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SINGH (SnZe/Z)
ĮtMAH o^alkANER

Amerikoniszki geleži ake
lei in laika 14 menesiu perveže 
daugiau kaip penkis milijonus 
kareiviu.

Vadai kareiviu isz Aflikos, 
Australijos ir Indijos, kurie 
daug prigialbejo prie suplieki
me vokiecziu.

1 COL.JEORaY

(pM ^A^WITH HIS SON IN 
CENTRA

galonu
Mat žmonis gabena

arti tris tukstąnezius 
arielkos.
gėrimus isz Ohajaus, tuojaus 
per rubežiu Mitezigano.
aresztavotu randasi daugybių 
Lietuviu ir Lenku.
Turėjo 90 metu o da nematė 

telefono ir krutaneziu 
paveikslu.

Winchester, Mass.— Ana die 
na mire ezionais Mrs. Mare 
Hutchinson, kuri turėjo 90 me
tu amžiaus o niekados nenau
dojo telefono, nevažiavo auto-

Terp

mobiliuin ir noregejo krutan- 
czi upaveikslu. 
Bostone.
Norėjo gautis in prezidento 

Wilsono įkambari.
Boston.— Jonas Rogowskis, 

likos suymtas per1 palicije ka
da likos užtemintu, 
gautis in kam bari prezidento 
Wilsono hotelije Copley. 
Rogowskio surasta 32 kalibro 
revolveri ir 60 patronu.

/

Senuke gimė

jog nori

Ant

ISZ ROSIJOS

viską

c

PASIDAVIMAS BULGARU PRIE KASTURINO ANGLIKAME, KURIS BUVO PRA
ŪŽĖ UŽSIBAIGIMO BAISIOS SVIETISZKOS KARES.

ISZ VISU SZAL1U
Bolszevikai baisei subjaurino 

kuna kuningaikszcziutes 
Galicijos.

London. — Lady Buchanon, • « • *' a • «

Isz Lictuviszku Kaimeliu.

— Szis 
stovi ant 

ira

IJ

I

Isz Amerikos 1
Ajdublistas nubaustas ant 19 j 

metu in kalėjimą.
Cleveland, Ohio. - 

sudže J. M. K i Hits 
ant 19 metu in kalėjimu njdub 
lista Mayora Nehringa už pra 
žengimu Suv. Vnltiju tiesus isz 
kirto jam sekanti pamokslu:

“Manau, jog rusiszki bolsze
vikai priymtu tavo szirdingai. 
o Trockis su Leninu labai 
(

Kada 
nubaudė

nu

Milijonai darbininku kovos 
r prieszais blaivybia su 
Į alaus, ner darbo!

— Keliolikos dar- 
czionais nutarė, 

Į jog jeigu n ebus alaus, tai dar- 
jbininkai ne dirbs ir tokiu būdu 
i ketina kovoti prieszais

New York, 
bines unijos

til < c

> >
ner

Nužudintas miniszkos Jcunas 
surastas bažnytiniam skiepe.

vrrav(‘rse City, Mieli.— Pali
kei i oi i ka ypatų 
iszaiszkyt apie 

žudinsta miniszkos Mares isz 
kliosztoriaus miestelije Isado- 

Kada miniszka dingo, bu

cije pajieszko 
kurios galėtu

MYLĖJIMAS TĖVYNĖS.
:' -JI

Laik(» kariumenes 1917 me
tuose, dalis kareiviu vokiszku 
artinosi prie Verduno. Pirmu-

Sheboygan, Wis. 
miestelis nedidelis, 
Miczigano ežerio, Lietuviu 
na didelis būrelis terp kuriu tinis būrelis kuriem buvo pa
raudusi visokio budo ir pažiu-1 liepta ateinanezia nakti iszpil- 
ru. 1 
vusiems sunku 
ha.

terp
n

Darbai sumažėjo ir pribu-Įdyti svarbu plana, priverstinai 
aipati buvusio angliszko amba- 

sadorio Petrograde,
gromata nuo savo drauges, ku
rioje danesza, buk bolszevikai 
nupjovė ausis, pirsztus ir 
bjaurino kitokiu bildu 
buvusios rusiszkos
ga ikszcz i u tęs r Ninos Gali ei nos j

plaikyti dar-1 paėmė viena ūkininką už pra- 
Darbai ezionais daugiau- vadiriu kuris už jokius pini- 

sia staloriszki — tai yra, viso- gus ne norėjo priimti ant saves

aplaike

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa. on Feb. 
27-th, 1919 as required by ttio act of 
October 21-th, 1917.

Bolszevikai naikina
Moskvoje. — Maisto mažai.
— Žmonis valgo pastipusia 

arkliena ir szunis.
Daugeli pui- 

sumusztais 
; muzeju ir 

cnyginu viskas Užvogta ir, šu
lui kinta,
namai užymti per kareivius ir 
darbihinkiszkas tarybas Bolsze 

. vi kai kas diena suszaudo dau
gybių žmonių 
irusi kaitimus.

na kaip nori o vožėjai yma po 
40 rubliu už trumpiausia perve 
žinia žmonių isz vietos in vieta.

‘ L 10 
rubliu, mesa 18 r., sukrius 40 r. 
oihlas bulvių 50 rubliu.

Apie 600,000 rusu

Vladyvostok.— 
kiu stovylu likos 
per bolszevikus, isz . , A,

geriausi randaviszki

už mažiausius
Strytkarei cj-; blaivi-^re.

niūkūs, kurie geidže atimti dar|vo manoma, kad jiji nuvažiavo 11
’ bininkui taja maža smagumą. į atlankyt savo gimines bet po

l. w

Imk dvaras duonos kasztuoje

maža smagumą, i atlankyt savo gimines
II ■ • 1 • 1 • 1 • > t

Ižiugtu, jeigu valdže tave isz
i bent u adgal in Rosije.

gu valdže tave neiszsiuns 
gal in Rosije tai asz

tave m

Jei- 
ad- 

apsaugo- 
siu Amerika nuo tokiu rakaliu
kaip tu nusinnsdamas 
kalėjimu ant 19 metu, kur tu
rėsi gana laiko apsvarstinet 
apie savo kvailu bolsze vi k iz- 
ma.”

Gerai, kad su 
panaszei padarytu 
apsimalszytu.

Atkasė milžiniszka danti kuris

gana laiko 
uivo kvaila

vi kais 
greitai

visais bolsze- 
o

Central Federated Unijos vir- 
szininkai apgarsino, buk pana- 
szei darys visos unijos po visa 
Amerika.

Snvirszum 
ku ezionais

260,000 darbinin
kei ina

1 diena Julajaus
straikuoti 

, jeigu taj i 
diena užstos visiszka blaivybe 
po Amerika, o 150,000 darbi
ninku ta pati padarys kitur. 
Badai po visa 
ninkai nutarė 
szais blaivybia isz ko 
suprast, jog žmonis -

su
kimą 

kunin-

patogiausios moteres 
todėl kad kuningaikszcziute no

ru-

ftosijoj,

re jo iszbegt ped rusiszka
aežiu. 4

y
Francuzaite užsmaugė savo 

vokiszkankudyki
Paryžius.—

iri pažino

ki iszdirbimai naminiu rakau-1teip nesmagu tarnavimu. Vir- 
Naujam darbininkui mo- skiniukas verte jin prie pani

ka $2.25 už deszimts valandų skubinimo bot ūkininkas hetU 
darbo, todėl pragyvenimas yra ■ davė priverki save tokio tar

du.
II

Oras lyg sziol buvo 
bet ana diena truputi

Norints ir ezionais

bet

Aficieras davinėjo 
jam dideli užmokesti, bet vis- 
kas buvo per niek.

Atėjo visas pulkas kareviti, 
o- jenerolas nusistebėjas perpy- 
ko užtikias pulką ant tos pa- 
czios vietos. Aficieras teisino 
si nepaklusnumu žmogaus ku
ris gerai žino kelius o ne nori 
būti vadovu. Jenerolas palie
pė paszaukti taji žmogų ir ka
da atėjo tarė jam.

— Ar parodysi mum tikra 
kelia, o kad ne, tai paliepsiu ta 
ve suszaudyti.

— Gerai

I navimo.sunkus, 
gražus, 
pasnigo.
nest okas bolszeviku, kurie nu
duoda labai iszmintingais,
juju protai tamsi ir mažiausia 
mergaite juosius sukritikavoje 
svietiszkosia dalykuosia. Ncirž 
ilgio pribus p. Baltruviene mo
kyti juosius su koeziolu proto. 
Szeip Lietuvei su pagialba ge- 
ro prabaszcziaus kun. Majaus
ko laikosi tvirtai ir nesiduoda 
bile krepszelninkui iszejti isz 
doraus kelio ir duotis save ap
dumti.

Ayia diena sudže 
pripažino nekafta 
Lescout, 22 met r) 
veczka kuri 
naujei gimusi Ihidyki
<os veisles Lescoutiute likos pa 
ymta in vokiszka

M ari joną 
senumo siu- 

ir^smauge savo 
vok isz

kokiam tai laikui tūlas žmoge
lis prisipažino palicijei, 
jam paliepta iszkasti koki tai 
lavona isz po bažnytinio skie
po ir užkasti ant artimu kapi
niu. I 
tai gal kūnas dingusios minisz
kos, užtvirtino savo nužiūrėji
mą per suradimu miniszkos ra 
žaneziu ir szniura su kuriom 
miniszkos yra apsijuosia pa
slėptus po malkoms skiepe po 
bažnyczia.

Terp pajieszkamuju ypatų 
kurias palici je 
ir prigialbeti isz 
žudinstos yra 
rius Bijanovskis, 
laike buvo prabaszeziuin para
pijos Isadore ir jojo gaspadine 
Mrs. Stanislova Lipczinskienc, 
kuri dabar badai gyvena Ma
nistee, Mich., o kuningas Fd- 
wardas Podlewskis, kuris ap
ėmė prabasztysta po kun. Biją-

Palicije manydama, jog tjvia.ima’

4

ižbego in
, Daugybe turtingos Maubenge, kur likosi 

niu namu yra apleisti kuriuos 
užėmė bolszevikai;
kai sustojo dirbti, anglių, 
rasine ir kitu reikalingu daly
tu del gyvenimo jau nesiran-

Moskvos Tautiszka Ban
ka likos paymta per darbinin
ku taryba.

Jeigu ižbadejas arklys krin
ta ant ulyczios, tai gyventojai 
.jin supjausto “būdamas da sziL

Brangenybes, kaip dei
mantai, perlai, papuoszai ne tu 
ri czion jokios vertes ir niekas 
juju nepriyma už maistu. Visi

161 fabri-
ka-

nelaisvia in 
privers- 

a ir pasiliko molina nekenczia

da.

Laike teismo pa 
Ponai sudžios, juk 

už- 
juk

mo kudykio.
szauke: “j
nepražengiau jokiu tiesu
muszdama toki
musu narsus vyrai nužudė tuks 
:anczius vokiszkos veisles žmo 

y)

kudyki,

liu!

Meizville, Pa. — Ignotas 
Szinskis (?) netekias savo pa- 
cziules per influenza, apsivedė 
su kita motere in penkes san- 
vaites po palaidojimui savo mo 
teres. Badai moezeka i ne jus

atsiliepe ūki
ninkas, pražūsiu bet 
tėvynei ne busiu.

Nusistebėjas jenerolas tokiu 
atsakymu, padavė jam ranka 
tardamas:

— Eikie sau su Ponu Dievu 
doras žmogau, jau ir be tavo 
tarnavimo rasime kelius.

