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1 Tuos Amerikieczius, kurie turi' ganizatorius

Amerikas turės pristatyti ma- 
terijolo ant statymo 1,000,000 

namu.
Washington, D. C.—

Anglijo praszo 
idant atejteje 

pristatytu materijolo ant pa-1 
statymo viena milijoną 
kuriuos vokiecziai sunaikino 
ar sudegino laike karos 
rikas turės pristatyti daugybia 
materijolo del viso svieto atej
teje kaipo: medi, plitu, pimen
to, gelžio, plieno, visokiu 
szinu ir t. t. 
Ameriko teip-gi reikalaus ne
mažai, nes mekaniku Europoje 
sziandien mažai randasi.

PRENUMERATA KASZTUOJAi

europoje^^i^&s
W. D. BOCZKOWSKLCO.

MAHANOY CITY. PA. 
A*—'*»■»**»

AND A ST,,

....... — J"" «■ ■ .<11 ■

w. D. BOCZKOW8KI, Pr«B. and Mgr.
F. W BOCZKOW8KI,Kditor

kokia nors nuosavybe prie
szo szalyje raginama pra- 

neszti apie tai priesz
31 d. Gruodžio.

Washington, D. C.— Kiek-

Amalgamated 
Clothing Workers Unijos, bet 
sakoma, daugiaus dirbo Liet.

I

Socialistu Sąjungos 7-tai kuo
pai, negu unijai.

Lapkriczio 24 d. jis laike ežia
vienas amerikietis turintis nuo prakalbas, kurias buvo suren-
savybe prieszo valdomoje sza- gusi vieti.no Liet. Soe. Sajun-
lyjo yra Valstijos Departmen- S°s 748 kuoP°> Gedemino sve-
to raginamas suteikti apie jia taine, prie 577 Joseph Ave.
pilna raportą ik 31 d. Gruodžio &avo prakalbose, kaip kaltina-

namu, Tr . ...’; V aisti,jos
siuntė sekanti praneszima, pra

|tensianti tokiu raportu prieini-,

priosz

Departmentas jsz. ma, jis vartojo tokius priosz
kurie

Ame
ino laika.

Praneszime atspausdintame 
oficijaliame Suv. Valst. Bute
line, Vasario 8, .1918 m. Vals
tijos sekretorius prasze ameri- 
kiecziu turineziu kokia nors 
nuosavybe prieszo arba prie
szo szalininku szalyse, ar teri- 

i ar
ba okupacija suteikti valstijos 

Huntington, W. Va.— Kada: departmental
T. N. Taylor nubaudo 

Roberta Bayles ant viso gyvo- j 
nimo in kalėjimu už pavogimu 
guminio rato nuo automobi- 
lians, prasižengėlis isz baimes 
net apalpo.

West Virginijoj tiesos paro 
do, buk jeigu žmogus buna ap
kaltintas tris kartus už ta pati • 
prasižengimu, tai gali būti nu
baustu ant viso gyvenimo in 
kalėjimu.

ma-
Darbininku isz

» • MV/ WMIUM AAAlk U KVA 1

Ant viso gyvasezio in kalėjimu, t ori joj po prieszo kontrole
už pavogimą guminio rato.

sudže

Ba vies turi 40 me- r

valdiszkus iszsitarimus,
j pastūmėjo valdžios atstovus 

szi visa dalyka isztyrti. Jis yra 
kaltinamas prasižengime 

“Sznipystes Instaty-
ina” (Espionage Act.)

Duseikos tardymas yra pa- 
skyrtas ant Gruodžio 13-tos d. 
o iki tam laikui jis paleistas 

“L.

ISZ ROSIJOS
■ •' t '

Suvienytu Valstijų kareiviai 
saugo kasyklas.

Suchan, Sibiras.—- Korespon 
dentas Paul Wright laikrasz- 
czio Daily News pranesza, kad 
Amerikos kareiviai saugo ang
lių kasyklas Suchane, Siberi-

. ‘ -Ir $ ' /

joj. Banga bolszevizmo perė
jo czionai ramiai be musziu. 
Senasis prižiūrėtojas kasyklų 
likosi sugražintas adgal ir dar-

t, Ir.?

ii

po kaucija $3,00,000. — fe 9

kuodaugiausiai 
iniu kur ir koki toji nuosavy- 

Tas žingsnis yra reikalin
gas kaip Suvienytoms Valsti
joms, taip ii' 
d y to jams, 
amer

I.z
be.

nuosavybių vai- 
Didelis skaiezius

Pasikorė ne kaip ejti in 
mokslaine.

Williamsport, Pa. — Dvyle- 
kos motu senumo Emerson 
Trick, likos surastas tėvo tvar 
te kabantis ant virvutes. Prie
žastis savžudinstos buvo ta jog

bas eina normaliu keliu. •
Bolszevikai neižduoda jokiu ži 

niu isz Rosijos. Cenzūra 
kanuoruscziauMia.

Vladyvostokaį 
no, 
tikra velniava 
uždėjo ant lakriszcziu ir 
matu tokia rušezia 
jog nieko isz lenais neiszlei- 
džiama, nes ( bolszevikai yra 
baimėje kad svietas ir kiti gy
ventojai Rosijos nedažinotu 
tikros teisybes.

Isz pradžių svielines kares

Svietas ži- 
jog Rosijoj sziandien yra

:, met bolszeyikai' 
? : gro- 

cenzūra7

‘ikiecziu pasinaudojo laja ^evas prispyrinejo ejti in moks ! Y _ • • 1 1 • ♦ 1 1

FRANCUS PLIEKTI VOKIECZIUS.
>«■!— »■«,
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iVkariszkos žinios 
isz visu daliu 

Europos.

m

Tm« travslntionfl filled with the Pent 
Master at Mahanoy City, Pa- on December 
I Nih 1918 as required by lhe Act <f OcM 
ber 21-th. 1917.

korespondentas in 
iszplaukn

proga paduoti departmetnui ži la*ne> 0 vaikas baisei nekentė 
Te-niu link savo interesu, 

cziau dar daugelis tu raportu 
neprisiimto. Tame skaieziuje 
yra svarbu amerikiecziu nuo
savybių, kurios yra žinomos,

mokintis ir veluk pasikart, 
kaip mokintis.
relio surado jojo brolis kada 
nuėjo in tvar t a szerti gyvu
lius.

tu amžiaus ir yra nepataisomu jog Vokiecziu valdžia sau pa- f . - • - -•f . <► .-mi*-• t .. t f • • * * r/m ■ *> ,-MCw» feir, •V*r - * 4 **.’** * ■ ♦.... .................f* r.m- .,r Y.prasižengėliu.- siglemže.
Milijonieris negalėjo iszlaikyti 

geroves ir turėjo mirti.
Duluth, Minn.— 

milijonierium tik ketures san- 
vaites, o priesz tai dirbo sun
kei ant savo užlaikymo, Mak
sas A. Andersonas, 
nais nuo gero gyvenimo ir per- 
virszinio sportavimo.

Andersonas aplaiko 
n no advokatu isz Szvedijos, 
buk jojo dede mirė ir paliko 
jam visa savo turtą susidedan
ti suvirszurn isz milijono dole
riu turto. Advokatai prisiun
tė jam keliolika tnkstaneziu do 
leriu kaipo rankpiningu. 
dersonas apteikęs 
pradėjo gyvent 
Daktarai nutarė, jog 
sonas nepapratęs prie tokio 
gyvenimo turėjo mirti.

Andersonas nepaliko 
nais jokiu giminiu todėl valdže 
užgriebs visa jojo turtą.

Tėvas užmusze tris savo 
vaikus ir pats save.

Chicago.—

Būdamas

mirė czio-

žinia

An- 
piningus, 

karaliszkai. 
Ander-

Valstijos sekretorius pailgi
no pailgino laika 30 dienu, pra 
dedant nuo Gruodžo 1 d. 1918, 
per kuri tos informacijos gali 
būti praneszamos departmen
tal Raportuose turi būti pa
žymėta kur randas koki ir kaip 
brangi toji nuosavybe, taip pat 
ir kas jos buvo paskiausia pri
žiūrėtoju globoju.

Kiekvienas, kuris duoda ra
portą turi pasakyti ar jis yra 
ežia gimęs ar naturalizuotas 
Suv. Valstijų pilietis.

Prie to departmentas duoda 
suprast, jog jis priimdama 
praneszima del nuostoliu
duoda užtikrinimo, kad jis už- 

|siims tuos nuostolais iszjiesz- 
koti. .

o

ne-

ežio-;

ne
K u na pa s ik o-

J. Saženauckas

J. Chmielauckas
Jos. Gabrus 

A. Silickis 
F. Dudzinskas

Jul. Žaleskis Was-

Amerikoniszki lenkiszki karei
viai užyms Poznaniu ir - 

Szlezingia.
Amsterdam.— Amerikonisz

ki Icnkiszki kareiviai, kurie 1U 
kos suorganizuoti Amerike ir 
kariavo Francijoj, raszo var-* 
szavinis
u Wesser Zeitung,” 
tomis dienomis isz Havros ,in 
Danzinga, su tikslu užėmimo 
provincijos Poznaniu ir Szle- 
zingia. Amerikoniszku ten* 
kiszku kareiviu svarbiausiu 
abazu bus Poznaniuje.

Tas pats telegramas prane
sza, buk vokiecziai apleido Nar 
va, 81 mylės nuo Petrogrado, o 
teip-gi apleidineja. rusiszkaa 
ori stovas Re valu ir Riga.
Buvusis kaizers norėjo atimti 

sau gyvaste.
London.— Williamas Ho- 

’lenzolleris, buvusis ciesorių Vo 
kielijos, bandė sau atimti gy- 
•'aste pagal daneszima isz Loip 
ako. ' Jojo tarnas norėdamas 
am užbėgti tame darbelije, |i»

(raszo tūlas pabegias isz Rosi
jos redaktoris)' kada rusiszka 
kariumene no turėjo užtekti
nai karabinu,
tanezius vokiecziu su kuolais. I 

' ■■ ■ ‘ 1 1

Jeigu sziandien vieszpatautu 
panaszi dvasia Rosijoj, tai gy
ventojai iszmusztu bolszevikus 
su krėslu 3<djoms''* Bel^iali- 
dien dvase žuvo, žmonis apmi
rė visame. Namine kare viesz 
patauje po visa Rosije.

Sziandien iszmintingesni 
žmonis suprato kvailybia bol
szeviku ii’ veda kare prieszais 
tuosius kraujegerus su moks
lu, apsžvietimu ir raszinejimu 
naudingu straipsniu iri laik- 
raszczius.

Bolszevikai baisei neapken- 
ęzia Amerikonu už juju inšiki- 
szlina in Rosije ir platiriima 
terp žmonių priežasto gialbeji- 
mo juju isz tosios peklos.

■ \ , J

Petrogrado gyventojai susima
žino nuo dvieju mil jonu 

ant 500,000.
Pabėgėliai, 

isz Rosijos apsakinėja, buk pa
dėjimas Petrograde yra baisus 

Badas

isžmusze luks-
I. ' ■ .r.

Pirmutine divizija amerik oniszku kareiviu po kamanda 
pulkauninko William Parsons kurie iszplauke in Francija 
pliekti vokieczius ir tame darb e turėjo dideli pasisekimą.

Soviatu valdžip, randasi prie ;
pabaigoSA

jy

Hazleton, Pa.— Praejta Ne
dalia (? Gruodžio) buvo pa

fe' w

j' šventinimas viduris lietuvisž- 
Soviatu valdžia kos bažnyczios S.S. Petro ir 

Povylo, per prabaszcziu kun. 
Juozą Kudirka.

Per rūpesti ir darbszavima

>

kos sužeistas per szuvi, kuri 
kaizeris ketino pats sau užduo
ti.

prabaszeziaus Kudirka, kuris Į Vokiecziai isz Ftalandijos .
kva. plauke namo..

Washington, D. C.— Oficia* 
liszki prarieszimai skelbia, buk

pribuvo czionais tik metas lai 
ko, bažnycza isz 
puikei iszmalavota

Moskva.— 
jau ne ilgai trauksis ir bus nu
versta. netolimoje atejteje, pa
gal apsakymu vokiszkos kami- 
sijos kari nesenei apleido Mos-

Bolszevikai turi noses
nuleidia isz rupesezio, buk ju
ju kruvina valdžia dings. Dau
gelis bolszeviku virszininku 
pasirūpino paszpartus ir yra 
pasirengia prasiszalyl in Szvąi 
carija, kada bus jiems per 
karszta Rosijoj.

Neužganedimas isz bolsze
viku valdžios auga kasdiena 
terp žmonių, ne tik terp augsz- 
tos klasos žmonių bet terp 
praszcziokeliu kurie suprato, 
jog bolszeviku tykslas buvo 
apipleszti visa Bosija ir jiaja 
visiszkai subankrytyti.

