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Isz Amerikos
Nuėjo ant kapo pasimelst, su- 

szalo ant smert.
Brooklyn,

Rozaljios Levy, 56 metu, naszle 
po turtingam kupezini, likos at

N. Y. — Kūnas

rastas ant Mainomdes kapinui, 
kuri suszalo ant smert.» 

surasta klupo- 
Norints taja diena smar 

kei szalo ir snigo, bet motere 
užsispyrė eiti ant kapo savo 
vyro, nes taja diena pripuolė 
sukaktuves vieno meto, nog ka 
da josios vyras mirė.

Apvogė lietuviszka aptieka.
Chicago.— Keli pleszikai in- 

sigave in lietuviszka aptieka T. 
A. Poszkus 3101 South Morgan 
St r., pheme S4 dolerius pinin
gais, paeztiniu markiu už 25 do 
lerius ir daug morfino ir kokei 
uos. Matyt 
jieszkojo.
Naujas būdas siuntimo maisto 

in Europa per valdžios 
bankinius czekius.

Washington, Ik C

teriszke likos 
jent

M o-

vagis žinojo ko

— Pagal 
užmanima maisto administra
toriaus Hooverio^tai ameriko- 
niszki gymi nes kurie geidže su- 
szelpti savo gimines Europoje 
gales pirkti bankinius czekius 
czionais bnnkosia ir taji czeki 

gymi n i u, už kuri 
aplaikys tiek maisto ant kiek 
ezokis turės verties. _____
bildu gHJHD^iUWGXClIX? milijo
nus doleriu, kuriuos sįuncze in 
Europa o kurie tankei gaunasi 
in apgaviku rankas, 
amerikoniszka czeki 
tiktai maistą ir drapanas 
bai geras užmanimas. 
prasidės pardavinet tiejei ban
kinei ezokiai, tai savo laike ap- 
garsysimju
Geriau mirti ne kaip gimdyti 

vagies kudyki.
Saint Louis, Mo. — Mrs. 

Olinda Lidner, likos surasta ne 
gyva savo namuosia užtroszku- 
sia nog gazo.

romatelia, kuria buvo 
priesz papildima

nusi usti del

Tokiu

l'ž toki 
aplaikys 

La- 
Kada

g
SZ1US

Ihiakoje laike 
para

šu vžu- 
dinstes, o kuri pati iszaiszkino
priežaste del ko motere atėmė 
sau gyvaste:

Atsisveikinu su visais

Nevalninke pribuvo \in Amerika

r ;•> •

YA/?rA/v6>t/s&ikus.

atranda 
Ant jau-

‘ 'STEBU-SKANDALAS SU 
KLAIS” LOURDESE.

Francuziszkas piskupas pasi
rodo apgaviku ir vagiu stovilo 

stebuklingos Motinos 
Dievo,’Lourde. '

Soviatu (4siuntinis Washingtone

77/ZT SLA

Pirmutine arabiszka novlil. 
ninke kokia pribuvo nog 1915 
meto, kada tukstanezei Armė
nu likos isztremta isz savo tė
vynės in Aleppa, szita Artenisz 

dvideszimts metu
turjo giluki iszsprusti

ka mergaite 
amžiaus, 
isz nlaisves ir prisiglaust ir szi- 
ta laisves sklypą, kuriame visi 
Ruropos pa va rge I i a i 
smagiausia tevyriia.
uos nevalninkes randasi ženk
las nvalninkystes, kokiu arabai 
pažnklina visus savo nevalnin- 

Norints visi stengėsi pa- 
linksmyti taja nelaiminga mer
gaite su visokeis pasilinksmi
nimais, bt prajuokyt negalėjo, 
nes ant jiosios minties vis rado 
si jiosios kaukes. Tik tada 
truputi nusiszipsojo/ kada fo- 
tografistus prižadėję nutrauki 
t i jiosios paveikslu.
------------ -—"—---- . . "fj
Žveriszka žudinsta. Szetbnisz- 

kas darbas paszelusios mo- 
teres ir jiosios vyro.

Rochester, N. Y. — Tik

zu-

Užrpuszant 
didžiausiu žvorisz-

32,000 laukiniu žvėrių likos už- 
muszta praeita meta

Suv. Valst.
^Vasli i įimtoji, ? Praoi-

• ' * 1 “CV z*-.- • ‘TV'b „ Z-

ta meta larinerihi irkiti žmonis
Valst. užmusze 

suvirszum 32 tukstanezius lau- 
.1 langei is isz tu

ju nepageidomuju žvėrių likos 
istruciznta po girres, apie ku
riuos jokio skaitlio nebuvo tu
re ja.

po visa Suv.

kiniu žvėrių.

7

“Atsisveikinu su visais, nes 
mirsztu, tai del to, idant nepa- 
girndyt kūdiki kuris už' keliu 
dienu ateis ant szio sviėjo, ku
rio tėvas yra vagis ir konia vi- 
sa savo gyvenimą praleidže ka- 
lejimuosia už papildytas vrt- 

Geriau idant asz mir
tai! priesz pagimdima kūdikio, 
ne kaip kūdikis turėtu apturėti 
sarmata, jog jojo tėvas buvo 
prasižengėliu.”

Suszelps vela Europa.
Washington, D. C.— Sekre

torius Glass, liinCsze praszyma 
in valdžia, idant jam pavėlintu 
melsti kongreso kad paskolintu

gystes.

to
mis dienomis czionaitine pali- 
cije apgarsino apie baisia 
dinsta, kuria papilde sugryžes 
kareivis ames L. Odeli ir prisi
pažino kad jis kartu su savo 
paezia Pearl Odell užmusze Ed 
ward .L Kneip, kuris buk suvi
liojęs jo paezia. 
papildyta
kuinu, kokiu tik galima—insi- 
vaizdinti.

Pagal policijos, 
žiavo in 
Kneip ir persistates detektivu 
ji aresztavo. 
keliu myliu 
jis prirakino Kneip prie 
džio ir paliepė savo paežiai, jei 
Kneipas ka nors blogo jai pa
daręs, 
nori.
le prie pririszto Kneipo ir pra
dėjo ji muszti didele pielyczia 
per galva ir veidą, kai Kneip 
nenualpo. Kada ji manyta 
užmusztu esant, Kneipas tapo 
atrisztas ir numestas nuo aug- 
szto kranto, kur ji paslėpta po 
medžiais.

Kada Odeliai vėliau sugryžo, 
jie rado Kneipa gyvu. Jis pra-

Odell nuva- 
dirbtuve, kur dirbo

Nusivožęs už- 
nuo Rocliesterio 

me-

daryti su juo ka tik ji 
Moteris tuojaus pripuo-

nog valdžioj 150 mjlijpnu dole- (jej0 maldauti palikti ji, bet jie
Cziariu ant pų'kįoąOfinajsto del Aus 

t rijos, Armėnijos ir . Lenkijos. 
Toji suma užteks ant iszmaiti- 
nimo tuju gyventoju lyg atej- 
naneziam rudenije.

Skundžia dvasiszkaji už 
’ paviliojima.

Detroit, Mich. — Daktaras 
Stanislovas Lukaszewski ana 
dieni! innesze skuiida prio^žiils 
kataliku kunigą. Sylvestra 
Kolkeviėz už paviliojima nog 
jojo paezios ir už tai reikalau- 
je atlyginimo 25 tukstanezius 
doleriu. Daktaras savo už- 

kuniga
Daktaras savo 

metinejimo prieszais 
Kol k e vi ez paduoda, buk kuni
gas be paliovos selino prie jojo 
paezios apdovanodamas jiaja 
brangioms dovanoms ir pini- 
ais, pakol paeziulo visai neat- 

tankei
< f n
szalė hog savo Vyro ir’ I f

i v r »

vėl apnyko ji muszti.
vėl Otlolliene pradėjo muszti 
savo pielyczia, o kada Kneip 
vėl nualpo, tai isztraukusi isz 
jo kiszeniaus peili, perpjovė jo 
pilvą ir paleido žarnas.

Abu dabar yra aresztuoti ir 
apkaltinti žmogžudystėje.

Kontrabanda arielkos eglesia.
New York. — Daugybe ariel

kos likos atgabenta isz Kana
dos in Suv. Valstijos, kuri buyo 
paslėpta eglesia. Laike kalėdi
niu szveneziu valdžios inspec
torial nemažai buvo musistebe- 
ja, jog teip daug eglelių atga
benta isz Kanados ir pradėjo

gal buvo maskoliszku 
daraktorių?

Uniontown, Pa.— Profesoris 
Brandhurst ezionaitineje augsz 
toje publikineje mokslaineje, 
teip nuplaukė Tamosziu Dome- 
ri, 14 metu vaiko, už koki ten 
prasikaltimu, jog tasai pavojin 
gai apsirgo ir nog to mirs. Tė
vai vaiko innesze skunda prie-
szais profesori.

Miksejimas gali būti 
iszgydomas.

New York. — Czion užsidėjo 
mokslaine ant gydimo miksio- 
janezius vaikus ir lyg

tirynet toliau^ Persitikrino, 
buk įcožnoje egleje radosi apie
gdrežius gerąs arielkos. I k> 
iszgayiipui sztopo, ęglelią is%-

Paryžius, Franci jo,— Priesz 
snda miesto Bordeaux (Bordo) 

, kokio 
girdėja nog 

Yra*tai teismas už 
neteisįngu stebuklu, 
“velniszkn misziu,” 

raganių vi mo ir plakimu stovy
lo stebuklingo stovylo Motynos 
Dievo, isz kurioįbirejo aszaros, 
su geležiniu szt.'tnga, apie su- 
muszima sergąnczios motorus 
kuri vėliaus adgavo sveikata ir 
suplakimo kunigo botagais, — 
yra tai svarbiausi punktai tojo 
teismo.

Dalykas tame. Generaliszkas 
vikaras apskundė keturis žmo
nis už sumuszima jo. Paryžiu
je nesiranda1 tojo žmogaus, ku
ris

1 i kos' i n n eszta s tęi smas 
franeuzai no buyo 
600 metu, 
dirbimą 
kaukiu, velniszkn misziu

pravardes,ižduotu pravardes, i”.iu 
žmonių kurie ta,ja kmiigi nu
baudė, bet juju pravardes yra: 

kt r- 
M.

M. de Floris, bankieris, M. C 
don ihspektoris palicijos, 
Berton, direktoris orkiestros 
ir Pantntel, bankinis kasiems. 
Skunda innesze perdetinis 
kliosztoriaus Saponngi, 
sis general i szkas vikaras, rymo 
katalikiszkas bažnvežios Svri- » v
joj.,

. Apskunsti prisipažino prie 
su mu sz<i mo ku n i go, 
žiesta, jog prie to

innesze
bu v ti

bet pripa- 
turejo tiesn

9 9
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siuntini
----- -

Paveikslas perstato teip prasiminusi soviatu “siuntini ”
’asztininku, kurie apsigyveno Laffayette hotelije, Wa- 

senata
ir jojo
sbingtone, D. C. Dabar abudu likos paszaukti priesz 
ant iszsiaiszkinimo ko in czionais pribuvo ir kas juos užtvirti
no prstatyti rusiszka soviatu valdžė.

mane (kalba ponia Mesmin) ku ISZ ROSIJOS, LIETUVOS IR 
nigas užsiymdavo visokioms 
raganystėms ir burtais. Pilda
vo jisai in kielika krauju isz ke 
turiu rupužiu ir kitokiu gyva- 
cziu ir dėjo taji kielika, terp 
krūties nuogos motorus padirb 
tos isz vaszko. Pasirodydavo 
oliaus in bažnytinius rublis ir 

užburdavo tokiu bildu žmonis 
curios norėjo jiems atkerszyt.

Idant užbėgti balsius kunlo
jimus ponios Mesmin ant dil

iui ta re•ids siuntiriėjo kunigą?
teip padaryti, pagal sekanti pyi aug8zcziau minėti žmonis: b lo
pažinimą:

Ponia Marya Mesmiu isz Bor 
deaux, turėjo maža stovyla 

Motinos Dievo isz kurio liejo
si aszaros. 
tolinus: “
Mesmin turėjo pas 
stebukli
do ir persitikrinau apie tai sa-

Isz tojo stovylelio 
teip plauke aszaros, jog surin- } 
kome jiaises in maža bludeli ir 
naudojome taisės aszaras 
gydimo ligoniu.
ros stebuklingu laidu teip pa
sidaugindavo tame 
bludelije, jog turėjome perlieti 
in didesni bluda.”

