. tas kares laiku, vei- *
kiant kares stovio instaty- 
mams tankiai būva iszdavyste. 
(Ii iszdavyste yra sunkiamus Fr 
didižausis kriminaiis prasižen 
girnas ir. kaipo toksai, yra sun 
kiaušiai, be inieĮaszirdystes 

Todėl, kaip mi
lą ba i svarbu žinoti, 

kas toji iszdavyste yra, kaip ji 
gali ap>ireikszti, idant, žinant 
apie tai. galima butu nuo jos 
apsisaugoti, nes — kaip ta pa- 
malvsime žeminus, — iszdavvs 
te gali kartais Imti papildyta 
per neiszmanyma. beveik per 
nežinvst<‘.

Suvienytu A'alsfiju Treczio- 
jo Apskriczio Vyresnysis teise 
jas,

be 
baudžiamas, 
neta, yra

stovio

>■1 n m. (T*WJN nyi 71 JIA1 '■*
■ . , v, -. v:įV7 1 Tr. <r '"‘Tyr' i !’į'T ‘j'wjr.

deszimts penkis tukstanczlus 
svetimtaueziu darbininku. Isz 
szio skaitliaus deszimts tuks- 
taneziu atvyko isz Centraliniu 

Isz tu deszimts 
fukstaueziu keturiolika szimtu «
yra natūra lizuoti pilieeziai. 
Szitie faktai ir skaitlines gali 
nugazdint tuos, 
žinsta

1 ■ •’ iwMPI HEHHpfvwnii

prie'sz kuria Amerika kari guja

Vieszpatiju.

kurie nepa- 
betsvetimtaueziu 

tiems isz musu, kurie pažinsta 
Beveik 

s vėl imtau-

Man sma-

Sll-

apsigyveno

juos, nėra baimes, 
ketvirta dalis visu 
ežiu, atvykusiu in Suvienytas 
Valstijas, vėliaus
Pennsylvanijoj. William Penn 
buvo pirmu uždotoju, kuris at
gabeno iu szia kolionija invai- 
riu tautu žmones. Szios invai 
rios tautos pagelbėjo suimdavo 
t i szita valstija; jie nusipirko 
namus szioj valstijoj, siunezifl 
savo vaikus in musu mokyk
las, ir Peimsylvanija pažinsta 
svetimtanezius, pasitikti jais ii 
sziandien mes turime pusantro 
milijono ju tarpe saves.

Per dvideszimts penkis
tus būdamas Suvienytu Valsti 
ju teisėju, asz per sziuos natų 
ralizpeijos teismus turėjau pr< 
ga patyri i sueiti su svetimtau- 
ežiais, iszmokau suprasti juos, 
pasitikėjau jais ir visuomet sa 
kinu, kad kuomet karo stos 
priesz mus, tai szitie svėtimgi 
mini vyrai pasirodys ameriko 
na is.

lairvti

ine

Dalykas yra ne tame, ke 
' kio paėjimo Amerikonu jis yra 

vra amerikonu savi 
Asz pasirasziau ani 
kurie

ir tukstanezius ju padare pilie 
ežiais, ir man visuomet smagu 
kuomet vienas
mane ir pasako man, kad 

... . . ji padariau piliecziu.Szioj prakal-;
boj jis iszaiszkino ir apie tai, į 
kas yra iszdavyste, kokia ji bu

kaip galima jos iszvengti 
ir kokios bausmes lankia tuos 
kurie prasikalsta 
j<‘-y

Žvmiaus nU's jin iszlisai mn-j 
su skaitytoju naudai paduoda
me, pastohoilami tik apie viena 
dalvka. f

B -*

Teisėjas paaiszkina. kad isz 
daviku — mažesnes ruszies — 

kuris, žinodamas 
apie kito iszdavyste, neprane- 
sza apie jia valdžiai.

Vienok mes norime 
Aiszkiai persergeti savo skaitv 
tojus, kad taip reikia daryti 
tiktai tikrai žinant apie kito isz 
davyste, arba iszdavikiszkus 

savo

novoje,

(lerb. Joseph Buffington, 
netrukus po paskelbimo kares 
Voiketijai, laike prakalba Phi- 
ladelphijos teisme svetimtau- 
cziains, emnsiems tuomet pilie 
lybes popieras

va.

šeiniam

J

iszdavystę-

bet ar jis 
szirdyje. 
dekretu, tnkstaneziu:.

kaip pusiau
Bile iszda-

Ir
gy-

Bėk- 
n i 

natui’alizuoti žmones gali pra
sikalstu iszdavysteje, bet leiski 
te man paskaityti iszknygos 
apie tai, ka Aug'szczirtusis Teis 
mass Was hirigtone' sako api e 
svetimtauti, kuris gyvena szioj 

‘‘SviJini- 
tantis, kuomėt jis gyvena 'šžlbj 
szalyj, yra kaltas sziai szaliai 
vietine ir laikina isztikimybe, 
kur tiesiasi per visa laika jo 
ežia buvimo” — sako tasai' 
teismas; ir po to jis pamini ir 
priima platu principą, imstaty 
ta Dan ie l i o Websterio, kuomet 
jisai buvo Valstijos Sekreto
rium: * .

Nepaisant ' apsigyvenimo 
vietos su tikslu pratęsti toki 
apsigyma ant tolinus, nepai
sant bile kokio apsigyvenimo, 
nepaisant sudėjimo bile kokios 
isztikimybes prisiegos arba at- 

pirniesnes 
žinoma

gyvena czxa tnom tarpu.' 
vienas žino, kad eaiaghniai ir

te man paskaityti isz knygos

■ i . ■ ~r■ 'H r ■ % a

szalyj laikė kares

4 4

takas kaip 
turaliuzotiems, taip ir svetim-

JLU A K'l l/J *>71

davys(tes

eziagimiams ir na
--- ---- --r 7 --------  
gimiapis, yra ne tik vengti, isz- 

paežiam, bet jeigu 
kas sužinotu apię jia nueiti pa 
ežiam arba parėszyti laiszka 
kuriam nors uredninku, ^zia- 
mė instatymo pažyipętu, ir pa
sakyti jam, ka jis žino.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
BU LAIVAKORCZIU SKYKlUMl..

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
' IZth. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 

f I . . ... ......... .... .
g) 1 Tai yra: vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, 
g Banka talpinami savam budinke kurio verte iszuesa apie 

a/v. — j-n------ -’i milijoną dolieriu
.po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 

taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu' dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po v ado v isle j. erai žinomo 
Karol lauš Varaszfaus valdiszko Notarijuszo.

■'«*r ■ *j» ■
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M $150,000 ir var'oja sžeme laike apie 
ĮB .ir rune] as i po kontrole Valstijos Peni

i!L Z fĄjlan nėreik jums pasakoti 
apie daugeli formų, 
i szdavyste apsireiszkia 
davysle visuomet suras szimta 
inVairiit pasiautu budu, ku
riais ji gali suteikti, pagelba ir 
užuojauta prieszui. Bet teisy
be gali eiti tik vienu aiszku ke 
liu. Bukit isztikimu, teisingi, 
atvyri, ir lesus su valdžia, tai 
koumet jtis tikrai žinosite, kad 
jus nedarote iszdavyst.es. . Asz 
nemėginu žmonėms pasakyti, 
kaip arti jie gali prisiartinti 
prie isždavystes linijos be jos 
peržengifno. Asz jiems sakau 
kaip toli jie gali laikytis nuo 
tos lini jos, būdami vien isztiki 
mi vėliavai ir Amerkai/

Kuomet žmogus važiuoja be 
dugnes krantu ,jis stengiasi lai 
kytis nuo kranto* taip toli, kaip

Mano patarimas 
kiekvienam svetimgimiui, ku
ris prie manos ateina, bus se-‘ 
kautis. Iszkabink vėliava 
prie savo duriu, kita ant savo 
szvarko, bet užvis labiaus lai
kyk jia savo szirdyje. .Jei ta 
padarysit, jus stovėsite kaipo' 
teisus Washingtono ir Liiikol- 
no satevynainiai. Jokia tau
ta niekados nemylėjo jokio va
do — ar jis butu Karalius ar 
Kaizeris, Sultanas ar Caras, — 
taip kaip visos tautos szian- 
dien myli Jurgi Washingtona 
ir Abrahoma Linkolna. 
damas ju isztikimus pėdsakus, 
joks žmogus bile kokios tautos 
negali nuklysti.

kuriomis
, nes isz

s fcinis skyrius randasi
_ j
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sisakymo nuo bile 
isztikybes ,yra gerai /jiuviuuį 

kad sulyg vieszuju instatymū 
svetimtautis, arba, svetur gi
męs, kol jis gyvena svetimos 
valdžios rybose, .privalo klau
syti tos valdižos instatymu ir 
gali būti nubaustas už iszda
vyste, arba kitus kriminališrZ- 
kus prasikaltimus lygiai, kaip 
ir ežia gimęs, pavaldinys, ne
bent jo atsitikimas yra pakei- 
cziamas per kokia sutarties pa 
sarga.” =

Mano patarimas, todėl kiek
vienam svetimgimiui vyrui ir 
moteriai, kurie sziandien gyve 
na Suvienytose Valstijose, yra 
idant jie laikytųsi nuoszaliai 
nuo bile kokios neisztikimybes 
laikykitės nouszaliai nuo bile 
ko, kas mokina ar pataria būti 
neisztikimu. 
mis, ■ 
tas .ar svetimgimis, — kasžino 
apie tokius neisztikimybes pla 
nuš, tikslus ,ar projektus, jau 
stovi ant pavojingo pAmato, 
norse jis pats gal nieko o nieko 
nėra pftcfareš'f neš, kgipo jusu 
draugas ,asz niivalau jums pa 

s yra 
susideda

tik i j s- gali.