Szvedija atsisakė priglausti 
bolszevikus ir paliepė jiems 
nesztis tolaus isz savo sklypo.

pa rap ųo na i, 
zventytos.

c .i H, •• 1

vokiecziai apleidineja užymta- 
ja Finlandija ir lyg szioliai jau 
penki laivai su vokiecziais isz
plauke namo.

Daneszimai isz Helsingforso 
skelbia, buk Saksoniszkas re* 
gimentas isz tonais iszplauko 
kaipo ir regimentas ulonu isz 
Viborgo iszplauke in Vokieti* 
ja.

Kuning. Nikalojus vadu 
kazoku.

London.— 
gaiksztis Nikalojus Nikalaje* 
viezius, buvusis vadas rusisz* 
kos kariumenes, dabar pasiliko 
vadu daugybia kazokiszku pili 
ku pietinioje Rosijoj. Ka ji* 
sai mano pradėti su taja kazo-

* r 
užmuszti, mirė nuo sužeidimu,

, ligų ir 1.1. Francijoj.
Washington, D. C.— J. Pa- 

neviez Elmira Heights, N. Y., 
J. Sziloskis Southington, Conn. 
F. Bujanauckas New Britain, 
Conn., Truboczius L. Davida- 
viezius New York. J. Kartū
nas Amsterdam, N. Y., Kapra- 
lius Pet. Kazlauckas New Bri
tam, Conn.,
Montville, N. J., Kapralius V. 
E. Bunkauckas Bound Brook, 
N. J., A. Barboževiczius South 
River, N. J.,
Bayonne, N. J. 
Glen Cove, N. Y., 
Plymouth, Pa. 
Brooklyn., 
hington, N. J., J. Senkeviczius 
New Yorke., 
Bayonne, N. J., J. Krasauckas 
Windber, Pa., Vincas Odys As

J. Laskauckas 
Parsons, Pa., J. Skliutas Wor
cester, Mass.

Sužeisti: — 
New York., 
rardville, Pa., A. Bulseviczius maitinasi silkėms, kurios kasz 
Newark, N. J. M. Valiszauckas tuoje po 5 rublius viena. 
Clarkson, N. Y., 
Scranton, Pa.,

. torte, N. Y.

Biednuju

Aplaikinejo geras algas; nemo
kėjo czedyt, dabar keneze 

skurdą.
Hazleton, Pa. —

draugavę aplaikineja kas dien 
daugybe praszimu nuo szeimy- 

Inu kurios kenezia skurdą,
Drau-

nes

ta nuo darbo 
‘•jskerdyne.”

Frank Kitžski,

uždirbi-

f

J. Kuscinskas

t

J. Juskinskas
V. Stakokis Gi

Petrogradas.

ir noiszpasakytinas. 
kanuodidžiausias, ■ miltai parsi
duoda po 50 rubliu, sviestas ir 
cukrius po 150 rubliu už kilio- 
grama (daugiau kaip du sva-

Daugiause gyventojairai.)
Isz Lietuviszku kaimelu

J. Senmoskis 
J ur. Karkalas

P. Žebraiic-. 
kas Brooklyn., Ad. Matlovskis
Trenton, N. J., S. Mikateuckas 
Dickson City, Pa 
kas Chicago

Pati Frank Ko- ne turi kuom maitytis.
leskilo, sugryžusi pereita suba- guves agentai isztyrinejo, buk 

rado namiejo tuja szeimynu tėvai

laiszku no-
sziotojas, užmusze 3 savo vai- r •
kus, sužeidė' tarnaite ir pats 
nusižudo. Szia tragedija už
tiko p. Koteškiene sugryžusi 
namo nuo darbo; ji dirbo nak- 
t imis Tr į^yvėno prie 5627 Car
penter gatv. ■-

Vaikaf užn^š^l%tfvo: vai-

9 

nėjo dideles algas nes greitai Hartford, Conn 
piningus praleisdavo ir neeze- 
dino, nes mane, jog karo da 
trauksis ilginus, o kada dabar 
neteko geru darbu ir mokes- 
cziu pasijuto ubagais.

Kas neezedina už geru laiku, 
tasai turi kentėti skurdą kada 

i J . A *> - ’

užojna blogi laikai. 'pooler ga*tv

kas 6 metu,'mergaite apie 5 ir Valdže aresztavojo lietuviszka

jaunesnysis vaikas apie 
tu.

socialistą už laikyta 
netinkama prakalba.9

Rochester, N. Y.—

2 me-
Ketvirtas jauniausias vai 

kas iszliko nesužeistu.
Tamaitq, sulyg kaimynu pra panedeli Su Y. Valstijų marsza* 

neszimo, dar gyva tapo nuga
benta in ligonbuti.

Priežasczia tragedijos,, . . -vrzLi'Priežasczia tragedijos^ anot 
kaimynu, buvusi ’girluo^fyste.

o gagt

•J

Vidutine klasa žmonių nepri 
leidžiama prie miostiszku kuk- 
niu, 
ežiais.

Girardvlle, Pa.— Musu mies 
tas nuėjo 44over the top” su

Pereita

io Deputy Mr. Watters 
aresztavojo ežia lietuvi M. Dii- 
seika-Dusovicziu.

Du^eika buyo ežia kaipo or
i . . ■ ■ ■

iih'J'nlFii If'

1

su-

o l'l ».5
ffy7 f ■i1!' t

kiS’ii"

B, Služins- 
J. Bilaveckas 

K. Broczka 
V. Macziniskis 

Cicero, Į1L, J. Miszkinis Chica- 
B.’ Kaltinta Wenona,; III

i
Camden, N. J.,
Allison, Wis.,

^9

lodei mirszta lukštam
i Szimtai buna palaido

tais kas diena nuo 6 lyg 9 kas

uoVer the top” 
aukomis ant (4Tautos Fondo,” 
nes šliaukau ta su 
mais $1,112.00.

vidaus liko- 
, o naujos 

stacijos kurias paaukavo geri 
teip-gi likos pa- 

Ponia Elzbieta
Žemaitiene padovanojo puikia 
pamokslinyczia, o puikius lan
dus pirko teip-gi parapijonai 
ir kitus papuoszus.

• ■«

Dydysis kunin-

kiszka armija, tai daneszimai 
to neskelbia.

Para pi joną i matydami darb- 
prižadeji- szuma savo prabaszeziaus, ne* 

Isz pradžių sigailejo piningo ant papuoszi- 
ryta, neš vėliau laidotuves lai- musu vyriausybe buvo pakvies mo bažnyczios ir stengėsi' vi- 
kyli yra uždrausta. ta surinkti 200 doleriu ir ma- som savo pajiegom prigialbeti

Jsž dvieju” milijonu gyvento- nyta, jog bus sunku surinkti ir prabaszcziui vesti parapinius
kyli yra uždrausta I

ju kuriix radosi prięsz kare, vos taja užduoto iszpildyt. Bet at veikalus su tvarka ir meile del
• .1?’ * ____ - TrS_J ___________________ _ *11 ____ ZN*______ _______________________ HA 1 ■ • _ _ ____ *1______ __V J «
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Delko-gi man Dievas 
Dave jaunystele, y 
Delko-gi lyg kvietka, 
Gražumu aprėdo?

Delko-gi man viską 
Ir protą ir valia 
Dave be szyksztumo >

•64 »►
I

*

w

h v .dtiį

Ir suteijce gale ? 41 ’? ■ a,

i dėlto man viską 4
FĄfię h:,

i

h

silankus in Girardville* Jxov. 30 savo dvasiszko vadovo, už tai 
kalbėtojams Belskini ir kun. ’ ir sutikimas yrh visame ir Die- 
Augustaicziui, kitaip viskas pa vo padėjimas. — Hazletono pa 
sirndo, nes isz 31 aukautoju su- (rapije privalo būti paveizda

. m . ’ K . . u. . »

sziandien pasiliko Petrogrado 
puse milijono. Miestas iszro- 
do apleistas ir kaip užkerėtas.
puse milijonogo.,

R. Pavelkeviczius Chicago., J. 
Rutkauckas Now Britain Conn 
J ‘ Katilas Frackville, Pa., Jur. 
Lauriszkis Lacon, Hl., F. Vait- 
kauckas Doyle, N. Y., X Balsis 
Chicago., J. Sakeviczo Wilkes- užymti po savo valdžia, pristu

Hazletono pa
Daugelis ženklyvu ypatų Ii

kos suszaudytais arba isziha- 
rytais badu. Gandas, jog alli- 
jentai ketina gialbėt Bosija ir

rinkta su prižadėjimais ta va- kitoms parapijoms, 
kara $505.00. ____ “ /
daugiau surinktu, nes kiti da-

Žinoma butu —-----
Saint Clair, Pa.—

Tai dėlto man viską 
Dave Visagalis, 
Kad darycziau nauda,

M

Gyvendains ant žemes.
Tai dėlto, kad kelcziau 1

n 
•» 1

n

Helena,
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girdia, buk rinks piningus deT pustrecziu mot< dukrelę Fra-
Li

isz sales. — (Del stokos vietos' ceberi verdanezio vandens, ir ’ '1 ’ ■, I
aukautoju pravardes netalpi- teip baisei apsiszutino, jog njij.-

i

Barre, Pa., A. Žerkis Philadel- me bolszevkus da ant didesniu naudos Lietuvos, prasiszalino įjo Monkeviežiaus, inpuole in
phia., K. Sziaucziunas Simp- bjaurybiųt’,

son, Pa., V. Szalevicze 
bury, Conn.,
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Tėvyne isz miego — 
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Da ne visas skaitlius likos 
prisiunstas in *Washingtona 
apie sužeistus ir užmusztus ka
reivius Franci jo j. Pagal Per- 
shingo raparta 
muszta 58^478 o pagaikariszka 
departaftienta 49,232, nedane- 
szama da 9,244.
Pershingo rapartas parodo bu
vo 189,953 o departamentas da 
nesza apie 59,333 da nedanešžę 
ma 130,622.
ir nelaisvoje pagal Pershingo 
raparta randasi 16,453 o pagal 
kariszko departamento tik 13,- 
014, nerapartavota 3,439.

iWmusztft 58,478 o pagal 1
, . . j k rtnn L ’

Sužeistųjų

Nesurandamuju

*

V

Iki

i i

Szimet stojo po kariszku su- 
du 642 aficieriai ir 11,595 ka
reiviu už visokius prasikalti
mus. Išz tuju 3358 pabėgo isz 
kariumenes ir 1553 likos nu
baustais.

«ki"

Kada prezidentas Wilsonas 
pribus in Angliję, ras tenais 
gyventojus ir kareivius geren- 
czius alų ir kitus svaiginan- 
czius gėrimus. Alų kuri ang- 
likai geria yra padirbtas isz 
amorikoniszku grudu, kurie 
yra siuneziami isz Ameriko.

Mes czionais turėdami pro- 
hibicije ir uždraudimą dirbimą 
alų idant siunsti grudus del dir 
bimo alaus del kitu sklypu. — 
Ar tame teisingystaT

Ąnglije,
Portugalije ir kiti sklypai ne
mate reikalo užvesti visiszka 
blaivybe, o Amerikas uždrau
dė dirbimą alaus idant czedvt 
grudus del duonos.

' dai buna iszsiuncziami in kitus 
sklypus ant dirbimo alaus.

Francije, Italije
'fcjjl į,

Bet gru-

i

Sziaucziai, kriaueziai, mū
rininkai ir kiti spyrėsi po 8 do
lerius ant dienos už 8 valandų 
darbo, o anglekasiai po 10 do
leriu ant dienos, bet spyrėsi pi
gesniu czeveriku, drapanų, 
randos, maisto ir t. t. Kaip- 

v

gi gali reikalaut pigesnio mais
to ir apsiavimo, jeigu fabri
kantai turi mokėti dideles al
gas darbininkams?

Kuom daugiau darbininkas 
uždirba tuom daugiau turi mo
kėti už savo pragyvenimą.

czeveriku

.i

■I*

ii

I
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na iszplaukt kada tik atejs pa- 
velinimas nuo valdžios. Ame- 
rikas no teks milijonu žmonių 
atejteje. Atejvyste persimai
nys ant iszejvystes.

Atejviai pittsburge, Clevc- 
lande ir visosia dalysią Penn- 
sylvanijos kur randasi angliu- 
kasyklos, ozedina piningus 
mano sugryžti in Lietuva, Len
kija ir Austrija, nes tikysi sa
vo tevynesia daug palengvini
mu po sziai karei.

Czionais randasi apie 15 mili 
jonu ateiviu, kurie nemate ne
negirdejo nuo savo mylemu isz 
Europos per keturis metus ir 
dabar labai pageidauje su jeis 
nasimatyti ar da yra gyvi ir 
iszlaike baisybes szios kares.

Jeigu butu galima buvę su 
toms gyminems susiraszyti lai
ke kares, tai sziandien ne butu 
tiek rupesties važiuoti atei
viams in savo tevišzkes ir kož
nas butu užganėdintas su ap
lankyta gromata, o sziandien 
paprastai kožnas yra rūpestije 
pasimatyti su tais, kurios pali
ko tevynesia.

