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r ISZ AMERIKOS *
Nigeris mirė turėdamas 147 

metus amžiaus.
New Yoric'Y- William Ma

sins nigeris, 147 metu amžiaus 
mire Bellevue ligonbutije ant 
uždegimo plaucziu.

Priesz mirimą senukas apsa
kinėjo daktarams ajszkei apie 
amerikoniszka revoliucije ir 
tvirtino, buk gimė miesto 
Richmond, Va. mete 1771.

Iszgere alų ir paėmė $3,600.
Chicago.— Gal didesniu va

giu nesiranda kaip mieste Cin
ingoje,
apipleszia, bet da ižgere ir alų 
isz dinerkes laiko dideliu karsz 
ežiu kaip tai -atsitko su Ludv- 
ku Mauzione isz po No. 1532 S.

Žmogelis po 
darbui nuėjo in artima saliuna 
parsineszti dinerkia alaus. Va
gis ant jojo užklupo, atome vi
sus piningus kokius turėjo prie 
saves, suvirszum 3,600 doleriu 
ir da pareikalavo alų, kuri visa 
isztusztino isz dinerkes. 
tiek paliko

* Ur

buk

nes ne tik ka žmogų

Kilbourn A ve.

Czio-

Ne 
nelaimingam ant 

susiraminimo.
Abisinijos grofas kalba 27 

kalbas.
Camp Upton, N. Y.—

na i s likos užtiktas prastas ka
reivis kuris sakosi yra gimine 
buvusio karaliaus Meneliko isz 

‘Ahlšinrjbs iWleatba 27 kalbas. 
Yra tai grofas Dovidas Ben 
Tssac de Keliscritta, kuris gi
mė Abisinijoj ir aplaike tomis 
dienomis pilietiszkas popieras. 
Mokinos jisai ant žydiszko ra-

Idant persitikrintkino. idant persitikrint ar 
tikrai jisai kalba daugėtoms 
kalboms kareiviszki tlumocziai 
uždavinėjo jam visokius klau
symus ant kuriu atsakinėjo: 
angį i szka i, f raneuzi szka i;
kiszkai, iszpaniszkai, 
lenkiszkai, italiszkai,
kai, arabiszkai, žydiszkai ir ki

ši a vok i szk a i s 1 i ežu ve i s.

vo- 
rusiszkai 
graikisz-
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LAIDOTUVES raudonosios gvardijos ir madžiaru kurie likos užmuszti musziosia su ozeko-slavąis vladyvos 
.^^^^0«E;.^YRA.’TAI-VIENAS.ISZ. AKYVU PAVEIKSLU PRISIUNSTU IN AMERIKA ISZ TOLYMOS ROSIJAS.YRA TAI VIENAS ISZ AKYVU PAVEIKSLU PRISIUNSTU IN AMERIKA ISZ TOLYMOS' ROSIJAS.

True translations filed with the Post Master at Mahanoy City, Pa. on 
August 19-th. 1918 as required by the Act of October 6-th. 1917.

Kazokai iszgujo Bolszevikus isz Dono.
Italai pradėjo nauja užklupima, paimdami keliolika miestu.

Rymas.— Italai užėmė Monte Montello, Punta di Mateo ir 
dali Cima Mateo, aplinkinėje Adomėlio, 
szum szimta austru in nelaisvia.

Teip-gi paėmė suvir-

Amerikonai iszejo Vladivostoke.Dabar ejna ant Žaraggyno.
Bolszevikai bėgdami isz Moskvos iszvoge visa auksa. 

Rusiszki nelaisvei pabėgo isz vokietijos.
Vokiecziu neapykanta priessais Amerikonus. — Vokietija ant 

kranto prapulties. — Baisus pasielgimas su neliasveis.
Don Martinas, specialiszkasSu Amerkonais Franci joj.—

Amsterdam. /

nuo kaireses szalies Dono ir

-------- , į bu AmerRonais r rancijoj.— non jw artinas, spociaiiszuas 
Kazokai iszszlave visus savo prieszininkus korespondentas laikraszczio New York Herald Franci^,j apra- 
Dono ir ejna dabar ant Žaragyno, nuo kurio szo:

randasi tik viena diena marszo. 
m Kijevą. Kazokai inejo in g 
bano vada’rgeidže sutverti centraliszka valdžia.

Amerikoniszki kareiviai jau pribuyo iri Vladivostoku ir su-
Bus jisai patalpintas kur jojo sidraugavo su kitais allijcntais ant iszliuosavimo Siberijos isz ir vos pastovi ant kojų. Ka priesz tai turėjo paraszus: 
mokslas jin daugiausia reika- ranku bolszeviku. 
lauš. Pribuvo 
waukee, Wis.

Turinti 21 metus turi regis
truotis Augusto 24

Washington, D. C.— 
jauni vyrai, kuriems jau suėjo 
21 metai nuo Juniaus 5, 
turi registruoti ant tarnystes 
priesz 24 Augusto, 
metus, turi Klausti pas savo 
“borda” kur ir kada turi re
gistruotis.

Sausa sunaikino 25,000,000 
, buszeliu kviecziu.

Washington, D. C.— 
džios orinis tbjuras pranesza, 
Įnik praejta sanvaite isz prie
žasties didelios sausos, dvide
szimts milijonu buszeliu kvie
cziu likos sunaikyta per karsz- 
czius vertes 40 milijonu dole
riu.

$8,00 už galona guzutes.
Washington, D. C. — Valdže 

nėužilgio uždės padotko 8 dole-

tais

I

jisai isz Mil-

Visi

1918,

Daeja irt 
turi klausti pas

Vai-

Teip danesza kazoku sztabas 
gubernija Voronežą. Dono ir Ku

“Vokiecziai platina po neutral i szk lis sklypus, buk Ameri
konai užmuszinoja savo nelaisvius ir su jiais bjaurei pasielgine-

amerikoniszkh nelaisviu, * maitina juosius arsziau už

ISZ VISU SZALIU
V

London.

73 Czekai likos suszaudytais. 
Revoliucije kjjjįą.

. Neužganadimat 
sukylo Czekijoj isz priežasties
suszaudimo 74 czekiszkus ka- 
reivius; kareiviai aresztavojo., 
daug ženki y vu ypatų, ungaris z 
kas garnizonas likos sudrutin- 
tas ir aplaike nauja pagialba 
— daug ginklu konfiskuota. 
Publiszki ir privatiszki susi
rinkimai likos uždrausti. Ląik- 
raszcze skelbia buk mažiausio
ji kibirksztele gali pradėti mil- 
ži n i s^ka revoliucije po 
Czekija.

Maisto sumiszimai Japonijoj.
— Namai sudeginti ir 

daug suszaudyta.
Tokio.— Inirszusios mynios 

žmonių užklupo ant daugeli 
kupeziu isz priežasties pabran
gimo maisto, apie 30,000 žmo
nių turėjo muszi su vaisku ir 
palicije. Osakoje myne sude
gino daugeli kromu. Vaiskus 
turėjo szauti in maisztininkus 
daugeluosia miestuosia 
muszdami daug žmonių, 
szaczei platinasi po visa Japo
nija, 
neiszpasakytiūai ant ryžiaus 
per ka-vargingesne klasa žmo
nių pradėjo kenst bada, nes 
no buvo sztant pirkti ryžiu. >0

visa

uz-
Mai-

Kupczei pakele prekes

dvideszimts divizijų szviežio austrijokiszko vaisko. 
atsisakė siunsti tiek 
pradėjo Austrijai kerszyt. 
S

M

Vokietija norėjo 20 divizijų nuo Austrijos; aplaike tik dvi 
divizijos.

Geneva.— Kada generolas Ludendorffas bego isz Marno, 
melde Austrijos idant toji prisiunstu jam in pagialba tupjaus 

Austrija
vaisko ant skerdynes, tada Ludendorffas 

Ciesoris Karolius nusigandęs nu- 
iunte jam tik.d vi divizijos, nes daugiau neturėjo.

Anglikai paėmė miestus ir 2000 mastu naujo lauko.
London.—-. Anglikai paėmė naujo lauko ant 2000 mastu

tern Vieux Berquin ir Bailenil, ant Flanderio frunto, paimdami 
teip-gi keliolika kaimelu; 400 vokiecziu paimta ih nelaisvia. w • • • • •Bet prieszingai, vokiecziai turi didžiausia neapykanta del Szeip ant viso kariszko frunto malszu. 

gyvulius 
► < c

tai dabar permaino ant “Got Straffe Amo-1 laisvių, nesurandamuju ir mirė nuo ligų ir visokiu atsitikimu.St raff e England 
gavosi in Po'heresz-; rica.”

, Vokiecziai randasi ant kranto prapulties.

> J

Arkangelska ekspedicije allijentu jau
kaja, 100 myliu nuo Arkangolsko prie geležinkelio Vologdos.
Bolszevikai bėgdami isz tenais papildinejo visokes baisybes Ligonbutesia naudoja popierinius bandažus.
ant gyventoju. AUijentai užėjo isz szalies Omegos tyksle atkir
timo beganezia bolszeviku.

Sovietu kareiviai pabėgo isz Moskvos, apipleszdami skarb- kasus, bet su jeis vokiecziai pasielgė broliszkai ( ?) 
ežiu isz viso aukso kuris :

lilt

Washington, D. C.— Lyg sziam laikui amerikoniszkos ble- 
Got des daej'na lyg 21,467 vyru — sužeistu, užmusztu, paimtu in ne-

I i

I, 

j

Maisto trumpa.
Anglikai naikina «

Rusiszki’nelaisvei vietoje būti pa
ti

NELAIMES MUSISZKIU FRANCTJOJ.
Užmuszti:— Balecki Vincas be adreso, V. Maleszka Harri

son, N. J., J. Kadinski Pittsfield, Mass., J. Kanulis Edison, N. J.
Kostas Almanovicz Chicago, E. Pilaski

I

miestus prie Raino upes.
leistais ant lįupsybes, tai turi taisyti geležinkelius ir kasti

Vokie- Cohoes, N. Y., B. Szulskys Easton, Pa., J. Jaski Haiipsville, III., 
~ , Jurgis Bingelis Salem, Mass., S.

Laynicki E. Hampton, Mass., Jos. Riangiala Hamerliill, Mass., 
J. Kviatkpvskis Chicago, W. Perencevicz Lachawanna, N. Y., 
Antanai Kosevski Wallace, Wis., W. Stankevicz Mount Carmel, • 
Pa.,

ap- A. Stanovski Rosi ja,

.. Iradosi sklep.uosia Kromlino ir paslėpė ežiai yra baise! nusimynia isz priežasties insto.jimo Amoriko in J. Kašonski Old Forge, Pa.,
in nežinoma vieta. Petrogradiszki Sovietai persikėle in Kronsz- kare ir labai juju bijo.. Kare da szimet neužsibaigs.
tada, nes tenais jiems buvo per įiarszta. Mynios apsiginklavu
siu kaimuoeziu ejna ant Petrogrado isz visu szaliu, tvirtindami, 
buk mirszta nuo bado, nes bolszevikai paėmė nuo juju visa mais 
ta.

Pagal daneszimus isz Kopenhagos in Washingtona, tai 
daugelis rusiszku nelaisviu pabėgo isz vokietijos in Denmarka. 
Konia kas diena nelaisvei pribuna in Riba, kur su jeis gyvento- 

Arti Ribos likos uždėta priglauda
del tuju vargszu kuriuos maitina ir pridengia daniecziai.
jai pasielgia prietelingai.

J1

I

Jį

442 nesuranda nuo paskandyto transporto.
Paryžius:— Francuziszka valdže nesuranda 442 kareiviu —, 

nuo paskandyto transportinio laivo “Djcmnah” kuris likos tor- Į ville, Pa 
pėduotas per vokiszka i 
kuris plauke isz Bizertos in Aleksandrija su kareiviais. In lec
tures dienai po tam antras laivas, “ 
tas ir 17 laivoriai pražuvo.

Juozas Kovulewski Mount Carmel, Pa., F. Szamis Potts- 
J. Argaitis Kaunas, Lietuva,., J. Solicki Brooklyn, 

submarina ant Mediteraniszku mariu o F. Komski Chicago.
Sužeisti:— P. Kaluomiris Haverhill, Mass., Jos. Visnievs- 

., V. Karkovski Lansing, Mich., P; Karsmars- 
ki Meriden, Conn., Jos Svitalski Detroit, Mich., 
go, J. Gosminski Fall River, Mass., 
Conn.

f* I

Australia” likos torpeduo- ki Brooklyn, N. Y
F. Lilis Chica- s
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Jur. Kolmbski Hartford, 
i

____________ _________ , nr______ ,_________ , )\ ;------- --------

Vokiecziai bombardavo ligonbute — 17 užmusze.
Su Amerikonais priC/VesJe. — Vokiecziai in laika 48 yalan-______ _ ________ ■ 

1 i

Visoje karoję likos užmuszta lyg sziai dienai’ du bombardavo amerikoniszka ligonbutia, užmuszdami 17 ligb--’ 
Vokiecziai visai neguodoje Rau-

Vokiecziu bledes daejo suvirszum ant 6 milijonu vyru.
•f-J V- — — • * - • '

Paryžius. — 
1,520,000 vyru, 
Esho de Paris, 
paymtuju in nelaisvi a daejo suvirszum ant szesziu milijonu vy
ru, isz kuriu daugelis pasveiko ir vela likos sugrąžytais ant ka- 
riszko lauko. Nog Morcziaus lyg Juniaus menesio 120 tuks- 
tanezei vokiecziu likos užmuszta. In paskutines asztuones sau

si

teip raszo kariszkaš rasztininkas laikrasztije' nu, kelis daktarus ir kunigą 
dona Kryžių.Isz viso vokiecziu likos užmuszta, sužeista ir

rius ant galono guzutes ir kitu vaitos vokiecziu žuvo daug daugiau kaip augšzcziau paduota? 
skaitlis. v. - A i‘distilavptu gęrymu.

