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VADAI KARIUMENES SIBERIJOJ, — GENEROLAS 
SEMENOVAS IR GENEROLAS GRAVES.

GENERAL SEMENOFT
ate I

>,y«

i

i

GENERAL GRAVES
4z(C) BY UNDLRWOOD UN OE R WOOD, N. Y.

AND

general Williama Graves
kareiviu Siberijoj ir

Ant paveikslo matome majora 
kuris turi kamanda ant amerikoniszku 
generolą Semenova kuris valdo visa kariumenia ant rytinio 
franto. Generolas Semenovas buvo prieszingas bolszoviku 
valdžiai ir pabėgo in Vladyvostoka, kur surinkias isztikiamus 

austri 
bolszevikai buvo apginklavie

kuris
Generolas Semenovas

vieta’Setnenovor-simtsdamas jin 
Tele 

pasekme tame paliepime turėjo Val-

rusus ir iszgujo isz Siberijos bolszevkus ir vokiszkus ir 
jokiszkus nelaisvius kuriuos
Tuom kart pribuvo in Omską admirolas Kolczakas, kuris geid< 
apimti visa valdžia po savo ranka, aresztavojo visus sanarim 
konstitucijonaliszkos valdžios ir apszaukdamas pulkauninką 
Valkova vadu kariuinenos in
in Czita su paliepimu aresztavoti generolą Semenova, 
gramai nedanesza kokia 
kovas.

Senatas ir kongresas Su v. Valstijų dabar spyrėsi informa 
cijn nuo prezidento Wilsono, del ko musu kareiviai yra laiko
mi Siberijoj ir kokiame tyksle in fenais likos siunsti, nes g 
ventojai Suv. Valstijų geidže apie tai dažinoti kanuogroieziau- 
sia.
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I kareiviu. Kurie kariavo po 
Amerikos vėliava bebūdami 

Franci jo j liko piliecziais.
Washington, D. C.— 

musu kareiviai sugrysz isz ka
res

^'fsz VISU SZALIU
Prėzi- 

dentas Wilsonah su savo pa-

in Francije.
Washington, D. C.—

DŽIAUGSMAS FRANZUCISZKU GYVENTOJU 
PALIUOSUOTU ISZ VOKISZKU RANKU.

Portugalijos Prezidentas 
Paes nužudytas.

TuHstanczei karei- 'žudinsta 
bus penkiasdeszhnt tukstan- viu ir žmonių pasitiko jin su, 

• i-’i—nj isz ezionais
I

Szioii szalis iszkeliavo in Paryžių specia-
* "i • t i t *

Kada C7^a> tarnais ir Skitokeis virszi- 
ninkais pribuvo , in Brestą, 

tarpe narsiųjų kareiviu Francija.
pribuvo , in Brestą

»

ežiu ar daugiau nauju Ameri- didole iszkilme
kos piliecziu.
skaitysis namais

,V 4.

Isz ezionais

is dcszimtims liszku trukiu.
tukstancziu vyru, kurie ėjo ka- Puiki rugepjute Amerike —

i

iauti už szali, kuri dabar bus verties 12,272,412,000 doleriu.
Szime-iu tėvyne, nes kovu tarpais 

Darbo Department© Naturali-
Washington, p. C

atsibuvo
Lizbone ant geležinkelio 

stoties. Gyventoje! su
ėmė ir užmusze 

žudintoji.

mieste

M ........

London.— Dr. Sidorio Poes, 
prezidentas Portugalijos, likos

tine rugepjute atnesz ameriko- nugu(iintas arti pusnakti suba-
uickjos bjuras suteikė piliety- n}szkioms farmdriams 12,272

412,000 doleriu pelno. Pagal jSz kur ketino kėliaus ve timtaueziams
kurie gynė laisves principus

visiems
r

Sc
1

oo Amerikos vėliava.
Louis Weinberg buvo vai- 100 000 kviocziu 1,804,737,000
• ft a • ft • • A "ft ' * *

f

I
vaistini raparta tai szimet far- 
meriai surinks buszeliu 927,-

Ižios siunstas pildyti ta vai- avižu, 256,375,000 kruopu, 89,-

toje ant geležinkelio stoties

Žudintojaus

Ižios sumanymą. Jis po trijų i(j5,000 rugiu, 40,424,000 ryžiu 
--• 397,676,000 bulviu, 898,330,000 ";nenesi usunkaus darbo nesc-

įei sugryžo adgal. Jam reikė- tonu szieno. 1,340,019,000 sva-
o peržiūrėti 50,000 natūrali- ru t^nĮjo. 1,480,200,000 svaru
tacijos popierių isz 150,000 cui<rįniu buroku, 17,733,000 bu 

_ _____ v i, 53,497,000 
buszeliu pinacu, 13,438,200 ci-

I

lam tyezia prirengtųjų del ka-; szeliu szoibelbonu 
*es aplinkybių.

Pagal bjuro iszdirbtus suma-Į huliU; 565)000 tonu ]copnstn 

rastoji natūralizacija buvo’]85,000 buszeliu pieziu, 10.342,( 
000 buszeliu grusziu 19,580,000 
____ i pamaranczu.

ti in Oporta.
pravarde yra Jeetne, kuri žmo
nis tuo suėmė ir nužudė. Pre
zidentas Paes likos apszauktu 
prezidentu Portugalijos 9 Ju- 
niaus, po apgarsinimui revo 
Uncijos 1917 mote.

Orinis milžinas, kuris talpys 
savyje 100 žmonių.

Rymas.— Garsingas iszrade-
ivnnis su patarimu teisėju pa-' 199,030,000 bae.zku obuoliu 40,- ia“ Gianni CaProni toiP kalb.’
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'egąliszkai pritaikinta prie ap-l 
mkybiu.
ormaliszkumai buvo padaryti 
uomažiausiais. Imtis pirmu-1 

ki popieru nereikejo, ir antrie- j 
;i popieriai buvo lazduodami į 
>z sykio,4 NorifitiiTirkti pilie- j

Reikalaujamieji j)ai.su
I

Užmuszti, mirė nuo sužeidimu 
ligų ir t. t. Francijoj.

Washington, D. C. J. Na-ii 
i.vikaitis Chicago*,. Ar Vaitika 

■žiu pripildydavo aplikacijas hiladelphia

\ apie orines lekiojamas maszi
nas:

“Szita kare parode svietui 
jog lekiojamos orines maszino: 
padare daug gero ir ne yra svr 
jone, tiktai tikras faktas, jot? 
tosios maszinos yra reikalin 
gos ir
gaus kapo automobile i yra rei-

RELEASED CAPTIVITY
"T"*....y.??■*«■■>»■■■ w ju . i

Paveikslas parodo kuopa gyventoju kaimo Sandemonto, 20
kilometeriu nuo Arras, kurie likos ižgialbetais isz vokiszku ran
čų per užėmimą tojo kaimo per Kanadieczius. Tiejei nelaimin
gi gyventojai kentėjo kanuobjauriausia pasielgimą keturis me
tus per vokieczius o ir pasiliko giliukningais, jog juosius vo
kiecziai neiszvare su savim, kada pradėjo bėgti isz Francijos,

p^niks dmrntte Irifo- 
■ziu pripildydavo aplikacijas " ^*^»***»«*« , gaus kapo .automobilei yra rei-

■n afidavitais ir priėmė prisie- i^aJ12r^Ur^,^onij7 ! kalingi del žmonių be kuriu ne
*a per labai trumpa laika.

