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Amerikonai gyvena ilgiause.
Washington, D. C. 

[Amerikonai yra papratia 
ryti viską greitai ir mažai turi 
pasilsiu paskui doleri, 
gal paskutini surasza
toju, gyvena ilgiause. Mirimai 
ženklyvai susimažino, 
mai pasidaugino, 
gema, apie 3 
nu, o pavieni gymimai 
dai 
ku. 
taneziai žmonių

Iszmete savo kudyki isz 
beganezio trūkio.

Wilmington, Del. — 
niolikos motu

Xorints11larris, likos aresztavota 
da

11

DU-KART NEDELINI8 LAIKRAf. ZTIH
ISZKINA’ KAS UTARNINKA IR PE1J

PRENUMERATA KASZTUOJA :■
AMERIKE: Ant vi«o meto 4 3.00. Ant niuro >■ 

EUROPOJE: Ant viao meto $4.00. A
Laimtkus Ir piningus visada muškite liktai ant

MAHANol
W.D. BOCZKOWSKI

MAHANOY ANO A ST
— 1 —> 4B»404«k 4i

By order of the President. A. S. Burleson, Postmaster
W. I>. BOCZKOWSKI, I’rn. A Mgrvv« *Ff v n nn 11 i r", c
F. W.BOCZKOWtiKI, Editor F Ml

LIETUVE1
PRIE?

ISZ ROSI JOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 20 LIEP0S"1920 (TUESDAY 20 JULY)

NAIKINIMAS DAUGYBIA SVAIGINANCZIU GĖRIMU.

20
3

I

valdže konfiskavo dang visokio svaiginanezioAna diena mieste Atlanta, Ga

1

rIi
I

S 
į

Septy- 
Ona 
czio

nais už žudinsta savo penkių 
menesiu senumo kudykio, kuri 

Įauga beganezio 
Užklausta per palici-

mergina

savo

iszmete per 
t rakio.
je del ko teip padare, Ona pri
sipažino, buk, likos suviliota 
per savo jauniki, kuris priža- 

0 tukstaneziu dvy-įdėjo su jiaja apsivesti, bet žo- 
imet džio nedalaike. Po gimimui ku- • I 1 1 • 1 • 1 • '1 • 1 J • 4

tai pa
gy ven

Kas
o gvnu-

metas

szimi
\js lyg dvieju milijonu vai 

Suvirszum keturi tuks-lsavo 
randasi kurie paniekinimą 

turi po szimta ir daugiau me-Į nog visu 
tu, o po 90 metu amžiaus 
dasi i

ran 
langiau kaip 30 tukstan

Įdykio, turėjo sunkei dirbti ant 
užlaikymo ir 

turėjo
savo pažinstamuju ir 

-Igyminiu ir todėl nutarė atsi- 
-Įkratyt nog kudykio kuris jiai

kini}' kjo, 
nukenst

ežiu žmonių. Daugiau moterių I buvo sunkenybe sziam gyveni- 
szimta me.

me daug,
ant vaisiu tokios neiszmintin- 

igos meiles, tik tada, khda
’įpuola in “beda”

graudint is savo pasielgimo.

turinezios porandasi
metu ne kaip vvrai.
Nelaime ant brolio kano, 

kurios visai nesitikėjo. į 
‘senei !

Panasziu Onukiu turi- 
neatsimenakurios

4 i beda
pa- 

pradeda
Brooklyn, N’. Y.—

Ludvikas Booth, liepe pastaty
ti puiku pomnika ant kapo «a-|QarnyS paliko trinukus, tėvas 
VO brolio, ir nuėjo ana diena tnin ■nnrciifrnndn intr nnnlnnvo brolio, ir nuėjo 
ant jojo kapo pasimelst už bro-Į 
lio duszia.
ir vos pradėjo poterius kalbėt,! 
staigai pomnikas sugriuvo ant 
Luilviko, kuris mane, jog tai 
kokia dvase kuri atėjo isz ano 
svieto. Gerai kad ant kapi
niu radosi tame laike žmonių, 
kurie ant riksmo subėgo ir nu-l 
verte akmeni nog 
kuriam suteszkino ranka ir ke-1 
lis szYiiikaulius.
skundže pomniko kompanije 
už papildytas bledes.

Kada atsiklaupė

dn*na teip persigando jog apalpo.
Wildwood, X’. J.— Kada te

ptis atėjo isz darbo pasitiko 
jin prie vartelių tarnaite, 
reikszdama linksma 
buk jojo paeziule 
jin trinukais — trimis dukteri- 

Jamesas Xicolas, nenu
džiugo isz teip geros naujenos, 
nes jam buvo tai baisiausia 

lžinia, kuria iszgirdes

ap- 
naujena, 

apdovanojo

I
£
$

f

geri-1

mo, kuri iszliejo ant ulyczios. Viso sunaikino už ponkesdeszimts tukstaneziu doleriu. Ne
vienas seile ryjo regėdamas tiek gero

Sužeido savo drauga, pasikorė 
kalėjime.

Minersville, Pa.-

4 C sztopo 1 ! varva nezio ant ui vežiosISZ VISU SZAL1U laike,

mis.

A lėks un
draw Kulic, pasikorė cz.ionaiti- 
niam kalėjimo isz baimes ir 
gailesezio, jog nudnre peiliu 
savo drauga .Joną Eajinacza su 
k u r i u om susi k i v i rez i n o 
tasai pradėjo giedot, 
kos aresztavotas, o 
Įiranesze, buk jojobuk

laid v i ko,

Dabar Booth

spėja pabaiga

krvtokuria 
kaip negyvas* ir buvo apali>es 
per penkiolika miliutu, 
turi szeszis vaikus.

Dabar

kad 
K u lie li- 

kada jam 
d raugas

mirs nog sužeidimu, teip tuom 
persiėmė jog 
gialba diržo.
Vejas sugriovė dideli brekerį.

Pa.— Baisus 
pro czio-

mi Ižiniszka

pasikorė su pu

Turkams už

Kokia tai žmogelis sako buk ji
sai yra Caru. Soviatai pa

skyrė 2 milijonus už 
jojo galva.

Lenkai apleido 1 
Grodniu. — Rol 
Lietuvos neprir 
Rubežius Lietu 

vei paėmė di
Jekaterinburgas, 

valdže apgarsino, 
kės du milijonu rubliu 
tam, kuris pristatys 
ro Nikalojaus II. 
pranesza buk kokis tai žmogus miesezius (tad szi 
randasi Si beri joj, kuris save

— Sovietu 
buk iszmo- 

aukse 
galva Ua-

Stockliolmas.— 1 
m i ja isz 30,000 stij

Telegramai kar ryte inejo in V

Pranaszas
svieto Septemberije.

Marion, Ohio. — Senatorius 
I lard i n gas, 
kandidatas ant prezidento, ap- 
laike gromata nog George II. 
Brau isz tirono, Maine, kurioje 
apsaugoje Harding, buk tegul 
nesitiki būti iszrinktas ]...... :
dentil Suv. \’alstiju, nes tosios 
dienos nesusilauks, nes užstosi 
pabaiga svieto. Bean 
mat oje pranaszaiije: 

4 » t
saule, menulis ir planietos V< 

Saturnas, Merkini, 
Jupiteris ir Neptimas,

republikoniszkas

AVilkes-Barre, 
vejas kuris prapute 
nais, 
brekeri

visi kvailei 
svieto, 
v i sos i a

kuriu

Pa.— Da ne 
szio 

surasti 
kaip se-

Apkaltino savo kaiminka, buk 
jiai atėmė pieną.

Punxsutawney, 
iszmire isz
galima 

pakampesia, 
kautis atsitikimas parodo.

Moterį* Petro Baraniko siisi- 
piezi- ].Uike kudyki praejta meta, ir 

1 nžprasze ant kriksztinu 
užstos kaiminka Dudkienia.

savogio- kriksztinu Baraniekiene

kuris 
statosi rusiszku caru N i kalėjus mieste.)

Lenkai evakuoja Vilnių, Ly
da ir Gardina. Paskui juos se
ka lietuviu armija ir užimdine- 
ja apleistus miestus.

Bosijęs (Rusijos sovietu vai 
džios) plenipotentai su Lietu
vos atstovais paraszais patvir
tino taikos sutarti. Taja sutar
timi Bosija Lietuvai pripažins- 
ta rubežius pradėjus Daugpi
liu (Dvinsku,) paskui szali- 
mais Bronovicziu, 
baigus Suvalkų gubernija.

Bolszeviku armija, paėmusi 
Minską, neineis Lietuyon.

Lietuvos kabineto narys 
Anksztuolis sako, kad kuomet 
lenkai paėmė nuo 
Vilnių ir atsisakė ta miestą su
gražinti Lietuvai, lietuviai vi
sas laikas draugingai atsinesze 
iii Lenkija ir nesiskaitė lenku 
pr iešmininką i.

Londonas.— Lietuva su Bo
sija paraszais patvirtino pada
ryta taikos subirti^ sul<yg pra» i* 
neszimo isz Maskvos.

Taikos sutartimi Bosija pri
pažino Lietuvai nepriklauso
mybe.

Sulyg sutarties Bosijos 
vietų valdžia Lietuvai iszmoka 
3 milijonus rubliu auksu.

Taikos sutartis po kuriaja 
pasiraszyta Liepos 14 d., nu
stato rubežius tarp Lietuvos ir 
Bosijos.

Vakaruose rubežiai praside
da upėm Gorodijanka ir Bob. 
Isz ten eina pietiniu Gardino 
szonu, tarpe geležinkelio sto- 

[cziu Kuznica ir Sakale (Sokol- 
Isz ten tęsiasi in pietus 

nuo Lydos, tarpe Surgainiu ir 
Vileikos. Vileika pasilieka Bo
sijai, gi Aszmena — Lietuvai. 
Pagalinus rubežius pasibaigia 
ties Dauguva, tarpe Kreslavos 
ir Pridrujo.

Bosija sugražina lietuviams 
visas personales nuosavybes, 
kokios paimtos kares metu.

Washington, D. C.— Lietu
vos Atstovybe gavo toki El
tos kabeli pasiusta Liepos try
likta diena isz Kauno 
vos kariumene paėmė Kasa- 
czizna Ligmenus, Kernavą, 
Musnikus, Paberže, Maiszega- 
la, kuri yra dvideszimts kilo
metru nuo Vilniaus; paėmė Ma 
lėtus, Giedraiczius Miežan- 
czius Inturkės. Taikos sutartis 
su rusais padaryta sziadien.

Pasiraszo

viai iau turi but p.

prie kurio daug žmonių
Toliau sako jisai, buk 

tai ne jin nužudė I 
tiktai parėdyta in 
drapanastarna, 
vo panaszus carui.

Galima manyti, jog gal caras 
ir atsiras, nes užtikrinaneziu 
faktu apie jojo mirt i niekas ne
gali pristatyti. Bet kad ca
ras ir butu 
tokis neiszmanclis rodvtis 
svietui tokiame sumiszime Ro- 
sijoj, nes lauktu pakol 
apsimalszytu. Bolszevikai 
nusiimsiu savo slaptus agentus 

praszalintu

czesi.
spie-

bolszevikai, 
i eariszkas 

kuris labai bu-

i pristatyti.
gyvas, tai ne butu 

neiszmanclis
vota tame laike, kada pasiė
mė visa turtu nužudyto vyro ir 
buvo pasirengus

Į Amerika.