'dien padotkas yra $3,20 ant ga 
lono.

Ir tai, jeigu valdže pamatys, 
5og padotkai ne yra užtenkan
ii, tai da padydins.

s

; i, 
v"

Szian-
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Austrijos kun. valdys Lenkija.
Haga.—- Vokietija sutiko ant austrijos praszimo, idant Len

- k i ja valdytu austrijokiszkas kuningaiks^tis Karolius Steponas . j i n r ♦ .J’ •* 4 L' 4 ':r‘’ ■ ' y , • ’l -r, i. ■' -4 • — • - » ;

Czekai paėmė Irkucka. _ Nauja Sibirska valdže Omske. 
Sovietai bombardavo Kazaniu.

, . Washington, D. C.—
y vantoj u armijos, paėmė Irkuckai.

Czeko-Slavai su pagialba Siborijos 
gyventoju armijos, paėmė irKUCKa. ' Yra tai svarbi pristova 
prie ežerio Baikalo prie Sibirsko gėlžinkel’io/

Sovietai bombarduoja” Kazaniu, bolszevikai paėmė' Kirilo
va, Novgorode. , •
/ Isz tukstanezio aficietiu aresztavotu ir uždarytu Kronds-

paregėjo durysia/stovinti sma
gu amerikoniszka kareivi. Mo- 

Dirbtuvėje amu- tynos szirdis prijautė, jog tai

100 ypatų užmuszta 
ekspliozijoj.

•• Zurikas.— i 
nięijos Lasluosia, Rumunijoj, josios kudykis kada in jiaja pa 
kylo baisi ekspliozije kuri už- szauke:

z
upasenai tu nebage-

100 ypatų o sužeido 150. daug!”
i i • i

K

musze .
Badai ekspliozije kylo nuo pa
degimo per vokieczius.

Netikėtas atsilankymas sunaus 
po 31 metu.

Newark, N.k J.— Kada Maro 
Casey, 80 metu senuke iszgirdo

- Dievulėliau tai mano Ta- 
moszelis!”
kaklo kurio ne buvo maezius 
per 31 metus.
Tamoszius Casey norėjo atlan
kyt savo senyva motyna, bet

Ir mėtėsi sunui ant

Daugeli kartu
1

nuolatos buvo užymtas karei-lt * baladosima in duris irtade už sukėlimą kontra revoliucijos, 236 liko^ suszaudytais,
_ • — ■ * a J a ■ »• ' a *

ir.! ^e^l?! • vio' dinsta ir perkeliamas isz
nėužilgio bus paskirtas karalium Lenkijos.
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.Visi katalikai kurie randasi 

kariumeneje ir laivorysteje ap- 
laike disjiensus nuo laikymo 
pasninko petnycziomis ir gali 
valgyt mesa. Tik Dydeja Pet 
nyczia turi pasninkaut o szeip 
jokiu pasninko neprivalo užlai- 
kinet. Teip garsina biskUpas 
Patrikas Hayes, perdetinis vi
su katalikiszku kapelonn kurie 
tarnauja kariumeneje.

(Generolas March apskaito, 
buk 2,300,000 vyru bus tinka
mu in kariumonia' pagd.1 nauja 
registracija, o atejnhncziuosia 
menesiosia bus szdtikiama se
kanti skaitlei nauju kareiviu: 
’Auguste 250,000; Šeptemberio 
200,000; Oktoberio 155,000; 
November! o 150,000; Decembe- 

Januari 100,000;
February 200,000f ir po 300,- 
000 kas menėsis lyg 
meto.
zervistu bus iszbaigttt atejnan-
ti Oktoberi.

rio 150,000;

pabaigai
Badai pirma klasa re-
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tiejus Radziwillas, ir Dručki — 
Lubeclps. Tiems suokalbinin
kam da stokojo trijų san. ka- 
koWskio, Ostrowskio ir Lubo- 
mirskio. Jie tuos tris rokdvo 
priverst prie judosiszko* darbo 
net grasydami nužudymu.

W. Studnickis nusidavė pas 
savo giminaiti kad prigelbetu 
tame darbe, o tuom laik neži
nojo kad jo giminaitis yra len
ku slaptas szalninkyš(es sąna
rys.

Studnickio giminaitis ta vi
sa darba iszkele in virszu, len
kai dažinoje ka kaizeris rengia 
pakele liarmus, tas pdsiėke ir 
Austrijos lenkus, o Austrija

me inteligentu susirinkime (be abejo 
laisvamaniu) buvę nutarta ų 
atskyrti busimoje laisvoje. Lietuvoje 
Bažnyczia nuo valstijos., 
i
kad mokyklose' nevalia busią iszgul- 
dlnetl tikybos. Jėl kunigai norėsią 
mokinti valaus tikybės, tai ta galpsla

« . . a M f ><.'**<' k > ... A . . ■

vaikus prie Iszpažibties ir prie Itomu-

laisvamaniu) buvę nutarta griėŽtdl'

TF h

mat pienuoja kad Lenk i je su-
-J J Į S *

lie jus su Galicije po globa cie- 
sonaus Karolio.

Tai-gi arsziausiaS yra daly
kas, kad tie pats žmdnes Len
kijos kasa savai szalei duobia.

Koki žmones susekia gali 
duot jiems dekretą?

Ar lietuviai turi kasžin to
kiu pardaviku? Muset turi.

SOČI JAUSTAI susipyko.

Allijentai kada parbloksz 
kaizeri sn prieteliais (sajusz- 
ninkais,) tuomet Suvienytos 
Valstijos Amerikos bus galin
giausia vieszpatija.
visa bus sueziudyta ir biėdna, 
skolose praskėh’dusi, o da kas, 
pasidarys tik mažiukes viešz- 
patysfeles, viskis kas tik su
naikinta reiks atbudavot, o pi
nigu nėra, 
Amerikos milijėni'erius pasko
lint pinigu, kurie dabar užpel
nytus isz Europos kapitalus 
skolins. Tai-gi su Amerikos 
turtingumu negales nekokia 
szalis susilygint.

Suvienytu Valstijų milijo
nieriai dabar lupa Europos 
Juoba, jie Už viską tiek gauna 
isz Europos kiek praszo, o kad 
reik ne ka darys Europos viesz 
pat i jos, turi duot.

Suvienytos Valstijos nelen
da in skolas neskolina pinigus 
isz kitu szaliu, nes ju turi sa
voje szalyj ir sknbindarhosi 
bondsais, moka procentą žmo
nėms savo szalies, o ne sveti
mos.

Reikia manyt kad atejteje 
Suvienytu Valstijų kaprtalis- 
1ai insodys po visa Europa 
placzias savo rinkas ir trauks 
isz ten gera peliia.

Reik, nepamirszt, kad dabar
tinis prezidentas p. Wilsonas 
visad atsiliepia savo kalbose 
teip taktiszkai kėd kiekVienėm 
gyventojų} jo kalbos yra patin
kamos.

Senove jo kada Lettkija val
de Yagelionu paderme, tuomet 
vadinta buvo Lenkija Eurdpoš 
karūna. Po’ karei vadins Su-

Pasaulio.

< i

vel szauksis pas

vienytas Valstijas 
Karūna.

Tiek galime tikėt.

Kiekviena tauta, turi 
t randės kurios jei nėviėhinp 
tai kitaip kanda, ir gyvybei pa*

savo

“ “ .. , . J Y Tasai at*-
skyrimas apsireiksžlaė visu pirma tuo’

dlneti tikybos; Jėl kunigai norėsią 
mokinti valaus tlkybės, tai ta galpsla 
padaryti bažityczioke, priruoszdamt 
vaikus prie iszpažihties ir prie Komu
nijos. . Mokyklas stengsianti ir užlai
kysianti valstija, ne pati visuomenė.

Netrukus busiąs Lietuvos valdžios 
instelgtas Lietuvos universitetas. 
Jei kunigai norėsią turėti tame uni
versitete teologijos fakultetą, tai galė
sią ji tufėti. SVlėtlBzklaf fntėlig'ehtal 
nesikiszla in to fakulteto reikalus ir 
ju tvarkymą. Bet užtat kunigai ne
busią' prileisti prie kitu fakultetu 
tvarkymp ir neturėsią ten; jokio’ bal
so. (Indomu, kur jie pžkisztu musu 
jaunius, Pabrėžas, Žiogus i( tiems 
panasziūs kunigus mokslininkus; lai
kydamiesi tvirtai savą ''principu.’’) 

Į Laisvamaniai labai indomavo sužino- 
[ (1, kokia esanti.nuomotis tuose klau- 

1 jLv w w w w w w ww’ , ’ —• ■»-— v į — ■— --t — — —

atsake, jog jie linksta in tai, kad pati 
visuomene steigtu HuoSai mokyklas, 
panaszial kaip yrą . Szveicarijoje, gi 
i' ' . ' ' . ;■
prlžiuretu ju lietuvls'zkumo — laisva-
i

tokĮu klausymo risziniu. Bė to jie 
pridūrė sz t a) kokia indomla minti: 
girdi, pirma jie, laisvamaniai, turi su
sitarti su kataliku veikėjais del mo-

natitait sVėtlrifieihS) 
klausyt.”

Szfai kas gali atsitikt — So^ 
eijalistu rtienszevikai jeigu su • 
silies ?u t^itįninkĮiis, ir Jaisva; 
maneis, tiė gali asztrei užpro-

ii1' jtf hrrėsit, 1

* > . £

P
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Lietuvos

es B t^itįninkĮiis, i.. I
. • J • /i "i • i

testuot vieszpatiju diploma-
I . * u . » M > *' 4 ’J '

taJris, kad jie nenori laisvos mo
' L' ! •’ ■. .A:'' . >V„ I 1 ,T ’. ■■ 1 . - ■ ,

harchiszlcos Lietuvos, bet jie
nori respublikos, o jeigu ne, tai 
(priskyrimo Lietuvos prie Mas-

so. (Indomu, kur jie pŽkiBztu musu
Į 

pannsziūa kunigus mokslininkus; lai- 
kydamiesl (virtai savą “principu,’’.) 
Laisvamaniai labai indoinavo sužind-

symuose kataliku veikėju. Kada sziė 

visuomene steigtu liuęsal mokyklas, 
panaszial kaip yrą Szveicarijoje, gi 
kad valstija, tik. leszaa??parūpintu ir 
prlžiuretu ju lietuvls'zkumo — laisva
maniai parodė dideli nepasitenkinimą

t - .» ’ ! f / „ y ; į į '•

(Senas Kapsas.)
--------- - I
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Isztikru szaltmlu dažinota, 
kad socijalistai susiskaldo ir 
kai kurios kuopos muset visai 
nuo Sąjungos atstoja.

Dabar isz ju partijos pasida
ro dvi, kaip Rosi joj bolszevi- 
kai su menszevikais. Ju sek-

■ 4 y /
retorius Stilsonas nusiskubi
no in Chicaga kad tuos men- 
szevikus pergalėjus, nes sako
me kad apie Chicago mensze- 
viku esą daug.

Nežine kaip ir kurion pusėn 
kryps isztikruju n^ensevikai?

I

Laisvamaniams su katali
kais jokiu budu link Lietuvos 
reikalu nesusitaikant, ar nesa

• • J; •

Pilies daigtan menszevikai su 
laisvamaniais, bet czion yra 
stambus kaulas tame, kad lais- 
vatnaniai guodėja tautysta, o 
menszevikai jeigu but tautys
tes prietazai, tai negalima nie
kad t ikeiiš susilyginimo.
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roll jos. O kaip tada?
Parokuot gales, kad dabar 

jau r i au ja'Si, ta i gavusi savy
valda Lietuva riausis daugintis 
ir da reiks spakajyt.

t ' .a-. . _ _ i

Teip buvo nesenėi su Irlan; 
d i ja.

*

Kada Anglija suteikė 
savyvalda, tai irlandai protes-
tonai bijedami kataliku irląn- 
du, užprotestavo, ir po sziai 
dienai savy valdos Irlandija ne
turi.

