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Isz Amerikos
Amerikoniszki kareiviai nete

ko 3034 kojū ir ranku.
Washington, D. C 

valdžios dancszimus, tai musu 
amerikoniszki 
ko 3034 ko j ii ir 
joj-

Pagal

Isz tuju likos 
koja ar

kareiviai nete- 
ranku Franci- 

nupjauta 
ranka del 2308, o 600

nupjauta ranku ir 1708 kojų. 

Gėrimai paslėpti rakanduosia.
Ka tie jei

rn- 
rakan- 

Palicije aplaike slapta 
va

Houlton, Me. — 
szlapiejei neiszras ant parga
benimo gėrimu in vietas kur 
uždrausta juos pardavinėti f 
Sztai ana diena isz Chieagos 
pribuvo vagonas kuriame 
dosi arklei ir naminei 
dai.
praneszima idant padarytu 

Pasiseko su
rasti rakandu szufleduosia 
350 kvortų guzutes ir kitu gė
rimu.
Už kožna paskandyta ant lai

vo Lusitanijos, turės už
mokėti po 5,000.

Washington, D. C.— 
vokiecziai turės 
visas papildytas skriaudas, tu 
res teip-gi užmokėti už kožna 
paskandyta pasužieri,

gone revizije.
rakandu

Kada 
atlyginti uz

kuris
pražuvo Ant paskąndyto laivo 
LusitanjjoM. Isz viso turės už
fnoketi apicuSO milijonus.

Iszeme kulka isz szirdies — 
perszautas yra gyvas.

Chicago.— Profesoris Ohta-
garsi ngasviuszas Laureatas, 

daktaras szirdies ligų
žiuje. Francijoj, pribus in
czionais

Pary-
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Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

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

Bolszevikai atstumti 30 myliu 
Sibcrijoj.

Paryžius.— Sibiriszkas vais 
kas po vadovystę goiierolo 
Kolczako pasekmingai prade
da stumti rauduonosius adgal 
isz aplinkiniu Porino ant tris- 
deszimts myliu. 
Įiaome Okanska 
nuo Perino,
lyg Ogos likos nustumais 
myliu.
arti Ufos, turėjo laimingus su
sirėmimus su bolszęvikais.
Turkai skerdžia krikszczio-

• nius Kaukaze.
London. — Telegramai isz 

Batuino skelbia, norints Tur
kai tonais pasidavė, bet Grai
ku padejimasT prie 
mariu ir Kaukaze yra apverk
tinas.

Siberokai 
, 50 myliu 

Nuo upes Kama 
20

Teip-gi prie Birsko, X

Pagal nutarimą svictiszkos taikos konferencija, tai miestas Aonstaritino^oliuspi kęti- 1
ir valdomas per talkininlhis.

o susmauga Dardanellu ir Bosfpra naudos visos vies;patyfitės del pcrį)l|aukižfid jujib
na būti neprigujiningas ii 
Azije, 
laivu.

Susikalbėjimas su pagialba 
telefono per marcs^

Washington, D. C.— Susi
kalbėjimas su pagialba be- 
dratinio telefono per mares in 
Europa, yra užtvirtintu daly
ku.

Ana diena kalbėta isz Bruns 
wick, N. J. su prezidentu lai
vo kuris e \
Brest, Francijoj. 
padarys svarN^uu^ pagerini
mus tojo telefono su kurio pa
gialba gales susikalbėti po vi
sas dalis svieto — ir tai be jo
kiu dratu.

randasi C • I
prirftovoje
Neužilgio

i to.

Turke s ketina isZVaiiyt1 isz tonais in

Lietuva pirks maista 
Amerikoje.

New York.— Vice-pirminin 
kas Lietuviu Tautines Tary
bos Vincas Jankauskas prane- 
sze, kad Lietuvos valdžia nori 
pirkti Suvienytose Valstijose 
15,000 tonu kviecziu, 
nu mėsos,
suoto (bleszinesc) 
500 tonu tauku

2,000 to- 
2,000 tonu konden- 

pieno ir 
kurie turėtu 

but pasiusti. JJlaFpcdpn ar

a , .y »«

Kitas atV-gyvais ant laužti. •
kas priverczja iškasti sau ka
pus/po tarti gyvus užkasa. — 

vadinasi
apszvicta. -

113,000 mirė Petrograde in 
viena menesi.

Petrogradas.—
sario

Tai

r •

bolszevikiszka

menesio 
suvirszum

Laike Va
in ieste mirė 

tukstaneziu

Francijoj 
ant apsigyvenimo, 

ant praszimo tūlo amerikonisz Į)astyįj^. {įvį

1

l i

uždės 
po va-

Fran-

ko milijonieriaus, kuris 
Institutą Gyvasties“ 

dovysta tojo daktaro.
Laike pirmo muszio

eijoj, tūlas kareivis likos per
szautas in szirdi. Isz pra
džių daktarai buvo tosios nuo
mones, jog pataikintas karei
vis yra numiręs, 
rentas, iszpjove kulka isz szir
dies, iszczistino žaiduli ir 
valandėlei pradėjo 
szirdi idant atgaivint 
prie darbo, 
valandų atydare akis, 
kai pasveiko ir sziandien 
gyvas.

Gera žine del kareiviu.
Kožnas aplaikys dovanu 

60 doleriu.
Washington, D. C 

naujo įstatymo, kuris tapo už
tvirtintas Vasario 24 d. sziu 
metu, visi Suvienytu Valstijų 
kareiviai, garbingai paliuosuo 
t i (honorably discharged) isz 
Amerikos kareivijos, turi teise 
gauti taip 
(dovana.)

szirdi.

Prof. Lau-

po 
masuoti 

szirdi 
Ligonis po keliu 

visisz-
yra

S u lyg

vadinama bonusa
Szitas bonusas

«

isznesza szesziasdeszimts
leriu.

Visi „lietuviai,
Suv. Valstijų kariumeneje ir

do-

tarnavusio

garbingai Isz jos paliuosuoti 
turi teise tuos 60.00 gauti.

Sulyg vėliausio padavadiji- 
mo, jie privalo tuo tikshi pada 
ryi aplikacija ir, sykiu su savo 
garbingo paliuosavimo popie- 
ru tikra Įtopija, turi pasiusti 
.Washingtonau. .
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Vengrija apskelbė Talkininkams
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Pardavę paezia už $300 — 
nori gauti adgal.

Chicago.— Michael Parulis, 
mėgsta 

tam
idgal po jo sugryžimui isz su

po Milwaukee 
paezia

1712 Newberry Ave.
sanvaites

basty n i u 
jis pavedė savo paezia, -< m. 
ainžiaus Antoinette už $300 
Petrui Szczcpanevich (Ščepa- 

, 1360 W. Huron
prie kurio'jis rado jia gy-

vo

UZ

07

navičiui ?) 
gt, 
venant.

Mikolas, 34 metu vyras, 
per 10 dienu turėjo gerus lai
kus iki jis tuos pinigus pra- 
szvilpe.Nelikus pinigu, jam pa 
gailo paezios ir jis sugryžes 
pareikalavo, kad jo pati butu 
jam sugražinta. Be(> tas parei
kalavo isz jo pinigu, o Parulis 
ju neturėjo, tai-gi aus jam ne
davė jo pączios. Užvakar Pa
rulis iszeme paežiai ir 
navičiui varantus, 
irias juos dideliu’ nusidėjimu. 
Dabar visi tris yra suaresztuo 
ti.

34

v v

Scepa- 
kaltinda-

Palicije pa-
Rozal'jos

Mergaites pavogė apredaln ir 
, szilko už 3,000

Easton, Pa.—- 
darius krata namie
ir Lilies Kalaąku, 17 ir 19 me
tu senumo, rado pas jia i sos vi
sokiu apsiredįmu kokius pavo
gė isz visokiu, kromu, tei{)-gi 
daugybia szilkę isz audiny- 
czios kur dirbo, vertos ant tri
jų tukstaneziu doleriu.,
kas buvo paslėptas szienikuor 
šia, paduszkosia. ir kuparuo-

Abidvi vagilkos likos už
darytos kalejitne, nes 
nenoTejo pastatyti už 
kaucijos.

Sžil-

itoft >

šia.

jįfeį
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Liepojon prie pirmos progos.
Suvalgė 52 kiauszinius įn 5 

minutas; laimėjo $500.
Montgomery City, Mo. — 

Ludvikas Gili, kuris yra žino- 
kaipo didelis 

padare lai

4 y
mas czionais, 
ėdykaB kiausziiiiu, 

pelikes minutas 
suvalgys 52 kiauszinius. Kaip 
prižadėjo -.teip ir iszpilde in 
Įienkes minutas nepasiliko ne 
ženklo kiausziniu, suemias pen 
kis szimtus, Įiadekavojo už pie 
tus ir iszojo nusiszypsodamas.M

ISZ ROSIJOS

113 
ypatų, arba 11 procentas 990,- 
p00 gyventoju-v3too miesto, pa
gal paskutiniu apskaita pali- 
(hjos. Tarno menosije apleido 
miestą 77,000 žmonių, o 1 Ko
vo radosi mieste tik 800,000 
gyventoju.

Amerikoniszka
Draugije, kuri apleido Mosk- 

, va Vasario 12 kalba, buk tame w J

i ,'

Pasželpine

žybas, jog . i n
mirdavomenesijo Moskvoje

kasdien po 4,000 ypatų. Padė
jimas Moskvoje yru panaszus 
in Petrogradą kur rutinai, ti-Petrogradą kur rafipai 

, fusas, badas ir badinis amarus 
Moskvo- 

rabus dauginus jau nepar-

Kijevas.—
Ukvajinos 

Žydu, 
nu-

5,000 žydu nužudyta ir sužeis
ta Prosktirovc ir kitur.

Nuo kada bol- 
szcyikai užėjo ant
nužudo ttlkstanczius 
Penki tukstaneziai Žydu 
žadinta arba sužeista Prosku- 
rovc/ tuomlaikinioj sostapyle- 
jo Ukrajinos. Baisus žydisz- 
ki pogromai tėip-gi atsibuvo 
Felstine, Berdiczeve, Žitomiro' 
ir kitosia" miestuosia.
Bolszevikai užsmeiginejo mo- 

teres ant smailu kuolu.

grasino be paliovos, 
jo g
davincjrt; tik juosius pasamdo 
ant nuvežimo ncbaszninko ant 
kapiniu, o po tam volu sugra
žina graboriui, nuo katro buvo 
grabas pasamdytas. 1
Nupjovė aficierjams ausis ir 

prikalė rankas ant pecziu.
Vladyvostokas.— First upė

je likos surasti kūnai dvieju 
rusiszku aficieriu su nupjau
toms ausimis, o rankos juju bu 
vo prikaltos ant pecziu. Tal
kininku afiėieriai ir kareiviai 
aplaike prisakytos idant va
karais e j tu poroms ir butu ge
rai apsiginklavia. ’ r • /

Lvuvas.— Kada bolszevikai [300,000 rusii pasirengia kovot 
prįeszais bolszevikus.

K i i i

buvusia 
po ’ Kė

buvo užemia miestą, 
daugeli ^atrijotis^ku moterių 
ir užsmeigo ant smailu kuolu, 
kurios mirė neiszpasakytuosia 
kaukesiu. Ta pati padare su 
kcliolikoihs zokpniijkenis.. Vai-,

surinko

. ’ji* I *• .

kai skautai, buvd suristi po 
penkis siį durenc?iu dfątu 
gyvais užkastais, o kariszkus 
nelaisvius 
bjauriausią.

*' J? ■’ ' *

Skersai rubežiaus bolszevi- 
kai • apipleszinęje ir deginą

ponkis su durenc?iu ir

kankino • kaimo-

kai ■ apipleszinęje 
miestus', nukertu gyventojams 
galvas už mažiausia prasikal
timą arba ' suszaldo ant smert 
inmesdami juos in balas ayb$.
szulinius, d kaip kur, deginą

Su* Nm

Juodųjų

Praneszama, norints 
turkai likos demobilizuoti, bet 
turi 
kas diena
czioniu.
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ginklus ir
daugybia

razbąi-
ku-

siuns
ar-

iszskerdžia 
kriksz- 

Generolas Halid Pas
ha, pristatinėjo tiems
ninkams Rusijoj .ginklus, 
rio žudina Graikus.
Kaip rodos siuns Amerikonus 

in Vengrus. *
Paryžius.— Pagal nuomone 

politikišzku žinunu, tai
in Vengrus amerikoniszka 
ba talkininku vaiska in tonais 
ant apmalszinimo pasikėlimo.

Pavojus grasinantis nuo 
Rosijos.

Paryžius.— Laike, kada al
lijentai daro visokes rodąs ant 
padarymo svictiszkos Taikos, 
tai Trockis no miega Rosi joj ir 
badai sutvėrė
arniije susidedanti isz puse mi 
Ii jono vyru, kurie yru pasi- 
rengia užklupti ant Vakarines 
Europos per Lenkije ir Vokioi vadui.

Jeigu toji arini jo dusi-

bolszevikiszka

; i
r'^<

? -A-M

BE
.y: .-Ą .r!'