Tai teip ir prieszai moka ap- 
svarstvti meile tėvynės, 

•k V

AKYVI TRUPINĖLIAI.

vilyngas

H

Badai moezeka i nejus 
po pastogia Ignacelio, pradėjo 
baisei pasielginet su 
kais, o ypatingai su 
20 menesiu senumo, 
nai žinodami 
nedoros moezekos 
apie tai palicijei, kuri padare 
slieetva ir persitikrino buk ku- 

, jog nu-
Ashlando ligonbutia,

4
--------------e—------------

ATSAKYMAI.
geidže surasti 

iszima tosios 
kuningas <\nd- 

kuris tame

sieratn- 
kudvkin 
Kaimv- 

apie darbelius 
pranesze

fi'Įi

Amerika darbi- 
straikuot prie- 

duodasi 
ypatin

gai sunkei dirbanti darbinin
kai ne nori blaivybes, o tiktai 
keliolika pusgalviu ir protes- 
toniszki kuninguzei nori invik- 

Prezidentas 
taji klausymą 

gal taji

tu.
J. Z. Grand Rapids, Mich. — 

Jau nekarta prasergejome mu-dvti blaivybia.
WiĮsomis badai 
gerai apmansto ir da 
užmanymu praszalyt.

Daugiau musu kareiviu mirė 
I nuo ligų ne kaip ant kariszko 

lauko.
Washington D. C. 

kas Department as

svėrė 4 svarus.
Ant far

Ill., Charles
Springfield, 111.- 

arti Virginia,
Tibbs atkasė milžiniszka danti 
prieszpatapinio milžino kuris 
svėrė keturis svarus, asztuoniu 
coliu ilgo, o penkių coliu plo- 
czio.

mos

Dabar profesorei isz 
universiteto kasa aplinkinėje, 
tikėdamiesi surasti kitus kau
lus tojo milžino kuris gyveno 

tukstan-ant szio svieto kelis 
ežius metu migai. 
Vagis pavogė pecziu su ugnia.

Chicago.— Vagis vage kaip 
varnos ne tik piningus isz ban
ku ir k u pare Ii u ir kitu vietų, 
bet idiUitoyagiH pavogtu inktii- 
tusi pę^iu, tai’tfetasb-atsitiki

n' bet teip bu(VO»>Evansto- 
Vagis inslgavo ant staci

jos prie Isabella ulyczios ir isz 
ug-

— Karisz- 
apgarsino, 

buk 107,444 musu kareiviu mi
re nuo ligu. Ekspedicijos pul 
košia mirė 20,829 nuo ligu, 48,- 
768 likos sužeistais laike 
feziu o 3,3.14 nuo kitokiu

pul košia 
armijoj įniro

mu- 
prie-

vietų

.) O1 
žaseziu. 
amerikoniszkoj

2,737 o nuo kitu prie 
viso 34,493.

V i sos i a

nuo ligų 
žaseziu 1,756

novskiui, dabar gyvena Detroi "
te, taisės tai ypatus nori palici
je gauti ant slieetvos idant pri-

I

m as, 
ne.

ll

nesze isz tena is pecziu su 
Priek tam paėmė de-rna.

szimts elektrikiniu lempukiu ir 
du automobilius.
lietis, juk iri Czikaga

Ner ko ste- 
susiva- 

žiuoja vagis isz visu daliu Ame 
terp

specialistai ant visokiu vagys-
cziu.

riko. kuriu v ra v i šoki

L V

60 gyvaseziu paaukauta ant 
iszkasimo 10,000,000 

tonu anglių.
Ant iszka-tScranton, Pa.— 

simo 10,027,901 tonu anglių 
Lackawannos paviete 1918 me
to, likos užmuszta 60 darbinin
ku, 133 sužeista, 55 moteres li
kosi naszlems su 
kais.

Ant kožnos gyvasties iszkas- 
ta 460,212 tonu anglių.

146 sieratu-

į su skaitytojus idant neraszytu
* kromai uždaryti, tik tiejei aty- 

daryti, kurie pristato maišia 
del bolszeviku. Vodka teip su 
maiszyta, jog žmonis nuo jo
sios serga ir mirszta, o nekurie 
žmonis gere benzinu ir karasi-

parapiniuin redakcijc jokiu 
ergeliu su kuningais, o ypatin
gai kas kiszasi parapiniu susi
rinkimu, iszranku komitetu ir 
žodžiu jokiu ergeliu terp para
pijom! ir kuningo, kurie kisza-

na kaipo paprasta gorima. Visi |‘k ]":h.\ žmo2“lk}1;r.ie 

gialbeti iszriszti žudinsta din- ? ar-

dykis teip yra silpnas
veže in
o gimines mirusios moteres in- 
nesz skunda prieszais nedpra 
pasielgimu moezekos. — j

Vokiecziai turėjo priesz 
kare inde ja in visokius biznius 
Rosijos suvrszum 814 milijonu 
rubliu.

e

gusios miniszkos 1907 mete.
AdministratUrius kun. Lefeb 

re ant Leelanau pavieto isz 
Grand Rapids diecezijos priža
dėjo palicjjei prigialbeti visa
me slioetvoje ant 'iszajszkimo 
dingima ir nužudinima minisz
kos Marijonos.

Ka tik aplaikeme telegrąpa.
buk pahcijo dresztavojo Lip- 
czinskiene, kuningo gaspadine 
už taja žudinsta ir da ketina 
aresztavoti kita ypata, kaip 
manoma, kun. Bijanovski po 
ku n k i am tyri ne j i mu i.

95 žmonis hresztavotais už
* kontrabanda. ;

j L

Monroe, Mich.-— Devynesde- 
žmonis likos 

aresztavotais už kontrabanda 
gėrimu, o

szimts ’penki

palicije konfiskavo

gyvuliai konia iszskerdyti
ha serga, nuo ko ir žmonis ser
ga visokiom ligoms,
na parsiduoda Petrograde po 
12 rubliu už švara.

Tokis tai sziandieninis pa
dėjimas ir valdže po bolszevi- 
kais.

Szunie-

priguli in minėtas parapijas, 
nes tas yra biskupo reikalas o 

Nuo szian- 
dien jokiu atsakymu nedavine-

Kas 
apsiveda per staiga i, tojo ken
tės vaikai.

Praejta meta rugepjute 
Suv. Valst. buvo verta $19,- 
443,849,000.

kompanija

/

♦

TELEGRAMAI

New York.

ne visuomenes. ♦ ♦

sime, nes visi toki daneszimai 
ejs in gurbą.

A. S. Brooklyn, N, Y.— Pe
lenu Diena pagal “Saules” f 
kitu teisingu kalendorių* 'prį? 
puola 5 diena Kovos-Mareh.

asai kitas,,,kalendorius 
padėjo 26 Vasario tai tame 
klysta. ' ‘ \

TELEGRAMAI.

Telegrafo
Eastern turi 140 mariniu tele
grafu kuriu ilgy 
46;615 myliu.

Pagal surasza 1918 tai
Amerike suskaityta 21,563,000 
arkliu. * , <

* Mete 1914 ittcejtinejo'A'ma

s isznesza ant

*

if

§ San Francisco, Cal.—-Czio
ir nais davėsi jaust mažas drėbė-

I T ’ t 1V * ' Jeigu u

. Popiežius 
paženklino biskupa Patriką 
Hayes, kaipo arcibiskupa ant 
New Yorko diecezijos, 
rūsiam arcibiskupui Farley.

§ London.— Rumunijos ka
ralius Į^erdinandas, 
szautas per revoliucijonista lai 
ke maiszaczio Bukareszte. Ka
raliene pabėgo is» miesto.

J i , '* į
’ : f C ii ''u * ■

» l|U I

. Mete 1899 Suv, Valst. ra
dosi 10,000 automobiliu; W05 
mete buvo jųjų 8^,000; o 1910 
mete 400,000, ojnete 1918 juju 
buvo 3,500,000.

likos pa- na Skaitlis daej|i lyg 5,000,000.
.n £ .r. X’X* TJnr/nncĮ o 11 o cm

po mi-

«x«

Szimet keti-

Kožnas automobilius su- 
reilįalauje nuo 10 lyg 14 bacz- 
ku gazolino kas metas.

imas žemes apie 4 valanda po 
piet. Bledes nepadaryta.

§ Rampart, Alaska.— Czio- 
nais parsiduoda galva kopūstu 
po 25 dolerius, 
mus kelejviu.

§ Paryžius. -— 
dalyje Lenkijos baisei prasipla 
tino tifusas kuris smaugė daug 
žmonių.

§ London. —
Khan, amiras Afganistano, įv 
kos nužudintas, kada radosi sa 
vo abaze Langmane. /

pagal daneszi-

Vakarinėje

Habibullah

L

• • '■ fi n1

■ I J* „•JkJ

rike 55kasdieninei voki^zki' 01 
laikraszczei ikurios> skaitė* 826,- ' ■ 
000 žmonis.

*

rike 1910 mete isznesze ant pen. 
kiu bilijonu doleriu.

Praejta meta New Yorke 
radosi 731,794 telefonu; Chica-t 
ge 487,481; Bostone 232,061; 
Filadelfijoj 214,266; Londone 
277,484; Beriine 154,800; Pary
žiuje 95,033; Petrograde 62,- 
929; Viedniuje 64,438; 
szave 32,804; 
liuje 4,297.

Verte visu gyvuliu Ame-

*

War-
Konstantinopo-

4
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2 SAULE

KAS GIRDĖT Isz Lietuviszku kaimelu
SHENANDOAH, PA. y

( 
i?! 

kJiI w 
A

■

tomis 
visa 

svietą, o skaitlis žinunu paro
do buk prnrjta meta likos isz- 

u ž r u I )<‘ži su v i rszum 
loleriu visokio

Suvienytos Valstijos 
dienomis maitina konia 

o ska i 11 is

siunsta m
už du bilijonus (
maisto. Amerikonai laike ka- 
res buto putrijoti^kl gyvento
jai ir rzedlno cdkri’d uel savo 

inglMtiin TxAHnviVu, no^ 
) 25 

svaru, suvirszum du 
svaru in

TsAūnyiVū,vnrg
is/.siunt(‘ cukrinas in Belgijc 
milijonu?
milijonus svaru in Meksika 
Britiszkn Pietine Afrika aplai 
ko teip gi milijonus svaru enk 
rinkis.

Garsinga bažnyczia Szv. Zo-
K oust ant i na poli u je, kuria 

Turkai permaino ant savo nie- 
czeto (maldiuunio,) likos pas 
tat yla per eiesori Konstantina 
325 mete, 
kos 
gido 
Justinas apie 532 mete. 
deszimL 
k u turėjo prie josios

Koplyczia kurioje talpi
nos! tabernakuhim, buvo visa 
padirbta isz aukso dydysis al
torius 
papuosztas su 
geis žemeziug 
torius svėrė 
svaru.
< žios kasztavo 
milijonus doleriu. Mete 1453 
Turkai po paėmimui Konstan- 
tinopoliaus, apiplesze taja baz

inio visokiu 
brangenvbiu ir

fijos
mi

)lll).

gs •«
£
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BAtsibuvo laukemas Po- 
“Namunie- 

K Ii ubas
itB ■ į

i
į

kilius kuri iszkele
Draugijinis Kliubas,” 

24-ta Vasario Maherio svetai
nėje, kurio lauke su nekantru
mu visi Lietuviai Skulkino pa- 

Žmogus inejas 
lh sale turėjo taji inspudi, jog 
tai buvo balius, 
per 
draugavę 
Bet buvo tai Lietuviai 
su tautieyziai — 
didele szeimvna 
in viena szeimyniszka suvažia
vimu džiuugdamipsi, jog vie
nas kita sue ja ir ne buvo mates 
per kelis metus.
su paneles ir moterėlės, tai isz- 
tikruju negalima buvo atskyr- 
ti vienos nuo kitos su puikois 

Visi, seni ir jauni,
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Viėte ir kitur.

iszkeliamas 
amerikoniszka

Pour Hundred.
, — mu-

rodos viena 
susikuopinia

tureziu
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Toji bažnyczia Ii- parodalais.
sunaikinta du kartu ir ant buvo linksmi, visi džiaugėsi ir 

ciesorius buvo užganedyti isz teip ptii- 
Badai 

tukstaneziu darbinin- 
užsiemi-

atnaujino jin

buvo isz lieto aukso, 
kran

us. Tasai al- 
320 tukstanezius

Pastaivmas bažnv- •
suvirszum 65 

Mete 145

visokeis

nyczin nuo visokiu papuoszu 
ir brangenybių ir permaino 
ant mahometoniszko mahlna- 
mio.