Pirmoji svarbiausia sunke
nybe buvo iszplatinimas blan- 

y- j ku, bet tai buvo lengvai atlik-
i

S. Drevinskis
, .D&iaugsnvąs gana ąjszkus ^nt veidu tujn gyventoju.

tis Kansas City, Kan., V. Ivasz gaietu apSiejti.
Italije sziandien pradės dirbF. Szil-

Ar daug motynu padare del 
savo šuneliu kaip szita?

Salt Lake City, Utah. —
i Idant josios sūnelis nekenstu

Ik

i vargo ir bado kada iszkeliaus
Berta Martin in-

Apgavikai nuskriaudė lietuvi
i veikėja.

t in Francije,
So. Boston, Mass.— Nuo ži- sįuv0 įn svaferi savo sunui $55.s.— Alio Z1

nomas veikėjo p. St. Mockaus jgz aui^injU o,50 padirbo guzi- 
tapi iszvylioto $507.00. ]<vls pririinjama visus ant sve-

Nebunant p. Mockui namie, terio o ir kitur ant drapanų, 
atėjo du szvariai apsitaisiusiu idant laike 

turėtu už ka

tapi iszvylioto $507.00.

pareikalavimo su- 
lietuviu ir pareikalavo nuo jio n0]js turėtu už ka nusipirkti 
uoszves, kad paduotu isz skry- masto ar kitokiu reikalingu da 
nutes $500.00, kurios, buk, pats lyku, o labjausia jeigu patektu 
Mockus liepęs paimti ir per- įn vokiszka nelaisvia turėtu už 

; ka nusipirkti duonos.

I

I

Mockus liepęs paimti ir 
duoti kokiam ten fondam

Moteris isz pradžių nenore !
• •• < «• <•.jusi iszduoti pinigu, bet nepra- Bankinei bandytai apvogė ban 
szyti syecziai pradėjo grūmoti 
ir pagalinus jiems iszduota 
$507.00, su kuriais jie nežinia 
kur dingo.

Afatyt tai darbas

ka ant $13.000 ir užmusze 
dvi ypr tas.

New York.—
pribuvo in

gerai ži- ring banka paeme

' Du bandytai

kevieze Natrona, Pa.,
kaitys Chicago., V. Markovs- yį milžiniszkas orines maszinas 
kis Now Haven, Conn., Kaz.
Marcinkeviczius Kingston, Pa.

•ias prieita ir prie pavieniu ka- ^auįukanis .Argo, III., A. Si- nasus ir vietoje laivu, naudos 
veiviu.
ku buvo siuneziama
kia,

a per brigados stotis, per ku-

Dažnai daugiau blan- 
, neg roi- 

tai-gi tikras skaiezius ju 
panaudotu nežinomas, 
natūralizacija nebuvo versti
na, teeziau
:og kiekvienas Amerikos karei 
’’is svetimtautis norėjo palikti 
niliecziu. Tarpe norineziu lik 
ti piliecziais buvo žmonių isz 
kiekvienos pasaulio szalies. Ne 
reikia teeziau manyti, kad taip 
greitai priimti piliecziai butu’ 
netinkantis užimti vieta sykiu 
su kitais piliecziais. Esant ka
riuomenėje kiekvieno kareivio 
gyvenimas buvo atydžiai seka
mas, ir kiekvienas vyras, kuris 
veikė kad padaryti svieto vio-

* I

ta demokratijai buvo isz tokiu, 
kuriais pilnai galima pasitike-

manaviez Brooklyn., P. '
; mauckas Port Carbon, Pa.,

Dudinskas New York., F. Ad-

Nors

greitai pasirodė,;

su kuriomis leks in Afrika iv 
Dahnacija kur turi savo loc-

” įtaisęs maszinas ant greitesnio 
P ’• i susineszimo. Dabar dirbame

True translations filed with the Post Master at Mahanoy City, Pa, on 
Dectf'iiber ic-;h 191* as required iy tli? Act . f k ct'b -i 21-th. 1917.

Po-kariszkos žinios isz 
visu daliu Europos.

!

Rusai prisiuntė Franci jai 60 milijonu rubliu aukse.
Paryžius.— Paryžius aplaike 60 miljonu rubliu aukse ku

riuos vokiecziai užgriebė Rosijoj. Piningi likos patalpyti fran 
cuziszkam vaistiniam banke.

mižiniszka maszina, kurioje su 
tilps szhntas žmonių.
naujas orinis laivas turės viso- 
kes vigadas del pasažieriu kai
po mieganezius kambarius, sa
le del pasilinksminimu ir ma
gazinas del visokio tavoro. 
Svarbiausiu yra tas, jog tosios 
orines maszinos atsispyrė vėt
roms o svarbiausia tame, jog 
visokį naujausi iszradimai už
tikrina saugiausia kelione pa- 
sažeriams.

* X

Gal sulauksime tosios dienos 
kad galėsime kelione atlikti įn 
kėlės dienas in Lietuva.

' zentovicz Tamaqua, Pa. 
Sužeisti:—

; London, Conn: 
i Pittston, Pa., 
Pittsburgh., 
Warrior Run, Pa., J. Kronelis 
Newton Falls, Mich., F. Abra- 
ezinskas Cleveland, O., J. But- 
kauckas Chicago.,
Cleveland, O., S. Karaleviczius 
South River, N. J., P. Akusze- 
vicze Braddock, Pa., A. Zeikus 
Brooklyn., J. Karnogis 
mok in, Pa., 
chanum, Conn., F. Debolis Nev 
York,, R. Judavicz Hartford, 
Conn., M. Malinauckas South- 
bridge, Mass., P. Linkus, Eli 

, J. Petelenskis 
Geo.

M. Dardys New
M. Levickas

M. Milauckas
S. Rapauckas'

y

F. Kozera

Sha-
J. Jakavonis Ho-

Tasai

Du rusiszki generolai suszaudyti per bolszevikus.
Vladyvostokas.— Generolai Ruski ir Dimitrijevas, abudu 

isz rusiszkos armijos likos suszaudytais per bolszevikus Prapra 
gurske, pagal ukrajiniszka daneszima aplaikyta isz Petrogra
do. M. Ruklovas, buvusis ministeris vertelgystos, likos su* 
szaudytas tame paežiam laike.

Generolas Ruski prasidedant sziai karei, buvo vadu kariu* 
menes Lenkijoj, o generolas Dimitrijevas yra Bulgaru ir losze 
svarbia role bulgariszkam pasikėlime prieszais Turkus 1912 
mete.

Bolszevikai su dydelia armija ejna ant vidurines Europos.
Paryžius.— Bolszevikd armija kuri susideda isz vienuoli* 

kos divizijų peksztininku, kavalerijos ir artilerijos ejna in vidų 
rinia Europa ant 400 mylinio frunto nuo Finlandijos lyg Dniep
ro upes, pagal daneszima isz Berno.

Provincijoj Brau- n Novemberio, ta ja paezia diena, kada vokiecziai pasirasze ant _ — A A
__ _________ J

Telegramai skelbia, buk vokiecziai prisideda prie bolszevi- 
riuos nusiuntė in Vokietija ant p<iszku pulku, kurie viską naikina kelionėje ir payriia visoki ma 

terijola palikta per vokieczius kada pradėjo trauktis in vakarus

Vokiecziai paeme 4300 varpu 
isz bažnycziu.