Pas ponia Mesmin atsilanky
davo daug tikineziu žmonių 
terp kuriu radosi ir keturi kai 
tininkai. Apie taji atsitikima 
Mesmine kalba sziteip:

Meto 1914 priėmiau pas sa

i 4

Pa ra n tel a kalba
Duži nujau, jog ponia 

save taja 
inga stovileli isz Lour-

vo akimi.

del
z Tosios asza-

mažame

ls, Cordon, Borton ir Pa ra n tel 
iszkeliauti in Nantes idant pri
versti kunigą kad ižduotu slap 
;ybia stovylo stebuklingos ver 
cenczios Motinos Dievo isz 
Lordo ir panaikinimo jojo bur- 
Jninkiszku innagiu, su kuriu 
)agialba kankino savo prieszi- 
ninkus. Apsiginklavę in viso
mis innagius iszkeliavo in Nan 

Iszklausia misziu szventu 
r prislegia idant nesutepti sa 

vo ranku žudinsta, nusidavė in 
'.cun igo narna.

Pasikalbėjimas tuju vyru su 
cun.

: landa.

ios.

Saponuglii tęsęsi koniaya 
Kunigas gynėsi ir isz- 

sikalbinejo visokeis budais ir
9

LENKIJOS.

Soviatu ‘‘Arka” iszmes
raudonosius Helsingforse.

Helsingforsas, Finlandije. — 
Suvienytųjų Valstijų laivas Bu 
ford ant kurio likos iszvežti isz 
Ameriko nepageidaujami 
donieje, badai iszmes savo

Helsingforse.vora > >

rau- 
‘ ‘ i a

Kiek žuvo Rusu svietiszkoje 
kareje.

Warszava.— 
kos valdžios suskaityma, tai 
szioje svietiszkoje karoję žuvo 
ir sužeista pusketvirto milijo-

Kiek mirė nog 
visokiu ligų, tai to da nesuskai
tyta.

J i

Pagal Koleza- 
suskaityma,

nu kareiviu.

Admirolas Kol- 
rusiszkos \ al

Kolczakas badai aresztavotas.
Moskva..— 

czakas, galva 
džios Sibire, badai likos aresz-
;avotas Irkucko per pulkinin
ką Popieleva.

Odessa likos 
ukrajinieczius. Generolo Dcni- 
kino vaiskas pradėjo trauktis 
adgal in Kersena, o Lenkai pra 
dėjo užejtinet in giluma Ukra-

apsiaubta per

sziolei ve pordotini kliosztoriaus kun. 
iszgydinta jau 70 vaiku kurie Saponughi su dideliu paguodo- 
mikeziojo nog mažens.
las traukėsi po viena valanda 
kas diena per*jne^esi. 

A 

- ------------ <

Moks-

♦

32 METAS

ISZ VISU SZALIU
Taika pasiraszyta. Keturios 

szalys #nepasirasze.

fe

I 'i

4

Paryžius. —•*

Suv.

14 talki-

Talkininkai ir 
Vokietija jau gyvena taikoje. 
Pasauline kare formaliai užsi
baigė sziandien po piet, kada 
atstovai tu szaliu, kurios užgi
ni Versailles taikos sutarti, pri 
davė savo ratifikavimo serti
fikatus ir pasirasze raszta, ku
rio taiko ineina galen.
Valstijos nedalyvavo pasiraszy 
me ir pasilieka.tebesanczioinis 
kares stovėjo su Vokietija.

Paprastumas pažymėjo cere
monijas Francijos užrubežiniu 
reikalu ministerijoje, kur galu
tinai užbaigta kare.
ninku ir susivienijusiu valsty
bių isz vienos puses ir Vokieti
ja isz kitos, padare taika ir vėl 
yra draugiszkoms valstybėms.

Paskelbta, kad pirmas trau
kinis su vokiecziu belaisviais 
pervažiuos rubežiu szianakt, 
tuo duodant parodymą pildy
mo Francijos prižado paliuo- 
uoti kares belaisvius kaip tik 

eis galen.
Vyriausioji taryba-nutarė, kad 
tautu lygos ingyvendiriimas, 
kuris bus pinna tuojautine pa
sekme ratifikavimo Versailles 
sutarties, invyks Paryžiuje, 10- 
30 vai. ryte, petnyczioje, sausio 
16 d. r ' ‘*

Tarp 6,000 ir 7,000 vokiecziu 
belaisviu bus kasdie gražinta t • a • « / a « •• •

šuoli kares belaisvius kaip tik 
taikos sutartis su Vokietija in-

• * itW1' r

namo, kaip tik atvyks reika
lingas skaiezius vagonu isz

I
ji

'i

F"

i

skaiezius 
Vokietijos.

Visokios nelaimes po visa 
svietą.

Londonas, — Exchange Te
legraph žinia isz Genoa sako, 
kad Italu laivas Pricipessa Ma- 
falda užvažiavęs ant minios ir 
700 žmonių žuvo laivui pasken
dus.

Savininkai laivo neturi žinių 
ir abelnai laivu agentūros ne
tiki tai žiniai. • .

Buenos Aires. — Pagal ežia 
gautu žinių, laivas Principessa 
Malfalda nėra paskendęs, kaip 
buvo pirmiau praneszta.

Weymouth, Anglija, — An
glu laivas Treveal vakar pas
kendo užvažiavęs ant akmenų 
35 žmones isz ingulos žuvo.

Rymas. — Sniegui nusiritus 
nuo kalno viename kaime liko 
užmuszta 13 žmonių, o kitame 
7. traukiniu
;arp Premlis ir Varao ant Sim
plon geležinželio tapo sustab- 
dtas. . ’
Kruvini sumiszimai Berline, 

daug užmuszta ir sužeista. t 
Berlinas. —* Panedelije atsi

buvo czionas kruvini sumiszi
mai, knaisztininkai apipleszine- 
jo k romus, užklupo ant rotužes 
paėmė daug ginklu iszmetinejo 
visus rasztus ant ulycziu ir api-

%

I

z_ užklupo ant juju su ilgu peiliu
bot likos greitai nuginkluotu ir jinos.
supaneziotas.

Ant galo kada radosi sumusz Bolszevikai atėjo prie^ Balajo, 
;as ir apmalszytas, atydave rak 
ta nog savo slaptingo raganisz- 
ko kambario.
631 visokiu dėkingu
nog žmonių kurie
dinti per pagiulba stebuklingo
stovylo isz Lordo,
nuoga motere su kurios pagial- 
ba siuntinėjo kaukes ant po
nios Mesmiu, nes katra dali ku

” no jisai kankino vaszkinia mo- IY — o
tere ant tos dalies Mcsmiene
jaute skaudulius. Po pabaigi
mui savo darbo, vyrai apleido
gyvenimą “dievobaimingo ku
nigo.” i

Nog tosios valandos kentėji
mai ponios Mesmiu sustojo.

Garsingiauses paryžinis ad
vokatas perdes vyriausiam sū
dai užmetinejimus keturi u vy
ru prieszais pordetini klioszto
riaus kun. M. Saponughi.

Teismas ketina atsiženklinti
didelia sensacije ir žmonis lau
ke paskirtos dienos, nes kož-

supaneziotas.
<

paeme 17 pulku lenkiszko 
vaisko ir 20,000 karabinu.
Irkuckas.— Bolszevikai yrė

si smarkei pirmyn lyg Transi- 
rirsko geležinkelio.
je Krasnojarsko bolszevikai pa 
ome septyniolika pulku lenkisz 
ko vaisko, 16 anuotu ir 20,000 
karabinu.
yra užtvirtintas.

Aplinkinėje Revalo, 
e jna be paliovos, o aplinkinėje 
Jakobsztado, bolszevikai prasi- 
trauke link upes Dvinos.

Bolszevikai paėmė Kiakta, 
rubežiaus, 

170 myliu nog Irkucko.

i$Į

Kupare rado 
gromatu 

likos iszgy-
vaigszcziojimas

Artimo-ne, rinkau piningus del jio, mai 
tinau ir pirkau jam drapanas, 
o už ta mano geradojyste kuni
gas mane kalbindavo prie pa
leistuvystes ir pareikalavo nog 
manes idant jam atyduotau pi
ningus aplaikytus nog auku ku 
rios žmonis sudėjo del stebuk
lingo stovylo Verkenczios Mo
tinos Dievo isz Lourdes.

Viena diena Mesimineiiic ap 
laike paliepima isz 
riaus St. Donatier, 
iszkeliauti kun. in Nantes. Ant 
tojo paties paliepimo stebuk
lingas stovylas likos iszVosįtas 
in francuziszka kliosztori, 
jau daugiau nelaistė aszaru. 
Aut vietos stebuklingo stovy
lo ponia Mesmin rado nauja

vaszkinįa

Paėmimas Balajo i

GROMATA ISZ LIETUVOS.
I _____

J. P. isz Shenandorio aplai- 
ke gromata nog savo sesutes ir 
teveliu isz Lietuvos.

“Terp kitko danesža apie sa 
vo szoiihyna ir buk kunigas 
Jurgis Staugaitis isz Oniecziu 
likos užmusztas. Pas mus ran 
dasi lietuviszka atstovą Justi
na Staugaiti, 
stovi cielos. Armeliszkiu kai
mą i šždog i no Rusai kada isz 
tosfos'aplinkinos bego. Jurgis

Brangenybe 
didele: pūdas rtigiu 30 rubliu, 
gazo svaras 3 r., margas ženies 
100 r., arklis 700 r., bet vos “gy
vas. Meldžiu prisiunsti mums 
laikraszti ‘ ‘ heš jib*žhio 
nis labai myli pasiskaityti ir kentėti szotoniszkus porsąkioji- 
sako, jog tai goriauses laikrasz mus. _____ _
tis del musu žmonių. Miela

Visos triobos

o
muszei i

-o

klioszto- 
paliepenti

nigo
dievobaimingo ku-

' prie mongoliszko plesze nog visko urtiftiiis kro- 
mus. Daugeliuosia 1 vietosią

AUijcnh. khmisije prasitrau mayztininkal naudojo ginklu8
ko isz Irkucko ir Slana ja 
ežerio Baikalo.

I

4

Malaukis mirė.

tis del musu žmonių.
martele prisiunsk koki žiponeli 
nes pas mus labai brangu, už- kaukes, 
daybei blogi.

ur

stovyla isz kurio liejosi aszaros 
labai puikhus kvepsnio pana- 
szu in rožes kvepsni. ' z

Nog ‘ kada kun. Sapohughi 
iszkoliavo in Nantes, nog tosios 
dienos ponia Mesmiu pradėjo

tematanti dantis kan
džiojo jiaja po visa kuna, Ir 
kentėjo kliokęs neapsakomas

Szetoniszkas atkor- 
szinimas kunigo mano pasiege 

viszki piningai yra popierinoir mįt isz Nantos, kuris mane ap- 
vtyicto Icokity t tai mematomd gtV 
1«ru 4 k 1Zo 41 an i i im /I a i a,

Pas mus. lietu*

Likite visi, sveiki Anstazijo 
f Y • • Z A QCl\/^on\

prie prieszais vaisku, kuris stove iii 
indukusius, užmuszdami ir su 
žeisdami daugeli žmonių.

Ilamborne teipgi kilo darbi- 
Kalnas užgriuvo visa kaimeli, ninkiszki sukėlimai prieszais 

Daug užmuszta. My
ne apįpleszej daugeli krautu-

>

valdže.
Berne.— Kaimelis Porrachia 

kuris gulejo-terp milžiniszkn 
kalnu Alposia, lįHos konia 
šas užgriautas per nuslydima 
kalno. Daug žmonių likąs už- 
įpuszta ir sužeista.

Artimojo G altu or, 
giszkosia kainuosią teip-gi nu
slydo kalnas užgriaudamas vi
sa 
dvylekos ypatų.

Didele sniegino viesulą kuri nu tu bus pusią antros, 
vįu, tai Visaip apie jiasidš nušž dabar vieszpatauje Alposia su

nas yra akyvas dažinoti tuju 
pekliszku raganistu kokios ku
nigas naudojo ant moteries. — 
Toįp raszo apie tai E. James
New York Times lakrasztije.

r-0- ♦

Teisybe.