Iszkabink
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butu rimtas pi e tin as ant Ame
rikos gero vardo.
gu yra duoti szita užtikrinimą 
musu svetimgimiams žmonėms 
ir praneszti kiekvienam vyrui, 
kuris nedaro valdžiai1 blogumo 
kad valdiža neuždarys jo nei. 
nepalies jo ramuihd. 1 Tiek 
apie valdžios gerus sulyg ju 
norus.

k O kaip apie gerus norus
lyg valdžios? Tas veda mane 
įirio davimo persergejimo ir 
draugiszko pattirymo tiems, 
kurie gal turėjo, blogus norus 
linkui musu valdžios, arba ku
rie klauso blogu patarimu ,ar
ba kurie delei bile kokiu prie- 
Žasezin pradedu būti neiszfiki 
mui Amerikai,, arba nukreipia 
savo veidą szalin nuo jos. Ma 
no patarimas tokiems vyram 
ir moterims yra sustoti,, apsi- 

ir pasiklausyti pir-
rniaūs negu jie žengs toliau, 
nes tokiais laikais, kaip kad da 
bartiniai, panaszus kelias gali 
nuvesti tik * prieliudno galo. 
Kare yra padalinimo linija. Al 
minkime, kad kas priesz kare, 
ramiu laika, būvo tik kvaila 
ir nciszminting’a, tas kurie lai
ku gali būti iszdavyste. Atsi
minkite, kad kada, kare ateina, 
įai joks žmogus negali dviems 
ponams tarnauti. Kaip kad se- 

ateina prisakymas:
‘Pasirinkit jus sziandien kam 
jis tarnausit.”

Tokio dalyko, 
iszdavyste nėra,
vyste yra pilna iszdavyste. 
lai jokis svetingimis vyras, 
veliantis sziadien Suvienytose 
Valstijose, nesiramina saves 
mintimi, kad jis neprivalo būti 
isztikimu Suvienytoms Valsti- 
oms todėl, kad jis nepastojo 

nat ural izuotu piliecziu, ir kad 
is negali būti nubaustu už iž-

Taip nėra, ir yra ge 
suprasti, — 

•ziagirniams ar svetimgimiams 
~ kur kiekvienas musvf stovi 
raslink valdžios kiek tas krimi 
lali • . isždavystes 
mlyti,
im bile valdžios yra saves.Ap

sisaugojimas. Iszdavyste, to
lei, kad ji kėsinasi ant val- 

gyvasties, yra didižausis 
k r imi na Ii u nu si dėjimu.

keiskit man paskaityti instaty 
mus:

tfe
Xiju ateina pas 

as/ 
____  ,______ Sziais I »J I_______ .1

įnerįmasi ies pilnais laikais, ku<. 
'mot tarp svetimtaueziu pilie 
ežiu yra iszsiplatinusi baim< 
internavimo lageriuose, arb: 
kalėjimo, ar kokios nors bėdos 
szie vyrai ateidinedavo pas m;

I %

ne klausti patarimo ir asz ga 
lodavau jiems pagelbėt i, o ka 
dangi asz persitikrinau, ka< 
tas isztikro jiems pagelbedav# 
tai asz manau bus gerai, jeig’ 
asz kaip sykis dabar duosh 
musu, 
gimiams

Pennsylvanijos svetin 
žodi suraminę i> 

pamokinimo, persergejimo ii 
patarimo. Ir todėl asz pra 
szau Apskriczio Teisėjo, idan' 

! jis man leistu stoti in jo teism; 
sziandien ir prileistu jus pri( 
pilietystes, o per jus asz norit 
pasiunsti

’ j tukstaneziams 
Pennsylvanijoj.

Pirmiausia asz noriu pasak\ 
t i, kad asz skaieziau savo 

paremta duotim sužinoti, ka musu
tik ant žioplo spėliojimo denunįdžia darytu atsilikimus karei 
cijacijn nlnosza szaliai,

■*
Ta ir mes matome 

kuomet kvaili, arba pikti žmo- szaliu, kurios priesz 
fanatikai Lietuvoje prade bar kariauja.

jo valdžiai inskundineti 
lietuviu?

yra ir tas.

Tas vra

nesiramina

• la vyste.r
a mums visiems

nusidėjimą
.Augszcziausia uždiio

Sek- s

teisybe.
Ižios
sz

Isztikro, bile vie
— eziagimes, natural i zuo-

— Lietuva.

NAUJAS ISZ RADIMAS

a rba
Tarnaujant

kitos puses j
neteisiu-1

I 
I

jo plianus.
Szaliai, reik isz 
vengti nepamatuotu, 
gu, arba korsztingu donuneija-
ciju ant nekaltu žmonių. Notei 

nepamatuota,singa

mos privalome 
bet bled i.

ne?s

r>

kuria 
inti, ne nauda,

J

savo 
brolius lietuvius liuteronus 
vien tik del to, kad jie buvo ki 
to no kataliku tikėjimo.

Sveikas, szaltas protas priva 
lo visuomet musu 
vesti: gi korsztas ir

žingsnius 
paikyste 

neprivalo turėti vietos Jokiais 
svarbiais IrtikUis.

Žeminus seka Teisėjo 
fingtono prakalba:

Buf-

*
Sziandien Amerikoj yra pus

• • • * v • i •

penkioliktamilijono vyru sve- 
timtautiszWo paėjimo; yrA taip 
gi keturiolika milijonu szitu 
svetimtaueziu vaiku. Cenzas, 
padarytas nesenai vienoj dirb
tuvėj szia j valstijoj parodp dvi

«**>»» s.

< ‘I *..«
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žodi tukstanczii 
svetimgimii

uz 
vai-

turi ji internuoti.

ir ar ji sektu kitu sZaliu pavy/ 
di ir internuotu tuos vyrus, ku 
rie kadaise buvo piliecziais tu 

mus da
Man smagu yrti 

pasakyti jums, kad valdžia pe 
turi tikslo intarnuoti bile vyro 
ir kad bile vyras, kuris yra in
ternuotas, intern uosis pats sa
ve prirodydamas, kad valdžia 

'Valdžia-
prades nuo to, kad ji pasitikęs 
ir užsitikes kiekvienu, kuris 
ežia gyvena, ir nebus internavi 
mo nei atėmimo laisves jokiam 
svetimgimiui vyrui isz by ko
kios szalies iki tol,, pakol tas 
vyras yra tikrai isztikimas 
Amerikai. \

Ir asz noriu dar jums pasa
kyti, kad mušu valdiža jauezia 
labai stipriai, jog bile blogas 
noras, arba blogas bile Ameri
kono apsiejimrts su svetimgi- 
miu žmogum vien tik todėl, 
kad jis yra gimęs szalyje,

*

& d U

I »■

•k.

-*■ M,f 
i<kiO

1. Bile vienas, kas, privalė 
lamas isztikimybo Suvieny- 
oms, rengia kare priesz jias, 
irba laikosi jos prieszu, suteik 

kom-

i c

pasakoti, kad iszdavyste 
netiktai tokia, kuri
isz atvyrd veikimo, bet yra 
taip-gi mažesne iszdavyste, k u 
ri susideda isz žinojimo apie ki 
tu iszdavyste priesz Suiveny- 
tas Valstijas ir nepraneszimo 
apie tai.

Leiskite man 
apie tai, nes tas g 
nekuriems žmonėms bėdos. Jei 
gu vyras, arba moteris žino 
apie iszdavyste priesz Suvieny 
tas Valstijas, ir pasilaiko tokia

Suivenv- A?

paaiszkinti 
•ali užezedyti

lamas ijems pagelba ir
fortą Suvienytose Valstijose ar žinia prie saves tai tas yra į ly-
kur kitur, yra prasikaltęs isz- 
lavysteje.

u2. Kas yra atrastas prasi
kaltusi u iszdavysteje, 
nubaustas mirtim,y i 
teismo nu ž i u re j i m o
siaustas kalejiman ant nema-

tas bus 
arba sulyg 

bus pa-

/ 'ft: ■ ■

gi ai taip, kaip pasilaikyiims 
pavogtu daigtu. Taip lygiai 
ir su iszdavyste, nes paslėpti 
iszdavyste — rejszkia padaryti 
isždavystė. Dabar sztai ka in 
statymai padavadina apie szi- 
ta mažesne iszdavyste^ arba

žiau kaip penkių metu ir nusz- taip vadinama IszdavysteS UŽ 
triuopuotas ant nėmažiau kaip 
$10,000, kurie bus uždėti ir isž- 
rinkti isz bile kokio ir viso jo 
turto, nejudinamojo ir judina
mojo, kurio Savininku jis buvo 
ląike tokios isždavystes papil- 
mo, 
pervedimo in kitas rankas, ir 
kiekviena ypata, tokiu budu at 
rasta prasikaltusia iszdavyste
je, apart to, negales užimti jo
kio urėdo Suvienytu Valstij- 
ju jurisdikcijoj.”