London.— ■ 
denburgo, vokiecziai paeme sutaikos. 
4300 bažnytiniu varpu, ku-
- --- - .. ...............- — - -- -------------- » j

padirbimo szrapneliu del savo 
armotu. Nekurie isz paymtu- 
ju varpu paėjo isz trylekto 
szimtmeezio ir buvo labai guo- 
dojami per gyventojus. Mftma veizek p(jr langeli)

Bolszevikai pradėjo ejtizabeth, N. J., 
Brooklyn., ' 
Hartford, Conn., 
ežius Watrebury, Conn.

Stavraitis
B, Sakavi-Kast Brooklyn Sa- 

suvirszum 
___ ir už- 
— kasijeriu

naneziu p. Mockaus padėjimu,! 15 tukstancziu doleriu i 
nes jie žinojo, kas yra Mockaus muszo du žinom 
szvogeris ir kur laikomi pini- ir jojo pagialbininka prasisza- 
gai. — “IJ*

, },, Drūtas kudykis.
Pi tt^burgh‘/>Pa.-r-

i Net ir isz ju

lino.
palicije suėmė.

Szoferi automobiliaus

Gordomts 
Babinger szesziu menesiu ku- 
dykis iszpuole per Įauga isz tre 
ežio laipsnio namo ant cimen-

Kareiviai gales pasilaikyti 
mandieras.

Washington, .D. C — 
riszkas ministeris Baker,

Ka-
ap-

Vienas indomus dalykas to
je abelnoje natūralizacijoj bu
vo tai kareiviai paeinantis isz 
prioszo szaliu.
tarpo atsirado tokiu, kurio pa
sirodo tinkaneziais būti pilie
cziais ir daugel austrijiecziu 
ir vokiccziu prisiekė vėliava in 
savo isztikimybe.

Nelaba motore nudure savo 
kudyki septynis kartus.

PalicijeBrooklyn, N. Y.—-

knygine
k ., ' ■

Randaviszkam
Washington, D. C. randasi 2,- 
614,523 knygų. Praejta meta 
pridėta da 76,600 nauju knygų. 
Yra tai didžiausias knyginas 
ant svieto.

* Japonijoj randasi suvir- 
szum 5000 kooporativiszku 
drauguviu isz kuriu 2000 yra

*

tinio saidvoko ir iszliko gyvas. > garsino, buk iszsitarnavia arba aresztavojo Berta Deutschieno paskolinimo draugavęs, turin-
Vaikiukas tik truputi susibru-' paleisti kareiviai 
v • • • i i-t . namon isz1 
žino, szeip nieko blogo neatsiti- kariumenes, gales pasilaikyti 1 TX' T 1 • « • I kKada tėvai su baime nu-'savo mandiera ir overkoti. 

savo priesz tai, kareiviai pribuvia
ko.
bego žemyn tikėdamiesi

28 metu motere, kuri nuduye 
su peiliu septynis kartus savo

PIRMUTINIS SNIEGAS. Leista bus dabar in soda 
Man linksmai skrajot 

^eip, mamyte? Juk nebausi?
I i

»

Bet tikrai tu sziteip tarsi:- 
“Eik pasibėgioti”

4 >• Jonas Daugszas.
I

------------------------ s

Vakar ne veltu katele 
Valėsi usus.

Purvo nėr, apklojo kiemą

i

didelis balius.

Rengia Szv. Petro ir Povylo Sniegas ,ręiszkia: vejas žiema
Atpūtė pas mus. ■

04

P

December 1918. m. Liberty Sa- Lauks lyg antklode apklotas;
parapija isz Tamaqua, Pa., 26:

ežios puse milijono sąnariu.
• O' • ' r ‘ • JĮ •

In paskutinius kefutius lej. Bus vięnas isz gražiausiu Visas baltas ir vienuodas;
t •• • ♦ * I » -• « -v «• w «

su peiliu septynis kartus savo * ‘
trijų menesiu kudyki. Kudy- metus Suy. Valstijosia mirė ko parengtu vakaru ka dar atsi-

¥ i lillj jVcllVLVJHl JpjlUUVlcI* Alo MUYU UUWul DUJįJJO/UDVj u • ■lut*

mylema rasti suteszkinta ant namon, po trijų menesiu ture- kaip rodos nuo žaid.uliu mirė, mo 
finmftnl-Al m -w»r* ._ w 1 . • • • “• 1 "l . .*• . !• ’ ‘i •szmoteliu, rado jin gydjptj (svei jo sugražyt valdžei
ka ir verianti.

s».
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kis buvo baisei supjaustytas ir nią milijonas ypatų nuo uždegi, buvo Tamaqua
‘f į ' ||. ; , , > '• I i I ■ I ■ , ,

plaucziu, arba daugiau, ne visu atsilankyti.

T -Suvienyti Valstijei pri
stato 88 procentą ojsteriu del 
valgio. '*. * f

New Yorko cigaru fabri-
Pažiūrėk, ana, 

Kviecziame Kaip girria iszrodo dailią!, 
Inžanga vy- Kad joje saulute meiliai 

s Žaidžia su szalna!
| dės 8-ta valanda vakarę* (101 Jau pirkia man nusibodo,

' '* ’ • / ' l ' F 1 ■ ' . >)• J i 1, !' I ; Į* k ■ » , SL) . ' ’ ' • ' j . K, 1

Mum

- Priežastis tojo nelabo darbelio kaip likos užmuszta Airieriko- rams 50c. Moterims 25c. Prąsi-
, A l’L.. iJla 1—Jja/OA- 1 j- — 1______ 7.4

nepaduodama.^
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’ilfcluvos klausymą, musu ka-! 

talikjszkoji spauda 'pasakė 
mums pamokslą apie popie
riaus teviszkuma, apie jo gera 
szirdi, apie jo 20,000 franku1Amerike turime tik deszimts _____ _ _ ~ _____

žmonių kurie turi po 125 mili-j (api“e 5^0) badaujanczi^i Lio
jonus doleriu o Anglijoj yra 79 tuvai fa., ftllt galoKta pati spau-
kurie turi po tiek milijonu. ja apkaltino lietuvius, kad jie
Bevyni amerikonai turi niro pOpiežiaifs dar nepainformave
100 lyg 125 milijonus doleriu apie Lietuva! Taip, jei po-
o Anglijoj randasi 68. — Mili* piožius nežino Lietuvoj jei jis
jonieriu,! kurie turi po viena 
milijoną doleriu, yra Amerike 
tiek, jog juju jau neskaito prie 
turtingu žmonių, nes tai pa
prasti turezei ir su jeis neužsi- 
duoda tiejei ka turi po kelioti- 
ka milijonu.

daug seniau ne kaip 
°mir 

Laike Pingo re-

nėra painformuotas, jei jis dar 
ne vienu žodeliu neužtare Lie
tuvos, 
daug paramos prižadėjo, — 
tai ežia ir yra kalta musu dva- 
siszkija!

Tai-gi ir dabar, jei ir sziuo 
laiku popiežiaus butu remiama 
prijungimas Lietuvos prie Len 
kijos, ka padarys lietuviu dyą- 
siszkija? Ką ji padare ir ka 
daro, kad prie to neprieitu?