Tiejei, katrie no turi uosz-

neką, o katrie turi uošzves del hll i  1_ _ ? _

hb
vi-

voraber-

viii. Paskutinios žinios dane- 
sza buk tam sumuszimia už- 
muszta 50 o . arti 200 sužeisti. 
Palicijc mete bombas ant ap- 
malszinimo maisztiniuku.

Už mirsz.
Bomas: Mister^celinta. ady- 

szeimyna susidedanti isz na!
Praeigis: — Už septynių mi-

I*

laiko ėjimą trukiu, kurio nega-
i<3r>

B. — A, tai sunku atsiminti. 
Gerinus duok man mister savo 
r> i r i i

IH

■ f
r
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SAULE
tfKAS GIRDĖT

Latvei sulaužo bolszeviku 
žiemini frunta aplinkinėje Gut-lLĮmo 
1 .. . . 1. r. > z. Iz Z. 1 l . . .. 41 A 1 Z^ f» >* O V. tf. .1 . .lovo, kaip skelbia telegramai verjvu
• V'ft T\ . 1 _ . 1 9 •isz Rygos, 
armija 
fronto.

Tsz Ilclsingforso daejna žino 
buk marszalka Fochas ketina 
apimti vadovysta ant visu anti 
bolszevikiszku pulku (prieszi
ninku bolszeviku) jeigu Fran
ci jo sutiks ant nusiuntimo frau 
cuziszkos divizijos in pagialba. 
Gal tada Fochas padarytu pa
red ka Rosijoj-

Laikrasztininkai labai rugo- 
je ant stokos popieros ir daug 
laikraszcziu jau sustojo ėja, o 
bet valdžia pavėlina fabrikan
tams naudoti popiera ant dir- 

i popieriniu padu de! cze-

O

—— ...................   , ----------- ------ .     k-- —-   — .. * r  ----------------------

GROMATA ISZ LIETUVOS, da kokias ton popioreles ir da 
roike tankei pabauda mokėti 

O 
stoigemo seimo tai da neszauke 
ba jiems gerai pog žmonių Inp- 

-L'* i.

A. P. 
groinata isz 
Padainio valš.

isz Szonadorio aplaike ka nevažiuoji ant stuiku.
Dauksziu para.,

Dabar raudonoji-^ 
prasitrauko ant viso

G ryžtim laimingai isz Ro- 
sijos, tai yra visi gimines ir pa

< <

žinstamųpJ9Į8:iYietuosia. TrioKaranza badai mano užvesti
Meksiko soviatu bolszovikisz-Įbas raddiftnosUdėgintas tik 

”ika valdžia su pagialba visu tn- kliiouaRfcWdyli it triobos ap-
. ju, kurie pabėgo arba slaptesi draskytos, seserų radom sveika

nog amerikoniszkos kariumv- 
nes. Davada tokios soviafiia's 
valdžios aplaike senatas ir ap
svarstys tomis dienomis kaip 
jin užbėgti.

Irlandijoj yra žmonių pada-; 
vilnas, buk tonais randasi žino- Į 

pramintas 
vaikszczioje 

kepuraite ir atne
šu 

nog 
tik žiūrėti

Leprechun, 
pasiredias

sza

gelis 
kuris 
su raudona

kožnam gilinki katras 
juom susitiks, bet neveikt?
jojo akiu nuleist, 
ant jojo, o jisai geisdamas isz- 
sipirkt, prižada suradimą tur
tu.

Tai-gi ana meta tūlas pieme
nis, kuriam (Kingo dvi avis, su
tiko žmogeli su raudona kepu
raite girnoje. Ant užklausynio 
piemenio khr yra jojo dingu
sios avis, žmogelis pasakė, jog 
randasi urvoje Atlošo, 
rytojaus piemuo rado avis

Urvoje radosi sė- Į 
noviszkas altorius, daug viso
kiu sidabriniu kieliku, mons- 

bažnytiniu 
Knygoje, kuri te
buvo užraszyta, myli ?

— Ir da tu klausi Elsbietele?

da daugiau.

t i k 
o liku- 

maszi-

I 
į

1
REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szleblu, jeku Ir del pardavimo marsz- 
kiniu, apatinu andaroku, tlcsog in na
mus. Raszykito o gauslto sempelius
dykai. Madison Mills, 603 Broadway,
Now York City. (adv)

_______ 2. ----  
Agent ura Patvirtinta per 
rennsylvaniJoK Valstija.

: DYKAI Raszomoji Maszinuke PY A t
Kam turi rawyt nu plunksna, jeigu DYKAlt 
gali turėt gera drukuojama maazlnėle arba 

\Typewritcrl, kuri parėszo grotai ir aiazklau 
negu nu plunksna. Ant toa mapzlnelefi gali 
kdžnaB teisingai ir greitai raszyti laiazkus 

^•Ir dokumentus. Ixthal paranki tiems, kurie 
m negali gerai raškyti su plunksna. Padaryta

I 

)

I

)

ti, todėl buna Visoki nosutiki- 
niekas ne nori valdžios 

klausyti ne kariumenes, daug 
bėga nog viiisko ir slapstosi^ 
Bolszevikai ne Lenkui .du neuž- 

Daugiau pas mus nieko 
negirdėt, lauksiu

Atsiunskito lietu-

mai,

o jo.
atsakymo

Parduoda SzlpkortoM In visas dalis 
svieto. Taipgi slunczla piningus. 
Apie prokoB ir t.t. kreipki tea ant 
szlto adreso:

JOHN GOYNE,
'■21 W. Centre St. Mnluiiioy City, Pu

t»

gružei, ArueAbi Ir'PtbkudOA peuŽsikerta, 1*8.-< 
gzp aiazkeP ' turi v1biu<'literas, numeriui ir j 

Ta mnazinuko privalo 5rakttiszkuR ženklus, 
kožnas turėt. Pa/sHhiofla po $4.00'ir brangiau., mes 
duodam kožnam DYKAI, kas plfks mušti laikrodėli,

TAH GRAŽIJ8 LA IKRO DBMS TIKTAI $5.05.
Jeigu norite turėt sražu Ir tvirta laikrodėli prie 

, darbo ar szvcntadienlams, ten nelauk, ir paraszyk
> tuojau s Jin. Laikrodėlis yra teip vadln/troas senosios
* szailes systemos "RoskopO PatetUąs’’ kuris yra žl- 
1 nomas geriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
( labai tvirto mechanizmo Ir cŽ0«fl Jhlkb igi mlnutos, 
i* gražins tvirtus viražus, gražiu#'Mf^rblatas Ir gali.
* laikyti daug metu. Niekur negauflit geresnio laiRro
* delio prie darbo. Yra veftas $!J.(|Q.mcn tik per trum- 
t pa laika del supažindinimo publikos, parduosime
► po $05 ir priedo kožnam duosime DYKAI Paszoma 
Į maszlnele. Jeigu norite turėti* tą*vertinga laikrodėli

laukas buvo nosojatnas ir 
radome viena khrvia, 
sius paėmė vokiceziai, 
nas radom sudaužytas ir konia 
viską sunaikinta. Už ark Ii m o 
kojom .1,000 r. kuri priesz karo 
galėjom pirkti už 25

nog tavos.
viszka laikraszti.—V. P. (486) ---- * • ■■ --- - -  -- ----- ft- Vir^-Viiryr 

Z1 URBKITE CZŽA!
$1,55 vertes Įmygu už $1.00

) r., Szimet
— — - - •' turėjom pasisoju avižų ir užnu-

jo nauja preke ant cak

Earl Babst, prezidentas Ame 
rican Sugar Refining kompani

jos, užde., 
riaus 
wholesale, 
pardavinet

po 14% centu už
o sztorninkai turės 

cukru nemažiau 
kaip po 17 arba 18 centu už sva 
ra.

Cukriaus dabar

s va ra
rugiu ir pasejo- 
pirkti duonos.

blogas viską
> piningu nėra. 

Viskas czion brangu, rugiu pu- 
kamaszai 120 r.,

me ir nore i kės
GVvonimas vra ft *
reike pirkti, o

“Ktnihigo Paslaptis” ‘Ti Morl-

Ant 
iri

randasi už
tektinai Amerike, nesJojo pri
kulia kasdien daugiau.

' ' ■|rT'" ■ .......... ....... -*

Apdarome Senns Knygas.
turite senas mnlda-knyges, prisluskite 
In redysto,‘"Saules” ant apdarymo pbs 
nauju no greitai galenite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
Ilginus užsilaiko, kas pdrodo jog skai-

Jeigu
No. 1. “1’nrlžiiHis Nuskurclls” Ir “Ii»» 

grabanas” 324 puslapiu, G per 9 coliu 
didumo. ............  l’rckd 50c.
No. 2,
lui” Ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szltos knygos prcRo yra ..........   35c.

No. 8. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Sunu Ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu -........... . ....-.....  Preke 85c.

No. 4. Septynios istorijos “Fonas lr 
Szlauczins” “Isztiklmns Simus” “Ka
ralius Gentclinonas” “Knrczcinn nno- 
kzhIIJo” “Vnhhilis” “Gailinga Szohle” 
“Molina Sopulinga” ir “Meile Snnaas” 
181 puslapiai. ....................  Preke 85c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisluskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai i U turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.56 
bot Jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mea 
užmokame nusiuntimo kusztus. Visos 

i Istorijos yra labai .puikios ir užlman- 
’ ežios ir tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu Istorijų pasl-

ir maazinele, tai ilgai nelauk, tik prisiutik 25c. sidabru at* tftcmpomls rank- 
rcszta $5.70 r 2 mokosi t paimdami laikrodėli ir maszinuke.,

1 das 30 r.,
I rie gyveno Lietuvoje per 

• 'laika tai gyvena gerai ir

apieKastelgardeje randasi 
800 raudonųjų, kurios 
gio iszvež isz Ameriko. 
dže nepaliauna aresztavoti ran 
donosius po visa Amerika, pa
kol visu nesuyms ir nenusiuns 
in tonais isz kur pribuvo.

neužil-
Val-

idabriniu 
tranciju ir kitokiu 
papuoszu. 
na is radosi 
kad toje urvoje 
turėjo pamaldas laike

JUOKAI.

Pertrauka meiles.
— Ar labai mania Antanėli

kioezin piningai

Ku- 
v isa 
kasa 

piningus in žeme, rusiszku pi
ningu Lietuvoje neyma, tik vo- 

prasiplatinia
ir su tais galima viską pirkti. 

. Lietuvoje labai dideli nesutiki
mai terp žmonių. Katras ka 
užmano, tai ant jojo jodo kaip 
žvėris, turtingesni ūkininkai 
nori idant pas juos žmonis dirb 
tu dovanai, o kaip pas ūkinin
ką reikia kas nusipirkti itii ne 
parduoda tam darbininkui už 
tuos piningus, 
pridėti po keletą desetku 
liu.

I Katras ka

1-10 N. Irvinu Avė. DepL €0 Chicago, HLtytojas jlaja myli Ir guodoja Ir pats, 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

pinlglu o
Rašykite t no jaus ir adresuokite szltclp: 

Practical Sales Co.

Jus suezedysite pinigus ir suteiksite kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 
avalus “Ball-Band”. Kiekvienas “Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-

bet da reikia
TU b- Hkaityti tai dar turi giara proga pirkti 

Didesne dalis darbininku u* P^ekia. Dar ugi vakarai užei- 
lauke kad ate j tu bolszevikai, o ' 
turezei ir dvarponiai lauke at- 
ejnant Lenku ir 
jiems visame.
gos.taniauje daugiausia turtin
gi, senos rusu valdžios szalimn 
kai ir seka pėdom vokieezin —* 

sipaeziuokie su mano teta Bri- viską rekvizuoje: 
gidą, ba ji j i man daeda baise i1

krikszczionis
perse- Jeigu nori persikanot, tai rei-

kiojimu mete 1793. Piemuo nu- kalaukie nuo manes kokios no
ta skarba pas pra-Į rį parankes.nesze surasi

baszeziu kuris aušo i apdova
nojo piemeni už radini.