Ir bile vienas, kas privalo bu 
ti isztikimu Valdžiai, gali pra
sikalsti iszdavysteje: ežia gi
męs žmogus, nes jis yra gimęs 
ežia; naturalizuotas žmogus, septynis metus ir bus imsztriuo 
nes jis padare isztikimybes pri

nepaisant pardavimo ai*

siega; nėnėturalizuotas, arba 
svėtimtaiitis žmogtisį nes jis

uis

I.

> y.

f
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slėpimą; - 
žmones, g

Otavoje % milij^ Žmonin
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lastojo puikus plaukus o teip- 
<i sulaikė, puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
iota iszpuolusiu, atauga tau

kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
ims tautoms tegul visi szauke 

1 pas mus. Adresas:
Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Rrnoklvn. N. Y. •%

galvos labai trumpam laike in

t<

SPAUSTUVE
“SAULES”

Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar
bus kaipo:
__________________ l ____________ ...... , -

PROGRAMOS
. r*

ARABISZKOS ISTORIJOS
r - - ... ---n

In trumpa laika, vienos sativaites, iszsiuntem daugybe 
szitu Knygų in visas szalis * Amerikos ir visi kurie ap- 
laike szita Puiki Knyga pris unte mumis padekavones.

150 PAVEIKSLU.
11 ■ -.............J . - ■ f

ir tas palyti visus 
yVenanczius Suvieny 

tose Valstijose -—
ežia gymiai,’ natūraiizuoti ar nė 
naturalizuoti,—nes jie visi yba 
kalti isžtikimybė sžiai szaliai^

. ”3.— Bilė vienas; kas priva 
ledamas isztikimybe Suvieny- 

■u ’ I

v

.* t

ar Jie butu
*

CIRKULORIJS 
KONSTITUCIJES 
BIZNIO LAISZKUS 
VISOKIUS TIKIETUS 

VISOKIUS KUPERTUS 
SIENINIU KALENDORIUS 
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

toms Valstijoms, ir žinodamas 
apie papildyma bile iszdavyš- 
tęs prieszai jias, vienok neap- 
reiszkia ir nepranesza apie tai 
Prezidentui, arba kuriam nors 
Suvienytu Valstijų teisėjui

1

kaip galima greicižūusį tas yra 
kaltas isždavystes ūžslepime ir 
gaus kalėjimo nedaugiaus kaip

puotas nedaugiau kaip viena 
tūkstanti dolėrin.

Tai-gi sziais laikais saugus
j

t

■
1 'i

y

*

/

4‘SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisyta,turi viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo toenam name
ir specialiszkas darbininkus 
del tokiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
fa mtisu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

, .į,,,...,...- .................

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Of"Vienas isz daugybe Pav eikslu kurie randasi szitoje
Knygoje.

44■

dūmas Knygos 6% x 9*4 coliu. 704 Puslapiu.
Pulke apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di-

Ir vela jiam atidavė Persaite. (p. 262)

>
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TIKTAI $2.00
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet prisiu- 

skite mums $2.00 o Knyga bus jumis tuo jaus iszsiusta.
Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

1 s rantinam kad ir jumis patiks.
W. D. BOCZKOWSKtCO;,
.. ‘ j T .................... '
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Mes tikrai gva-

MAHANOY CITY, PA.
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LIETUVOS NBPMGULMY- 
BES FONDO.

Susivažiavimas buvo World 
Bldg. New Yorke ir “Vienybes 

name Brook lyne, Gruodžio 
1 ir 2 d. 1917 m.

Posėdis 1.
> u važiavimo

,)

suvažiavimo pose

posėdis 
valanda vakare, 

Gruodžiu l d.. 1917 m. (tuoj po 
ALrr. Sandaros Seimo) World 
name, New Yorke.

Nepribuvus LNF. pirminin
kui A. Ramanauskui isz LaW- 
rence. Mass..
di atidarė S. IC. Vitaitis susinę 
szimu sekretorius. Po trumpai 
prakalbeliai linkui LNF. susi
rinkusiu delegatu, pakvietė 
iszriukti suvažiavimo prėzidi- 
jmna. Vedeju — pirmininku 
vienbalsiai iszrinkta S. E. Vi
taitis isz New Yotko. Sekreto
rium — J. Sekeviczius isz Law 
rence, Mass.

Suvažiavimo
vietas,

laidu,* kokios atsirandu dabar*
Tick vhinastiniarn momente 

asintio tūrėjo 800T doL išlaidu 
veikdamas Mažtiju ir Paverg
tųjų Tautu reikaluose ir .tos isz 
laidos turėtu būti lietuviu vi
suomenes apmokėtos.

Sandaros “billa’ ’ant 50 dot 
LNF. atstovai nutaria tuojaus 
apmokėti isz LNF. kasos, o 
“biRa.“ ant 100 dol. del mažų
jų pavergtųjų tautu reikalu 
perduoti Amerikos Lietuviu 
Tautiniai Tarybai. #

Skaityta LNF. instatii pro
jektas, kuri patiekė susivažia
vimui g. S. E. A^itaitis.

Projektas svarstyta ir su tū
lais pataisymais, dapildymais 
ir patarimais priimta ir atiduo 
tu centro valdybai sutvarkyti 
ir laikraszcziuose paskelbti.

Inneszta. ir priimta, jog LNF 
užgiriu Amerikos Lietuviu 

f

isz LNF. kasos

Amerikos
Tautine Taryba. *

Rinkimai LNF. Valdybos.
Vienu balsu iszrinkta ir už

giri a szie LNF. nariai:
Bronius K.

Balutis, Chicago, III.
Vice-prez. — Romanas Ka-

Fondo reikaluose. Taip-gi ruža, Phila, PA.
visi t ie, kurie kas metai moka
in LNK. 1(1 dol. auku turi pilna 
sprendžianiaji baisa.

LNF. Centro valdybos
raportai:

pirmininkas

valdyba, už
ėmusi vietas, susirinkusiems 
delegatams prtuiesze, kad visi 
Sandaros, delegatai — atsto
vai turi 
LN

sprendžiamoji baisa

%

J.%

LNK. pirmininkas Dr.
Szliupas Europoje, o jo vieti
ninkas — vice pirmininkas A. 
Ramanauskas nepribuvo ir jo 
raportu, kuri indave J. Sekevi- 
cziui, suvažiavimas priėmė.

Prezidentas —

Sveikata 
pajiegos
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ŠITAS BRANGUSx'

VADAS I SVEIKATA
Janio aprašoma aiškiojo, paprastojo kalboje apie tokias
f A- ” ,■ 1 ’’ < r ’T.j’’

seni, skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermotorea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytlškai-šlapimo organų Ir kjtoa ligbs, kurios tik kimkiriA

«•

Ugan, kaip ulfllls arba kraujo užnuodljlmns, spuogui, odos ligos,

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.

r

A

h

i

šita dykai duodama knyga jums taip*gl pasakys aplo musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negales, tulžingumas, priėtvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos. .

AR TAMISTA KENTI•
nuo skaudėjimų strSnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugojimo maistu; 
nuo vėmimo: nuo tulžingumo užnoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo, blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei,greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimasį draugijos? Ar

i '''■ i

dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugojimo maistu;

nervingas, piktas bei. greitai užgaunaiąns, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje1?

<5si nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi žirdgfili}? Tie symptoinai nurodo,-kad jušy kūnas I 
yra blogose sanlygoso ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dįrkai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptoinus. Ji pasakys jums apie muši; gydymu delči sugrąžinimo žmo
nių j jįj senų laiku sveikatą, spėką, ir stiprybę ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turCtų Žinoti ir sekti — ypa& svarbi tiems, kurio 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kontejlmų ir kaip jūsų jiegalCs Į 
L..........  ‘
jo laiku suteiktu jiatarimu ir nurodymu.

• w• MRarMi<•••«■• <Hhhbbtw f—

negales ir symptoinus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę —- ir kaip tapti vyru tarp vyrų.

kiekvienas vyras bei moteris turėtų Žinoti ir sekti — ypa& svarbi tiems, kurio
A A! _ A. ♦ V. 1 Y. • - -,„!1 . J V - 1. • 1 1 "V • ♦ • 1^1 • 1 ? —

gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
4za Inilpii 4- /ii L 4- m 4-n vhviii ii» #*1«««.-w««* * G

.Bn.WW.-iW-mn ■ ..................

Pristusldl Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR, J. RUSSELL PRICE CO., L.500 Madison & Clinton Sts*. Chicago, III, »

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medlkališką knygą.

*

Vardas ir pavardė,....

Gatvė ir Noė,...............

TEVE MUSU”
Toro musn kūrinai esi danguje
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Sekreto) him — Jonas Seke- 
viezius, Lawrence, Mass.

Kasininku — Tomas Pauksz 
tis, Pittston, Pa.

Kasos globėjas - 
kus,
Jilrgeliunas, So. oBston, Mass.

Komiteto naridik, (LNF. už- 
žiuretojais): " ’ •’

1( Dr. J. Jonikaitis/Chicago
III. ' *

o

‘ ‘ ^-1) J. But-
New Haven, Conn. 2) K.

Susinoszimu sekretoriaus ra-l 
bpi tas be tos vietos, kurioje go, Ill. 
kalbama apie rezignacija isz 
LNF. ] iri imtas.

Finansų sekretoriaus rapor
tas priimtas.