Gardino ir
keliaut i in

viskasAtkcrszinimas 
baisu kankinima jojo sesers 

ir tėvo.
Tomis dienomis 

apdovanojo 
garbes medali um 
Aleksandra Aronsona 
tarnuvima angliszkai 
Aronsonas yra žvilas ir tarna- 

turkiszkoje kariumeneje 
kaipo seržentas o jojo tėvas ir 
sesuo turėjo sznipu bjura At
kilto arti Mont Marmu kalno, 
ir daneszinejo vislfa kas dėjo
si pas Turkus.

Kokiu tai nežinomu bildu 
Turkai dažihojo apie sznipus. 
suome Arsonsoniute, o kad isz 
josios iszgauti

1 xindon. 
karalius 
aibes

— T ...
J urgis

kapitonu 
už pasi- 
valdžei.

vo

sunūs 
ciesoriaus, 

I ‘riežast is 
d ide- 
Joa-

Jauniauses sūnūs kaizerio 
nusižudė Potsdame.

Berlinas. — Kuningaiksztis 
Joakimas I lohenzollern, 
buvusio vokiszko 
nusižudė Potsdame,
savžudinstos vra badai 
bos skolos padarytos per 
kimu, ir nesutikimas su paezia 
su kuria persiskyrė.

Joakimas turėjo 30 inotn am 
Jojo mirtis gal būti

priežaste priskubinimo mirties 
jojo motinos, kuri labai serga.

zinus.

bolszeviku
5,000 užmuszti )

kurie cara greitai 
isz szio svieto.

bolszevikai
1,000 paymta in nelaisvia

per generolą Wrangeli.
Vlad vvostokas. — 

tukstaneziai bolszeviku 
užmuszta o tūkstanti paymta 
iių nelaisvia.per pulkus po

Penki 
likos

mjieiaisvia per pulkus po 
dovysta generolo Wrangelo, o 
8,000 raiteliu likos apsiaubtais 
isz visu pusiu Krimejoj. Priek

sugriovė
Pa ris h e, padarydamas 

bledes ant szimta tukstaneziu 
doleriu. Brokeris prigulėjo 
prie Wilkes*-Barre Coal kom
panijos. Keliolika szimtu žmo
nių pasiliko be darbo.
Nerege 15 metu 90 metu senele 

adgavo vela regėjimą.
Burlington, (Ml.

rolina Vogt, 90 ...v ,.. ..,
pražiūrėjo ana diena vela, bū
dama r.c;\g 
metu.
minga operacije 
nog akiu plevia kuri užaugo ir 
visai užtemdino moteriai akis.

Pagimdė keturis sūnūs ant 
kart.

Worcester, Mass.— Pati Be
nedikto Lecroix, 
senei keturis sunūs 
vienas tuojaus mirė o tris ran
dasi prie gyvasties.

In tryleka metu poni Lecroi- 
vaiku, 

, viena 
dabar kva-

B rokeris

nežinomu

slaplybes ko
kias žinojo pradėjo jaja kaišei 

buvo kaišei suplakta 
ant pėdu, isztrauke jiai visus
kaukvt:

Szcszi užmuszti laike sumiszi- 
mo Delmacijoj.

Spalato, Deknacije. — 
atu sumiszimas prieszais 
lūs czionais praeita
žuvo szi'szi žmonis o daug 

taja diena 
tautiszka

K ro- 
I ta

x’ ed ei i a
su-

tam likos paymta. daugybia vi
sokio kariszko
Prieszai bolszeviku dažinoja 
nog savo sznipu, kur randasi 
juju pulkai, apsiaubė isz visu 
pusiu ir ant duoto ženklo palei
do ugni, 
visus.

materijolo.

kur

kimia iszmuszdami

so-

dantis ir degino su 
po pažastėmis 
nieko neiszdave. 
nukankino ant

geležimis
žeista. Kroatai 
apvaiksztinejo savo 
szvente, o kada paregėjo kelis

bet 
rr

mergina 
teipgi 
Sesuo

Tęva 
smert.

nusiszove būdama kalėjime.
Už taisės kaukes kapitonas 

Aleksandra iszdave visus Tur
ku planus jog Anglikai su ma
žu praliejimu kraujo 
visa Palestina

Angliszka valdže pasta
te puiku pomninka del Arso- 

likos pa-

Isz nuliudimo ir džiaugsmo.
ITabaszezius in savo vargu

li ista.

Mrs. Ka
ulėtu senele

savo 
Po 

netu
rėjo pieno del kudykio ir pra- 

v I u z. 
atėmė

uzprasze 
I kaiminka

seplemberio ketvirta, 1!>20Lg, lnlžiuri„l>t kaiminka

Mar-
ran

laši ant vienos puses musu že-1 
o

Perspėji inas Izajosziaus, 
iszsipildys, visos tautos, kurios 
eme dalykas paskutinioje ka
rėj, bus ant visados instumtos 
in pragara Atlantiko.
7,000 anglekasiu sustojo dirbti 

Wilkes-Barre, Pa.
ni tukstanezei anglekasiu 
Pennsylvanijos 
kasyklų- sustojo dirbti už 
kad kompanije ne nori prasza 
tinti 
si us.
siu nedirba

mis, 
sus, 
(
nu Uranas ant kitos puses.

XII
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- Septy- 
isz 

kompanijos 
tai,

kontraktinius

raganysta, buk tai jiji 
pieną Barankienei. Apie savo 
nužiurejima nieko no sake nie
kam.
vela susilaukė kudyki ir už- 
prasze Dudkiene ant krikszti- 
nu, bet ir tuom kartu motina 
neturėjo pieno.
uždaug
nei ir nuta.ro jieszkoti rodos 
pas burtininke. Nuvažiavo pas 

garsinga burtininko iii 
receptą 
Barani-

Ana diena Barankiene 
ir

To jau buvo 
1 e n gva t i k e i Ba ra 11 i k i e - 

jieszkoti

tuja
Indiana ir sztai koki 
toji burtininke davė 
k ienei:

4 4 Pavmk vienuolika skiedre- •f
angleka- liu isz kampu vienuolikos na- 

Per sustojimą angleka-1mu, vienuolika stiklu vande
nio isz vienuolika szuliniu ir / 
viena stiklą vandenio isz szal- 
tinelio kuris teka per križkeli 
ta viską sumaiszyk ir pakabyk 
prie namo, o pieną turėsi.”

Kaip burtininke paliepė teip 
padare, bet pienas nesugryžo. 
Tada Baranikione atvvrai 
vadino Dudkienia, buk jiji jia- 
ja apraganavo ir l_ ’ ’ 
jiai sugrąžytu pieną.

vienuolika stiklu 
isz vienuolika szuliniuszeszios kasvklo 

terp Inkermono ir Duponto.
Drebėjimas žemes Kalifornijoj

Los Angeles, Cal.— Praejta 
petnyczia czionais davėsi jaust 
tris smarkus drebėjimai žemes 
kuri padare nemažai bledes, ir 
iszgazdino baisei visus gyven
tojus, kurie apleido namus ir 
pradėjo melstis ant ulycziu. 
Daugybe moterių apalpo isz > , ... ,i • ; 7 no Imdama iszmmtmga rnęte-
lairms. rele žino del ko Baranikione

8,000 atejviai pribuvo praejta neturėjo pieno nes nevalgo pri- 
sanvaite. Įgulinczio valgio idant turėtu

Motore isz v iro lakszi- 
n i u su pienu ir davė pavalgyt 
Baran i kienei. Da ta ja paezia 
diena turėjo pieno užtektinai 
ir prisotino kudyki kaip reikė.

Viskas buvo gerai ir kaimin- 
kos gyveno sutikimia, bet ka
da Baranikas pradėjo paloidi- 
net terp žmonių bjaurės kalbas 
apie Dudkiene buk jiji yra ra- * * * 11

r> J

1

pa-

apalpo isz
melde idant

Dud kie

sanvaite.
New York.— Praejta sanvai- pieno.

te atplaukė keturi dideli laivai 
in czionaitiuia pristova 
8,000 atejviais isz visu 
Europos.
skaitlis pribuvusiu atejviu in 
viena 
kares.
laivines kompanijos

rzionai t inia su 
szaliu 

Yra tai didžiausias

diena nog pasibaigimo 
Nėr abejones, jog kada 

pagerins 
plaukimą laivu, pribus dau-

per penkiolika 
Daktarai padare pasek 

iszpjaudami

neregi'

me.

pagimdė ne-
isz kuriu

xieno pagimdo tryleka 
tris kartus po dvilinkus 
karta trinukus ir 
drukus.

♦

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Anglijoi randasi suvir-
szum 90 tukstaneziu dažiure- 
toju ligoniu.

. * Suvienylosia Valstijosia 
krutamu pa-

paeini'
ir Szventa Že-

n i u tos Atklite; kur 
laidota.

Motore sukapojo savo vyra su 
pagialba kitu, po tam. szmo- 
tolius užkasė ir inmete in 

upe.
— Viena iszBerlinas.

šiaušiu žudinseziu kokia
tiko czionais, likos

po tam

italiszkus aficieriu 
aut ju szaukt: 
liszku inperialium!

4 4 (

” i 
prasidėjo sumiszimas.

]>radejo
Szaliu su ita- 

ir nog to

Bolszevikai sudegino 136 
japonezikus ant laužo.

"V ladvvostokas. — Telegra
mai pranesza, buk bolszevikai 
Nikolajevskie sudegino gy

rr
-

sudegino gy
vais ant laužo 136 japoniszkus 
kareivius kurie iszejo isz proto 
laike musziu ir didelio vargo. 
— Tai vis bolszevikiszkai, kam 
ežia gydyt ir prižiurinet paik- 
szus, geriau juosius sudegint.

— G i ritėjau jog vakar bu
vai nusigeriąs ?

— Teip jegamastie tai nuo 
gailesįics, incmv, — — 
mirė.

mano szvogeris mi

užvakarNagi 
girtas?

Teisybe, jegamasti,

buvai

tai 
nuo džiaugsmo mano sesuo su
silanko sūneli.

*

turi ilgiausia liežuvi 
kitus žverius bet savo kaimy
nu nea])kalba.

G i raff a (su ilgu kaklu) 
už visus

ka.)

4 4 Lietu-
bai- 
atsi- 

papildyta 
ant daktaro Ilembergerio per 
pa liepimą, jojo locnos paezios, 
po tam kūnas likos sukapotas 
ir paslėptas.

Kokis tai Walteris Proteze 
kuris nužudo daktara ant pa 
liepimo jojo paezios,
pasislėpė, parasze savo paezei 
gromata, idant ižduotli palici- 
jai apie žudinsta ir pasiymtu 
5000 markiu dovanu.

Hembergeriene, 33 metu se
numo apsivedė su daktaru ku
ris turėjo (it) metu senumo. Jų
jų gyvenimas buvo nesutin- 

persi skyrė 
vaiku, 

pri kalbi no 
nužudinimo vyro 

ka tas ir padare. Po tam abu
du supjaustė kuria ant szmote- 
liu — dali užkasė o likuezius 
inmete in upe. 
ne

pėdas Ilgio ir gali paneszti 17 geide atsikratyti nuo seno vy
ro kuri baisei nekente.

Yra tai antra panaszi 
dinsta papildyta in laika dvie- 

kur nesiranda ne vieno kromo ju sanvaieziu, kur kita mote- 
vinrznrln envn VVI'R kll-

veikslu 
lankosi milijonai

TURKISZKA BABELIONIJ E ANT SZITOS ULYCZIOS.