■A

V- *h;
■

Ve
'Y-k<

'■'1:^-1

'-m

ik.

i

if n

3

.'.Hį 
> x"/’ J 
4■/ 5

R?:?-"'”
MII

CoukL TdičViael Kcvrolyi ‘

S WJFTMBPCMW ’n,<

•■■■ H. |lir ... ,. >.■ pr, |ic,f,. ,,

■ OiU”’

AM4

i

M
■> Į

J

Į'

n-
1

J

pra-Vienna,—■ (Universal Wireless.) Vėliausios žinios 
ncsza, kad naujoji Vengrijos valdžia paskelbė talkininkams 
karo, 
szali.

Didele bolszeviku armija randasi
Manoma, kad ve n g

Szalyje kares stovis; socialistai komunistai tvarko

netoli Vengrijos
ra i ir Ijolszevikaf Veiks isz vien

ru-
bežiaus. I , • Ai ’ • r
priesz talkininkus.

Koletas czecho-slovaku regimontu sukilo ir perėjo 
donuju pusėn. Jie dabar rafidasi Vengrijoje, 
kad propaganda iszsiplatins ir visoje 
jojo, kuria varo Lenino leitenantai.

Taip-rgi praneszama, kad grafas Karolyj rezignuojant 
isz premiero urėdo, iszleido proklamacija kurioj ragino 
sauline karo proletariato už teisybe 
palaikyti Ven 
rencijos.

ra u-
Yra pavojus

czecho-slovaku

Karolyj

<r

arnu-

‘ ‘ pa- 
ir taip gi pasižadėjo 

rijos liaudi priesz nuosprendi Taikos Koni’e-
ir taip

kurie yru pąsi

tije.
gautu iii Berlina, tai Sparta
kai ir Kaudonioje
prisidėtu prie juju ir kare tu
rėtu prasidėti isz naujo.
to yra pamokinimas,

prigialbejimas
neapmalszys tuju

jiems in pagiaįba.
denburgas vela apimtu kaman 
da ant juju, nes bolszevikiszki 
pulkai daugiausia yra valdomi 
per vokiszkus aficicrius, kurie 
noringai tarnautu savo senam*

Gal .114 n- TELEGRAMAI.

Kariszka Taryba Paryžiuje 
tokiu padėjimu yra labai nu- 

surasti ant 
nes. padėjimas

socialistai įsiminus ir negali 
to gyduolių,

*' ‘V J . > . r, 3

Boris Savinkovas, 
kariszkas ministerisJ 
renskiui kalbėjo del* taikos 
l^ęinisijos, buk 300,000^isztikia 
nrn. rįisu (yra pasirengia kovot 
priės^ais bolszovizma,* bot ne
turi 1 iirikamu ginkliit^ 
allijentai inums duos 
giszka pašzialpa ir ginklus, tai 
g< 
su Bolszevizmu, nes’vyru turi
mo užtektinai. Su pagialba 
Czeku, Slavęku, Jugostavu, 
Lietuviu ir ' tenkuf sutvertu- 
mom drūta mura priesząis bol 
szevjsįmį iF greitai juushia ap-‘ 
maltfžytumėm. ‘.>

’ Vd' ' I t" • •'

Jeigu 
;,piiun-

Isz toks, kokis buvo tris menesiai 
jog Stll- Vienatiniu bu du ap-

dus žodeliai ir 
su maistu 
kraujegeriu.

Jau konia

su
Badai dabar

višą Ukrajina 
sziandien yra užymta, (pažiu-‘vaisko isz Francijos ir 
rok ant žemlapio sziam numū
ri jo.) Francuziszki kareiviai
Nikolajevo buvp prigirtais up 
leisti taja aplinkiilią ir plauk
ti mariomis in Qdesa, Mturią 
tiilk i įlinkai maiisto dabar ap
leisti.
Dniestro, korsziridaiiii Rinnu- 
nije per Bosarabije, o Ukraji- 

1 f f » Xl ' '| t-l 4

Bolszevikai daejo Jyg

■ A * ' :1 " —' 1 * 1 4 - « IĮ

■' ffiį I I x1 > |
nai po generolu Petluro, kjiiriO
tykslai yra lUžinomi, ^a'nįląSi
LvaVoJ' kc^žlndaiiii Lenkijoj.

matyt

jiems vįsa pagialba.

adgal.
blaszyti taja pasiutusia myfiia 
yra užklupimas ant juju 
drūtais pulkais.
ketina siunsti 30,000 lenkiszkp 

duoti 
Kuom 

groieziau ta iszpildys, tuoin ge
riau, nes kuom ilgiau vilkins, 
tuom daugiau kareiviu 
ąnt juju apmalązinimo.

Lenkai paėmė Grodna. 
Bolszevikai bėga.

Paryžius.—- Lenkai supliekė 
Grod-

G rodnas

reikės

bolszevikus Pinske ir 
;iaus aplinkinėje.
randasi dabar po Lenku . val-

iszvaryti

aletumom patys ♦ duot? > rodą.*

Su pagialba

f

fl

■Knlul

Bolszeviku giltos
stengėsi daejti in pietu-vaka- 
rus, nes isz žiemiu praęiszali- 
na; Lietuvei pąymdąmi Min
tauja ir Dvinska o Lenkai iii- 

i .

ėjo in Pinską*. Bet tas nieko 
neprigialbes, nes jeigu .bolszę- 
vikai persilaųž per Bosarabije

Bolszovikai isz Pinsko
♦ *’ *’ ' Bėgdami isz fe

nais, paliko paskui save* daug 
armotu, maszininiu karbinu,
amunięijos,/ lokomotivu ir ko-

■I ‘I < 7? f T '' , l|

Bet tas nieko
nia milijoną rubliu piningais.

* Naujas Arcibiskupas.
Utarninko diena

Minu, likos iszszventytas 
arcibiskupo buvusia Des Moi
nes biskupas Kun. Austinaą 
Doro ling, kuris apemias dins- 
ta po mirusiam arcibiskupui 
Irelandui.

Montreal, Kan.— Labra
dore iszmire didesne dalis gy
ventoju nuo influenzas.

Bėdinas. — Gleivice, 
laiko perstatymo, 

suriko “”*—”

& 
J

biskupas

mirusiam

* Kokįs tai žmogelis iszra-
it Galiciją, tai Vengrai, Auą- do maszina, kuri mazgoję dau- 

Įtrai it .Voldeczia? noringai ejs Į gybia kiausziniu per diena.
4
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St. Paul 
ant

Szlezingeje 
kas tokis suriko “ugnis. 
Sumiszime žuvo 70 vaiku o 30 
sužeista.

§ Kairo, Egiptas 
sumiszimu czionhis

5

Laike 
, 2,000 

mu likos sudegintais ir 
iszžudintn 

maisztininkus.^
* Mh—i n » ...~ m ji 4 .r -................... tiuj - -|ir

TRUPINĖLIAI.

gyventoju

na- 
daug

per

54,545Amerika turime 
paoztus, 2,000 miestuošin 
neszioje gromatas 35,000 gro- 
matnosziik Ant pneztu siideta 
per žmonis $148,471,499. Mar
kiu parduota praejta 
ant tuJu pacztu 
852.

Laike badmeczio Kinuo- 
sia, motynos parduoda savo 
dukreles po 25 centus o sergan 
ežias paskandina. Kas frtbtas 
tukstaneziai žmonių mirszta 
nuo bado. ,i.... Lr

*

.kM-biBf .į id į I

meta 
13,065,784,-

Laike badmeczio

* k ■ HMMm
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.1KAS1 GIRDĖT
Republika noužilgio tikrai 

užstos Rusijoj, tik reikhlailje 
suszelpimo nuo zAmcriko ir jo
sios talkininku o tada užstos e >r r i? t . •
szventąs, pakajus ir tikras ro- 

Teip kalbėjo ‘ I Į «5 J M* I, fc I <•
Prokovievas-So-

jus ant žemes.
Alexandras 
verskis, kuris nesenei pribuvo 
isz Kosi jos. Pulkauninkas 
Severskis neteko kojos karėjo 
ir likos apdovanotas devynois 
garbes medaleis už
kiojima su areoplnnu.

nnrsu le-

c <

jeigu ka rasze apie kun. S iu 
klerikalu laik.rasžęzius, tai( ne 
tilpdavo* tpdfll reikėją kreiptu

A/.' \ 'Mt

prio Inikrapzcziu tautiazku.
Teip yisadu yru, kad kleri

kalai apie suVuju 
niekados talpins zįnius nętal 
pbm, ju 1

nuodqmei

prasi
žengimai telpa, tik apie
tuos kas ne sui jais beiidpap- 
jasi, tai-gi nėra ku dyvytk 
kad ir,isz Detroito žinios link 
klebono ju laikraszcziuosc ne
rado vieta. — S. K.
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NESIUSK. MUMS PININGU
Stebėtinas Laikrodėlis

S8.75 su 6 rodyklėmis
; 1 Rodo valandas
-X, W 2 Rodo minutas
3<—<k3 Rodo sekundas

K Rodo sąnvaiįps dienas t
H

* | i > * , , J. M f

5<—5 .Rodo menesio dienas j

i

it)

^6 Rodo vardui jaienosio

Yra tai stebėtinas daigtas. Kas szi laikrodėli tnrl nereikalauja kalcn- 
__ ___ _ „ _____ ___ ..y.? ‘ ;''i 

laiku ir diėua shhvaltėė, diena menesio ir atmtipa mcnitlio. su tuo lalkro-

saizo. Eina minuta ln rrtlnuta ir gvhrantytas ant 20.metu. Laikvpdcltš yuv

■7 Rodo* atmairias men^iorf

dorinus. Pažiūri ant po ir pamato netik valandas, minutas bet luto paežiu 
laiku ir diena shnvaitėė, diena menesio Ir atmtipa mcniilio. SU tuo laikro
dėliu Jus iiu3€ebcsjj.c kožna. Szls laikrodcljs labai gražiai apdarytas, IG-to 
saizo. Eliją mlnuta In mlnuta ir gvhrantytas ant 20. metu. Lalkrpdcliš y va 
'vertas no mažiaus kaip $16, bet tik per triimpa laika mes jin parduosimo p

I th

I ,

Taikos 
eina. ...iszriszi- 

noro

£

f"“1' M
0^0? S

/

•tik už $8 75 ir kartu mes duosime viski dykai puiku paauksuotafiencugoljl.
Ir ^.Iszenlnl peliuku vertes $1.50 ir kompasu, rodanti vakarus, rytus, pie-

laikrasztije
skaitome

Angliszkam
L it wary Digest 

straipsni apie..Lietuva
Rot autorius io-

>,

puiku
ir Lietuvius.
jo stniipsnio truputi, už (lung
11 lu.,,... iL^b»; pendrszino ’ ’

Lietu- 
Tanie straips-

literalinzkai
gyvena nbziujuskaitli

viu Amerike.
nijo autorius raszo, buk Ame
rike randasi milijonas Lietu
viu o in uDierikoniszkn armije 
inženge.npic 35<0OQ Lietuvi«i. 
Juk pagal paskutini,; surašai 
gyventoju, tai czionais Lietu
viu radosi apie 400,(X)0.
torius tokiu straipsniu priva
lo truputi raszyti teisybe^ 

f

kokis amerikoiiiszkas ukyvuo- 
lis galėtu dirstelėt in naujau-

4 ‘ Eucyclopaed in 
Tada .visa mela-

jeigu.tupiu
jiems

Liet.uvos Hipius

Au-

nes

šia iždaviina 
Britannica.” 
gysta iazsiduotu ir gulėtu at- 
neszti dideliu blodia del am<‘- 
rikoniszku Lietuviu! “You 
may fool 
some time, 
all the people all the time.

< (

some of the people 
but you can’t fool 

, >

Vot girde; kad 
“Sandarai ” 

korespondentas isz
dėt. ♦

kurnėra
pranesza
Newark,

N. J. kad lietuviu bažnvezio-v

jo sztabas davatkų pakele be
tvarke trukszma ant tiek 1kiru, kad reikėjo iii pagialba 
szauktis palicija, kuri ilgakal- 1 <
tūnos davatkas apramino. Klo 
bonus esans rinito budo žmo
gus, o davatkom 
patizuoja tai tos
trepsi kojom prieszingai klc- 

Tcn sako rodosi ke- t

t- ----------------------- ------ -- _ - - ■■■     ! -kr.——Tztt, ,y:,^n^as
. ZZZ SHADED AREA CAPTURED BY THE BOLSHEVIKl

Sziomis dienomU 
konferencijoje 
mas lenku godulipgo, 
kad jid Jaimctių t<pripažiniina
tarp kitko^ ir » Lietuva idant 
ju.globai priklausytą jie- dar 
arėsi su czeko slavais,,, ukraj i - 
nieęziais ir ant galo su lietu
viais. 1 .