— nors Lenkijai jau
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Kinai jau turėjo savo bobka- 
reivius 
garsingas rusiszkas bobų 
ties pulkas.”
voliucijos, 1850 mete, moteres 
kaipo ir vyrai tarnavo pulko- 

Nankine, 183į> mete, su
rinkta bobiszka arinije suside
danti isz puse milijono moterių 
kurios buvo padalintos ant bri
gadų po 13,000 moterių po ko 
manda teip-gi moterių.

šia.

Szis svietas yra baisei veid
mainingas, — padaryk žmogui 
ka gero, kalbekie su juom prier 
teliszkai ir neparodykie, jog 
esi už jin augsztesniu, links
minkis su juom ir velyk jam 
gerai ir szirdingai, tai žmonis 
tave iszjuoks ir sakys, jog tu 
e<q kvailas ir ne turi savije jo
kios paguodones.
žmogus statosi save už “moky 
ta” ir 
duoda su

Vėl, jeigu

neužsi-“kas tai asz, 
“kamais

lingo žodelio in prasta žmogeli 
nepraszneka, tai jin pramina 

mandralium ir pasisziausze-
— Tr kaip ežia tam veid- 

svieteliui galima
Inti1’!]? O tame priežastis ta. 
kad tioioi žmonėtis neapsvars- 
to prietelinguma tokio žmo
gaus. kuris vėlina jiems viso 
gero isz szirdies.

< i

lin.” 
mainingam

M

U 

ir prieto-

Jau pradėjome iszsinntineti 
kalendorius del musu skaity- 
toiu kurie yra užsimokeia pui- 
kei ant viso meto už laikraszti. 
Tie-’ei ka pasivėlino, lai pasi
skubina su prisiuntimu prenu
meratos o aplaikys kalendori 
priesz Kalėdas.

“Saule” aplaikineje kasdien 
nauju skaitytoju isz visu da
liu Ameriko o szeimyna nauju 
skaitytoju kaip rodos pasidv- 
dins ant keliu tukstaneziu 
priesz Naujus Metus, nes-paez-

Žmonis, kurie užsiynia dar-
*l» *' •' ' I,

bininkiszkais veikalais, tvirti
na, buk po karei bus užtektinai 
darbininku prie visokiu darbu.

I ’ " I 1

Bet žinunai vela kitaip tąjį da
lyką apmansto. Tvirtina jie- 
je, buk darbininku pradėjo 
stokoti ne tik nuo prasidėjimo 
kares, bet jau nuo 1913 meto. 
Priežastis tame, jog jaunį Ame 
rikonai, pradėjo manstyt, jog

44 . ,1
f

Tvirtina jie

■ J

ranku darbas ne jiems tinka
mas;
pripratia prie lengvu darbu,

Jauni Amerikonai yra

o ypatingai prie darbu kance- 
larijosią už rasztininkus ir 1.1. 
Dabar po užsibaigimui kares 
bus arsziau, nes daugelis, geru 
amatninku likos užmuszti ir su 
žeisti kareje ir ne bus tinkami " t-l .
prie savo amatu o kitu nesi
randa.

Mete 1918 persiskyrė su 
sziuom svietu szios/ženklyvos

MII v 41 ! i! “ *
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KIEK VOKISZKI SUBMARINAI PASKANDINO VISOKIU LAIVU.
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p&tp Mano«te?ras* ’ Antanas Stan- 
reikia užtektinai turėti ir kiau- kus, pirmiau gyveno Philadel- 

Isz Amerikos iszsiun- phia, dabar nežnaiu kur; teip- 
tauku daugiausiai gi mano pus-sesere Ona Rup- 

ulienos. saite ir Praneiszkus Kuizen-
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lienos.
czamuju
bus isz kiaulienos. I saite ir Praneiszkus Kuiz'en-

Hoover tarė Valstijų admi-. kas. Jeigu kas žino apie juos 
nistratoriams, kad maisto ad-' praszau praneszti aut adreso:kad maisto ad- praszau praneszti aut adreso: 

(to .101) 
Jieva Gajauskiene,

>'71
.
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nistratoriams
ministracija bus paleista nuo*
savo darbo, kaip tik taika bus!

■ »

užbaigta ir prie' to pridėjo:
“Asz nesitikiu matyti tos

atnaujinimo.”

Box 317
.i i

> f'lįM

m *9

^Voodlawn, Pą.
**■ 4 k
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I ‘ Mano brolis Antanas Mas- 

Released by the Committee on lauckas, paeina isz Suvalkų

l,

Public Information, gub., Seinų pav., Kadrenu gini 
| no., Jeigu kas žino apie ji pra
szau praneszti ant adreso:

y k (to 100) 
Eva Maslauckitite,

Springfield, Ill.
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* * KUR BUNA?
Pajieszkau savo moters Ago įjox 

tos Sabaliauskienės, kuri maneq 
apleido 14 metu adgal. Ji pati į Mano sesuo Jelinckiene pa-
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ar kas kitas, arba praszyeziau einanti isz Kauno gub., Szau- 
isz gerb. Klebonu kad pranesz- liu pav..( Rursenu pra., 
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Turiu
tu kame' ji yra, turiu labai svarbu reikaia praszau atsi- 

(to 101) szautk artt adreso:svarba reikalą.
Simonas Sabaliauskas

914 N. 15-th St.
East St. Louis, Ill.

Katre Rudzevicziute (po vy
rui pravardes nežinau.) 7* 
miau gyveno Waterbury, Conn mobilius isz cimento ir badai

Paeina yra drutesni ne kaip isz 
isz Suvalkų gub., Mariampo- džio. 
les pav., 
Tegul ji pati atsiszauke ar kas’ 
kitas danesza man.

Mr. Ant. Rudzevich, 
box 5 Century, W. Va.

(to 100)
B. Juszkevicziute,

447 Detruk St., Dayton, Ohio.
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Dabar fabrikantai auto-
Pir- mobilu pradėjo padirbti auto-

o dabar nežinau kur. me-

1,1 ' ,

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.
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Nesenei gavosi in rankas allijentu mapa padaryta po
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vokiszka admirolą submarinu 
!ant kuriuos parodo vieta ir kur likos paskandytas kokis laivas prigulintis prie allijentu.

r

Mažos kruopkutes parodo ant mapos kur tokis laivas likos paskandytas. Yra tai geriausias 
davadas, kuri vokiecziai patys pripažysta paskandinimus ir už kožna laiva turės užmokėti.

Hooveris sako jog turime siuns 
ti 20,000,000 tonu maisto 
in Europa. — 40,000,000 

kentes bada ir nedatekliu

Dabar prasidedant naujam
sviete padėjimui, prasideju- kaip tas visa atsiliepė in musu 

j šiam karei susmukus, mes ga
ilimo jtrumpai pasakyti, kaip szituose dalykuose musu tau- 
: bus veikiama. Abelnai imant1 tiszka prideryste ir turime da- 

, . . . . . • j galime pasakyti, jog mes da- ryti tokias permainas musu už- administratorius , ; . , Y . . i • . .

Mes turime atsargiai žiūrėti,

žmones. Mes turime atsiminti
i

I

Garlavos parapijos.