Katalikiszka valdže vela tu
ri vilti adgaviino tosios bažny- 
czios po savo valdže, kuria 
Konstantinas pastate ant gar 
bes laimėjimo karos ir 
dino miestą Konstantinopo- 
Jius.

kaus vakarėlio kuris traukėsi 
lyg anksti ryto.
suvažiavia isz Pittstono, 
kes-Barre, Hazletono, \ 
coke, Philadelphia ir visu Inies 
tu isz Skulkino pavieto, o Ma- 
hanojus teip-gi pasirodo pui- 
kei. Ibacho orkiostra isz 
Readingo rože smagius szokius 
jog net senesniu kiszkos nega
lėjo apsimalszyt i r .turėjo szok- 
ti, o tik tieje noszoko, ka turė
jo “rimitizma.” 
priguli komitetui, 
gailėjo savo spėkų, laiko ir pi
ningu ant surengimo teip pui
kaus pokiliaus. 
stebėtinai puikei 
žiedais ir

Svocziu buvo 
, Wil- 
Nanti-

Ibacho orkiostra

Didele dėka 
kurie uesi-

linėsią
už var

Sale buvo 
parėdyta su 

vėliavoms teirp ku
riu atsižymėjo ir musu lietu- 

Po pusiau 
pa v i esz i li

tais su vakarienių ir gorimais, 
visokios ruszies.
vo

viszka vėliava.
na k t sveczei buvo
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Czech ‘sJ

nepripažinsta 
savasties 

M ot .eres 
ivastis visu, 

valdžia visu, 
, tai

Bolszevizmas nepripa
žinsta szeimvmi, ne sakramen-| 
ta moterystes, žodžiu, ne jokiu 
moteįiszku rvsziu ir stengėsi 

seno

Bolfzevikai 
niekeno 
tik savq 
yra si 
siduoda po 
jin ja pareikalauje, 
žadina. T

11

iszsk v rent 
pas juosius 

o kuri nopa-1 
kas 

tokes

Žodžiu, bu
tai vienas isz pasekmingiau 

siu ir puikiausiu vakarėliu ant 
kinio dalybavo 
sziuitai ypatų užkviestu 
tam tikra užprnszima. 
buvias.

apie penki 
per 
Ten

$1 00 Ant Meaesio
A Tukstanczfi Dolerei

yra iRzdnodaml per žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz- 
davineti tiek daug piningo jagu galite
iszgirsti savo name garsingiausios I « 
dainorius Ir muziko ant musu be-tru- t’I 
bines fonografo kurias parduodame V 
ant lengvu iszmokcscziu \

$1.00 ANT MENESIO.
30 Dainos Ir Muzikes DYKAI.

Kožna maszlna gvarantyta. i; 
Raszykite pas mus o mes Iszsluslmo j [ ( 
iuojiius per pncztn musu katalogu 
DYKAI. Adresavoklte:
EAGLE GRAPHOPHONE CO

104 EAST 10-tli STREET
Dopt. 15 New York, N. Y.
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RECREATION ©ETV/EETbi BATTLES. )

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.
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CZĘKO-SLAVAI KAREIVIAI LAVINASI GALĖJIME TERP MUSZIU LAIKE 
PASILSIO.

KUR BUNA?
Mano szvogeris Mik. Minke- 

lis ir sesuo Domicėlė Naudžu- 
n\uke, po vyru vadinasi Min- 
keliene, pirmiau gyveno West 
FTankville, III., dabar nežinau 
kur.
malonėkit praneszti, 
gul jie pats atsisZliukia ant ad
reso: (to 17)

Jeigu kas žino apie juos, 
arba te-

Al ik. NaudžunaA, 
520 W. M.t Vernon St.

Shenandoah, Pa.

- jeigu jum pagmuia eiek- Geras viduriu veikimas
IHl Kilom VIUI< • , I

*i, atneszkite ! pataiso žmogaus nervus 
į io No. 313 AV.

(i. f.)

(rikiais prosas arba kitoki (dek 
innagoi

iCnt pataisimo
Mahanoy Avė.

trikiniai

~ Parsiduoda puikus pianas 
visai da nenaudotas. Kasztuoja 
$500. Persiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara piana, tai 
dar turi proga pirkti už maža 
preke. Atsiszaukite tuojaus in 
“Saules” ofisą. tif.j

Suyrirnas žmogaus 
pats savaimi nėra kibai 
bus, bot pavojus huną, kuomet 
-, rtmgus pameta apetitą 
gerai miegoti, 
ir turi galvos skaudėj)ma.

Kalt'n'j dėlto niek<» 
ma, b(4 
gerai 
joms 
garsins

Prisiusk 20c. dabar

nervu
svar-

7

Meskite netikusius gyduoles! dalgu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, p&rallzus, 
nervlszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
peczlu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu ligų, arba nkausma bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyrlszko dlržio arba 30c. del mole- 
rlszka diržą, idant/pagelbėti užmokėti prl- 
sluntlmo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis Juro paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
ir neszlokltc kožna diena pagal nurodimua 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jei
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 

Į a d gal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereike 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresą voki te:.

A. P. OWENS, Dept. 43 - E.
1f»2 W. 14 Street. New York.

4

negali
veido oledniima

negali- 
pa^r 'dyti su 

i.<'Zianeziu žmogui n Jis 
rekoiii'ibliioja 

«ah laikius,

reikia
ki
visados i

Part ola

DYKAI 42 Szmotu Vaisziu Setas
STEBĖTINA AUKA

Su szita krutaneziu paveikslu maszlna galima rodyti
visokius krutanezius paveikslus savo locriame name.

O R

katrie gi eit u laiku 
gelbes, nes ! •

Nesiųskite 
Mumis Piningu

Krutaneziu Paveikslu
MASZINA rl 4^? j 

jž r i tik < 'i'f.i

i

l.

A
A

No užima daug

pataisys 
jus ir pagelbės, nes i’e saldai
niai iszvaio užkietėjusius vidų 

daro

‘s. nes l’e

rius, paduoda apetitu ir 
ra uja. 

Dėžute !
6 dėžutės už 5 dol.

czvsta k
kuoju tik! * I

< v 1 1 dol.

l

yra didele nauda kiekviename name.

I

V.

DABAR YRA LAIKAS.
stebėtina 42 szmotu vaiszlu seta nemokant ne vieno cento.

Nepraleiskite szios progos in si gyti szi
Szls Be

t.

>;
I*?;.
V''4

f. i r

tas yra padarytas Isz augsztos ruszies porcellno, puikiu pieszlniu ir 
Tas suteiks ilgai laukiama

lenų rcn14’ <

savo namuose szl seta. 1
ViblL

dovana ir jus didžiuosites turėdami
vienas, vyras, moteris ir valkas, kuris yra užimtas namai
dhpl, gali dnfligytf1 sr.i pulku- neta nemokėjas ne
leiskite szios progos kadangi gali daugiau niekuomet nopaslrodyt.
Szi yra nepaprasta auka ir jus turite pasiskubint dabartės.
turim tukstanezius
bus iszduoti dykai, todėl jus turite būti pir
sigyti viena. Neatideliokite.
niekuomet vėl nepasirodyti.

g

i

K

Z

Ii

iiDYKAI.
;tudl ngas

Kiek-
C ražus ii* audhigas kalen

dorius kiekvi('nitm' prisiuntu- 
užsakyma sykiu su ])ini-

Ne
reikė mokytis kaip rodyti ant szltos maszinos, valkas gali 
ant jos rodyti. Larnpa szltos maszinos yra teip suregulavo- 
ta kad szviesa yra drūtesne už elektriką.
vietos, galima pastatyt bile kur. Stiklą galima surogulavoti
kad galima rodyti didelius ar mažius paveikslus. Visi prie
taisai su larnpa, toipgi 10 vololei filmsu su 500 naveikslais 
yra duodami su maszlna visai dykai. PaVelkslai arba fllm- 
sai yra toki pat kaip yra rodami bile kokiam krutaneziu 
paveikslu perstatimose. Galima matyti tons paežius akto
rius ir scenas savo locnam name. Mos da atkartuojainc kad 
szita maszina rodys rogulariszkus krutanezius paveikslus. 
Iszdrukuotus paaiszklnimus siuucziamo su kožna maszina. 
Szita maszlna parduodama už $10.00 ir daugiaus — nog 
mus gausite tik už $4.50 drauge su 10 f|hnsnis su 500 viso
kiu paveikslu dykai. Duodame visokius paveikslus; juokin
gus, meilingiigf isz. karos ir daug kitokiu. Jagu reikalausite 
kada kitokiu tat gausite pas mumis, nes turime 1,000 vlso- 
ku paveikslu. Nopraszoino piningu isz kalno — Iszkirpkite 

cza padėta kuponą, iszpildykite ir prl- 
siuskito mumis, piningus $4.50 užmokė 
šito kada aplaikysito maszina. Tik ant 
3 menesiu parduosimo szitas maszJnąs 
todėl nelaukite bet prisiuskite kuponą 
tuojaus. Adresavokitc szitolp: 

Royal Sales Co. Dcpl

1015 W. Huron Str 
Chicago, 111.

iLinden, N. J.— 
me patiko Joną 
T rem ley, mažos stoties. .Juodi 
norėjo

| tuom kart užėjo ekspresinis 
i trūkis ir srnarkei trenke in ne- 
| laiminga numesdamas jin in 

i, būdamas 
baisai sužeistas: koja sulaužv 

šunaikini-9a (lviejuosia vietosią ir galva

t Baisi nelai-
Juodi ant

perbegt per geležkeli,
užėjo

rysziu ir 
žmonis vela atversti prie 
viszko 
žmonių.
priežaste
mo ir suardimo rusiszkos kara
lystes. o milijonus gyventojus 
permaino nnt laukiniu krauje

li’ jeigu kur tik bolsze 
gaus insi- 

tai panaszei pada- 
Todel, kasi

Igonbuteje 
donietis.

gvvemmo:
BoIszvizmas buvo 

visiszko

laukiniu *zali .nP’« 20 Pe<’u

perskelta.
turi vilties, 
sveiktu.
m o in Jersey City,

ri

užaugs ir

brangina 
szeimynos,

Y r '■
X/W

šiam
gaiš ir szituo pagarsinimu.

apteka partosa
160 Second Avc.

New York N. Y.
(67)

Dept. L. 5

Mes 
szitu setu musu sandelio kambaryje, kurie 

is savo aplcEnkeje in- 
Raszykitc tuojaus ir szi auka gali

g Home Supply Co. Dept. 127.110 Nassau St. New York. g

Badai daktarai ne 
idant Juodis pa- 

Juodis važiavo na- 
isze-i------- v-- - - ’ «ts'ym4a-
• .Imas užmokesti The Grassville

savo 
mote-

geriu.
vizmas 
szaknvt
rys kaip Rosi joj.

savo gyvnste
savo vaiku,

riu ir suezedyto turto per kru 
vina prakalta ir pūslėtu delnu
— tegul thicT bolszekizmo sza-.|o

dirboChemical Co. kur dirbo, kur 
ant jojo lauke motore su maža 
dukrelių. Sužeistasis guli li- 

Eliza bet he. - Lin-

Mu-
linosi, kaipo nuo bjauriausiai!* s,u nnestelije
ligos ant svieto.