Jeigu szioki nesutikimai pri
ves prie laisves nelaimejimo, 

kyklu steigimo, del universiteto reika- f • . » inielicrnntiinq in modi lu, O paskui tik jie gaiesja dirbti isz- rai tais Jyteugentijas m medi
ni a metežos armota sukiszt, ir 
paleist po perkūnu ant keturi u 
Veju.

girdi, pirma jie, laisvamaniai, turi su
sitarti su kataliku veikėjais del mo
kyklų steigimo, dėl untversitėto reika- 
r. b.
viep su . katalikais Lietuvos laisvos 
reikalais. Jeigu to susitarime del 
mokyklų nebusią, tai ..jie negalėsią 
nuoszirdžiai dirbti iszvien,.nei Lietu
vos laisves reikalais. Kovojant; dėl 
laisvos Lietuvos reikia pirma Žinoti, 
kokia tė laisva Lietuva1' busianti Jf 
kaip ji tenai busianti sutvarkyta.- Ka
talikai gi tvirtino, kad nors tie klaur 
symai ir yra labai svarbus,, ir jups lai
kas jau pradėti kelti, bet skirtumas 
pažiūru tuose klausymuose nepriva-

reikalais.
♦ v

Jeigu to susitarimo del

nuoszirdžiai dirbti iszvien^nei Lietu-
• ■■ 1 ‘ ’ 1 

laisvos Lietuvos reikią pirma Žinoti,

kaip ji tenai busianti sutvarkyta.- Ka 

symai ir yra labai svarbus,, ir jups lai

w^7:į®5;’:

I

du, užprotestavo, ir po

nia metežos armota swkiszt,

lėtu ardyti visu lietuviu vienybes ko
voje už Lietuvos laisve, kuri juk vi
siems lygiai reikalinga. Žinoma, prie 
bendru iszvadu nebuvo priejta. Ifizsi- 
Iskyrste visi likdami prie savo nuomo
nių. . .

Isz to viso pasikalbėjimo paaiszkojo 
szie dalykai:

1) Musu visučmene stovi akyvaiz- 
doje sunkios kovos su lietuviszkaja 
laisvamanija už Lietuvos jaunuju 
kartu auklejima. Laisvamanija dės 
visas pastangas,/kad panaudojus Lie
tuvos mokyklas, kaip žemesnes, ; taip 
augsztesnes Lietuvos atkatalikini- 
mui.

2) In ta kova mes, lietuviai katali
kai jau rimtai turime ruoszties. Pir
miausias dalykas, tai nustatykime tvir 
tai savo nuomone, kaip turės būti isz- 
risztas mokyklų klausymas Lietuvoje. 
Tam tikslui Ubai patarnaus ka tik 
sziomis dienomis isz spaudos iszejusi 
knygute “Apie Apszvieta,“ paraszyta 
kbri. prof, ^ueziorir iszlėista p: Uo
sio (galima gauti “Draugo” knygyne,

[kaina 25 centai.)
3) Turime rimtai pradėti mobilizuo

ti savo pajiegas parėmimui augszto- 
sios kataliku mokyklos Lietuvoje, ku
ri, rėdos,, tėnaf bus būtinai rėikalin-

D-ras Szliupa gyriasi turis kaip

■■ —» ■

Isž Lietuviszku kaimelu l
.... • į

SHENANDOAH, PA.

mergaites
Ona

A
M’ -a
,/i ' •,

A i ii > (!

■ yv ;ljk —I. I^ito.1 Ito ..I

—t Tris jaunos 
Agnieszka Jargo 5 metu 
Maleski, 7 metu ir Estela Ma
leski 9 metu pavogė huo tęvi! 
22 dolerius ir pabėgo in Kulp- 
monta. < Steito palicije aresz- 
tavojo mergaites ir atveže na
mo. — O j lazdų, lazdų snarg- 
lems, o tėvams , reiketu duoti 
gera pamokslą kaip turi aiigy • 
ti margaites. M

— Mirusi s Kristian Schmidt , 
kuris mire 1917 mete, turėjo už
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tęs pneszai, tai negalima nie- 
kad t ike/is susilyginimo.

Jeigu visi menszėvikai pa
kryptu priė sžalininkystes lais
vamaniu, tėi pajiegos soči jai is 
tu sumažėtu ir, kataliku nepa- 
sidaugintu.

Katalikai stiprei yriasi teip- 
gi, nes kė dabar paraszai ren
kami, tai nė visi turi dali toki 
paVasza duot. Faktas: Pliila- 
delphijoj pobažnytinej salėj 
kada parapijonai paraszus sa
vo ant blanku davė, tai vie
nam M. I. kad ir parapijonui 
pasirašzyt riėdtiofa ir blanku

I. I .*. 1 ■'

neparodyta noi‘i jis parodyt
Tai-gi matyt kad pa-praš'ži'. 1

rrtšzus davė tik tikri parapijo
dai.

Reikaluose nesu SipTat imu 
tarp kataliku ir laisvamaniu,
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'EIGrMTEĖN YEAR. OLD SON
•WORKI NG IN SHI PBUILD) NG-

■ PLANT, STAMFORD, CONN .
■ ’ (c) U»6t KWooO K

I ii>w < ?i iWii iĮįi4 IT rflIJK į !■ »

Pamėtė rabinysta, idant pri- 
i , gialbet Dedei Šamui.

Dr. Steponas S. .Wise rabi
nas vienos didžiausios žydisz- 
kos maidnames, dirba prie sta
tymo laivu Stamford, 
Su juom dirba ir jojo oW..un, 
prigialbedami Dędei Šamui pa 
dirbti kanuodaugiausfa laivu.

LOTAS ANT PARDAVIMO.

(g) VHPŽR? wc6i>

Conn.
sūnūs
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AGENTAMS IR SKAITYTOJAMS.
Suv. Valstijų valdžia prisakė per War Industries boarda, 

kad nuo 15 d. Liepos laikrasztininkai nebepriimtu adgal nuo 
agentu neiszparduotu egzempliorių ir kad nesiuntinėtu dykai 
nei vieno laikraszcžio numerio niekam.

Mes, pildydami szi valdžios prisakyma, praszome gerb. 
r agentu užsisakyti tik tiek egzempliorių, kiek jie iszparduoda. 

i» I "D/14-zk mnlzl Jinwia n-nv-l-* clrni+tr+r»iii trnlvi filr «. vi^nviz^rri

l'i

Kampinis lotas Frackville, Pa. 
150 ilgio per 50 pėdu ploczio. 

gera 
vieta prie ulyczios kur eletri- 
kinei karai eina in St. Clair ir 
tinkama vieta del biznio. Par- 

Norinti 
dasižinoti dauginus atsiszauki- 
te ant adreso: (to 69.)

T. P. Križanauckas, 
' ' 137 S. Mani St.

Shenandoah, Pa.

Yra tai tuszczias lotas,
1

Beto meldžiame gerb. skaitytoju kaip tik gaus praneszima, jog 
prenumerata užsibaigė, tuoj nevilkiriant pasiunsti pinigus.

“SAULES” ADMINISTRACIJA. 
' l ,i|I / £ ' į ' .*

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, rumaiizma, neuralgija, paralizus, 
nerviszkuma, sl&ogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, 
kitu ligų, afba skailsma bile kur. Prisiusklte 
20c, del vyriszko diržio arba 30c. del mote- 
risžka diržą, idant pagelbcti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In kelėta adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
ir nęsziokite kožna diena pagal nurodimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jai
gu Atbusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereike' 
laukj.1, pilnas užganedinimas. Adresavokitel

A. P. OWENS, Dept.43 - E. 
152 W. U Street, Neit York.

asekurav.es savo gyvastį' ant |sj(h“.K nepe^rangei 

17^,000 doleriu kaip pranesza 
laikrasztis
Press. ■ v- ■ ii>-.r? Hu-.tH.

— Julius, 10 metu senumo 
sūnelis Tamoszius Zimitrevi- 
cziaus likos baisei sužeistas 
per automobiliu kuris prigule-

i. Likos nu
gabentas ain Ąshlando ligon-

The Insurance
ii

ga. D-ras Szliupa gynasi turis kaip 
ir ingaliojima1 sužibėti visus tinkarilus :Q nrie D Sweeto 
Im H IHq t Ila in nrnfnaorhia T Infnvna 1 * '[kandidatus in profesorius Lietuvos 

Į universiteto. Daug jau suraszes. Ra- i 
i
.augsztesnius mokslus. Kunigu, žino
ma, neraszas, nes gal tik vienas kitaa 

[tarp ju atsirastas su daktaru laips-
Mes ežia nejieszkoslme 'profešb-

J J. . 
Profesorių jau nemaža priganilho iė 
dar daugiau prigamins ateityje Vaka
ru Europos universitetai. Musu gi 
Amerikiecžiif vyriausieji priėddrm'd 
bus materijaliszkai paremti Tėvynės 
kataliku pastangas.

4) Turėsime daugiau negu lyg sžlol 
pastangų del kataliku svletiszkiu ių- 
teligentu skaieziaus padidinimui^ Dau 
gelis ju £rysz Lietuvon. Czia esantie
ji darbuosis broliu darbininku apszvjo 
tai. Kataliku moksleiviu szėlėiniė4 
ir visuomenes tam tikslui geresnis 
organizavimas, Kataliku Kolegijos 

[reikalai1, paėziū moksleivių aktyvus 
prisidėjimas prie Kolegijos fondo au
ginimo — sztai kas mus.u visuomenei 
ypatingai’ turės parupti, ir sztai ka 
turės gerai apsvarstyti kataliku šu- 
važiayimds Baltimorejė.

Kova del mokyklų jaū prasideda. 

Įmiiho, prigulės Ir visa Lietuvos atej-

szas tiktai diplomuotus, baigusiuos hni i o 11 M n ė » turto JJIHJ.
nia, neraszas, nes gal tik vienas kitas
'i

niu. Mes ežia nejleszkoslme profeso-
riu augsztaijai kataliku mokyklai

daug n'nszviėczia susiejimas 
kokiarnt ta didmiestiyj kaip 
“Darbininkas” sako ir, tūla 
dali td pasibaidėjifno1 cziėri 
talpinam, nes* suprantaWd, kad
tai ž?ne gkl neyisuos laikfasz- 
cziūoJs patilpta. ‘

ko vi ta MORYKlk.
S/iorhfė dtendmls viename’ Ameri

kos didmiestyje invyko indomps pa
sikalbėjimas kataliku ir/ laisvamaniu 
inteligentu. Juosius sukvietė in vien
buti tylas/ geraėžirdis vienybės sz^ll- 
ninkas. Tarp laisyamapiu buvo ten 
ir D-ra J. Szliupas. Katalikai kaly

bose . szmeižia -vyskupą Ęąrevięziu, 
kunigus; kataliku* Tautos Fondą; 
katą jisai erzini' Amerikos lietuvius 
katalikus ir kam tokiu budu ardo (r 
griauną Sutartina darbą tarp lletliviu 
Lietuvos laisvės iizgaVimpL P. Sfeliu- 
pas pfivedžlojo ,nevą. faktuė, kuriuos itoL-i 1-1 r _ Z_ 1
laisvamaniai — vieni kaltino p. Szliu
pa; kiti (dMėlodldŽFū'mayjf tėlėinč. 

i prisiginezyta.
•, .. <’3* • ii |Xto«r»»iyj» uuvu paoioanytu nenaa ąi-
jsztisa vokiszka valdzict. Priė* tas datykaė, kurIs.gąf ir buvo' manyta

kenkia. O
Sziuomi tarpu lenkam pasi

sekė susekt suokalbis Badas 
kuri norėjo kaizerini Lenflajri 
pavest priimant sau jtiž . valdo
ną vokiszka kunigaikszti.

4

ginimo — sztai kas mus.u visuomenei

cziuc/s patitp's.
KO VA tai MOKYKTJ?.

sikalbejirnas kataliku ir / laisvamaniu 
infeffgėntu. Juosius sukvietė ift viesz- 
butl tylas.'geraižirdts vienybės sz^ll-

no p. Szliupa, kją'm jisai savo prakal
bose . szmeižia -vyskupą Ęarevicziu, 
kunigus; kataliku* Tautos Fdtfdą; 
<)*...

katalikus ir kam tokiu budu ardo (r 
griauna Sutartina darba tarp lletliviu 
Lietuvos laisvės iizgaVimui.' P.

_ . pas privedžiojo ,neva, faktuš. kuriuos
Studnickio gero kalžeribt<>‘ fJ®al turl8,

pa; kiti (dMėlo dldŽFūmay jf ’teisino, 

pkslsakyta' Vienas ki-

Lenkai ttiri (įabnr teip vadi
nama "Polska Ėada Ė^ėncyj- 

_ Sd- 
Toje Radoj susitaikė'

* Polska Rada Regency j 
na” teip kaip tjkfajinoj Sc

’ » . ’r r- 1 i

vietas, 1
11 sanarin po vadovystė ’ W.

I

no ir, norejd visk# šlapti pa
kreipi, kad Lenkija butu po prikalbėta, daug 

T>r^lK«82t^e buvtf_pWMėkk;

tokia pardaVelid paklausė’ Ir:
lepku kuhigaikkzcžidi— ^fo-kąs. Szfd žh

alepth,icahnf ptaidzkėjo'
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60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI. : rumatizma, neuralglk 

ma, sl&ogos, bronchit 
silpnumą, užketejimo ir daugybe

i

I

Mount Carmel, Pa.— Rože, 
5 metu dukrele Jono Milane-
ko tikos sužeista per automo
biliu ir badai nuo sužeidimu 
mirs. a

KUR BUNA?
'*# I , J ’
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DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
, Padaro Ga>vĄ» Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą " Vyriškumą - --
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Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
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biauriu sapnu, štoko energijos, numažinto gyvio; 
gurno, nerviški 
kraujo arba anemijos, tingės ciękulacijos kraujo, 
Žudymo kūno, nėgrUOjnulavimo. viduriu, išpūtimo po

i ■

žiavo mano pati kurios ežia telpa jos 
paveikslas.

i

i

i
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važiayimds Bėltimorejė.
Kovė del mokyklų jau prasideda'. 