Kasininko — priimtas.
Kontroles Komisijos rapor

tas priimtas. Pažymi^ kacl kny 
gos tvarkingi vedamos ir liuku 
nei centas bereikalingai nepra
žuvęs (LNF. — atskaita tuoj 
buvęs paskelbta, musu spau-
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) Dr. K, Draugelis
I. I *

) J. O. Szirvydas, Brooklyn 
N.y. - - - .

4) J. Baniulis, New York, 
City.

Chitia-

O 
o

auku LNK

Nutarta chicagiecziams, bū
tent D-ramriE>raugeliui,~ - Joni- 
kaieziui ir Zimanttii už suma
nymą parinkti
priesz szias Kalėdas, • taip-gi
“Lietuvos“ redakcijai už stro 

<loj.) Czia Inoj atstovai paste Pu rėmimą ir agitacivima
LNF., iszreikszti aeziu.

Kontroles Komisija peržiuretu S* suteikti pagarba ir dėka
bėjo ir nutarė, kad ta pati LNF

Taipgi nu

Lietuvos Gelbejimo Fondo kny 
gas ir paskelbtu visu ineigu ir 
iszlaidu rezultatu.
tarta kad likusius pinigus isz
LNF. perduoti in Cent valini 
Komitetą, in kuri LNF. yra in- 
ejes. Czia taip-gi LNG. finan 
su rasztininkas J. Sekeviczius 
perskaito Lietuvos Gelbejimo 
Fondo visu metu ineigas ir isz- 
laidas.

World salėj posėdi laikyti 
galima tik iki 8 vai. vakare, to
dėl iprmininkas pranesza, kad 
pirma.-ai LNF. posėdis turi už 

Viši atstovai sutin- 
< rruodžio

♦ 4

sidarvti.
k a Imli ryloj,
‘ ‘ Vienybes 1 mduvninku 
ine 10 vai. ryt.

Posėdis 11.
Atridare “V. L.

UZ
Taip-

Suvažiavimo pirmininkas;
S. E. Vitaitis, 

J. Sekeviczius.Sekretorius
P. S. Jau po LNF. seimui su

sirinkus Kontroles Komisija 
peržiurėjo Lietuvos Gelbejimo 
Fondo knvgas ir atrado viską 
geroje tvarkoje. Likusieji pini 
gai, $538.41 tuoj bus persiuns- 
ti Centralinin Komitetai!.

J. Sekeviczius >
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ISTORINES KNYGOS
... ■■ Amiw■ —   —    ■       i  

NoJ —Pnrižiaus Nušlhirelfa; Ingrabanas, 324’pus. 6x9 coL dyd. Preke 50c 
220 puslapiu 2----

No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, Preke 35c

Preke 25cNo-4 — Apie Kupczidus Hunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

ausife visas Knygutes per paczta.Prisuskite <BLQO o gb

W. D. EOCZKCWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.
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Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir

“TEVE MUSU“ ir

yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 colių. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz- 
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstato Poterius
Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 

paraszais.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 

tuojaus iszpildykite žeminus padėta Blahka, iszkirp- z 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.IR NAUJO INSTATYMO

T"*""' , ■ *'" ■ 1   ■■■ii;,..  , i      ii m—■■■' u        — 
------ ----------------------------- ------------------------------- 4 .... ■!."■ ...... < ... .. ■ ........ ... ...—• ......................... I .... ... ..-I.... .  .       " ...........
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Viskupas Motiejus Volonczauskas
, • I. ■ ' 1 ,

privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.
PREKE $1.50 su nusiuntimu.

PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo

dame giara iiuoszimti todėl raižykite u

gerb. Eleonorai Sutkienei už 
didele auka (100 doleriu) in 
LN. Fonda. Taip-gi sykiu g. 
V. K. Raczkauskui “Tėvynės“ 
redaktoriui už sumanymą in- 
steigti “1,000 po 10 dol,“ 
ris jau musu gyveniman inku- 

Įnytas. ?
Inneszta ir svarstyta, kad ge 

nerale rasztine LNF. padaryti 
prie Centralinio Komiteto, bet 
galop klausymas nupuolė ir 
rasztine palikta prie sekreto
riaus, taip kaip pirmiaus buvo.

Inneszta užgirti Tautos Mez 
liaVos klausymus ir iszrinkti 
Tautos mezliavos komisija, ku 

na- ri patiektu projektą, bet pa- 
aiszkejus, jog
dalyke Amerikos Lietuviu Tau v
tine Taryba, kuri jau pradėjo 
ir su kitu srioviu Tarybomis

* r’"« A' <

tartis. J

Parasze...

I
cluisite prekes.

ku-

2 d.

I

redakcijo
je, 10 vai. ryte, Gruodžio 2 d.
Susi rinko LNF. centreline val 
dyba, ir Sandaros delegatai, ir 
taip-gi LNF. nariu, kurie yra 
prisidėjo prie LNF. aukomis.

Posėdi atidaro susivažiavi
mo pirmininkas S. E. Vitaitis.

Skaityta pirmosios sesijos 
protokolas.

Skaityta g. Vinco F. J an- 
kausko laiszkas, kuriame pra- 
szo tuoj paskirti 50 doleriu, kai 
po Sandaros delegatui in AVas- 
hingtona su Lietuvos laisves ir 
kultūros reikalais. Taipgi laisž 
ke praszo, kad LNF. prisidėtu 
su aukomis, nors 100 doleriu 
prie Kongreso Mažųjų paverg
tu tautu.
liemeniu jokiu budu ne gali pa
nėšėti tokiu visuomeniniu iSži

jau dirba tame !

į

LNF. sekretoriui mokėti 100 SS
* ' I 'į .į'*'! I ^*J^*^*

Rengti agitacijos prakalbas gį 
nėra į

odleriu metams alogs.

del LNF. tose Vietose, kur
_ A A. W Om* A '

dar iszdirbta deLLietuvos N. 
F. dirva ir kad iszlaidus, kur 
rengėjai negali padengti apmo 
keti isz *LNF. kasos. Szis daly
kas veikti pavesta valdybai.

Buvo ir 'daugiau visokiu in- 
vairiu pasikalbėjimu ir tarimu 
kaip didinus ir

*41

didinus LNF.
kasa. Bot kad mažesnieji da- Si 
lykai užimtu begalo daug vie- S 
tos, taip-gi, kad jie atstovu ne- j! 
btivb ^tiltiiniaružtviftinti — ih ® 

Nes, bako, pavieniai pfotokola neužraszoma. S 
LNF. suvažiavimas užsidarė S
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• W. D. Boczkowski-Co
Cor. Mahanoy & A Streets 

Mahanoy City, Pa.

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Czionais prisiuneziu jumis $------------
szonie man tuojžius prisiųsti-----Abroz_
“TEVE MUSU” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodohe,
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už ka pra-
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki. Kristaus Vieszpaties
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Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
' I. ,'■■■?**' .

6į x 9į coliu Dydumo 
4M 110 Pufilfimii »Su 50 Paveikslais
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W. 1 BOCZKOWSKI-CO
Preke 35c.
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MAHANOY AND A ST.,
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mCKOEMOBO
bmxo;iht b Ikro Topidi, .

riOA PEAAKUIĘR A. M. nACBOAbCKAfO
yųacTin Bu^aiouiiiKCJi pyccuux, yKpamicKnx, nojmcimx u 

.iHTOBCKiix .THirpaTypnux m.
HopcAoBua cTaTi.il nostlmiaioTCfl Kan na pyccKOM, nar. n na 

aiirjiiHCKOM MSLueax.
«PyccKoę Cmo»eMOAneBHo h&xoahtch b 40000 pyccKwx, y lipau m- 

CKHX H ne-JlbCKHX AOMBX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street
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X. Z shovel

• DAY 
has your Coal shovel 
been tagged yer ?
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Žinios Vietines
— Žiema tikrai sibiriszka.
— Readingo kasyklos mo

kės szia petnyczia.
Panedelije kasyk losią

Mahanoy City likos sužeistas 
mirtinai senas gyventojas Sta
nislovas Macejunas 62 ;___ _
amžiaus
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— Kun. John J. Meagher 
vikaras Airiu parapijoje likos 
perkeltas in Philadelphia. Jo 
vieta užeihe Kun., Edward 
Gallagher isz Philadelphijos.

**..■■■■ II. ,1 M .W , Rl W'lM'Hi

— Apie 10 valanda isz rytoj 
trecziam lovele, Elmwood ka- 
syklosia, likos užgriautais per 
“szlosža” tris Lietuviai Jonas 
Balczius, Jonas Saka vieži us ir 
Petras Rudis. Po sunkiam dar
bui pasiseko atkasti Sakavi- 
cziu ir Rudi gyvais, bet Bul- 
cziu surado net 5 valanda vaka 
re negyva.' Jonas Balczius tu 
rojo apie 40 metu senumo, jau
nikis ir badai turi sesere Law
rence, Mass. Laidotuves atsi
bus snbato, kurioms užsiėmė 
Szv. Antano draugyste, kurios 
sąnariu velionis buvo ir palai
dotas ant tos draugystes kapo. 
Graborius Traskauckas užsi
ėmė laidotuvėms.

— Readingo kasyklos St. 
Nicholas, Maple Hill, Knicker- 
boker ir Boston Run sustojo 
dirbti isz priežasties štoko van 
dens. Kompanija paliepė vi
siems anglekasiams idant atei
tu iszkasti anglinius karus ku
rie yra užpustyti per sniegą 
idant anglis gabenti in mies
tus. Teip-gi in darba prie už
vedimo nauju vandeniniu pai- 
pu isz Pottsvilles in St. Nicho
las.