Iii laika 20 metu sekanti už- 
žudinstos likos 
vieszpataujen-

Moundsville, W. Va.—
> randasi apie 40 

į lietuviszku szeimynu, terp ku
riu yra visokiu: KatalikuAz

Pre-

s i k e i sėjimą i ir 
papildytos ant 
ežiu gaivu:

Nužudyti: Elzbieta, pati Aus 
t rijos ciesoriaus 1898 m.,
zidentas Haites, Heurenx, 1899 
m. Prezidentas Snv. Valst. 
McKinley,!901 m., Serbu ka- 

karalie-
Portugalijos 

karalius Karlosas, kun. Louis 
Japonisz- 

Ru-

m., i 
ralius Aleksandras ir 
ne Draga 1903 m.

ir Fillipp^ T908 m.
kas markizas Ito 1909 m.

premieras Stalypinas
Rtisiszkas caras 1917 

Fra hcu z i szk a s p re m i e ra s 
paszautas

siszkas 
1911 m 
m., 
(’I<‘menc(‘au 
,n-

w _______

° * &uv. Viilslije/ 1f)i& 
davė 
370,057,5 
2,098,423 avinezienos;

• f

1919
21:

- ni.Jf
q

33,221,502
392,498,435

pat 
užrubežiniams sklypam 

svaru jautienos;
54,867,- 

310 jautienos bleszinese; 815,-
319,424 lasziniu;
kiaulienos 392,49k,4;j& svaru 
tauku ir milijonus svaru kitu 
dalyku.

Ant viso svieto žmonis su
renka kas motas po puszeszto 
bilijonu bulvių.

*

. .’ 9':eiliku, bolszevku ir t. t. ir visi 
nesntikimia gyvena, 
liszka meile senei dingo isz tar 
po musu Lietuviu.
kos bnžnyczios 
dalis musiszkiu ejna in 
sziu o kita dalis 
tikineziu.
tu piktumas, jog tik 
bolszevikais, bet ir trumpapro- 
cziu bobų yra kelios bolszevi- 
kes kurias badai valdže ketina 
iszsiunsti in Bosiję gyventi su 
bolszevikais, nes tonais kožna 
boba turės po kiek norės vyru. 
Pravardes tuju bolszeviku jau 
likos nusiunsta in valdžia. Bal
truviene aplaike visu vardus ir 
žino ka su tokioms padaryti.
'— Darbai jau sumažėjo, dir 

ba tik po tris dienas ant san- 
vaites o tik vienos kasyklos dir 
ba pilna laika.
mos kaip ir nebuvo.

nes bro-

Lie tuvi sz- 
nesi randa bet 

a.įri- 
iszjuokia isz 

Ne teip žmogų ym- 
vyrai yra

Czionaiš žio-' 
Influen

za czionais paėmė daug žmo
nų ir daugelis sirgo.

Nuo 1783 lyg 1817 pasi
didino Suv. Valstijei ant 892,- 
135 keturkampiniu myliu.

#

SKAITYKITE "SAULE”

A filHE

WOSjffilOMO BENDROVE'■swv<•ft.

Dept. .171.

171

A^A. A^A A^A A^A A^A A^A. A^A A^A A^A A^A

♦ SVEIKATA
turi kelis

visokiu

339 Puslapiu.

FE Is« A

v
t

Puike apdaryta Audekliniais Viražais, 
knygos 6įx9į coliu.
mums $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta

Didumas 
Prisiuski te

>:

i

J

4
y

t

m

« I

t
I

KUPONAS
Royal Sales Co.

1015 W. Huron St. Chicago, Ill.
Prisiuskite man krutaneziu paveik

slu maszina, drauge su prietaisais, 10 
fihnsus su 500 paveikslais. Kada aplai 
kyšiu asz užmokėsiu $4.50 ir laike nc- 
užganedinipo sugražinsite man mano 
piningus.
V ardas ....
Adresas ...
Miestas ....

A
i 4

XArba teisus ir trumpas kelias in Sveikata %
- ................... . ■ ..........- --------------- - l ■ -- ■' ....................... ■ -

i

t t
£f£'
£ f

BiIveikatw
szimtus visokiu Pavei- 

kslu apie žmogaus kūno su 
dėjimą. Aprąszomi iuvai- 
riausi apsireiszkimai žmo-
gaus kūno gyvenime ir pa
mokinama, kaip žmogui 
apsisaugoti nuo
Ligų. Tokios knygos
lietuviu kalboj dar nebuvo.

339 Pusi. Preke $2.00

Mos užmokame nusiuntimo kasztup.

W. D. Boczkowski-Go., Mahanoy City,

■4 T T t• X x

o
5:

NAUJAS OFENSYVAS.
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų 

tautu federacija. Lietuva liko savistove valstija.
Lietuvai liekant savistove valstija reikalinga 

tuojaus szalies atstatymui dideli piningai.
Reikia atstatyti:—

n) Lietuvos ukininkyste.
i b) Lietuvos pramone.

c) Lietuvos pirklyba.
d) Tuojaus bus reikalinga finansuoti

Lietuvos valdžia.
Kas skolins Lietuvai piningus — tas bus 

Lietuvos szerininkas.
Lietuviai, mes bukime savo szalies szerininkais!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
, RŪPINASI DEL'LIETUVOS ATSTATYMO

TUOJ SURINKTI $1,000,000.
PIRKIT LIETUVOS APSTATYMO 

BENDROVES SZERUS1
Kreipkitės prie mijs agentu arba tiesog in L. A. 
Bendroves rasztine ir klauskite paaiszkinimu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove,
(Lithuanian Development Corporation)

320 Fifth Ave. New York, N. Y.
t
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Du kareiviai temina, ar toli 
randasi nevidonas kuris prisi
artina prie abazo. — 
kitas kareivis?

Kur vra

^ugalvini; tylėjo 
es, neisfctraukda^

pėdu lyg virs

mas rauku isz kiszeniu pasi

žmogaus o naudoju isz buvimo
nieko heatsėkes, neisztraukda^ czionais ir isz maloningos in

tervencijos jusu, praszydama, 
idant man būtumei tame mano 
Užmanyme pagelba, idant gale 
tau kohsjstore gaut persiskyri- 
Ma su juoiri ir idant pas Jio] 
Mylesta karalių užtartum po-l 

nas koki žodeli *už mano....
— Dalykas aitfzkus, czistas, 

atkerszinimo (szaukei)/is pas 
Dieva! — pertrauko karvedis 
— o’ kas turėjo laime matyt p6^

jieszkojo . skrybėle, 
ant gal vės ir i 
tnas iszejo isz pakajaus.
pare žiūrėdama in toki jio pasi 
elgima biski buvo įiemalszu.

— Knipelei jin žino! iszro- 
do ant teip augszto pono —kai 
bėjo in save dvasioje — gata
va rytoj turėt piningu! Gaila 
atiduot jin kokei Vokietei ant 
iszczi ulpimo.

— Vienok jau tik girdėjo 
trenksmą duriu per kurias isz- 
ej t i nėjo ir tik barsžkiina stik
lu languose nuo’drūtu tVanki- 
nejimu duriu.
pas jauna Flemming ’a ir pasi
ėmus suuje dukatu isž jio ki- 
szianiaus meto su juokais ant 
laimes abieju ant vienos kazi- 
res.

Dukatai sugryžo atvesda- 
mi kita tiek, nes laimėjo!

drvso.
** 4 VA I

Ant jio giliuko davėsi girdėt !*« • i i • • • 1
, užsidėjo 

pamaži že ngda-
* * Du

Duparc nuėjo

sugryžo

da vienas barszkinimas in du
ris.

EIigijus nubėgo atidaryt 
atydares duris paregėjo su nu-
lindusiu veidu, ant kurio ma?
tyt buvo Jog kenczią savo szir
dyje skaiisma ir kartybių, sto
vėjo -matomai užslergelevins.

na i.
se •

Kitam pakajuje
Kaip

Su kokiom mislimis ant ry
tojaus anksti pasikėlė Elzbie- 

dedis Eligijus žinot 
Po Vakarikszcziam 

veidas jo< 
mai

ta, senas
negalėjo.
verksmui ir juoku,-
sziandien iszrode suvis

iszrodantis sveikai, skais
. ne buvo pėdu susijudi-

PIKTA 
32 BOBA j

Vakariene sziandien buvo 
mažiau linksma negu paprasti- 

Sveczei visi pasikėlė nuo
stalo, nelinksinesni, kaip ir 
do prie jio. 
prasidėjo kaži ravimas, 
tik auksas suskambėjo, kas tik 
buvo tuojaus paskubino imti 
dalybas loszime.

Pradėjo statyt ant kazines vi 
si gausei, Zigmantas jieszkojo 
po kiszenius piningu,
do vos kėlės deszimts dukatu; 
reikėjo mėgint giliuko; mete 
ant stalo puse savo turto—pra- 

Pastovejo valanda 
isztrauke likusius 

ne il
ia nkt ir tai paėmė

szus
t u s..
nitno ne silpnumo.

Matydamas tai senis nudžiu
go ir po pabucziaviinui jos ran 
kos paklausė tikum 
balsu:

— Ka-gi pradesiva

J

die?

meilum

szian-

kur ra-
Elzbieta ant kart nieko 

atsake.
— Pažiūrėsi va

ne

Kada rhejo jiedrasėi in vidų ir 
Elzbieta jin paregėjo krestele- 
jo Ingvai peczeis ir apkaito.

! — O ponas-gi kn czion vei
ki?!
— Ypatingiausos Nusidėjimas 

aplinkenybiu, nes gyvuliu 
Szlonske nupirkti ne galėjau 
ir pastanavijau gauti aviu 
sasku net toje aplinkinėje. Tu
ri būti didelis atsitikimas jog 
gi Ii ūkis davė susitikt 
pone, geradeika 
sindamasis. — 
jau ežia.....

Elzbieta pažiurėjo 
rūstingu pažiurojimu.

— Tamista gatavas ir ežia 
važiuosi kur 
mislins, kad 

prapuolei — tarė su szandu.
— E! ne yra ten namie kam 

apie mane rūpintis! — atsake 
Borodziczius.

Tame pradėjo abudu su Ra
wer i nu vienas ant kito sznai- 
ruot; teip ne tikėtinai abudu 
czion pasitiko.

Ka jis veikia? — pamiš
ti no Sawerinas.

— J<o jis in ežia inlindo?— 
misl ino (I racijonas.

Vienok pasikloniojo szaltai 
dai užtrukimo pas jia atsisvei- vienas kitam.
kino, pabueziaves jos rankelia

1

no ,ths niėkNzui prasižengehii 
dovanot ne gali'. Su didžiausiu
noru padarysiu viską, ka tik 
itiio manos ponia reikalausi, ru 
pinsiesin kanogreieziause isz- 
vhlnyti ponb isz tu paneziu ne 
laisve. ' K arabės Jio Mylesta 
kuris vakar atkreipė savo tomi 
nima ant ponios, osmii? tvirtu, 
jok jokio pra^szimo ne atmes.

— Busiu ponui, kaipo ir.Jio 
Mylestai karalui už tai labai 
dėkinga — atsake Elzbieta.

— Ar žinai ponia apie savo 
ta nedora vyra kur jis randasi? 
— paklauso karvedis.

— Czion turi būtinai būti, 
nes ir Francuze czion randasi, 
o ir jeigu ne biustu, iszžeiigi- 
nejo vakar ant perstatyme ba
leto.

la-— Karvedis džiaugėsi 
bai, kad Elzbieta padeda jame 
savo atyda ir užtiki jam o 
priek tam da labiau džiaugėsi 
tuom, kad turės priesz viską 
priežastį tankaus 
mo patogos moteres, 
klausinėt jos apie viską, visus 
szmotelius dalyko.

atlankineji- 
pradejo

Po valau -

I O ponas-gi kn czion vei-

gautiaviu no 
toliau ,o namie

nes

niau su 
— kalbėjo tei- 
Sztai būdamas

ant jio

laimėjo....
užsimislines
piningus isz kiszeniaus, 
gai reikėjo 
nuo jio kiti.

Klausyk-gi — tarė pri
siartindama prie jio pana Du
parc — pastatyk ant mano gi
liuko, tai iszlaimesi,

— Ne turiu jau piningu.
—* Kaip tai galimh but bė 

piningu ? mais c’est ridikule!— 
atsiliepe francuze — tai namie 
turi, jeigu czion ne turi.

— Ne turiu ne namie — at
sake Zigmantas.

— O kada tau prisiims?
— Nežinau ar greitai gau

siu isz kaimo? — Duparc pa
žiurėjo ant jio su paniekinimu.