<■

į
r!

i

Ulycze Grand Rue do Para, Konstantinopoliuje,
.v.*.

- ---------

^5^

I

Turk i- 
svarbumu, kiek ulycze Broadway Na- 

Ant szitos ulvezios randasi daugiau visokiu tautu, nq

si

.r

Giedraiczius

Vileiszis,

Prie T1 lamos upes, Lon- 
vadina-

#

done, stovi stovylas
Kleopatros Adata” ku-* 

padirbtas isz
4 4mas

ris yra padirbtas isz vieno 
szmoto akmens, turintis 70 pė
du augszczio ir svėrė 186 
nūs. ' 
Egipto.

Kanadoje 
tiek enk- 

l ■ galvos

randasi 15,628
teat relių in kuriuos 
asztuoni

žmonių kas diena.
Praeita meta

žmonis sureikalavo 
jog ant kežuos 

pripuolė po 110 svaru.
* Karscziausia vieta ant 

svieto yra ant Saharos pusti- 
nes, kur grodusas rodo po 124 
laipsnius karszezio kas diena.

Naujausio sztamo areo- 
planas likos užbaigtas ana die
na Anglijo!.

raus f

Karseziausia

Turi jisai 545

tonu sunkumo.
Vienatiniu rojum ant že

mes del vyru yra Costo Rica,
*

_ X____ i r. •»\ rv i

gyvenimas buvo 
kautis ir ant galo 
po susilaukimui dvieju 
Hembergeriene 
Jbotze ant

I lemliergerie 
mylėjosi su kitu vyru irv

zu-

joj, tiek, atsiženklina 
inrkn.

Likos pragabentas

Neprieteli mylėt.

to- 
isz

T

rasz-

Kunigas: — Oi tu žmogau 
žmogau! Arielka yra didžiau
siu neprietelium del tavęs.

Žmogus: — Tai nieko ne 
kenkia, jegamastie, juk
tas szventas mokina, jog turi
me mylėti didžiausi neprieteli.

Kun: — Tai teisybe, žmoge
li, nes raszte szventame ne pri
sako, kad neprietelius reikią

nuta.ro
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SAULE

IRDET
prezidentas 
žada atlan- 

i Valstijos. Lo
kys czionais pa 
ulbas apie Lie- 
ribuvimas Ims 
kas ir rūpinsis 
f s veikalais.

os 
na,

j

1

I
M P**

VARPAI SUSKAMBĖJO.

k Edwards isz 
Lo, jog ameri- 
' kurie gymi* 
žinojo in tevy-

I

■ to, idant nžge- ; 
Izkuma. — Dau
belei vi u sugryž 
d, idant prisotyt

Dau

kalėjimoV didelio
K.e\v Yorke, parodo 
■ tenaitiniu kalinin- 
fbuvusiu u 
Liriumeneje, 
ILiidovysta generolo 
b'rancijoj.

KUR BUNAt -/a, motina. Miega, apnykus.
Ant jos krutinės guli jos 

suvaržytos suk r u vi ntos 
jos lupos sueziaubtos ir tik at-

motina. Mi<
run-

Mano brolis Vincas Gedrulis, isz 
Visztyczlo Miesto, Lukiu Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt arba žinantieji apie ji, 
malonėkit prancszt už ka busiu dėkin
gas:

Naktis apglobė savo 
nais pasauli*, prienge 
panuoginsas 
apsiautė ukais ir visur, 
gyvybe, linksmybe dingo 
tinusi valanda 
didžio persikelt imo! 
kas buvo paskos 

Szilai jau 
jo varpai ir gaudžia

kosspar-
szalna
szakasj sidusejimai jos iszreiszkiu jos
, visur vardu. Ji klauso, klauso gau-

T

1
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r
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PLIENINIS AREOPLANAS KURIS NESZA KETURIS PASAZlERIUS.

>■

& •<w

yra locnaste Jo-Naujas plieninis areoplnnas, kuris nesza keturis pasnžierius, kuris 
no Larson. ’Tasai areoplnnas lekioja ti'rp Filadelfijos ir Atlantic City.Pasai areoplnnas lekioja terp Filadelfijos ir Atlantic City.

nai ir orlaiviu per 
t ūmo ekspreso.

nuiręs grei- 
Tulas anglisz-

visokius veli-

medžiu

meso!

persikelt imo,
V iskas vaiku 

giI-j ežia 
kas

Aridimo varpu; tai balsas skaus-
, ■.. I....... :.. t..........i.............. i....... t .mais trankomu

GEO. GERULIS,
Box 203

praei les 
suskamb(‘-

rT ‘ 
kas inžinieris užbaigė planus 

ameriko-|n’^ padirbimo milžiniszko 
kurie

■PR^Tugo r raneijoj. Xekurie 
tsz juju visai priesz tai ne buvo 
kalėjime už joki persižongima.

l’žklausti per tūla rt'daktori 
kuris juosius atlanko, už ka 
pateko in kalėjimą, 
atsake vienokiai: — Buvo pri- 
vatiszkam gyvenime paguodo- 
ti žmonis, pakol nesigavo in 
ka tinmen ia.
ju ne buvo apleido niekad savo 
miestm
<
moterių,
riviliszkam gyvenime.

• or
laivio, su kuriuom galima bus 

Londono in Xe\v 
Tasai

in
m

m i I i -

kimia visi

Daugelis isz ju-

ir miestelius, todėl, ka 
l.i gavosi terp piktu draugu ir 

užinirszo kuom buvo 
Teip 

lai kari* isz geru ir paguodotu
žmonių padare laukines besti
jos kurias dabar reiki* laikyti 
už griežiniu sztangu nog kitu.

Pustreczio milijono žmonių 
isz Suvienytųjų Valstijų, pa- 
ejnancziu isz europiniu sklypu 
apleis Amerika prie pirmuti- 

progos, nes tiek jau pada- 
praszimus ant paszpartu. 

neužt i krintąs padėjimas 
iszplaukimas,

žmonis
sunkus

szioje terp juju
nimus ir pasveikinimus. Kinai 
mano, jog gi'riausi' yra loji 
mergaite apie kuria svietas vi
sai nieko nežino.
būti deszimts ir daugiau metu 

bet
se- 

.Jeigu ap-

B0LSZEVIKA3.

V v ra s gali
atlėkti isz 
Yorka in dvi dienas, 
orlaivis turės 8()t) pėdu ilgio, 
sunaudos arti puspenkto
jono pėdu gazo, panesz 15 tonu 
pasažiern (21)0 žmonių) o lėks 
00 mvliu ant valandos, to

Tas pats inžinieris padirbs 
orlaivi kuris panesz 500 pasa- 
žieriu ir leks I 
landos. Kelione orlaiviu kasz-. 
tuos in Xe\v Yorka 250 doleriu 
arba po asztuonis centus už my 
lia, gromatos kasztuotu po sze- 
szis centus.

Hlin | IX ( I ! I Jll

80 myliu ant va-l szalim 
numosią

senesnis nž savo moterių, 
Diofere negali Imt i už v\ ra 
nes ne viena meta.
sivedia pora nesusilaukė vaiku 
lai kinezikas payma sau 
viena paežiu.
cziku moterių sutinka ant to, 
kad juju vyrai gali laikytis pa- 

es paežius.
mot ere 

likumoje ir lankei 
neramumu.
lores neszioja

payma sau da
Daugumas kin-

Vienam isz abazu del nelais- 
viu Lietuvoje, radosi keli szim- 
tai bolszeviku pa vintu in 
laisvių. Vienam kampelije sėdi, 
bolszevikas gylei užsimanstes, 
savo mažas ir 
insmeige ant 
kaulo, ir be paliovos žiovavo.

Dirstelėjau ant lojo sutvėri
mo, priėjau areziau ir 
siau:

no-

užsimanstes 
kvailas akutes 
gulinezio netoli

užklau-

piningu turėsi,Jeigu daug 
tai ir prieteliu daug regėsi.

Kaip t ik t urteli t uresi, lai ir 
szy k szt u m a in gy s i.

Dideliam mieste N’i'W Yorke 
yra daugiau kaeziu 
mieste Detroite gyventoju. Xe- 

misijuoks laja žinia, 
>-

gyvena 
yra apimta 

‘Turtingesnes mo- 
szilkines szlebes 

su labai placzioms ranko\ems,
ant ranku turi brangius žiedus 
ir kitas papuoszas.

11; k-

ne kaip

‘Tomis dienomis i>zleido ke
turis naujus muzikaliszkus lei
dinius profesoris J. A. Žemai- 
tis isz Shenandoah, sekanti:

Gana Broliai M mus M ie- 
duetas aut

Vanka, isz kur I n ?
('zorl znaje....

Senei I u i'audonarmijoj!
Da!
Del ko kal iauni ’
(‘zorl znaje....
Ar gerai Inu nelaisvoje ?
Da!
Kas
(‘zort znaje..
Man rodos
'genu ?

-- Da....
— Ka t n matai

girdei Petrograde'?

ant suk )

kad tu sergi

Jacobs (’reck,Pa.
(July 22)

krūtiniu jos 
ji girdi jauezia, ken- 

ji mato isztieslas ran- 
t roksztanezias 

nelaisvos

Fajicszkau brolio Antano Babufdo, 
isz MariainpoloK Apskr., Garliavos
Para.. 5 metai atęal gyveno Dalton, 
III. MekDJu atsiszaukt ant adreso:

JIJOZ. BAHUSIS,
254 N. 10-th St., Philadelphia, Pa.

(July 22)

sut raukt 
mato 

sroves, 
snie- kuriom jos vaikai trokszta mi

navo moti
ni iže i si os 

Ji klauso,

gaudžia .jos panezius 
ir to gaudimo halsas nuskriejo j tas tekanezias jausmu 
kaip mislis pasinius per
guotus laukus, per pageltusias j mazgot kraujus nuo 
lankas, per]

apsiaubi us
lankas, 
ir ūkais 
nulėkė 
puses kaip 
spinduliai. O 
džia.
szimet nehelinksminu 
kodėl tas varpus

pajuodusi us sziIns1
• 1 J • Imiszkus 

iszsisklaist(> in 
((‘kanezios saules

vis gau- 
varpas 
manes 

skambus ne
žadina džiaugsmo jausmu kru
tinėję?

Naktis! persikeltimo nakti 
kodėl matau nulinkusias 
myn

varpai 
Bet kodėl tas

visas

1’A.JESZIiO ISZ LIETUVOS
Feliksas. Kiarazis pajeszko savo levu 

iiriLi kurie gyvena Ameriko Jau 13 metu.
snpleszytos ir 

krut ines.
jauezia lik nebyle liko bot var- 

, gaivina ir 
aidas besi- 
muzikalisz-

huh

Tegul siislszaukla ant adreso:
Kaunas, Sauczci Atskirtas Lazaric- 

tau K. A. M. Feliksas Kiarszis.pai gaudžia; žadina 
j balsas plaukia 
kartojant 
kus tonus.
dykla isz kapu iszauga 
skaisti buitis dvasios. 1 
Jos baltas skaistus rūbas judi- 

( 
gerumo, bet 

l blizga n ežiose 
noa p- 
svar- 

;al vos 
Kas 

l’iesda- 
gal gi 
visas 

ypatybes ta viena dvasios bui
tis savyje turi. Ir eina ji link 
musu.