— Jeigu teip, tai gerai. Ap

kare užsibaigė, kas diena.• Xorints jau 
bet da daug narsiu žmonių gy
vena Su v. Va 1st i josią, 
mieste Mainsville, On 
P. T. Bens, apsivedė/ su 
loena uoszvia. T___ ___
privalo aplaikyti auksini 
dali nog valdžios.

Sztai

savo
lok is narsunas

me- I

prigialbsti
Valdžios instai

na tai ir laikaa imtis prie skaitymo. 
Prlsiusklte popierini doleri ir adresa- 
vokito szitelp: W. IL lUiczkowskLCo.

Mahanoy Clly* Pa.

GERIAUSIA
DOVANA

džiaugsiuru kuria 
per vlna meta, yra lal- 
kraHZlls “Saule”. Skai
tys Jaja ir džiaugsiu mo 

.. i tyna, lovas, rcruo, brolio Ir prietellfl.gyvulius, - ■ — 
grudus, audeklą ir t. t. o pini n- ■ g.nuo Puiku Kaiendori.
viską Prick tam

cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

Bus tai vienatinis 
spasabas atsikratimas tosios 
raganos.

gaiš už nieką nemoka tik ižduo

Tlktal $3.00 ani meto.
W. IL HOCZliOUSlii—COMPANY

Miibniiuv <'itv. Pu

Pa 
szios 
suvirszum 
jaunikiu, 
pavojuje szimet, nes tebyris 
metas yra metu perkeliamu ir 
visos mergos turi tiesa praszy- 
ti jaunikiu ant apsivyriavimu. 
Gud luk, seniems jauniklėms.

jai apskaityma, 
aszaru pakalnes

L@BAND 
1 t 

s avėti. Jie 
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių « « • * » • 1 i • H 1 /* X" * 1 V

S i
'Į

* I ” * t ' 0

“Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriam

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 
ar czeveriko.

geriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band” batai, pus-bacziai (Himiner) ir ozeverikai
/Y ft-k n 1 1 \ Ci 14 i Y»Q H i I r\YY 1 ir nirwli o o * V“ */

kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt., 
“Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato,Mokykloje.

— Baigtus kitokius ne gali 
kaip ana: obuolys ir 

gruszia, ne gali sakyti, jog tai 
du obuolei.

Toji žyme reiszkia

sudėti, • f f

tai ant 
gyvena 

asztuoni milijonai yorį
Juju gyvenimas yra 

nes

Czia pasžoko sūnūs pieniaus 
ir sako: — Nugi, ponas prof 
soriau — kvorta

e- 
irvandenio 

kvortoskvorta pieno, tai dvi 
pieno.

Mano mama vis teip skaito.

Kokis tai John Brandt isz 
Grand Rapids, Miczigano, pir
ko ana diena trylekos menesiu 
senumo parsziukn, kuris .•.verel 
nemažiau, kaip 55.) svaru.

Teisingai pasako.
Diedelis in savo antika:
— Ar tu myli mane labai ?
Anūkas: — O jei labai!
D. — O kaip mirsiu, ar mylė

si mane?
A. —Da labiaus negu dabar, 

ba man diedelio visi 
teks.

pinigai
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Goriausias būdas pasiuntimo 

Lietuvos Paszto Ženklaii (markes) 
Lietuvos, kad ainerikieeziaį nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vįetoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimu kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Pasato arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. KbVo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių: . <

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite'nuo jušu pardaVfejfc.
! « * • « *   - — _ a• _ # <• >

•Zft!

tani

taipiningu .Lietuvon, 
kurios yra atvežtos isz

I

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
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Tarp ggitu delegatu radoM^£l^iialito.iiituviu
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lols^evikai ketino viską po^ymti

♦ KAnui vįiy liknu auyznti per Chieflgftfl pftUfiije*

<■

<,o- Xa:V «.>■ .T-
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Ant szio su 
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Mislyse josios • pcrslenkinejo 
visoki pavydalai, nežinomas 
smutkas spaude josios szirdi 
bot ne verke, tiktai sukandus 
dantis kentėjo. Pati nežinojo, 
kaip ilgai sėdėjo, kad atėjo jo
sios brolis; jis matydamas sušė
rė nuliuduse, pabueziavo jiaja 
— jiji apėmus jam kakla pa- 
szauke: \ • n •

— Atstūmėto mane nuo sa
ves, atstūmėto tada, kada ga
liu jums ant^kd'tikt — gal kat
ras isz jus bus pažeistu, tai no
rint prižiuroįaą.. Jeigu butan 
prie jus ir vaina ne butu man 
baisi, o teip, toli nuo jus, nuola
tos drebėsiu apie jus gyvaste.

— Nieko ne gelbės sesele, 
tėvas savo užsimanymo ne 
permainys, ir asz, norint su
prantu tavo gailesio, vienok 
turiu pripažint, jog gerai daro 
tėvelis.

— Gerai ? 
rai,' o jeigu

pus?

I
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O kasžin ar go- 
Tnrkai užemia 

Viedniu, užklups, ant musu 
dvaro, kur asz busiu pasisle- 

Tada ir be jus busiu ir
ne iszsisaligosiu nelaimes. Ko
kis tu esi laimingu, jog tau 
vale sziezion būti, o asz! 
turėsiu sėdėt rankas nuleidus 
kaip užpeczkije ir aszaras be 
paliovos liet. Tai teip būti mo 
tore ant svieto! '

— Nerugok jau sesele,
eikiva valgyt, o priesz tęva 
bukie linksma, ba jojo szirdis 
perpildinta skausmu, o rupes- 
cziu turi daugiau, negu gali 
pakialt. ■■

Smutnai rperejo pietus, pora 
kartu ka toki norėjo Joana 
prakalbėt, nes žodžei užmirė 
ant lupu, senas tėvas atkroipi- 
nejo savo akis nuo dukters, ba 
jaute, jog jam aszaros in akis 
spaudžesi, o Hugonas nežino
jo apie ka kalbėt.

Ant galo pasibaigė pietus, 
o in valgruimi inejo Herma
nas, senas tarnas gimines Sta- 
yembergu, kuris su szios dienos 
komendantu, kada da tas buvo 
vaikinu, važinėjo ant medžiok
les ir mokino jin su ginklais ap 
sieitineL '

— ,'llermanai — tarė grafas 
•— neduodu tau jokiu pamoki
nimu ant kelio, žinai jog pave
du tau brangiause mano skar- 
ba, saugok jiaja, gink jiaja ir 
sugrąžinkie po vainai cielybe-.

Senas Hermanas tiktai tiek 
atsake: — “Klausau, pono ko
mendanto f> ir stovėjo tiesiog, 
nes isz mirkeziojimo akip ga
lima buvo pažint, jog buvo 
druezei susijudinęs.

Joana pripuolė prie tėvo ko
jų, bueziavo jiaises ir rankas 
ir gausei aszaras liejo ir kalbė
jo :

— Teveli mylimas! kasžin, 
ar da tave matysiu T

— Eik jau, eik, mano kudy
ki, ba juom ilgiau busime, tai 
sunkiau bus mums atsiskyrt., 

Joana pasikėlė, afsibucziavo 
su broliu, tėvas ir brolis inso- 
dino jiaja in karieta, pulkelis 
kareiviu apsiaubė
Hermanas buvo pirmutiniu 
ir pulkas judinąs! in kelione.

Grafas su sunum teip ilgai 
stovėjo brdriuų kol pulkelis 
isznykę isz akiui

Joana ne ^atsįgryžinejo, ba 

laimes spand& jei szirdi.

karieta.

kokis tai sdpdlis ir. jausta ne-

" Pamaželi ir atsargai slinko 
pulkelis grafaites. Senas Her
mano® jojentis pirma, 
tętaingai in visas szalis, ar isz

dairėsi

A kur ne grasinu pavojus del jo- 
jd'panaites, nes tlka buvo ap-
linkinėje. Da dvi adynas kelio,

. te.. te ' te «... a J J £

*'Prfaiar^iiio prie kalnuotu ap 

Gal jau buvo penkta

o jomfa bus saugoje vietoje

linginiu ‘ apaugusiu vyzjiny 
ežiom.'
adyna po piet, sziluma buvo
didele, o buvo teiprtyka, jog 
no lapelis ant medžio ne krutė
jo, pauksztelei tupėjo pavesiuo 
se, ore tiktai birzgejo muses ir 
vapsos, arkeli kareiviu prunk- 
szeio ir karieta klegėjo. .

Joana, tūnojo ui kampeli ka-
< u. t ‘

~ iirir«i> ir. ...jniwaf n.wnib» 1 > j XiH WfWr W o M^MK

rieto® insispraudus, priesz ku
ria sedojo tamaite/Mogino ke
lis kartus prasznekint panaite,

, ■iiawrao—fflsffwwi > ’w<rnxa. *• 3atw.w>

Kada vėlei sziek tiek ątSh- 
poiįejp, pajuto, jog arklio bc-

'nes negalėdama prasznekint, 
rnutilo. ~
’ • Ant kart Vidu tojo -tykumo, 
stojo'kas baisaus.’ 
laukine klyksmai, , negirdėti 
suvis Vokiocziams, ‘ atsimu- 
szo oro ir tuojaus, rodos isz žo1 
mes iszaugo daugybe kokiu na 
vatam sutvėrimu.

nes teip baisus, jog

Koki tai

gis susilaiko, jog jiaja paętnej 
žmonis ant ranku, r * “
padėjo ant minksžto paklėdV 
Ip. Dirstelėjo nplįnkUf ttifc 
davė, jog frandasi kokiame* už
keiktame palocijo. Pridaro akis 
ir da karta atidaro, vojoi taė 
pats buvo,

nuneszo If

SAULK 
-gteNMi u* iiw mi 1 , 1 ,• >■ m**-* ‘̂*,v •>

ba, lenkdamasi net igi . žemei, oj(
Utsigryžus jn Joaną dadaye 

sii pono ji’ cjkie sU frUIftitiju

-*r**<’
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Iszpildyk prisakymui: įnri
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Kot/oktorinl ir kiti žiaunai prauaszauja, kad ateinanti laika but> 
didesnis Judėjimas pirkiojo farm u, lotu, namu- Jodei ir mes 
laidojai “Amerikos Ūkininko” sumanėm ka nors pranokti įr 

m Mkai ii/ j,iusu Lietuviu 
Kolonija smagiai aąga; szlmot atėjo daug nauju gyventoju, o tarp tu pora 
pirko labai gražius gyvenimus. Jonas Bakons nž |12,W0. Vincas Oirnltis už 
$10:000. Musu dar nesorip kolonija, tai dar galimą pirkti artimi artu ir geležiu- 
keliu.(Kas pareikalaus tai paąiunąim farmų suraąsa, kurtos yra .ant papdavlmo. 
Manydami pirkti ncyažiuoklte kitur, kaip tik prie Amerikos Ūkininko, Paaiąz- 
Idjiimąs dolko, dėlto kad kitur nuvažiavus, tai agentas nedaleidtia prie aavl- 

kalp norl/tal kad ir nuvažiuosi kitur, tai jeigu nodaleis, tai apsisukęs važiuok 
rprtei mus, o pati rat teisingumą, nežiūrėk kad pravožinopi kelis doletius. bet 
sutaupysi kelis azlpttuą. . , , , ,.

iFARMOS
4 » Į| IĮ -

ir pasigirti, ’kad ir1 pas mus szlmet daugiau susiplrko farm u.

pirko labai gražius gyvenimus. Jonas Bakons už $12,W0. Vincas
•pxu.vw, lyjiun^ uai uvn/Mjju, V«< u*.* ««••»•** **» '•* «• , p

keliu./Kas pareikalaus tai paąiunąim tarnai}.suraižo,,kurios yra,ant pardavimo.