— Seiverto didelis pardavi
mas visokiu likucziu, prasidės 
Utarninko ryta Jan 29 ir tesys

Moteres 
galite suezedyt pininga. 
$1.00 vertes gorsetai 

50c. vertes brassieriai
$8.50 szlebes mergaitėms $3.95 
$4.00 moterų andarokai $1.50 
$1.50 apatinei andarokai

pardavi-

f

Viso-

Draugystes Moose ba
lius, kuris ketino atsibūti 28 
Sausio, likos perkeltas ant 7 
Vasario.

— Visokį likucziai Seiverto
i

sztore bus parduodami prade
dant Utarninko ryta Jan. 29, 
8 vai. ryte ir pardavimas tesys 
lyg Petnyczios vakaru.
kis tav.oras moterims ir mergai

Mes suezedinsi- 
me jumis piningo 29 E. Centre 
St.

— Mergaites norinezios ino 
kytis ant norsiu per tris metus 
gali atsiszaukti in National 
Stomach Hospital Training 
School. Norinczios inžengti, 
lai raszo pas:

toms pigiai.

Norinczios inžengti 
Miss Helen B. 

Kenney, 1514 N. 15-th Str. Phi 
ladelphia. »

SHENANDOAH. PA» I

mi ant naujo

*rr * r

Ar esi patruktas?
V.

Jaigu teip, tai ašz galu jus
iszgydyti, Be operacijos arba 
patrotinimaz laiko. Vyrai, 
moteręs ir vaikai tikrai isz- 
gydonri. Per mano spasaba.

Dr. KOLER
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.

>i:, 1 t hjr ■ ' ii ■

SKK hlnosl Varszavoje, stu<*

metu Per keturis diepas.
, gyvenantis Hillse? ir 

ta pati vakara mirė. Velionis 
paliko paežiu ir asztuonis vai- 

dvi dukters New Yorke, 
tris namie, 

sūnūs Juozas kariumanenejv 
Europoje, o Franas teip-gi ka- 
riumeneje El Paso, Tex.
lionis prigulėjo prie Szv. An- J 
tano draugystes.
atsibuvo ketverge ryta po 
rekeije graboriaus Traskauc- 
ko.

kus 
viena Shamukose

Neapleiskite szito
yv.} nio. 29 E. Centre St r.

,50c.
25c.

85e.

Laidotuves | Mokytiniai isz painios 
I Iney May daraktorkos, Szeszto 

mokslaines
di-

skvriaus
Spruce | Str.,

I

ant
numezgė kald.ru

nuo
vi-

del- Raudonojo Kryžiaus drau- 
guves.

/ vo daleles yra sekantieje:
O Tieje ka numezgė sa-— Harwood Elektriko kom 

panije aplaike paliepimu 
valdžios idant pranesztu 
siems biznieriams kad ketver-
gais ir Nedeliomis sztorninkai 
užgesintu elektrikinia 
languosią, nes tokiu bud u 
czedins 25 prbeenta anglių.

4

szvfesa
su-1 

I F

I

— Panedelio rvta kun. Au- 
gustaitis suriszo mazgu mote
rystes p. Vinca Siminaiti su 
paima Helena Zabarauckiute, 
duktė Adomo Zabarausko, 316; 
West Centre uli. ■'

— Taksoriai kurie apsvars- 
tines jusu metine ineiga (in
come tax) nuo kurios ttiresib* 
mokėti padotka, iszpildines isz 
pažinimus sėkaneziuosia vieto
sią ir diena.
Shennadori Jan. 21: lyg Feb. 9. 
Mahanoy City Febr. 4 lyg Feb. 
16.

Perklausimai atsibus ant viol 
Neužmirszkit. I

r,v

I 
I

Frances Turskowsky 
Annie Juodaitis 
Beatrice Walukonis 
Mary Wargo 
Ellie Waitekunas 
Ellie Yonic 
Veronica Zinkevicz 
Ella Zupersky 
Michael Bolszick 
Frank Boyle 
Joseph Bechker 
William Delinsky 
Andro Hudock 
Oscar Lavine 
John Fogarty 
Alex Medeviez 
Joseph Perkowski 
Feger Reed 
Joseph Rėklaitis 
Joseph Singlar 
Joseph Sitavicz 
William Szvedas 
Stephen Smelousky 
William Smigo 
Catherine Babrinskv *■ 
Annie Berish 
Annie Beerosh

T

t ini u paežiu.
jeigu jusu ineiga pervirszina
metinio pelno del ženoeziu
$2,000 o siugelihi $1,000 turite
kaneez uŽsiregistruot. 5 ' Nellie Brown

.... Didelis
visokiu moterų ir vaiku žiemi
nei drapanų Seiverto sztore per 
keturias 
irtarninko ryta Jan. 29. 
kas parsiduos pigiai.
leiskite'szita dideli pardavima.

......50c.

......$L95
’ ’... 95c.

...25c.
.... 9c. 
...15c, 
$1.00 
$3.95 

vaikams paneziakos... 15c.

iszpurdavinias

dienas I pradedant
Vis (

Neap- j

vertes paneziako^ .

$1.00 Moterų jekes po ..
$3.50 szilkines jekes ”
$2.00 szilkines jekes
Visokiu kitokiu jekiu...
25c. kaspines po ... .
25c.
$2.00 namines szlebes .
$9.00 mergaitėms kotai 
25c.
25e. kalnieriai po......... ...... 10<f.

Ta viską gausite pas Seiver
ia, 29 E. Centre St.
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— Vandens da vis stokus, 
isz, tos priežasties keletą aplin- 
kinu kasikiu ngnli dirbti. I. IN ii "

— Aukaukite kiek galeda- 
“Locxist Moun

tain” Ligonbuczio.

— Szirnas Kremackis, 420 
West Mt. Vernon uli. per neap 
sižiurejima iszgere truciznoš. 
Rer greita daktariszka pagial- 
ba likos ižgialbetas nuo smert.

— Gromatneszis £ 
incidamas in narna Juozo Visz 
niaucko 2I6V2 W. Atlantic ųli. 
paregėjo deganezia sofka ant 
kilnos giltojo du vaikai. Tuo- 
Jaus nusitraukė nuo saves sur- 
dota ir užgesino liepsna ant vai 
ku iszneszdamas juosius lau
kan, po tam dave signola ugna

Mary Brutch 
Helen Copley 
Margaret Curry 
Susie Gavallu 
Margaret Hudock 
Mary Komenesky 
Tessie Matlaga 
Margariet Polak 
Antonette Ptasznick 
Helen Quick 
Mary Roback 
Annie Roman 
Mary Ryan 
Isabella Sabolesky 
Mary Zalosky 
Emma Schad

, Mary Smart 
Annie Szuki 
Mary Sodatickas ’ 
Catherine Koval

■ *
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i
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Beabejones jus kurie (“sate patrukia 
kentete per metus, ięz priežasties kąd 
gal bijojotos operacijos su pjaustinių, 
Kodėl nepasinaudojate Ihz progos ko
kios asz galu jumis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz inano dėkingu pacijeritu. Klausikit 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J. Ang. 14, 11)17.
Brangus Dr. O’Malley :-p
Negalų rusti žodžiu invales Jumis 
pndfckavotl už stebėtina patarnu* 
vlma delel ihunes, iszgydomas 
mane nog dnbeltavos rupturos, 
nog kurios kentėjau per devinis 
metus Ir negalinu dirbti. Ban
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbeti. Dar Ssmlu 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley Isk 
Wilkes-Barre, I’a. Asz čsmta Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tnutieczlo kuris Osa 
tam paežiam padėjimo kaip asr. 
plrmlnas buvau.

Jonas Gedminas,
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
Vlm-ntinSta gromata yra viena Išz | 
szlmtu gromatu ka aplaikau nog vyru 
kurie bure tame paežiam padėjimo 
kaip jus patįs knrle sziendlen dsnte 
patrukta. Szendlon szitas žmogus 6sa 
padėjimo uždirbti dvigubai tiek klek 
pirmiau# uždirbdavo už tai kad Osn 
gėršesnis žmogus del savo pono. Isz- 
klrpklte žeminus padėta blunka dabar 
Ir prislusklte su 6c. stempomls o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

Vardas.......... ........... .....:.... .....
t

<š£s

Dr. KOLER yra viena
tiniu tarpe Lietusiu da
ktaras Pittsburge. Mo-

I

’ dijavo begije 26 m. in- 
vairias Ilgas vyru ir 

" moterų, todėl jas nuo- 
Sjfrx, dugniai pažinsta. Gydo 

užsinuodinima kraujo
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan-
ežias nuo neezystumo kraujo.
szaultite ypatiKzkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lcnkiszkai 
ir Rusiszkai.
Of Įsos valandos; nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcllomis iki 2-v. popiet

/

Atsi-

Pirkite Klijonkes Dabar |
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugyba visokiu 

’ S 
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete. w

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti.
Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.

GUINANS’

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa-

V

Mahanoy City, 
Shenandoah.

Mt. Cannel,

K’

Uliczia 1'

Miestas .......    -...
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

OK. A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST) 

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

■r
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NAUJAS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS

i

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.801 E. FINE ST„

LiIETU V1SZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
A ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provose už paželdima Kasi 
Fabrikuose, Geležlnkeltiosc

Vll *

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

$

I

kloae
Lalvoso Ir L t.