— Ka-gi veiksi be piningu?
Ha ? — paklausė Zigman 

tas — skolinsiu.
— O po tam?
— Ne atidavinesiu!
— O toliaus?
— Arba asz žinau! — atsake 

truk tolėjas peczeis ponas Zig
mantas — trauk velnei!

Duparc padare savo veidą 
rūstingu ir neužganėdintu, nes 
viskas tas jei baisei nepatiko.

— Kaip-gi tamista nori ras
tis tarp augsztos draugoves 
puikiuose namuose, 
mas piningu?

Zigmantą pažvelgė ant jos.
— Ar tai vadinasi puikus 

namas? — pasiklausė su szan- 
du — ha! ha! ha!

Duparc suraukė baisei skruos 
tus.

tarė po 
valandėlei pamislinimo. — Ala 
no ponas Zigmantas teipogi 
turėjo ka nors apie mane gir
dėt nuo Dziembo, o ypatingai 
ka nor huo vakarikszczio teat
ro, nes maeziau jog visi temi- 
no ant manes ir tai be kalbos 
ne apsiejs. Juk sukina aplink 
ta szokike o dėl to nuo jos ži
nos apie viską.....mislinu, kad
ir apie mane. Pasirengsiva ant 
to, ka jis pradės ir ka užmano 
daryt, įlasižinosiva ir mes apie 
jin ir tai pataikysiva padaryt.

Eligijus sudėjo rankas, gal
va nukorę.

— Vale tavo.... —

— Ponai pasipažinstate terp 
su didžiausia guodone ir iszejojsaves ? — paklausė Elzbieta, 
labai užganėdintas ir jausda
masis labai laimingu.

— Ka asz girdžiu ?! — 
szauke senas dedis EI įgijus po 
iszejimui karvedžio — ar-gi 
tai Elzbietoje nori ejti pas kon- 
sistori praszyti perskyrmo?

pa-

— Pasitikowa karczemoje. 
tai ir pasipažinowa — 
Saworinas.

— Szlonske? ’— paklauso ve

atsake

- ~i Į lei Elzbieta.
Borodziczius pamate, 

ežia jau jio melagyste iszsi-
— Kas-gi daugiau man pa-1 duos,, užkosejo ir nuėjo pas dė

si lieka? '

kad

di Eligiju. Sawerinas perrniera
— Casus fatalis — suniut-1Vo Tn Hftvo akimis su navatnu

nėjo sau po nose dedis — ca- pažiūrėjimu. Szirdyse abieju 
sus fatalis! Ipabudo neapykanta prie vie-

— Juk visi

pažiurejimu.
pabudo neapykanta prie 

•įežastoInas kito.
J — Kaipo kaimynas — atsi-

Mylet jau jio ne galiu! l’°Pe su nusižeminimu tikum

Sapristi!

Duparc pa

netureda-

jaus.-..

isztare 
po valandai tylėjimo prasken- 
des mislyje.

Tame jau kelis kartus buvo 
girdėt barszkinimas in duris. 
Karvedis praszėsi idant butu 
pavėlinta jam stot priesz pato
gia pone Zigmantiene.

Atsidarė duris priszpaka- 
Eligijus nubėgo pasi-'

tikt... Pasirėdęs puikei, laiky
damas savo papuoszta deiman 
tais su auksuotu kutu kepure 
po pažaste, drauge su Eligijum 
i nėjo ponas karvedis perskyros 
uždanga duryse ir garbinda
mas komplementiszkai Elzbie
ta tarė.

— Džiaugiuosiu, jog ponia 
geradejka po kelionei teip pui
kei grąžei iszrodai.t Laimingas 
gi link is padare mane czion, ga 
liu pasakyt, apglaubeju ponios 
ne privalai ponia stebėtis, jei
gu drysu paklaust kame-gi po
nei galeeziau bufi pagalboje.

Elzbieta parode 
v •

paszauke — 
tamista man kalbi impertinan- 
cije.

Zigmantas pradėjo panieki- 
nanczei juoktis, j j 
kelis žingsnius ir radęs kede czionais isz

nuėjo szalyn

žinos pi
del kurios reikalauju persisky
rimo!
Guodot ir ne galimu yra
1 f __________ __ ____

— Persiskyrimas persisky-1 l’i^ta dadave: — kaipo senas 
rimas!
dedis -—
namon...
pačziuota ne naszle! 
ne kepta.
kas! niano 
pridirbai?!

Guodot ir ne galimu yra del balsu Borodziczius in Eligiju, 
manes! Dovanot sunku!.... Ne!! P° tam atsikreipė vėl in Elz-

— antrino sau senas kaimynas ir tarnas jiu doraus 
o po tam kas?sadgalj!iam^ pavelink-gi įionia idant

Virta, I navima paaukautai!.
Jėzau Nazarens- — Dekavoju ponui — 

geradejka! ka-gi 11 °k ko-gi asz czion t 
' kalant, turėdama sau už pa- 

— Myomas dėdžiau — at- gubojų mylema dedi? — Eli- 
Tegul 

važiuoje 
Albas žokonišfekas|nam(>n, pati rugepjute, o ar-gi 

Blogėsnis gyveni- gaspadoriui namo ptider viską 
už viską, su tokiu žmo-|Pametus po svietą valkiotis.

Borodziczius atsiduso.
— ¥! ten toji rugepjute! 

Prislėgiau vie-1 Juk randytojus mano patai- 

ginesiu — pakol tas gyvens antį0 jeigu ten jiem kėlės pėdas, o 
svieto, nes jam daviau prisiega pegui ir kėlės kapas pavogs, 
lyg smert, — vienok gyvent supai tas nieko ne ženklina, nuo 
juom!! Niekados! niekados!

Senas Eligijus

ne pana ne motere. ’r czionais ponei savo 
ne Virtai aavima paaukautam

prita.r-

vie- 
galiu rei-

sake rainei Elzbieta, — mane• KUUS pasikloniojo. — 
ne sugryžimas nainon, ne klosz ponas avis perka ii-ne sugryžimas nainon, ne klosz | ponas avis 
toorius ii;
ne baido.
mas,
gum, kuris nėpažinsta ne
dos ir Dievo nesibijo ir neturi 
jau sanžines.

žmo-|Pametus po svietą valkiotis, 
ge-

nam, kitam prislėgti neprisie- kins suvalyt viską nuo lauku-
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PASAULIO PRADŽIA.
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ŽMOGUS PASAULYJE.

p radę jo 
kad jis 
iszsky- 

ęyvu sutve- 
1871 m.

J

Biblijos prieszininkai 
Darvinui i.szmetineti, 
deliai tikėjimo dalyku 
res žmogų isz kitu g 
rimu tarpo, Darvinas 
iszdave dar viena knyga 
prirodinėjo jog ir žmogus, 
nasziai in kitas ruszis, 
tai augszcziau isztobulintas 
vulys ir nieks daugiau.

Sztai paimkime karvelius. 
Žnjogus, rsuleisdamus invąiriu 
ataj mg i n u Harye^i uę, gauna j u 
visokiu, veislių. ^Juk pagalios 
visos žinomos karveliu atamai- 

faip sa-

■'I' 
N

• '-r į ,

ii&l

kur 
pa

yra tik- 
gy

Apie ruszis.
Senovės laiku žmones, isz- 

sjcyriant žydus, apie žmogaus 
jnapskrytai gyvasties paėjima 

^fjj^rejo labai klaidingas nuomo
nes.

Graiku piliozopas Anaksi- 
maur (gyvenęs 611 m. priesz 

iszvadžiojo, kad sau
les spinduliams sziIdant vande 
nyno dugną, atsirado spuoge- 

pana- 
Tosios gyvas- 

, aplipusia 
Kai tie sutverime-

M

■r

7^?’’Kristų) i
apsimAlszykite, 

Su kirviu ant vyru neszoky- 
kite,

Ba kaip vyrams dagrisite, 
Tai pamatysite;

Kaulus apinanksztys 
Gerai aptaisys, 

O tada, 
Bus beda.

Toki s baliukas,
9

* u

♦

»x»

T
Tai jau ne kas 

Kaip buvo ana diena Vasario, 
Buvo galvos nuskustos 

vieno.
Suėjo Franciszkonai keli, 
Su si k i vi rez i no ir tada vali 

Biles ir akmenis darbia buvo
<r 
r>

ne

9 

juogia kas tik 
pakliuvo. 

.Skrybėlės graberia gulėjo.
Ba ant gaivu laikytis negalėjo, 

Ej, jau gaja, tpfti, 
Piktas, ne galiu.

♦ • #

Jau tam Nantike tai gana
9

O gavo per

9

Kaip nekurie ten gyvena
Suvis nepa si taiso, 

Ant a te j ties nepaiso.
Kaip kur tai in kiszeniu in- 

lenda, 
Ir jau ne iszlenda niekada.

Tada visko nustoja, 
Kaip žydberniu pastoja; 
Nuo pavietres ir vainos, 

Ir nuo žydiszkos apglobo 
Saugok kožna Ponia.

#
Vienas didelei mokytas, 

Nuo visu kvailiu vadytas,
9

S.

Po grinezes valkiojęs!
' Už vyru kabinasi.

Mėgsta pamokslus saky$,,
Norint ne yra ka klausyti, 

Grinoriams gali bile ka sakyti
Nes ne amerikonus k vai lyti,
Ba amerikonai neszposuoje,
Tuojaus kaulus baladoję.

/Teip kaip nesenei atsitiko,-
Kaip in viena grinezia atvyko,

Pamokslą pradėjo sakyti,
O ežia niekas nenorėjo klau

syti.
f

J

savo

Larumas didelis pasidarė 
Mokslincziu laukan iszvare

Norėjo parodyti galybia 
Nes melinus akulorius gavo.

1Net per tris dienas gydėsi 
Isz žaiduliu laižėsi.

Davadni vyrai ir mokyti 
Tai visur bus paguodoti, 
Bet kvailei turgaus ne turi

Kožnas kaip ant szunc žiuri.
J

ataįmpinu ]<aryeliu^, gauna j u
visokiu veislių.

gyvastis, rnliai, o isz ju 
szios in žuvis, 
tis oda turėjo kieta 
luksztais.
liai iszejo ant sausumos, tai de
liai permainų gyvenimo aplin
kybių pradėjo i n vairiai 
ties, mainyties. 
rimeliu, g 

Kseofanas i,
Kristų) iszvadžiojo, kad kada 
tai visa žeme buvo užlieta van
deniu, žmogus kilo isz žvėrių 
ir atsirado pasaulyje kai žeme 
jau buvo sausa.

Aristotelis pirmutinis eme 
dalyti sutvėrimus in ruszis ir 

Rymiecziu poetą Lu- 
(98 m. priesz Kristų) 

kad gyvuliu pasi- 
veisles 

turėjo didele intekme kova už 
būvi, kova už gyvenimą pašau 
iyjo.t 
tvirtinimui Lucretiuj 
tai kad isznyko laukiniai szu- 
nes ir daugelis kitokiu žvėrių, 
o ju inpediniai 
aeziu žmogaus globai 
tu gyvuliu 
sziokia ar tokia nauda.

Mokslininkas Orvidijus tai
pogi buvo insltikines, kad gam 
toje visokios formos yra netvir 
tos, vadinasi ne amžinai tokios 
paezios.

Kataliku Bažnyczia 
paėjime savo isztikimuju 
varžo, nors Bažnyczios neprie
teliai ir norėtu tai Jai užmesti.

Szv. Augustinas aiszkiai mo 
kino, kad Dievas netvere paei
liui augalu ir žvėrių, bet davė 
žęmei galybe juos iszduoti, 
taip sakant, pagimdyti 
mu laiku.

Panaszios nuomones laikėsi 
ir daugelis kitu Bažnyczios 
mokslininku ir raszytoju, ku
riu buvo tokiu nuomonių, kad 
dabar esaneziu rusziu seniau 
nebuvo, kad paukszcziai kilo 
isz sutvėrimu, panasziu in žu
vis.