Nuo sziokio ar tokio tos kovos nulė- 
miiho, prigulės ir visa Lietuvos alęj- 
tis. '• A—kis.-

i In sziuos dalykus szaltai žili 
rint, reik tik pėcziais patruk- 
įeziot, kad tos dvi sžalininkys- 
i tęs isz vieno 
vos) iszsiankleja; viena kitai 
iieužsitiki tėip kietai kaip tar
tum yra vilkas su meszka:

I CziBh atsimenant kad laik- 
Iraszcziai partijų, tiek purvu
I j • -a -ju■ < • J i_u.x rifo.* Jisai tur Lietuvoje vmczevou [ant viena kitos pridrabste net paczja cssia.atvažiavo gyvena $uside

lopšzid (tibtw

Su dviem savo vaikeleis duktė,Anna |lx"to’tof« ■ MitotoAtoto'ei' TAėto'toilBll O
Telp-gi su jiaja iszvažiavo 
___ -l ’ ■.”■!* 

sdVė valka vardu Jonas 11 metu senu- 
itfo.* Jisai tūr

Vyrlškdmą ir Moteriškumą. ;
givianančiu šiltam ir .dtegnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja. . ■ . ■

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visienrs saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šilta sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mąlšblyškusiam veidui ir žibumą akims. •

Musu Absoliutiška Gvarancija.
>^ės illegal gvararitoįamė> į jog busite’pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sug ” 1 J ^~x -*
dešimtys (90) pilu 
dolėris, nrba šeši
J--„- . t ?_ __r___ _ . __ -
ti pasėkmiu, siigrąžikite lyktys pileš' ir bo'nkutė, o mes bėtarpiškai sugrąžismė 
Jutns pinigus. Matote, t jog negalite prapuldyti ne viena centą,’ jeigu vaistai;

gvarancifos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone
I

Skaitykite ką tie žmonės saka apie Nyga-Tone.’
NATIONAL LABORATQRYk Chicago, Ill. 
Gerbiamieji :-r 

Gavau
* vaistais. L____  ___________ _ _ _ ___ _

pietelių del pabandymu ir jam labui batika. Aš steliuju vieną bonkutO d£l jio. 
Siuskite vaistus ką greičiausei. J .

■ -r;

NATIONAL LABORATORY, Chicago,, Ills. ’ ‘ Shenandoah. Pa.
Godbtini Tartiistai t—/; ‘ _

Aš esu labai užganėdintas nuo jusu Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo. 
. • ■ • C./’ JOE DOMBROWSKI, 353 W. <oal St.

_ •____ » L ' » r - . * . ■ i L, . . . ' . ' 1 < 2 . I , > f I ' . I

I) nualsinto kūno ir protoį liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnu, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stpka raudono 
kraują arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 

!/ Žudymo kūno, nėgrUpjnulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimę
skilvės, smirdąti kvapo, nepriimno skonj burnoje,
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo,
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai del 

n i» - v ■ • .r ‘ ‘ *

Malnriju viešpatauja. 
'. r _ ~ ■

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu,

naujo veiklumo visienrs saniariams kūno.
! - ...kraujo į visas dalis kūno, pri šviežą rauduonu-

I
I

į»
(

II
i

i i į
V

★
II,

I. *«

u

j .?

Į
I

I

•iRra’

4
Wf

y,'h
i /

«
!■;

i

i

ea-Totie
atimu U t ei untj 
Itrengthtna 
the vital pow
ers* it i• • 
valuable blood, 

combination of 
correetlv* and to-

leal Scitnea .
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Y} _____ Ju__ . „ ...... 
vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 

___________n,‘'2,.‘ * ‘ z^-
Jeigu vartojant Nuga-Tone’per dvidešimt (20) dienų nei

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bbrtkiitė talpina devyntos- 
u, C , " ...................... ...........
mėnesei gydymo, šėšes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius, 

e per dvidešimt (20) dietių nebusite pilnai užganedin- “ a * i to «. 4h to ' ji _  . 1 _4 '8.V< • _ i! 
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m a m ė visą rižiką ant saves. Mės negaleturtiėnė bo's plasčkrrilngi. Mes jm 
jstengti davimu jiirns tokios

I7 metu amžiaus, sūnūs jonas 3 metu 
senumo.. ,/“ *_
ir didelis Jonas Kulikauskas ir jis tur

Lietuvoje' vfriezevota

jes su savo piis-sesere. Ta jo pUs-se- 
sere

pimehiszkės zaunas panaudo-
• a j. m / sere area pus-payi mire . .uiwiuiew
jant, tai tas tiek yra mgyles, ketverge sziū metu, tai dabar iszvede

' a J __ » • . 1 . .'.4 4' •_ I 1 « • . - '• a *' 'i ■" ■ r

J

kad jiėms jntėligėntams tu sža-
lininkyscziu jau neduoda ir ne-

arba' pus^pati mirė ' didemiėje '

I 
s
I

padarys viską; ką' Čionais tvirtiname.
'r

r n
¥ ■h tt 1lt.

Elwood City, Pa.
i justi laišku Ir Nuga-Tpnė piliutes ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas Jutų 
Meldžiu prisiųsti dvi bonkutfcS Nuga-Tone piliutiu; As daviau kialvta piliutiu sava • ‘ r“- ----------------- ------------------- - ------ .w. w Prisiunfilu <2.

Su pagarba; GASPAR BERSĖK, Box 547.
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mhn paėzia. Man liko dar 2 valkelei 
kurios asz auginu. Kas pirmiaus 
man pranesz, tam su didele padėkavo- 

Del vi
sokiu sųslneszimu mano adresas toks.

Iftan’k Plerickauskas, 
222 Morris St. 
GloUcešt;6i•, N. J

1 , _ t

, _____ __________ ■

kurios asz auginu. Kas pirmiaus
, —| .f?1* i M'"

btileidžia prie ramaus bei nau-r ne atlyginsiu t * jv. A ____ ... > / . ■ , • šokiu sųslneszimu mano ad
dingo pasikalbęjim'O■ ■yįjttėž da
bar, kad Lietuvoj Tėikaluotaė 
yra tikr(i; darbymete.

’ ' Szitie insikarsžczia'viniab 
Tuštybes žabangai, kaip flritaH- 
jam’a gaflt privesf prie didelld 
nfuopuolio ir anuot kun. Petro 
Skargos Žodžiu — “ Jusu nesu- -- ° Jii'su nesii-

JhSma tSuropoj# imi. j tikftnui prives? prie to, lift'd tai'
įp.v I • - 
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yra apvilkti sttcukru; : NATIONAL LABORATORY, 12J \V. Madison St./Chicago, III. . VI.
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nuo darbo ar linksmumo
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Rusai nudžiugo, jog Ameri
konai jau pribuvo in Vladivos
toku iszgialbet Rusija isz 
kieeziu.

vo-
Kur randasi Czekasį

f

NEMATOMAS.
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Lietuvis
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, ka atsiliepe paėmė 
nuo mano gaspadoraus avižine 
cziulkinio,
vienam isz kryžioku pasznabž- 
dejo ir szlubuodamas iszejo.

Kuntorius ir netrukus lau
kan pas savuosius iszejo. Lie
tuvis szlubuodamas, ar tik teip 
nuduodamas, kasžin kur dingd.

Vienas isz kryžioku prisiar- 
tinias prie kuntoriaus tarė:

— Ar nejieszkai laikais lie
tuvio, kuris truputi szlubczio- 
jn?

— Del ko ?
— Czia dabar nuėjo vienas 

ir liepe man, kad asz jum pasa- 
kyezia, jog jis lauks jus ana 
kur pas ana griowa, ka nuo 
czia matyt.

-- O, tai gerai, eisiu.
— Ar tik vienas! o gal ko

kia slaista!
— Ka daryt;

lietuvis turi . kokia 
slaptybių.

Kuntorius nuėjo ir kada pri
siartino prie griowos, tikrai 
paregėjo žmogų skrandoja ap
sivilkusi.

Niekas nebutu 
minias.

kasžin ka in
V • “

jog jis lauks jus 
griowa,
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:lausi

matomai tas 
svarbia

jio metu at- 
Buvo tai augsztas 

vyras, rodos jriu senyvas, 
dele net ant akiu ausuote

Di- 
, o 

ant veido turėjo apie kelis nuo 
kokiu tai ginklu randus. Bal
sas jo buvo drūtas, Kada kun 
torius prisiartino tare in lietu- 
VI.

— Ar tai tamsta esi Bart
kus! , ■

— Teip.
— Ar asz galiu tau 'tikėt! 

Juk girdi mano žodi, tai kodėl 
negali tikėt!

— Asz netikiu...
— Noruti kantorius esi jau

nas, bet netikintys.
— Asz netikiu, nes reik tau 

jog už savo vyrus savo

""1
■ i!Į

ii

n.
t. r1 h -r

j r.1$ i R'

M!
ftW 

4®jp1'1J/i» 7'.''7
■4 RlV',1'1J ■' ■ i. ' ■ •: ' •

L1 • ' ■1 .' -' 1 •.. 1 ■' ■ I 'i'' t 1 ■ Hi' i

' 1 ' ■ * '

3
Al! • P!'■’i

;3

R.R'ž
1Wtiri J'1i !f|

-,įr...................... .. ,MTOwu.M-m.«targq»wu mrirwitfi mrrr uiti

■ I l**t :■*<

Rr/r
■ ■ . !■ .

■
1 i. ii '''i-i

■ ■

...... R.-

i.' ' ' .t
' . i ■

• , *■'*■* M -' T ‘ ''JI' . ■»

Meluoji!! ’■'•.J'M . ■

; i "
R. i .R.,;, V

• i 7 
pagaut 1

■' f.'', I' i Hii^ė*11***'

— Kam man’ mė’luot.
' ' 'i? ii/" r 1 i / ffii " '

no* i

17
L", ih ' ''įJUdMir 

■I"
;■./ R) * į ii .

tu užimtu pėdu ■ uiigžzežioil nnįsii JktjįAiui stebeJisK 
' Ruk^'ie <yfe,

’ . t i M

' OI taut viS‘“ SKt®
II’

I, 'p'

.- ‘ i
11ųi •V '. 1^ str«a n- m Vd% baisėjosi pamate baisu persta-

Žemūmoje griowos 'gulėjo 
[<ėli desetkai kryžiokiszku la- 

, su arkliais susimaiszusiu 
lietuvs negyvas,

—. bijot1 Kas yra
R R '■■ 1-. rf" .. . . R

* I L i* -' ' 

i. spy*

Tokie ir vaikai.
Uždarbius pragertu,
Gyvulisžtyai elgetes, 

Peszates, 
Provojėtes.,

>
Wtęj pridiegiu, Jog jus<

suvesitf su nematomii akis' in
>* 1 I* u '.I Y

*• * ■

— Ar toli nuo czia? '
— Dvi mažos mylaites grio- 

wosia netoli nuo Nemuno, nu
vesiu jus pas paezia urvą.

— Ar esi tvirtu, jog jin ten 
rasi? ..

— Esu, ba ketina- pas- jin at
silankyt patoga lietuvaite, 
rnylema. .

—- Kas tau apie tai sake?
— Tai jau mano apie tai da

lykas.
— Tiek to; troksztu tiktai 

idant nematoma pagaut.
— Pagausim, kad tik ne- 

duotumet jam pasprust.

aki " l>< "u

J’o

— Jau tuom nesirūpink, tu
riu invales. vyru; czion pralei- 

apie kokisime naktį; o beje 
ryt laika keliausim!

— .Laike piečiu
— O kur męs tėve rasim!
— Anam szvebtgyrij, tarp 

nu aržuohi, ka šžtai isz czion
matyt. . >

— Tai gerai, it jeigu dalai- 
kysi duota žodi, bus gausiai

r «<

* ; >

tau užmokėta.
— Asz nežiurau ant užmo- 

kesties.
__  v

Myliu labai kryžio- 
ir

y tai te ranka, geras

kus, o jin nevidonai lygiai 
mano yra nevidonais.

— Na 
lietuvi.

Bartkus valandą svarstesi 
paskui davė ranka’/užriszta 
skuduru. ‘

— Kas tai, ar pažeistas?
— Teip, esu pažeistas, o tie 

žaidulei iki smert neužgys — 
atsake lietūvis drūtu balsu. — 
Inpuoliau karta in rankas lie
tuviu, kurie innne nužiūrėjo, 

, tai

žinot, 
galva atsakau.

Lietuvis padavė po'piera, 
, ant kurios buvo didžio kryžio

ku4 vado paraszas, o kuri kun
torius tuojaus pažino, norint 

’ nemokėjo skaityt ir raszyt.
— Na, dabar, tai tikiu.
Bartkus buvo del kryžioku 

garsus, ba ne viena karta juos 
per girres yede ir tai teip tai
kiai, jog niekados kelio nepa
kreipė; žodiūž, buvo kaiįy kry
žioku sznipukas (szpiegas.) 
Jam buvo geras paskyrtas pęl- 
nas, jeigu jis isznipinetu nema
toma. \ ■

— Pasakykie tu man, Bart-
• * - '•». /

niekados kelio nepa-

, O 
su

kaipo kryžioku sznipuka 
besigindamas aplaikiau žaidu
li.