Mano tikra 
džiuniute 
cziene.

jus, Kardinolas Farley, . Jonas

Maisto
Hoover, Lapkriczio 12 d. in su -'

Mitchell buvusis majoras mies
> .°- 4 J . r s ; 7/<. 1 Z- 1 • 11 1 .‘Z T

to New Yorko, Jonas Sullivan 
garsingas musztukas, 
Gordon Bennett, locnininkas 
laikraszczio New York He
rald,’ Arcibiskupas Irelandas, 
Jonas Redmond ir Charles 
Fairbanks buvusis vice prezi
dentas Suvienytųjų Valstijų, 
teip-gi Portugalijos preziden
tas Sidario Paes, kuris likos nu 
žudytas subatoje. >

James1

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 

i lusiu, atauga tankus plaukai:
• Gvaranty. Informacijas dykai. 

Pasakykite ’ kitoms tautoms. 
Raszykite pas:

I Drs. Brundzas Cosmetics, 
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE”

sesuo Rože Di-
S3

po vyrui Leskevi-'
Pirmiau gyveno So

merville arti Kingstono, Pa, 
Isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Atesnikeliu kaimo, Sim-

Turiu pas jia svar-
Tegul ji pati ar

no parap.
bu reikalą.
kas kitas apie jia atsiszaukia į

(to 101)
1i» t «!

Drs. Brandzas Cosmetics, 
Sta. W.Abelnai imant ‘ tiszka prideryste ir turime da- 

zl« I ..„4.! _______ _________*

bar nustosime vartoti priemai- ■ manymuose, kokios geriausiai 
szus duonoje j prie kviecziu,1 tinka naujame padėjimo, 
jog mes reikalausime ekonomi- Mums pirmos svarbos dalykas 

7 jos ir taupumo jos vartojime,' yra, kiek ir ko gali suteikti ki-
I jog dabar turime ypatingai tos szalis iki ateinanezios piu- 
taupyti sviesta, kondensuota, ties,'ir kiek jos gales suteikti j 
pieną, jog ta pati, ant galo mes 
turime daryti su taukais.

Mes manome leisti vartoti 
tris svarus cukraus vienam 
žmogui per menesi ir mes galė
sime/ jei pasiseks gauti cuk
raus Europai isz Javos, pra
dėti atleisti suvaržymus laike 
Europos permainų invykimo.

Tos tai yra svarbiausios per- 
ipainos inaisto politikoje, bet 
permainymas taupymo nuo vie 
no ant kito dalyko dar ne visa 
musu politika. Yra vienas da 
lykas kurio negalima permai
nyti, t. y. reikalingumas pa
prastai gyventi, taupumas vi
suose maisto dalykuose. Mes 
turime atsiminti, jog užrubežy-

ant adreso
Mrs. Ahtile Kalėda,

’ > I

kviecziu, tinka naujame padėjime.trinkusius Washingtone Vals
tijų maisto administratorius 
sake, jog musu tautos yra pri
deryste ir laime gelbėti žustan- 
czia žmonija kares sunaikin
toje Europoje, suteikiant jiems 
maisto iki ateinanezios pinties. 
Tas reikalaus Amerikos žmo
nių pasiaukojimo taip pat kaip 
r praėjusi meta.

Europoje dabar badas, Hoo
ver sako, badas didesnis, neg 
mes galime sustabdyti, net isz- 
pildydami savo prisižadėjimą 
ateinaneziais metais iszsiunsti 
isz Amerkos 20,000,000 tonu 
masto. Vien tik sziaures Ro-

I ’ r l' ' i1

sijoj, jis pranesze, yra 40,000; 
000 žmonių kurio mažai teturi 

j progos gauti maisto szia žie
ma. Milijonai tu Europos gy
ventoju, kuriuos galima pa
siekti turės būti maitinami.

Kas link kviecziu ir ♦
Hooveris sake, “ 

geiitinos, Australijos ir

t

Shaft, Pa.

60 DIENU ISZBANDY- 
MUI DYKAI. I '

i1 ' : J. % ■

Prisiusk 20c. dabar|H 
t n

Meskite netikusius gyduoles! Jaigu turite 
dusuli, rumatizma, neuralgija, paralizUs, 
nerviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skaušma bilę kur. Prisiuskite 
20c. del vyrlszko diržio arba 30c. del mote
riška diržą, idant pagelbeti užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus

per du menesius, tada traukije 60 dienu jai
gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą 
adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereike 
laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokito:

, A. 1MHVENS, DepL13-E.
152 W. II Street* New York.

t
toms szalims, kurios mums da
bar labiausiai apeina, kad už
laikyti sveikata ir tvarka.

tai omenyje turint, 
, iki ateinanezios 

pinties sztai koks padėjimas: 
trūksta apie 3,000,000,000 sva
ru kiaulienos,'pieno dalylęi, ir « 
aliejaus ir apie 3,000,000 tonu 
galvijams maisto. Jautienos 
yra užtektinai, kiek galima isz 
šiunsti ant mėsos siuneziamuju 
laivu, 
ir kitu maisto dalyku, 
Amerikos visuomene taupys, 
kiek tik galima. Nors to cuk
raus ,kuri manome gauti už
tektu paprastam vartojimui,

Visa, 
anot Hoover
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t Vakar, tai yra Gruodžio 
15-ta diena mirė kun. A. Sta- 
niukynas; Amerikos Lietuviai 
nustojo didelio veikėjo ant tau 
tos ir bažnyežios dirvos.

Jojo didžiausi darbai: 1) Pri 
dėjo dideliai prie tautiszkol 

j susipratimo Lietuviu Ameri
koje, ir “Draugo;” 2) rūpinosi 
nepaprastai našzlaicziais pri
sidedamas prie insteigimo Chi
cago  je Labdaringa draugija; 

•3) insteigimas Szv. Kazimie- 
rio seserų vienuolyno Chicago •

tas turėjo uždėti ekstra gromat (Hdeliai prie tautiszko
neszi idant atnesztu gromatas 
in redystia, kuriu pribuna dau-! 
gybia isz vjsu szaliu — tai yra 
teisvbe.

i

4 Ik- I#
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ru-

taip pat bus užtektinai 
jei tik

1

t

Dovana Visiems Dykai
h

4

I
M

Ajriai kunigai, kaip prane- 
szama laikraszcziuose, neseneiį 

t Į*iv 14. V HJlllAVFlJT Aiv V/11J V ”

prasze. kad popiežius rerkalau-l^ knr pasiaarbuo<lamas iki 
tu Ajrijai neprigulmybes .Ka gkut}niu .j ^ejo ga)va 
daro lietuviai kunigai Lietu- niir(lamns nuo (1žiovBg 
vos nepriguhnybes klausyme?j tlžmokek jam gausiai

už jojo padarytus bažnycziai Ir 
i tautos nuopelnu. I ’ t ’ • .I ..

Mraszo 11 Tėvynė. ’ ’ Lietuviu
kunigu yra apie lįOOO, bet ar 
jie kreipėsi in popiežių, kad jis i 
ju tėvynės politiška ja ateiti- Į 
m i pasirūpintu?
skelbe koki nors reikalavima 
pannszn ajriu kunigu reikalą 
vimui?....