8augok Dievo!,
pripažintu Vilnius su 

Lietuva kaip jįc zaunjja “od 
Bultiku dp . .Czarnego morzu, 
tai-gi jau neguli • sapnuot kad 
Uetuviai bus raąius.ir lenkams 
paklusnus. .
sziaudien jau suprąutn iĄpya- 
ipatq.«jokias JenJkai dobra- 
dziejstvas inoka sut^iliti, , 
faktai ne įtik isz .praeitos rodo, 
bet ir dabartiniai, kad jifc jiie

nes

tus ir sziaurlufl. Mes nerclkalaujam 
jokiu pinihgu nuo jUsU isz kalno, tik 
iszkirpkitc szita kdjiona ir prlslubkit 
mitini s, b $8.75 užmokėsite kada gau
site daigtUH. Jagu būtumėte neužga
nėdinti. galite laike 30 dlcnU fcugrh-1

t
i IH aI -i 8P* 

BOLSZEVIKU SZESZELUS PRASIPLATINĄ JPO UKRAJINA, KERSZINDAMI
LENKHAI^

’—' i.-,' - ■
Mano. bažiiiBtamas Juozas Sakftlntip 

kasį' 22 mėtai ‘kaip Amėrikb f ,3 (metai 
atgal Iszvažiav'o in ŠpVjn^fielri, 111. 
Taipgi pajlęszkati -vincii Mika|adskft. 
Tuėlii svarbu roikdla, nialonclęit atISH 
sza|ikh arba žinantieji pvancszkit ant 
szlo adreso. ■

Juozas Ruzovjįczlus,1 
30 Fredorkk St., 
“ ‘Ashley, Pa.

b - /j 1 : -

I A

Praszomc prisiųsti

i' /

KUR BUNA?
Bag-,Mano szvogcris Mikadamas 

0anaviczius, paeina isz Suvalkų gub., 
Soinu paw., Seiriju para., jipio 15 mo
lu ’atgal gyveno Shenandoah 
nežinau kur.
praszau atsiszaukt ant adreso.

Mikolas Stuczka.
1924 Wrights ai., S3. 

Pittsburg. įPa.

paeina
siz Suvalkų gub., Mariampoles paw. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

K.Raulinaitis
E. Laurel St., 

Minersville, Pa.

dabar
Turiu, svarbu reikalą,

szld adreso, ' ’ >..  ’■
Juozas ftuzovlczius, 

30 FrcdorkJ 
K . ABI

. v/,'i -'.'sTA;-’ A"'”V,.‘r,’T

' Marto dėde Ludtlkft^ Mh^czUlloiįi&,;
i . . _ ' ‘
pėW., BartninkU 'gmind, liga laika gy- 
Vėnhsiš Shenandoah, Pa. Praszau at- 
slpzaultt ant ądrošdl

Box 105
h. i/'

< 1 ♦ T7 T?

paeina ibisSU Valku gub..1 Vilkaviszkio

pinti mums daigtus o mes sugražin
sime Jums piningus. Jus nieko nenh- 
Slojatc ir visgi persitlkrtnslc koks 
plikus yta szls laiki-odelis. Galimas i

KUPONAS.
Union M’idėli Co. Pept* 7-16 

1016 Milwaukee Ave.-Chicago, III.
Gerbiamieji:- 
man kalendorini laikrodėli Ir kartu
su juo paauksuota lencugeli, kfszcni- 
In peili vertes $L50 ir kompasą. Po 
pristatymui daigtu asz užmokėsiu 
$8.75 Ir jagu asz kartais buczlati ne-

irt<L/A„ v„,, <...... .. ’ ' , l , užganėdintas in 30 dienu sugražinsiudalgiau kad juau draugas norėtu ir “ , . .. .. . ,
pirkti toki laikrodėli, patarkite jam

Pajicszkau Joną Czornaus,

•„V.: 1 i'AI ■ '■•.--t į z -

Mano brolio Antanas Kuczlnskas, 
paelhh Išž ShValkU ghb;; Kalvarijos 
paw.,Ludinavo para., girdėjau ,kad gy-
vcna apie Philadelphia, Pa. Jeigu Kas ’ I .žno apoi ji, praszau pvanusutl. (to27)

Miss M. Kųczinskas, . ..,
- ' ’ • ' 1)3 C. Št.,

(1

J.J, Zigmai^

-—.. .
. ’ f’ P*1 ■ ■■ • > ’ 1 *;; j j

I Hizletone, Pa.-?- 1 < Czionajs 
Lcąkąr pi‘ades.::, statytį pavija 
mokslai ne, 0 Italai toip-gi sta
tys didelia niokslaine su 
kliosztoriu.

u'i'

1 / P

'» ■. 1

’ ndlgor, Pa.

;,1

■r 
i*

j

niokalaiiie
1

• Miss M. Kųczinskas, .

• SO. Boston/Muss. ANT PARDAVIMO FARMA.
i

szftidien, )<ol prekes nepakilo. Nc-
daigtus ir jus sugražinsite man pini
gus atgal.
Kiek laikrodėliu ...I

Vaidas ...... ...............
■ Adresas ....................

i

truputi nelvitoki pž maskolius
arszps-

Sziandieu lietuvio kiyk- 
spinndus sukiete-

o gal dar butu atejtyj 
ni.
vieno jau
jaus ir prilenkt nelabai duo-

Vannctu lenko vyrams 
paszinns ant kožno
Anuomet kada lenkai mantavo

pilkasermcgiai žemai
uodą lenke savo bieęlua 

nes

tas.
žingsnio.r>

Lietuva 
su pag 
galva priesz dobradziejus, 
apleisti "-buvo
Sziaudien .kiton.pusėn pakry
po lietuviu inteligeuti.

Malio pus-broliai Jonas ir Jurgis, 
.paeina isz Kauno gub., 
,apsk., Antaszavos para., meldžiu atsi
saukt ant adreso.

Veronika Auksztakalnicne, 
160 Wahconali St., 

Pittsfield, Mass.

Pancvežlo Simno gminų, 
ant adreso.

atsiszaukt
gražus 8 tu imu ua-

Pajicszkau Vinco Ncvoraucko, keli , 
motai atgal gyveno Coal Dale, Pa., da
bar nežinau kur. Prdszau. atsiszaukt 
ant adreso.

Antanas Ncvorauckas,
Box 541 

Granville, III.

Pajicszkau Kristinos UtarlUtos, pa
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav.

Praszau 
i

M. Mcszkclaunas,
1526 Winters St., 

Philadelphia, Pa.
Ur 1 ■ Y 1 f.

Mano sesuo Ona Lazdausklqne, pa
eina išz Laukuvos para., Kudąiaziu 
kaimo, pirmiau gyVerto Du Bols, Pa., 
tolygi pajicszkau kita seserį Amelija >

‘ “■ Phlln- ;
Praszau

70 ak i ori u, 
mas, tvartas ir kitokį bud i li
kai daug visokiu medžiu 
dens visada invales. 
lai no prie farmos.
nueiti in elektrikini'kavuka 

geri arIc- 
uau jos 

gazoliniu inžaju 
Gali-

, van-
. Moks-

5 m i autos
7

rttiiddiiokltė, feot rdHZyklto BŽcdicn.
Union Watch :Co. Dept. 7£6
1016 Milwaukee Aver Dhi^gx)

- ...y.., ............ ........... .. ' ■ I'-"-' —

CAPITOL STOCK $125,000.00
STJRPLUS IR PROFITS $460.000.00

J ’ • " Mokame antrą procentą ant sudėtu 
plnjngu. Procentą prldedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos pienesuoso, nepai
sant ar atncszat parodyt kyngute ar ne.

! Mes norim kad Ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 

Bąnkas atydarytas 9 vai. ryto lig
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.

! I f 1 4 \ 1

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

IL T. EDWARDS, Kasieriaus Pagalbininkas.

k * h * A * 
^3 <

!• UNION"!
NATIONAL

BANK
MAHANOy 
u ^CITY-
J

CITY
M ..64 r

z
* didelis.

T

<

H. BALL, Prbz.

J

Pajicszkau Kazimiera "Labunaucką,
inteligentijos, paeina isz Kauno gub., Panevėžio paw

Tegul '
. Ljie sau dar dalimis pasiarzina, 
hi nes tas tai

Wolos. Praszau atbi-Naumiesczio 
szaukt ant adreso/

Justin Matckaltis
1389 S. Main St.

Pittston, Pa.

nelabai sim-
riei aszkos

visur , atsitinka, 
bet purtantis sykiu
priesz lenkomanija, tai jau ki
tas klausymas, apsireiszkia.

reik tikėtis

Asz Qna Pakropus, po tėvu Rądute/

Isz tikro dar 
kad Lietuvai be

Karboskalto, pirMiau gyveno 
dclphia dabar nešinau kui-. 
atsiszaukt ant adreso.

Martin Karbąuskas, 
Box 6,

Fayette City. Pa.

o
J

&
ir " t

■ 111 ..... .. 1 «■ .......... *.....<!-'■■■'. .. .. .................. ....

00 Ant Menesio
IMMH-*^’***

Talęsianczei Dolerei
yra isz/luodaml per .žmonis del teatru 
ir kitokiu pasilinksminimu. Kam isz-
. . . - 1 - , t

pus-bi-blUit Bąulrnmejus Kįz- 
lėen-tas' Barkėviczius, pirmiau

Mano »] 
la ir Vincentas 
gyveno Scranton, ,Pa. dabar nežinau 
kur. 
Ujcždo.

bonui.
lėtas parapijom! kurie gal ty- 
cziomis sukurstė kiapruju to
torių (davatkų) sztaba kad su 
kėlus trukszma, kurios ta ir pa 
dare.

Mat

inklo pasise 
ke but savistovia Valstija, tik 
kasžin mus szalininkystos. be

aks pa
sekmingai szalies reikalus ge- 

J*

sipurtaezydamas ar g

• • XkQ/l MHU A W V 14 44 VV(

VlBieins pajicszkau mano tęva Vinca Raduta, 
kas apie ji $ino, praszau .prahesžt ant 
adreso.

Mrs. Anna Pokropus, .
30 W. -lildge St., 

Nanticoke, Pa.
■ ............ . f > I

Vincas ŽalinAs, dede kriauezius pa- 
jiepzko Juozo Daukszlo, pirmiau gyvo 
no Mahanoy, City. Pa. 
siszaukt ant adreso.

Juozas Szmickus
t 835 Hartford Avė.

Baltimore, Md.

■ Praszau ht-

Box 30 Coxsakio, N. Y.

Paeina isz Vilniaus gub., Traku 
Tegul atsiszauko ant adreso.

.9~ '
Jos. Bautronis

■*' ’ 'd-1

Ašz Motiejus. Vjerblękas pajicszkau 
savo pus-broli Juliu Bartaszuna. 
Kuris Iszvėžiavo February menesi isz 
Hblyoke, Mašs., jieszkoti darbo. 'Pa
liko paczla ir du vaiku blogam padė
jime. Jeigu kas žino apie ji,praszau 
pranęszti už ka busiu labai dėkingas.

M. Verbickas,
. 565 Canal St

Holyoke, Mass.

savo pus-broli Juliu

•>

karves, 3 telyczlos, 
lei, vežimai, pleszkes, 
maszinos su
ir t. t. Preke $5,500.

ima užmokėti $3.000 likusius 
ant lengvu iszmokcscziu.

r62 akierei žemes,, 8 ruimu 
didelis tvartas, 3 vis- 

van 
5 karves 

* v •

akierei žemes,,
1 ♦>,< * t M • 11 f1 i • * ♦ M »

namas, i 
tiny ežios, visokiu medžiu, 
dons visada invdles, 5 
1 telyczia, 1 kumele geri veži
mai, pleszkes, visokios maszi
nos ir prietaisai, 3 
daugybe visztu. Preke $3*209.

reike ,J $2,000 
reszta ant lengvu iszniokos- 
oziu.

prietaisai kįaulos,

Rankpiningip

davinėti tiek 'daliig pltilngo jagu galite 
iszgirstl savo. >, name garsingiauslus 
dainorius ir muziko ant musu be-tru- 
bines fonografd'‘jkurias parduodame 
ant lengvu iszmpkesęziu

$1.00 ANT menesio.
'bT> « j * / »f i r « 1 ♦

36 Dainos ir Muzikes DYKAI.
Kožna mnszlna gvarantyta. ' 

Rnszykito pas jums o ,mes iszsiuslme 
tuojaus per paczta musu katalogo 
DYKAI. Adrėsarokite:
EAGLE GRAPHOPHONE CO 

104 EjĮST 1G-Ų1 STBEET
Dept. 15 New York, N. Y.

. If*t I I i* »t -% r* w »

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

velniui nesmagu buvo 
po tu keliu parapijom! plau
kus veltis, tai tas rado vieta 
davatkų ilguose kaltūnuose 
kad insivele, tai 
bažnyczioje durnavo.įo.

■ Kitas
ežioje yntbutiukas 
korespondentas isz 
Mielu vrilsZH
kos parapijoj grajinasi sk:ui-

Sztalm Vyczin su klc-

rado
r

davatkos

vel netikės
4 4

o
li

bažnv- 
Dirvos 
Detroit, 

kad kun. Skrip-

> $

Mabkaiczhite

dalai, 
bouti Skripka.

Mergina D* 
pirmiadls kaip ten patarnavusi
kini i gui, tas jia nusikratė, 
szabas Vyczin prikurstės 
gina pakelt bažnyczioje riau- 
szis ir žadėjo provoje 
remti, kada mergina 
pakėlusi, tai Vycziai
nno jos pakratę norsjirovai su 
idtikia 400 dol. r , . . . .

'Priraazyta 
dencijoj daug visokiu nešinu-,
gi u žinių isz ko reik nusisto- 
bei, kad lietuviai in telp krei
vas vožias inkrypsta.

Viską ta gimdo sudarkytos 
sudemorali- 
patvs, jint

tfti 
mer

mergina 
riauszis 
rankas

toje »koi’C8pon-

žmonių sapžines, 
zuoti protai ir, ne 
galo ar lai žmones teip Sau, ar 
tai Vycziai,- ar tai kuuigab,ne
žino ktir su 3 tuomi nuvažiuoją.