J Y C* 'i

t » •

Ant rytojaus anksti pasiren
gė kryžioku pulkelis i? trauke 
link szventgirtio kur lauke ant 
ju Bartkus ir tuojaus prie pul
ko prisiskyrais, ėjo laukais ir 
girdomis. Kada jau buvo ne
toli Nemuno grioWu, liepe ve- 
dvkas sustot ir tarė:

— Jus ežia palaukite, o asz 
esiifpūsznipinet; jeigu bus vis
kas gerai, duosiu jum ženklą, 
tadąr. trauksite prie griowu, ap- J <R » I* i

a « 1 i : * ■ J h 1 . ' »‘ii Ii . l ; m

z! 
pad

ini m kmmę strtia ir m
paVzia pataifeinfaš szirdl griu- doras, tas negyvėlio nesibijo!

»“*4<l>*'.’‘|, 'rllSwlEsW - « <w I A ' j

Vela‘ ai0>irzg(ejo — Gal man/ pagelbėtų!, ba
,1 į',; R’1 "R „■___ ______

O'

vp| ir, stadzia gaiva hiisiryto in
gyle\daubm J*
ketur^ strelos^ niįo lęuriu kry negaliu pats užlipti, 
to sėržęntėš ir trys tryižol^ai. . \ Bartkus sū dejavimu

Matomai buvo keli lietuvei, cziulbe j imu likos a

r

— • Na tąi sėskis.
0(5W' % *4

gylp\daubir.
gyvastis tavo yankose. Ži

| Lnau" šzitas: ąplin’kiriias.

Ma/ tyma’.
■" * r«jL j .

/■

‘4 k R . ą, 1 R tą . j v* . /■ / , i '■ j

už pakriaušei u. pa'sislėpią, ir 
kožnas isz akies taiko, jog no 
vienas szūvis nemyli jo. Vela 
puolė pėnkiės strelos ir penki 
kryžiokai nugarmėjo in dauba; 
likid\keti kryžiokai, pradėjo 
be^t adgalios.

,Kūqą jaū kryžiokai pabėgo,
* r

pafurbdė kokis tai lietuvis, ne-

UŽ , r r 
kožnas'isz‘akies taikė, j

' t 'i

1 ikia keti kryžiokai, 
bėgt adgal ids.

r
pasirodė kokis tai lietuvis, ne- 
szantiš* tris ant peežiu saido
kus, ir velaūankumynia girrios 
isznyko. Už valandos vėla pa- 
siro'de; nes jau bė g i ūkiu, o pri
ėjus prie tako, ant kurio buvo 
kryžioku kraujo, • inkruvino 
skudurą ir vela dingo tanku- 
mynia girrios.

Likia kryžiokai, norint turė
jo negyvėliais užklota kelia, 
greitai pabėgo ir in puse ady- 

pėr kūi’i 
Visi

noS atbėgo in kaima, 
nepersenei linksmai ėjo. 
žnlones juos aplinkui apsupo.

Kryžiokai reikalavo žmonių 
deį gabenimo negyvu kryžio
ku (ir tuos gavo, neš turėjo ge
rai užmokėt. Sudėjo negyvė
lius ant nešziklu ir pamaži 
trauke in abaza. Vos puse my 
lios nuo kaimo nusiyrė, kad 
szitai iszgirdo graudu baisa. 
Buvo tai Bartkus, da labiaus 
susikuprinias ir labiaus szlu- 
buojants, kuris, kaip galėda
mas, stengėsi juos pavyt. Pul 
kas susilaikė; Bartkus pamaži 
dašivilko, nes baisiai iszrode— 
drabužiai sudraskyti vos lai
kėsi, o kruvina skepeta buvo

ir 
cziulbejimu likos ant nešziklu
pasodintas, o tuom laikinis vie 
nas sž kryžioku, kuris apėmė 

po užmuszmui
* —. 11 . I

►
U::R.Ji- .

vyri ausybia
J i . ' ' . 1 ' T

kuntoriaus, pasžaūke:
■— Marsz'
Pulkas’ ėjo kaip \ tikras szer- 

menyūis. O kad nebuvo. geYu 
keliu, tiktai takai, tai kelione
I;'l i / : R J "1' '
pęlabai spateziai ėjo ir gaisza- 
tięs turejb nemažai. Diena bai
gės, jau saule leidosi ir pradė
jo niauktis, o mažas pulkelis 
da buvo nu'o Lazdynu f oi i.

Pasuko ant galo po dėsziniai 
kad sztai isz girdo žemes dun
dėjimą ir sykiu baisa:

— Sustokit! kas cZia eina!
— Pulkelis kryžiokū.
— Ar tu esi kuntorius?
—- Ne.
—- O kur jis?
— Pražuvo.
— Kur,?

k r y-

nau" šzitaė ąpliri’kinias, Go- 
wėda nematomo iszmiuszu’š pul 
kajgribwose liesedes, ba nesiti- p tarp jū ir

V

|ki būti1 pėr ki'yžiėkus ūžkldpti 
Raiteliai galėtu visūš Suimti.

— Kokiu laiku galėtumėt 
mus in ta vieta nuvest, kur ga,/ 
letū buti nematomas?

Kad ir dabar, Asz gale- 
czia jot kad arklį tūreežia, nes 
matai, kad nepaeinu... ' ,i

Vytėšnysiš nieko ūėatsakė?

’1

— NuonematOrna.
— Po szimts vėlniu!
Tas raitelis, buvo tai

žiokiszkaš virszininkas ir kadū 
prisiartino arcziaūs tarė: 
z . — Papasakok man, kaip tai 
buvo?

Kryžiokas ilgai pasakojo, 
kada primine

o
apie deszimts

negyvėliu ir. kaip jie' pabėgo, 
tai tas vyresnysis supeikė juos
jog pleciaus neatlaike.

— Ana, ve! ar būtum 
rint vienas gyvas 1 iki as!

i

no-

— Reikėjo ejti in griowas 
ir paimti nematoma.

, -—, Tai ne vieno nebūtu 
vo likia.

— O kas isz jus I gyvasties.

gy-

uždszta ant galvos* .fcuri ženk- Asz kad buczia jusu vada, tai
liną dideli ant galvos žaiduli.

■ Kryžiokai kone visi drauge 
paklausė nes, jis trumpai ir ne
suprastinai atsake.

jog vos nuo“ ją

liepczia rytoj visus 'iszszaudyt 
kaip szu'nis.

Kryžiokas nieko neatsake >

■’ • ■

Raiteliai galėtu visūš Suimti.

■ ■ ...

vonu, i 
lietuvs negyvas,

, laikydamas sustingusiais pirsz' 
tais už vyresniojo gerkles. , II . . . . : . II '■

Fuk-

lt

Tuom vyresniu buvo... 
sės,

I

4

*

o
vyresnis vela pradėjo:

— O koki turėjote vedykaj 
; kaip - akinus; ant 

smert pavede!
-i- Sztai szita žmogų 

pagriebė jin už grekles, kitas Parodė sū pirsztū ant nešziklu

Kalbėjo jis, 
fe 
ko keli isz kurmu žmonės 
aplinkui jin apstojo. Vienas

tl

galeli paėjo, kad szitai iszszo- kuris jus
ir

K
t

v —ir

dave teip su kucium per galva,
jog, be žado ant žemes puolė, kaus.
Ilgai ant žemes gulėjas, o kada 
atsigeivelavo, jaute dideli gal
vos sopuli..— Szitai —kalbėjo 

W h ■ r .»

stosite urvą nematomo ir gau- toliausi Jv* [L r I
sis jum. in rankas. 

Mfv **»'' R k R I ‘ r '"i ■
• Tai pasakias, vedykas pra- nes kitaip, buezia,ant visados ii » ' t ' J M I , • , t ;
dėjo takeliu prie griowu sėlint, nražuvias, o ve ir žmones ma-

sedincziosu negyvėliu Bart-

yI

O kas bus kaip pajiegos nustos, 
i

sūs
Tas lietuvis nebuvo tai Bart- 

kus, tiktai Dagilius, nužudinto 
per kryžiokus Kupsto brolis!

Tai tas Dagilius buvo nema- 

atlaidos kryžiokus kankino, pa į

Ęada sveikata atstos!
Prieteliu ne turės,
Kur tvarte gules,

Nuo bado ir sopuliu stėnos, 
Pasitaisykite,

Nuo uiiavojimo susilaikykite!

7 ■»

sis jum in rankas.
i. < •» t h ’ !►

— Szitai —kalbėjo 
stojau ir pastanavi*: 

liau, su jumis in drauge sūeiti, 
>■1 I ' -I

— Ka sū negyvėliu ant ne- 
sziklu?

Teip, ba pažeistas ir tai 
labai, per ka liepiau neszti.

Vyresnis tuojaus prišiarti-
RĮC. .i 4

Tai tas Dagilius buvo
.. i 1./'L ' R ''i; ur . i! .. j < il ' . i. R.'!L ' S .ji ! I;11 1

Vytešnysiė nieko beatsakė? tdmii ir prisieks rūstybei ir lie 
tiktai da labiaus užsidunksejas
prisilenkė ties Bartkum. Batt- kol nepasigavp kmitoriu Fuk- 
kus pamatęs vyresniojo veidą,

IĮ t

sa, kūrts nupžude jo broli, mar
nusiszypspjo, akys už žibėjo ir ežia, dvejetą vaikuėziu ir Ra- 

» dasta — marezios seseri, o ku
ria tai Dagilius labai buvo pa
mylėjus. ’ 

Daglius kryžiokus 
nuo tos griowos 
apgav ingai i n vedė.

7 .. A .• ill .

sū ranka paozinpiriejo po skvei 
nu, kur turėjo paselpta sztiliė- 
ta.

Tame vyresnysis pūklaūse:
— Kiek tau paskyrė nagra- 

dos už iszdaVima nematomo!
— Keturis . 

fympu. 'I# ' f '
— Po perkūnu!

asz su tavim eiezia, ar aplaiky- 
czia puse tū piningu!

-r- Ant perkūno prislegiu, 
jog tamstai puse tu piningu 
atiduosiu, norint turetau pra- 
Žnt!
— Bu stoki t J 

vyresnysis.
Sustojo visi.

tukstanczius

tyczia 
in bedugniu 

Ljibai ii- 
var-gai toji griowa nesziojo

da u

:4

n ;

■ o jeigu

pdszauko
*J' O

Bartkų užkėlė 
ant arklio ir pririszo jam prie 
rankos virvute, už kurios pats 
vyresnysis laike, idant nepa
bėgtu.

— Tamsta man netiki ?
— Asz niekam netikiu; ir 

didele tavęs nelaukė laime, jei
gu. prigautam.

ii

«

Jeigu kas pikniką daro,
J

Tai kam kiti szposus^varo?
Isz to gali pažyt, 
Lietuvei mėgsta ant 

kerszto daryt.
Jog

I

‘kryžioku szokis.
— G ALAS. -

9 !

T

t Mįtl*
TARADAIKA.

■ p

gyvenimas,
Labai linksmas,

Skulk i no

Po tu žodžiu, negyvėlius nu- Norint dirba žmonelei sunkei,
siuntė in Lazdynus; vyresnis
su raiteliais ir vedyku nujojo 
link kalnu.

J ■ i 4 . <

jįjį

>,ir‘ •d

Bet aluti gere smagei, 
Uždirba ant 2 nedėti u Iv 

j . b į . , . *

szimto pusantro,
Dirba dideTioje kaitro, 1 1 " . *'' c, 11

Užtat, kaip pedes sulaukia,

N
JO' 
‘ r,

4

Aluti ir guzute raukia.
Perejo pusantros adynos. Tuojaus bertaini persigabenia,

• r---—
tyri ant kalbu ir dajojo nuolai-
Raiteliai smagiai jojo 
.i - ■-.i'';-? a i . augsz-

itdu kalneli/
— Ar jau artinamės prie 

nematomo?
... e R ■'. . •

—- Teip, už valandėlės jin 
pakalne ją pamatysim. Meldži u 
tiktai, tegul niekas neatsiliepe. 
Temykit!

Naktis buvo tamsi, 
galima pora priesz gave žings
niu matyt.

-

. M >' • -f

jog vos

dėjo takeliu prie griowu selini, pražuvias, o ve ir
Kuntorius teip-gi isztolo pas- te, kas jus nūVede, tai ka jūs 
kui Bartkų,’ o kryžiokai pas tada su manim būtumėt pada • 
kui jin, kaip gerves palei vie- re, jeigu butumet kur nors pa
nas kita. Dave Bartkus ženk tikia... del to-gi skubinau jus 
la, kuntorius susilaikė, o vedy- pavyt, nes kone mirsztu isz 
kas pats vienais ėjo tolinus, troszkimo.
Ant galo užėjo Bartkus tarp

I' Q

nias tarė:
Tai tu , rąkali! vietoje 

išzduot man iu rankas nemato- 
pavedei ant iszpjovimo

■ 1 .'. i 1 1 -.1

ma, 
musu vyrtis?

- "I.- ■ nr i' t: * 1 r

Bartkus tylėjo
Vyresnysis mislįycfemas,

1 || • ! • . L ‘ ■ ■’ ' *' ■■ " ■ ■ '

miėgti, bakstelėjo jih

H

su galu

, J IT,,- '

Bartkus prisilenkiąs in vy-- 
rėsnyji tarė: ■! . i ’ i ■
' — Jąu turime jin.