Europoje sklypai kurie da- 
lybavo karėjo, uždraus iszej- 
vysta isz savo sklypu, nes ten 
reikalaus darbininku visokiu 
ant atstatymo savo sklypu.

Galima tikėtis dideles isz- 
ejvystos isz Ameriko trumpam 
laike, kaip tik Rosijoj apsimal- 
szys ir bus padarytas pared- 
kas.

Suvirszum du szimtai mili
jonu laukiniu kraliku buna už
muszti Suv. Valst. kas metas, 
pagal apskaityma biologiszko 
bjuro. Jeigu visi kralikai už
muszti butu sunaudojami, tai 
pasidarytu maisto nuo 200 lyg 
300 tukstaneziu tonu, o nauda 
isz juju kailiu atnesztu 20 mi
lijonu doleriu.

Atestuosią randasi dirbtu
ves, kuriuosia sudeda kralikie- 
na in bleszines ir siuntinėje in 
visas dalis.

Žinovai sziu kal- 
itahi, 
mon- ‘

I

Brig. Gen. William W. Harts 
kuris tvarko apszarvavima 
Amerikos Taikos delgacija, rei 
kalauja yerteju 23 kalbose, ku
rie bus reikalingi Taikos Kon
ferencijoj.
bu reikalingi: franeuzu, 
greku, japonu, iszpanu, 
tenegru, norvegu, bulgaru, vo-| 
kiecziu, vengru, turku, kinu i 
pęrtugalu, lenku szvedu, eze- 
cl)u, rumunu, danu ir arabu.! 
Virszminetos kalbos ir anglu 
sudaro isz viso 24 kalbas.

Australijoj kita
dos gyventojai labai 
ant kralikinio amaro, het szian 
dien turi isz to dideli pelną ir 
naudinga užsiėmimą.

rūgo jo
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A. S. Lackawanna, N. Y.
Jokiu susineszimu su Lietuva 

tu savo pavelinima ant Ihioso negalima vesti ne sužinoti apie 
butu suveržti, gimines. Kada bus galima ap 

garsinsime apie tai visiems, o 
------- tuom kart turėkite kantrybių.

Allijentai pradėjo svarbiai' 
maustyti ant klausymo kas ki- 
szasi mokestes kiek Vokiecziai 
turės užmokėti už papildytas 
bledes ir sugrąžinimo kasztu 
ant iszszaukimo 
kares.

Pagal allijentu apskaityma, 
tai Vokiecziai galės lengvai už 
mokėti 125 bilijonus doleriu. 
Nes visi geležinkeliai Vokieti
joj yra valdžios locnastis, tur
tingos kasyklos ir kiti turtai 
yra apskaitomi ant 945 bilijo
nu doleriu.

Suma paszkadavones 125 bi
lijonu doleriu, ne bus sunki 
Vokietijai užmokėti ant iszmo- 
keseziu, už padarytas bledes.

Reike suprasti, jog sugrąži
nimas per Vokieczius Alzaci- -į 
jos Loteringes ir kitu užgrieb
tu sklypu neprisiskaito prie 
tos sumos, kaipo ir vertė už
griebtos flotos, armotu ir kitu 
kariszku innagiu, kokius vokie 
ežiai jau atidavė. 1

Vokiecziai gales užmokėti vi apetitą prie valgio ir negalėjo 
sa suma in 27 motus po sziai ka naktimis ramiai miegoti.

■4"

Tiejei guodotini vertėjai ne- 
užilgio bus pastatyti po sliect- 
va, del ko užvilkina vertima 
laikraszcziu idant veldže duo-

vertimo ir 
cenzūra.

ne

švieti szkos
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Praneszimas skaitytojams 
Saules.u ) 9

Sziuomi praneszu, kad nuo
mėnesio

To-

ateinanezio Sausio
pradėsim iszleidinet Mėnesini 
Laikraszti ‘1 Vastininka.
del tie visi kurie yra pirko kny
gete u Senos Slaptybes ir Nau
ji Įszradimai,”
meri Vaistininko gaus dova
nai. Knygeliu 41 Senos Slap
tybes ir Nauji Iszradimai” jau 
ne daug atliko, todėl kurie dar 
neturit pasiskubinkit nusipirk
ti.

■ pirmutini Nu-

C. J. Gadman, 
5124 Brocrman Avė.

Box 2
9

St. Bernard, Ohio.
9

..........................             I

Jon. Aleksiejus
i-
ilga laika negalavo nuo vidu
riu užkietėjimo, buvo pamėtės

jį 1
HBtMilIllt IiH11 IMMilrfn'il |,M

IW"'

,'tl1 .■'f'’’’;

KUR BUNA?
Pajieszkau Petro Tuciauš, 

Givakaru sodo., Kupiszkio Wo 
los., 7

1 *'

Praszau atsiszaukt ant 
sekanezio adreso:

Petėr Laucius,
1309 Brandywine St.,

• Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Agotos Žabrnus
kintos paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiesczio pav., Slavikų pa
ra. Girdėjau kad du menesiai 
adghl kaip isz Nanticoke isz- 
važiavo in kita miestą. Tūriu 
svarbu reikalą.
sraukia arba kas žino apie jia 
tegul pranesza man už ka bu
siu dėkingas.

St. Astramskas,
Girardville, Pa.

I SMtHMk iiKtll tlįl IMe '

Ona Sasavicziute pdjieszko 
savo Krikszto-motinos Rozali
jos Straimikienes pirmiau gy-
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Mninierhd, mechanikai, n ūdoj ai, fahrlkoR ir alnp 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra utniinl draugi.i

i PAIN-EXPELI.ER
i

OA MCOHOL

JirWYOM

Neiipslttaitk plakdama# pigino valstns ftidejese bonkooe, Reikalauk geriausių. Knnmet pirkul 
t? 11 «r«.o TVaPA valuhn^ntibllo nnt hnVainkn. 35 cantfli ir 65 COUt&l UŽPain-Expollor, persitikrink ar yra IKARĄ, vaftbaženklis ant baksiukn. 35 cental Ir 65 cental už

bonkutę, Gnunamčs visose nptiekose, ar tiesiog is labortorijofc.

>">***
13 M*

DRAUGAS NELAIMĖJE!
vknkfft

Jau suverš penkInipdeSirntya metu 
kaip filta pluki gyduole yra van 
tuoj a m n eu geriausioms pasek* 
meini, išgydymui rumatlžmo, 
skausmu krutinėjo, donose ir rau
menyse, neuralgijos, stropu die
gimą, balčio iv kosulio.
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Tegul atsi-

Box 27

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

j
NAUJAS ISZRADIMAS.

DEL PLAUKU.

—————————————.........
•t
'■L”

Jeigu turite senas maldakny 
ges, prisiunskyte in redakcije 
ant apdarymo, nes nauju ne 

t greitai,Dekavoje % milijono žmonių
0 1 Siunskite ir kitokes knygas ap

galėsite nusipirkt.
už puikus plaukus, 
sulaiko puolimą plauku labai dal.y'ti/nes knygos" busTranl 
trumpam laiko, in vieta iszpuo gios> 0 kitu visai negalesite nu.

, Apdaryta knyga ii-

trumpam laike, in vieta iszpuo
veno Baltimore, dabar nežinau ^ušiu, atauga tankus plaukai.: sįpirkk

Tegul utsiszaukia ant Gvaranty. Informacijas dykai. į giaus užsilaiko, kas parodo jogkur.
adreso:

Miss Anna Susavicli,
420 E. Elm St. Tamaqua, Pa.

Antanas Stan-

tautoms. 11Pasakykite kitoms
Raszykite pas:

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

skaitytojas jiaja myli ir guodo 
ja ir pats yra mylėtojas skai
tymo. (t. f.)

rei, tai vra 1945 mete ir imsi-1 . K«s jam tai patarė kad prieš 
liks be skolos ieinant R'ultl suval£ytu trls sal-

oe skoios. dainius PARTOLA, katras isz-
, valo vidurius ir czistija krauja.

Aiszku kad tas patarimas 
,lga’

iresnio žmogui draugo už PAR
TOLA paliuosuoja nuo užkie
tėjimo viduriu ir praszalina vi
sas ligas paeinanezius nuo ne
gero viduriu veikmo.

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyru, moterių ir vaiku 
Kožnoj Lietuviu szeimynoje 
privalo rastis dėžutė Partola.

einant gulti suvalgytu tris sal
dainius PARTOLA, katras isz-

Mano tėvas
kus, pirmiau gyveno Philadel
phia, dabar nežnaiu kur; taip
gi mano pus-sesere Ona Rup- 
sbite ir Pranciszkus įtuizen- 
kas. Jeigu kas žino apie juos 
praszau praneszti aut adreso:

(to 101) 
Jieva Gajauskiene,

Box 317, Woodlawn, Pa.

STEBĖTINAS
LAIKRODĖLIS Tiktai $8.75

'M

Praszalina Skausmą •'a,n .<hm'(lrau 
Iszkarto.

Sloan’so Liniment’tas pastojo 
pasaulyje žinoma gyduole, ka

dangi nuo jo atjaueziama 
dideli palengvinimą nuo 

skausmo.

Szi garsi gyduole, paliuosuojanti no 
reumatiszku skausmu, gėlimo, skaus
mingu niksterėjimo, neuralgiszku 
skausmu ir daugelio kitu iszlaukiniu 
gėlimu, nuo kuriu žmonija tiek ken- 
czla, taip placziai visur parsiduoda, 
kadangi ji visados greitai ir pasekmin 
gal palengvian.

nes nėra ge-

PARTOLA rekomenduojasi 
ir parsiduoda baksukuose po

įtvtiui ia paovnuttu . . .p. 1 i • 1 • 1 •

Visados tupj galima $1- Del didesnio praplatinimo

Mano brolis Antanas Mas- 
lauckas, paeina isz Suvalkų 
gub., Seinų pav., Kadvenu gmi 
no., Jeigu kas žino apie ji pra
szau praneszti ant adreso:

(to 100)
Eva Maslauckiute,

Box 25 R-3 Springfield, Ill.

f(r

Turi 6 rodyklas 
wrodo valandas*, mi- 

sekundas, 
I varda kožnos die- 
A nos sanvaltes, ko
ra kla diena menesio, 
B rodo menulio per- 
R maina.
I stebėtinas laikro- 
I delis, nereikė tu- 
' reti kalendoriaus.

laikrodėlis parodo viską kaip 
auksžcziau minėta. Drūtas ir grąžei iš
rodo. Rcgulavotas teip gerai kad nesisku
bina nei ne pasivėlina. Akmenuotas ir gva- 
rantytas ant 25 metu. Iszraszyta gvaranci- 
ja su tavo vardu siuneziame su laikrodėliu, 
r • 
laiko parduosime tiktai už $8.75.

o reszta užmokėsite kada aplaikysite tavora. Jagu gyvenate Chicage arba arti

1 1I
■fOy autas, Įriediv.
F*.

Yra tai 
j laikro-

.11. *

’ifi ■

Negalite pirkti szitoki laikrodėli 
kitur kaip tik pas mumis, yra vertas ne mažiaus kaip $16.00

Nereikalaujate priegz laika piningu siusti 
prisiuskite tik 20c. stempuose arba sidabre idant apmokėti nusiuntimo kasztus 
o reszta užmokėsite kada aplaikysite tavora. Jagu gyvenate Chicage arba arti 

Munn snmin Tolinrlnonp nn- tal ateikite Patis pamatyti s^itę, Jąik^ędeli. Dykai Jagu prisiusite szlta apgar- 
, v • a . * /.įsinima su orderiu tai gaubite dykai ieneugeli su kompasu jr puiku peliuką.

Naudokitės isz progos. Adresavokite: • > ____
UNION WATCH COMPANY, Dept. 746.

670 N. Carpenter St. Chicago, DI.

bet ant trumpo

Szau-
Turiu

einanti isz Kauno gub. 
liu pav., Kursenu pra., 
svarbu reikalą praszau atsi- 
szautk ant adreso:

B. Juszkevicziute,
447 Betruk St., Dayton, Ohio.

9

(to. 100)
Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 

dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizus, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu Ilgu, arba skausmą bile kur. Prisiuskite 
20c. del vyriszko diržio arba 30c. del mote- 
riszka diržą, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo- 
kekite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
ir nesziokite kožna diena ‘pagal nuvedimus 
per du menesius, tada traukije 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $£98. Nereiko 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokite:,

A. P. OWENS, Dept. 43 - E.
152 W. 14 Street. New York.

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.vartoti’ visai mažai laiko reikia, kad mes 6 baksukus parduodame 

už $5. Užsakymus ir paklausy- 
mus siuskite in.

ABTEKA PARTOSA 
160 Second Ave.,

New York, N. Y. Dept. L. 5.
DYKAI—Graži ir naudinga do

'susigertu be didelio trynimo ir kad pa 
sėkmė pajausti. Gyduoles tyros, gaivi- 
nanezios. Visuose aptiekuose. Didele 
bonka pigiau atsiėna.