Ko?ėspandentas-j sako, < kad

<

roven pakreipi.
Turėkim vilti kad tokiam

laike brangiam, nustos ir mus 11119,30 iki 35 metu amžiaus; asz * 35 
vadai lemui vesi, kaip nors at- 
szaldins savo egoisztiszkus 
kreips geron puseji ko 
kreips gerojan pusėn >ko 
seniai mes visi iszžioja lan
kiam ir nors nesiilaukem, tai 
sulauksim, , . ♦ v ą* * 1 Į *

Girdimu k|id išsiuntė Pary
žiun du vienu puąiun-tuu ir nėr 
žine kokioms kvurabonis dar 
ten isz Aujerfkqs ręiktdiugos 
du vienas pusiuutinis, kad ten 
jo balso niekas neklausys. 1 • 

=ZS. R.

Pajicszkau naszlcs arba merginos 
farmu,apsivedirtiui, gaspadines ant

Asz Barbora Kazukauckito po vyru' 
Marcinkevlczienc, jpajieszkau

savo
nuo
nuo

mot,u, turiu farma 160 akeriu Žemes. 
Meldžiu susižinoti ant adreso.

Frank Lucas
Hamill, S. D.

- . ..........»

F*

mand 
broli Joną Kazukaucka, 3 metai atgal 
gyveno Bhyonnd,’ dabar nfežlhau kur;j
paeina ifiz KaUho, gub., ir pąw., TTe^ur 

A.1 •Mc’Kay, '■ ' b >
atsiszapkia ant adreso.

A.' 'Mc’Kay, ' i
.Box 155 , ., Stuyycsant, N- Y.

,1---------  ■ ..

Apie duugiaus dasiži- 
uosite ant adreso:

O. G. Mahori
R. F. D.. 3
Bpll^Phone

51-4 Factoryville
Residence & Office 

North Lake, Winola.

Prisiusk 20c. dabar

> y

Factoryville, Pa.

DYKAI
............. *T'

TAI GERA PROGA.
PAR DUOKIME T’K 2,500

X- A

Nesiusk mums nei vieno cento. Į 1 D AIG T U
PASINAUDOK JA

$JCITU LAIKRODĖLIU UŽ YOKIA MAŽA PltEKE
K.

- Orleano jPąmJe (Jo^u of 
Arc) ne|i^i,lgio bus priskuitytĮi 
prie szventujy. Popiežiui Be-, 
nediktas duos savo nuspren
dimu ąpie kanonizacija nu- 
kunkytos paneles, petnyežioje.

^Panele

1 '' . I

Neužmirszkitc ejiiant' gult 
suimtos ypkara pastumt . zie- 
gorius ir zĮęgorclius, viena va-Į 
landa greieziku, nes szimet 
vela pradėsim ezedyt szviesa, 
kaip tai buy b praejtadhcta^

Kuo totuos dienos 
vo, 
cziau 
ir
groioziau »

M Ko- 
kelsites valandą augs^- 
, gulsil valanda grcicziaiugulsil valanda grciczitm 

nustosyt dirbti Valandų
1

"^*7

SKAITYKITE "SAULE”.

/

t

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, parallzus, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
peczlu, silpnumą, užketejlmo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bilb kur. Pri siųski te 
20c. del vyriszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
Ir nesziokite kožna diena pagal nurodimus 
pėr du menesius, tada trauklje 60 dienu jai- 
KU nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nerolke 
laukti, pilnas užganedinimas, Adresavokitei

A. i*. O1VENS, DepL 43 . E.
152 W. 14 Street New York,

nos, dabar galimo parduoti žemesne kaina negu kur nors kitur laikrodėlius parduodu
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Tas atsitinka tik netikėtinai, kada muhis pasiseko nupirkti szitu Jaikrodellu daugybe žojnfau iszdirbimo kai-
t

r

I
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)

• NO doltO, kad ižgyrus musu tav6Va; bet kad Pasakius jums teisybe raszolne'tėip. Beveik visi žino, kad tai gc-
BANDYK PASIKLAUSTI KUR X<yiy JR PERSITIKRINK PATS.
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riauslas isz žipamn laikrodėlis. Jis yra vidutinio didumo, biskuti Storesnis už sidabrini doleri. Turi pinuos

j

•Oj y
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
,.,SU LAIVAKORCZ1U SKYRIUM...

cė. y?0BiRCUNA8 ir KOMPANIJA
12th. and Canon St, S.S. - PitUburgh, Pa

k ■ j r'ijį, J —s— . - ■
Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka Išlipinami savam budinke kurio verte iaineaa apie 

ki $150,000 ir vartoja szeme laike apiė milijoną doijeriu 
&' ir randMill *i_ *—•- -------■ va. —

taupintua Pinigus
IAS • *• 1 i* .t *

♦

‘4

Ivanioft. Už su- 
procenta, Šimiciia Pintiną

k|esos vidurius su 32 akmonais.
“ ■ •. 1 : 1 t, L j 1.' 1 *1 d 1

kįntas dėt tOs^paprastos pi‘id^asticė( kad jis gražus įir Idika teisingai laiko.
gh dėsniu. T°i8ln^hi laiko .czeėa, gvrantuotas ,ąnt '20 mėtų.

Luksztui storai auksuoti .(gold filled), gražiai groviruoti kiekvienas sklrtin- 
. Lalkrodehsuž $50.0Q niėkafl jus goriau nepaten- 

„ NoiiuostaUU, Itad mes parc\u0dąnj vi 
' • inžinieriams,

Jie visi pataria bh’įUintto' mtis, 
11,1! I - į   .Ilin Blį nil I 11 mil II—»
KUPINAS (U-lllAS 'TIKTAi ’ PER ' 

30 DIENU/' 
Unidn Novelty Oi. Dept* 827

sukiU klesu žhąonėfnb Suvienytose Valstijose ir ,Kawilpj i-“ h’ Wnieriaw. ir konduktoriaips,' irsoftitlkle: 
k'a?4lv|hni 
f .................... ,
■Ui prie to dar duodame vihiszkAi dyk-kai cckanczlus 11 ,dalgtu: 1) Auksuo 
tas rahkQgaliapis knypkius: 2) Gražius atskarus; 3) Fontanino plunksna;’ 
4) X-R^y aparatu, per ktn-1 galima njatytl kūne kaulus ir kitką; > 5) Gražia 
auksuota brąnzaleta; 6) Naujai paVcUtuotaHirltva,; 7?) Žiedą;8) Szopetuka 
bąrzdai; 9) Kombinacija ,retežėlio faktapĮis suslnerti; 10) 'Pinigams ihasz-> 
nele sU slaptingu uži-hkturil) Grėžit auksuota laikrodėliui retežėli

uis, jiii'ininkatns, darbinjnkhbjk, farmerlaipd/ turtuoliams ir Blednioms.
peš lalki’odells vei'tkfe hiažlaušlai ^ŽŽ.OO, gi mes pardundame- tik Už $12.95.

tas raftkugallams kpypigius: 2) Gražius auskarus; 3) Fontanino plunksna;

bąrzdai; 11) Kombinacija ,retežėlio raktais suslnerti; 10) Pinigains ihasz

Vieup tuos pujklus daigais jus gapaįte ylsiszkrti dykai, kaAh prisiusite 
mums užsakoma ne vėliaus 30 dienu huo szldl. Nobinnsk ihuihs plHffcu hėl
skatiko, vlėn tik prisiUHk iszklrpeB isz sžio apgarsinimo kuponą, pąrftszės 

' ■ ..... . _' • i.
a^lnk mums laikrodėli Ir kitus daig-

.......... j 'j.
Dept. 827.

vo tikra yarda,' pravardė, adresą ir kiek laikrodėliu užsisakai; Jeigu 
. g'''turn nepatenkintas bęglu 30 diėpu,

tus, d tnes ąngtajUnSimn pinikus, .kui^ubs, juos ątsipnignjas. ,
UNION.NOVELTY CO, ♦ 11

1016 Milwaukee Aver
♦ '

i . -

■mI mIK flhiS
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i sa 
bu-

Chicago, Ill .1

■ 'I

1016 Milwaukee Aye», Chicago, III. 
Tam įstos; —

Moldtiu jirlBlusti man jusu nupigin
tą kaina .parduodamą 23 akmenų auk
suota ‘‘Gold killed" laikrodėli su 11 
jutm pažadėtu do.vanpms daigtu. Ap- 
laikes tavora asz užmokėsiu $12.95 Jei 
nebusiu patenkintas, laiko 30 dienu 
sugražint vis|ca atgal, o jus sugra- 
žlnsite man pinigus.
iJ -Vardas \................u.... .........

Ądi’esas 1

»

__ ___ I. ■B ■ ■■£! .JjįJ * ;;
7!Xį! A

po kontrole Valstijos Pennsyl 
f^jnigus moka 4 procentą. 811

_ $ in visas dalis skieto. Parduoda lAivakortee. Užlaiko

W ir

r O o eBl —ew I— **

4

otarywina knncelarya del padirbimo doviemaficriu 
kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užralie- 

žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karol itrns Varasaiaus valdisako KotarijuBzo.
.«iiiM’4iiiiLU>Jhi —» mO'iiimįimilą fui.ii a i wo bei

r

Notar

žinis skyrius randasi vadoviste getai žinomo
(t

* *T

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių supus, broliai ar Šiaip giminei yra paimti j kariutnenį ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra p>vo 
tinta valdžios nešioti tam tikrus Žiedus su žvaigžde* Nešiojimas žiedo au žvaigže fra di* 
džiausiu garbfi ir paguodon8e kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie Žiedai yra labai graliai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yfa giliai įpjauti, viriius^rti enamel raudonai balta 
Ir mllyna parva. Toksai giedąs turfctų rastis pas kožną vieną mylintį Laisvę ir kurio gimi-
n6 yra kareiviu Amerikos Armijoj. Ti Žifcdą gali nešioti kaip vyras taip Ir moteris, ir ga
lima gauti su vlepą, jdyie^rp ar, irin^ žvaigždutėms. Užatėliuodami Šj žiedą, atsiųskite tavo 
piršto nherą aut kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųakite, o mes jums 
prisiusime tą garbįs vertą žiedą# >; ■. * . , . , ■ f. (

JO K Auksinis.__

PrekSs Šių žiedų yra sekančios:

’ S tori i n g;.......... ... .................

...10.50

■M#.

e

i

14: IC Auksinis...
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamuos pešioti špilkos,

• * . a * k • •   L'Jl   !■ .. — .. - —1 ___ A - • M. . .Am* * • 

13.u O

paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
preke; <^ž kožpą.

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo,

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ine.)
160 North Wells Street. CHIGAftfti JŲ* į

!».l d f i
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Dtp. 60
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Nudžiugo kareiviui visu vie- 
szpatyscziu kada dagirdo, buk 
kare jau 1 
Amerikonas!

/
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tsr.i'^TTęrr
iitejttt pūs manėi'/Ąt-

Ta diena yjimtok Eligijus ’A» J
porodziezio rast no galėjo, net 
imt i^t^aus'toda.atęjaju >vy^ 
nyczity, pakakęjom E Ii gyus. jka 
turėjo japi .jPŪSakyt) prasze 
kad no užiuirsztu atsilankyt 
pas Etabmta, po iszejiuml 
Zigmanto, - i njį
tuom. i Gynei jonas. JJiojaus * sRin 
bei nueidavo kn*katėh,po “Iru 
boėziunp ■ • fcur Zigmantas Juru- 
jp, vpašisam4ėS imsįih > jinai b
idant pb ntUkimni?yojkalo zsu 
Zigmanto kmioyętkiansę ga
lėtu pilsiūmtyt) tajėf dol--ku- 
i’WvUū<i kelia keliavo ir visko 

W H *

n a vh ;|t :• ‘ .. ki
Z tamsta vMldp,7y&wntwki -

N.pdŽtttgoiSrįi

Czion mano sniaugę Ūž -gerklės 
Vokicczoi, rėjlto gelbėtis O dėl'

’ X, 1 ' V ’ V’ ' "M

to tūriu savo iiamūs parduot 
ir. parduoti turi but. ' Tegul 
perka, kas noH.o. Mehkaiiskai 
ar kas kjiaS man vis tik ti,ėk»... 
bet velihtau gerinti, idant pa
tektu Pieiikauskarii,: nbsr asz, ir* - I I ' < ■ ’’ I - ’ *, ,

ĮdsUi geriau to plono....... tegul 
ir jie-ųimiii pavalgo. ‘ JSztai
• ** * ii 4 ' h . « a

J’»* ’ *• , . 4* 1 J * ’ *

ir parduoti turi but;

tegul

ka, parduokit mano kahnn o 
prisiunskit man piningus, jei
gu. Dievą mylite. <Asz czion 
bad.u stipt turėsim .. ,

I Bet ka-gi tu sziieki! -ė’ 
uQuzganedinimu

• 1

užsibaigė. — Kur

h PIKTA
S BOBA

— Na-gį pasakyk man kam 
tamista pa k vėtei mano pas sa- 

paklause netekės kan-
%4

vc ? 
trybcSJ • .... ,:<- 'I

, Idapt piauq uiszpirkt 
met, o aini paimtumėt, 
kaimu, 
mano toviszke 
Juk ir mano ex-paczei 
gas .turbūt sugrtižiuths, del to- 
gi turite jiajti. sudraskyt nrbd 
pavest kam lie buk 
vis ne statau tave jokiu dsaly* 
gu —■ kam norit-galit atiduot 
kad tik man pinhigiiš diiot ga
lėtumėt; jdhnt apmokėt 'gale
tau skalas savo ir kad pasoga 
savo galetau atsiimt mano cx- 
pati.... 0>asz — dadave po va
landai atsilsio 
jnodiejo’fie’-Tlkims’isz tos ligos 
— kamputi pastoges ir darba 
sau rasiu, 
dėdžiau!