— Ar tikrai?
— Žiūrėkite’, ana! ten ma-

Žiūrėkite, ana! ten! ma-
tai!

tai!’

I

— Nev, velniszkai tamsu,

kau, kur misliji rast ta, ka mes 
jieszkome i

— Asz tiktai tiek žniau, kur 
bus apie ūntra adyna nakti.

— Tai reik mums pasi-
ruoszt! <

— Ne; sziėndien dar neisž- 
tyriau visko gerai.,

i<tf M!l if''

R . į. A

Vienas kryžiokas padavė kardo.
kalneja ant lygumos, jau ne-1 jamx bleszinia su vynu, o kada 
buvo kryžioku matyt, o kurie atsigėrė, paklausė: 
stovėjo ant takokaip szniuras, — 
in kuriuos buvo !jBąrtkus da ' — 
kart apsidairias, ir juokas per-1 — O jio seržantas?

— Ir tas pražuvo. /
— Ar užmusze!?* -

buvo kryžioku matyt,
* " * i1!1 L y I, L u a iL

Kur yra kantorius? 
Pražuvo.

,, AM

kart apsidairias, ir juokas per-
/' .*r i a! F M _ 'i

bego per jio lupas, o isz akiu 
kaip žaibas blikšiolejo. Da 
pasiyre pora žingsniu ir suvis 
kryžiokams isz ' akiu isznyko.

♦ I

Kuntorius patryneusau akys, pražuvo.I /j'*" ■ ■ 1

ba jam pasirodė, jog tas pa- 
knnmpias vedykas i^zsitiese ir mas! 
paskubino žingsrti.

— Kvaraba žin

&
pa 

ivis sžauke Bartkus pilna gerkle.

5

Apsėdi a aplinkui gere ir vis >• ,. ■ ■ n
ne buna gana,

Isz pradžios pradeda dainuot, 
Paskui viens kita kolot,

Reikia ant galo susirupeziuot, 
Su kulokais vieni kitiems 

duot.
Kaip anglikams daeda,

Paliemonam žinia duoda, 
i r / ‘

Tuojaus grinezia apstoja,
Po viena isz grinezios vedžioją 

Kada jaū turi gana 
Pas vaita nugabena, 

Tenai bausmia užsimoka,
Po doleriu penkioka.

Per girtyt)ia ir darbo ne tenka 
Ba ir boseliams dakanka,

Su. girtuokleis kariaut, 
O nauju sunku gaut.

r

Kur ton Konetike, 
Tas nesenu i atsitiko, 

Pikniką parengė kliubas, 
Na ar kiti neatsiras, 
Ant tos paezios dienos.

Padare nors baliuką ant ko
kios ten vielos.

Pargabeno pora baezkeliu 
alaus,

Ir apgarsino, jog kas ateis, 
tai už dyka gaus, 

Susirinko būrelis nedydvs, 
Ba už dyka alų dalys.

Netrūkūs pradėjo rinkt pi
ningu.

Badai po 50 eentu,
Prie vieno priėjo,
Praszyt pradėjo,

Tasai net pasipurtė, 
■Užsispyrė neduoti.

Pradėjo tada isz daržo vary* 
z ti lauk, 

Tiejei pradėjo laukan traukt, 
Net ir merginu susirinko, 
O tas baliniams nepatiko.

Na ir isz to pasidarė musztine,
Kaip skerdyne.

Bet isztikro juoku buvo, 
Kaip vienas pasikavojo, 
Palindo, nesakysiu kur,

Da ir sziandien žmonis juo
ku tur.

-1~fW ...... ,.,y j. (

Na ir per tai gilinki turėjo,
Ba savo kaili apsaugojo, 
Turi tai ypatai padekavoti, 
Jėg mokėjo gerai pakavo! i

O jeigu ne‘ tas,
Tai butu gerai apipleizera- 

votas!

•>
ii

f

, Daktaras Robert B. Gray
Asz turiu didele pasekme gydamas 

lygas ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pfcs mane asabiszkal. 24 metai 
pasekmingo' praktikavimo.
211 Flke Street. L. 'J T " J

■HR ■: R ■» ■ 'Ir
Port Carbon, Pa._k-- i—

ant apdarymo, 
greitai,

*

/■

*

i 
i

į
I

M 
I . I '

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyto in redakcije 

nes nauju ne
galesite nusipirkt. 

Siunskitė ir kliokęs knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o kitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga il- 
giaus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ją ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

. Ir merginos ir bobos, 
Už vyrūs nėkitokios, 

Nesisau^’oja,
(

sargaižiurekie, 
vaikšzeziojė.

—i Po velniu! turi
'' " ' " 11 ■ i *.11 ' I R1/ 7 J į i ■■ R! p ' J R i

• l* ' . ■ 1 R 1 . '' i

- Teip, jie tenais. 
kinkie glitūs, tegul vis

liūi inkabina leidžiasi paskui
; . . .................. 1 ■ ' •**-'mus.

— ZowadaU- 
resnysis. — 
’ ’ ’R- ■

paskui mane, 
galy t*

feūįtėl iai sūspūude pentinai s 
szOmis arkliu — žeme sudrebė
jo.... ir tame baisus riksmas a|-
siniušzė tarp grio'Wu.... Tiįo- 
jaus nusrtylb, Piktai buvo gir 
dėt traszkejimas kaulu, už va
landėlės vėla viskas buvo tyka,

Ugi «5
«

— Tamsta mane indurei.
— O, iszgirdai, nabag! •
— Kodėl negirdešiu.
— Del ko neatsakei ?

1 ■ . - ■, , 1 '<‘,.7 . R 1 L •' ' . r ' ilf' A ■■■/,'’/” R " 1J . '■

, — O ka asz sakysiu ?
^Vyresnis isž^irdiąš Bart- 

ka u s baisa, tarė sau po nose: — 
Kur asz po velniu ta baisa gir-

— Ka tu dabar pasakytai, 

aiyczia keletą št^elu inkai t U

iH4j

katino
— Kodėl negirdėšiu

:V 1 ■ -aįiR -'Ki ■ •' . 'j' i1! ■'i<| 47- R

— O ka asz sakysiu ?

— Apricz jrt, da asztuoni dėjau — paskui tarė garsiai.:
• ■ 1 ■

— 0 tas palaikys nėmat,o-
— paszauke Bartkus ne

va sti piktumb. — Diėvai man
' ' - •■’ -l f 7 i

. !*■

I f • • ■■ H. • / 1

kas c,zia I danėse jin in nagus, tai savo 
bus, o gal man aky&b tik teip 
nudavė — suniurnejb po nosia 
kantorius..

Gal dvl minv
v W■r ’/Vi i '*■■ J'

itą>s’prasi trauke, 
szitai iszgirdo vedykę baisa, 
nes baisa baisu:

— Gelbėkit | gelbėkit! jaū 
mane nori užmuszt! v. '

ifasitrauke, 
ykę baisa,

• :■ 1 j ■. - j

'J ' ‘ 'U' y

Kuntorius szoko pirmiausė, 
o P^l&Uin ir,yjsi A^ioicai.
Nes% aas^rtepaidare

„• *
R- AT.

į .j ■j 'J j.p ■•■^1 i

o

J

akis
Šutai-

visi isžima
Ji •',r : ■"1T| :f ’ • I

kardus isz maksztu ir kiek ark ’

' U:! d If 'I " LRl'i. r * U' f T|F |: r R/ R

Kaip bestijos loja.
Sarmatos ne turi,

Ant mažu vaiku nežiūri,
■■■ i. '■ 1 *

Ir isz tu gero negali .tikėtis,
B;

t.]

„pa.įizuuk^vy-1
- Knpokit kardais

paszauke vyr

locna ranka nudursiu!/
— Nu, laikas;in kelione. Ar

eisi su mumis drauge iii abaza!
♦ ‘ i ' ■ *•' '/ : * R

— Žinoma.
— Tai gerai, bus’ gerinus 

priesz vyriausybe isžsitėišint.
nfeuR ."R

■ Žinoma.

jeigu asz liėpcziadau iu. smoge- 
r r R - .. v

uz 
tai, jog tiek liražūdef Vyru ?

‘ ‘ ’ Rl. •« W j ■ • !i t

— Pasakycžia; jog turi vale
_ — ' * * : ' i* a ■ a > 141 m •

vietoje ūžmokėstiės, nori mano

R TWOWiBiWi' tįRRi- r • — UŽ ka ir kokios tu nori
• " 1 RR '; IR R M M 'J'Ji R f R • 

■. 4/ * '■ ■ t ■’ V >■' ■ Ri' f '".Ii i - į.

u-gį už nemato

1 .y 1 Kvienok darūi neteisingai, ba

u^muszf.
i

i

kas tik kiek isz-

Tiįo-
*' ' ’ V

•'''
"V

NesprgtiW'ejti?. ,
— Su dideliu vargu, ba vo^ 

kojas nuo žemes atkelia/ .
« _ _ _ a ' . t . 1 _ ir . ■- ..

kojas nuo žemes atkelia.1'.
- Na ka ežia dabfedaryt ?

deszimts Ar nebijosi drauge st
■ •.. .. - *'‘z
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Tai ve,
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- Q-kada galima jin pa
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jaus nusztylo, tiktai buvo gir
I 

; . , - k i r '

landėlės volą viskas buvo tyka
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Kad ir sžianaki. . J eigų
■ . « '.'t ■ {m >,.» i .♦ f R- *\ ■ y

klup grabe.
■■ ■ . I . , 1 ' H ■ . ■ ' 1 » 1 f * ' ’ . I' 1 ..A

'4

R’ ‘ 1 ■ ■ r-’ , M’f r; r \ ,

tifri raiteliu, tai galėtum greit pi
t A

: *7. 1

Kada praszvito,
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aiidtW savo pilnas stropiai pri 1
Pakvipo

tikras allowed by

NOTICE
‘ ’■ ■
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Žinios Vietines

v — Lietuviszka Diena pasi
seko gerai.

— Isz visu daliu pavieto su
važiavo apie 10,000 žmonių

— Isz miesto parduota ant 
Read ingo stoties in Lake Side 
3144 tikietu.

— Nulindo mylėtojai gyzu- 
tes kada dagirdo, buk valdže 
pakels 8 dolerius padotko ant 
tosios ramybes. Neužilgio par- 
jiakels 6 dolerius padotko ant 
ir tai tokia ka mulams trina 
kojas mainosia.

— Praejta kotverga pralo
tas Massonas paszventino nau
jus altorius lenku bažnyczioje 
Szv. Kazimiero.
n i ngu dalyba vo ceremoni josią.

— L. Dienos Komitetas nu
kentėjusios Lietuvos vardan 
isziviszkia szirdinga padekavo 
j ima

' Chorui Mahanoy City, 
mino Kliubui, Szv. Magdale
nos, 
tems,
davinėjo tags ir sziaip visiems 
atsilaukusiems ir

Daugeli ku-

Szv. Juozapo parapijos 
Gede-

Szv. Kryžiaus d ra ūgy s- 
merginoms kurios par

koki vi nors 
bildu prisidėjusioms prie pa- 
sekmingesnio L. Dienos nusise 
kimo. — Taip pat szirdinga 
aržiu “Saulei” už gražius pa
raginimus važiuoti in 
viu dienos”

4 i Saulei ? J

( 4'Lietu-

i .viy
TO

f) ■•<

■ ■' - -"

Lake Side.
L. D. K.

LIETUVIU DIENA 
LAKE SIDE.

Musu norai iszsipilde!
y

Pati gam

Lie
tuviu diena nusisekė geriau da 
negu buvo tikėtasi.
ta parode kuodidžiausia prie
lankumą lietuvius reikalams 
iszsklaistydama vos paken- 
eziamus karszczius audra 
lietum, ir
maloniu kvapsniu nuo atgiju
siu parke medžiu ir žolynu - 
Jautėsi tikrai Lietuvos Žolines 
Szvente! Nuplautais nuo dul
kiu ir purvu keliais Rugpj. 15 
diena nuo pats ryto isz visu 
krasztu uže automobiliai pilni 
senu, jaunu ir mažu Lake Side 
parko linkui — Specialiai trau 
kiniai puksztavo su mintomis 
isz juodu apnikusiu miestu 
tarp liuliuojaneziu nuo 
naus vejalio laukiancziu jau 
dalgio javu 
parka.

11-ta vai. ryte, kada turėjo 
parke

VOS

šu
pripildydama orą

szvil-

in Lake Side’o

prasidėti parke pamaldos. 
Žmones trauke vietos linkui 
kur buvo parengtas altorius.

viską pradeda su 
Sztai ir dabar per sa- 

szvente nepa-

suskamba varpelis.

Lietuvys 
Dievu! 
vo tautiszka 
mirszta dalyvauti pamaldose-

Iszeina 
Mahanojaus lietuviu klebonas 
Kun. Pr. Augustaitis su mi- 
szioms— Choras užtraukia pil
nomis krūtinėmis “Pulkim ant 
keliu”
dama jam 
auksztyben — pritaikinta isz- 
kilmei pamokslą sako Kun. J.

Taip smagu, taip
ramu ant szirdies, taip links
ma, jautiesi lyg Lietuvoje per 
didžiausius atlaidus.
girdysi lietuviu kalba — isz
džiaugsmo, rodos, imtum ir i$5 
hucziuotum kiekviena'kur su
sitinki.