B. S. YANKAUS
IM Massan 8L, NEW TORE, N. T.

A

DAKTARAS LORENZ
Tienantluls Specialistas Plttsbiirge.

* Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS
; BANKING TRUST CO., BANKA.
► Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di-

rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.
Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo 

kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti bizni j e.
Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-DIREKTORIAI— 
L Eckert, Vice-Pres.

Yra tai reikalingiausia

J

D M, G rah am, Pre*.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Uavida

P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treat!.

<

Y
j

i

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,060.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai-

• san t ar atnešta t parodyt Knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 

su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALIj. Prcs.

Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet.
Subatomis, 9 ryte lig 12.

U NIO N1 
WATIONALZ 
L B A WK 
IL MAHANOY 
K -CITY

LIGŲ
Kuris kalba Louklszkal Ir Buslszkal

OFISOS VALANDOS!
Nog 9 ryte lig 8. vakarę.

Petnyežiomis, 9 ryto lig 8 vakare.
Nedoliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet 

. t 1 .

I« I................r r -r 'X IT - « .......... r..........................  - i

VYRISZKU
* ♦

r,
i

F. NOONAJr.Vlce-Frea.
W. K0HLE1L Cashier

644 Penu Ave Pittsburgh, Pa
i.« '»,... h ■ < * s .p. ? i , » < . „ , . ,,1||1W

i
Dyka bus pasiunsta.

Del nustojjmo didelio skaus
mo strėnų, ar, kitu sunariu ku- 

, garsus 
Dras Hagem|i per 48 metus pa
gelbėjo tuksįanczius nelaimin
gu ne tik nuo Reumatizmo, bet 
nuo kraujo užnuodiniino iszgy 
de.

gesiams kurio pribuvo ir užgo- up in keletą miliutu,
Ęad nebūtu in- 

ejiis in laika, butu vaikai sude
gta su namu. Utuminko vaka
ru mergaite mirė nuo apdegini 
mu. : .

sino ūghia.

I

1
k r

T* "" r..

'F ■
r ' F

vi! tNėra tokio Namo idant nebūto kokios nors Muzikos
1

£

/

— Adomas Jakimaviczius, 
516 W. Centre uli. puolė nuo 
trepu iszlauždamas du szonkau 
liūs. Žaidulei yra pavojingas.

—• Bažnytinis choras paren 
ge dideli koncertą su szokiais, 
Ketverge 31 szio menesio i ant 
Maher sales. Visas pelnas eis 
del naudos bažnyc/iios. Prasi’ 
dės 7:30 vai. vakare. Inžanga 
bus 25c. vyrams ir 10c. 
irms ir vaikams.

T ♦ ♦

mote- 
(t .f.)

KAIP GREIT MES 
MIRSZTAM.

< \
t

‘ Skaitlis gyventoju pašautoje 
yra apie 1,623,300,000. Kas me
tąs mirszta 57,372,727. In 
sanvaites laiko numirszta 908,-

t 1lr '

516. Įn adyna laiko numirsz
ta 5,808.

h r i *•
, t* ; < i U

kožnu minuta. Pakol perskui-
1 įai sZįtf?straipsni jau 60 žmo
nių mirė.r j , j k c

57,372,727.

Arti 90 numirszta

Phone. Kensington 1106 W 
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gyd.vto.luH ir Chirurgai. Į
v •

Atidaro nauja ofisu South pusėje

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet. 
Nedėliojo 6 Iki 7 yukare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

| DR. JOHN D. RILEY
I: Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, įį

4

’l

t'

ji Gerkles, Pūsles, Inkstu iv kitokiu 
ji ligų. Vyru ir moteres ligas.

!» 200 E. Mahanoy Avė.’ f 
Mahanoy City, Pa. j!'

1 ' . n/
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Metodą gydymo dykai 
tani kas prikalbis viena košto- 

* , i į '1. , 1 • 1

ineri kad imtu nuo musu fir
mos “Lotio Uiuversalton Kon- 
centrota essoncije del kvortos 
gyduolių verte pęnkiu doleriu, 
kas ordorios dabar gaus už $1, 
ta uLotio’, nugyduo papucz- 
kus ir urnai padaro balta vei
dą, rankas ir kakta, ir ta pati 
gyduole urnai sustabdo plau
ku slinkimą ų* ant sykio pleška

I

nos isznyksta/ tai-gi neveik mo 
kete szimtas doleriu bet tik už 
doleri gal gante; kas geros

I • J

doleri gal gante; Kas geros ir 
teisingos gyduoles reikalauje,

I

aplaikintu in pora dienu per 
paezta užpeczetintai pasiunsta 
butu ir užtektu ant keliu mene 
siu.
tik dabar pasinaudokite szian- 
dien. Adresavokit aiszkei szi 
taip:

Szitas ežia apgarsinimas

B. Specialty Co., 
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y.

K

6

Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
Columbia Kalbamos Mašinos.

r 

'(

I

J

kn
|

Į *

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau

* *-1

ui prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną 
bals) ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kaina - - >19.00

e

II

f

F

f

Columbia Lietuviški Rekordai.
•Nėra Lietuvio, kuria nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles. 
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokeotų *i | rekordų;

10 Celiniai Kaina 73c.■ '1>Ž .|

■ * ;
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E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis ųk*.
E 2357 Birutč ir Kur banguoja Nemunčlia
E 2358 Darbininkų Marsclietč ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona Ir Jojau dieną
E 2391 Už šiiingėlj ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)

j K, 1166 Sukruskimc broliai ir Kur bakuži samanota
E 1167 Kur bėga Šcšupč ir Kurnamas mus
E 1168 Šaltyčius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siunti mane motintli
E 1236 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1215 Kutų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų Šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E !»97 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.

1596 Našlys, Žaislas ir Lapuučlč, Polka-niantrka.
tį z39S Mum čtk-čik. Mazurka ir Dėdienė. Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev. Mazurka.
Ė 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, P-olka-marurka, Orkcstrr.
E 2224 Mano laivas. Daina ir j sveikatą. Maršas. Orkestrą.
E IKI Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol.. Armonika
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1245 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant

’E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2312 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu. Maršas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą.
[vairiausius Lietuviškus Šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant rekordu ..Columbia'’.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm

1

6

i
I

i
f

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje irn> r lUo 
savyje aukštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mrSve co- 
tora ir įvarau tuo ja užgeu(dinlnią. Grcnina 10 ir 12 celinius w**orrą ir jįv a rantuoja užganėdininia. Grcijiua 10 ir 12 celinius 

s. Nėra geresnes Grafauolos šiandien už tuos piningu*. /
tov 
dus.
Kainu .<)<>

v
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tų, kadangi Jie ne atsilanko ?usu gyvenimo vietoje 
Grafanolą is kurio gali išgirst Visų artistų balsus kkokiu

■i i

niškų reikalingi^ daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto liataliogo.

ki,

"i

'i

<>

• • 
• o

h,«.
* I *

.įtįjĮ,i

rasite vien tik ant rekordu ,.Columbia*’.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad įrajina abiem pusėm 

ir už t^ pačią kainą*
Užsakydami nuo uivsų rekordų p&Diinžkite aiškiai jo numera. Už

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleaai.
'Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

■'■■■■ g

"119 F
B

MU

si pirk nitą 
tik nori ir

*5R.OO
■'  -1-" .......... .. w ■■■ ■—llw ................ ..... ..................................... m , n i r ■

/T—norite nusipirkti kalbamų mašįnų kokios čion nėra paminėta arba kito 
Lr—-5a niškų reikalingų daiktų, reikalaukite m»o musų Ilustruoto Kataliogo. 
Ileikalaudaini Iš Kalbant ų Mašinų arba Rekordų siųskit pinig us ant žemiau nurodyto Adreso.

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti ba^o garsiausių svieto T.Ms- 
tų, kadangi Jie ne atsilanko ūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk 8it%
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina -

I

A. O. NOVAKAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

■!» Į »»I| HWlMiim .UM*

W. TRASKAUSKAS
_«BAIiOBIUS_
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

< * ' ' 1 r ' i,
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 

rlglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir 1.1.

W W. Centre SL Mahanoy City, Pa. 
. s- , » \

v ♦ L. , \

Laidoja Kurtus Numirusiu. Pasamdo
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Žinios Vietines
— Žiema tikrai sibiriszka.

Readingo kasyklos mo-
kės szia petnyczia. ••

Panedelije kasyklosiaT 
Mahanoy City likos sužeistas 
mirtinai senas gyventojas Sta
nislovas Macejunas 62 
amžiaus, g 
ta pati vakara mirė, 
paliko paežiu ir asztuonis vai- 

dvi dukters New Yorke, 
Shamukose tris namie, 
J uozas kariumeneneje 

Europoje, o Franas teip-gi ka- 
riumeneje El Paso, Tex. 
lionis prigulėjo prie Szv. An
tano draugystes. Laidotuves I 
atsibuvo ketvergo ryta po di- 
rekeije graboriaus Traskaue- 
ko.

metu

■ I II. in ■■ ... ........................... ................ m r

— Apie 10 valanda isz rytoj 
treeziam lovele, Elmwood, ka
syklosia, likos užgriautais per 
“szlosza” tris Lietuviai Jonas 
Balczius, Jonas Sakaviczius ir 
Petras Rudis. Po sunkiam dar
bui pasiseko atkasti Sakavi- 
cziu ir Rudi gyvais, bet Bal- 
cziu surado net 5 valanda vaka 
re negyva. ‘ Jonas Balczius tu 
įėjo apie 40 metu senumo, jau
nikis ir badai turi sesere Law
rence, Mass. Laidotuves atsi
bus subato, kurioms užsienio 
Szv. Antano draugyste, kurios 
sąnariu velionis buvo ir palai
dotas ant tos draugystes kapo. 
Graborius Traskauckas užsi
ėmė laidotuvėms.