Tai pasakęs atsigryžo ant lo 
vos veidu in siena, peezeia. iu 
Eligįjū, kas stanavijo ne K'bai 
npcla atsisveikinimą puskutir 
nt Kligijus pažvelgė ant jio, 
spjovė^ peęzeis trukelcjas ir 
iszcjo trenkdamas durimis.

„Jau buvo ant. .trepu, ; kada 
Dziemba igzbęgo paskui jįn, 
praazydamas .da pas pana; dc- 
dis papiurnėjus sugryžo.
. Zigmantas gulėjo ir dabar 
teip pat. ir tiktai galva atkrei
pė ant ątuboę.,

— Mano tu ęKrJėdžiau atąi. 
liepę saldusiiiu iluilsu.
manc-gi myli, nes ne abejoju, 
kad myli,, ątsiunak man Boroil 
zieziu parūkyk, jam, jog jis 
man kaltas. Ant visos pasau
lės, jeigu kas teip szauna įn 
krutinu kp.mt po tam turi atejt 
jam sudėt savo vblinimus kad 

Pasakyk jam,
• ' i 

Eligijus tiktai -pavirtinau- 
čzM Ūgtelėjo su galva ir iszejo. 
. Tuokart. niekur. nesiisrlaike, 
skubinasi, namon pas Elzbieta,

l

mano 
parduokit^ ,gntt galo, 

kam pĄtys. 
, prtso-

, asz su-

jeigu mane

Likie sveikas ex

tas ne numirc.
•jog nsz grąžei praszau I

u^aip

idant viską jęi apsakyt, ka gir 
dėjo.,
ka .apsako,. vienok; davė' 
prast Elzbietai kokiu
fra Zigmanto Ir hpie ka jam
Sna* i j . ,I I t™ 
mano padaryt! 1

Ne visiszkai gorai vis
am 

m i ori u

D ka-gi jis su savitu už
X . r -

Plauszkie man Visokius 
szposus — kas gali pamyt! —r 
atsake Elfgijus —‘‘ Sake buk pa 
aiduos iu priisiszka kariuūiėnp 
arba Pnisupse jieszkos (sau už 
siemimo^ 
IIS*

UžsimįėlipO. JiUblę^.
N usKUMskĮtę, jum Graęi

Plauszke, kaip kva i-

1’ y#

( •
7

1

Apmokėsiu )paautiiiiio.
T

I
<

V

‘h 
d
5

1

V?

saUiiIs
i

..... ■■»■•■■■.... ........... ■....

;į*' nur> savo mylemos ex^pabeios
-v-. JSiąkrgi.ten. skoluTpūjūe #ŪW pasiuntimo loneiit-
paklausę 'Praęijptyaė* į-Jv

iiA‘2wUi2<< ■r

įa tlūkso kaiszita deimantais.
>■

Ūidėbhc I bęt atmintis brangi 4^ Be 
neužmokama!! ’ Papildžiau 

blaivam stūpe^-, b! užrėsziii^t | t°ki niėkis^ka darba, klfriuom'

. ; Ui

• — Ve! tai asz žbiotUū | jio «gal hę teip (balsei di 
v- tarė Zigmantas
dali jiu padariau budamaė po I

V ',

isžejgu, t rokundusziandįen;bjaurmub&iu labatlr
i,k; saugojo.

ąąvb. gyveuimęUubtfeme; Daviau tai niganai

iszcjgu, ~ ĮU'bii dpi1;
huo .to miiiio bUS’iis

. ‘ * • . ■- *' T.T •’ i>

TO’ niekados >1
feiįttgojo., gaįliuoėiu už ta. savd jĮ <įiflė1e

i/'1 ii I . Jl'iwi , -w*4 • .j •.» ...»

tfo5 niekados
poJariaiLir nė biiviiirjiripratb^Ipa kaipo dovana
‘ * * ■’7'

r Jūk yis, ^niūžiūii: dau-jiiu jni kodylą dprukiiit

TTr/4 A

'V
I

TARADAIKA.

9
1 ■*;; ^^7-py:. ■ ■ y?- V* y

Itzmintiiiga motere.

. iBajlkoris S. apsivedė 
patogiu ir jauna panaite. Poni 
bankięriene pasirodė labai ihz- 
mintinga moterėlę, tuojaus po

Kada tuojaus po
LO 

fczale savo puikios moterėles
" JI -'e ’ L . ■ •:

apsivedė 1

■ti

I

i

datyte> j

di, .iszbli&zku^i iszdžiuvUsi, Sė
dinti prie stalo; priesz jin sto
vėjo bliudas su dulkiu tai tirsz- 
tu valgiu in kuri prigrūsta bu
vo ^zmoteJjs kiaulienos, nega
lėdamas Zigmantas paimt to 
jovalo in burna per szulksztu- 
ihA plojo sii. szauksztu ir 
sze; Dziemba teipo-gi 
blihdo valgė

mai- 
isz to 

nepai siūdamas 
ant nieko, nes pasirinkt valgio
del jųdviejų ne buvo galima* 
giliukis, da jiu kad ne norint 
toki gaudavo ant bargo, o ir 
tokioj jo,valo ne visados in va
les turėjo: < - • *

Kada Borodziczius 
Zigmantas ne

' nejv
■ we jo 

pasikeldamas 
nu6 stalo padavė jam ranka
pasisveikino 
darni.

I t

vienas kita tyle-

v e

. •»— Ziurek Qracuti mano 
tarė — koki bestijos tie Vokio- 
czei, žiūrėk ’koki valgi žmo
gui drysta duot, teisindamiesi, 
kad ant bargo kitokio duot ne
gali. Pas mane meitelei isztik- 
ro geresnio jovalo ne nori esti 
da su apibarstimu. Ne praryt 
negalima! Na o^ka-gi daryt? 

|i ... *« , « 9 ' f l« 4 f » ♦ • * 4 * * **'
užstojo gavene po Užgavėnių.

Atsikreipė in jin.
— Ncmielaszi rd ingai 

savo , kulka -r 
-r-da dabar jau 

ežiu, kaip ji per mune ejo;..^. 
Vienok Vis Jai buvo pęieteJisZr 
ka ranka paleista,-r*-, gyvastis 
kibirksztele likosi da. Žinai ko 
Gracijoje? asz gal Kapucipu 
pasiliksiu. Niekas manes jau 
ne nori dabar. •^- Barzda užau
ginsiu, (poterius iszsimokinsiū 
o pas-Kapuoiiitis norint sku- 
nerei ir nltię'geras  kaip tau
tas iszrodo? < / ;

gražinai mane 
kalbėjo tolinus

O por-

• , *”7 i / X‘ ’ r .**•<* i-Į *

— Man ? man i kė 
Graerjonas 
r

ko -palauktum’ -net visiszkai!
JL t l-’»‘

pafeyeiksi, Q tada’, kitos nusies 
tau in galva atejs. Pas Kapu
cinus visados laikhs o 
ant senatvės barzda tau 
ria^u žels. . ? . - <

fr-JrHa! na-gl palauksiu da! 
Bęt sžposas tegul ejna in sza- 
li--^ atsiliepė Zigmantas.'- 
PrioszAavc fprietęliau jokioj 
paslapties ne turiu, norint po* 
nas mano paezia daug kibiai! 
myli negii ihaifc — 
asz tau-gi prietelium 
ir esmių

m|Hi

paszauke su 
Gracijonas ir inkiszcs 
szoniu ranka 
ma išželi.

— $ztai te turėkis., 
bado po numirsi!

\ Zigmantui 
stojo.

isztraukc
in ki-t

savo

isz

aszaros akyse

— Dieve tau užmokėk — 
bęt ar-gi tu turi pats už ka na
mon sugryszt ? .

— Nesirūpink apie .mhue* 
asz turiu, turiu! — paszauke 
Gracijomis atiduok szuiliįn 
ta kiauliena su kuilu, o liepk 
sau ka geresnio paduot, o ge
rai pavalgęs ir (Sveikata pra
dės sugryžinet ,ir pūjiegas at
rasi. Hej Dziemba!

'■>.— Ne! sustok, palauk! pa
szauke Zigmantas ant paklus-
no Dzicmbo, kuris bego užte- 
luot goresni valgi. — 
czei slivodc pininga, 
suvis, jeigu pirmiau ne apmo
kėsiu skolos, atimtu man tuo
jaus viską, o paskui vėl ta jo
valą davinėtu; eisiva pavalgyt 
kur kitur, ir 
tuos piningus slaptybėje idantr 
niekas 
gausiu piningus už kaimu. 
Bet ant meiles Dievo mielas 
Graęuti parduot, kainui! par
duot! parduot Elzbieta su ma
nim ne gyveiio, o ir asz pats 
dabar ten, kur pirmiaus su jia 
ja gyvenau, ne, pataikytau. 
Ne, ne.noriu! ejsiu in .svietą! 
budelei te paima kainui.

Teip kalbėdamas vaiksztine 
jo po stubii. Žiūrint ant jio kas 
isz to žmogaus linksmo drūto 
^magaus piind; juūnUhiėnisžko 
karszczio, pasidarę, kad- vos 
skūra būt kaulu karojo. .Boro^- 
džiezius kone

Vokie- 
no duos

turesiu * laikyt

nedasižinotu, pakol

kad- vos

i 
iflzliubui. i 

szliubui bankieris, .arsiSod 
r 1 ‘
Ir biicziavo josios rankutes ir 
lupeles, toji užklausė jojo.

— Pasakyk man teisybe, 
inano inylemas, ar 
szliūba bueziavai kitas mote- 
res?

Bankieris tokiu netikėtu ūž- 
klaužymu savo paeziulęs, neži
nojo isz pradžių ka ant to tū
ri atsakyti, bet jaund motėre 
nedavinėjo jam atsilsiu, pakol 
neatsako ant josios UŽklausy- 
mo. .

;... tūriu jin 
iszpirkt Už ka tai Hėbiikl'Liep- 

nn- 
o pa- 

‘Ibzei roikc jin sbgražiiįt!
ii*4 ?'

' O kaip-gi jin atgauti 
nuo josios?

paszauke

tai' ^okiszka iirveiicijė!
y ■ ‘ 1.'- ■ ■*'■. ■ .r "■
giiju, galima žinot nor kiek jiri Imazgot paszventiht ~ 
lęiėt galima., 1 i’**1 .......A...... u
i-Ęrileist tiek-gi..,,; Klatii ,
syk Dziemba kada pribuvai kaip iszgaasi 
in ežia ar jau asz turėjau sko- laužydamas rankas
lu ? ‘ Į Gracijomis. Asz prastas žmo-

— Man rodos, jog ne,

lėiist galima.

turėjau sko- laužydamas
Gracijomis.

. nes gus, asz tos roles atloszt 
atsiliepė pataikinsiu — asž’pric'tos mo- 

teres prisiartinimo ne galiu tu

ne
piningu da buvo —
isz kampo Dziemba..

— Ve! bot tai buvo pinin-lrct ir susipažint su Jiaja ne ga

■K*

gai jau paskolinti! o nuo to lai bu, bijau ir bridinuosiu.
ko kaip pribuvai ar ne skaitei — Tas teisybe Inn! Jeigu jia 
kas priaugo.

— Dziemba truktelėjo pė- i
czeis. 5 i • jaus nuluptau nuo jos. t.

Nę skaičiau, radau žmo Bet dovanėjaul ne vale, 
Tūu {atimt vienok turiu!

LA:

ja', apt. .ulyezios patiktai! ir pa-
1 . 1 1 . ; 1 1 ,*

- hregetau unijos kaklo ji ji. tdo-
jaus nuluptau nuo jos. ■

.4) 
neatbuti-nes ir arklius .hotelije po u

boezium” badu stimpanezius.. Įindį reikė!
ę po tam.;.. Buvo .piningai pas 
poną ir dilsiskolbiejo, o 
kas prie pono iszcigm /.