I ir
I veria
-- I r sztai kaip vai- 

balta

Į namas vejalio
I matau 
galvas, kodėl blizga 

ros akyse, koik'l aukso 
nelinksmimt ir nekutena krūti
niu isz kuriu tik atsidūsėjimai 

Varpai 
nesužadina

N u vargint i 
stovi,

; ze-
asza- 
vilt is

iszsi verži liejo, 
džia kodėl jie 
vybes jausmu....
nuliūdinti - 
ar parkrito po 
luduasties 
ar nebyliom maldom varsto 
dangiszka sklausma ir jieszko 
atvangos pas ‘Ta, kuris daleido 

Tėvu musu! —

gan
oj v-

nusiminė
sunkia naszta 

ir kartybių vaitoja 
maldom

žirni vilti 
Szi rd i s

r 11

Paiieszko isz Lietuvos. •h*

M arei ja ims pa- 
Zigmanto 

Ame
rika 10 metu ir ptieina isz Vil- 

kaimo. 
Tegul atsiszaukia ant adresi: 

Mareijanas Kau- 
zanezei Atskiras Laza-

A leksandra 
jieszko savo dede

Dvasia! Žemairzio, jisai gyvena

veidas pilnas
draug matoma
akyse rūstybe, raukosi'
dengtose szarvais laiko

įveikimu, jos niaus gub., Kelpucziii 
po-'

szarvais 
stykle, laiko karda, ant 
blizga plieną kaupokas, 
do buitis.’ Kareivis 
ris argi 
Laisves

ar
rr

Xemeris, 
dievaite.’ Tas

K

i r

A leksandra
nas * 
rietis.

PAILSI IRO D A FARM A I’IGEI

Apnykos veidas mo
tinos atgyja, atdaro akis ir isz 

balsas, 
buCviszkas

gyvybe1, di- 
naikinan- 

vai- 
Kikite 
mane!

jos lupu 
ba įsas

10 akru geros Ilgios žemes, ari i prie 
gclcžkello, 1’/į inailcs nuo miesto.
2 lotai mieste. Floridos, Vaisiijo. 
Kur 10 akru rciszkc kitur 30 akru nes 
Floridoj norą žiemos, oras geras ir 
fanuos 3 sik in nietus iszduoda vaisiu 
tai rciszkc duoda triguba pelną. Gali 
važioto gyventi arba pirkti del pelno 
turi proga uždirbti keletą szimtu in 
trumpa laika. Parsiduoda viską, 

| farma su lotais mieste, tik už $875.00.
Viskas iszmokicta, czisti deetai. Prie
žastis pardavimo, rengtose važioti in 
Lietuva.
laiszku pas:

Box 46. Mc’Kees Rocks. Pa.

Ir

praskamba 
galingas,

balsas, žadinant is 
dinantis troszkima, 
tis nusiminimą krutinėsi' 

Motina szaukia: 
prie manos.
Glauskite visi prie mano kru
tinės suszildysiu jus. Paneziai 
nelaisvos lai daugiau 
baugiu! Jau jie 
uumeskit juos szalin nuo ma
nos, 
ne, su 
kentei 
mvlekil mane!

Platesniu žinių, kreipki!ie« 
A. B. S.,

ku. (J-30

.jiems vadinties
Malda! malda galinga! Gra- 

gražina suraminima, 
smarkiau sujudo,

persipildė lyg nauja 
nauja pajiega 
sas skamba ir 

nestebiamas 
mais lekia laukais 
mas,

Pakelkit
r <..............

t y loji4
(>• LIETUVIS ZKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir įneš užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
... WLAHAN0Y CITYv PA.

jus ne- 
nukrito, tiktani kaulį 

kad in ji teip insižioplinai ?
—■ (‘zort znaje.
— O kad tave 

griebt u su tokiu prot u. 
negali man atsakyt iszminlin- 
giati.

t',

vole 
gyvybe,

— o varpo lial 
audžia, nakties 

t ruksz- 
nesut uria-

skrieje in padangių er- 
dvybes kaip vilezia, atsimuszi- 
neja aidais miszkuoso ir suole- 
jes vėl lekia tolinus ir tolinus, 
net gesta ir tyla ant begaliniu 
jūres tyrumu.

snieginiu

1__ 
goti, 
džeis.

piano su zo- manos pas ma-
Gana

gyvenkit,

Visi prie 
manim vaikai!

jhuskit,
velneii pa-

Ar tu
vienas 
bet vra tai tikra teisvbe. *■ •
skaitoma yra, jog Xew Yorke 
randasi mažiausia milijonas 
kaęziių kuriu randasi pilnos 
ulyczios, isz kuriu didesne da
lis ne turi savo bules ir maiti
nasi isz szaszlavu. Dabar svei
katos departamentas apszauke 
karo prieszais tuosius nakti
nius miaukius, kurie daugiau 
atnesza bledes ne kaip naudos.

2— Kas Man Darbo, duetas (r

jog 
mažiausia

randasi

ant piano su žodžeis. 
solo Xa, kaip ten

Hurra Soviat,
1 ret i j internacyonal!’

»

šoviniai.’
lai gy- 

J
žinredamas

ant pianoSudiev, 
su žodžeis.

4-- O

• 1
• ) Po snieginiu patalu, Italais 

sukaustyta miega žeme maity-da 
sulaiko czion 

bot 
Vėliaus visiar

grei- 
aplein

nes 
ve 
Bet
i r
tuosius
ant kokio tai laiko, 
ežia u 
Anirri ka.

Valilže ant tokio milžiniszko 
apleidimo nauju ukesu nelabai 
žiuri, kurie apleisdami szi skly 
pa iszneszji su savim daug pi-

Todel apleidimas imi- 
in

ningu.
grant u isz Ameriko in kitus 
sklypus yra daug apsunkytas, 
viltije jog didelis procentas 
jnju pasiliks czionais ant visa
dos.

surinkta niaždau- 
milijonai

J

bnszeliu 
ne kaip isz

Paskutinis apskaitymas val
džios, pranaszauje, buk szime- 
tine rugepjuto bus pasekminga 
ir jog bus 
ginu 28
kvieeziu daugiau 
pradžios buvo apskaitoma, o 
gal isz viso surinks 809 milijo
nu bnszeliu. Komu surinks ar
ti 779 milijonu bnszeliu, kurios 

net 104 milijonaiyra užsėta 
akeriu.

Žieminei kvieczei daejs lyg 
518 milijonu buszeliu, bulvių 
.388 milijonu buszeliu saldžiu 

milijonu buszeliu, 
milijonai buszeliu,

obuoliu 201 milijonus buszeliu. 
rūpintis, 

nes

bulvių 99 
rvžiaus .),>

X'eprivalome todėl 
jog neturėsime ka valgyt, 
visko vra. užtektinai.

tai už-

nes.

N. J.

ponas
K u Ii k isz Bayonne, 

saliuna
Greenberga,

Kaip žmonis kalba, 
draustas vaisia yra gardžiau- 

Pats to datyre 
AI i kolei is

Nuėjo jisai iii
Szmuliaiis 
“ tani ieti: 
kalavo guzutes, norints tai 
yra prohibicijos laikai. Szmu- 
lius padavė Kūlikui medinio 
spirito, nog katro Kūlikas ap- 
jako ir dabar skundžo 
berga ant szimta tukstaneziu 
doleriu, 
bet pardavimas teip baisios 
tmeiznos, kokiu vra medinis 
spiritas yra peržengimu tiesu. 
Geriause, kad sūdąs priverstu 
Szmuliui iszgorti puskvatierki 
tojo spirito, 
Kiilika. _

Prisiartina laikai, jog neuž- 
įlgio.lcks pąsažięiįuęį ąrejagĮą-

savo
su peisais ir paroi- 

guzutes,
: > y

Kūlikui

ti reen-

Kain bus tai nežino,

kokiu pavieszino

deszimts'

t i tėvu vaikiuko
mergaites; kas

Kinuosia vvrftš to*1 
kartu greieziau geidže pasilik- 

ni'gu tėvu 
užaugina (luk

teri, tikysi gauti turtinga žen- 
I)augiause niergaicziu 

augina vargingesni žmonis ne 
Kinai luo-

ta. I s z

kaip turtingesni.
jaus po užgimimui kudykio, 
skuta galva, teip vaikams kaip 
ir mergaitėms ir taiko duoti 
vardus panaszius 
sioms kvietkomis.

Kada vaikas daejna 
metu, pradeda ejti in 
ne, 
yra uždaryta 
ežiu

puikiau-

szesziu 
mokslą i- 

o mergaite tu paežiu metu 
namie. Mergai- 

visas mokslas susideda
isz motcriszko triūso ir darba- 

Kinas rūpinasi 
sužiedoti savo dukteria nog 10 

12 metu, ir tiejei sužieduo- 
jimai negali Imli
kitaip,

vilnas ranku.

Iv/ (r
panieki ntos 

tiktai jeigu perskirtu 
mirtis vaiko ar mergaites.

M eklerui sužieduot iniu,

1 net u va Xmnvlt'ta, 
duetas ant piano su žodžeis.

Kožnas po 50 centu. Gau
site pas leidėja J. A. Žemaitis, 

JI 5 Soul h West St r.
Shenandoah, Pa.

musu

4 ivuoja 
suriko linksmai 
ant trijų paperosu kurios jam 
iukiszau iii delną.

— Ar tau
prieszais 1 menkus ar su 
ve i s.

SKAITYKITE “SAULE I >

geriau kariaut i
1 Jei ii-

m:
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I Sveikata žmogaus tai didžiausias TurtasPįt

■ IP— (‘zort znaje....
■— Katrie geresni?

Man rodos, kad vsio rav
iu), ezort Įiohieri visus!

Nuspjoviau ir iinsidaviau to
laus, nes
iszgaut isz tojo liolszeviko ku
riam protas susimaisze nežino
damas pats del ko ir už ka mu-

Daug panasziu randa-

skaitytoju 
numarins

mus ar gali- 
vienn 

Xoredami in- 
tikti musu skaitytojams pa
darome kontraktu su dideliu 
firma idant padirbtu mums 
patentuotus apdarus in ku
riuos galima induti visus nu
marins “Saules” isz viso me
to, in tuos apdarus kožnas skai 
tytojas gali pats sudėti visus 

ateina 
Jeigu kas 

apdarus,

4 i klausė

h

Daugelis 
kurie czedina visus

Saules’’
me juosi us apdary 1 i in 
dideliu knvga.

musu

numarins,

nieko gero negalėjau

j‘B

811 
padirbi u 
apdarus in

SU' i

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų:

UN'
szasi. 
si!

NES ĮTIK ĖJO J()G JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

riaus F. \V. Boczkausko 
laikys preke kiek

Dvylika metu atgal, aš pra- 
dėjau jausti skausmų vidurių ir kas dienų ėjau 
blogiu. Pradėjau jieškoti pagelbos pas dakta
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters dėl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.”

Ursolo Special Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose ^5 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš 
vidurių, padaro gerų apetitų, prašalina kataro 
atsirūgimų, skilvio surukštejimą, galvos skau
dėjimų, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudonų kraujų, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special 
Bitters ir Jums suteiks sveikatų.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo-

ii
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Sluncziu szirdinga padekavono už 
telp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Vienu Naktų”. Da tokiu Istorijų 
no OHmiu girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo aplo ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redyptes 

Vėlinu kožnarn jiaja pirkti
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už sziinla doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Snayrows Point Md.