— Readingo kasyklos St. 
Nicholas, Maple Hill, Knicker- 
boker ir Boston Run sustojo 
dirbti isz priežasties štoko van

Kompanije paliepė vi
siems anglekasiams idant atei
tu iszkasti anglinius karus ku
rie yra užpustyti per sniegą 
idant anglis gabenti in mies
tus. Teip-gi in darba prie už
vedimo nauju vandeniniu pai- 
pu isz Pottsvilles in St. Nicho
las.

— Kun. John J. Meagher 
vikaras Airiu parapijoje likos 
perkeltas in Philadelphia. Jo 
vieta užėmė Kun., Edward 
Gallagher isz Philadelpliijos.

— Draugystes Moose ba
lius, kuris ketino atsibūti 28 
Sausio, likos perkeltas ant 7 
Vasario.

— Visokį likucziai Seiverto 
sztore bus parduodami prade
dant Utarninko ryta Jan. 29, 
8 vai. ryte ir pardavimas tesys 
lyg Petnyczios vakara.
kis tavoras moterims ir mergai 
toms pigiai. Mes suezedinsi- 
me jumis piningo 29 E. Centre 
St.

— Mergaites norinczios mo 
s

National

V;

SAWLE 
į!—., ...... .............................................. ... ......................... .....

Ar esi patrukias?
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dens.

— Seiverto didelis pardavi
mas visokiu likucziu, prasidės 
Utarninko ryta Jan 29 ir tesys 
per keturis diepas. Moteres

genantis Hillse, ir ««lite •slK'ze(1.vt pininga.
■’ k « /\/v 2 . j • r-

Velionis

Ve

Viso-

Jaigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos arba 
patrotinima laiko. Vyrai, 
moteręs ir Vaikai, tikrai isz- 
gydomi. Per mano spasaba.

Beabejonejj jus kurie Csate patrukta 
kentete per metus, isz priežasties kad 
gal bijojotos operacijos su pjaustiniu. 
Kodėl nepasinaudojate isz progos ko
kios asz galu jūtnis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz intųio dčkingu pacijcntu. Klausikit 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. ,L Ang. 14, 1917.
Brangus Dr. O’Malley
Negftlu rasti žodžiu invales jumis

Iszgydonias 
ruptures,

‘U

$1.00 vertes gorsetai 50c.
50c. vertes brassieriai

$8.50 szlebes mergaitėms $3.95
$4.00 moterų andarokai $1.50
$1.50 apatinei andarokai

Neapleiskite szito 
' mo. 29 E. Centre Str.

25c.

85c. 
pardavi-

— Mokytiniai isz
Iney May daraktorkos, Szeszto 

mokslainos
Spruce Str., numezgė kaldra,
skvriaus

painios

ant

kytis aht norsiu per tris metu
gali atsiszaukti in
Stomach Hospital Training
School.
lai raszo pas:
Kenney, 1514 N. 15-th Str. Phi
ladelphia. *

Norinczios inžengti, 
Miss Helen B.

SHENANDOAH, PA,

— Vandens da vis stekas, 
isz tos priežasties keletą aplin- 
kinu kasikiu ngali dirbti.

— Aukaukite kiek galėda
mi ant naujo u Locust Moun
tain” Ligonbuczio.

—- Szimas Kreinackis, 420 
West Mt. Vernon uli. per neap 
sižiurejima iszgere truciznos. 
Her greita daktariszka pagial- 
ba likos ižgialbetas nuo smert.
i -. • ■

4 4 Locust Moun-

Brangus Dr, O’Malley :-r- 
<- - - - - — nil X lik

padękaYotl už stebėtina patarna
vime delei manes, 
mane nog dnbeltavos 
nog kurios kentėjau per devinta 
metus ir negalėjau dirbti. Ban
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbeti. Dar Csmiu 
sveikas, aczlu Dr. O’Malley taa 
Wilkes-Barre, l’n. Asz Samiu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir širdin
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleezlo kurta Ssn 
tam paežiam padėjime kaip asz 
plrmlans buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] | 
Vlm-mlnCta gromata yra viena tez 
szimtu gromatu ka nplalkau nog vjtii 
kurie buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patįs kurie szlendlen Ssate, 
patrukta. Szendlen szitas žmogus Osa 
padėjimo uždirbti dvigubai tiek klek 
pirmlnus uždirbdavo už tai kad tisą 
gėrsesnls žmogus del savo pono. Isz- 
klrpklte žeminus padėta blanko dabar 
Ir prisluskite su 6o. stempomls o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima. V... "!■ ' ■ . 1

Vardas 

Uliczia

pLrmlans buvau.

y

i

— Harwood Elektriko kom 
panije aplaike paliepima 
valdžios idant pranesztu 
sienis biznieriams kad ketver
tais ir Nedeliomis sztorninkaij 
užgesintu elektrik’mia 
languosią, nes tokiu budu 
ezedins 25

nuo 
vi-

szvifesa i 
su-1 

) prbeenta anglių.
I

* I— Panedelio ryta kun. Au- 
gustaitis suriszo mazgu niote- 

Vinca Siminaiti su
1 lelena Zabarauckiute 

duktė Adomo Zabarausko 
West Centre uli.

J
o
O 16,

I

— Taksoriai kurie apsvars- 
tines jusu metine ineiga (in
come tax) nuo kurios turėsit*? 
mokėti padotka, iszpildines isz 
pažinimus seka nežinosią vieto
sią ir diena.
Shennadori Jan. 21 lyg Feb. 9. 
Mahanoy City Febr. 4 lyg Feb. 
16.

Perk la usimai atsibus ant vio 
tini u pacztu.
jeigu jusu ineiga pervirszina 
metinio pelno del ženoeziu 
$2,000 o singelihi $1,000 turite 
kanecz užsiregistruot.

Neužmirszkit.

iszpa įdavimas 
visokiu moterų ir vaiku žiemi
ni! drapanų Seiverto sztore per 
keturias
l'tarninko ryta Jau. 29. 
kas parsiduos pigiai.
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F. KOOKAX,YIce-Fres« 
W. KOHLER, Cashier
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rasite vien tik ant rekordu ..Columbia".
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 

; ir už tų pačią kainą.
Užsakydami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. Už* 

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleuai.
'Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

■ ,|-| m 0.1 .'L.IWW I.M iiiFJ—A' .J- ^j||iiiimiR»iii,aii~Įj7iii!i   -SS

/ ■ 1 —
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D M. Graham, Free. L. Eckert, Vice-Prės. D. F. Guinan, Treae.
J. H, Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Ftirton T. G. Hornsby

J ? (

# NSJk aP*W^}^W®kw?W©^4^Fl©<0VWpk

Dr. koler i Pirkite
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa.
' ■■■< ' M ' y Dr. KOLER yra viena- 

( tiuly tarpe Lietusiu da
ktaras PittsbUrge. Mo- 

s, kinosi Varszavoje, stuu 
t dljavo begije 26 m. in- 
jj vairias ligas vyr.n ir 

moterų, todėl jas nuo- 
ihx dugniai pažinsta. Gydo 
“■* užslnuodinima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
r ■ •• • - • *
ežias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkai, per ląiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkal 
ir Ruslszkal.
Of įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

$
$

taW

Klijonkes Dabar |
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugyba visokiu 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- j 
rose visam paviete. ,

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti. ’
Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, JJį 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.
Mahanoy City, Mt. Cannel,

Shenandoah.

užslnuodinima kraujo
t

ligas tinimo, invairias ligas paeinan-
Atfti-

TSisJ

/"

NAUJAS LIETUV1SZKAS
GRABORIU3

ta

A. d. SAKALAUCKAS
801 E. FINEST,, MAHANOY CITY.

LIETU V1SZKA3 ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlalmeja provose už paželdima Kasi 
klos© Fabrikuose, GeležlnkeluoseFabrikuose, 
Laivoso Ir L t.

B. S. YANKAUS
,1

154 Hassan St, HEW YORK, H. Y.

GUINANS’
Mi.

t

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

Į ♦ '-—$—— .
[ Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS 
j BANKING TRUST CO.,
* . Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti.
> rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.
> Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo
> kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
! namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia 
j Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited.

I II

! MERCHANTS BANKING TRUST C0.
[ MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L Eckert, Vice-Prės.

i

DAKTARAS LORENZ 
Ylcnantluls Specialistas rittaburge.

Miestas...... ................ ........ . ...
Lietuvis/tkai galima susi- 

Taszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST) 

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

UNIONS 

NATIONAL 
L B A MK 
fc. MAHANOY

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS 1R PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai-

• sant ar atnesžat parodyt Knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 

su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

n h ■“■ —-

Bankas atydarytas 9 ryte > lig S popiet, 
Subatomls, 9 ryte lig 12.