— ir visa minia pritar- 
siunczia malda

Jlasztutis.

krautas beskutes. *
deszreles, skilandžiai, kumpiai. 
Žmones vieni Iptus vadina, ra
gina — Eik pas visas, imk 
valgyk kiek nori. Czion vėl 
apsireiszke tikras lietuviu 
szirdingumas, svetingumas, 
tikimas, dovanojimas viens ki
tam prasižengimu — 
džiaugiasi tavo szirdis, 
noriu visus apkabinti, su visais 
kalbėti — visiems dideliu bal
su pasakyti: O, kaip gerai ka
da mes esame lietuviais ir taip 
darome kaip darydavo musu 
seneliai -— kaip butu gerai kad 
mes visados ir visame laikytu
mės vienybes ir sutikimo, kaip 
musu gyvenimas visados butu 
malonus^

Po pietų pasirodė ant pri
rengtos tarp medžiu estrados 
kalbėtojai ir chorai.

Kalbėjo p. J. Kaupas, 
Szeimis, p. A. Kazlauckas. 
Kalbėtojus žmonėmis invede 
Kun. Pr. Augustaitis, paalsz- 
kindamas prie to szios dienos 
svarba ir uždavinį.
kalbėjo p. Kaupas isz Was- 
hingtono 
bos narvs.
nurodė reikalingumą ir svarba 
lietuviams turėti lietuviu legi- 
jonus p. Kazlauclias ragino 
szelpti nukentėjusius lietuvius 
aukaujant iii Tautos Fondą — 

“Nesunku tau, 
brolau, kvoteri ar daugiau kas 

aukauti in T. Fonda, 
bot jeigu daug isz musu tokiu 
atsiras, tai kokia bus milžinisz- 
ka Lietuvai pagelba.”

Nereikia pagyrimo Maha- 
nojans lietuviu chorui — veda
mi p. K. Diržiui — 
koncertais placziai yra

Tai-gi kaip buvo malo
nu klausytis lietuvfezku dainų, 
jautėsi lyg lietuviszkam misz

Dainavo taip pat ir Haz- 
letono choras.

Po prakalbu ir koncerto pra
sidėjo visoki žaislai. Czion tai 
vėl buvo juoko, kada prasidėjo 
visokios lenktynes, imtynes ir 
taip toliau.

Virves traukime
jaus vyrai suėmė Tamaques 
taip pat nepaprastus durtuo- 
lius.

Lietuviu. dienos surengime 
ir dalyvavime labiausiai prisi
dėjo Mahanoy City, Tamaqua, 
Coal Dale, New Philadelphia, 
St. Clair ir Girardvilles lietu-

Daugiausiai dirbo, ku
riems už tai didele 

žmones:
Rutkauckutie,
Jonas Žarnauckas, V. Jusaitis,

P. Kubertas, 
M. Geležele, J. Toszaitis, ir vi
sados prielankus visiems ge
riems sumanymams Gedemįno 
Kliubas ir Szv. Magdalenos 
draugyste isz Mahanoy City, 
p. A. Glinskas isz Girardville, 
A. Kazlauckas isz New Phila
delphia.

Gražiai darbavosi musij lie
tuvaites savo tėvu žemelei, tik 
gaila kad tokiu buvo ne daug. 
Kasžin delko kitos nenorėjo?

Girdėti kalbama kad nema
žai bus naudos nukentėjusiai 
tėvynei.
ežios vėliau. <

Garbe musu apylinkes lietu
viams už taip prakilnu gražu 
darba! Sveczias.

Ir vėl 
ir vėl

p-
p-

Gražiai

A. Lietuviu Tary- 
Tarp kitu dalybų

sakydamas:

menuo

mas!

ke.

viat

guli szie

A. Leskauckas,

Visur

'V

I
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NOTICE IS HEREBY GIVEN that
the Executors, Administrators, Guar-
dlans, Trustees, etc., herein named

4

V 
J

jisai savo 
žino-

Mahano-

garbe pri- 
p-le Sofija 

M. Lapinskas,

I

Atskaitos tilpsian-

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

Lietuviu Gydytojas, ir Chirurgas. 
Atidarė nauja ofisą South pusėj©

Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet.
Nedėlioję 6 Iki 7 vakare.■J? w M!dojo pietus. Qzionjxioj^ <

,...4/1
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latb of th© City of Pottsvin©, 
deceased. J, G. Smith,«Atty.

28—SE1TZINGER First - and final 
account of Mary A.’ Seltzinger, 
Admnx. of the estate of W. A.

deceased. J, G. Smith,*Atty.
'r r - v.     ■   J' 

account of Mary A.’ Seltzinger, 
Admnx. of the estate of W. A. 
Seltzinger, late of the bofough
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rias' Urukvoje,
•‘ ! i li  ’

filed their respective accounts in the fol
lowing estates in the Register’s office 
at Pottsville in and for thei County 
of Schuylkill which accounts having 
been allowed by the Register 
will be presented to the Judge 
of the Orphans’ Court for con
firmation nisi,* on Monday, Sept. 2, 
1918, at 10.30 A. M., in the city of 
Pottsville, as follows, to wit:

1— WILLITS—First and final ac
count of J. D. Giffin, et. al„ 
Adms. of estate of Josephine 
R. Willits, late of the borough 
of Mahanoy^ City, deceased. R. 
P. Swahk, Atiy.

2— REEDY First and final account
of Oscar Bender, Adm. of the 
estate of Henry W. Reedy, late 
of the Township of Porter, de
ceased. H. O. Haag, Atty. -

3— MILLER First and final account
of Frederick Miller, Adm. of 
thę estate of\ Elvina Milldr,'5 
late of the Township of tyest 
Penn, deceased. Frank P. 
Krebs, Atty.

4— CORBY First and partial
count of William Corby, Exctr; 
of the estate of Henry Corby, 
late of the borough of Saint 
Clair, deceased. Geo. Dyson, 
Atty.

5— STEVENS First account of Sam
uel Bone, Exctr, of the estate 
of Joanna Stevens, late of the 
borough of Tamaqua, deceased. 
J. O. Ulrich, Atty.

6— HOPPES First and linai
count of E. E. Hoppes, guardian 
of Helen Hoppes, minor, of the 
Township of West Penn. F. P. 
Krebs, Atty.

7— HOPPES First

of Schuylkill which accounts having 
** — allowed by “ “

be presented to the Judge 
• con-

1918, at 10.30-A. M., in the city of

thę estate of\ Elvina

Penn, Frank
I

M

ac-

ac-

and finai ac 
count of E. E. Hoppes, guardian 
of Howard Hoppes, minor, of 
the Township of West Penn. F. 
P. Krebs, Atty.

8— RAFTER First and final ac
count of William H. McAtee, 
Adm. of the estate of Michael 
C. Rafter, late of the borough of 
Tamaqua, deceased. G. M. 
Paxson, Atty.

9— SCHWALM First and final
count of Frank Schwalm, Adm. 
of the estate of Catharine 
Schwalm, late of the township 
of’Hegins, deceased. R. S. Ba
shore, Atty.

10— WOODSIDE First and final ac
count of G. W. F. Woodside, 
Adm. of the estate of Geraldine 

. Woodside, late of the City of 
Pottsville, deceased. John R. 
Jones, Atty.

11— BRUŽAS First and final-* ac
count of Joseph Bružas, Adm. 
of the estate of Anthony Bru
žas, presumed decedent, late of 
the borough of Mahanoy Qity, 
deceased. R. P. Swank, Atty.

12— FUEHRER First and final
count of Rose E. Fuehrer, Adm. 
of the estate of John Fuehrer,

and

deceased.

and

Of Frackville, deceased, Goo 
Dyson, ^tty? '.

7 .'..1. final ac
count pf Irvin Starr, Adm. of the

Ji**'
Montevideo, Urugnay.—Ge- 

nęraliszkai štraikas czionais te
29— STARR Firtt and

“ wj'n«matyt ant baigimo Joi® 
ceased, h. o, Haag, Atty,. Kareiviai sukapojo kardais kc

30— evelanD First and final ac- įj0Įp<a straikieriu kurie nepa
ceased. H. O, Haag, Atty. .•w

šasi toliaus ir da jokiu sutaiku 
». 

Kareiviai sukapojo kardais ko-
count
d. b. n _
Joseph Hėusley Eveland, late of

wick, deceased J F. P." Krebs, 
Atty.

31—berrett Firsthand finai aą sa ir pienas likos pristatytas in 
count of Frank S. Edmundą 
Exctr. of ,the estate of George 

Mirfersville, deceased.

of Francis M0YeL Adm 
. c. t. a. of < the estate of klauso paliepimo iszsiskyrstyt 

the" Township7 of’East/ Bruns- Daugeli moterių ir vaiku likos
’ sumindžiotais per raitelius. Me

count of Frank 8. Edmundą 
Exctr. of ,the estate of George 
Berrett, late of the borough of 
Miriersville, deceased. N. < C< 
Watkins, Atty.

32— HISCOX First and final ac
count of Joseph Glenwright, 
Exctr. of the estate of Thos'. 
Hiscox, late, of the borough of 
Minersville, deceased. 
Watkins, Atty.

33— MARINELLI y First and final ac^ 
count of Led Gottardi, Adm. of

the estate of Candido Marinelli, 
late of the Township of Reilly; 
deceased. B. J. Duffy, Atty.

34— WOLFGANG First and final ac
count of Louisa Wolfgang,

u; i ' ' 1 'i - I* - < 'J/i1; - » i«** ■ ■ ■■ ■ .ri " N-.

,UI amrti

Naudingiausia Jumis Banka
■ ’tai*—*—

' Merchants Banking Trust Co. Banka yra naudingiausias
!1 prietelis ka turite.
! Prigelbes jumis ihvestyti piningus saugose vietose;
k I 1 *'

IW
" i' v “ :■ s • .

*

it

Jumife prigelbes czedyti piningus.

r

i

J

Prigelbes jumis juso biznije. Ęrigelbes jumis iszpildyti 
' juso norą padarytam testamente. Nesiranda i&tikiftiesnio

. »»■

prietelio už Merchants Banking Trust Co. Banko.

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

r p

—DIREKTORIAI-—
L. Eckert, Vice-Pres.

ligonbutes po apgloba Raudo- 
Da- 

kerszino

H,

no jo Kryžiaus vėliavos.
žiūrėtojas ligoniu
taip-gi straiku, jeigu nepakėlė 
joms mokesti ant 25 procento 

n/ c. ant tl ienos.

n. t a

Anai
>

deceased.

Wolfgang,
Admnx, of t^e estate of Ed-

W. TRASKAUSKAS |

ward Wolfgafig, late of the V 
Township of Eldred, deceased. 
J. E. Sones, Atty.

35—STRICKLER First aųd final ac
count of Benjamip, W. Hepler, . • —
Strickler, late of the borough of

■

V '

—GRABORIUS—
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PIRMUTINIS LIEfUVISŽKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pąsamdo
. ... ■ • - 1

laidotuvių,, kriksztinlu, pasivažinėjimo
Strickler tateotu9. borough0o" riginuB ir vežimus del

Tremom, d^eeij, H. O. Haag, "S^dalgiuš 5’

3G—KEAR First and -final account of r
> 7T1______ _ 5 A « a ,

Charles F. Kear, ,4e,t, ,ąl. Adms
520 W. Centre St, Mahanoy City, Pa,

ao-

ac-

late of the borough of Tamaqua, 
deceąsed. F. P. Krebs, Atty.

13— FISHER First and final act
count of W. L. Kramer, trustee 
to make sale of real estate of 
Ellen Fisher, late of the City of 
Pottsville, deceased. W. L. 
Kramer, Atty.

14— BRENNEMAN Firsl and final
account of Laura M. Brenne
man, Admnx. of t|ie estate of 
Charles G. Brenneman, late of 
the borough of Minersvijįe, de
ceased. T. C. Condron, Atty. ’

15— LECHLEITNER First and final
account of N. H. Stein, Adm. of 
the estate of James 
ner, late of the Towrfship of 
Walker, deceased. W. L. 
Kramer, Atty. .

16— SCHWALM First and final ac
count of Mary Schwalm, Admnx. 
of the estate of Daniel S. 
Schwalm, late of the Township 
of Hubley, deceased. 
Haag, Atty.

17— KtjNGERl First

Walker,

pechleit- 
nship of 

W. L.

H. O.

and final ac
count of Donald Klinger, Exctr. 
of the estate of Elias Klinger, 
late of the Township of Mahan- 
tongo, deceased. R. S. Bashore, 
Atty.

18— KLINGER First and final ac
count of Donald Klinger, Adnr. 
of the estate of Emma Klinger, 
late of the Township of Mahan- 
tongo, deceased. R. S. Bashore, 
Atty.

19— THQMAS First and final account
of William Morgan, Exctr. of 
the estate of Susanna Thomas, 
late of the borough of Mahanoy 
City, deceased. R. P, Swank, 

. Atty.
20— YOST First and final account

of Charles'Gangloff, Exctr. of 
the estate of Catharine Yost, 
late of the Township of East 
Brunswick,

• Moyer, Atty.
21— ZERBE First and final account

of George H. Hehn, Adm. of tbe 
estate of Percival Zerbe, late of 
the Township of Pinegrove, de
ceased. H. O. Haag, Atty,

22— SMITH First and final account of
Charles F. Rapp, Adm. of the 
estate of Felix Smith, late of .the 
City of Pottsville, deceased M. 
H. Moyer, Atty.