Preke 30c., 60c. ir $1.20.
Matyt Washingtone valdže 

turi labai gerus (?) lietuvisz- 
kus vertėjus (tlumoczius) jei
gu iszvertimas keliolikos laik- 
raszcziu užyma jiems kelis me 
nesiūs ir tuom labai sutrukto 
leidimą lietuviszku laikrasz- 
cziu.

Sloan’s
I. Kilis .< Vagili v

r <.’■

r t-

H

1-

t

>

. vanele kožnam kuris prisius už 
sakymą ir piningus. (5.sakymą ir piningus.

Dovana Visiems Dykai

Mano szvogeris Simanas 
Krutalis ir Kastantas Kali
nauskas, abudu paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

(to 99.)
Kaz. Czižauskas,

Box 47 Wendel, Pa.

,|l ' ’ , ’ , 1

Prisiusk 20c. dabar
/

Kalvarijos pav V
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j .UŽMUSZK
SAVO REUMATIZMĄ 
ir padaryk kelia in sveikata

! 1 Jaigu szitas reumatizmas

r

L 

r W<:
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i ? padaro juso gyvenimą varr C :

kongresmonas.Neužilgio '
x Burnett isz Alabamos ketina j 
, inneszti nauja bila priesz kon- * 

gresa, kuris uždraustu atejvys- 
ta in Amerika ant trijų metu.! 
Pagal nuomone Burnetto, tai 
atejvysta turėtu sustoti del 
sklypo geroves. Nežine ar bus 
priimtas jojo bilas.

Imigracijos kamisorius Fre 
drikas Home tvirtina, buk ne-

“ t

1' •
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galime tikėtis dideles atejvys- 
tes in Amerika po karei, nes 
daugiau žmonių iszkeliaus in 
savo tėvynės ne kaip in ežio-i 
nais pribus.

Laivynes kompanijos turi 
jau 1,250,000 užkalbinta szip- 
koreziu dėl ypatų, kurios keti-

daugiau
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ginga, jaigu keneziate bai
sus kanezias—gaukite bon- 
kute OPĄ. Yra g varan ty tas 
užmuszti diegliu ir paleng
vino 
keneziu.
yra stebėtina Europiszka

tukstaneziams ken-
6 P A

, Nustebinantis laikrodis, naujo iszrddimo, apie 
Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu srityje.

I
I

Tai kas nors nepaprasto, 
kuri dar nesi girdėjęs. 
Apie jo praktinguma kalba žemiau paduotas aprašomas: 
ir mlnutas kaip ir paprastas laikrodis; 
taip kad gali but ugnije ir nesudega, ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
3—užsukt reikia tik syki in 8 dienas; 4—-laika laiko geriau negu koks nors
kitas lakrodis ir nesuvelins nei minutos; 5—gvarantasant 25 metu; 6—-sveria

4 i

1
I 

ui
I w21 Jewels.^

1

I
F

: 1—Rędo. valandas
2—padarytas isz geriausio metalo

[■ 
4—laika laiko geriau negu koks nors

10 svaru; 7—turi skambuti kuris teip smarkei skambina- kad ir kieęziauąiai 
mieganti prikelia isz taiego ir iszVelka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
tamsoj nereike keltis ir žlebt zapalkos idant pamatyt kokia valanda, tik pa
spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrikos szviesa; 9-—gali kartu 
szviestl ir skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofislnis varpelis del paszau

akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir'dantų; 11—turi elektrikoą baterija 
labai pasekminga gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningams, antras brang-akmenims 

Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 
, J ‘ Su kožnu laikrodžiu

pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir partfnkutao 
gali turėti Jįš^ tokio laikrodžio. Nędato skirtumo, koki laikrodi pirktum, vis-gl 
geresnio pž szita negausi. Szltoks laikrodis privalo^rastis kožnoj stuboj, nes 
jis yra netik reikalingu bot ir pagražinaneziu namus daiktu. Nerasi žmogaus 
kam szitas laikrofllp nepatiktu. Bateriją tame laikrodyje gali užtekti ąnt keliu, 
metu, o paskui labai lengvai indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinęsime tik po $9.95. La(k-

I ^2 A!~ —____ ___________________________________________________ ._A____ J--.___^.^^.^A11»A.. ____

DYKAI VISISZKAI DYKAI iszslusimo kožnam šzita geležini gražu laikrodėli 
priedo, kas užsisakys pas mps apraszyta naujo iszdirblmo laikrodi. Laikrodęl.is 
yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vidu
riais, laiko laika teisingai. Parduodamas fro $4.00 ir daugiaūs o męs duosime 
jumis DYKAI tik per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
iszradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 

: mums rankpininglu tik 50c, o mes tuoj iszslusime’laikrodi su laikrodėliu, tiku 
'sius užmokėsi gavės daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus. • 
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mieganti prikelia isz miego ir iszVelka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 

spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrikos szviesa; 9-~gali kartu 

gyduole iszrasta per garsm-j kimo reikalaujaumos ypatos; 10—turi egzaminuojama lempute del isztiriraa 
' ■ , * ‘ ' 11—turi elektrikos-baterija

labai pasekminga gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban-i 5 ga Dutch daktara Dr. Ak- 
! S kerboom, kuris placziai ži- 
J nomas visoj Europoje.

Jaigu kitos kokios gyduo
les nepagelbejo, tai tureki- 

l te kantrybe. Gaukite OPA, 
j | kuri užmusz juso reumatiz- 
Į I ma ir priduos nauja ener- 
| J gija ir gyvybe.

i Prisiuskite $1 piningais 
[ ar Motley .Orderi įą
[ MAX DVWE & CO. Inc. 
Pep. 54. 2524 Webster Ave. 
!. NEW YORK, N.Y.
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ETNE SIUSKITE MUMIS NE VIENO CENTOS
Szitas naudingas ir gražius Gold Filled laikrodėlis, su 21 akmenais ir nė yra nėl per didelis nėl per mažas —

kožnas privalo turėti. Mes akvatnai prisiusime jumis visiszkaibe pinigu isz kalno. Pripažinsitc kad. tai yra teip
puikus ir parankus ir laiko czesa regularnai, kad tuojaus jin pirksit e, Tik isžkirpkito žeiniaus padėta kuponą ir
prisiuskite mumis. Kam mękėti didele preke už taikrodeui jagu galite nuo nūs gauti už fabrikantu preke.
Kurm pardavėjai nori nuo $18.00 lig $ r _ _ ' * * * ’
kuponą tuojaus ba szitas pardavimas ik ant keliu dienu. Musu didele oferta su szitu laikrodėliu......Ne

, 1 .. . ............
laikrodėlis yra puikei iszmargintas, 2’ akmenais, ląiko gerai czesa ne pavėlina nei skubina lajka, turi specialisz-

sudeti.
žinanti paslaptį ypata. Kombanlęijos numeris užsistato.

gali turėti tokio laikrodžio. Nędato skirtumo, koki laikrodi pirktum, vis-gi 
geresnio pž szita negausi. Szltoks laikrodis privalo>,rastis kožnoj stuboj, nes 
jis yra netik reikalingu bot ir pagražinaneziu namus daiktu. Nerasi žmogaus

metu, o paskui labai lengvai indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinęsime tik po $9.95. Lalk- 

' rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. (

priedo, kas užsisakys pas mus apraszyta naujo iszdirblmo laikrodi. Laikrodęl.is 
yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais luksztais ir tvirtais vidu
riais, laiko laika teisingai. Parduodamas fro $4,00 ir daugiaūs o męs duosime

J.

iszradimo laikrodi. Taigi jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk

sius užmokusi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga raszyk tuojaus.
.. ____ _ a j _ •• — at ••• ♦ a *■ j _ .■ 'Practical Sales Company, 1219 N. Irving Ave. Dept. 43, Ohięago
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prisiuskite mumis. Kam mokėti didele preke už Uikrodcui jagu galite nuo nūs gauti už fAbrik'antu preke. Ne 
K line pardavėjai nori nuo $18.00 lig $ už lajkrodeli kuri nekali priliginti su szitu, Nelaukite bet isžkirpkito 
kuponą tuojaus ba szitas pardavimas ik ant keliu dienu. Musu didele oferta su szitu laikrodėliu..... Ne norime
plaucziaus apraszyti szlta laikrodėli už tai kad užimtu per daug vietos. Tik trumpai pasakota kad szitas puikus 

ka regulator! kuris užlaiko regularisz ai czesa, turi labai gerus vidurius. Gvarantytas laikrodėlis ir vidurei ant
20 metu. Szitęs laikrodėlis žinomas vi ur Amorike, Kanadoje ir Europoje. Bėveik visi Žino kad yra tai vienas isz 
gęriausju padirbtu laikrodėliu, bot natis persitikrinsite kada pirkaitė. Klauskite bile ka kiek laikrodėlis su
21 akmendis ir gvarantytas ant 20 motu gali kasztuoti, o jie atsakys, kad ma^lause gali kasztuoti $25.00. Gausite 
nuo mus tik už $13.95 drauge su 19 ki oklais naudingais daigiais, kaipo tai: Iiszradimo, britva kuri yra 
iszgalestyta abieju pilkiu.. 2 Diržas britvai. 3 Plaukams kirpti maszina. 4 Fountalnine plunksna. 5 Lencugelis 
ir žiedas raktams. C Špilka ln nektaizi. 7 l’ipke. 8 Baksukas prie skutimo su žerkollu ir skutimo pagalulqi. 9

_________A_______ _________ -A 1. . < •' « ~ w ■ « 1 —......................„...A............................................... . ...  J, '.L...*-
. III Ii. ■ '.f I *. p ■' ■■

Kuponas geras tik ant 30 dienu.
Union Novelty Co. Dop. 26

671 N. Carpenter St.,‘Chicago, ill.
Prisiuskite man 21 akmeniu laikro

dėli, Gold-Filled, kuri parduodate už 
numažinta preke drauge su 19 daig- 
ląis kuriuos duodate- DYKAI su laik
rodėliu. Kada aplaikisiu užmokėsiu 
$13.95. Jagu man nepatiks laikrodėlis 
sugražinsite man-piningus. 
Vardas 
Adresas

20 metu. Szitąs laikrodėlis žinomas vi ur Amorike, Kanadoje ir Europoje. Bėveik visi Žino kad yra tai vienas isz 
gęrlausfu padirbtu laikrodėliu, bet natis persitikrinsite kada pirksitę. -------
2.1 akmenūls ir gvarantytas ant 20 motu gali kasztuoti, o jie atsakys, kad ma^iause gali kasztuoti^ $25.00.

iszgalestyta isz abieju puą|u., 2 Diržas brltvab 3 Plaukams kirpti maszina. 4 Fęiūntainlne plunksna. 5 Lencugelis
■ L‘' 1 ' ( 4* i \ "1 : 5' I '' '' . ' ~ .

Plaukams szepeti. *10 Cigaretams metalinis baksukas, 11 Sekrotna niasznole.
12 Tabako ntasznele. 13 Lencugelis. 14 Cigarete cigarniczia. 15 Prietaisa
del atydarimo bleszlnu ir bonku traukti kamszczius ji* gelesti peilius. 16

Žiodąs $u tavo litęra. 17 Kombinacija žiedas -raktams, bonkams atidaryti, 
screw-draiverls, pjausto, gala eiga rams ir presto-lite raktas, 18 sknrino

reso, 19 Stoyylas “Liberty** pądirbtas Isz metalo. Kpžnas kuris prisius orde
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puligarisa popieriams bumaszkomis turi kalėndori ir vieta del v{irdo ir ad
reso, 10 Stoyylas “Liberty** padirbtas Isz metalo. Kpžnas kuris prisius orde 
rl ant laikrodėlio kuri,parduodam,e už fabrikantu prekę, gaus 19 dovanu 
DYKAI, Nesiųskite piningu tik iszpildykite it prisiuskite kuponą, o kada ap-

l'

rl ant laikrodėlio kuri,parduodam,e už fabrikantu prekę,
t

laikysite viską, užmokėsite $18.05. Jn^u ijebųsite užganadinti galite sugra 

skito tuojaus savo orderi' ir adresavok-te sziteip:
CNIOJf NOVELTY CO. Pept. 26. 071 N. Carpenter Str.

žintl o mes sugražinsime piningus. Neesate po jokia prievarta, tędel prisiu-

CHICAGO, m.
P
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PfaJ taiasz busiu vagis? Jpątyka negaliu! ; r 
*..* j Ja Ai b fj___ ___________ /___ | ____ _ * ___

f į |

tegul mane Dievas nuo to sergs 
f ^Įį 'T’F 1___.1__

ki ant. dienos valgyt, ne kaip 
but vagim.