'apmalszinimas sinfeiniecziu lemerike, irlandijoj.
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arba kada 
kožna sanvaito.
geistu tureli tokius 
tegul raszo ant ranku redakto-

, o ap- 
kasztuoje.

Galime teip-gi pristatyti pa
tentuotus aĮidarus del mėnesi
niu iždavimu kokio norints 
didumo.
didumo apdarus norite 
laikvsit atsakvmu• • 
tuoje.
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Sinfeiniocziai Irlandijoj teip insidrasino, jog ne tik užklupinojo ant žmonių bot ir ka- 
Pavoikslas pnrodo užklupima anttodėl kareiviai pradėjo kitaip su jiaiseis elgtis.reiviu, 

gĮflJoinįę^zįu ijr ant prąejgiu ar ne turi kokiu ginklu prie suves.,
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Ursolo Special Bitters are

prepared in accurate propo
li rtion from the best roots,

herbs and other ingredients
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ra pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
A, bitterio, o prekės yra labai pigios: 
įHi 1 Didele Bonka
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$ 1.25
$ 6.50
$12.00
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Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite,
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obtainable, producing an ar
$ tide of extraordinary quality $$

SOLD DY

URSOLO SALES (S.
(not INC.)

160 H. Wells Street, CHICAGO, ILL.
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tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
Norėdami greit aplaikyti siuskit sy

kiu su užsakymu ir Money Orderį del padengi-
I *

;xiŠ musų.

mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aplai- 
kę, tuoj prisiusi m reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždekite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES CO.,
160 N. Wells St., CHICAGO, ILL.
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NAMELIS ANT VOLGOS.

Jos suprato viena kita 
nereikejo pavadinti, 

“jis.”
Kaip asz nežinosiu,
jau

teks

irJ 

kas tas

ne
veltui jau septinta deszimti 
metu baigiu, — pasakė aukle.

Ir vėl ji didėlėmis szukomis 
szukavo tankius, didelius 
neles plaukus, 
abi tylėjo.

— Ka-gi, — 
cziusi senute, - 
prigusi. 
tave labai mvli 
nemvles, v • Zl.....

Kate ir minutos liuosos neturė
jo — in nieką negalėjo insigi- 
linti, ji to ir norėjo.

Jungtuvių dienoje mergaite 
atsikėlė sunkia galva ir pirmu
tine jos mintis buvo: 
dien viskas pasibaigs.”
vo ir baugu, jr ilgu, ir norėjosi

Ji žinojo, 
esti su isz-

sa-

‘‘szian-
Jai bu-

SAULI?

ANTVIENATINI VARGONAI PASTATYTI ANT LAUKO.

‘t I
4 te. I
1 I

pa-
Nekuri laika

tese susimas- 
pagyvenusi 

Jis žmogus geras ii 
Ir kaip tavęs 

tokia protinga, gra-r*

J

kasžin kodėl verkti.
kad taip visuomet
tekaneziomis, ir ji mėgino 

Tiktai jos szir 
pradėdavo

■ ve padrąsinti, 
d is apmirė, 
kasžin kodėl stuksėti, — 
g

— dabar jau buvo ki-“Jis”
Ins — Kute neužprotestavo.

— Ka tu, aukle, iszgalvo- 
isztare Kate prasijuo- 
nieko kito man nerei

kia, kaip tik Pavlo Aleksan- 
droviezio.

Na,

jai, 
kus, -

ir aeziu Dievui, vai
kuti, — aukle peržegnojo mer
gaite ant nakties ir iszejo lau
kan.

Krasos neatneszdavo in Pro- 
zorovienes namus. Visa savo 
maža korespondencija szeimy
na gaudavo isz 
geležkelio stoties, 
kin in
pasitaikydavo,

rt adieu i s buvo kra-
— bet siųsdavo po 

Tuojaus po pusrycziu 
Kate pati nusprendė
ir liepe pakinkyti arkli. 
apsitaisė, norėjo jau iszvažiuo- 
ti, bet pro Įauga pamate atvy
kusi Krutikova.

artimiausios 
kur du sv- 

sanvaite arba 
siųsdavo žino-

gu.
sos di 
pieto.

I
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Trumpa pasakėlė.

TARADAIKA,

Numirė 
majoras, 
nys Szv. Petro 
baig(‘nt<‘si

Penkių metu Jonukas in sa
vo motina;

— Mamele 
pasakėlės? ,

pasakyti I -

mamelei' patiks! '

 <

Pamokslėlis.
i-----------

Kaimo atstaunaS
Atsibuvo szenup- 

bažnyczioja, 
misziom susidavė 

vienas isz prieteliu nebasznin- 
ko pas kunigą in zokristija ku
ris rengėsi pasakyti pamokslė
li ir prasze, kad primintu, jog 
buvo ant trijų vainu.

Kunigas kalbėdamas primi
ne; Nebaszninkas, kurio kuna 
ne trukus sudegime in žeme, 
buvo ant trijų vainu ir visosia 
trijose laimėjo, 
daug orderiu
Nes dvi paskutines ilgas Vai
nas pralaimėjo! Apsipacziavo 
gavo netikusia motere su kuria 
ilga vainu vede!
’Ir gal butu ingalejas, nes 

ant nelaimes, pribuvo paezei 
ant pagialbos Alkoholius ir li
kosi ingaletu. Su kulkom! 
davė sau rodą, o priesz boba ir 
stiklelius negalėjo pasistatyti!
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Vienatini vargonai ant svieto kurie yra
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ar tu mėgsti
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Kodėl nei Ar gnl
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- Najo! liktai ne žinau ar

nori

urnai 
mer

gaite atjauto kasžin ka negera.
Diena buvo

.Jau isz ryto lyjo tankus, smul- 
tas buvo blogas

Kas susijungia ly
tas visa amžių verks.

Prozoroviene apsiverke. Szesz- 
toje valandoje, prie rūmo pri
važiavo karieta. Visa kelia lyg 
bažnyczios lyjo lytus. Prie baž- 
nyczios stovėjo jau keli 
tos, lauke jaunėju — Kate juos 
apdovanojo.

— Melskitės už mano siela,
— sznibždojo mergaite, tartum 
rengdamos gulti in kapa.

Suėjo in vidų.
kaimo bažuyczia buvo apszvies

įr kui szventikas pradėjo kasžin

kus ly tells; 
ženklas, 
jnnt

apsiniaukusi.
. mx >vr-> ■*

elge-

Neturtinga

i:/:
įI i

F-į

pastatyti ant 
lauko randasi San Diago, Kalifornijoj, ant kuriu 
koncertai kas diena per geriausius vargoninkas del gyvento
ju tojo miesto.

atsibuna

— Kodėl ne patiks?
— Ne ilga, suvis 

pasakėlė.
— ffieko ne kenkia. Tai 

sakyk.

trumpa

Tik klausykie—' Tik klausykie mamele 
Buvo kayta labai puiki szepa 
su stiklinėm durimi 
ėmiau ir sumusziau...

tai asz

Sugryžo su 
ant krutinės

I
»I
JDejosi tai priesz kolos dienas, 

Nąt kelis vyrus apsuko vienas, 
Buvo tai pons saliuninkas, 
Pasirodo žmogelis no kas.

Nusidavė keli davadui vyrai, 
Del daugelio pažinstami gerai
Kad iszsigerti po stiklą alaus, 
Kad po darbui butu lengvinus. 
Iszsigore aluezio po tris stiklus 

, Ir pasako visi, gana bus, 
juju deszimtine 

padavė, 
Saliuninkas tik isz vieno do

lerio iszdave.
Žmogelis mane, jog tai szposas 

O kada suprato,

Apgynimas per advokata.
ingalejas,

Ik

Vienas isz
Advokatas: — Teiksies go

dotinas sūdąs sumažinti baus- 
mano szitas biednas žmo- 

priesz vogimą
czebatus 
del to, kad ne pabustu ligūsta 
motore kitame ruime.

me, 
gelis 1

ingaletu.
nusiavė

ir panezekas, o taijaunaji, kuris stovėjo iszbales 
visai nesuprasdamas kas ežia 
atsitiko.

Kate nunesze in
Jungtuvių nebuvo.

Už dvieju sanvaieziu ji isz- 
važiavo in Peterburgą.

supranta......
Vladimiru

ji gali padaryti 
Dieve, juk ji 
mano, ji myli, o no szi, paszali- 
ni, svetima žmogų, kuris stovi 
dabar prie jos.
ja ir Dieva ir žmonos 
patie, kas tat!

Giesmininkai užgiedojo, pas-

apie

nunesze karieta.
Ji apgau dine - 

Vicsz-
4 <

i (
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Pirmutine Lietuviszka

BANKA

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarlaliszkal užtvirtinu visokius 

važiuo-

žvakėmis, 
szaltis L 

Bažnyczioje buvo

ta 
kuomet Nuo 

drėgmė, 
tuszczia ir ramu.
•— Tartum kapuose, — ding 

tolėjo Katei in galva mintis.
Jaunikis jau lauko. Abu bro

liai ir-gi ežia buvo. Zakristijo
nas priesz altorių isznesze sta
leli, padėjo ant jo knyga i. 
pastate vaszkine žvake. Iszejo 

Jaunieji pasiėmė 
už ranku ir atsistojo prie sta
lelio.

Aukle stovėjo isz užpakalio 
publikoje — 
savo ponios ir susznibždejo jai 
in ausi:

— Pirmutine, 
užėjo ant kylimo!

Buvo ženklas:
lis užeina ant kylimo, tas yra 

szeimynoje galva.
Jaunieji stovėjo

tik keturiomis 
labu dvelkė

ka skaityti.

važiuoti
Ji

ant jo
Jis nakvojo 

mieste ir atvažiavo anksti.
— Ir kodėl jis negalėjo at

važiuoti po pietų ? — 
d i jo Kate. — Tiktai sutrukdo!

Ji nulipo in apaezia ir gana 
szaltai pasisveikino su 
duotiniu.

— Stotyje asz paėmiau ju
su korespondencija, — pasakė 
Krutikov. — 
laikraszcziai.

Jis padavė Katei pakele, ku- 
/j*i mergaites« skubotai sugrobė 

isz jo ranku ir perplesze ban- 
deroli. Ji atrado numeri ir la
bai nerimaudama iszskleide 
lapa. 
žymioje vietoje, 
bimas.

Mergaite susznko isz džiaugs
mo, prasijuokti ir eme ploti vo toki prakilnus, gražus, 
rankomis.

— Kas su tavim? Ar turtus
— Klause Krutikov, 

žiūrėdamas in savo

szventikas.
ale jo at- 
užsiszir-

susie

Nieko nėra, tik

nerimaudama
Ant pirmosios puses, 

buvo apskel-

eme

ji pasilenkė prie tyL.

ji pirmutine

Kate jau nebe
klauso: baisi mintis, y t gaisro 
paszvaiste, apszviete viską kas 
buvo jai lyg sziol tamsu. Min
tis veržėsi, skrydi)....
m vi i Vladimira. *
prie vestuvių, kad

jr nuo savo jausmu, kad užmusz- 
ti juos vienu smūgiu
josi jia ir privijo.... ežia.... pa- 
czioje bažnyczioje. Dieve, kas 
su jia bus? Ji myli Vladimira, 
— tu jausmu ji negali nusikra- 

Ji apgavo save ir kitus, 
ir visa amžių turi būti apgavi- 

Ir kodėl tas viskas atsiti- 
Kam ji susitiko su juo ?