’ 1r y * ■* Y. “ j

. Jonna nesispyre, bu norint 
tojiibpba labai Mėėl isžMe, . • • « J* ) . J ..4

-T—______ *
luukineis TprkMs, ba ko .tik 
akimis He prarijo..... Iszoja 
paskui o ir drahge iszejus atsi- •• • • w , nr

. Joąnd nė#8pyr& bįi m^Yiht ..■am Lm .1 te -Jte te 1 te *. i . • . . . a

5 ,. ......................
tai vienok vėlino sau ' butv/p ‘ 
jiaja draugo negu sU tais pns
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I t įlinkų žemes, o pas rnUB kitaip, pas mus gali plrklkaa doretles bu savininku, 
. 1 1 1 ♦- T* _ ' > J' ‘ "K J. te t 1 . L a . a ai te • . a ■ N _ . .. A (

Priešinus, o patinai tetolngunia. nežiūrėk kad pravailnopl Įgelta dolerius, bet 
Bi|taupysl kelis j&zljntiuj. .% t

, . \ ' KAIP PAS MUS PERKASI ŽEME. >
‘ Atvažiavusiam parodom keletą lietuviu ukinlnku, kad su jais pasikal

bėtu, paslžiuretu, kaip jie gyvena, ka jie kalba, parodom kelias farmas, pasi
rinkus tinkama farma, deram, kiek tik galt suderėjo važiupjam in korta per
žiūrom rasztus, abstraktus, didus; taksu kvitas, Ugne vos, Jeigu viskas gerai 

padedam rasztus ir piningus, kitaip negauna savininkas, tik .per banka, tada 

tik apt kelio Ir galima paimti pora szlmtiniu bankos ėzekl vadinsima (Draft) 

kaip pas mus einasi teisingai. Ir jeigu keli metai, o dar niekas nepasakė net 
Czia paduosiu kelis adresus.

paraszyklto 'laiszka pasiklausdatni apie musu aplelinke ir musu teisingumo.
I. Smetona, 2520 Washington Aye. Sioux City, Iowa. , J!
P. Bhimkus, 1702 Vail Ave Windber, Pa.
K Toresevtczius, 1004 S. 16-th £t. Herrin, III.
Wm. Glrgitls, 6607 S Morgan Stf Chicago, Ill.
Lietuviai, nejeszkokit dideliu pigiu farm u, tik jeszkokit geru žemiu, o 

mus ju netrūksta. Mes priimam Liberty Rondsus. Pas mus ateina trukiai 
Pas raus atvažiavus kiekvienas pasakys kur 

Pas muH yra vietos pabūt, kad ir keletą dienu. Pas mus 
Pas mus atvažiavus ne bus nuskriaustas nei ant 

cęnto Jei skaitai Ūkininką, tai patark tegul pas mus važiuoja, arba raszo 
lalszkus. o gaus i’armu surasza. Nedirbk ant piningu tegul piningas dirba ant 
tavęs. Fnrmerls miega, o jo turtas auga. Taigi kvlocziu Lietuvius atsilankykite 
kad ne farrpu pirkti, tai nors vasara ant vakacijos, nes yra gražiausios musu 
apiellnkos isz visu lietuvlsžku kolonijų senesniu.

M. Walenczius, Box 96 Hart, Mich.
T

Iszojoį -u. 1
rado iy sargai, ka' ketino Jokna
Berget. ", ’ , /;'/

Likos' nuvesta Joana inpui-
_ 1 . > ' . . ... *' . _ * M* M *

|Radosi kokiam 
navatnam pakajūje. kurio sio^ • » i t * Kt J • i .k J

. — ’ • f
szilku, auksu iszsiuvinovu, per

Buvo tai nos ir lubos buvo isz puikiu
Žmonis,*;'
Vokiecziai pirmoje valandoje 
mislino, jog tai ne žmonis. Sė
dėjo ant mažu skabriu arkliu, 
apsiredia, buvo in aviu kailus, 
plaukai in virszii, jog ant žmo
nių no iszrode, o ant gaivu tu
rėjo kokias tai smailas kepures 
Nes baisiausi buvo juju vei
dai, apdegia nuo saules, ploksz 
ti, su laukinėm žibaneziom, 
mažom, kaip vikszriu prapjau
tum akelėm ir rodos padukia 
szunes.

Vdkiecziai

j ' • r

lais ir brangeis akmctiolciš hz 
sodyta. Ant aslos iszkjoti pai
kus dekei, stalai ir kėdes sro
vėjo prie sienų. Szale josibs

t

mierkoje.

papratia prie 
vaiskavo paredko, pamate ta-, 
je laukine gaujo, isz pradžioj 
susimaisze, nes tas buvo aki- 

Vienoje valandoje
apsiaubė kaip muru grafaites, 
karieta, stojo * užpakaleis, • o 
priszakin aut užptiolu. Palei*: 
do sznvįus, keli užpuolai nusi
rito nuo arklity -nes pasirodė 
juju daugiau; kaip velniu. Pa
ėmė in dantis peilius, szobles in 
rankas ir su riksmu 
Allahl
faiteS. Galėjimas teip buvo di-
•K * ■■* ■> * * * r 1 • te' ’j*

gaujos ne buvo spas^bas išzsi- 
muszt.

stovejo jau ne tiejei baisus 
žmonis, ka‘jiaja užpUoloį ' nes 
toki, ka jiaja' mokino turkišk- 
kai. ' . . ‘

Vienas isz juju, 
vyriauses paklausė:

— Kas tai do mergina?
-— Dūkto vokietinio vado.
•— O! Allah! tai geras lui

nas ! Isz kur jiaja paėmėte ? ,
— Josios tėvas noredąmtls 

iiaja paslėpt atsargioje vietoje 
iepe jiaja iszvežt in koki ieh

Pulkelis m.u-
5 prhiszais, 

patiko Saujele .Vokieeziu, ku
rie jiaja gabeno, vįsus iluszla-

matomai

Ivara kalnuose, 
liszkiu iszsiunstas

AHah!
metėsi ant pulko gra-

delis jog apie iszsimuszima nuo

Austrijokni -- vokie
tei apie tai žinojo, nes pa ste
nat i jo ne pasiduot,“''norint ir 
visi turėtu dingt.' O'kas iii'*- 
kiause, jog nežinojo, spasabb, 
kaip galetis ąu taiseis lauki- 
neis, kurie klykė, ‘rriėtešt, pri
nokinėjo ir .volei' * auzokiriąjo, 
“n runda sklaidė, rodos' indu- 
ke bites. Sztni tiejei Velniukui 
pradėjo ant žalnierili užihė; 
net kokias tai ilgės virves kaip 
indi jonai ant laukiOiti ŽVefiu, 
o nutraukinejo kutaiti ktlrtu 
Žab reririt jog pat y i ne žihojo, 
kas su jifiiseis darosi. V.

Cielaa tasai galėjimas rie t ra 
ko ilgau, kaip kėlės minui as*. 
Mažu saujele apgintųjų gnil:ii-; 
tos dingo igi vienam, lans^gi'
ka nuo arkliu likosi nutraukti 

• ir atstuisirvirvemis suriszo 
pastato.

ats'thi 
1 į ’

Per ėiela ta laika Joana Sto
vėjo, žiūrėdama su degant e 

■* ’ a « « a • a • •

akia ant baisios musztines, isz- 
pradžios nubalo, o paskui pa
griebė už pisztalieto, ka iszva- 
žiuodama paėmė su savim, szo- 
ve pora kartu, o kada ne teko 
szuviu, kada mate, jog no yra 
pagialbos, pagriebė in ranka 
sztilicta ir teip lauke užpuoli
me. Nes laike, kada jiji žiurė
jo priesz save, pajuto, jog kas 
tokie jiaja patraukė isz užpa
kalio ir apalpo.. Tai vienas isz 
užpuolu užmėtė ‘jei kilpa ant 
kaklo ir vilko jiaja in szali, 
niekas ne stojo josios 
me, ba pilna ant žemes 
negyvėliu.

Dabartės: gauje mėtosi ant 
karietos, sukapojo jiaja, jiesz- 
kodami brangenybių, o ne ra
do nieko, pamėtė antkelio vi<- 
ka, paimtus gyvus Žalnierius

0 
apgini- 
guhjo

prisiriszo sari prie arkliu o ir 
Joana ir liepė bėgt pask u i 8a ve 
o kada grafaite nėgalędaina 
bėgt puolė ant žemes ir irebego, 
pradėjo su rimbais pliekt kad 
priverst bėgt. Nes j i ji ne kė
lė, ba norėjo, idant jiaja už-

• » a

le, ba uorejo, idant jiaja 
plaktu, arba velkant iii akme
nis užtrankytu’ifegtt gautis in 
gedlyVa nevalia, kurios teip 
labai bijojo josios tėvas.

Tadą' velkanti jiaja pagonai,
bijojo, idant tbkįs geras laimas 
ne dingtu, už ka nė gautu ge
ro pelno, ba tikėjosi gerai par-
ne dingtu, už ka nė gantu ge
ro pelno, ba tikėjosi gerai par
duot, užsiiąįto ant arklio jr 
baisi toji gauje, kaip ’.no Ž'nė 
isz kur pHbuvo, taip no $4ė 
Iii kur dingo, rodos skradžėi 
žėme nugarmėjo, o ant kėjio
fii kur dingo, rodos skradžei

ligosi tiktai keli desetkai lavo
nu: žmonių it hrkliu, sulaužyta 
karieta ir daugybe siiktekoju- 
sio kraujo. .

Ilgai Joana buvo apiupbne, 
o kada atsikyotejo ir pamate 
ties savim baisu veidą žmo
gaus, kuris pasilenkiąs ties iia 
ja, vare arkli, volei apalpo.

o kada atsikvotejo ir pamate

sergot.

kia būda padaryta isz szilklniu
A M M * S ’’ m ’ • 4 1 4 ' II .?
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į kinio abazo, kur likosi in vestą 
in vidų, o kurioje teip paezei 
buvo iszdal)inta, kaip $udojė

ceikiu o buvo kone ^tąrpe lur-
> * ' • *r '/ ’ 1A J: . . *t»i jai

in vidų, o kurioje teip paezei 
buvo iszdaliinta, kaip ^udojė 
Kara-Mustafa.. įuojaus puolė 
ant keliu, pasirėmė ant sofkos 
ilgai ir karsztai iąeldosi.

Pasirėmus ant kėdės toliau 
stovėjo boba, po kurios apglo- 
ba buvo Jęana ir žiurėjo /aky
vai ant merginos, bet gal(įiėi
ba buvo Jęana ir žiurėjo /aky
vai ant merginos,, bet .galtįiėi 
suprast, jog kokis tai smutkas 
porsimusžinejo ant josio# vei
do. ligai stovėjo: tylėdama, nes
porsimusžinejo ant josio# vei- 

kada mate, jog Joana nuolatos1
t > M k. * ■' a f A*t a a a ‘ a

meldžesl prisiartino prio josios
•te • « « . • » I

TARADAIKA

Viena bobelka Maltanojuj ba 
( v < dai padūko, 

Jog net kėli paliemonai atvyko

1 • K *

. dai padūko,

Ba negalėjo invalioti, \
Per daug pasiutiszko sztopo 

iszgcri,*

Tai saVo protą prageri, ‘ 
O kada siusti pradėjo, 

Tai kėlės valandas koze pa
sėdėjo.

I

thl ten tam paežiam korte paa advokatą padarom kontrakto, einam In banka

gauna rpsztus, kontraktą.; Važiuodami niekad neimkite daug piningu su savim 

fr bankinės knygutes tai banką partrauks piningus jeigu reikės. 'Tai matot,

viena bloga žodi ant mus, tik dar vis pagyre.
kurie pirko pas mus formas ir dar ne atėjo gyventi, tol jeigu jum netoli, tai

*

ve, o del tavęs pone — idant 
lau Allabas padėtai —- atgabe
no taje mergina ir da viena 
smogu, nuo kurio bus . gailina 

į lasižinot apie stovi miesto 
Viedniiiuš'.