Ka'daryhr'lietuviai kunigclh ■ 
jei paaiszketu—jkad popiežius 
yra linkės remti,didele Lenkija ^pĮpĮ^
su prnnngta prie jos autono
mine Lietuva? Pannsziai ga-j

tai Ar- je badas žiuri in akis, kuomet 
? kitu! pas musu viso pilna. ,

szaliu prieinami sandeliai bus
panaudoti, kad suteikti svietui mon nauja maisto situacija 
baltos kviecziu duonos.
cziau reikes padėti daug

- ”giu,;

Mes turimo dabar paimti do-

Te- sviete. Mes turime atvyrai pa 
, kurios din 

bo i malant, riuohitinio taupymo džioji dalis yra arba gruve- 
ir pasistengimo nieko nenu- suose, arba soči jaliuose i gaiš- .H

ruošė. Europa su sunaikinto-

dar- žiūrėti in Europa

jei kitos tautos vartos dabarti-
' ' ■. i * * ■„ 'l

porcijas, teeziaus,nes mažas porcijas, teeziaus, 
jei tik bus kiek padauginta Eu 
ropoję, tai jo visur bus perma- 
ža. 
nai

K i L 9 • • I

Kavos visur yra užtekti- j ' ' . ' i. * » .
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Nustebinantis laikrodis, naujo iszradiino, apie 
Laikrodis yra naujausiu iszradiinu laikrodžiu srityje. 

Apie jo praktinguma kalba žemiau paduotas apraszimas:

Tai* kas noris nepaprasto, 
kuri dar nėši girdėjos.

qv;,m.AC AwahVo nnrtFTT/wx ir’minutąs kaip ir paprastas laikrodis; bziauies Amerika, anot Hop-' tBin kftd „ftll but ucnii0 ir nesudeca. ir
1—Rodo valandas 

bziaures Amerika, anot lloo- > kad gall but ugnlje ir nesudega, ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 
ver turės suteikti 60 nuoszim- * -3—* užsukt "reikia tik syki in 8 dienas; 4—laika laiko geriau negu koks nors 

i . ’ . , : . e, j kitas lakrodis ir nesuvelins nei niinutos; 5—gvarantas ant 25 metu; 6—sveriaežiu viso svieto maisto, o Su-10 svaru; » •* - - . . . .................................................
vienytose Valstijos ir Vakaru mieganti .prikelia isz miego ir iszvelka isz lovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties 
T , . ’ . ,. OA AAA tamsoj-nereike keltis ir žiebt zapalkos idant pamatyt kokia valanda, tik pa-
JndljOS galės iszsiunsti 2U,UUu,- spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrikos szviesi; 9—gali kartu 
000 tonu vietos 6 000 000 tonu szviesti ir Skambinti; gali but kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del paszau 

’ ’ . ’ kimo reikalaujaumos ypatos; 10~turl agzaminMAlftim“ ’«»»«««♦«
normaliais akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir dantų;

: laimi.pasekmingą gydymui nerviszku ligų; 12—turi savije nesudegamąja ban- 
I kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningame, antras brang-akmenims 
. sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atydaryti tik 

qn Vnlofiiftssft dniio* nririidnin ’ žinanti paslaptį ypata. Kombanicijos numeris užsistato. Su kožnu laikrodžiu 
'I fe P, J , pąsiunezianie pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo

kad galima iszsiunstirtiėk mais gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki; laikrodi pirktum,'. vis-gi 
to ir vrmtino’ni ? rm«1 S°resnio llž sžita negausi.. Szitoks laikrodis privalo 'rasti? kožnoj stuboj, nes9 ypatingai galima pas Jį8 yra netik reikalingu bet h’ pagražinaneziu namus daiktu. 'Nerasi žmogaus 
džaugti dviem f dalykais, ku- kam szitąs laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje įgali užtekti ant keliu

1 metu, o paskui labai lengvai in dėt nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinoslme tik po $9.95. Laik- 

įikrinta kaina kviecziu ir isz- rodis yra tokis, kaip apraszytas. Jei jumis nepatiktu, gražiname piningus. 
. . ■ nVKAT ViftTSZir AT nVK AT hnn kranam ezifn rrAlnfchii 5ii InikrnrirJi

2-r»adarytas isz geriausio metalo

4—laika laiko geriau negu koks nors
. - ■ - " ’ • 

1

mesti fszalyn. Dabar bus per
maina ir musu politikoje, nes mis dirvomis ir isznykusiomis 

. dabar mes galėsime leisti var- bandomis, Europa su visais jos 
isz

Jeigu turite -senas maldakny j 
ges, prisfinnskyte in redakcijej 
__r >__ji__ __i ■ ■"j.i:.. szu.

yra didžiausia palaima, nes 
nors musu maisto tik 25 nuo- 

1 szimtisr susideda isz duonos, 
Europoje-$i tdidesne maisto 
dalis yra duOj$l (50-60%).

Geras užderlius, kuri mes tu

Ar jie pa-

I 
greitai, 

} Siunskite ir kitokės knygfts ap ™ 
j daryti, nes knygos bus ' bran
gios, o kitu visai negalėsite nu- 

Apdaryta 'knyga 
ginus užsilaiko, kas . parodo jog 

. t . ■ . .. . . . .
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ant apdarymo, nes nauju ne "
galesite nusipirkt

I *

.. ....... rr . . Tr.. {skaitytojai ^lajapiyh ir guodo Ii nfoiTiirti nna K viafoTitĮ i/ilro < . I
^as Ryme geriau ir daugiau
Ii netikti. w Kristaus Vika-Į ją.kyra Stojas Akai-

(t.iL)
klauso užtarėju Lenkijos, negu .1

T Jotu vos. , 
Nesenei in musu

tymo; 
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ežiu viso svieto maisto, o Su- 10svaru; .
vienvtose Valstijos ir Vakaru mieganti .prikelia isz miego ir iszvelka iszlovos, kad jin nutildytu; 8—Nakties
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7-—turi skambuti kuris teip smarkei skambina kad ir kiecziausiai

' . .. 1 .. . ,. >,

Indijos gales iszsiunsti 20,000,-

iszsiuncziamuju
■ ' V *" ’

priesz kare laikais
,i . r • k

spausk guzikuti ir visas laikrodis apszvieczia elektrikos szviesi; 9—gali kartu

iszsiuncziamuju
. U 4’

kimo reikalaujaumos ypatos; JO—tuyi egzaminuojama lempute del isztirima 
11—turi elektrikos baterijatoti kvieczius be jokiu priemai gyventojais mintaneziais

Kvieėziai sziais laikais porcijų arba in vairuose bada
vimo laipsniuose, o didelis 
skaiezius buvusiuju po vokie- 
czu globa aktualiai .mirsztan- 
cizus isz bado. •

Žmonių gyvenimo loszęju 
grupe, kuri visa tai sudarė, be- 

i sarmatos palikdami 
. . v. . | 1 •• • 1 1 i 1 U I • 1» 1 » 1 • V111A1 T ABAOmi AA VAIKAI IBZBIUBIIIie KOZIRIUI SZLia gVICZIlU glUZU liUKIlMlCll

[to, jog mes užtikrinome gera, an arki ja ir bada milijonams J ^kyjnas kiaulių Rainos uki- ;priedo, ims užsisakys ;pas mus apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis
. - . . •• • J ♦ • 1 • 1 i  IfefeifeMfel -fe.Mfe.M-fe J J!fe.Vfefe. X   -fe-   —AA fel-fel— IfefeT- A-fel— Afefe Afe.JfefeA-fei-. — ŽJ1.-

u. , X. _
galime džiaugtis, jog musu au-

rime szi meta yra isz -dalies del ga be
, . ■ ..... .vpi . J ... _ I________U!..