Pusi kan- 
metus delei Kates 

nusiramino 
gubernatoriaus

kas pirmuti-

susikabinę 
už ranku, — Kate nemato savo 
sužieduotinio: ji klausė, 
skaitė szventikas.
nivo jaunas ir jo liežuvis dar

Kaip nuleistasis, neatitraukia

ka
Szven tikas

Ji seniai
Ji ragino 
pasislėpt i

— .jie vi-

Re. 
<o ?
Jai buvo taip ramu.....

Szirdis smarkiai plaki*
O kaip ji

kad toje valandoje at-

mer-
gailės krutinėjo.
lorejo,

eitu mirtis ir iszgolbetu jia nuo
visko, — bet nervai laikosi

Pakasė

Linksmose r 
apie jau-

'b

VERY

. AK ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikla, paluosuoja vidurius ir iszczi- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpkite szi apgarsinima ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai sempell.

DepL L-10
New York, N. Y.
-- !——- .-M

it ad isz to 
ne kas,

Na kodėl neduodi daugiau, 
Juk asz tau deszimtine da

viau?
“Turiu ejti namon, laiko ne

turiu.
Duok greieziau, laukt negaliu. 
Ir kada likos gerai prispirtas,

O isz vyru ne vienas nebuvo 
girtas, 

galva, ant virsž nuėjo,
Ba n e vos jis czion deszim ti

nes neturėjo,
Atnesze ir žmogui atidavė, 

To nežinau, ar už alų užmokėjo 
Bet žmonis spjaudydami iszejo

Jeigu vienas sukezius atsi
randa, 

žmonis paleidžc 
ganda, 

Turi būti teisingu saaliuninkas 
Teip-gi ir kožnas groserninkas

Ba suktybe biznio nepadary- 
sim,

Kaip žydo bites isznyksim
Žinote, ,

GAKFO CHEMICAL CO.
Ill Ave. A.Dokumentus, Paszportus 

jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didclla kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

baimes.

# •
Praėjo keli metai, 

kines visus 
Krutikov pamažu 
ir apsivedė su
giminaite ir ingavo dar dides
ne savo virszininko malone. 
Jis greitai eme kilti in virszu, 
sustorėjo ir dabar taiko in vice 
gubernatorius, 
valandose atsiminęs
nybes meile, jis džiaugėsi, kad 
nesusiriszo su laja paszelusia 
mergina, kuri rasi ir ji butu 
nuvedusi blogais keleis.

Namelis ant Volgos vis dar 
tebestovi toje paezioje vietoji 
bet niekas jame 
Langai užkalti lentomis: 
jas 
daržininkas sako 
nu tokiu rumu apszildymas, — 
jis su paezia ir sunumi gyvena 
fligelyje. Aukle mirė, 
imte Prozoroviene isz 
durno viską pardavė ir 
kel gyventi pas neisztekejusia 
seserį in jos dvara.

Ramus lizdas buvo sugriau- 
Bet kovotoju eilese atsi

rado naujas žmogus, o greitai 
ir du. Viename slaptame laik 
rasztyje mažomis raidėmis pa
sirodė praneszimas jog buvusia

i, 
nebegyvena.

nau- 
szeimyninkas, miestietis- 

, daug apsiei-

Tuojaus Darbininko Draugas
jokios baimes. Raszykitc ant 
žemiaus padSto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G, Bogden,
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.

PAIN-EXPELLER
ValzbBŽeukhs užreg. S. V. Pat. Ofiso.

GamuN per daugiau kaip 
50 metų.

lYmyk įkaro (Anchor) VaizbažcuklĮ.

4 
jog žmogus sunkei 

užpelno,
Maitina szeimynele isz pūs

lėto delno, 
Turime darbininko gailėtis,

O ne begediszkai isz jojo nau 
dotis, 

užsigeriąs pi
ningus meto, 

Fundina del kožno ka mato, 
Tai saliuninkas turi sulaikyti, 
Kad ejtu namon, grąžei sakyti. 
Biznius reikė teisingai varyti,

Jeigu nori gera pasivedima 
turėti.

Teip biznieriai turi teisingai 
su kostumereis apsiejtineti ir 

ion- ju«iu ueskriaust. Ne vienas, ka

Žinote

o sc-
nuobo-
persi-

stipriai.
Mergaitei rodėsi, kad jia mi- 

eise ir atvedė in žudomąją vie 
a už jos didžiausia kalti*.

t

nebuvo prates taratuoti maldų. 
Kiekviena žodi jis skaitė aisz- 
<iai ir insakmai, jo žodžiai bu- 

Jie 
prasme. 
— tęva, 

vieno 
bus su 

Sakramen-

aiszkino sakramento 
Viską paliks žmogus 
motina, szeimyna delei 
asmens,

gavai ? 
linksmai 
sužieduotine.

— Ne, teip sau. Asz buvau 
szi ta užmirszusi, — here Kate 
nesuprasdama ka isz džiaugs
mo kalba, — buvau užmirszusi 
jai sziadien laikrasztije bus 

metais 
o jai ne 

Ir szit, žiūrėk — mano 
metai ir dar tris kartus.

Apskelbime api<* iszpanu 
kalbos lekcijas buvo paduotas 
adresas: Vasiljevo, sala, 22 li
nija, namas 22, butas 22. Kate 
juokėsi, rode ta apskelbimą su 
žieduotiniui, mamai, auklei. 
Jai reikėjo su kuo nors pasi
dalinti savo džiaugsmu.

Urnai
griebėsi už krutinės.
dis sudrėbėjo apmirė. Ji nual
po. Kates tėvas mirė nuo 
szirdies ligos, ir ji turėjo ta 
paezia liga tik labai silpnoje palaike jia už peties, 
formoje. Gydytojas prisakė jai 
saugotis, bet paskutines dvi 
sanvaites ji negalėjo ta iszpil- 
dyti.
kuszetes ir
Motina ir Krutikov persigan
do. Kate greitai atsigavo — 
atsikėlė, tartum nieko ir nebu
vo — visa diena buvo linksma, 
kaip pauksztelis ir labai meili 
su sužieduotiniu. Krutikov bu
vo labai užganėdintas.
jungtuviu paliko tiktai ketu
rios dienos.

Kate Lis dienas tarytum 
drugio liga- gavo. Nors ji norė
jo daryti jungtuves be jokios 
iszkilmes, bet kalbos apie tat 
prasiplatino mieste ir dvaruo-

Papludo. laiszkai nuo pa- 
žinstamu kaimynu vizitai. Rei
kėjo priiminėti sveczius, atra- 
szineti, reikėjo rengti kraitis; 
jnotina buvo apversta darbais.

mylimojo, ir 
juo viena esybe. 
;as tas yra didis.

Taip, taip....
apie “
reiszkia:

ta.

JOS

teip

Jeigu katras

apskelbimas su mano
— asz busiu laimnga,
— ne.

apie

mamai

C 4

Kate svajojo 
Ji supranta ka

Neturėti nieko savo 
dalintis viskuo, būti viena sie
la ir drauge tarnauti kitiems. 
Iszsižadeti saves, neturėti kitu 
mincziii.... savo siela atiduo
ti....”
lenda ? 
neskaitei 
džiai!
Vladimiro paveikslas — 
kus, gyvas, jis tartum iszmeti- 
nejo.
drebėti, paskui urnai nutylo ir 
ji visa užszalo. Jai kasžin

4 I

.. savo siela
Isz kur jai tie žodžiai

Szventikas rodos to 
Tat Vladimiro žo-

Jos akyse atsistojo 
aisz-

Mergaites szirdis ome

užszalo.
mergaite iszbalo ir kas dure in krutinę .lai rodėsi 

Jos szir- kad ji szit, szit parvirs ant že
mes.

Ji visa iszbalo — žmones 
tuojau ta pamate, — kasžin ka

Bažny
czioje pasidaro neramu.

Szi karta Kate atsigavo.
Atnesze vainikus. Szventi- 

kas paėmė, peržegnojo juos ir 
uždėjo antjaunuju gaivu; isz 
pradžios ant jaunosios, paskui 
ant jaunojo.

Giesmininkai užgiedojo isz- 
kilminga hymna.

Paskui szventikas vėl pradė
jo skaityti ir’ Kate atsidėjusi 
klausė: žodžiai iszrode dar 
gražesni, dar labiau judino szir 
di.

Mergaite paguldė ant 
atnesze vandens.

Lyg

>

Jie turėjo mylėti vienas 
kita, kaip Christus mylėjo baž- 
nyczia. 
sakyti! 
ankseziau negirdėjo: 
kalbėdavo,

se.

akiu nuo kirvio asmenų, 
ji negalėjo atitraukti akiu nuo 
szventiko, 
na reteži.

Artinosi paskutinioji miliu
tą, nuo kurios, pagal kanonisz- 
kas teises, jungtuviu jau nebe
galima panaikinti.

Kate pasibaisėjusi vėl klau
sė. Kas tat ?
gali iszsigelbeti.
sigreže in jaunaji

kuris kale jai amži-

O rasi ji dar 
Mergaite at- 
, norėjo su- 

sznibždeti jam, kad jis iszsiža- 
detu jos, bet žodžiai buvo be 
balso.

— Vieszpaties tarnas Pavel 
— aiszkiai 
kas, — 
szia Dievo tarnaite Katrina?

— Taip, 
nojp atsaky

prakalbo' szventi- 
ar nori sau imti paezia

pasigirdo jau
ku r is y t kūjonojp atsakymas, 

smūgis suskambėjo Kates au
syse, v

tas.

Jonaskatorginis, Jonas Prozorov 
laimingai pabėgo isz Siberijos.

Vladimir iszĮiilde 
ežiai prižadus, 
dar numylėtai

savo pa- 
kuriuos davė 

mergaitei, . 
stengsis iszgelbeti jos broli.

(GALAS.)
tai kiek turi 

ži-

1 y

r ;
k 'L * I

/ r C 3)1
K.
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Kąip tat puikiai pa- 
Kodel ji tu žodžiu 

jai tik 
reikia gerai 

sau gera 
vyra, turėti gera pelną....Taip

— kaip Christus mylėjo bažny- 
czia. Mylėti visa siela, ru-

kad 
isztokoti, išbrinkti

Mylėti visa siela, 
pinties, numirti už kita...’. Taip

J

Kaip Galiu Atitraukti Kūdiki?
Szis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kožna 
kūdiki žindanti motina.
kūdiki nuo žindimo atitraukinejant laipsniszkai, 
pradedant nuo septinto menesio, maitinant du 
ar trys sykius isz bonkos ..gerti ant dienos, ii* 

j laipsniszkai padidinti bonkos ..maitinima, igi 
' galutinai kūdikis buna atitrauktas nuo krūties.

Geriausia atpratinti

f

t I
i .

da užsitraukęs, 
piningu vsus prapundina;
noma, žmogus girtas, nežino ka 
daro.
žmogelis plusta ir keike, save 
ir karozemas apkrauna szim- 
tais velniu.
teisinasi: “
ne paliks, tai in kitur nuejs

Saliuninkai vieni kitiems ne
tiki, 

Papratia vieni antrus peikti 
Kožnas save stato teisingu, 

Del kožno žmogaus prietelingu 
Tai ir bus gana, 
Ba pietus ana, 

Bulves pagamintos, 
Ant stalo pastatytos 

Kiek valosu, 
Repetuosiu.