■■■Į. ■

— Gromatneszis Sampsel, 
ineidamas in narna Juozo Visz 
niaucko 216^2 W. Atlantic ųli. 
paregėjo deganezia sofka ant; 
k (irios gulėjo du vaikai. Tuo- 
jaus nusitraukė nuo saves sur- 
dota ir-užgesino liepsna ant vai 
ku iszneszdanias juosius lau
kan, po tam davė signola ugmi 
gesiains kurie pribuvo ir užge
sino ugnia. Į<ad nebutū in- 
eja.s in laika, butu vaikai sude- 
gia su namu. Utarninko vaka
rą mergaite mirė nuo apdegini 
mu.

LIGŲVYRISZKU
Kuris kalba Lenkiszkal ir Ruslszkal 

’ A
.. i . - !■!■! ■« ULI >' t. •

OFISOS VALAHDOSi
Nog 9 ryte lig 8. vakarę. 

Petnycziomis, 9 ryto lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet

f
I

644 Penu Ave. Pittsburgh, Pa
Dyka bus pasiunsta.

Del nuštojjmo didelio skaus
mo strėnų ar, kitu sunariu ku-

rrr f
J

*

if
4b * 'i t." .

del Raudonojo Kryžiaus drau- 
guves. Tieje ka numezgė sa
vo daleles yra sekantieje:

Frances Turskowsky 
Annie Juodaitis 
Beatrice Walukonis 
Mary Wargo 
Ellie Waitekunas 
Ellie Yonic 
Veronica Zinkevicz 
Ella Zupersky 
Michael Bolszick 
Frank Boyle 
Joseph Bochker 
William Dolinsky 
Andro Hudock 
Oscar Lavine 
John Fogarty 
Alex Medevicz 
Joseph Perkowski 
Feger Reed 
Joseph Rėklaitis 
Joseph Singlar 
Joseph Sitavicz 
William Szvedas 
Stephen Smelousky 
William Smigo 
Catherine Babrinskv 
Annie Berish 
Annie Beerosh 
Nellie Brown 
Mary Brutch 
Helen Copley 
Margaret Curry 
Susie Gavalla 
Margaret Hudock J ta 
Mary Komenesky 
Tessie Matlaga 
Margariet Polak 
Antonette Ptasznick 
Helen Quick 
Mary Roback 
Annie Roman 
Mary Ryan 
Isabella Saboleskv 
Mary Zalosky 
Emma Schad

, hltuy Smarr 
Annie Szuki 
Mary Sodalickas • 
( -atherine Koval

suves.

I

I '

dienas I pradedant 
Vis

• Neap
leisk iteszita dideli pardavima.
$1.00 Moterų jekes po ..
$3.50 szilkines jekes M 
$2.00 szilkines jekes. 
Visokiu kitokiu jekiu..

5c. kaspinas po ................. 
vertes paueziakos

....50c. 

.„$1.95 

... 95c. 
....25e. 
... ...9c. 
....15c. 
.„$1.00 
,.„$3.95

25
25c
$2.00 namines szlebes .
$9.00 mergaitėms kotai
25c. vaikams paneziakos... 15c.
25c. kulnienai po

Ta viską gausite pas Seivor- 
1a, 29 E. Centre St.

10c. '

40'ta "i11 ri *

i ĮhVl‘
Vi j

,«r

r
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i

no in keletu miliutu, garsus įj
Dras Hagemą per 48 metus pa- jy 
gelbėjo tukstįanczius nelaimia- ST 
gu ne tik nuo Reumatizmo, bet jį 
nuo kraujo užnuodinimo iszgy

Metodą gydymo dykai

Nėra tokio Namo idant nebiitii kokios nors Muzikos 
. " r . ■ ■ ■ 

• *

Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
11..«~ .i' ~ i» ■*. ■■1 - ■■; ■;  -

Columbia Kalbamos Mašinos.
’ , ; .i 1 -i. ■! . t- . i V • t i!. ' n ' lt 1 ' I1
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— Adomas Jakimaviczius, 
516 W. Centre uli. puolė nuo 
trepu iszlauždamas du szonkau 
liūs. Žaidulei yra pavojingas.

— Bažnytinis choras paren 
ge dideli koncertą su szokiais, 
Ketverge 31 szio menesio ant 
Maher sales. Visas pelnas eis 
del naudos bažnyczios. Prasi
dės 7:30 vai. vakare,
bus 25c. vp’ains ir 10c. 
irms ir vaikams.

de.
tani kaš prikalbis viena kosto- 
nieri kad imtu nuo musu fir
mos “Lotio Universalle” Kon- 
centrota esseneije del kvortos 
gyduolių vertė penkių doleriu, 
kas ordorios dabar gaus už $1, 
ta “Lotio” nugyduo papucz- 
kus ir ūmai padaro balta vei
dą, rankas ir kakla, ir ta pati 
gyduole urnai sustabdo plau
ku slinkimą ii,* ant sykio pleška

H r

I

't*

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau.
• _ « IF • . « « • ■ w a • « « l a • t * ■ m. ' -.

Inžanga 
mote- 
(t X)

nos isznyksta, tai-gi neįeik mo
LŽ

ir

♦—♦

KAIP GREIT MES 
MIRSZTAM.

• \

' Skaitlis gyventoju pasauleje 
yra apie 1,623,300,000. Kas me- 
tįifl mirszta 57,372,727. In 
sanvaites laiko nnmirszta 908,- 
516. Įn adyna laiko numirsz- 
ta 5,308. Arti 90 numirszta 
kožna ibinuta. Pakol perskai- 
tąi sžįtdfstraipsni jau 60 žmo
nių įnirę,

57,372,727.

■pi— o * aa*

Phone, Kennington 110G W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gyd.vte.liiH ir Chlruruas.
- t - -Atidarė nauja ofisą South puseje

kete szimtas 'doleriu bet tik u 
doleri gal gante; kas geros 
teisingos gyduoles reikalauje, 
aplaikintu in pora dienu per 
paczta užpeczetintai pasiunsta 
butu ir užtektu ant keliu mene
siu. Szitas ežia apgarsinimas 
tik dabar pasinaudokite szian- 
dien. Adresavokit aiszkei szi 
taip:

B. Specialty Co., 
Box 9, Sta.W.

Brooklyn, N. Y.

■■ ■• ■ i l. ■ • ■ I. . •* £

A. O. NOVAKAUŠKAS

si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelnu 
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kaino A 18.00

savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios medve no<
r

Šitas paveiksiąs Columbia Grafątiola yra antra prekėje ir nl Filo
tor
dusi
Kaina

Columbia Lietuviški Rekordai.
►Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žeminus paminėtas daineles- 
Tbdėl neturi but Šeimyoos, kurioj stoknotų ži‘j rekordų;

10 Coliniai Kaliui

E 2356 Lietuva Tčvyne Musų ir Tykiai Nemunais tęk*.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2391 Už šUingėlj ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)

i K 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga,Šešupė ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyčius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 12!6 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1215 Kutų darželis ir Batų čystytojas
E 12*7 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų Šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E *4197 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis*
E Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-masnirka.

/39S Bum čik-Čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 1360 Varpelis, Valcas ir Mąno mielas, Polka.
JE 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.

rą ir gvarantuoja užgonėdinima. Grajira 10 ir 12 cotinuvevFsor* 
s. Nėra geresnes Grafanolos šiandien už tuos piningis.

colinius rekordus.
Kaina

Z 
Z

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti baLio garsiausių svieto • 
tų, kadangi lie ne atsilanko ?ūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk 
Grafanolą iš kurio gali išgirst vi 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.

I E Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka. r
Ė 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė« Polka-mazurka, Orkestre. Bj

E IKI Tekėjo saulelė, KadaŠ jojau ir Stumbriškių pol., Armonika
» E 2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą. Maržas, Orkestrą.

■I ’ ‘ \ ‘ ‘ ‘ \ _

E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne boba, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant 

’E 1249 Mano pahry ir Velnias ne boba.
E 2312 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos gaivos ir Žuavų maržas, Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus Šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant rekordu ..Columbia".
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm:: Advokatas 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

—. ..................   I,................■..............-...........................-U—.

W. TRASKAUSKAS
_GBAnOBHIS-

Ūk* A«A Ak. A, * A-^-

• «

popiet.Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet. 
Nedėlioję 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
oo «»

A

te1

uiškų reikalingų daiktų, reikalaukite lino musų Unstruoto Ka tai logo*

K 8

Z 
z

►'.Ms-
'įsų'artistų, balsus "kokiu tik nori ir

$8R.OO
■ ,L Mill ■■ "linini l^l ^l'kSISIHIIlll* UJII. ‘Į***  — .-n _J |L _ . - --....................... ............. - -Į- L_ Į-r  - - w lų

Jeigu norite niisiį>irKti kalbamu iiuišpią kokios čion nėra paminėta arba kito-

Keikalaudami iš Kalbamą- Mašiną arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso. I

■ i* Uc'l :

. & n

£>
eOMMERCIAL^CORPORATION -

<J

a *

f;M1iDR, JOHN D. RILEY Į
J 

jį Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
. Vyru ir motores ligas.

d Specialistas Aklu, Ausies. Nosies ■ii

e

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

j

fe

ilgu.

200 E. Mahanoy Avė. S
i

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
? - 1 < '■ ' ' ■ , i i'1*.' 1 Y , , - ( i

Miu-i.TLr-vrt»t'--li--Tr

Laidoja Hunus Nuniurusiu. Pasamdo

/Ji

Mahanoy City, Pa.
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rlglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo gpjj 
Krausto Daigtus ir t. t.

i ‘ ^«aa_ H520 W. Centre St„ Mahanoy City, P* <
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