23— WAGNER Final account ofsDan-
1 iel P. Wagner, et. al., Extra, 
and Trustees of the estate of

Township of North Manheim, 
deceased. N. S. Farquhar, Atty.

24— MIGACZ First and final account
of Jos. Kosloskie, Adm. of the 
estate of Caspar Migacz, late of 
the Township of Cass, deceas
ed. J. W. Clemens, Atty.

25— BROWN First and final account
of Margaret Brown, Admnx. of 
the estate of Daniel W. Browh, 
late of the borough of Orwigs
burg, deceased. M. H. Moyey, 
^ktty.

26— DIXQN First and final accbunt

deceased. M. H.

'■ iel P. Wagner, et. al., Extrs. 
and Trustees of the estate of 
Martin Wagner, late of the 
Township of North Manheim, 
deceased. N. S. Farquhar, Atty.

s
bUrg, deceased. 
Atty. /

of Archie J. Dunlop

garet Dixon, late of th© borough 
of Frackville, deceased. G. F. 
Brumm, Atty.

27-^SMITH Fli’St and final account

et. blw ** • 4-* Vili | V “V, III,

Exctrs. of the estate of Mar-

Brumm, Atty.

of. John G. Smith. Exctr. of the

D. F. Guinan, Treas.
J’. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz ,A. Danisewicz M. Gavula 

P. C. Fento% , . T, G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.

Vaidelota
♦ ■"A

i

P. C. Fęntonz ; ,4
■ >ff.

of the estate of Charles R. 
Kear, late of the borough of Mi
nersville, deceased. J. >B. Mt- 
Guri, Atty. V ' - •-

37—ARTZ First and ilnal account of 
1
estate of Elizabeth Artz, late of 

ceased. J. E. Sones, Atty.
—ARTZ First and final account of 

Richard , R. Artz, .Exctr

Guri, Atty.
*

38

Richard >R. Artz, Trustee of the

the ‘Township of Hegins, de-
►

LIT POTATOES MGR
h.l»i« ■! IM WIHIB, ,Ml| I ■!——WlWI* -w

" They Save Wheat.
^heit you. eat Potatoes 
i

Artz, of
tlie esta.te of Jonas Artz, late of 
the Township of Hegins, de
ceased. J. E. Sones, Atty.

FRANK C. BALL,
Register of Wills

Pottsville, July 31, 1918.

NOTICE
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THE , ORPHANS’ ACOURT 
SCHUYLKILL COUNTY

OF

NOTICE 19 HEREBY GIVEiy that 
the appraisements of the decedents 
herein named, setting apart the per-

r? dlont: 

eat /

Birearl. \

Food A.DM.ll/l^>TRATlOX

1 ......... ■M-p " 1 -■ 11 •' ' - - | ~r

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveikslėliais, i77 puslapiu, Preke 35c 

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

/ «l 
szepa suezedina

1 *

X.

■ 4 f

Gera ledine 
ledus| maista

a

n*

/

fT

ir

k
nil*

&

t

Baldwin ledine szepa (Refrigerator) turi
savije sausa oro cirkulacije ir nesilaiko S? 
drėgnumas nei kvepsnis. $
Užsimoka pirkti gėrius, tavorus. Baldwin 
yra geriausia padirbta ledine szepa.

p , . »I ’

ML Cannel, 
Shenandoah.GUINANS

< f

Mahanoy City, §
—*• ✓

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS 10 TĖVAMS!
_  k ’ • I * '* ■ 1 ■ t. ' t    I, „ . . ' 1'1, ' f ■ i ■
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1

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminės yra paimti į kariumeną ir IjC- 
liauja į anapus vaudenyho, idant kovoti už viso pasaulio laisvą ir demokratiją, yri pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai'yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo-yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna par va. , Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvą ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj.' Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užstcliuodami šį žiedą, atsiųskite savo

prisiusime tą garbės vertą žiedą.

A. O. NOVAKAUSKAS 
f :: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA. .

I
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in the Clerk’s Ofllcet and that they “

sonal or other property to the use of 
widows and children, have been filed

will be present ėdį to‘the Judge of the 
Orphans’ Court ofi/said county for con
firmation nisi, oh‘. Monday, Sept. 2, 
1918, at 10.30 A. M.

1—BROWN Appraisement of the 
personal estate of Daniel W. 
Brown, late of the borough of 
Orwigsburg, deceased.
Moyer, Atty

M. H.

2—SCHWARTZ Appraisement of 
the personal estate of Peter B. 
Schwartz, late of the Township 
of Wnyrie, deceased. F. V. Fil-of Wayne, deceased.
bert, Atty.

3— LECHLEITNER Appraisement of
the personal estate of Janies 
Lechleitner, late of the Town
ship of Walker, deceased. W. 
L. Kramer, Atty. -1

4— KELLER Appraisement of the
personal estate of William R. 
Keller, late of the Township of

Li Stauffer, Atty.
North Manhelm, deceased. J.

5—YUSKAIWICZ Appraisement of 
the personal estate of Joseph 
Yuskaiwicz, late of thechorough 

B. J.

the personal estate of Joseph 

of Tamaqua, deceased. 
Duffy, Atty.

.. . Appraise
ment of the personal estate of 
Elias Dunkelberger, late of the 
Township of t Hegins, deceased 
R. S. Bashore, Atty.

.. . ■ . <. ■ > 
personal and real estate of 
Daniel F. Miller, late of the 
borough of Orwigsburg, deceas
ed. M. H. Moyer, Atty.

8— LECHLEITNER Appraisement of
the personal estate of James 
Lechleither,, late of the Town
ship of WXlker, deceased, un
der Act bf 1909. W. L. Kramer, 
Atty.

9— BOEHMER Appraisement of the 
personal estate of Augustus L. 
Boehmer, late of the City of 
Pottsville, deceased. W. M. 
Fausset, Atty.

' the 
real estate of James W. Quinn, 
late of the Township of North 
Manheim, deceased. G. M. 
Paxson, Atty.

11— BEHNEY Appraisement of the
real estate of Lewis C. Behney, 
late of the Township of Porter, 
deceased, It O. Haag, Atty.

12— GOVANIS Appraisement of the
personal ©state bf Stlney Govh- 
nis, late bt the borough of Coal- J| _x 1 »L _ ’xm JĮ ' '    ‘ ■ —' ' “ J ®

H.-

6 — DUNKELBERGER

7—MILLER Appraisement of , the

Daniel F. Miller, late of the 
borough of Orwigsburg, deceas
ed. M. H. Moyerf Atty.

the personal estate of Jhmes 
vi mo X 

ship of Walker, deceased, 
z\«« A xw4- IrvA *1 AAll * \ VXT T T.**<mA

Atty.

personal estate of Augustus L. T~4 1 X, 4 _ A _ xx a X' i. •_ x XM4.1. *
Pottsville,
1 ....

10—QUINN Appraisement __ of

late of the Township of North
G.

Paxson, Atty.

I,

real estatd of Lewis C. Behney

deceased. It O. Haag, Atty.

personal ©state of Stlney Gova-

dale, deceased
< • . ;■ <.

Appraisement of the 
" •; w.

Lynch, late of the Township of 
r ■ ; ■' '
AttY« r

14—LECHLEITNER
of the personal estate qf Jeffer
son Lechleitner*.! late of the 
Township of West Penn, de-

1

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 

Dr. KOLER yra viena 
tinis tarpe Lietuviu da 
ktaras Pittsburge. Mo 

S kinosi Varszavojo, stu 
X dljavo begije 26 m. la- 
Ji vairias ligas vyru ir 

v moterų, todėl Jas nuo- 
dugnlal pažlnsta. Gyd< 
užsinuodlnima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežejimut 
ligas tinimo, invairlas ligas paeinan 
ežias nuo ncczystumo kraujo.
szaUkite ypatiszkai, per laiszkus as; 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszka 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet 
.....      f...........    —

&

B. J. Duffy,
Atty.

18—LYNCH _
personal estate of Johri

Cass, deceased. N. C. Watkins,
/.;■ . ! ■ ■ :, - . .

Appraisement

Lechleitner, late of the _ « . • A "U-W V _ „ A ’ _ Ax'  ea _
ceftfiM. Wr'Moym'tAtty. ' '

/ FRANK C. BALL, <

Pottsville7, July 31, 1918.' 
‘ _ —-irriiti-

PERSIKEJ.E 
i . ' ijl- l' ■ 'f ; , .

Clerk of the Orphans' Court ’ 
4to,a.w, 

i>

Daktaras C^E.' Brett perteikele
L ' I f. ' ’• ’ ' •

—r

“nog 32 W. Mahanoy St in nau-
• ■■■ • 1 *:' -KT ’ i ■’ ml TXT * Tl r" ' V

”°Z st« 
t

• >!*■ ,.. . * r 1 ■ j . 1 ■

ja vieta pb.No. 134 .W. Maha
J

;■ I, v * 1 Sept; 9.
11 f. . l'

X >i -X

Atsi

negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszka.

Mn___
Jauni 

urie tu- 
1 ntao 

___ , stabas 
Atsišaukit tik 

UKSUS REMEDY CO
160 N. WELLS St.,

Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti 
$10 iki $15 į sąvaitą. pereidami per St 
su musų nauju išradimu.
laišku:

Dtp. B. CHICAGO. ILL.

| DR, JOHN D. RILEY
X Specialistas Akiu, Ausieę. Nosies, 
» Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
t ilgu. Vyru ir moteres ligas.
K -------- • -"J
j 200 E. Mahanoy Avė. j 
į Mahanoy City, Pa. j

>
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4

I

j.,lh K1 .a ■ ( • • M ?■; .

Ms iliBi
Jfiisl lA-110 *

į; i
. ■

W'1' WW1

■

■ I

A i i

11■-'v,

Mahanoy City, Pa.
„ IM, „     .......—.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

J. SAKALAUGKAS
MAHANOY CITY.

1

801 E. PINE ST.

1 ■

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojy 

14>, Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 

kitaip dideliems teipir 
Į mažiems. Didelis ne

smagumas-yra iš ne

gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai

mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų f labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke Si* 
i

UR8U8 REMEDY. 00.,
■ ■l<l '■ ’■' ' y ■' f

•X-
ik

mažiems. Didelis ne-

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo- 

pradžia visokių žmogas ligų ir pavargt- 
'jrMz* iriaA l.i.MA- A4T .4 Bit MAtlInl «4wr_

duolės išgydis prakaitavimą arba Slapu-

katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
....

su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

Distributer
i 160 N. WELLS St, Dep.t CHICAGO, ILL, 
■“ ' i l_i_ imf_ ■_If N.' '/!'/<_į

; : ■ ' ■ ■ ' ■■
■ ■ •' į , ' ■■■ r

-Y..' < *
■■ .

f , 'I-
i

f '.-A« : -M j 
iiiifc-.-- 1

■ -i.: 'V.f

■'A
» i ‘

piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais piisiųskitc, o mes Jumg
■ 1 ‘ .1 ■ x ji*1''iį.K .."i?

Prekės šių žiedų yra sekančios: 
J'" ' . " \

:.........................^.$1.75

1OK

14 K

Sterilių;

Auksinis....

Auksinis....
*

■J

.... 10.50

.13.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos.
u viena, dviem ar trim žvaigždutėm.paveikslas kareivio kepurės,

prekė 35c. už kožr.ą.
Siųskite užsakymus ir piuigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Dep. 60 CHICAGO, ILL

I

f *

1

U Nl ON 
NATIONAL

5

BANK
/?

MAHANOY
CITY

v.

'I

! i M '
J— i

Capitol Stock 1125,00000Vapltol BtOCK S125,WML0U
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00.

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu.- Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuoso, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

-Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

I

— F. K00XAM,Vlce-Fre». 
W. KOHLER, Cashier

Bankas atydarytas 9 ryto lig I popiet.
Bubatomls, 9 ryte lig 12.

,__________________________ ______________
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T*** SVEIKATA
ARBA TIESUS IR TRUMPAS
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:'3 KELIAS Į SVEIKĄJĮ.

Sveikata turi kelis Šimtus pa 
veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. £ 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai | 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki- 
f 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo aodaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntimu.

Perkoptiems duotame gurą nuošimti

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

“AUŠRA
f CHICAGO. ILL
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A ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRltJM...

J?. V. OIMJECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, • S.S. Pittsburgh Pa>

Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. . 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isiness apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dblieriu 
ir randasi po kontręle Vaistuos Pen 
taupintus Pinigus moka 4 procentą
ir randasi kontręle V

JiH if -.a

aistijos Pennsylvanios. Už sn-
4 procentą. Biunczia Pinigus 

dulls avietę. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

ir kitokiu dokumentu-reikalinga Lietuvoje: Užrube- 
xs_t_ _v—JLxx. —j—t _x vądoyiste gerai žinomo

|USKO.

'if1™ ■ ■ ..* I, ... 11 , i''

in y
F «

in visas dalis avietę. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasetiu

žinis skyrius randasizmis skyrius randasi po vądoviste 
KaroUaus Vwasziaus valdiszko Notarij
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