Geras pamokinimas.

Kada iszsiblaivo, taiDAKTARAS NAMUOSE.
oi

Ka tik iszejo Isz spaudos nauja 
knyga “Daktaras Namuose”. Knygu
tėje apraszoma visokios vaistiszkas 
žoles, szuknis, žiedai, lapai ir t.t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. I 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. 
geru pamokinimu, 
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00.

M. ZUKAITIS 
451 Hudson Ave.

Su lotiniszkais užvardljimais, pmgert.
Apricz to yra daugybe 

slaptybių ir ro-

— Vieszpatio, 
kas su manim bus ? 
lojo Katei in galva.

— Vieszpaties tarnaite Kat
rina, — atkartojo szventikas 
ar nori sau imti patim szi Die
vo tarn a Pavla?

Kate kasžin ka ilgai sznibž- 
dejo, bet niekas jos žodžiu ne
galėjo suprasti, 
pasirodė, kad mergaite isz go
dos taip neaiszkiai atsake, 
palauke minuta ir nebenoreda- labai branglntlniu vaistu rekomonduo- 
mas varginti jia tuo paežiu 
klausymu, kuris yra tiktai pa
prastas formaliszkumas 
eme jungtuviu žiedus ir jau no
rėjo jai užmauti 
Baime 
jiegas.

— Ne! — pasigirdo bažny- 
czioję szauksmas: 
tiek daug kaneziu ir

vieszpatio, 
— dingte-

Sz vent i kui

jis

pa,-

ant pirszto. 
sugražino mergaitei

jame buvo
rodosi,

v

f

Rochester, N. Y

U

Nusa-Tone m

SUTEIKIA TVIRTUS DHUTUS 
NERVUS, CZISTA KRAUJA. 

STIPRI, TVIRTI MOTERS IR VYRAI
Kožna dalis kūno ir ju veikimas 

romas! ant drutu nervu pajėgos delei 
sveikos stipros sveikatos. Nuga-Tono 
yra brangus Phosphorous del nervu 
ir geležes del kraujo. Yra sudėta isz 8

ti ir garsingiausiasužraszoml per 
gydytojus.

Nugn-Tone nuramina ir sustiprina 
visas gyvastinos dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuotu, sunyku
siu vyru ir moterių. Suteikia nauja 
gyvybe kepenese ir viduruose, atnau
jina inkstus, praszalina neszvarumus 
ir nuodus, blogu kvepa ir gazą, ap
vilkto liežuvio. Priduoda stebėtina 
apetitu, gera virszkinima, tvirtus ner
vus ir drūta pastiprinta miega. Nugtu 
Tono yra dar ant pardavimo visuose 
aplietuose.' Yra absolutiszkai gvaran-i i , • i • • v • i • tty V1 Vi*. HUM U. JllU £* V «V 1 <i lA"*kad siela iszsiverze isz kūno ir įyta ar gųgražiąąmo piuiguą Jeigu no

paskutini karta sujudino tas 
iszbalusias lupas. Kate nualpo

Pasidaro didelis sujudimas 
Prozoroviene pradėjo tampyti 
hystorija. Szventikas surriiszos 
žĮurejo tai in jaunąją, kuri gu- 
-7L ±22..^, “L L. va n Ir ii 4*niln4n rtrif’ va n Ir ii

Saliuninkas tuom 
ugi jeigu pas mane k

J

'4

14

L(
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EAGLEBRAND
(CONDENSED MILK)

į Taip arti panaszus motinos pienui savo skoniu 
■ir lengvai suvirszkinamas, kad jin galima duoti 
pakeieziant su krūties pienu be jokio apsunki- 
.nimo atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musu 54 puslapiu kūdikiu knygele paaiszkina 
kaip reikia kūdiki atpratinti. Teipgi yra pilnos 
maitinimo intrukeijos jusu kalboje.
pasiustos jumis dovanai, jeigu pasiusit mums 

• kuponą sziandien.
Eagle Brand pienas yra padarytas isz geriau
sios ruszies karves pieno ir malto cukraus, yra 
tinkamiausias stalui ir valgiams gaminti. —

Abi bus

I

t«

Petnyczioja atsibuvo moFetnyczioja atsibuvo me- f
džiokle, užėjo pietų laikąs, vi- 1

si piedojei: sėdo girrioja ant 
pievutes, kad kiek pasilsėti ir 
pasidrutyti.

busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- , 
1
mg ir nunoszklte In aptieka.

‘ DRUGGISTS: You can get Nugtt’Tone
‘ I

National Laboratory, 537 So. Dearborn

kuto szedien. Jszkirpkitė szi apgarsini-

from your jobber or direct from The 
1 A B * ■ A ‘fc- ■ A ’ I — '

St Chicago. Absolutely guaranteed to

_ , ‘ Vaikinelis vie
nas pasiremias in medi, laike 
ant virveles szuni, ir žiurėjo 
nuliųdes ant ponu, valgancziu 
kumpi ir kitokias mesas isz 
kurapkų ir zuikienos. Savi- 
nykąs szunies paregėjus paė
mė duonos ir kelis, šmotelius 
mėsos padavė vaikinui, tary
damas.

Te, vaikiu, užvalgyk.
Vaikinas paėmė duona 

del saves o mesa numėtė szu
ni u kalbėdamas:

— Te ir tu užeskie! tau ne

ir žiurėjo

&Venti?«‘s7S®ettori ” V™ bus «ri6,w >'lorint Pe‘"yczi0j'1

1.1
14)
T

Į ' 
f

I
I

$
I Pirkite deže sziandien ir naudokite jin viso
kiems reikalams, kur naudojamas pienas ir 
cukrus. Bandykite su kustardu.

The Borden Co. 108 Hudson St New York.
s.i. Lobeii. Ir v„d.s Parsiduoda gerose aptiekose 

ir grosemose.yrft Jum* Gvaranclją.

i.
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Iszklrpk kuponą. Pažymėk 
norima knykuto Ir prislusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. ___________________
Street._________________

City.____________________ ___
State.___________________
-----Nurodymai apie Valgius. 
---- Kūdikiu Gerove.

INSTEIGTA 1857 m.
KUI Borden I’rodoktnl:

Borden’s Milk Chocolate. Borden’s Malted Milk.
Borden’s Condensed Coffee. Borden’s Evaporated Milk.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

•> :
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.

i, priežiūra Valstijos, teip kad plnl- 
d gal sudėti mano bankojo negali 
j Į pražūti. Priimu piningus saugiam 
J palaiklmul. Sluncziu piningus 
, In visas dalis svieto, pagal dienos 
' kursą.

kompanijų nustatytains kainoms. 
Parūpinti paszportus keliaujan-

i tiems In Lietuva. Viskas daroma 
j J teisingai, greitai Ir pigiai.
JĮ szykito apie kainas o gausite
Į j teisinga atsakhna. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

1

UNION 
NATIONAL 
. BANK 

' MAHANOY
CITY J

5 
N

■ v 

T

Capitol Stock SI25,00(M)i 
Suptu* Jt Profits |C«4M)OO.Oe

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant) prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mone- 
suo.se, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslorluo.
R. T. EDWARDS. Vlco.Kaa.

1DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville i
Su vlsoma ligoms priima, nuo < 

valandos Iki 10 valanda ls« ryto, 1 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare.1

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 5720

Dr. E. G. KLIMAS.
PEKSIKELE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

C Naujas Lietuviszkas Graborlus J
J KAZIS RĖKLAITIS. <
> 516 W. Spruce St. Mahanoy City 5

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Knrlnmcneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—-Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

i

I
LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Telpgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmlrszkltc nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

Nosaokoffs, 
1202 Penu Are.

N.

įraš— Po miestu pradėjo 
padoriaut naktinei artistai va
dinami paprastai vagis, 
atlankė keliolika namu, o 
na žmogeli apvogė ant nlyczios
tiesiog prie budintoju. Palicije 
da juju nesuemc.

ei

kuris 
vie-

gyvonan-

t Suimtoje apie ketvirta va
landa po piot, apleido szia pa
saldė Antanina, myloma paežiu 
le Motiejaus Kvcdero, (po tė
vais Kvasauckiutc)
ežio po No 516 West South St., 
sirgdama nog kokio laiko džio-

Vclione turėjo tik 31 me
tus amžiaus, gyme Lietuvoje, 
o pergyveno Amcriko 18 metus 
paliko czionais motina, tęva ir 
broli Justina Kvasaucka. 
vo tai motore 
nosikiszo in reikalus kitu ir gy 
veno padoriai. Imidotuves atsi
bus scredos ryta su pamaldoms 
Graborius Sakalauckas užsi-

va.
vine Lietuvoje

Bu-
malszaus budo,

Sakalauckas 
eme szermeuimis.

— Sziadieu vakare
da, aut Eagle namo rodys viso- 

uopaprastus 
žniogiszka muse

jokios pagialbos pradės lipti iii 
virszu muru su rankomis. Yra 
tai Clarence O,Rourke 
dideliuosia miestuosia 
lyg virszaus didžiausiu namu.

— Jeigu darysite kokius 
pataisymus apie namus, staty
site naujus porezius, ir t. t. tai

Darbas 
atsakantis, prieinamos prekes.

kius
4 I

$

t 7 valau

rodinius 
kuris be

kuris 
užlipo

kreipkitės pas .Tona Siminaiti 
513 E. Mahanov St.

ATDAVIMAS ANT AP- 
VEIZDS DIEVO.

sėdėdamas 
ant suolelio sziteip sau masta- 
vo!

Vienas žmogelis

vargszas, 
neturėtum su

Pittsburgh, Pa.

'V

Pasamdo

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZK1S GRABORIUS.

* . r- , V./*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA 
laidoja kimus numirusiu, 
automobilius, rlglnus ir vežimus do)
lafdotuviu, krlkHztlnlu, vesoillju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigtus ir tt 
520 IV. Centre SL Mahanoy City. Pa

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas 

Ruimai: $2.50 Igl $1.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

I

<

Jokūbas 
gerai pažinsta- 

inirebuezeris,

gal.

Freeland, Pa. f 
Sasnauckas, 
mas visiems 
praeita ketvergn nog paraIižo, 
kuris jin apėmė tris dienas ad- 

Paliko dideliam nuliu-
dimia du sūnūs penkes dukte- 

vie tinęs 
Elks drauguves 

Biznije buvo per trisdeszimts 
metu ir paliko likusia szeimy- 
nelia aprūpinta turtu.

res. Prigulcjo prie 
parapijos ir

Youngstown, Ohio. — Dar
bai eina gerai ir jojo randasi 
užtektinai, bet uždarbei maži. 
Parapije jau pas mus gyvuoja 
apie du metus, tiktai su kuni
gu nuolatinei ergelei.

— Merginu pas mus 
dusi pusėtinas būrelis, 
nei keliolika merginu 
miestą izskeliaudamos
dėsnius miestus aut uždarbiu, 
bet žmonis apie tai visaip nu- 
szneka. Szeip gyvenimas 
terp ėzionaitiniu Lietuviu yra 
malszus ir gyvena šutai k oje.