Arabu mokslininkai Avice- 
na, Avenpace ir kiti aiszkino, 
kad sutvėrimu ruszis mainėsi 
aeziu gamtos intekmes. Tie su
tvėrimai pagal ju, keitėsi kas
kart in tobulesnius.

1740 m. szveicaru moksliniu 
kas Trembley isztyre, kad gy-

keis- 
Isz tu sutve- 

girdi, kilos ir žmogus. 
(IV amž. priesz

veisles.
erelius 
pažymėjo, 
skirstyme in ruszis ir

Savo iszvadžiojimu pa- 
__  ______ s pažymi

gyvena tik 
nes isz 

sau
1 

žmogus turi

rusziu
ne

tinka-

svieto, nes jam daviau prisiega | tegul ir kėlės kapas pavogs, 
I 

bado nereikalausiu del to mirti 
Nutylo visi! Sawerinas ma- 

intencijos gelbejimo nuo viso | tydamas kad tebyriam laike

atsisveikinet, Borodzicziui teį

kalbėjo ant

nos paeina isz vieno, 
kant, karveliu kelmo.

Antra, anglu auginamoji 
kiaulių veisle paeina isz te- 
nykszcziu kiaulių, maiszytu su 
indijinemis kiaulėmis, o tuo tar 
pu labai skiriasi nuo kitu Eu- M _ A M •

anglu

Žmogus gauti 
i ar veislėms 

i n rank i, nes 
gali tik suleisti du skirtinu 
ypatybių gyvuliu, ir iszeis gy
vulys dar su naujomis ypaty
bėmis.

Taip, žmogus gali tai pada
ryti. •*

ropos kiaulių, 
naujoms ruszims 
turi labai lengva

Bet kila klausymas, ko
kiu inrankiu tame dalyke nau- 

Tuo inrankiu, 
gamtoje yra 

Prie to Darvi- 
sutverimai 

vis

dojasi gamta? 
sako Darvinas, 
kova už būvi, 
nas pabrėžė kad 
per ilgus laikus nuolatos 
tobulinosi.

Ta Darvino 
mokslininkai 
nes pasirodė, kad ne visi šutve 
rimai nuolatos vis nuosekliai 
tobulinasi — buvo tokiu gyvu
liu, kurie pirmutiniais laikais 
buvo tobulesni, negu paskuti
niais. Antra, juk tie, kurie ko 
voje už būvi laimėjo, galėjo 

už save 
silpnesnius, tuo tarpu-gi to ne- 

Treczia, dar ir sziandien 
gyvulėliu, kurie bu

vo labai senais laikais, kurie 
buvo drauge su sziandien jau 
visai isznykusiais gyvuliais. 
Yra dar ir kitu Darvino nuo- 
mine griaujaneziu prirodymu. 
Tokiu bvfdu Darvino nuomone 
link žmogaus atsiradimo liko 
paremta visai ant vėjo, ka že
miau dar geriau iszaiszkisrme.

Bažnyczios 
apie ruszis buvo labai invąiriu 
nuomonių, nes Szv. Rasztas 
nors sako, kad Dievas sutvėrė 
gyvuliu ir augalu ruszis ar veis 
les, bet aiszkiai nepasako nei 
kie ktu rusziu sutverta nei 
kiek jos buvo tobulos nei ar to
sios ruszis, kurios dabar 
buvo ir seniau. ‘

Bet, ar sziaip ar taip, tegu 
tik gamtos mokslas bus dau
giau iszgvildentas — Bažny
czia jam nebus prieszinga, nes, 
daugiau gamta gvildenant, pa
sirodo didesne Dievo garbe ir 
galybe.

nuomone kiti 
greitai nuverto

visiszkai isznaikinti

ra.
yra tokiu

mokslininkai

(Toliaus Bus.) I

%

yra

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

1! ■. ‘i n ■ h • » h I

vuleli hidra galima sukapoti 
in gabalėlius ir isz kiekvieno 
gaballeio iszauga vėl gyvulė
lis. Tad 1753 m. mokslininkas 
Buffon, turėdamas jau daug 
gyvuliu tyrinėjime materijolo 
biivo tikras, kad visos ruszis 
kokios nors gimines gali paeiti 
nuo vieno organizmo.

Kantas pabrėžė dideli skir
tumą tarp dėsniu (provu,) ku
rie valdo, tvarko gyvu ir negy 
vu daigtu materija, 
teėziaus puses pripažino, 
visu sutvėrimu formas galima 
privesti prie pirmosios sutvė
rimo formos.

Ilgam laikui padėjo savo isz 
vedima szvedu mokslininkas 
Linijas p778 m.).

tiek sziandie yra rusziu, kiek 
jp kadatai Augszcziausioji

o*V- f) J
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Ant laisnu vienu
* ) I

Buvo po du saliunu,
Ten kur isz Skrantu, 

Ant upes krantu.
Ir be laisnu nemažai szinkavo 

Visko, kaip ir karezemosia 
gavo, 

Ir stiklais ir bonkutems, 
Su uzbonais ir dinerkutems.
Dabar nekuriem laisnus su

stabdę,
Ir kauciję po tūkstanti pa- 

. • . state.

>>

Ant upes krantu.
9
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Siuncziu szirdinga pądekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tub- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenau 

” Ve-

na. M

pikto maldele — pažvelgė ant 3an} nesiseka ^niekas, pradėjo 
savo brolunaites ir nutylo..... 1 t .
Davsei girdėt velei barszkeji- P°-fti neiszpuęlineje pasilikti, 
mas in duris... Elzbieta pa- nes ir jam ne buvo czion ge- 
žiurejo in ta szali atsigryžus ir resni s pasivedimas, prgdejo ir 
paregėjo ant slenksczio sto- jis kloniotis. Elzbieta abiem

brolunaites ir nutylo
jam kede, 

pažiurėjo ant seno dedžio ir 
pradėjo:

— Mislinu, jog ponas kar
vedį vos gali dasiprotet apieĮvinti pasirodžiusi 
priežaste mano atvykimo in 
czionais.

J

Ne pribuvau asz in 
geros valios savo,

atsisėdo; Francuze paskubino privertė mane atkeliaut net in 
paskui jin, palaikydama dali czionais dideli rupesczei ir ap- 
ka gerai jau pradėta, idant ne- lįnkenybes namines, ant ko isz 
palikt ijio ant pusiaukelio. |tikro, kaipo i

Elzbieta pa- nes ir jam ne buvo czion ge-

j sto- Jis kloniotis. Elzbieta abiem 
Sawerina vienokei linktelėjimu su galva 

davė atsisveikinma szaltA ir
— Negalėjau pergalet savo. 1 rūstingai žiūrėdama ant abie- 

noro, idant būdamas tame pa- .iu» teip, kad tie pajautė szalti 
ežiam mieste ir žinodamas apie !
vieta apsigyvenimo ponios, nelP^ly^ejo^ Iszeja in prieirienia, 
atlankineti josios ir

Trzaska.

ežiam mieste ir žinodamas apie
ju, teip, kad tie pajautė szalti 
savo szirdysO. Senas Eligijus 

« a * a a a a

Isz kitos 
kad

paskui jin, palaikydama dali Įczionais dideli rupesczei ir ap-

palikt ijio ant pusiaukelio. Į tikro, kaipo nepersitikrinsi Iponei savo audencijos ir velini-
— Asz to ne nukensiu — da-|™otcre, rodos sau atrasti nega

liu. Vyras mabo pabėgo isz na
mu su kokia ten nedora francu 

kuri gal ne vardo moteres 
np ypv verta. Kada pirmu kar
tu apėmė mane gailestis ir rūs
tybe užsidegė mano szirdyje lei I 
daliai ir aAz isz namu in kelio
ne geniotis paskui jin, szian- 
dien labai gailuošiu už savo ne 
apsimislinima privalumu mano 
turėtu but tas, idant padeka-

davė.
* ✓

—r Ko? žmogaus be piningu
— paklaiw Zigmantas..

Pažvelgė per
)0.00(

*
J

I 
wnlandit

I t
1

vienas in kita.
Zigmantui rodėsi dabar ji 

baisei nuobradže ragana apga
vike, jis-gi del jos nuogalum. 
Stovėjo vienok 
priesz jin.

— Praszytau gi pono — ta
re po valandėlei •

Užsimislinus

kaipo

ne geniotis paskui jin,

_  idant na- voti dievui už tai, jog nusiuntė ■ I "t %/««• .4*1
Jautum atsįlankinet in’
narna!

Zigmantas žiurėjo ilgai

mano

nesudėti pažiurėjo vienas kitam in akis.
— O ka-gi tamsta inan pa- 

mUt sakojei ? —pradėjo Sawerinas.
— Elzbieta lengvu linkte

lėjimu su galva pasveikino jin

GAUKITE SLOAN’S 
PRASZALIT SKAUSMĄ

I 1 '■ I v į

Visai nėreikia trinti, kad 
skausmas pereitu.

Lt C 4
Pagal jo

nieko ne kalbėdama.
i —. — , , r'v.F’1 ” ”■

buvo laimingais 'W
atsi-

" 4»i ‘ *

Invales! — atsake Elz- 
0 ponui?

—- , Kelionė, tikiuosiu,

isz redakcijos “Saules.
linu kožnam jiaja pirkti ir akai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszk*, 
Sparrows Point, M’d.

kadatai
Esybe (Dievas) paszauke 
venti.n

./fėcziaus po Linijaus paga
lios vėl atsirado tokiu, kurie 
nTkin rnsv.is ir nu nnniimn nm.i

— O del ko-gi ponas nepri- 
sipažinai? — kone vienkart pa 
ktariso Gracijonas.

'Velei
viens kita.

— Atiduotum tamista paka 
j u nusijuokė Gracijonas, pa
duodamas rąnka Sawerinui — 
mes jau susisprantava!

(Toliaus Bus.)

H

permieravo akimis

l ' ■!! , ■, ■ • t 11 .

Jdi tik karta pabandysite ant savo 
sustingusiu sąnariu, skaudaneziu rau- 

reumatiszku gėlimu, 
skausmo <. strėnose, Jus pamatysite, 
kąlp maloM sziluma užeina1 ir skaude- 
jiipą praszalina, jogo! būtumėt neti
kėję, kad linimentas ta padarytu.

Ant odos ženklo nepadaro, nešina-

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcija 
ant apdarymo, nes nauju no 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt.

Kos vėl atsirado tokiu, 
apie ruszis ir ju paėjima eme 
skelbti invairias nuomones.

Karolius Darvinas (apie 
1B60 m.) sutiko,
yra didesne garbe, jeigu isz ke

JXVJA W VilklUl. CIVILIU JJ V? I V11 t<a • ! 1 • » , 1 • • i •

Didele bonka pigiau atsieina. Gausitekuopaprascziausiu sutveri- 
• . \.i i • • • i •

menu, diegliu. K-
C

kaip jna!6h( sziluma užeina1 ir skaude- 

keje, kad linimentas ta padarytu.
Ant odos ženklo nepadaro, nesma

gumo nopagamina, ilgai nesugaiszti 
kol patepi, o tikrai greitai pereina

bile kokioje aptiekoje. Pasirūpinkite 
gaut tuojaus.

Preke 80c., 60c. tr II .20.

Darvinas 
kad Dievui galesite nusipirkt.

1

■y

41

ši

biota.
— Ddsivilkap giliukningai,i 

o kd czion pradėsiu, nežinau 
da! ~ Atsiduso. —Ponia czion 
kaip ilgai užtruks?

— Ir as’z dti ne žinau...
Sawerinas Movėjo ant vidu

rio paka jaus, 
nėprgszytA sėstis.
pamirszo, o dedis Eligijus no1 503 Broadway, NewYork City.

K _■ » ■ ' ’ ' , ' \ . •

) / . V ' ■v'

da! Atsiduso. Ponia czion
1mu arba vieno iszejo nesuskai

tomos eiles augalu ir 
rusziu.
sios del kovos už būvi iv 
priežascziu.

gyvuliu 
Ruszis gi tos isžeju- 

kitu 
Klausymu apie 

žmogų Darvinas paliko 
nejudinta.

Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ia ir pats yra mylėtojas skai- Y r - v

.... a • —

Didelis Dirbtuve reikalauja pardavėju 

drapanų, panczlaku, aaleblu, Jekiu ir 

gausite aempėliua dykai MądlBon

H'

h/
fe '■ 4

jn.%5 

t\< JI i lit Citi 
Kills 1*41111

del pardavimo marazkiniu, apatiniu 
drapanų, panczlaku, azleblu, Jekiu ir 
andaroku, tiegog in namus. Rąžykite 
o i

ir atskyrė
Viskas yra da-

y

noriu būti atliuosuota nuo to

ant manes kryželi 
mane nuo jio.

p. Į bar aiszkei del manes matomu 
gai ant jos mieravo jiaja nuo

1

*

; r * -; 5 JtL.2. ■ '/lt. 1 La 5Žfe»k.’!. . ' i?- : Ji- ,/l b

/ ■ .

neš jio suvis ne 
Elzbieta gal T.1 lt • • i I

;■ 7 . Y ’
“4 Y '4/

• visai
Bet pagalios, kai tymo. (t f.l

V iB. K 'it-- K?
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Žinios Vietines
— Sukatoje pripuola 1 die

na Kovo-March.
— Atejnanczia

Szv. Kazimierio ir Pelenu Die
na.

san vaite

— Badai vela alutis 
brangs tris doleTiW ant bacz* 
kos.-^T.... ‘

pa

Turės AfokOti 15 doleriu 
už AiAė'žkd. !>"11 1 '

nn
— Kun. Juozas Zablaekas 

likos perkeltas in Newark N. J.
— Badai szia Nedelia pa

vapi jonams sodys in lonkas pa
skirtas koipitetas pagal tikietu 
numarins, arba be tikieto nega 
lesite sesti in lonkas kurias pir 
ko ir surengė seniausi parapi- 
jonai. Užlaikykite szalta krau-

Lietuviu Szv. Juozapo 
Parapijos.

Laikytame Specialiszkame su
sirinkime 5 d.
vienbalsei iszrinkti 6 vyrai ku
rie kiekviena nedeldieni prade 
dant nuo antros d. Kovo men. 
1919 bus Bažnyczioje ir paro. 
dys pa ra f i jonams 
pagal tikieto numani, 
vyrai buvo iszrinkti 
Parulis, 2. Juozas
3. Mateuszas VVainorius, 4. An
tanas Sadzius, 5. Pranas Dzio- 
gvs, (i. Stanislovas Bareika.

(to 18) 
Wm. Kritczina Prez. 
l?r. Klimauckas Sek.

Februartaus,

.Ju sėdynės 
Šokanti 
1 Jonas 

Aleksynas,.L

BOCZKAUSKU SALEJE.

i ergelio 
ir teip Lietuvius laiko 

bolszevikus.
Keliosia parapijosią 
orgolei, bet lt

ja ir nedarykite jokio 
nes i
timtaueziai v u z

sve-

atsibuvo 
pgul svietas neda- 

girsta, jog Mahanojieeziai 
mandagei i------

i ne
mokėjo mandagei užsilaikyt. 
Veluk Dieva garbyt namie, ne 
kaip ejti in bažnyczia kelti ko
kius maiszaęzius. Truputi 
kantrybes, o viskas duosis su- 
sidava<lyt trumpam laike.

lietuviszka jaunu- 
kokius 

baliukus ir

— Pel n y ežio j, 
Lester Club balius.
— Panedelj 3 Kovo

Dukters Am. Balius.
— Utarninko

Fondo Koncertas.
— Pa nededi 17 Kovo, Ves

per Klubo Balius.

28 February,

y Liot.

4 Kovo T.

BALIUS! BALIUS!

Lietuviu
JuF 

kurie iszkelete 
arba

mene,
vakarėlius
duodatevin angliszkus laikrasz- 
czius savo pravardes, susimyl- 
dami paraszykite savo pravar- 

skaitv-dės gerai, nes žmogus 
damas apie tokius draugiszkus 
susirinkimus nežino, ar tai 
sirinko gauja žydiszkos 
les ant purinio ar musu lietu-

Jeigu pa
sa

vo praavrdes tai duokite to
kiam kuris moka ir nedaryki
te isz

su- 
veis-

viszka gentkarte.
tys nemokate perslibizavot 

duokite

Amerikos
Sandara rengia

Kovo,
Tama(|iia, Pa.
s k y r i a i n a s i szga v i i m i i

Prasidės 7-ta vai. 
ir trauksis iki
Pirmos klasos orkestrą. įžanga 
vyrams 50c. moterims 25c. Nuo 
szirdžiai kvieezia visu atsilan
kyti. (to 18)

Komitetas

4-tn <1. 
m

Lietuvai.

T 
dideli 
Liberty salėj, 
Visas pelnas 

laisvos

rautino 
balių

12-tai nakezia.

savo tautos juoku.
Nedėliojo Kovo 2-ta (lie

sa lojona Boczkansku 
po sumai 11:30 vai.

tuojau 
Lalui a-

ANT PARDAVIMO.

Pu i ko i ir gerai intaisyta bu- 
czerne ir groseriu sztoras. (Je- 
ram mieste ii- geroj vietoj Lie
tuviais visur apgyventa.
uis labai gerai einasi, 
ninkas isz priežasties

Biz
bet locni- 

; nesvei-ringosios draugystes susirinki-
Kviecziami uwelaszir- katos nenorėdamas, priverstas 

bizni parduoti, lodei yra tai ge 
ra proga ingyti gera bizni už 
neperbrangia preke. Apie dau- 

(to 19)

mas.
dingi žmonoj 
siraszvti.
gelhos galit*' jau kreiptis.

Komitetas.
— 4-ta d. Kovo Boczkansku 

svetainėj ivvks milžiniszkas 
Koncertas. I 
nytinis Kora 
iszleistas 
nas.

atsilankyti ir pri
Reikalaujant i,jei pa

ginus atsiszaukite in
4 4

ivvks
Szv. Juozapo Baž 
s sūdai uos ka tik 

gražias
Taip-gi bus solos, duetu 

deklemaciju ir

Saules” ofisą
Malianoy City, Pa.

naujas dai-

muzikai iszku 
veikalu. Pelnas vakaro skyria- 

nukentejusiemsmas Lietuvos 
susze I pi m u i. Nu osz i rd ž i a i
kviecziame visu atsilankyit.

Komitetas.
Parsiduoda geri bažny

tinei vargonai konia kaip nau- 
Tinkaini in namus

del bažnvtinio choro, 
szaukite po No. 3>3 \V. Maliu. 
noy’Aw:,' (t. f.)

Naujas Lietuviszkas Graborius

I Kaži s Rėklaitis j
516 W. SPRUCE ST. ■ 4

MAHANOY CITY, PA. <

.P- arba 
Atsi-

1. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

e •

Szv. Juozapo lietuviu parapi
jos. Mahanoy City Pa. Su
sirinkime Vasario 20-ta d 
1919 m. Boczkansku sa

lėje padaryti szie 
nutarimai.

T. Kaip kuriu Asmenų steng
damasis įvesti $3.00 mokesti už 
sėdynės bažnyczioje kaipo ne- 

nerei kai ingus 
vienbalsiai

II.

ne

praneszta vė

praktiszkas ir 
tapo susirinkimo 
atmestas.

Szv. Juozapo parapijos 
nariams metine mokestis pasi
lieka toji pati kaip ir praėju
siais metais, isz kurios bus ap
mokami visi begamiejai para
pijos reikalai.

(A) .Atsitikus kokiems
paprastiems reikalams parapi
jos susirinkimas nutars ir mo
kesti pagal reikalą.

Iii. Metine mokestis bus už
simokama Szv. Juozapo para- 

klebonijos ofise.
Kaip ir pereitais metais pas 

kartomis dienomis, valandomis 
ir apie ka bus 
liau.

IV. Iszreiksztas neužsidave- 
dinimas isz kaip.kuriu asmenų 
vadinanezius save parapijo- 
nais bet nenorinezius prisitai
kinti prie viskupijos s 
ir tokiu bildu tik trukdanezius 
visa parapijos veikimą, (t. f.)

Szv. Juozapo parapijos 
Anceravagc Prezict

Jonas Zarnauckas Sek.

savę

u rėdymu

Jos.

I

TEMYKITE!
. —

In sąnarius Szv. Juozapo Lie- 
tuviszkos Rymo Kataliku Baž- 
nyczios, Mahanoy City, Pa: —

Praszomo temyti kad specia- 
liszkas susirinkimas Parapijo- 
nįį( laikytas pagal apgarsini- 
ma, Utarninko vakaro Vasario 
4-ta d. 191fyį3ekanczios rojaliu-

• 4

I»

cijos buvo vien balsiai nutar- 
X A I" 'ir A T\ T> A AT TV A TT* OTPKAD, RANDA UZ SE-tos:
DYNES buvo sudaroma ant su 
sirinkimu parapijom! Szv. Juo 
zapo Lietuviszkos Rymo Kata
liku Bažnyczioš ,Mahanoy City 

K Al), yra reikalas del už 
laikymo ir vedimo bažnyczioš, 
idant turėtu dauginus inplau- 
ku.

Pa.

Todėl, tegul buna nutarta:

(A) Kad pradedant nuo Ko
vo 1, d, 1919, randa už sėdynes 
(3) dolerei ant meto bus uždė
ta ant kožno parapijono para
pijos turintis virsz 21. metu se
numo, iszskyrent senus ir pa
degus, ir iszskyrent tuos kurie 
ka tik pribuvo in parapija.

(B) Kail szita tris dolerine 
metine randa uz sėdynes mo
kėta per gaspadori szeimynos, 
prisideda visi sanariai tos šzei- 
rnynos, iszskyrent vyriszkus 
kurie turi virsz 21 meta senu
mo.

(C) Kad ta tris dolerine me
tine randa už sėdynės, teip-gi 
daleidžia szeimyna arba ypata 
kur moka ta randa, prie pave- 
linimo laidojimo kapinėse pri- 
gulinczia prie parapijos, be jo
kit kitu mokeseziu.

(D) Kad sanariai virsz mine 
tos parapijos kurie neužsimo- 
kejo randa už sėdynės už bile 
koki meta arba esą skolingi, 
bus prispyrti mokėti už pave- 
linima laidojime viena doleri 
už kudyki ir du dolerei už suau 
gusi.

Kąre jau Pasibaigė
Ar tu nori matyti, kaip croplanal 

kariavo oro. 
submarines kariavo vandenyje? 
viską gali matyti savo 
visai mažomis iszlaldomls. 
laikome daugybe paveikslu tlnkancziu j 
del stereoskopu., Kada žiuri ant pa
veikslu per stercosleopa, jautiesi lyg 1 
aktualiszkai dalyvautum kares lauke. | 
Storeoskopas, kaip matai žemiau

Ar nori matyti, kaip 
Ta i 
sunamuose

Mes ap-1

Kada žiuri ant pa- (

Stereoskopas, kaip matai 
kasztuoja tik vienas doleris.

No. 1. 200 SKIRTINGU KARES V 
PAVEIKSLU $3.00.

Mes talp-gl turime ir kitokiu pa
veikslu del stereoskopu, kuriu paduo
dame Žemiau jft kalnas. Kiekviena 
serija 25 paveikslai. Kaina už serija 1 
35c.

Užsisakydami pažymėkite numeri 
serijos ir mos žinosime, kokia Merija 
prisiųsti. 
No. Vardas serijos ;
101. Istoriszkos vietos Amerikoj
102. Atsilankymas Washington
103. Niagaros vandenpfiolls
104. Kelione po “Dizie Land”
105. —
10G. Kelione po Pacifika
107. Kelione po didžiausius miestus

Kaina
I 35c.