■: A— Kas ežia sako apie va- 
gysta —
asz to ne ant mislies neturėjau, 
ba ar tai vagyste imti nuo tėvo

: ti. Veluk bulvia su druska sy

nusijuokė Antanas —

penkiasdeszimts rubliu o už 
puses moto atiduot tūkstanti. 
Ar-gi tėvas už tai nesidžiaug
tu?

— Na žinoma, kad džiaug
tųsi, ale vienok.....

— Ka ežia vienok — atsa
ke neva užpykins Antanas — 
kas reike, tai reike, ir jeigu rei 
kalauji locnos geroves, tai ki
taip negali padaryt. Juk ži- 

i »

Amerikonai pacmc vokieti nnj kur senis turi piningus?
in nelaisvia ir atvedė in savo — Kamaroje užkastus — at
abaza. — Kur tasai nelaisvys? Rake Juozukas nieko nemisly-

In aukso fabriką.
Tikra isz Lietuvos teisybe.

turi juos at-

Tei-

damas.
— Tai gerai, 

kast ir kiek reike imti.
Juozukas užsimislijo.

sybe, kitaip negalima padaryt, 
jau ir vagyste teip baisi ne isz- 

xi------ paskui ati-
Antanas 

ka greieziause sveezia in tvar- ■ atmine kas Juozukoduszioje 
ta ir duris užsistūmė. 1—

abudu ant lovos ir pradėjo kalbintu tolinus: 
sznekta.

Juozukas nuleido szakia, ba
tai buvo balsas jio prieteliaus rodė, ba, žinoma,

__ ... . . . .,Antano. Nudžiugias inleido, duos su palukais.

Sėdo dėjosi, del to-gi neatleisdamas

Galėtumėm rytoj naktįPatyka kalbėjosi,)
Reike vakare in-

Icacl smukt in kamara, o po tam 
kialt mikli ir aplink t’riobas skubintis, kad anksti but už 

į (*71 1 u06zinuiSe 1 _ - -----------------------_

kad Petras ne iszgirstu, ba tu-' >szbeg.t.
rejo senis toki paproti,

rubežiaus. Susiriktuok o asz
— Velniszkas biznis — tarė ne užilgio volą ateisiu, ale jau

k

Antanas — j 
reikalą sugadyt. 
yra paikas žmogus ir gali but; 
kad tau nepavelys pralobti.

— Asz misliju, kaip jam 
apie vsika papasakosiu — at-

9

galėtu mums visa pasirengiąs su visu kuom in ke
Tavo senis

0 tai

lione.
Juozukas nieko nesake o kad 

ir sudrėbėjo, vienok pastanavi- 
jo ejti in svietą.

— Juk girde jei, jog man tė
vas nuo to laiko liepo stuboje 
gulėt — tarė po valandai Juo
zukas.

— Teisybe, bet tu dabar ne
. .. . # ... j: . -u

Da valandėlių sznekucziavo 
ir ant galo susitarė, jog rytoj 
anksti apie gaidžius begs. Su
tarė, kad tėvui duot pažint, jog 
jau Juozukas nenori Jeistis in 
svietą.

Po teisybei, Juozukas tėvui 
davė žodi jog ne mislije in svie 
ta keliaut ir kad su Antanu ne
draugaus.

Petras iszgirdias ta naujiena 
labai džiaugėsi, o nevat nuėjo 
pas Gerulius su tai naujiena.

Juozukas tuom laik mislijo, 
kaip pagriebt nuo tėvo pinin
gu. O buvo tai nedideliu daig 
tu, ba in kamara galima buvo 
per langa inlyst. Petras su 
paezia miegojo ‘stuboje; kama
ra buvo visada užrakinta, ba 

j nevat ir drabužei ten buvo su- 
į dėti.' ■ , • . z ,

Vakare nuėjo Juozukas pas 
Mariute. Temijo jiji in Juo
zuką, ba buvo susimaiszįa^ »,o

privalai jio klausyt

Kad ne

• sake Juozukas— tai netikiu 
kad man uždraustu.

— Ka, netiki? — sznabžde- 
jo toliaus Antanas.— Asz su 
tavim susilaižycąįaK kad. nepa
velytu. Pamatysi, kad nuo to 
laiko vektuos tave, kaip viszta 
visztukus; o jeigu greitai ne 
iszsirengsime, tai ant viso lai
ko tnužiku pasiliksi.

— Ale kaip ežia greitai 
ruosztis? — paklausė patyka 
Juozukas — asz apie tai neisz- 
manau.

Tai ve, ale asz iszmanan — 
atsake mandriai Antanas — 
tuojaus tau pasakysiu:
reikia ka greieziausia bėgt in 
svietą. •.

— Na na, — nusigando Juo 
zukas — tiktai da ne sziandien 
ale ryto arba po ryt, ba reikia 
pasiruoszt in kelione.

— Asz nesuprantxi tavęs, 
kas tai, kad reikia gerai pasi
ruoszt. Juk daigtus turime, o 
asz ir naujas nuo vaito knygu
tes paėmiau. Daugiaus nieko, 
tik piningu reikia. Mano pa
dėti bankoj, del to neturiu prie 
saves ane skatiko.
tas, tai bueziau tau paskolinias 
kokia penkesdeszimtis rubliu 
dabar su tuom bedžiause!

— Na ka ežia dabar bus pa-1 
daryti, kur paimti dabar pinin Į 
gu, asz ir neturiu ane skatiko,

— Turi gauti nuo senio!
— Ar tu isz proto iszejei —r 

atkirto nusijuokiąs Juozukas. 
— Pats sakai, jog ma^ tėvas 
nepavelys ejti, b turėtu duoti 
ant kelio piningu! Tikrai tu 
pasiutai, ar isz manes szposau- 
ji? -<'•

— Ane teip, ane kitaip — 
atsake spakainiai Antanas. — 
Teisybe, kad tau senis no duo
tu piningu, dėl to-gi turi imti 
pats, kiek reikia.

9

m t'i

Juozukas net sudrėbėjo ir 
nuo jio atsitraukė, teip ant tos 
Antano kalbos užpyko ir pa
szauke:

'f*

/!•

K C

|F -j i

M
MM

■■■’i

Ui

' * K „
^'fįTr j

i.

i'V T

kad ėjo namon, tai su jia ląbai 
meilingai atsisveikinę, u neyąt
kaip jei pasirodė, tąi ir aszarąę 
akyse turėjo. : .

Kada Juozukas vakare ėjo 
in tvarta, tai jam teip ant, szi^

' !|<J

-j- Paikas esi! — pasakė in 
ausi Antanas — skubinkis!

— Kad negaliu!
--Pasakyk kur, tai asz už 

tave..... o tu tuom laik imki sa
vo daigtus. j

— Tenais yra — ir parode 
su pirsztu, o pats užsikreipe 
ir akis rankomis užsidenge.

Antanas, kaip žvėris, puolėsi 
in kampa ir Mszsiemias peili 
pradėjo kast. Ne ilgai truko; 
tuojaus paregėjo puodą, o ka
da antvožą nuėmė paregėjo bal 
tus rublius. Antanas nieko ne 
laukdamas, pradėjo piltis in 
kiszenius, 
nematytu Juozukas^ 
jau visus kiszenius pripildė, o 
puodia maž kas liko, pakylo 
prisiartino prie Juozuko, stuk
telėjo in peti ir tarė:

— Eikiva,. ba jau laikas.
Juozukas atsiduso ir paskui 

Antana per langa iszlindo, po

saugodamasis, kad
Kada

tam vela langa instate.
Kaip, tyežia menulis už de

besiu pasikavojo, teip kad nie
kas neinate kaip isz kaimo isz-

Juozukas da viena karta 
apsidairė, aszaras nusiszluoste, 
o persižegnojus, drožė su savo 
draugu nieko nekalbėdami. An 
tanas apsunkintas rubliais ne 
galėjo greitai ejti. 
gam, dasigriebe ant Mauru- 
czi ustacijos ir tame sztai trū
kis ant Kauno ėjo.
tuojaus pirko du tikietus. Tru-1 
kis judinosi isz vietos ir jau I 
mus pažinstami važiavo in ne
žinoma veta.

Juozukas žodžio ilgai nekal
bėjo, o kada jau nuvažiavo ke
letą myliu, paklausė Antano, 
kiek eme piningu ?

— Nežinau; turiu viena pil
na kiszeniu, bus gal penkesde- 
szimts rubliu. 

. M1 ' 
‘ 4 • 1 * ‘

Melavo, kaip szelmis, ba tu
rėjo pilnus kiszenius ne tik sur 
doto ir kelnių, bet ir brusloto.

Tai pasakius, pradėjo isz kel 
niu kiszeniaus rublius imti ir 
in Juozuko kepure dėt, ant ga
lo da kiszeniu szvierte, rodyda
mas, kad nieko neliko. Juozu
kas parokavo — buvo suvirsz 
penkesdeszimts rubliu.

— Gerai padarei, kad dau
ginus neemei.

— Ba del mudviejų dangus

ėjo.

Ne po il-

Antanas

tena) s bus — dadave kytras 
Antanas — nereikia.

Trūkis tuom laik bego in 
tolima szali.
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— O ka, sudžius mergina 
Jiji nuolatos
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Galima žinot, koki piemenų- atsake: 
kas atsakymu parnesze.

— Dabar žinau — tare Pet- isz rupesezio. 
ras in paezia—* 
pabėgo. Nuvažiavo su Anta
nu in fabrikus, kad daugeli pi- 

y 1 ■' 7- i ii> * į

.1 ’1 ■■ 'V ' i• ••• »
Petriene pradėjo 1 gailiai 

verkt, nes jęi pats, perdestinejo

ningu uždirbt....
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t kur Juozukas apie Juozuką mislije ir sako,
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ramindamas, jog tai nieką ne-
su*gelbes, Juozukas rudeni svh 

grysz.
Teip kalbėjosi mažu apie po

ra adynu, tame pati paszauke: 
I Jėzau Marijp! ar buvai tu 
kamaroje? 

I f •

—r. Ne atsake persigan- 
dias Petras.

Tuojaus paszoko, emo dre
bantis rakta, duris atidarė ir 
stojo ant slenksczio.
akies metimas davė pažint, 
kas pasidarė. Petras kaip po- 
piera pabalo, užėmė su ranka 
akis ir pradėjo verkti. Never
kė jis piningu, tik sunaus, jog 
pastojo vagim

:,t

kad sugryž.
««i ll>H atsi-f- Biedna mergina —- 

duso Petras.
Po tam pasisznekejo 

ukes reikalus, ant galo 
sveikimas Petras iszejo.

Juozukas jau buvo netoli tos

I

apie 
atsi-

vietos, kur gales auksa it si-

verda

Itukais ir pintinukems ant pe- 
cziu, o kožnas turėjo dantyse 
purcelinįa nuo kartės pypkia. 
Kareziamoje buvo nuo durnu
tamsu, jog net Juozukas turėjo 
gerai žiūrėt/ kad pažinti kas 
do vieta. Ant syk pradėjo vi-
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dabra semt saujomis. Isz pra 
džiu nieką in savo draugą ne
kalbėjo, ba galvoje jio maisze- 
si kaip puode, kuriame vanduo 

Kada sziek tiek atsi-
kVotejo, parėjo jam ant mis
lies jio nedorumas. Pamislijo 
ir tai: kaip jio gersĮs tėvas susi
rūpins, kaip motina verks, o 
Mariute! Nežinojo Juozukas 
kas su jpom darosi.

Tame saule pradėjo teket, 
bet ne teip, kaip jio szalyje. 
Dirstelėjo per langa. Ka pa- 

!.,... x .regejo? kitokia neszeinia, Žmo-
atbego ir viską suprato. Puo- nes kitoki, negalėjo iszprast, 
das buvo atkastas, o jame nebu kas tai but.
vo ane vieno rubliaus. sėdo in kamputi vagono. Pra-

— Tai viską paėmė? — pa- dėjo gailaut tėvu. Apie ta lai-
klause verkdama pati. ka sėsdavo su tėvu prie pusry-

— Viską ir iszejo abudu ežiu, o sziandien? Gal senam
isz kamaros. tėvui vietoje pusryežiu plau-

Per pietus nuėjo Petras pas kia aszaros, o teipos-gi susiru- 
- * — » I a • « mm

Vienas

Pati teip-gi

Nuleido akis ir

Gerulius. / pinusiai motinai. Tėvas be pa
— Tegul bus pagarbintas gialbos, motina aszarose pra- 

Jezus Kristus! skendus. O ka tėvas pamislys
amžinųjų kaip ras atkastus piningus? ar 

ne keiks tokio sunaus? O kad 
Geruliene padavė kede, Pet- tik darbas prasidėtu, tuojaus 

ras atsisėdo. Matyt buvo, jog nusiunstu tėvui piningus.
Liūdnai nulenkė galva ir ap

siverkė.
Libawa. 
mažas.

— Ant amžių 
Amen.

v •

norjo ka kalbėt, nes mislijo, 
kaip pradėt nes Gerulis nelauk 
damas paklauso: • .