javams kaina, ir mes teisingai bepajiegiu.
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Maisto politika ‘ Suvienyto
kine spintele dviems perskyrimais, vienas piningame, antras brang-akmenims 

žinanti paslaptį ypata. Kombanicijos numeris užsistato.
pąsiunezianie pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankumo
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dzaugti dviem f dalykais, ku- Kam szitąs laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje įgali užtekti ant keliu 
1 metu, o paskui labai lengvai indet nauja, Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia 
bet mes-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinoslme tik po $9.95. Laik- 

. . . 7 . _ - • Jei jumis nepatiktu, gražiname .piningus.
DYKAI V1SISZKAI DYKAI iszsluslme kožnam szita geležini gražu laikrodėli

M M fe. fe M ’ "* T h. ' . fe fe fe« fe M H fe fe • fe fe fe. . M fe fe fe

. • ninkams laike iszsiuntimo kon- Xra ®e^a3 dirbantiems žmonėms, nes stipriais lukaztais ir tvirtais vidu-
1 I rials, laiko laika teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dauginus o mes duosimo

: per trumpa laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo 
“ ‘ 1»jei nori pirkt sau ar kam nors dovanu, tai prisiusk 

50c. o mes tuoj iszsiusime laikrodi su laikrodėliu. Liku

riuos tautą priėmė, būtent už-
■ » ' 1 k ' L

.i

■n . , vi . . i. i , _ j . , . . i nais, lamo laika
, .Prie kares užbaigimo neina-1 trolon, tuo padrasmąnt augini- jumiš-diskai, tik

ginmo ir taupymo politika gąli j&u prisidėjo pats badąs, bet ,ma ir sumažinimą tąuku sto-
i suteikti pasauliui kasdienines' mes

I X ««»• i ‘ ’ I .

duonos, kuomet jiems , .trūkstą, žmonių taigos laike. <
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nuvėdejn viena sząpa.
inejo, uždare visus ir neiszlei 
do iki rytojaus.

Juozukas iszalkias,
lias, o vela susirupinias, jaute

isi labai silpnu, jog ant kojų ne- 
, Džiaugėsi

Kada
•'•I M

susza-
B
B

R!. I.WP W ft

Prancūzas sergsti 
kapitoną in nelaisvia, nes teip 
paslėptas gerai, kad jin vokie
cziai nematytu ir neiszgi ulbė
tu. — Tik musu skaitytojai yra 
“smart” sznipai ir gali jin su
rasti. — Kur jisai?

In aukso fabriko.
Tikra isz Lietuvos teisybe.

Kada naktis užėjo, kožnas 
jieszkojo sau vietos; vieni gule

I į 
'galėjo pastovot.
. tiktai tuom, jog jau ant vietos, 
; kurioje tuo jaus pralobs, 
damas ant grynos žemes, 
juto kožnam sanaryj skaudėji
mą, o labiause galva skaudėjo; 
pradėjo szaltu prakaitu prakai 
tuot, po tam pagavo drebulis. 
Ant galo užmigo tokiu miegu, 
kokio niekad neturėjo. Sap
navosi jam visokios baidykles, 
o Mariute su kruvina krutinę 
su pirsztu grūmojo... baisus tai 
buvo sapnas!

Dar nebuvo praszvitia, 
triukszmas ir riksmas pabudi
no jin. Juozukas pradėjo dai
rytis, nes nieką negalėjo matyt 
teip jam galvoje maiszesi. Ant 
galo kaip galėdamas pakylo 
nuo aslos ir pamate ant stalo 
duona ir kitokiu valgomn daig 
tu. Nes ka? neturėjo 
skatiko; o ne p.o ilgam, inejo 
koki tai barzduoti ponai. Bu
vo tai fabriko dažiuretojei. Tie 
sustatė glitoje ir kožno klausi
nėjo, o nevat ir Juozuko,

Gule
pa-

praszvitia

ano
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AMERIKONISZKI KAREIVIAI KURIE GYDOSI NUO SUŽEIDIMU ANGLISZKOSIA
LIGONBUTESIA.
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Vokiecziai terioja kraszta. — 
Prusa Lietuva sujudime.

Orga

I

«

Turime tokiu merginu, 
Ka jieszko kitur vaikinu, 
Jeigu kur balius atsibuna, 
Tai in tonais ir pribuna.

Strytkariu szeip teip atva- 
v . < l . . ziuoja,

Isz Amerikos Lietuviu Tary
bos delegatu Szveicaruosna 
laiszku sekamas patyriama 
apie stovi Lietuvoj K,

Vokieeziu militare; valdžia 
Lietuvoj panaikinta. ’'
nizuojama civile valdžia ir ad
ministracija. Vokiecziams pa 
siduodant, Lietuvoj bebuvo in 
10,000 vokiszku karininku. Jie 
sudarė savas tarybas-sovietus, 
pasisklaidė in burius, kurie plo 
szia ir gyventojus baugina. 
Viskas, kas tik vertes turi, dar

f

ant suolu, kiti ant grynos as-i 
los, pasidėjo krepszius po gal
va. Juozukas norėjo gulėt gal
va pasidėjus ant stalo, nes An
tanas kalbino kad ejtu su juom 
kamputije ant žemes. Juozukas 
paklausė jio rodos ir atsigulė 
szale jio. O kad ant žemes ir 
kieta buvo, vienok užmigo ir! 
net ant rytojaus pabudo. Nes 
kaip nusistebėjo, kada Antano 
szale jio nebuvo.

Gal iszejo in miesth pa- 
sivaikszcziot — pamislijo sau, 
o matydamas, jog kiti perkasi 
sau pusryczius, nuėjus papra- 

saves.
da savo pusryczius i 
sztai tarpe gowedos pakylo su- 
miszimas — 
szius ant pecziu:
suprast, jog rengėsi in kelione.

Juozukas paskubino su pus- 
ryežiais ir sieke in kiszeniu del 
užmokėjimo piningu, 
laime — ane skatiko.
kas pabalo ir pradėjo verkt. 
Suprato, kad jin Antanas ap
vogė ir pabėgo.

Isz jio aszaru pradėjo visi 
juoktis. Ka jis dabar nuken- 
te, to neraszysiu, tiktai ta: jog 
tas ponas priejas drožė su ran
ka per galva, jog net skiybele 
ant ausu užlindo ir paszauke:

, ne-<

a

sze ir jis del ** "Vv "f J*" f*1*N ebuvo 
suvalgius,

visi dėjosi krep- 
galima buvo

Nes ne-
Juozu-

nes 
. tas nieko neatsake, ba nesupra
to apie ka klauso.

Dasiprotėjo, kad juos dalina 
prie visokiu darbu. Ant galo 
nuvede in apnikusius murus, 
o kada in viena Juozukas in
ejo, pažino, jog tai kalve (kuz- 
ne.) Dideli kujoi, kuriuos ga
ras kilnojo, musze iii geleži net 
žeme drebėjo. Buvo tai gele
žinis fabrikas.

Juozukas nusidyvijo, ba no 
tik aukso ir sidabro nebuvo ma 
tyt, bet nevat ane mažiausio 
szmotelio misingio.

Kada teip valandelia žiopso- 
josi, prisiartino priekio kokis 
tai suodinas žmogus ii*,

f

o dy- 
vai! prakalbėjo lietuviszkai;

— ,Tu liętuyis? o ka tu czia 
nori?