, — Kas-gi dabar atmys kiek Ine! meldžiu itaves, -gelbėk! : 
skolų turiu? — tarė Zigman- Žinai ka? — tarė su kai
tas. — Vienatinis tiktai spa- lybe Gracijomis — tai dovanai 
sabas kada piningai atejs, liep |asž to nephdarysiū. Ka galiu 

ant io aukauju save — viėnok 
tegul lįtokis veikalas

■'Į. •

Galiu numirt
• I

i *' 

, ne 
man Įinuodemes ant savo

noriu los *h M i

stivžlnes
pBrangus prieteliau gelbėk iha- 

gclbck! :

siu apgarsint prie būlso bara 
bano, kas turi reversą tegul lįtokis veikalas — mylernas. Ziy 
pribtma o gilūs savo pbiinguę. mantai kaip-gi gali reikalaut 

-r-. O tu tik vis szposup kai !to nuo manės, kas ne yra mano
. ' I -1 *

bi daugiau nieko — pradėję (galybėje? ♦
Gracijonas —- czięn reikia apt į 
tjki‘0 .pasikalbėt a p Jo dalyką ishiūnt do?
svaigti. .Gal galėtbvu skolas ’ — Panaudok žydą, 

r ' *apmokei;, Ūsž pamišta paimtai! pvelne, bet ne mane. 
SU savim ir teh iianilė phis isz i Toliąus Dus. 
iszsipaiandytum kaip pats nod 
rėtūm. - ., „ .z . v (l

■ 1 |j I

Namon?! asz Uė vrtžiuo?4‘ 
kojiv mario Jen ne stos -r- Pltt- 

Pava„|

.Gal gklotUvu skolas J

r

&

• ‘Tai ka-gi asz panaudo-

bdba
i

Ik.,.

Du insigeria
9

y

Szenedorije 
.vaikinai 

pateko in nagus italijonkai, 
Atėjo pirkt obuoliu, 

Ir savo paprastu budu 
Užkabino italijonka,

Kaip pajukusia beždžionka 
Tai kaip phdukus kate, 
Abiem terlas apdraskė, 
Ir teip smarkei užklupo,

• Jog vos akiu neiszlupo. 
Kitu kartu, del tokiu

Nesipores nuo
žiopliu, 

ifalijonkos, 
. obuoliu,

žinoma

tu priesz

' r • c 

mano
ne

I 4

siu
paszauke ;Z igmaiitas- 7 
dink tai.kvailjrsta’ ne galiu žiu | 
^et ant, tos vietos — 
tau tiek pajiegu.... pernakvot 
nevat po pastoge savo tevisz- 
ko .lizdo ne galetau, nes pe es
mių vertas, ture tau nustipt -r. 

Važiuok tu ir darykne! ,ne...» 
kapoji!.,..,

nė iūrė-

# # «

Tame Konektikia
Tat kūcai netikiu,

Merginos nuo juju nepasika 
voja, 

Ant kožijo žingsnio, zagabavoje 
O kur ant butdo buna, 

Tai nuo kucu peatsigina,
Kaip bosas namu ih kur isz- 

ejna.
Tai kaip velnei ant moterių

< - ' ejna. 
(jaspadorei ketina tai padaryti

a m • k e

u

Ginklus in$ltaisyti, 
Gasjiadinems inteikti, 
Kaip ir szunis szauti.

v —. ^\a, zmoma tu 
brangioji juk kaipo vyras 
karta pabucziav.au,....

— Na, tai gerai 
tam nesistebiu....
buczki tiirejai kiek, mokėti 
ba jus bankieriai už viską ba-b „ M " f* k
dai mokate gėrai....

Bankicris norėjo užvesti kai 
ba ant ko kito, bet paeziule 
nesidavė apsimalszyt, ir 
pradėjo: ,. 1

— Duszclc, atsakyk tik ant 
mano užklausymu, žinoma 
kad mokėjai

asz ‘ visaif.
juk už kožna

vėla

užklausymu,
, kartais pinin

gais, dovanoms ir t. t. bet no- 
retau tikrai žinoti kiek moke^ 
jai už kožna buczki?

— Na, kad jau teip 
labai žinoti, tai mokėjau 
10 doleriu ir daugiau.

— Matai, — paszauke nu- 
-džiugus paeziule, — jeigu nio^ B
kejai svetimom moterem po 
10 doleriu už buczki, 
mano buczkei butu tau verti?

— Neužmokami, 
ianioleli! (

— Gana, jau gana, asz ve^ 
luk geistau žinoti kiek yru vėr 
tas mano buczkis. Ar šiltinki 
ant to, 
verti du kart tiek, kiek kitū 
mdteriu, sakykim po 20 dole
riu už viena?

t i

, Sutiko bunkeris ant to.

• # #

Tutime czion Amerikc tokiu 
apigardu 

Kur prisikimszia latru,
■ / 1 Girtuokliu, vagiu,, 
Bolszeviku ir kazirninku.
Kurię per pedes pasigeria

t ų J staugia^
r t . •

staugia
I Muszasijr vienas kita smaugia 

Juk žitje, jog peczeje,' 
Nesiranda geru. ojbeeze,.

Mažai ten geru žmonių gyvena 
kas I Bus apie tuosius nickszus gana

5

. ^Kas vjn^nis.
Juoziik, ' pasakyk, 

f-,. <■ > ... <.
-V“—* gi poiiė moisteriene. I Daugeliuosia vietota szlekti

J < '' 1 M 1 v . •
1 , . 0 1 1 ■ 2 ’ • « ,

— Ba mUsža t meisteri.
*-•0 paskui kas?

-/h— • -r* gi'melstėrify-bū /plusta 
ant gizeliu; gizelėi inlisza but* 
szus (mokinius). Vaikai yra

a w -d ” ‘ a r X A *

•O pūkltoi kas ?

<- Ir

jauniausi, ba visi juosius mu-
sza. ......... ■
-------- , .............—................ ....... -
STATEMENT OF THiJ OWNERSHIP
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# *

, • laikai užėjo,
Vyru tisas narsumas nuėjo,

Negere aluezio bobeles, 
Nuliūdia net ir mergeles.

Net ir szluota paymą,
Viena laukan iszgena,

Ba pinigu neturi, 
Ta suvis ne kaip.inžiuri.

nori
nuo

tai kiek

mano

ir ;

jog mano buczkei yra
— i i * * * n • .n , «>

i. - - -' - - -. ’

I

r
* Į Pirmai kožna pas save szauke,

9Žodeliu meilius taikė 
Sziadien szunc siiukeis vadina 

Ir da su kuloku grasina.
L. I To vyrueziai neužmirszkite, 

j: Ant. kaktos užsiraszykite,
V'I'O kaip velei gėri laikai užeis, 

Velėi bobos in akis ęjs, 
Ant burdo vadys, 
Meilei skalys.

- * . # * #
• ■ . 1 -t, '• '

Tokis vyras tai tikras kvailys 
Kaip negelys, 

Jaigu neisžmiiszti 
/

Tokios bestijos merginos^

MANAGEMENT, 'CIRCULATION ĖTC,1 
REQUIRED BY THE ACT OF 
CONGRESS AUGUST 24, 1912'

‘ 1 • I ‘ * 1 1 . . . 1 A

♦ -\  Į—M 1 '

Of the ‘‘Saule” published sbml-weekly 
ftt Mahahoy City, Pa. for April 1, 1919; 
State of Pennsylvania

/. 1 ‘ I

Before me h, Jurit|rie of the Peace in &
( . w , , . J 1

persorially appeared W. D. Boczkowskl

‘•j*' i ■ \k <

> Vąlksztinedūipas *-po - ptūba 
kosėdamas irSpjaudydamas 
laikais liiit v ant kyilios 
Bėrodžiczius sh didžiiiuėi-li isz-

,r

i ■■ > •

: verkt prade jo 
teip buvo sugraudintas iszradi 
mu Zigmanto paveikslm •

— Zigmantai mylernas buk 
geresnes nusies! mesk ta despe 
racije ih szalil O isztikrobtaVe 

t nei • margas 
tave davede prie to, o tiktai 
desperucije. Yra nuodėme tyo- 
tyt vilties, 
vas. .

— Kokios vilties? r 
juoke Zigmantas it— ?greieziw 
t i keęziaus i Į ųžgVitiyimo j žeineė

paszauke
tesoneziu;- balsu į

idųnt pirm.yjs-j ne mano kulka
Mit

ne va t 
ge- 

11

ka daryti 
buvai!

Į - , . * i

Padavė vienas kitam .ran
kas.’ ■ ' '

mano

Borodžiczius &ii didžiausiu ?f::: 
I 'f

gaseziu paregėjo kritu jus,
Zigmantą nnojb-in kampa kur t ’ ’Ir "f
jsedejo Jjziemba -u pabueziavo 
jin in kakta, paėmė už ausies 
ir atidaręs duris iszmetęr, laiu į ’ \ f •*

jin in kakta, paėmė už

pakol žmogus gy- kan. Pats sugryžo vpo tain pas 
Gra^cjjona.
. Dklhusyk^prieteliau-- 
da man padarJrk nįglone viena* 
ūitdidži^ūsęJb ūlhkh itah) (doyą-

lIHWH
. i*-’

po niaho kdjU'?JiėgŪi.;t|3?iVyst 
Spindulelt vilUbB žvaigždė^.—• 
Ka tu man,vsja4da kalbi!

Nuleijęę įgūlva ^Gracijonas

Hztai teip! —rffiUdąve^ig 
piįntas

įklauso aptitudes, J, lav 

į

/ KZ.. X . . 1. . !

tiOju! \i/i'uiįįūt Ukmehi ant sziy 
dibs; kuri 'balsei $lėge mane, j 
nuūžėk jin nuo mano kruti- ! 
nes ! '■ >-n r į.

Pabueziavo jin ,ii> žandus.

i'J 
ke pasakysim ’todM;i<>gnhbUW! 
mano prietoUUM A^-toū iMžhiū. 
kiu, kaip

pacziulei/vuž
Bet atėjo laikasCounty of Schuylkill

Before me a. Justice of the Peace in & 
ifor the State' and County afoiesaitl,

, - jtLLX Ju. ‘i- ■' 1».'T

who,'having been duly sworn accord^ 
ling tb laW, deposes and says that he 
| iš the * Business Manager
‘‘SAULE” ‘ (The Sun) u.

j following is, to the bdst his knowledge 
land belief‘a true statement of the own 
ersh|p, management (arid if a daily pa 
per, the circulation)'"of the aforesaid 
publication for th‘O date shown, ih tfafe 
above caption, requited by the Act of 
August 24, 1912, embodied ih section 
443, Postal Laws and Regulations, 
printed on reverse of this form, to 
wit: ‘ '*

1. That the names.and addresses of 
the publisher editor, managing editor, 
and business managers are:. a

•I

338 ■ W.Mahanoy Ave.

• of the 
and that the

J

šau isz 
’ galvos.

su-
y . Ątejo namon

♦jį, i, . ,1i' 
V.

'f.' * f

Uz 
kožna būezki Ukuri \davinejo 
savo saljžei jaunai paczitdęb 
mokėjo, po. 30 doleriu.. Žino
ma, laike t saldžiu meuęsiu ka
da jąunos poros.; tankei > Uu- 
cziuojesi — bunkeris mokėjo 
noringai savo 
buczkius.
kad mokėdavo ir mažiau.
,Pq 15 metu pagyvenimo, isz 

priežasties nupuolimo vertes 
visokiu akcijų, .bankieris 
bankrutinę.
baisei .su&irupinias Jr ,rpuliu- 
dįas, apsakydamas pgeziai ko 
kia jin amlaime. patiko: o

— Neturime jau nieko du- 
szelia, esame ubagais, ryto jau 
neturėsime už ka pirkįi pjyętiH.

Bet paeziule .nęlahai nulindo 
taja naujiena, kalbėdama;.

— Nieko isz to sau ' neda
ryk, • mano. mylenųis, pjevas 
mums pagialb.es, ejmc tgūpnli 

ant azviėžio » I
nuvargins

Kokis .tai kvailiukas in mer- 
s ' < gina insimylejo, 

Na ir su ja ja paežidotis norėjo, 
Szimta doleriu .iszliko, 

Ant įia^edu, ba jam patiko, 
Nupirko jr žiedus,

Ba mislino, joj? tiktai jojo bus.

pabėgo,

Ii

M1
the publisher editor, managing editor,

£ » 'i-

Publisher, W. D. Boczkęwški-Čo.,
i.. .TXT A<«Viowiaw

Kur ten, toji viską suėmus 
. -v pabėgo,

No, sju t>iey nepasakius ižbego,
1;^- ’ 

Editor, F. W. Boc:

Managing ’Editor, įįt-^ar*’ 1
- . W; D. Uow.kowdki»

' ; 338 W. Mdhanpy Avė. 
rlAlorftK'
W. P. BOezkotrBki, 

* <1

| 2. That the owners arc: (dive hanię

p \ i Į or, if a corporation, g|vė n,arheįi' hrid 
J-* V “j addresses of stockholders bwnirig or, 

Man dMmUsto auektym begda- ■ poWg I per criat or more of the tout 
. 1 ■ ; , i A, .(amount of stock). ' r
■ \). .w-- klausyk-gii 

/bėgiui buk girtas pajjr!

, . ■ ■ .. . • .

ii ^^sG^uti, busį' .man tėvu k ” , '. ;k’ *
r * ■ • " -i

^kkyk, salęy;

czkowski
•h* 7^- ' T'/ '- ■ ’■> \ W W- Mahinoy Ave.11 ■»'gOiaXKjtUm..>if: Ąjji li . - Managing •Editor,

SĮfckyk, šakyje '; '
gi I portwiuko aproilzieziiiH. ,iusln(16(, Manwt

ja

* t !

įplenipot^ijejkoldlt^Wj !
brangus.41110 mdnes — paklau- ipardaviiū^spiiKaiapmeavęsit

Ko-gi reikalauji

n " r t f 1 \

už kiekt fliusprensitiwtiduois^
•lit piltduęb^ūūi 8ūŪH4HŪ#Mto I

?WJ tiG’ėda, o dienok spavię-j 
dMU duriu Ht (tumszesi iii kri^i

‘tiŪėiGh.bfri, EfiitŪ-$lŪOgUS dorasj|and ąddi-oasea of individuals, 
utoukeHuuOūo prakeiksi•...