' —;: Ne reike to, asz gana ge
rai žinau, jog ten visi didelėje 
baimėje, o už keliu dienu ant 
jtiebu bažnytiniu boksztn bus
nusu karūnos iszkialtos bii pu
se menulio.
’ Girdėdama tai Joana, kuri 
luom laik jau suvis atsipeikė
jo, priszokb nuo sofltoš, prisiar
tino prie Tutkaus ir paranke 
turkiškai:.
'w Meluoji pagone! kol ma
no tėvas gyna Viedniu,;

jo, paszokė nuo sofkdš, pristar-

1ai
jums 111 nagus nesigaus.

h t sakė Turkus—- 
toji žuvelė patoga :ir inusįsz- 
kai moka sznekėt, vertą yra 
mano meiles. Pašzaukife man 
Zatra!" ' j ‘

Tai išzglrdus mergina riet'nu 
tirpo, nuleido smutnai galy a, 
ir. ka galėjo daryti tarp gąujoą 
svetimu. Stovėjo kaip neąa- 
vh, b.tnom kait Kara JM\lsta-

O-ho

ir, ka galėjo daryti tarp gaujos
Stovėjo kaip ne sn- 

faft (ba tai jis pats buvo,! kal- 
beįo toliau : ' ‘ , ■
; — Ant Aliulio, metgiba pu

oli! nes tu • vokiszka 
panksztele ne mislyk, idant ta
vo tėvas mums atsispyriu. Ga
li būti, jog kolei jis gyvas, 
tai Vednius nė bus musu 
koše, nes galime tavo tęva iT 
ciela miestą paleist in padan
ges.

Mergina nieko ne kalbėjo. 
Tame pasikėlė uždanga, o in 
vidų inejo sena, Šit suvytusiu

togi

vo tėvas mums atsispyriu. Ga

ran-

padėjo ranka lengvai ant 

Stok mano kudyki.
ties ir tarė:

/V- J

— Palii<ie mane pakajuje 
— atsake grafaite — tiek turiu 
laimingo laiko, kada meldžluo- 
siu.

— Nes klupo ji jau kolos 
adynas, o jau popiet. Dydis 
vežiras, tegul Allahas turi sa
vo apgloboje, liepe man tave 
kas diena maudyt kvepeneziani

3 liepe * taVo auksą 
plaukelius fizukuot ir sergėt, 
idant ne verktum, ba tai vei- 
da jr akelęs gadina. ?

atsake grafaitė — tick turiu

vandeni,

Dydis

liepe * tavo auRsq 
' I

• k ■ **’

idant ne verktum, ba tai vei-
, n > ♦ - I

Tur , ; b 4

— O def ko asz teip vežhTii
apeinu ?

— Tave lauke didele lai
me, mano mergele, Kara Mus*, 
tufas nusprendė tave nusiunst 
paežiam sultonui. Esi labai pa
togi, moki musu kalba; r “ 
mistinu, jog busi del jojo myle-

77 ■
del tavęs. Nenoriu ašz to^o 
giliuko, vehik didžiause ir sūri 
kiauše nevalę, negu būti myle- 
ina Sultono.

Boba pažiurėjo ir 
baime, dairydamasi

tufas nusprendė tave nusiunst

assjf

miause. Tai ne mažas giliukis

m’, . . ’ ' -i

Boba pažiurėjo in jiaja’ su 
aplinkui;

į ne-į 
valnihkcs,'ttž ka ^ali gaut in 
kaili, nes Joana to ne paisė ir 
teip tolinus kalbėjo: ‘J S

'7— žinau asz gana gerai

ar kas he giriji' hijif žodžiu

kaili, nes Joana to ne paisė

jog jusu sultonas ttiri kelis 
szimtuą piylėmu ar ten paėziu,1 
— ima jįri kiek gauna, o pas-į 
kui pavaro, kada jam pabjau
ra. Asz, duktė;narsaus kareivio 
isz eiles narsiu kareiviu, nieką!

T _ i.l* _ ’  1 I

szimtus mylomn ar ton paėziu,

' '' •

Jeigu vyruezei in kur 
i ziiiajeto,
Piningus geroj vietoj padekite;

Ba ant visokiu žmoriin nžtik- 
.» • ' ' site, *

Apiplesz jus, jog nieko no* 
tekšite.

Nevienas iszvažiaves visko 
pamatys, 

Ir jeigu sugryž, tai daug pa- 
■>. \ , •• sakys,

Apie gyvenimą Ainėriko Lie 
tuviu

Ir pasielgimus ju.
Juk poteisyboi, visur nevie- 

noki, 
Lietuvei, — rieki toki, 

\ Visur gere ir kaziriioje, 
Vieni kitus apiplesz i no je.

Laikraszcziu no skaito, 
Vyrai bobas, o bobos vyrus 

iszs išniko.
Gyvenimas kiauliszkas 

; Suvis ubagisžkas, 
Prirugia kampai, 
Sumuria vaikai, 

Disžei nę mazgoti. 
....... . Lovos ne klotos.

Yra ir davadnu žmonių, 
Nosiskyria nog Amerikonu, 
Has kurios puikus daigeelei, 

, Ajjszvarinti vaikelei,

va-

Grąžei, 
Prderenczoi.

•to

U j, net mane sukrato, 
Kas dėjosi praejtoje snbato, 

Viename pleise suėjo kastruoti 
Turėjo sztopo, nog kurio pra 

dėjo girksznoti. 
Kada jau tojo sztopo prigėrė, 

Sztai kruvina revoliuoije pa- 
sikėh,

Su stiklais pradėjo ' galvai 
, ’ skaldyti,

Kas in rankas’papuolė daužyti. 
, Kraujei teszkejo,

' - - ■ - I

Ir vieno'riošis ant žemes gulėjo. 
Cziaudėjo ir szokinejo.

* la. m. . a ’ 1

ra. Asz, duktė;narsaus kareivio
• te. ^te te. te te Jte tete te. L te te. te Jite 1 te. tek tete te. te te. te te C te _ ~ T te H — *Lte ‘

dos ne biisiu jpati pagono, gala 
sari pasįdarysiu o Dievas man!
už tai dovanos. . į ; Viėnas cjdamas namo dejavo,

/Tnlinlia Miia 1 v __  ; ...

t C Srficgens biro jo,

pas
kiekviena diena jo tris kartus. 
M. Walenczlua.
klimatas labai sveikai.. 0

I. /'

I 
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MAGDĘ. Imp man nidt< ffūl-
/ H bandžiau HtoHtu

Mrflro mo tv b/nwHii
l'anwv.. Man wet darni/** ' |

MARE. “Va, tai hrtw tau iftt 
itarik, kakit mėsa 

ka£ Jteetnae ir įyati, O
’ kad ai tarfaįu

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
t.li gyduolė? Nei! Ar kve- 

'*11 piftntjs vanduo? Ne!! Į^^7*
!. FLES yra ta? paprasčiausia

$

, , plaukių ir odos suwprintojis.
kuris pngcibi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvds odą?

RUFFIvFJS
panaikina pleiskanas! Su jomis'nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 

, pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus Sakysite, kad jos vertos ėlaug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėš. Jei negausite jūsų aptiektoje, tai 
atsiųšlflte mums 75c- pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

4

smagesnio už čystą neniežinčią galvds odą? z
U 1^ 14* 1^ J

panaikina pleiskanas! Su jomis'nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 

, pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- I 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje^ Kastuos tik j 
65c.; bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai k 
pridėt£prie kiekvienos bonkutėš. Jei negausite jūsų aptiektoje, tai !

F. AD. RICHTER 6 CO.. 336-330 Broadway. New York———*
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Sveikata Brangesne už Piningus. ■
Kada privalote kreiptis pas specialist*? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydyti — arba jeigu sergate ir da ne 
,buvote pas,joki daktaru, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisu ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote palseti apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug . metu tngyjo stebėtina pasisekimu 

gydimo ligas vyru, moterų ir valku. Jisai peržiūros jus dykai Ir duos 
geru rodą. Atslszaukitc in jo ofisą o duųs jumis paturima kas-llnk juao 

, ligos. Tukstancziai kurie buvo neiszgydomi, gryžlo prie sveikatos per 
naudojimu mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai 
^Vibratos” ir “Wall Plate” High Frequency” Static Machine” ir X-Ray. 
Asz teipgi naudoju naujausias gyduples ir vaistus del gydimu. Asz.aplai- 
kiau geriausia pasekme kroniszkuoqe ir kraujo ilguose. Skaitykite» Sžlta 
gazieta jumis vertes turi $2, jeigu atneszite su savim in mano ofisą ir 
imsite mano specialfszka gldyma. Nepamirszkite ka duodu rodą dykai ir 

pacljentu.

Dr. WASSERMAN
' I ‘ I

Telefonas, ^prncts
f > ' ♦

egzaminavoju dykai. Atsllankusicįjl persikanuos per daugybe dėkingu

{Valandos i 
Nede) tomis

1333 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA.

lOg 12,2 lig M ik 8. 
____ ir Srvenczluos 10 Ug 2 >00

ir susiriaukfezTejuėiu veidu bė- 
ba. Rankas turėjo sukryzevo- 
tas ant krutinės, o prisiartinu- ■ 
si pas Kara Mustafa, puolė 1 
priesz jin ant veido ir hėt apt.

ba. Rankas turėjo sukryzevo

prisakymo jojo pasikėlė nuo žė 
mes ir stojo su didėliu nusiže
minimu. : ‘ ;'

— Žara, paimsi taje balta 
mergina ir sergėsi jiaja kaip 
akies galvoje; Jeigu del josios 
kas pikto stosis, tai tu už jiaja 
atsakysi; jeigu ji ji pabėgtu, th, 
da nelaime del tavęs ir del lį 
visu, ka jiaja serges. — Gali 
ejti. ■ ■ a

įjiaja serges. -

(Tolinus Bus.)
■*■ iį»i i»e« !■ -

, r ■-< :j i *\‘j , 
I ’ ij- ' ‘ r 1 '

Posmavijnas< • *

■ t ■

A ’
’ ■ .■ i

d >■ ■ . •« r r / i ■ * '•■!< į,. I

Sėdi Vincas kluonia ir teip 
sau miėiiria: f , .

— NoVotaU žinoti, ar Ona žr 
no, jognsz žinau, kad jiji nore*

sau mielinį b >i

'.f

A

j i ‘ 1

tu žinoti, ar asz žinau, jog jiji

4 | 

Movos lie žino.

mane myli.
'y ■ I

m — Praszau duoti Jei mano 
pono, du, szimtus uį^airji Ha van-
-------  X" k*' ■ / 1 I » . ■<(

* I * * v

Koldil HaVanna — ar drU
tai ar lerigyu, . [

— Diiokiė mister lengvu ba 
turiu toli tavaloti.i ■ ■■ , '■ ■ 1 *•■:.. ■ -■tt

na.

Gerai pone — atsake bo-
' ‘fJ
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vo sužeistoAr galite jamKareivis jieszko savo
t ’ J \ ' l»*17 I
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prigialbet jin surasti!

V Ai
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Paliembrias pairiateš in koza
X ' '' . r . f •

' ( « s j C LT .

Ir kitas dri pakliuvo,
i j • 1 t i“

nugabeno, 1
A

i

Ka ant tosios besielės buvo.
Ir pro va buvo, ne daug kasz- 

tuvo,
Abudti užiriokėti grivo. 1 

Vienas 20 kitas 35 dolerius, 
Tai horirits aimintiejė bus.

V »t 'i ” . “ i • < f,, , ., • . * *

tavo,

Tai horints aimintieje bus.
! ■ 1 . ” • '• ' '' a ’■ .