44

44

44

44

44

Amerikoje ............ .....................
108. Kelione in Philadelphia
109. Kristaus Gyvenimas
110. Kelione no Palestina Ir

Szventa Žemo ..................... .
111. Kelione po Chinlja ir Japonija
112. Aplankymas Romos ir Venice
113. Kelione po T lai i ja ir Szvelcarija
114. Kelione po Anglija ir Francija '
115. Kelione po Norvegija in

Szvedija
116. Stebuklai Senojo Pasaulio
117. Wedding Bells (komiszka)
118. įvairus Gyvuliai
119. Mušti kareiviai
120. Trlpas apie Now Yorka

automobllluje .........................
121. Kelione per Panama kanala
122. Merginos tai ir bus merginomis 

(labai juokinga)
Nesiusk mums visu pinigu, 

siusk tik 20c.
o likusius užmokėsi, kada pacztalijo- 
nas atnosz in tavo namus. Adresas:

K, PIASECKI,
119 East 15-th St.

44

44

44

44

44

44

• <

44

44

«
444

44

44

Ihsitaisykit Gerą Muziką!d

VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE 
Suds laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrumentų ^ali ingyti tokių instrumentu 
a visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas. Štai mes suteiksime grojamą mašiną grafai*

4

i, kurie 
suteiksime grojamų mašiną grafafoną su

(E) Kad kožnas užsimokė
jusi randa už sėdynės kaip 
virsz minėta turės prova sė
dėti bažnyczioje lygei kaip ir 
jo szeimyna, prie visokiu no- 
bažanstu bažnyczioš.

Wm. Kritchin
Prezidentas.

Frank Klimusky,
Sekretorius.r

ŠALIN SKAUSMAS!
Rudamns sveiku, darbe rasi smagumųi ui nti’inuj uiiimi i piling u m ;
nepaisant kaip sunkus tas darbas butą.

Kiekvieno priederme yra aangot savo nuo Ilgu. Turint Salti Ir nebandant 
ji praAnlInt, gali iSnlvystyt i pavojingą ligą. Menklanuia nlkaterejimas
Kiekvieno priederme yra Raugot savo nuo Ilgu.

gali vidiauM bntl labai pavojingu, jei^n tuoj nebus prižiūrėtus.

PAIN - EXPEIXER /
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdynini šaldlo krutinėjo, skausmu donose ir nuga
roje, rainiitlzmą Ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skitus-
niuoke. Išgydymui Halei

inut rauinen/MO ur Bipuirhiose Paln-Expeller Ira gerinuRoa. 
Neaphlgnuk plrkd/tinaa pigius vuistun dideles© bonkose.

krutinėję, skausmu šonoge ir nuga-

Reikalauk geriau si u. Kuomet pirkai Palių Expeller, persi* VjK
tikrink ar yra IK AKA, vaUbiižeiiklia ant btiksluko. VISU w ■
KI TOKIU NEIMK, 35 centai ir 65 centai už bonkutę, W
Gaunamos visose nptiekoso ar tiesiog is laboratorijos. u
KITOKIU NEIMK. 35 centui ir 65 centai UŽ bonkutę.

F. AD. RICHTER & CO 
74—80 Washington St., 

New York.
o .

DESTROYS ANY

’̂ rrr/'rmvvrrrT-

I 2
į Nepaprastas Laikrodėlis. Nesiųskite mums nė vieno ecnto 5
> Turi 6 rodyklas ir rodo valandas, mi-
> mitas, sekundas, vardus dienu, sanvaites, 
l vardai menesiu ir atmaina menulio.
L tai stebėtinas laikrodėlis. Kas ji turi ne-
> reikalauja kalendoriaus, tik pažiūri ant 
[ jlo Ir tuo jaus žino kokia valanda, minuta, 
u sekunda, kokia diena sanvaites, kokis me- 
) nosis, kokia diena menesio iif permaina
> menulio. 
į te visus.
, tuose, 16 didumo ir laiko regulariszka lai- *
> ka. Gvarantytas ant 20 motu.
> nemažlaus kaip $16.00 bet tik pey,ko|G lai-
> ka parduosime tik už $8.75 iif prick tam 
A duosime visiszkal dykai puiku gold-filled
> lenclugeli teip-gl pulku peliuką, vertes
* nemažiaus kaip $1.50 teip-gi kompasą 
, kuris parodo visas dalis svieto tai yra žie-
> mins, pietus ir t. t.

yra

Su tokiu laikrodėliu hustebesh-f 

Laikrodėliu puikiuose luksz-

Vertas

Mes nepraszome piningu isz kalno, tik iszklrpklte ) 
£ szl apgarslnirna Ir prisluskite mumis su adreąu o $8.75 užmokėsite kada < 
i gausite viską savo n^me. Jeigu nebusite užganėdinti prisluskite traukljo J 
[ 30 dienu tada sugražinkite o mes sugražinkite, o mes sugražinsimo pinin- S 
> gus. Ne yra joKios abejones, patys persitikrinsite kad tai yra stebėtinas 5 
J ir reikalingas laikrodėlis. Nelaukite kolei pabrangs bet raszykite tuo- s 
k Jaus tint adreso* 5[ UNION WATCH CO. (Wept. 716) 1016 Milwaukee Ave., Chicago, Illinois. }
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groja visokius dalykus
penkiais naujausiais lietuviSkis rekordais liktai už

S. P. TANIS

su prisiunlimu. .Šita gro
jama mašina arba grafa- 
fonas parodyta ant pa; 
vcikslėlio yra pigiausi$36.75

prekėje Colujnbijos
J uri aišky ir-švclny balsą ir grajlna 1b ji1 12 
coliniij rekrodus. r‘* * rVf))iA|

Naujausi Lietuviški Rekordai
įdainavo Tenoras MIKAS PETRAUSKAS

Rekordai abiejų pusių, po dvi dainas kožnas.
1. Lietuva, Tėvynė musų ir Tykiai Nemune

lis teka. r •
2. Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.

veikslėlio yra

3. Sveiki broliai dainininkai Ir Ko liūdit
sveteliai. *

4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už silingėli ir šių Nakcialy (Dzukiška).

Pinigus $30.75 siųskite Money Order arbarcgislruotamc laiške ant sekančio antrašo:
1233 West 111 th Place,

> CHICAGO. ILL.

| JC . įse
g Privalote tureli Model Keystone Pecziu
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Pri- 
sidabru ar stampomls,

New York, N. Y.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

I Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas g

I
I- - s!
i

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numer 

55.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans /4' V ’
Blahanoy City,

Shenandoah.
§ GUINANS

t r

J

i

Mt. Carmelf

&

f
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U NIO N k..

NATIONAL! 
į BANK.BANK
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ligų;

Didele atyda ( atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nervlszku arba trotimo veisles 

per Daktaru Andrew O’Malloy 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel
lo ir operacijos ir iszskirent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint ‘ 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai misliuo kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagclba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirinojimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
jam iszpildyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOl
Beverly, N. J. Aug. 14, 1V17.

Brangus Dr. O’Malley:—
Negalų rasti žodžiu luvales Jumis 
padėkavotl už stebėtina patarna
vimą dėlei manės, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negalėjau dirbti. * 
džinu kitokius daktarus bet 
negalėjo pngialboti.
sveikas, • aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz ėsmln Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin- 
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautleczio kuris ėsa 
tam paežiam padėjime kaip asz 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas,
Box 08. Beverly, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgalios po dvieju motu 
isztirinejima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Electro” būda gydimą 
Patrūkimi del szimtu Patrukusiu žmo 
nju. Nebuvo didesnio Iszradimo mede- 
cinuose nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir dhugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu ėsato vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, serganeziu ant 
tos 
asz galu jus iszgydinti.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsllankimas in mano ofisą asa- 
biszkal, Raszykite prisiusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokitc:

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

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa. »

Kur kalbasi ir raszosl Lletuvlszkal,

iszgydomas 
rupturos,

Ban- 
man 

Dar ėsmiu

j

ClT'Yr^ 
■ T’/ • ■
S? ■’'

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $160.000.00

Mokame antra procentą ant sudėtu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

F. J. NOONAN, Vicc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierius.

R. T. EDWARDS, Kasleriaus Pagelbinlnkas.

H. BALL, Prcz.

k
-T

I
I

neapikantos ligos “Patrūkimo” 
Ne laukite.

RACZIUNO NAUJI
’ PAVEIKSLAI:

Sukatos ir Nedėlios vakara 
Kovo (March) 1-2 d. Bažnyti
nėje Saleje New Philadelphia

Utarninko ir Seredos vaka
ra Kovo (March) 4—5 d. New 
High Scliool Aditorium She
nandoah, Pa.

I

*

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimints yra paimti j kariumenę ir ke« 

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde^ Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di- 

1 
išdirbti- Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai’ įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai Žiedas turžtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimb 
nč yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutčms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo 
piršto nnerą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pi isiųskite, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 

džiausią garbė ir paguodonė, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai Žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimb 
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį žiedą, atsiųskite savo

Sterling

1O JC Auksinis...-

14 K Auksinis..................13.50

Prtkčs šių žiedų yra sekančios;

$1.75

....10.50

1 I,

I

»

v 
u

i

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigžduUni. 
preke 3F5c. tiž kožną.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Dep. 60

A

CHICAGO, ILL.
j

Visada pasirengus pageibeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna
vimu kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI-
L, Eckert, Vice-Pres.

savo

I

9

D. M. Graham, Pres. L, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrąhan, Attorney W.F. Rynkewics A. Danisewics M, Gavula

rt*< P. 0. Fenton T. G. Hornsby -

Di. KOX.BR
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begije 26 m. ln- 
▼alrias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo * 
dugnla! pažinsta. Gydo 
užslnuodlnlma kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmui 
ligas tinimo, in vairias ligas paeinan* 
ežias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkal, per laiszkus asz
negydau. Dr. Kolor kalba Lenkiukai 
ir Rusiszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

Atsl-
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NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančių Kojį

T' $
j1 M

J-

I

I

I

Prakailavima. žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 

i kaip dideliems teip ir 
I mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra ii ne

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmonas liftų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba ilapu- 
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei- 

į katei. Su buteliu bus atikus lietuviikas 
laižkas su paaiikinlmn. f*n«6<b SU, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
| Distributer

Dep. B. CHICAGO, ILL.160 N. WELLS St, 
! w w w w ww

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS-^

- --- V

A. iKAjattih i nlJ1 \1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus ir vežimus del 
laldotuviu, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t Krausto dalgtus ir t.t
520 W. Centro SU Mahanoy City. fa.

J NAUJAS LIETUVISZKAS J
< GRABORIUS <

A. J, SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.S 801 E. FINEST.,

Phone. Kensington 1106 W ;
DR. E. G. KŪMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chlrurgsi^.
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet. ' 
Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

: Jauni 
urie tu

ri liuoso laiko vakarais, <ali uždirbti nuo 
tik

Reikalaujam®
L______________ ___________ __
$10 iki $15 į kąvaii^. pereidami per ste 
su musų nauju išradimu. AtsišaukH 
laišku: 1---------------

er stabas 
t “

URSUS REMEDY CO..
160 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.Dip. B.

•*

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZ1U SKYRIUM...

JP. V. OBIEęUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa»

"I J x

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Ranka talpinusi savam budinke kurio verte issnesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike ai>ie milijoną dolieriu 
ir. randasi no kontrole Valstijos PennsylvanioB. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunęzia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasetiu 
ir kitoKBi dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube-

a vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.

$150,000 ir vartoja szeme laike apie tnilijooa dolieriu 
ir. randasi no kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunęzia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasetiu 
Ir kitoKiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubo-

* 1 po vadoviste gerai žinomo 
■j Karoliaus Varasziaus valdisxko Notarijusizo'.
į. žlnis skyrius randasi no. vadoviste gerai žinomo 

idiszko NotarijuiTo1,

1
1 Jį Ai ■

NAUJAS 1SZRAD3MAS.
DEL PLAtfKU.

? IH . I
UHU h:i

j
k

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms 
Raszykite pas:

Drs. Brundzas Cosmetics, 
SU. W. Brooklyn, N. Y,

tautoms.

*