— Kas girdėt, kaiminei) ?
Petras vietoje atsakyt, teip 

pradėjo kalbėt:
— Ne per senei buvau pas 

įus kaipo pirszlią del savo sū 
naus,

• -

■' i. tir y • 11 i 1

Ant tos kalbos visi akis pa- 1

šiandieną atėjau . apA •.'-S .'' ,>% ‘ ? treikszt, jog isz tp nieko nebus
L ' a ? t • .i

state, negalėdami Petro kalbos 
suprast.

— Asz jau neturiu sūnaus!
— Jėzau Marije! o tai kas?

— pasmaukė moteres — ar nu 
mirė! ar ka?

' ln 1 ' |' 1 1 . •*

-r— Veluk kad but numirias!
— atsake Petras akis szluostin 
damas.

Ant galo davažiavo 
Yra tai miestas ne- 

Juozukas niekad to- 
žiopsojosikio nebuvo mates;

ant akmeniniu muru, stebėjosi 
kožnu daigtu, kokis tik in aki 

Įpuolė, o kada paregėjo kokia 
: einante ponia ar poniuką, tai

kokia deszimts žingsniu in sza
li pasitraukė... mislijo, kad tai 
koki grapa.

Antanui buvo žinomas tas 
miestas ir visi užkaboriai. Nu
vede tuojaus Juozuką in kokia 
tai kareziama ir tenais pradėjo 

’ Į giart ir valgyt, žinoma už Juo- 
zuko piningus, 
niekas nelindo.
įsumislijo paraszyt pas tėvus 

Kas pasidarė? — paklau gromata, kurioje teisinosi, jog 
♦ < * • • I
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Tam vienok
Pirmaiuse jis

del [del ju gero juos apleido, kad už 
dirbįas piningu galėtu but di- 

Juozukas pabėgo^ pavog dėlių ponu.

se nusistebėjas Gerulis — 
Dievo! Petrai, pasakykie-gi!

■r* »*

si juoktis, o Juozukas iszgirdo:
— (k Da! ain poląk! ’ ’
Nežinojo po teisybei ka tai 

ženklije, bet vienok dasiprote- 
jo, jog apie jin kalba, 
nepasakias, sėdo su Antanu in ►♦i-
užstale ir liepe duot alaus? o 
Antanas liep duot sau arielkos.

Tarp tos govedos nesirado 
no vieno lietuvio.

— Ar jie visi eis in aukso 
fabriką? — paklausė patyka 
Juozukas Antano.

— U-gi kaip.
— Ir visi sugryž bagotais? 

į — Žinoma — atsake su ju- 
1 dosiszku juoku Antanas.

Juozukas permete akia per 
visus savo ateinanezius drau
gus, bet ane vienas jam nepati
ko. Visi apdriskia, pusiau gir 
ti, teipos-gi baisus, jog negalė
jo ilgiaus žiūrėt.

Tokius tai Juozukas rado 
♦ 

draugus.
Nuo Antano dažinojo, jog ry 

toj da gera gala in ta vieta va
žiuos geležkeliu.

Tarp darbininku vaiksztine- 
jo kokis tai ponas, ka iki szio 
laiko nieką nesznekojo. Vie
na karta tiktai stpjo prie Juo
zuko ir užkalbino, bet Juozu
kas nesuprato, o Antanas tuom 
tarpu su szinkorium apie ka 
tai sznekejo.
nas iszejo paliktas Juozuką. 
Kada jam nubodo, norėjo iszej- 
ti ant ulyczios ir kada prisiar
tintas prie duriu eme už klem- 

I kos, tas ponas užriko:
— uHalt! nicht da, hier!
Tai pasakias, parode Juozu

kui kitas duris. Juozukas da- 
siprętejo, jog per kitas duris 
turi ejti. Iszejo, nes kaip nusi 
dyvijo, jog vietoje iszejti ant 
ulyczios, radosi užpakali ant 
kiemo, kuris buvo augszta tvo
ra aptvertas. Suniurnėjo Jno 
zukas sau po nose ir sugryžo 
adgalios, o kad tam ponui nesi- 
prieszint, sėdo in užstalia ir, 
kaip avinėlis, sėdėjo laukda
mas Antano, kuris net tems
tant sugryžo.

—: Toliaus Bus

Nieką

Po tam Anta-
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In ta gromata in-
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Vienam nėdideliam pleise, 
Pennsylvanijoj Steite, 

Ten buna nė žmonis abeeze, 
Ba tai tik pecze,

Laike pėdės gyvuliszkai ap- kO • •hiejo,
Ana atejties nežiūrėjo, 

Girti po ulyczes strapaliojo, 
Bjaurus žodžius pliovojo.
Ir bobos ten negeresnes, 

Už vyrus daug bjauresnes, 
Kaip tiktai kur siiodžia alų.

Tai laka be galu, 
Pliovoje, 
Ir loję,

Ypatingai isz ju viena
Tai ant svieto gal kitos to 

kios nėra, 
Su liežuviu nuolat maisžo, 

O kaip duona užmaiszo, 
Pėr tris dienas nekepa, 
Paskui laukan iszmeta.

O jeigu ir iszkepa.
Tai buna kaip kaka, 

Ne gali valgyti, 
Turi iszmesti.

Viena mergele labai szczira, 
Toje peczeje yra:

Susitarė su vienu in pora su- 
ejti, 

O ta boba pradėjo peikti, 
Priesz mergina, 

Peike ta j i vaikina, 
O priesz vaikina, 

Ta ja mergina.
Vyrus kvieczia pas mergina, 
Ypatingai katras fundina, 

Bet mergina ne ejna, 
Ba del josips kiti neapejna.

Pamylėjo dora vaikina,
Ir už to teket ketina,

O jeigu ta boba nepasiliaus, 
Tai da daugiau pipiru gaus.

• , • •
Tuszcze galva, » * * I , *

Bus tuszcze visada,
Ir drabužis josios nedabys, 

Jeigu katras yra kvailys.
O kaip tai juokingai iszrodo. 
Jeigu katras ant pono iszrodo? 

Į Žiūrint ant tokio, reikia su 
'■9 galva palinguoti. 

Ir pagailestūoti.
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damas keturis šzimtiis rubliu! dėjo kita del Mariutės groma- l(>d*<lS dlfSlUgSLS 
/ •> • __ _

persigandia o Gerulis su abiem Į Ta gromata padavė Antanui Lpdegeį baltas 1?ežiu vis yra pa 
( . nes vojumi del sveikatos. Kol skil-

r— Ka jus kalbate, kaimy- tas iszejes ant miesto suplesze. vis ir varnos neatėjo in normali 
_ _ o„„ „,.J Dar ta vakara pasiskolijo padėjimą neduoda užtektinai 

r— Žionte, jog ašz ne megs I Antanas nuo Juozuko 25 rub-
? I ■ * ' .' 1l * ■ ' """

ėjo ant mislies, kad nuejti in|tu szposuot. Ant galo, tai but liūs.
Asz pats Ant rytojaus visa diena I saldainiai Partola yra vienatį-

* ▼’’-.'ti- •, Lji

I Moteres tai iszgirdia, suriko teita. > -i

e e Protingas žjnogus žino, kad
i

Ant rytojaus Petras nusidi- r.

vyjo, jog Juozukas teip ilgai nia, tai negali but! 
nekelia; nes jam tuojaus neat-Į r—

* » <' > . • ■ ■ • ■ i

rankom nusitvėrė už galvos. kad nunesztu ant paczto,
' ■ ■ v ' * ■ f' *' l * 1 ' F ■
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tvartą. Kada jau buvo pusry- per didelis szposaė.

Ii'

Proto ir mokslo neturi, 
Ir nežino, jog du ir du, tai 

keturi, 
Savo vardo nepasiraszo,

Kad reikia, tai kito papraszo, 
O kad tokis protą turėtu,

Paredu nežiūrėtu, 
Lementori nusipirktu, f 

jis pavojuje. Toks žmogus kaip | Nors sziek tiek iszmoktu.
Yra ir tokiu kvailiu, 

Ka traukėsi nuo Lietuviu
Ir gazieta angliszka nusiperka. 

Norint skaityt nemoka,
O kad abrozeliu nematytu, 

Tai isztikruju adbula laikytu.
Tai-gi mokintis nenori, 

O kvailas ir puikybia turi.
Ir amata koki galėtu iszmokti, 

Tai galėtu augsztai szokti,
Ir kaip katinas pūstis, 
Ir savo lupa skustis.

nes vojumi del sveikatos. Kol skib

Dar ta vakara pasiskolijo padėjimo.neduoda užtektinai

V •ir protingi žmones žino, kad

ežiai, o Juozuko ne buvo matyt [ tam esu kaltas, jog piningus Į vaįkszcziojo po miestą su An-1 nin ir geriausiu budu del iszva- 
nuejo budint. , x __ ... _ v _
dyvijo, kada rado nedalypste- vietoj, ba kad Jiuczia paleidias kejo vokiszkai kalbėt, ba kad taiprotingas žmogus pasakė: 
tia lova ir arkliai alkani. , Nu- in svietą, but mano piningai but supratias kaip apie 3m 

Įsiminima senis stovėjo valanda, būva cįelybeje ir ne vienas rei- sznekejo,.tai but nuo gėdos nu-

nuėjo budint. Bet kaip nusi- laikiau jam žinomoj užkastus tanu. Giliukis jio, kad nemo- limo kraujo ir skilvio.. Dėlto

tia lova ir arkliai alkani. ,Nu- in svietą, but mano piningai but supratias kaip apie jin

dies graudu pasidarė, jog ka —Pabėgo!! 
greieziause turėjo-ejtį, idant

kaip nudiegtas, po tam atsikvo | kalaujantis žjnogus but aptu- 
tejas tare in save: rėjas nauda, o man but kokia

mirias.
Trecze diena nuvede jin An-

pora rubliu užaugia paluku, tanas in koki tai fabriką, bet 
Po tam spakairiei, kaip nie- Nes jau po laikui ir tie keturi pirmiausei užvede pas koki tai

' •' I ' ' I
nieks nepateminfa jio aszaru, kur nieko, arklius paežere, gy~ szimtai jau nesugrysz, vienok barzduota poną.

I I
kurios per veidus kąip žjrnei 
rytosi. ... ■ pusryt.

Apie gaidžius ateimpino ir —
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Antanas su

Partola yra geriausis mano

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyru, moterių ir vaiku 
Kiekvienoje lietuviszkoje szei- 
mynoje turi, rastis Partola.

PARTOLA Už savo geruma 
apdovanota auksiniais meda-

* a a a a

ii 

draugas”.

Kais ir pagyrimais ant visu vi-vulius, apžiurėjo ir nuėjo ant del manes tasai atsitikimas tuom barzdila vokiszkai Pa‘Įsa_svietiniu parodu: Londone 
——bus pamokinimu. Nuo šzio sznekejo, tas <---------:----- *”,L * - * “ ■

O kur Juozukas? — pa- laiko atliekama skatiką pas Hįepe Juozukui pasiraszyt. Tas ir Bareelonoje.
Antanas su pundeliu rankoje, [klausė pati. | save nelaikysiu, ale padėsiu | tuo jaus tai padare; ponas pa- ’

szauke koki tai žmogų ir paro- ma ir parduodama didelėse bakKada Juozukas paregėjo, . su
drėbėjo, susilaikė ir nuejd* su 

<■ « . 1

Antannu prie kamaros lango.
Juozukas per langa inlindo, o 
paskui ir Antanas.

Menulis in pati langa szviete 
del to-gi kamaroje buvo švie
su, kaip nuo žiburio. Juozu
kas valandėlė pafitęvejo,^ojos 
kad apie ka puslijor

Antanai
■e , ■ \ , |r * ’ ii "'į«
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bus pamokinimu.
I
Nuo $zlp [ sznekejo, tas eme popieros irjparį^uje Genevoje, Neapolije O kaip grąžei jaunas iszrodo,

save nelaikysiu, ale padėsiu tuojaus tai padare; ponas pa- 

Bet dėl savo dukters turėsiu yela peij
Petras niek& neatsake, tiktai Į in banka 

su ranka mostelėjo. : 
paezios to nebuvo gana, per ka [ keletą metu rinkti piningus [ 

ant pasogos.
Turi dar laiko, kaimine-

7- o

klausymą paantrino
— Pabėgo!!
— Kur? del ko?

ke su baime.
r? < ■ r' i ~ ■ i,' ’

Petras vela jei nieko neatsa
r ’ ■ J 1 .

*
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paszau-
i * .. > ' ■

F .

ke,- tiktai liepė piemenukui

PARTOLA rekomenduoja-
Kadai uselei pasirodo, 

Grąžei užsukineti,
Gailauju to jog del

11 I.1.

/I

Ąe ant Jupzuko. Antanas pra-
dėjo. Juozukui aiszkint, jog tas
■. „k '.g . ••• ’< *' v ,< ■ * h * ‘

f X ■ » *

Jog ne negali atsigėrėti.