Visi sako, kad boba didesne, 
Tai visame geresne,

O juom mažesne, ' ' 
Tai piktesne ir bjmuTiSue,

Asz to nežinau,
Tiktai girdėjau, ' 

Jog tie maži ėzunlukai, —A • te V . M te . te • te •Tai pikti kaip biesukai.
•W ----------- >

Jeigu katra negalėjo užaugti,
Asz tiktai apie viena įinaii,( 

f O ir jiajai inaoziatę ; ‘
Trumpa, stora, kaip puniplirė, 
Kuri savo vyrui pirti užkure, 
Turėjo drožt in platai "svietą,

1 Ir torp moterių teip gali būti, 
i

Ba locmim namie“ ne buvo 
; '' ■ ■' 1 jam rieta. “

Ba stuboje buVo iheszlo pilni
‘ V 1 kampai,

O lovoje gulėjo net keturi
I . ' t

noriū dau^iaitlakyti’

Jani vieta.

kampui.

ytįiljuĮ.;
< xiu, uu livrui uauįįiuu Btuvyci, 

Turin del saves pasilaikyti.
1

Tfu, no

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

Resturacijoi: 
Ponas X iri netoli

■U .V) t <

sėdinti
$veczia, kuris žiovaudamas isz-

tdmista ma-
gižiojo;

— Na, na, tik 
neb ne nuryk!

ft

» I <

— Nesibijok " tankiste, Asz
I kiaulienos ne valgau.
II . A ' ■ ' ■ V- , t v

►:

!
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V

V

dovana Visiems
9

KALĖDŲ

i r r
Š5k4i

pkairbta lsz geriausio Ang 
lijęs plieno, gvarantytą. yra 
nmidojama . per balberius. 
įsisiusime dykai, kas nuo 
mps užsiorderuos geležinke
lio laikrodėli, 17 akmenų.

storai paauksuotos.
Szls laikrodėlis kitur 

duodamas nuo >21 lig $35. Mes jin
. ...

už- $S.75. Aprlcz gvaraptytos brRvoa

kej iszmarglnta su moteres figūra

t

mp» užfriorderuos geležinke
lio laikrodeU, 17 akmenų, 
pilnai gvarantytas ir regu- 
lavotaa, i T; 
iszmargtntas. 
pa* 
paf'

B
/"•kk*'

O
žiedą. Ta! tik ant trumpo laiko todėl užsiorderuoklte szedien. Užgn-
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puikel

pafduosime už fabrikantu preke tiktai 

dupslmo telpgi storai paauksuota pul-

nčdinima gvarantiname. Prisiuskltė tik $1. Roszta užmokėsite kada
U - . - _ _ . . . o ! . . . * 1 .gpusite laikrodėli ir dovanas. Adresą vokite sriteip:IB ■ A. t ,/•

AMERICAN NOVELTY SUPPLY CO.
J)ept. L-23. P. O. Bnx 1034. NEW YORK, NJL^
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Gerklės skaudėjimas, dięgHoi krati
nėje, Inflaonzos, pasirodymo žeoklaL

Į ištrink gerklę ir krutinę su

II.

I

i

1

4

PAIN-EXPELLER1U
ItoapsUeisk Tsi'iį, _
Ils išsivystytu i pleurisy, pneumoniją, v 
iuilnenzįi ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną šau psraakiAud

pridengi kratinė vilnonę materija., 
apsiieisk taip,-k»a tdvo pagauta* Mat*.

ojo fiptiekojo Pafa-Expdlcrte. Mo. ir 
. Mc. butelie. y » • -
> Tikrieji turi mūra. vOizbažonVU

| J, IKARĄ Ja
. .1 w.v'l'.n.wte te*.

4 pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER d CO. 

326-330 BroMUoy - • New York
- -- -.....................................- --

Nepriimk kitokiu pamainymu ‘ axba
I - 1 <
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Žinios Vietines
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Jeigu kas likos apleistas 
per suraszytojus gyventoju Ma 
hanojuje, tai duokite žine in re 
dakcije, kur gyvenate ir 
mari namo, o suraszytojasfc pri
bus pas jus suraszy ti justOftzei- 
myna. Szimet turime neatbū
tinai susiraszyti visi jeigu gei- 
džeme žinoti kiek randasi Ma- 
hanojujo Lietuviu.

— Petnyczioje po visa Anie 
rika užgiedos “amžina atsilsi“ 
del guzutes ir kitu svaiginan- 
cziu gėrimu.

LL 'J
I .iri'

Jeigu kam pri
reiktu guzutes kaipo gyduoles, 
tai turės pirkti aptiekoje su pa 
velinimu daktaro ir tai nulups 
tiek, kiek už brangiausius ia- 
8ZU9. O ka, nemokėjome cze- 
dyt dabar turėsime pasuikaut.

t Utarninko ryta atsibuvo 
laidotuves a. a. Magdalenos 
Traskauckienes, kuri likos pa
laidota su bažnytinėms apei
goms ant Szv. Juozapo lietu-
viszku kapiniu. Pamaldas lai 
ke kunigai Bartuszka, Valaitis, 

prabaszczius Augustaitis.
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KUR BUNA?
Lietu viszka

SHENANDOAH, PA.
—_—

— Szenadorio 
drauguve vela parengė puiku
pokyliu szimet, kuris atsibus 
Maherio svetainėje 2 Vasario, 
ant kurio jau likos iszsiusta už- 
praszimai. Inžanga 5 doleriai 
del poros ir kaip girdėt, tai bus
puikiauses pokylis visus ki
tus kokie lyg sziam laikui atsi
buvo.

— Palicije isztikruju ėmėsi 
ant iszczistinimo pekliszku ur
vu ir kazirninku. Daug likos 
aresztavota ir nubausta.

— Užpakalije namo Vinco 
Dawai’do, kylo ugnis kuri pa
dare nemažai bledes.

— Jonas Dovidaitis likos nu
baustas per suda ant 100 do
leriu ir penkių metu kalėjimu 
už laikima priglaudos sutersz- 
tu balandėliu ir suterszima jau 
nu merginu. . (

» V.B---------------i—|

New Philadelphia, Pa. — Ka^ 
zimieras Keszionis, likos teip 
baisei sužeistas per eksplozije 
dinamito, Silver Creek kasyklo 
šia, jog mirė tuojaus.
dideliam nuliūdimai paezia i
tris vaikus.

Paliko
a ir

K,

į...

■ -----
Saint Clair Pa. — Už tai kad 

saliuninkas Jonas Jelinskas sa- 
liuninkas, pardavė 1------
sumaiszito

4. ■
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s. a. Magdalena Traskauskienc
Žmonių buvo pilna bažnyczia 
atiduot paskutini patarnavima 
del veliones. Gyminiu, pa 
žinstamu ir svetimtaueziu pa- 

automo 
Graborius-

Gyminiu,

lydėjo kurni daugelis 
bileis ant kapiniu.
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms ir tikrai artisztiszkai at 
buvo savo užduoto su pagialbt 
savo sunaus Vinco. Lai silsysi 
amžinam pakajuje 
dalena.

— Norints szimet turėsime 
53 ketvergus ir 
bet paprastai turėsime tik 
pedes, kurios niekados nepasi 
daugina tik sumažta.

— Pagal nusprendimą sūdo

a. a. Mag-

52 petnvezia?
5i

teip svaiginanezio geri 
Tai-gi priesz nesenoi 

“nir bir’

jok

draugystesO *

ta szimet visi pardavėjai tem 
perenciniu gėrimu turės pasi 
rūpint laisnus ant pardavineji 
mo “ 
mo.”
sūdai nusprendė, jog 
nereikalavo laisnu, o dabar ve 
la nusprendė, jog reikės. Ka gi 
politikieriai turės veikti, 
turi žmonis mulkyt.

•— Szv. Jono
balius, kuris atsibus panedelio 
vakara Baczkausku saloje hue 
vienas isz puikiausiu szimet 
Užpraszimu likos priymta isz 
visu szaliu, o automobiliu ant 
atgabepimo svecziu ta j i vaka
rą badai užkalbinta net de- 
szimts.
rinktasis balius 
menes.

Yra tai metinis pa
mušu jaunu-

DIDELIS BALIUS.

Parengė Kooperativiszka Drai1 
gija isz Mahanoy City. Atsibus 
Ketvergo vakara 15 January 
Boczkausku saleje. 
vyrams 50c. 
gynoms 25c.

Inžangti
Moterims ir mer-

Atsi-

I

ANT PARDAVIMO.
Tris namai Mahanoy City,\913 
ir 915 E. Mahanoy St. ir 916 E. 
Pine St. Ant viso loto.
szaukite po No. 720 E. Centre 
St. Mahanoy City, Pa. (J. 16)

REIKALINGA.
Darbininke prie grosernio szto- 

Tegul atsiszaukia nuo 7
* tos iki 8tos. valandos vakare 

■ pas (to5)

TO.

' ' i vff | i
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SAULE
n -inn ; 
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Mano draugai Juozas ir Jur
gis Laukaicziai, paenia isz Su- 

Panemunos 
Mariampoles

5
‘Mr h *

Pajieszkau Juozą Kasnlaitl valiui Redybos,'
ilgus laikus buvo Vargoninku 
Pittstono parapijoj, taipgi pa-, 
jioszkau Andriu Vaicziulipnio 
gyveno Cumbpltudabar 'riti
nau 
ant udrgso^

A TėgtiF atsismaukia
.te.. • *

Grjt&fiulaitis,
Scott Haven, Pa.

Asz Marijona Matulaicziute 
po vyru Barkauskiene pajiesz
kau savo kaimyno 
Koneske, isz Kauno 
Baseinu apskr. J<aUinenu pa
ra.,

Box 5 *

Stanislova 
Redybos,

Kauazu kaimo 5 metai ad- 
gal buvo Detroit, Mich. Turiu 
svarbu reikalą, tegul atsiszau
kia ant adreso.

Mary Burkauskiene,
2 Spring St., 

Union City, Conn

•s

I
-

i • - I

/

►♦♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦******* y ELOIi£i Et

gmi.no ir para.
Tegul ^tsiszaukia ant

Pranl$

apskr. 
adreso.

h
•J

t

•»»
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TiiSh|mpa,
> 737^ Clark

Detroit, Mieli.
k

8 c''

I
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| Didelis Iszpardavimas |
f

I

Vincas Kulbockas isz Lietu-1
X Visu žeminu drabužiu moterems, megmoms A

vos pajiėszko savo broliu Adol- y
po ir Motiejus Kulbecku.
paein isz Suvalkų gub., Palni- 
czio’ kttim0?>' 
ant adreso.

Kaimo Balnlczios 
Paszto Kalvarijaus 
Vai. Punckp., .

■Tegul jie raszo
T*

f

Pajieszkau Marijonos Pitku- 
nutes isz

(l Sžakiū apskr/f

f % ) M *

Suvalkų Redybos," ‘ 4 * m i’ Turiir šVarbu 
reikalu kuslink gromutos isz

Mano pus—sesere Petronėlė
• t

Pluskaite paeina isz Suvalkų 
Kedybos, Baseinu apskr. Tu
riu svarbu reikalą praszau at- 
siszaukt ant adreso. ’

Juozapas Kurmi?,
Box 104 Scarbro, AV. Va.

Lietuvos, 
ant adreso.

i

Prašzau atsiszaukt

v

Jos. Zndekn, 
3269. Tilton St. 

Pliiiadeiphih, Pa.

Pajieszkau Povylo

ijr mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes
galite pirkti už labai" numažintas prekes. 

X Pluszinei k >tai moterems, puikus materi- 
♦f j olas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo.

i* T t
o

♦i*t4» Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas ♦;<
X tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar-
t tT duotas už numažinta preke. Turime keletą

» m a r - «■ _ ♦textra geru skrandu kurias iszparduosim 
X už specialiszka prekė. Jeigu reikalaujate X 
T gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. 
■X

t

t

G38 Pen n A ve. Pittsburgh, Pa-
> 
A

hrx
1

Dr. K0LER y r* Ylen*- 
tints tarpo Lietuviu <1* 
ktara* ITttaburge. Mo
kinosi Varszavojc, stn« 
dljavo begi jo 2< m. ln- 
valrits ligas vyru Ir t ", 

w mntcrn 1*« nnn_

>

moterų, todėl Jas nno- 
dugnlal pažinota. Gydk
užBlnuodlnlm* kraujo 

fr silpnybes vyru, spuogus, nležejlmaa 
ilgas tinimo, in vairias Ilgas paclnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo. Atal- 
szauklte ypatiszkai, per lalszkus asi 
nogydau. Dr. Kolei kalba Lenklszkal 
Ir Ruslszkal.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte Iff I 
vakaro. Nodelfomls Iki~2-v. popiet - - - .1.^^ -X --- .

į UNION ' 
Ui A VI Akli I JNATIONAL 
utĄ 

>^:CITY ji

? 
Tf

Cnpltol Stock $120,000.00
Surplus A Profits $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mone- 
Ruose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalu su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

A 
tT

t

Pajieszkau Povylo Briede 
paeina isz Kauno Redybos, Pa
nevėžio apskr., Linkuvos Vals., 
ir para. Gavau laiszka nuo jo 
brolio, tgul atsiszaukia ant ad
reso. ....... b t

GUINANS io♦
r

Mano brolis Kastantas Pakai 
niszkis, paeina isz .Kauno Re
dybos, Jodienu sodo. Praszau 

kokio tai atsiszaukt ant adreso:
Tzwincs I Izci Iii i i a

Jonui“sztopo”
Kopczakui, nog kurio in trum
pa laika mirė o kitas mirtinai 
apsirgo, likos aresztavotu ir 
pastatytu po 2000 doleriu kau
cijos lyg teismui kuris atsibus 
Filadelfijoi.