4-

k

■,.’iS V -

338 W. Mahanoy Ave.
''J's'.'r / ■ A<1 .» ■ ' .44 k !

Vaikinas norėjo bižni parduoti 
Norėjo

jėszkoti 
' Bet-Jorolis ne leido joju, ■ .

O tęguL skradžta žemia, to- 
■J * , • ’ ,t _ . L — ' * •

- ' *■■ ■'*'į ♦'* "v - ’'l '.i'

Jeigu prigauna vaikina^
O kad ir būtu hpsiženijasj 
tai geros bobos ne butu 

tarėjas.

traukt, pasivaikszMuot

Orė,’nes. esi' labai 
tuom atsitikiihu. i... r.

Ir nuėjo. Susilaiko :uit vie
nos ulyežios, priesz puiku- mu- 
yin i narna, aut keturi u JęipS- 
niu, kuri patiko bankięrjui.

— tarė pati; ^r- 
namas ir ne ęsi

Na ir . vos ailt vietos apsistojo

kia mergina,

tai geros bobos

> i - 1 1'
Gerai pasakė. >

— Malio kumuti, jiasąkyk tu 
man, kaip tokia didelis varpas 
galėjo gautis ih teip augszta

*■ * . \ 1’

* • I . ,
piningus4 i ė -jWl^Unsi

(Skolas apmokėsiu.,a. iiliiaddjė^ 
užsimislino sustojas 

, nuleidęs
u; .

-r man • 4 • • • • inas jsz namu 
gerai

še Gracijomis, t
— Praszau Eligijo, bet tai 

be-be tne-iinę<p no vyras 
atsuko SSigttiąntaą.,’— insiverkp
tnslžlumbo no . rasdamas sau 
niekados jokios rodos, Vien ka 
* 4|
pasimeldę ir . pasisupęs ktiff 
tuiioje inalszm, o nieko jis tau 
gero nb padarys. Turiu skolas,

Gilei 
vidur i ję

— Matai, 
taį yra musu 
ubagu kaip pats mislinat Jei
gu ‘tu mane būtumei dauginti 
įnyle jas ir tankiau bucjuav.es, I V tfBr-
o nebūtumei

W.D.Boczkowski, 338 W. Mahanoy Avė
Mahanėy City, Pa.

kiii ta ragana franeuze, kurios i|v.L.iioczkowski, 33S W. MahaheyAye.
. . . . I A ; Mkhanoy City, PA.-.

tguges, and other security are: (if 
there (irę none, so state.) None.

W.p. Bocikowskl, .
Business Manager.

Sworn to and before me thia
• 26-th. day of March 1019. 

Win. C. James, Justice of the Peace,’i j i. . * r My Commission expires 1-st. Monday buvo mažu varpeliu
in January 1922* I tiek IdėTU UŽŪugOr ' 'J<

t •S l

I "II >W|» 

k'

7

sžiUiMliptt. ptof-im in akis sa\jo I 3: Thaį the know bondholder, moti
■ -f > 1 1 ' ’ ” ’W.^ . t 1 ilk 1 I «■ M w XX . J 1. —.L. ..11 - / T J

H

barniu linutyt. t51 Bęt.ka^ 4ū) 
yę. ūuįn jeokio tūi gmumo ap- 
gi^Ūel.u, PūsiUtttu! Gūdą to j<įg 
emipu del jos viską ka galejju 

' . . • . 1 . r;.

gąjya jir jiūli'ŪŪėHolyk
— A! kitas .dal^kii^ toilMi^ 

ttpsimislinfedhdWbtdlvb^ 
turiu daug skola ponia Ęlžbiė- įisz malones jusu, tųneam u>ka;

vąlgytjįriigįKtlp^kui pakoinjnan 
lie atsiusite piningu

ta gyvent su manim įie kori, 
v * * ; r

<. r " t

joną o pasakykit, idant po tartr pašoga , jos tunu jei atiduot.;

0

> * V M
4< .1

apsimislinfe

iiėdr

1 skolas

g|-z. ' J-'
Ir 11 m r" n

Bptik#^ .. ■ <|a

i -" < bokszta? ;

*

Tai rots isz tavęs neikzma ■
— ptuiingusjir visokias ibraįi-

1 ’ I , 1

<Ghrdi •— pavogiaugenybos

11.

ii

liel is: (yuk * jis gavosi ta d a,, kąda 
per 
4 r 1

i sii 'i"' * w iJ t- i 1 wk 
x. ■ 1

)

I

Nanvi

.u

Į

tokiu. tingifpu, 
tai sziandicii.. px i gulėtu p|* o 
mus visa.sz^a Ailyczia.
pirkau su piningais, kuriuos 
man mokėjai už buczkius.

pabucziav.au
pagialb.es
bucjuav.es
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HIM
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f MCE?

£4

Žinios Vietines
1-nio ApriUtarninke

- nesiduokite prisigaut.
Utarninke- l 

Aprilaus, pripuola 
‘‘8 valandų 

Tuja dlfTih kasikius 
X<‘užmirszkito 

suimtos Rakti 
z i ego r i ir ziegoteli 
da pirmiau.

ezedminias szviesos.
Pradingo ka- 

Darbininkai

liaus
diena

szventu

susiraszyt su velionio motore, 
lai raszo ant sekąnczio adre- 

S. Czepaitiį 1 Pennoyer
Str., Hudson, N. Y. '
šo:

1-ma
i Anglekasiu 

dieną?
nedirbs, f

ejnant
pastumti i 

viena valau 
Nuo pa node Ii o I

prasideda
— Se red oje 1 

syk los nedirbo, 
truputi pasilsėjo.

— Kas diena pribuna 
kareiviu namon.

Bay City, Mich.— f Juozas 
Niedzinskas, p'aojnantis isz Su 
Valku guber., Sąinų fiav., 

idenu kaimo, mite ”8 Kovė
ant lenkiszku 

(rimines lai 
adresu:

Gu-
ir

. likos palaidotu
kapiniu.

1 •Įszauko po tokiu
]309 Michigan 
Midi.

-w- 
stoties 

pTaneszima, joję viskaė bus 
daroma, kad apsaugoti Ame-^ 
rikos Raudonojo 
darbininkus, kurio dabar ran
das Vokietijoje.
nariu praneszimu matos, 
nepjra nmtoiu0 i4e,ku;;jįlceia

. r j8$ wieji 
parodantis,

Kryžiaus vyriausios
*

»* Hr ‘ 
r-_ i r

Kryžiaus

Isz Misijos
jog

SAŪLB
***

Ar jus kencziate

atsi-
K.

I Niedzinskas
Ave., Bay Uity

AMERICAN RED CROSS.

’f kA1 Ū V M’V tn'‘BbsUTikirniL J 
pranešimai, pn rotum u s, jog
kai kurie darbininkai buvo at
sidūrė pavojuje, isztikus sami 
szimams Vokietijoje, ežia pa
kele sziek tiek neramumo. Pul 
kauninkas Tarybos, misijos va 

nuolnti- 
Parv-

$

nuo insomnia?
Ar negali miegoti?
Ar eini ploniu? . >
Ar jautiesi jĮUsilpnos ?
Ar ta*vo Iiipos litibale'?
Ar tavo?kojos Szu/tOS t

> Ar tu

.. , |?l, --------------- --

Purtoglory yra padirbta isz |NeapIeiskiteRumafuzku 
Gėlimu

lau- 
Bet 

visa musu mies- 
tiszka kompanijų isz Franeijos 

diena

ginu 
kada sugryž

triukszminga

naszle 
skulbima

(

n

apsuma

tada bus 
visam mieste.

— Biedna 
priimti
raminus darbus, 
pu No. 114 MeKniley St. 

turi ant
Bolidus

Franklino
20 West Centre Si

Anie-Washington. D. C.
rikos Raudonojo Kryžiaus mi 
sija, kuria AUiejentu M i Ii tarė 
Komicija inleido in Vokietija, 
kad palengvinti vargus 
rios kenezia 1 

rusu

> ku-

das Vokietijoje, turi 
nius susinesziinus su 
žiaus Raudonojb Kryžiaus sto
tini. '
Released by tlip Gomniittou 011 

, Public Information.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

rf'

geriausiu elementu, kurie pa- 1A r1
dedu Gamtai savo darbu atlik
ti atsakanoziai ir normaliszku 
Keliu. Vienus butelis kainuo
ja tiktai vienas doleris, szeszi 
buteliai kainuoja tiktai 5 d oi. 
Mes pjrisipsiUjię; na.yo kasotais. 
Adresuokite y

APTEKA PARTOŠA,
100 Second AvQ.i

New York, N. Y.
r negruiiudia- 

yimuš, žarnų užsiktmszimas 
yra greitai palengvintas 
imant saldaįpius Partola. 
dele dėžute kainuoja 
$1.00

i
i

Xį,'

Jeigu taip tai tu y i Vartbtl go
• • t. Z1"’ 4 4,! )’"‘G

ra i žinoma tonika lt 
tos tvėrėju. f'i.' -*-*

sveika-

PARTQGLORY
prid uos, ’' jusu krauju i 

stiprumo* j r sustiprink ju'

»

Ądre$UQki^ę. ,;jW ipW'y,

’ Dept. L. 5

Tuojaus variuokite, pirmiau 
negu skausmai pastoja 

pavojingais.

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

Didele atyda atkreipė publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele Ir Nerviszku arba trotlmo veisles 
ligU;

Patepkite blakei!, netrinkite, tegul 
jis susigeria, Ir — gCllmu neliks. Tas 
pat Ir su Iszlaukinlais skausmais, ge
imais, nikstercjimalš, sustingimais są
nariuose ar raumenyse, szlubavlmu, 
suslžeidimals. Greitai pagelbsti nei 
klek neužkenkiąnt. Ir nieko nepalie
kant, kas sutemtu drabužius. 'Iflzti- 
klma gyduole, taigi labiausiai Ir par
duoda metai po metu. Taip daug par
duodant labai pigiai atsieina. Visados 
turėkite didele bonkute. Paklauskite 
artimojo aptlckojo Sloan's Liniment.

Preke 30c., 60c. |r 81.20.

per Daktara Andrew O’Malley, 
isz Wilkes-Barre,, Pa, be vartojimo pel 
lo ir operacijos ’ ir lszsklren| arszes- / 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt 
laika nog darbo ar kitokio užsiėmimo.

Žmones paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagalba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szendien Dr. O'Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
Isztirlncjimo Ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos Ir pasiseko 
jam iszplldyt savo norą teip kad nCyra

• a • a ' 1 k

Viduriu lig’os? 
žarnų 

greitai
kuris

< lai i/ 
su muskauhis sutaisys jtisu 
s.ysteina ir sudruti-nš visa orga 
nizma. , / /i

Tukstancziai žmonių atgavo 
savo sveikata vartodami szi vi 
šiems žinoma Elixir 
suimdavo to ja.
ginti ir pats dėl savos isztyrti.

<r r>
muskaulns sutaisys

ir kūno
Tu tūri pame-

J

Du 
tiktai 

(G. 14.)
apie tai abejones. . ’e

, DEKINGAS FACIJENTAS 8AKO1 
Beverly, N. J» Aug. 14, 1917.

Brangas Dr. O*Malleyt—
• Negalų rasti žodžio invales jnmis 
padCknvotl ni stebėtina patarna- 
vlma delel manes, 
mane nog dabeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus ir negaiCJau dirbtL 
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo pagialbetl.

aczlu Dr. O’Malley Įsa 
Wilkes*Barre, I’a. Ass fsmlu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdln- 
gal rekomendnvoju Dr. O’Malley 
de] kiekvieno Tnulleczio kuris flsa 
tam paežiam padėjime 
pirm lauš buvau.

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

[Tikra gromata randas! mano ofiae] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKOi—

Penki metai adgallos jx> dvieju metu 
isztlrinejlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima fr vadinu ta būda gy
dimo "Chcmic-Electro” būda gydimą 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu tmo 
niu. Nebuvo didesnio Iszradlmo mode- 
clnuose nei gydlmuoshe nog laiko Isz
radlmo X-Ray Ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Csatc vienas Isz tu 
skaitlingu kcnkenczlu, se r gan ežiu ant 
tos neaplkantos Ilgos “Patrūkimo” 
asz galu jus Iszgydlntl. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsllanklmas In mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prlsiusdaml už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adrcsavoklte:

DR, J, W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosl LletuvlszkaL
.... .  wlll ......... ;4,. . —

ANT PARDAVIMO.