H. Justi duktė dar jauna, 
kada laikas ateis, 
ras* j

viskąs atsi-

bgt pas Busus ir paklaust, ar k
prakalbėjo tas valkata Antanas namien.
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O kaip Mariute ?
1

ląuse.
gerulis

[!

Petras kiminą,
> I * f. Mil. MJ. Ak ' M. A. J
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Panosia nubrazduota, ’sakuose ir kasztuoja tiktai $1. 
Kiekvienos užteks palaikymui) 
jusu szeimynos sveikatos per

1 menesius. Užsisakykite 
Graži ir naudinga

ponas yra agentu, o tas pa- įrįs
.... 1 1. „ Lj V/.L-j i U*________ __________ _ h. .•______________ ____ .ji il'lju .•

vietą, kur visi darbininkai ren- dovana kožnams kuri prisius.

sinimu. Adresavokite:
APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

. New -York, N. Y.
... . . (6)
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szauktas žmogus nuves juos in sziandien.
«

kąsi.

paszauktas žmogus puvede in 
kokia tai karęziama, kurioje Dept L. &

■f .■ . ■ I

Užsisakykite 
v ♦

Isz ko padaro! jūoka, 
Lupa nudribus.

Ant sziandien gana bus.

orderi kartu su sziuomi apgar-
Po teisybei, teip\ ir buvo. Tas 1

buvo daugybių žmonių.
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a nation's strength
IS IN ITS FOOD SUPPLY
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j tricts upon property taxable by law for County Purposes, upon Mortgages

NOTICE IS HEREBY GIVEN in accordance with the Acts of the Gen
eral Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania of June Llth. 1840, 
and May 4th and 15th, 1841, that the following is the aggregate value and 
assessments made by each Assessor in the County for their respective dis-

1,
I Money at Interest, Occupations, etc., to wit: 

DISTRICT

Kryžiaus 
vaite prasidės 
Panedeli. 
kaukite 
galėdami.

Tik vieiinblika dienu Ivg 
Kaled'd. SWIM

— Szeimyna p. W. Rynke- 
vieziu nulindo noiszpasakyti- 
Dili, jog nelaba mirtis iszplesze 
jiems mylema žentą Fra na 
Jlanisaka panedelio ryta. Ve
lionis apsivedė su p. Sabina 
Rynkovicziute Sausio 29, 1916, 
turėjo užsiėmimą 
banke Hazlotone ir 
lint is nuo visu kurie jin paži
nojo, z nes turėjo prit raukent i 
būda. . Velionis paliko didžiau 
šiam nubudime serganezia pa- 
ezia iv sūneli Vladyslova, 
vus, dvi seseres ir broli.

- - Keturesdeszimt > 
du pamaldos, užsibaigė iszkib

su

Markelio 
bvvo my-

te-
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PATRŪKIMA
Be peilio įt be operacijos. 

Ligonis netrotina darbo laika.
j . . ... .

o— *

J®. .1, •’

P
i

i - 1

1

\
I

*

<

L'v katu

BL J r*»"

•■■f/ \

------------ ---
ii ^I.

i ' '
.Ė' .'y

JB ■<! J
' i 

■'•7

I • ’I f
I ’

y
Visada pasirengus pagelbeti savo pieteliams <

Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. s
.Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposftoriams | 

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

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- ? 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patama- { 
vima kuri prigelbsti. Padalo prietelf 
reikalingas.

"*■ i « ■'«•«* J, ___

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
z MAHANOY CITY, PA

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Prtfl.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton T. G. Hornsby
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Didele atyda atkrolpo publika in 
stebėtina gydhna Patrūkimo, Hydro
cele ir Nervlszku arba trotimo veisles 
ilgu; per Daktara Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 

i n,

»/‘V

Total Valua
tion for County 

$ 1,509,827 00 
386.461 00 
135,835 00 
181,547 00 
102,755 00
192.752 00
236.752 00 

15,346’ 00
3,341,852 00

413.312 00 
2,903.069 00

112,685 00 
1,744,431 00 

173,907 00 
371,968 00 

932.00 
408,938 00 

1,630 00 
12,627,360 00 

5,191,164 00 
953,082 00 
722,896 00 

2,329,206 00
202.313 00 
195,170 00

1,548,719 00 
3,763 00

NEUŽMIRSZKITE APIEMoney at Interest.
57,769 00

118,732 00
7,475 00

18,181 00
29,832 00 
39,989 00 
27,667 00

... 3Ashland, First Ward ..............
Ashland, Second Ward .........
Ashland Third Ward ....... 
Ashland, Fourth Ward...........
Ashland, Fifth Ward ..............
Auburn ........................................
Barry Township.......................
Barry Township—Unseated . 
Blythe Township.......................
Blythe Township—Unseated . 
Butler Township ..............
Butler Township—Unseated . 
Branch Township......... ..
Branch Township—Unseated . 
Brunswick Township, East ... 
Brunswick, Township, East, Undated 
Brunswick Township, West....................
Brunswick Township, Węst, Unseated. 
Cass Township

8,100 00

48,760 00

15.100 on

47,400 00

42,650 00

lit

lo ir operacijos ir iszskircnt arszos- 
nias atsitikimus,* nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsifimimo.

Žmonos paprastai mislino kad nosi-
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagclba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirlnojimo ir gydimo Patrūkimo, be 
-skausmingos operacijos ir pasiseko

NUMIRĖLIUS.
»

Norėdami pasta'tytijftoki pa- 4**.^ I' •
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atsiskyrusiu nuo 
pasaulės niylenm yptau

ponniikus pi-
D. M, Graham, Pres.

»
>

(0

D. F. Guinan, Tress.

V USS AOWIiSUip ......... 
Cass Township, Unseated 

j Coaldale, East Ward -- .
Coaldale, Middle Ward . 
Coaldale, West Ward

I

I Cressona, North Ward ..............
• Cressona, South Ward .............. ..

« valiui- Delano Township ............... '.....
Delano Township, Unseated — 

Eldred Township . .. ...................

'Cressona. South Ward ...

mingai lietuviszkoje bažny- £k,fe<1 J®en<j!?n’ Unseatcd
isz kuriuežioje Szv. Juozapo, 

daugelis parapijonu pasinau
dojo dvasiszkai. Daugelis ku-

Foster Township ..................
Foster Township, Unseated
Frackville, North Ward ...
Frackville, Middle Ward . ..

outh Ward . . .Frackville, 
Frailey ToWiship

ningu pribuvo in pagialba pra- Frailey Township, Unseated
* . . . .... ; Gilberton, East Ward -------

baszcziui Augustaicziui.
— Ona Szimkuviene, 539 \V. 

Centro uli. aplaike žino nuo vai 
džius, buk josios brolis Stanis
lovas, likos sužeistas 
joj Oktoberio 1.

Franci-

SHENANDOAH, PA.

Elektrikinis karukas, ku

22,478 00

750 00
2,500 00

39,915 00
20,705 00
21,190 00

18,846 00

24,360 00

3.750 00
500 00

12,362 00
22,644 00

' Gilberton, Middle Ward
Gilberton, West Ward .....
Girardville, East Ward
Girardville, Middle Ward . . .
Girardville, West Ward
Gordon ....................................  .
Hegins Township ‘.................
Hegins Township, Unseated .
Hubley Township ..................
Hubley Township, Unseated

Kline Township, Unseated . . .

First Ward . .

Kline Township . . .
i I__ . I\
, Landingville .
i Mahanoy City,
I Mahanoy City, Second Ward .
' Mahanoy City, Third Ward . . .

9,924 00
2,200 00
3,300 00'
6,360 00

47,886 00
5,650 00

33,519 00
126,049 00

44,909 00

1,100 00

jam iszplldyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones.

DEKIXGAS l’ACIJENTAS SAKO:
Beveri?, A. J« Aug. 11, 

Brangus Dr. O’Malley:— 
Negalfi rasti žotlžin Invąles Jumis 
pmlėkaYotl už stebėtina patnrna- 
liina delel manas, 
mane nog dnhcltnvos rupturos, 
nog kurios kentėjau per devlnis 
metus Ir negalėjau dirbti* 
džinu kitokius daktarus bot man 

Dar esmių 
aezlu Dr. O’Malley įsą 

Wilkes-Barre, l’a. Asz ėsmhi Lie-

mink la* del 
szios
gausite visokius
giau ne kaip kitur ir tai pas
pati fabrikantu M. J Gront- 
kaucka kuris pribuna kas se- 
reda ir ketverga pas S. Bai

gai ima 
pasimatyt o Szenadorije atsi
lanko pas J. Budinėki 426 W. 
OakStr., (t. D. 20)

kaucka, kur su juom

iszgydomas

Ran

negalėjo pagialhell. 
sveikas.

>

A. Daniwwicz M. Gavuta 
‘I *
()' <

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

$Dr. KOLER
-■ I

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Dr. KOLER yra vlena- 
tinls tarpe Lietuviu da

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu s
iK Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

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

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit

tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gal rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tnntleczlo kuris ėsn 
tani paežiam padėjimo kaip asz 
plrmlaus buvau.

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

[Tikra cromata randasi mano ofiso]
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai adgalios po dvieju metu 
isztirincjima, iszradąu nauja būda gy-

220,776 60
7,399 00 

1,285,608 00 
1,967,701 00 

232,60.5 00 
321,275 00 
216,’871 00 

2,071,608 00 
8,934 00 

189,903 00 
65,385 00 

2,570,467 00 
210,516 00 
272,809 00 

75,565 00 
214,534 00 

1.346,541 00 
470,866 00 
238,466 00 

3,715 00 
2,645,191 00 

79,416 00 
60,750 00

410.287 00 
1,485 800 00

401,549 00 
234,203 00 
508,360 00 

4,852,986 00 
151,652 00 

1,690,089 00 
118,313 00
472.287 00 

15,127 00
210,725 00 

8,022 00 
170,238 00 
433,600 00 
189,263 00 

1,462,868 00

dima Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-Electro” būda gydimd 
Patrūkima del szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuose nei gydimuoshe nog laiko isz-

ra ktaras Pittsburge. Mo
'S klnosl Varszavoje, stu 
V dijavo begije 26 m. in- 
5 vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl Jas nuo- 
fcs dugnial pažinsta. GydtK'_^K£hsssa.sa4M» uj8inuodjn|ma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan 
ežias nuo neezystumo kraujo.

'"■Ji'

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

Pirkite pecziu pas Guinans ’ųF
r- sežias nuo neezystumo kraujo. Atsl 

szaukite ypatiazKal, per lalszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalbą Lenklszka* 
ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte Ilf 5 
vakare. Nedeliomls Iki 2-v. popiet 
------------- ;—;---------- -----------------------

* t » IFV • 
i

GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

f<

NAUJAS IŠRADIMAS
■ I Ii > . I

No laukite.37,465 00
23,980 00

469,208 00
124,050 00

Del Prakaituojančių Kojų ,
I * Prakaitavimas žino* J ^aus kojų, tai yra di*

w džiausiąs ’ kankinimas
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne

radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu Csate vienas isz tu 
skaitlingu konkeneziu, sorganeziu ant 
tos neapikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydinti.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos. kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai.' Raszykite prisiusdami už 6c. 
stempu o gausitė paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresą vokite:

DU A. W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 Sooth Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosi Lietuvisžkai.

AIWZINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
! Mahanoy .City, Fourth Ward - -

• I - • « ■» * • /» . 1 INF — |

. ! Mahanoy Township .....................
Įiasažieriai į Mahanoy City, Fifth Wardo-name

pabėgo 
žaibiniu 
bėgti nuo kalno, 
iszszoko per langus ant ulyeziu Manhcini Township, South’ .

• 4

radosi
* 1

Of)

nuo motormano ir! Mahanoy Township, Unseated
I • % r i $ •

smarkumu i West Mahanoy Townshippradėjo
Pasažioriai ’ Manheim Township, North

i West Mahanoy Township, Unseated..
• <r___ i. _ • _ m___ *____L!-

nes bijojo, jog karukas nupuls 
nuo augsztojo tilto, 
karukas sulojo. kada

Tik tada 
atlėkė

31,475 00
23,258 00

6,708 00

1 a* id 11 iiuiui ivnuiiiip) iivivii .•••••••• 

j Manheim Township, North, Unseated.
1 ••••••• •

Manheim Township, South, Unseated.
Mechanicsville 
M.c Ąd#O u,. i /
Middleport .........
Minersville, First Ward
Minersville, Second Ward

prie Lehigh Valios geležkelio. Minersville ’, Third Ward . 
iiiicivAirln Minersville, Fourth WardDaugelis pasažieriu 

szokdami isz karuko.
— Musu“

teip žmonis
Lietuviszkoje Sta 

liczioje” teip žmonis malszei 
gyvena, jog mažai ezionais yra 
atsitikimu. Kas-gi butu tikė
jas 25 motai adgal, jog Szena-

« *

Kas-gi butu tike-

dovis teip apsimalszyi u ? O bet 
tas teisybe.
lo, jog

54,050

43,050 00

2,000 00
63,934 00 
88,300 00 
51,082 00 
22,790 00 
11,843 00

433,600 00

į Mt. Carbon.............. ...............................
New Castle Township .........................
New Castle Township, Unseated . . .
New Philadelphia ................................
New Ringgold .......................................