ANT PARDAVIMO.

Bizniavus namas. Saliunas 
ir sztoras ant trijų florų po No. 
214 ir 216 E. Centre St. Maha
noy City, Pa. Ant kito galo loto 
prie Railroad ulyczios randasi 
namas ant dvieju familiju. Vis
kas labai geram padėjimo. Al

do J. 27) 
Fr. karaszaiickas, 

217 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus lotas mieste Frackville 
Pa. 150 per 30 pėdu 
Parsiduos neperbrangei. 
siszaukite in “

Jona s Pa kaln iszk i s,

11

Chns. liutonis, '' 
Box 66, $JėhLyon, Pa.

narnas.

Jszaukite pas

1

didumo.
At-

Saules” ofisu.
(t. f.)

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

30 Bartholomew A Vę., 
Hartford,/Conn.

--------  . Suva Iki! Redybos,,' Kalvarijos
Asz Juozas Lnkaseviczius 

pajieszkau Juozo ir Antano 
Mickevicziu, kurie pirma gy-j 
veno Newark, N. J. Paeina isz Tegul atsiszaukia arba kas ži- 
Suvalku gub., Mockavos gmi
no., Punsko parap., 
svarbu reikalą, todėl teguL,ut- 
siszaukia ant adreso:

Jos. Lukasevicz,
421 Wtf Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

- Pajieszkau Igno Bautrimo,

ir paraapskr., Simny VaĮs., ,> 
paskutiniu laiku gyveno apie 
Waterbury, dabar nežinau kur.

ilo prancszkite nes asz gavau .a I ▲ I * a

’ -Turiu del jio laiszka isz Lietuvos nuo 
Atsiszaukit ant ad- 

(to 6.) 
PranasCDvilinskas,

7 S. Grant St., 
Shenandoah, Pa.

(J. 20)
jo tėvu, 
reso:

Mano szvogeris Vincas Irusi 
ka, pirmiaus gyveno Hartford 
Conn, Paeina isz Suvalkų gub. 
Seinų pav., Kalveliu kaimo. To 
gul atsiszaukia ant adreso:

K. ITrbanąvjcz,
.;215Vį E. Mt. Vernon St. i 

Shenar|doah, Pa.
I 

szvogeriq 
Paeina isž 

Raseinių pav.

Mano gimines Marijona Vait 
j kaitė, Kazimiera Petkus, Pet

ras Bartkus ir Jonas Poszkus 
visi Kauno Redybos, 

Praszau 
ant adreso. ’

- J. Ktiizin,

M

apskr.

y 
Baseinu 

atsiszaukt 
(to 6)*

2118 Carey Al. S. S.

/

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prex.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus.
R. T. EDWARDS. VicejKas.

Su vlRoms ilgoms priima, nuo 
valandos iki JO valnmla Įsa ryto, 
1 iki 3 va! popioj. o iki 8 vakare.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių jjaUapcių kny
ga. Tcipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinystė, su paveikslėliais, Surinko 
ir išguldė iš svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co' 
Hus. 414 puslapių. Popieros viršais................................ . ..............
Gražiuose audimo apdaruose............ .........................   3.6o

Pilna Kalade Kazyrv ir šeSios Stokos su PaveikSlEljais ir instrukcijomis.
Visi žinote kad 

burtininkai Ameri- 
koje vadinami yra 
Fortune Tellers v 
spėja žmogui laimų \ 
ir ateitį su pagelba 
Kazyrų (Kortų). Ar 
toki burtininkų 
spėjimai iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime, tik 
pasakysime, kad 
yra tuksiančiai 
Žmonių, kurie pas 
tokius burtiniukus 

lankosi [ : \____
lioliką doferhi. Geri: 
Paryžiuje, Francuzi

įspėjimui savo ateties ar laimia ir moka Jiems už tai po kelis ir po ke: 
loierių. Geriausia ant svieto burtininke buvo tai ponia LENORMAND

Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba savo Kazyrų visiems įspėdavo ateiti, 
y as lą vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir
kiekvienam Ji ateitiįspldavo. Po myriui viršminėtos burtininkės, Jos Kazyros 
pateko į svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiek vie-

.i tete--»■ <■» — w ■>
Telefonai, Bell - Kensington 63 i €

Keystone, - East 6720
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA
Priėmimo valandas:

IJkl 10 vąl.- ryte. 6-8 vai. vakare
2538 E. Allagheny Avė.
PHILADELPHIA. PA.

I|  ................... . " ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ——TV

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
i / i * 
i L

pateko Į svietą ir šiądien jomi naudojasi garsiausi svieto burtininkai, ir kiek vie
nas, k as jas turi, gali ru jomis įspėti ateit} taip gerai, kaip ir burtininkai, šios 
Kasyros yra su instrukcijomis, kaip Jas vartoti ir kaip ateitį jspiti. Šios Kazy- 
ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi ne tik save, bet ir visus kitus 
geriausiai nubovyti Šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita pilra 
kaladė Kazynj Ir ŠEilOS kitoniškos Štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai...............................................................UJO

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. '

. Pittsburg, Pa.
Pajieszkau savo 

Vincento Kibarto 
Kauno gub., 
turiu svarbu reikalo. Praszau 
atsiszaukt ant adreso.

Anna Piktunaite, 
49 School St.

So. Hadley Falls, Mass.

Mano gimine Marijona Strai 
nike po vyru nežinau pavardes 
isz Kauno Red., Baseinu apskr. 
girdėjau gyvena Philadelphia

Praszau atsiszaukt ant

(to 6)

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nuramys Man Szirdele 
luctas ant piano. Abu veika- 
ai su prisiuntimu už $1.00. 
Siuskite doleri registruotam 
aiszke arba money orderi, 
įtampomis nepriims.

J. A. Žemaitis Iszleistojas.
315 S. West St 
Shenandoah, ra.

—-~~~————. ,

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susirisima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas

aiszke arba

Shenandoah. Pa.

Pa., 
adreso:<
20 S.' Front St., Hudson, N, Y

Jonas Steguilh,

*

t

■ I

I

•t

I

I
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•

I
I 
■

i

I

J ohn Rich, 
838 E. Pine St.

Mahanoy, City Pa. į
I

I

I

adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
« a a * - **bet Banka.

PASPORTAI
Esame pasirengė iszduoti pasportus del. norineziu 

. * a .a* a t te ’ * ’ ’ a — t'-

kęliauti in Lietuva ir kitur; kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES i

Per perstatįma saves del pasportu musu ofise, ga^ 
lesime tada jumis pampinti pervažiavimu per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. J. MOCKA1TIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierįus 

Siuntimas Piningu.
r V

FPardavimas Szipkorcžiii. ) •* ■ j
. I

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA. T7
Ofisas Atidarytas Vakarais. .

i

I 

1

Mano sesuo'Jievu Senavai- 
cziute po vyru Szimkiėne, gir
dėjau kad gyvena Clinton, Ind. 
Taipgi Antanas ir Magdalena 
SenavaicziaL' Gavau svarbia 
žinia isz Lietuvos. Praszau at
siszaukt ant adreso. '

Jonas Senavaitis,
(to 6)

■ 12 Hedge St. 4 
New Haven Conn.

■n ■■iwwi ■■■«!■ 'r

Pajieszkau Savo sesers Elz
bietos Maknavicžiūtė ’ po vyru 
Luizieno, 12 mėtii1 hdgal gyve
no Baltimore,. 
sžaukt ant adFeteo’. ' b

Adele Maknąvicziute 
Rhineland 

; Baldwinsville, Mass.

Praszau atsi- 
(to 6)

66 Horster St.
I -w-W -1'1 į'l

Pajiėszkau savo pusbrolio
1 * * i - a *

Kazimiero Slavicko, Paeina isz
ii i ik i* 1 _ 2j! 1 ________ i

Klevisžkio < gmino.
atsiszaukt ant adreso.

Ant Deltųwa,
224 T. Lloyd, St.

Shenandoah, Pa.

Suvalkų gub. Mariariipoles pav 
Praszau 

(to 6)

Mano
Tauczikas isz Suvalkų .Redy
bos, Seinų apskr. Slabados pa
ra., L 
Pittsburg, I — T »

pus-brolis Adomas

girdėjau, gyvena apie
Pittsburg, Tūriu svarbu rei
kalu, praszau 
Adreso.

' Ant Barsztis, 
BBoq89v '

atsiszaukt ant 
(to 6)

■ * ' ■ i M ,

1 >1$ - V ' i
Cbambėrsville, Pa.

Ne btrulkuok! Dūkia tavo j 
bosas. Nerclk kitam dirbt. - 
Užmok balberaut. Geras C 
uždarbis, kad Ir važuosl 
ih kraju. Apie dauglaus ’k 
raszykite ant adreso: , 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Avė.

. H i

I

PlttBburxli* !*«.

į

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono Smonlu už 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau- 
kal^Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas:

llaszy- 
l>rf. DrondtM Cosmetics, 

Mta. W. Brooklyn. N. T.

Sztai Koki Prieteli Turite—^, <
Merchants Banking Trust Co. Banke j

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip

I

si 1 1*1 MII — — as * * * —I ■ O Į ■ ■ • » <—>

Kuzis Ileklaitis 
510 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY,-PA,

Siunczlu piningus in visas dalis | 
svieto, parduodu szipkortes ant | 
geriausiu linijų, padirbu ir Notari- | 
Jaliszkai užtvirtinu visokius doku- | 
ihontus. Esmių užtvirtintas per I 
Pcnnsylvanijos Valstija ir po atsa- | 
kanczla kaucija ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykite ant szio 
adreso: > <•

.1. G. BOGDEN, Banker A Agent 
Cor. W. Long A Main Sts.

DuBOIS, Bn. 'J
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yja tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
a ’ .ka a «s • • • • • <■ a » •

i O O S

; Daktaras Juozas J. Austrą 
J LIETUVISAl d LIETUVIS
iį Bovnsls Daktaras Kaiiumeneje. 
;i 
ii

GYDO VISOKIAS LIGAS

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA. \ '
' —DIREKTORIAI-

L, Eckert, Vice-Prea.D. M. Graham, Pref.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewlcz

T. G. HornsbyQ. Fenton

J

D. F. Guinan, Truits.
A. Danisewica M. Gavula

‘Qlanivka AniaFakm” Apysaka isz gyvenimo Prancūzu □lapiy DC /bIH^ITcIuIO 287 pualaplu* I*Yele35c. W. I>. Bociowikl-Co

A

t
y

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

m Telefonas—Bell 350 IL
£113 E. Coal St. Shenandoah

A. 0. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main Ir Centre St.
rA-

——;-------------V

' "T " 1

Puiki istorije <
262 pUBlapItt* Preke 3fio

■« ..................................................... R.... ..  -I. ....

* .  "■■■■■1111     *11 "i-'tr—1

apie “Jonasza Korczaku”
h ff. D. BocikowbkUC'o. Mali&nOY Cltxt P*.

**w*K»eo* —ii

Lietuviszkas Graborius

A. i), SAKALAUCKASi

k m I

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rhcumatizruv c Jums Jokio* gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHJKUMATIZMO, (gerti). PrUė už bonką............. ..................$l 60
URSUS LIN1MENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tepti)Prėkė....................  $1,00
UKSUS KRAUJO VAI.YTO.IAS, sustiprina nusilpiiitą kraujų, l’ičkc  ... $l.bO 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugin* stiprius plaukus. I’re’.e.. ... į.LUO
URSUS SKH.VINIS HITER1S, regu.iuoja ir pravalo vidurius.1

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kalaliogą Naminių Gyduolių

URSUS REMEDY <s.
16O.N, WELLS ST„

Prėkč.................. $1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nclaimčjc. Prėkė........$1.eO

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Katalioj*ą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite dau)‘ naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pugelbą.

CHICAGO. ILL,DEP. B

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GBAD0KWS.
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ritinus ir vežimus del 
laidokuviu, krikszlinlu, veseiHJu, pail- 
važinėjimo ir lt. Krausto daigius ir *L 
520 >V. Centre St. Mnhanoy City, !*•«

Pasamdo
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