......$
Chicago. — 

dieni, liepos 11 d. 
ežere rasta žmogaus

rati
ne ne

apleido 
in di-

Szeip

Praeita nedel- 
I\l ichigano 

s lavonas, 
ja ulabai sugodos, taip kad jo
kiu budu nebegalimas pažinti. 
Jo rūbuose betgi rasta nedide
le užraszu knygute ir kiszeni- 
nis veidrodėlis, 
suraszyta daugelio

Knygutėje
Chien gos

lietuviu adresu; gi ant veidro
dėlio -nugaros yra jaunos mo

paveikslėlis.
a. a. Urszule Prtt- 

szinskaite, kuri jau apie dve
jetas metu kaip 
tas paveikslėlis yra jos
grafija. Isz tu rasztu prie 

spėjama

teriszkes 
pa žirnio jo

mirus

K as

— Jonai tu esi 
atsitikime ligos 
kuom pasikolbeti, o tavo pati 
ir vaikai pasiliktu be prieglau
dos.

Tas teisybe maustė žmogelis 
avo duszi'oji* ir per visa ta ja

diena neturėjo 
mios valandėlės, 
cziojo nulindęs.

kada bažnyczioje
skambino ant poteriu 
jam 
save

s
ne vienos ra-

ir

Vakare

vaiksz-

, užėjo 
geresne mislis ir teip in 

kalbėjo: ‘
Jonai! nog ketures 

szimts metu gyveni ant svieto, 
buvai visados vargszu, o ar 
prapuolei 1 
kas valgio 
nakt i jo.
vas visiszkai neapleido ir rei
kale niekados tau neatsake pa- 

Taigi dabar 
mesk vilties
geibus.

de

vargszu
Ne buvo tau sto

pas i Įsi odiena o
Da niekad tave Die

nepa
pūDievuje ir 

mesk savo nuliudinut Bet isz 
kurgi toks daleidimas, kad to
ji geradejinga ranka 
turėtu nupulti del tavęs, kada 
amžis tave jau nuvargins, ka
da tave naujas koksai 
las prispaus ?

Teip sau pamislinias,

Dievo

veika-

atsi
klaupė ir atkalbėjo maldelia 
kuri stebėtina
saldumą dusziai, o nog tojo 
laiko neramumas niekados ne
paklibino jojo szirdies!

Pavargėlei ir nusiminia ant 
dvasios visados ras gurami n i- 
ma maldoje.

pridavė jam 
o nog

Mokykloje.

Antanas Tumulu-

Daraktoris in nauja studen
tuką: — Kaip vadiniesi!

Vaikas: 
kas.

Dar. — Kuom yra tavo tė
vas ?

V. Nebasznyku!
D. — Nes kuom jis pirmai 

buvo I
N. — Gyvu.

GERI PIRKINEI AKT SHOP SZTORE

Del fszsluvlnejlmo Szlebes, Padusz- 
kaites, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE RkFOWICH,
129 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

ISZ VAŽIAVIMO BAIGTAI.

Jeigu turėsite iszvažlavlma ar pikni
ką tai pas mumis gausite visokiu tam 
reikalingu daigtu kaipo tai: staltes, 
nepklnu, peiliu ir vldelcu, tollerku ir 
szauksztu del ice-creamo, ir bleklnu 
puoduku.

Visos szitos istorijos už Hf| 
35 Intorljoa. GOH pualnpei O I > UU

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00
Prnkelldn. Graži Ilga istorija.
Valias Szvilplkas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tarnas.
Vargdienis. Jonukas Karalium. 
Keidosziu Onute.
Kaimynai.
Kuo hnczkn prlsmlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kllresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navai na liga ir navai na gyduole. 
Du medejel.
Inželdlngas neaibolnnmas. 
Dorybe Ir milaszirdingnmas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mlszkal.
Apleista naszlalte.
Jeszkok aukso szlrdlje. 
Lape Ir vynoges. 
Jonas ir Altana. 
Pavojinga klaida.
Oniikn* pulkus npraszymns.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas Ir Jo bulukas.
Merga-Karelvls.
Vieszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paczla Ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė. •
Dorybe veda In laime.
Szaltlszaitls.
Debesėlis.

35 gnižlos Istorijos. 60S puslapiu.
SzitOB'visos knygos susideda isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt uot, , $L55, 
bet pastanavljoin visad parduoti tiktai 
ant trumpo Įniko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kaszlus mes apmokant. 
Prisiusklto $1.00 ir sakykite,£ąd norite 
No 2 setą knygų o tuoikus gausite 
visas knygas per pacztGr- Ir turemle 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszyklte sziadlen.

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

No 2 setą knygų o

ANT PARDAVIMO

Namai ant. trijų famlliju, 9 metai 
kaip statyti, Tamaqua Pa. Ant trijų 
florų su visoms vigadoms, elektriko 
szvlcsa, szlltas irazaltas vanduo mau
dykles, clniantuotl peimontal.
galo loto yra vieta pastatyta del au- 
tomobt liaus.
mal del kožnos fainllijos apriez skie
pu
kito gretai ant adreso:
333 E Willing St., Tamaqua, Pa. (to02

Ant

Šlubose randasi 9 ru-

Randas ntnesza $50.00 Atsiszau- 
A. M. Z.,

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka Ilk iHzf'jo Ihz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
“Gana Broliai Mums Miegoti” duetas. 
“Kas ninii darbo” duetas.
“O Lietuva Numylėta” duetas. 
“Sudiev, Gimtine” solo.

Preke po 50c, už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszkc 
ar per Money Orderi, atempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlolstojas.
815 S. Wont St. Shenandoah. Pa.
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Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

nematai,
si! k o 
foto- 

la-
vono palaikų taigi 
kad tai turi but žinomas dau
geliui chicagieoziu Jonas Pru- 
szinskas, kurs priesz
menesiu kažinkur isz Chicagos 
prapuolė. Lavonas yra 
County

keletą.

Cook 
morgue (lavoninėj), 

prie Harrison ir Wood gatvių.
— Julius Marewski, 

W. 48th St., nebenorejo 
giau gyventi su savo 

sziųli.
gyventi su 

Ji jam daede 
jis nutarė 
kaimvnams.

jiardave

3223 
dau- 

žmona.
Todėl

parduoti ja savo 
Tuo paežiu lai- 

ir savo dvik u j is 
dukteris.

Vėliau, kuomet jam prisėjo 
mazgoti indus* ir 
valgio, jis prsimine savo žmo-

Nuejes policijon, jis pa
norėtu atsiimti

gami nti sau

isz-
maldavima ir pa-

jui. 
roiszke, kad 
savo szeimyna atgal.

Policijos virszininkas 
klausė jo
szauke William Šokui ir John 
Pednsdo — Julius’o 
uos pirklius, 
nuvyko in jpodvieju 
tai jie tuoj užuodė ' 
na”. Surasta prietaisu deg
tines varymui.

Užvakar invyko

szeimy-
Kada policistai 

namus, 
munszai-4 <

1>

tardymas, 
mas Julius ’o žmona pareisze 

gęyžti pas vyra. 
Isz Sokut ir Pednsdo pareika- 

užsistatyti po $2,000. 
Juodu kaltinami7’ prosibicijos 
peržengimu.

kad ji norinti

Jauta

Ka raszo apie knyga **TukstnntiH 
Kuklu Ir Viena”

kuria
"Tukstan-
inan prl-

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplai- 
kes puikia knyga po vardu 
tls Naktų ir Viena” 
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, 
asz prlsiunczlu tamstoms mano pade- 
kavonc kuria praszoni nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vol|nū del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkai kad kož- 
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczlotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
naniuosla su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suradimą tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, telpgi deka
voju už pulku kalendorių ka
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, 
Somerville, Conn.

už tai

man

Saules S. P. isz
Jeigu reikalaujate

$20,000 verte? visokiu apredalu
- ' - del moterų ir merginu
dar gausite už 25 procentą pigiau.

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

GUINANS MAHANOY CITY, TA.
MT. CARMEL. TA. 

SHENANDOAH. PJU

Kaip 
teip 
Bot kiti mato isz szalios, 
rie temingai ant tavęs žiūrės.

U.
---------  ---- ---------------Ijy. ...
NAUJAS ISZ RA DIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono*. Žmonių ui 
pulkus plaukus, o teip-gi sulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laike, 1d 
vieta iszpuoluslu, Slauga tankus pinu* 
kai: Gvaranty. i 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

savo veido 
nematai ka blogo darai.

kat-

tnformnelJaR dykai
Raszy-

Drs. Brandžiu Cogmetlca*
StA.<W. Brooklyn, M. I
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Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortcs. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva, 
platesniu 
szome
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES, 
CORPORATION, ;

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

Reikalaudami 
informacijų pra- 

raszyti ant žeminus
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Ar jusu kūdikis patenkintas 
1 l'

J eigų jis verkia, priežastis tankiai 
yra odos nięžėjimas. Kūdikio oda 
turi būti sausa, o jei ne, prasideda 
niežėjimas ir kitokį odos negerumai, t

♦ , ' ** ■ v ♦ *1 • *
1

Vengkit tokio negerumo. Naudokite 
Colgate’s Talcum pauderi, po mau
dymo ir dienos laiku palaikymui 
odos szvelnia.
antiseptiszki ir malonei perfumuoti.

Tie milteliai yra

Moteris patirs jog Colgate’s Talcum 
pauderis yra už^anėdinaneziu ren
giantis, ir vyrai patirs kad tai yra 
vėdinaneziu po skutimosi. Naudokit 
juos bile kada, kada szilto oro pra
kaitavimas suteikia jums nepato
gumo.

pauderis yra už^anėdinaneziu
• ♦ 1 • • • . •

Reikalaukite Colgate’s Talcum 
Pauderi jusu aptiekoje.

Jei norite knygeles paaiszkinanczios 
kaip maitinti ir prižiūrėti kūdikį 
tai atsiusk j te 10 centu ir reikalau
kite nuo mus “Colgate’s Baby 
Book”. Colgate & Co. New York.

J

I COLGATE’S
) TALC POWDER
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
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 pagclbsta jumis atmokėti skola per. 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip* 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai ir 
pažinstami.

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

Yra 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 • • «« a •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRU$T C0.,

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

J. II. Garrahnn, Attorney W.F. Rynkewics
' * ’ P. C. Fenton

D. M. Graham, Prep. D. F. Guinun, Tr»*A.
A. Dnnisewici M. Gnrul* 

T. G. Hornnby
4

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluncziu pinigus In Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Telpgi sluncziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva Ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.53 Hudson Ave.

mt Braanoaonas nan besqqdE

Siuvattio Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai* greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina JH#OO

7 TtLLING 
CARDS 

HuamuVoRMAMD
VANf>Ai>C»

«MiCAAO OU
J;
V
I

ISkunklH nnttiic nu gora bt-ff vn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra <eriaueia briiva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai gerasbritvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) jspžti. 
šios Kazy ros yra geriausia žais- 
mž liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kaiyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš. 
kat) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY-

soc.

GUTRS: 1)P<ml(iptyN Burtininku. 2) KnbnlnM. GlSnpnU Knygele. 
Už šeiias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina Si.is

F>llrtnM Oriikuln* arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dclnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius.-4141 puslapiųr Gražinte 
audimo apdaruose ♦OuKO

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

S, P. TANIS & CO.

‘Slaptybe Antgrabio”
i <■» op on o oi o o o ■ • o t—i

VYRU
LIGOS

i

S3.BO

isz
slapiu*

gyvenimo
Preke 86e« W« 1

Francuzu
D. Boci«w.kl-(’o

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
82 metus invalrias ligas vyrų ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ilgas tinimo, invalrias ligas 
paoinanezias nuo noezystumo kraujo. Atsiezauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lonkiszkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

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