Sloan’s
L-i n.iixiejn.<: ____Kills'PaiuI^i niment
* JF • « ' i % _ # „

Nesudyk prasikaltimo ta 
vo artimo, nes 

I3a ir tu 
:ir tave sūdys. </
tu.

pats busi sudy- 
gali paslynt rytor> iszgydomas 

rup toros,ANT PARDAVIMO.r>
toje szalyje tuks- 

jau 
kaip

J UOKAI.
‘t * I *■ 

Navatnas prašzymas.
Vagis: -

Dc.l r . - . ...
lig petnyczei, tai ntio tada at
sėdu tau bausmė? i ; /

Del ko?.
Ųtarninko. bus 'Vilka- 

įjjjfkijb jomarkas, tai gal
4

Bnn-Namas, 8 ruimai ir groccrnla, vlszti- 
nyczia Ir tvartas del arklio ir 50 vlsz- 
tu. Nantas da naujas netoli Bethle
hem Steel Kompanjos, tik 10 minutu 
nueiti in szapa. Parsiduos už pigia 
preke. (to 25)

Belaisviu
veikimą,

Raudonojo Kry
žiaus Vyriausios stoties

Ton dinbh beveik szim-

ir kitokius taneziai
At- iszukito pradėjo sa\oi >

H. 
pav<m v.- 
tcgul at«. 
Drapanų 

o

— Kas 
mo Liberty 
ncsza in 
Sztora 
užmokės jum piningais. --- L. i‘.

— Draugyste Szv. Petro ir 
Povylo nutarė 
sąnarius i 
kolei turės 

draugVBtei. 
insiraszyti 

Susirinkimai

•t

f

priimti naujus 
už $1.00 
sąnariu 

gera
kiekvienam 

būna

iusiraszyti
i užtektinai

Yramusu
proga 
Lietuviui.
laikomi paskutine Nedelia kož
no menesio. (to 25)

Prez.J. Vizbaru

Hudson, N. Y..— f
7 diena mirė Povylas ,

Ipranesza isz
Ber-

SALIN SKAUSMAS!o sveikas.
Dar Samia

Ponas suūžia! Ar 
galėtumei prailgint yiroka

Budninns sveiku, darbo rosi sinusiniu),
ncpiUsmit kalų bunkuH tiis darbas luitiį.

v Parsiduos

■ Kiekvieno priederme yra enugot'envo ntudlgu. .Titrlnt. finltl ir nebnmlnnt 

tuoj nebiw prižiūrėtus.

priertormo yra naugor onvo nu 
JI prašalini, gali iH.Hlvyatyt i pavojingą 
guli vollaus būti labui pavojingu, j<dgu

me-

lyne.
tas darbininku, ir ntanoma jog 
jie laike ateinahcziu trijų
nešiu gales tblkhuiai aprūpinti

rvžtanczius rusus ne lafevhis.
nelaisviai gryžta 

cziausiai adgal tėvynėn 
Donaju ir Juodąsias mares.

Amerikos Raudonasis 
žius, be to, kad daly nes 
ta, kuri gaus isz tarp allijenti
nes 
te 1 k s

<rr*
Tie kuogr<‘i-

per

Kryi e/
mais-

gaus
mil i tares
dar Belaisviams ir vaistu 

lir kitokiu

komisijos,) SU-

dalvku.

Sudžia:' 
^v.

ka

liną. Mepklnu*is nikfttrrcjhuas

PAIN - EXPELLEE
papolnytiiut. b . .

/į '* Mokykloje.
paraktoris - ®j, Grab-

ZiuTc, kokiame laike geriause8
obuolius .skinti ?

— Kaip szuo? pririsztas, po
nas profesoriau.

.......... _r__  rl rnFtirt kiekvieno na- 
Išgydymui fthlAl<l krutihoje, RkaiiMiin Aoftone Ir nuga- 

iojo, luniatlzmty ir neuralgiją, trumpai t ‘—C Zc .......*...... C
mm rautnonyRo ar HfpiatluoBO Patauixpellcr Ira geriausos.
NeapMgnuk plrkdhmaft ynbtufl dlde!e«o bankoMo.
Relknlauk gerlauahi. Kuomet pirksi Paln-Expollor, j>crM-

KITOKIU*NKJMK. ,33 uohtiri ir 05 cen|0i uz bonkiitę.

tai užtjkrln 
rnuoRo 
rojoe >

antį namiue gyduole, kori tu 
rvdymul ftulAid kmtlhoje, aka

i tnknnt vitokiun skans- 
xpellor Ira geriausos.

l't

agĮ|UELl!/

J^l

Adolph Melcsky,
R. F. D. No. 2 

Bethlehem, Pa.

Dr. KOliEB
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

kai p ass

nais.

1

dirbti
Kauno

Kovo 
laltis, 

del daugelio pažinstamas ežio 
Velionis sirgo 10 mėne

siu džiova ir negalėjo 
Paėjo isz

Sziauliu pavieto, Szau- 
Paliko dideliam

ilga laika, 
gub., 
kenu para., 
nubudime motore, dukterų Iza
bele (po tėvais Aliszkevicziu-
te) sesęro Aleksandra Czepai-

Jurgitiene, broli 
Me., tęva ir 
Lietuvoje.
miniu ar pažinstamu

Lewistone, 
jauniausia broli 
Jeigu kas isz 

geistu
iri-

b

Relknlauk geriausiu. Kuomet pirRM rain-KxpoHor, jwrM- 
tikrink nr yra IKARA, vklBb^žunkUR nlit bnkshlko. VISU 
KITOKIU NKIMK, 85 ii<thtwHr 05 cenV»i bonkiitę. 
Gaunamos visos© uptlckoso < (it tiesiog is laboratorijos.

F. AD- klCHTER & CO ’
74—80 Washington 1 

New York.

DESTROYS ANY

/T77^-/J>rrrrr.-ri ) e . i ■ > t jį J
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ui 
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A.

&

I

iszsiuutine jo 
sankro- 

k u rios tapo i s te i g- 
Dresdene, Stetti- 

Magdoburge

m

reikalingu 
Kad palengvinti ta darbu Kau 
donakis Kryžius 
savo darbininkus 
vi u bazes,
tos Berlyne, 
ne, 1M«6uvvuiftv, 
vietos yra arti nelaisvi u stovy 

Tie iszdalinimo centrai 
pirmiau buvo rankose danu ir 
britu Raudonojo Kryžiaus dar 
bininku, kurie dabar prigulės 
nuo distrikto Raudonojo Kry
žiaus virsziiūnko.
nas yra po tarp allijentines mi 
litai’es komisijos.

Sykiu su tuo isz Raudonojo

Bucze turtingu.
Vienas jaunas vyrukas, bū

damas terp savo draugu, kal
bėjo :

— Asz bucze labai turtingu 
terp mano giminės, jagu tėvas, 
ne butu radęsis terp mus. 
viską praleido*.

Jis

ku.

Hanovery ir

Visas pla-

Iszmetinejimas tėvo.
— Vienas turtingas ūkinin

kas daug iždavinejo pinigu ant 
savo sipiaus, kuris ėjo in ąilgsz 
tesu i mokslą, nes suvis nešimo 
kino; tiktai praleidinejo laika 
su merginom ir prie stiklelio

Teip viena karta rymauda- 
mas tėvas ant stalo kalbėjo:

'— Ak Dieve! Kiek tai’ kar- 
vaieziu nuėjo del to vieno bu
liuko. ;

tai žiu-y

Fabriko žymė (Red Bali) yra

ir pado kožno pusbačio (Himiner) ir čeveryko (Lopac)
^ADe

- '*

f IBall-Bandi 6 <r

j

^5

'!>S
•t' ''

piminai batai ir ezeverykai laiko iIgiausiai toį^l, kad jie padaryti 
isz geriausio materijolo ir specialiu musu bildu yra nulieti isz vieno szmoto.

Ball-Band

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.
Kada pirksite gaminus aveluš avėti mainose 
rokite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 

“Raudonas Kamuolys” 1 "
inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio

I $
B

HI. 4zRed
Wall

•>

specialiai rnainieriu avėjimui. JieIszlisi $ 4

99

t i gaut baltus, raudonus, juodus

” avalu padai yra padaryti
kia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk- 

Red-Band galiit nei perpleszt.
Mishawaka Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.

“1 n s t a I go, kuri luzmoka mllljonUH del gerumo**.

iŠ1 . . . n &as Privalote tureli Model Keystone Pecziu
Ml M 7 ‘ . ............ ..... . M

& &

i /I
Guinans pirko 100 saitu kukniniu pecziu ir fabrikas &

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus. <
Guinanš nori parduoti szitus pcczius dabar Ir nume< , 

$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar. '
GuihanŠ nori padaryti vietoj del szitu pecziu teip greit 1

I * i 1
djj kaip juos ūplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip w 

tik aplaikd.
Jį5 i Pirkite pecziu pas Guinans

Mshanoy City,
Shenandoah.

-------- -------------------- V--------- >--------- !-------------------------- J---------- ----------- ------------------------------------------ —

GUINANS’
7 . v W r f »

i
/

Mt. Carmel, i
S k . • r
I Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
f Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriama 
: biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- 
! gus arba prigialbeti pirkime properties.
* Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- 
! ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
; vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
; reikalingas. \

; MERCHANTS BANKING TRUST CO.
j MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
I. Eckert, Vice-Pres.

I

i

• (i
D. M. Grid am, P os. I. Eckert, V ice-Pres. D. F. Guinan, Trem.'
J, H. Giriahan,.AUonuy W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

T. G. Horfwby' P. O. Fenton

1

I

9A
♦ 4

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
. | KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.
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šita grojama magina vadinasi LITHUANIA, y-—-A

«- Lltliunnirt* groja rekordus visokiausio iSdirblmo Ir visokiausio.
dlduino, kaip: Columbia, Vlctfbla Ir kitus, Lithuania groja teisingai/ 

; •_ i 
Uašykitė apie išlygas, o aplhlkysito visas Informacijas.

•«»*». I • ■ » • •* 4,. . I , « ’f. . .1. A V • —

Rašydami laiškus adresuokite:
‘ .......... T A N J F!

puikiai ropi'odukuoja, balsai ošti aiškus, švelnus,* tyri 
Rašykttė apie išlygas, o aplhlkysito visas Informacijas.

Reikalingi agentai patdavihėtl musy grojamas mašinas,

j
''

'I I

S' P
:lY-!3 W<mt lUtb. 1’bic.c, ___ Ohitago, Ill. I

W 1W: „w wt|: ,į,.Wp ■'I**' 'Rifeli «

4

Dr. KOLER yra vien* 
tlnls tarpo Lietuviu da 
ktaras Plttsburgo. Mo
kinosi Varszavoje, utU* 
dljavo begljo 26 m. in- 
valrlas ligas vyru ir 
motoru, todėl jas nuo- 

r> dugnlai pažlnsta. Gydo _____ B 1___ Aužslnuodinlma kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmuj 
Ilgas tinimo, invalidas ligas paelnan* 
ežias nuo neezystumo kraujo, 
užaukite ypatlszkal, per laiszkus asi
nogydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ruslszkal.
OfIsos valandos: nup 9 ryte lig 6 
vakare. Nedcllomis Iki 2-v. popiet

Atsi-

.‘MAIIIAC Z7X IČDARIMAC lNAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaiii'Oj’ančiy Kojų

Prakaitavimas žmo* 
gaus kojų, lai yra di- J 
džiausiąs kankinimas 1 
taip dideliems teip ir j 
marintis. Didelis ne- 
smagumas yra iŠ ne 

skanaus kvapo kaip ir fcenkentis Žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žtnogas HjJų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išlydis prakaitavitną arba šlapu
mu Jūsų kplų j labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 1JM, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO., 
Distributer

160 N. WELLS St, Dep. B. CHICAGO, ILL.

I

r

!

i

i

H

■' II ■■ . »■ I J

Namai po No. 533 W. Spruce 
St. ir No. 532 W. South St. 
pastatyti ant puse loto. Del tri- 

Parsiduos pigei 
Galima pirkti czverti ar puse, 
teip kaip ka nori.
kite po: x (t. f.)

No. 510 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

ju familiju.

Pasižino-

4

W. TRASKAUSKAS
•—GRABORIU!^—<

___

Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszklnlu, apatiniu 
drapanų, panczlaku, szleblu, jpklu Ir 
andaroku, tiesog in namus. Raszyklte 
o gausite sempollus dykai.
Mills. 603 Broadway, NewYork City.

Madison

< a

raJ
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PAL 
Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 

automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
'r t.t. Krausto dalgtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa

Naujas Lįetuyiszkas Graborius

I
Kazis Rėklaitis i

516 W. SPRUCE ST. j
MAHANOY CITY, PA.

a

■ sa — i — — —

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2 Iki 8 popiet.
Nedelioje 6 iki 7 vakare.

J 1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujam.
ri liuoto laiko vakarais. Jtali uždirbti nuo 

! $10 iki $15 į sąvaitę, p e reidam i per stabas 
į| su musų nauju išradimu. Atsiaaukit tik 
I laišku: URSUS REMEDY CO.,

į savaitę, pereidami per stabas 
auju išradimu. Atsiaaukit tik 

URSUS REMEDY CO..
HO N. WELLS S L. Dtp. B. CHICAGO. ILL.Dtp. B.

A. J. SAKALAUCKAS4

801 East Pine Street 
Mahanoy City, Pa.
o e» <■><■»<■»<■» o o o

A. 0. NOVAKAUSKAfl 
Advokatai 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •

• •

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU,

Dekavoje V2 milijoDO žmonin 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 

. trumpam laike, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. 
Raszykite pas;

Dra. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, N. YSte,W.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS
* , ■ ‘: t, ’’•J* ’ ■ ■ ■ # ■

visai da nenaudotas. Ka- 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei. 

^Kas nori pirkti giara Pi
ano, tai dar turi proga 
pirkti UŽ MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuoj aus in 

“SAULES” Ofisą. 
Mahanoy City, Pa.
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