Lietuvei susipra- 
•• riksmai ant liotuvisz- 

ko pudimo
Ink laikytis angliszko priežo- 

‘4mind vour own busi- 
ir ant to gerai iszkirto. 

sa-
ir nesikisza in ten 

Isz Szena-

<lžiz>: 
B B

* f neužsimoka ir ve-

ness
Sziandien kožnas rūpinasi 

bizniu”k 6vo
kur jam nereikia.
dori o gali ymti pa ve i zd a kitos 
lietuviszkos a pi gardus.

138,670 00

12,857 00

Norwegian Township .........................
Norwegian Township, East ................
Orwigsburg ............................................
Palo Alto, East Ward.........................

. Palo Alto, West Ward .......................
Į Pine Grove Township .........................
Pine Grove Township, Unseated . . . 
Pine Grove Borough ..........................
Port Carbon .........................................
Port Clinton ...........................................
Porter Township . ................................
Porter Township, Unseated................
Pottsville, First Ward .........................
Pottsville, Second Ward ...................
Pottsville, Third Ward ................  . . .
Pottsville, Fourth Ward .....................
Pottsville, Fifth Ward .......................
Pottsville, Sixth, Ward.........................
Pottsville, Seventh Ward ..................

į Rahn Towmship ....................................
1 Reilly Township ..................................

Palo /lito, East Ward . . .

Reilly Township, Unseated . . . 
Ringtown .......................................
Rush Township ...........................
Rush Township, Unseated.........
Ryan Township ...........................

j Ryan Township, Unseated 
' Saint Clair, North Ward .

Daug prie to prisidėjo dvasisz- Sa’nt £Ja.ir’ Ward * 1 ♦’ Word
kas vadovas, kuris rūpinasi ii 
gyvena ‘;del žmoniti. su žinoni- 
mis ir už žmonis!”

Saint Clair, South Ward ........
Schuylkill Haven, North Ward

>

18,640 00
25,693 00

400 00
105 00

77,399 00
50,00

3,350 00
35,596 00

519,928 00
82,820 00
21,620 00
59,843 00

15,500 00
1,588,614 00

901,269 00
411,896 00
15,983 00

107,950 00
206,992 00

t

12,475 00

127,676 00
40,441 00

24,040 00

256,170 00 
19M40 00 
154,737 00 
81,811 00 

2,019,311 00 
1,298,275 00 
2,9^1,481 00 

69,930 00 
11,953,002 .00 

73(>rQ78 00 
496,51)0 00 
I
177>T1 00

20,622 00

i ,^1/0,4 r o 
?,561,481

730,Q78 
496,590 
589,676 00

Dhlelia Dirbtuve reikalauja pardavėju 
4e| pardan’mo marszkiniu,. apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jekiu Ir 
andaroku, tiesog in namus. Raszykite 
o gausite sempęlius dykai. Madison
Mills. 503 Broadway, NewYork City.

"SUMAŽINK BRANGU 
PRAGYVENIMĄ."

■ • • . ’ ■ I

skanaus kvapo kaip ir kenkenlis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kuuo. rMusų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke Si. 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8Uą REMEDY CO., 
Distributer

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

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip Riminis yra paimti j k ariu menę ir ke
liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde* ^Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbė ir paguodonč, kadangi nevisi jj gali nešioti* Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus y ra enamel raudona, balta
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vien$ mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tį žied% gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šj žiedą, atsiųskite savo 
piršto niicrą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pinigais pnsiųskile, o mes Jums 
prisiusime tą garbės vertą žiedą.prisiusime tą garbės vertą žiedą. ■

Sterling

1O K Auksinis....

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

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti Fpilkos. 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekė 3Sc. už kožną. . ,

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)

160 North Wells Street, Dep. 60

Prekes šių žiedų yra sekančios:

$1.75

.... 10.80

J 
'.rS DR. JOHN D. RILEY J

« Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, s. 
A Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokius 
a Ilgu. Vyru ir moteies ligas. S
2 ------- I CHICAGO, ILL.470,443 00

20,622 00 
496,566 00 

1,612,029 00 
70,053 00 

3,270,593 00 
448,838 00 
971,673 00 

1,092,346 00 
1,757,572 00 
1,328,051 00
1.536.610 00 

867,534 00 
593,104 00

1,040,657 00 
22,222,854 00 

61,400 00 
174,676 00 
273,068 00 

15,971 00 
180,101 00 
50,781 00 

249,782 00 
350,426 00 
275,867 00 
579,805 00 

41,191 00 
391,9.49 00 

1,636,880 00 
'2,210,951 00 

411,234 00 
747,827 00 

1,802,000 00 
538,007 00 

2,025,591 00 
1,999,570 00 

502,714 00 
571,040 00 
453,835 00 

1,482,836 00 
208,752 00 
873,672 00 
873,696 00 

1,733,282 00 
3,074,937 00 

525.748 00 
163,318 00 

2,015,404 00 
781,035 00 
224,486 00

4.266.610 00
1,510 00 

819,641 00 
3,302 00 

398,374 00 
5,049 00 

454,456 00 
f 5,850 00

Nebūk be cukraus,

•u kuriuom pasaldy-

200 £. Mahanoy Ave.
Mahanoy City, Pa.

'IMį
mJWI ■ ■

Capitol Stock 1125,000.00
J SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

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

Mos norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Fres. — F. JOOJAN.YIce-Fret.

UNION 
NATIONAL

W. TRASKAUSKAS
^GRABORIUS—

' I

Mcs pri 
siusime tris svarus cliemiszko 
cukraus, 
site dauginus kavos, kaip kad
su 75 svarais paprasto cukrum 
kuri perkate krautuves! Che 
miskas cukrus yra 25 kartu 
saldesnis kaip kad bent koks 
nors cukrus pasaulyje, ir yra 
iszdirbtas chėmiszkai isztikro 
maisto su paslaptingu procesu. 
Prisiunsk viena popierini dole- 1 
ri už tris svarus.
tris svarai yraĮlygus 75 
rams paprasto cukraus, tas nė
ra apgavyste. Jeigu neužsiga

4
(!

HCES7’ 
geJftv

3
• ... ,

BAMK
f Į

r 7 

rzM AHAN0Y J 
įs :CITY4žaB",»4

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU

J
V

k

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, 

Bubatomls, 9 ryte lig 12.

Atmink kad33,163 00 
65,208 00 
67,195 00 

233,739 00 
900 00

68,204 00 ’.
2,220 00 

49,229 00 
40,750 00 
41,793 00 
46,97-3 00 

6,154 00
, 88,46.0 00 
104,420 00 
84,766 00 

117,328 00 
82,813 00 
65,580 00 
61,123 00 
6,385 00

sva- Mahanoy City. Ta. ŽODYNAS

I

1 --- ---- -"""S""-
llt,UAk|AH ENGLISH

S££ionary,

JfObYNAS

lkwV6^

. A. •, 

ąlalis;) 
^2^4////////  /////^

feffihWNIAH

• Schuylkill Haven, East Ward . 
i Schuylkill Haven, West Ward .
Schuylkill Haven, South Ward 
Schuylkill Township .............   .
Shenandoah, First Ward .... 

Z1 . .• . i Shenandoah, Second Ward ...
( zionait l-1 Shenandoah, Third Ward .....

Schuylkill Haven, West Ward .

Schuylkill Township .............   .
Shenandoah, First Ward . . . .

i Shenandoah, Second Ward ...
' Qlmn nvt/lnnh 'I'hird Wnrd - . . , 

nni T.inilivni <iiriiibn dnl Tnn ! Shenandoah, Fourth Ward ... nei ijietuxei sulinko <iei jail- -------u v.-m.
Jackson, Mich.—

---- Shenandoah, Fifth Ward 
kurie Tamaqua, East Ward . .:tos Kalėdų Fondo $32.

likos pas i u ns t i iii S. L. A. Fon
da. Lai buna
ežiams už toki rūpesti del labo Tremont, West Ward 
savo tėvynės!

Tamaqua, Middle Ward . . .
Tamaqua, South Ward

sarbo Jaksonic-|j°"'«r f:itJ
: Tremont, East Ward ...................
’ A WWW |

Tremont Township .....................
Tremont Township, Unseated .
Union Township .........................
Union Township, Unseated . . . .

Dan or a, Pa.— Mire ezionais North Un ton
Jurgis Ru

džius kurie likos palaidoti ant
Szv. Daminiko kapiniu, vienoj

<•*>

Povylas Bhidis ir

ituohei, nes buvo tai du brWai, 
kurie gyvastį jo nebuvo atsky
riam’! o ir po smert neatsisky- 

Velionis Bludis paliko pa
ežiu ir kudyki o Kudzius pali
ko broli ir sese re. Daug gimi
niu pribuvo ant laidotuvių.

/ ~ 1 ... .. .
Apie szeszi milijonai ake

liu žemes yra sunaudojami ant 
svieto per farmerus ant 
ginimo tabako. —- ------

re.

M*)
M

ji

2,220 00

84,766 00

48,376 00
873,696 00

nedinsi grąžinsim pinigus.
John H. Richvich P. O.

Box 401 Auburn, Wash. 
--- — ——- -   

A. C. NOVAKAUSKAfi 
:: Advokatai :: 

Oor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

Reikalaujam.
ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laišku:
180 N. WELLS St

> ■ /.

URSUS REMEDY CO., w 
j., Dep. B. CHICAGO, ILL.Dtp. B.

W

NAUJAS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

North Union Township, Unseated .. 
East Union Township ...........................
East Union Township, Unseated . . . . 
Mahantongo Township.. ..........'’.....
Walker Township ......... .. ........... ..
Walker Township, Unseated ....... 
Washington Township .........................
Washington Township, Unseated . ... 
Wayne Township ...................................
Wayne Township, Unseaeted..............
West .Penn Township ............................
West Penn Township, Unseated.........

2,347 00

40,917 00

25,687 00
76,890 00

f ! 75,600 00 
. • ■ ,u <

117;442'00

118,959 00

2,015,404 00

And Further,Notice is also given that Friday, January 3rd, 1919, has
M M m. A 2 4. A. .1 La. AU A It ** ■ ' • • kbeen appointed by the Commissioners of Schuylkill County for determining 

finally whether such valuations have been below a Just ratė or'not in dccord-
ance with the 11th Section of the Act of July 27 1842.

nžan- 

’5Wtwtkr—*T/•J.’ Clerk*
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Ė. C BROBST, 
WM. S. LEIB,
T. j. McDonald, ,

/ County Commissioners.
Pottsvillop4»«-.'į'-Deo.-8,

< <
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Reikalingas Kriauczius.
• t 1

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY.801 E. PINE ST.,

Lietuviškai-Angliškas pirmoje 
dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali stfdėta vienon knygon. 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose. 
Kaina tiktai $8.00.1

Reikalauju kriąucziaus greitu 
laiku. Prie ^enu taisymo arba 
nauju drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados ir gera užmo-bas ant visados ir gera 

Atsiszaukite ant ad-
(tolOl.)

• John Bigelis, •
Box 121

kestis.
reso:

Port Carbon, Pa.

ANT PARDAVIMO.
StubOš ant puses loto po nume-
ru 409 W. Spruce St. Praszofn

Daktaras Robert B. Gray

Asz turiu didele paspkpae gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skąusmat tai atsilan-

pasekmingo praktikavimo.
Port Carbon, Pa.

kykite pas manę ąsablszkai.' 24 metal

211 Piko Street.

I

į'

, Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P>. T A IN IS
736-738 W. 18th St. CHICAGO, III.

T • <4

ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
...SU LAIVAKORCZTU SKYRIUM... Į

P. V. OBXECUNAS ir KOMPANIJA

12th. and Carson St., S.S. - Pittsburgh, Pa.

ll

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

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas*
Atidarė nauja ofisą South' pusėje

II ...f
- » r •» " ’ , ■ %

Priėmimo valandos 2 iki S popiet
' zvl t /14 a f?’ I Ir I rf

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. .' J ai yra viepsime Banka kuri senei žinoma Lietuviams. . 
Banka t alpi nasi savąm bųdinke kurio verte isznesa npie 

artoją szeme laike opie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvainos. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Not ari j lai n a kancelarija del padirbimo doviemasciiu

L ir kitokiu dokumentu reikalirgj Lietuvoje. Užrube- 
f žinia skyrius randasi no vadoviste gerai žinomo i 
• Kaivliaus Varafiziaua valdiszko Notarijuuro.

$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu

‘ . i. H - į ' ' ’ J' 'I.' < . . 1 ■

atsiszaukt ant adreso: (to 100)
1'1 k; J (r

, Mahanoy City,
I

1'1 ; J*;

602 W. Spruce St., Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube-
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