Juozukas but jin pabuezia- 
ves, bet susilaiko ir, pasakė kad 
esą lietuvis ii, jog pribuvo czia 
ant darbo, kad ka uždirbt.

— D ar iu kekis meist /ris?
— Ne! ‘ ’
— Tai niekai, labai niekai. 

Tai tu czia pražūsi, ba niekai 
uždarbiai.

Juozukas dirstelėjo in kal
banti nedatikedamas.

Z ■ • 1 ' I1 —<!'■ .. , « į •

— Uždarbiai niekai? juk 
ežia aukso randasi teip daug,

1 ! ’ ' 3 r ' - U O*

vek, imkis prie darbo, ba dažiu 
re to jas jau kreiva akia žiuri.
Nesziok sztai tas geležis, kur 
kiti neszioje.

In Juozuką kaip perkūnas* 
trenke, kada ta viską iszgirdo, 
galvoje pradėjo maiszitis.

Nuėjo in ta vieta, kur kiti, 
pasilenke imtie geleži, nes puo-

an;
.4. ’

lopinti, o kaip kur daigtais ku 
ka tai isz tolo nas buvo, matyt.

nele linksmai kuriu osi.
gana kad lijo, bet ir szalta bu- mus pratarė: '

— Motin! motinelia mano!...
Tame vyriause duktė pasta-

Ant galvos turėjo szlike- te ant stalo žiburi, visu krau
li, prie kurio buvo jau tik puse jas gislose sustingo; valanda 

Žiponelis trumpas, tylėjo, o po tam visi suriko:
— Juozukas!!!
Petras, negalėdamas ’szsilai-

vo. Vieszkeliu nuo miesto ėjo 
kokis tai biednas pakeleivin
gas

inatikelio.
suplyszias, o kokio buvo ceikio 
jau negalima buvo pažint. Kel
nes buvo marszkones, kolei su- kyt, sodo ant artimiausio šuo- 

lėlio.
Apie apsia- Kas per regėjimas! — atei- 

temijo, prisiartino prie Juozu-1 vima negalima pasakyt, ba tai, gis guli ant žemes prie kojų 
ko, pakele jin už galvos, pa- buvo ano czebatai, 
kratė pora kartu, 
kas jokio gyvasties 
iszdave.

— 4 4 Donner-weter!
Keri isktodt!”

Po tam liepe negyvėli ati- 
traukt in paszali, o 
mas sau po nose nuėjo toliaus.

Darbininkai nuvilko Juozu
ką ant meszlu, ka kampe gulė
jo, uždengė su skuduru veidą 
ir juokdamiesi ėjo prie savo 
darbo, kaip rodos nieks neatsi- 

į- < (b* ** 1 ■ t k»i|Įk.<jb ■* ihr • įi»

tiko.

le ir jau dauginus nekėlė... 
alpo.

Pažiūrėto jas,

pakele jin už galvos, pa
nes Juozu- 
ženklo ne-

buvo ano czebatai
I rykai, ar kas kitas.
nos kojos turėjo naginiu

ane czeve- Petrienės, kuri be žado ant vie 
Po valandai atsi-

der

szvilpda-

3

Juozukas kaip del mus ži-; 
noma, ne buvo sžlektu, 

prisikalbint.
sakyt, kad 

— sunkei

r

tiktai
davėsi valkatai 
Ne galime teip-gi 
jis be kaltes; ypacz 
nusidėjo, už ka sunki kora pa
tiko. Priežodis sako: “kas 
pikto imasi su replukems, ta 
velnes tveria

Arba kitaip:

, o 
eitos iszszleivota czebata 
be aulo.
lel pakeleivingo szalta, ba te
kinas bego, kad tik suszilt. 
Sustingusias rankas kavojo in 
enti arba viena in kita tryne.

Pakeleivingas tas alėjas in 
kaima, stojo prie pirmutinio 
namo, kuris, kaip žinome, prie 
Petro prigulėjo.' Valančia prie 
turiu stovėjo, po tam ėmė už 
klamkos ir, kaip rodos, sii bai
me in priemenia inejo.

Petras su Geruliu buvo szian 
lien pas vaita su reikalu.
vo dar saule augsztai, kada su- 
ijryžo.

Ant vie- j tosstovejo.
ant kvotėjo ir pradėjo gargei verkt

L, nes
Kaip rodėsi, buvo

o pasilenkus, prikėlė nuo že
mes, pabueziavo in galva ir ta
re:

Tai tu d a gyvas, Juo-
zuk!

— Teip! teip! tai asz, moti- 
nelia! -— ir bueziavo jei ran
kas. Pripuolė po tam prie tė
vo ir puolė ant keliu verkda
mas:

Priežodis sako:

Bu-

Petriene tu ore

ve(.

O po baliui adgal pekszČzios S* langai ir durys, gabenama 
gicharuoja, 

Baisei iszrodo tosios valkatos
Ypatingai laike dienos.

Ne dyvai, naktimis trankosi
Prie vaikinu kabinasi,

O vaikinai ne toki kvaili, 
Traukėsi nuo valkatų toli.
Argi jau niekas tokiu nesu

valdys,
Ir kada sarmata padarys ?

Kad namieje sėdėtu, 
Darbeliu užsiimtu,

Ant balių ir kitur besitrankytu
O ka, motynele džiaugėsi,

y

Kad dukrele po balius trankosi 
Paskui vaikinus ganiojesi. 

Tokios merginos, džievas gė
dos neturi 

Ir ant nįeko nežiūri.

1

Tai jau gana, 
Jeigu boba spanga,

Nesenei isz Chicagos pribuvus, 
O jau latrystei atsidavus. ■*

Gal Dievas perkūnu užleisti,

kareiviais isz Lietuvos Vokieti 1 >

Vokieeziu kareiviu so-

užsiėmė milici-
Isz pra- 

susirasze

:— Prakeiktas szunio 
staugkie teip labai!

Juozukas jam su 
pradėjo pasakot, bet tas jio ne
suprato, tiktai paszauke:

— “Vorwaerts” (greitai.) .
Czia volą szinkorius pradėjo 

Tekt, kad ja muž pusryczius ne 
užmokėjo. Priszokias szinko
rius nulupo nuo jio naujo ser
mėga, primetė jam 30 kapeikų, 
davė pora syk in kupra ir per 
duris iszstume.

Apsiraudojas ir 
nias ėjo su kitais nežinodamas 
kur, ant galo *sedo in vagonu 
su kitais. .

I * . • * 1

Dabar pajuto savo nelaime^

verksmu

susirupi-

jog galima imti kiek nori, q ir 
ant dienos po cleszimts rubliu 
uždirba.

~ Ar tu isz proto iszejei
!__? ■. ii juokėsi, nepažins- 

isz krnj tau tas in gal-j 
va inlindo?

** • U V .

vžmogau! — 
tanias

1 Czia niekur auk-
•* " .. u V , • ■ A ' . > ' 1 r ' I " J

so nepamatysi, kibą pas žydą; 
skrynioje., .0 ką apie uždarbi, 
tai tau pasakysiu; gausi ant 
dienos 45 kapeikas; už tai turi
tai tau pasakysiu

pats save jnaitint.... Nes kač 
tau teip pasznekejo?

— Antanas —
i . 7... . •

Juozukas.
* •• \( I *

M

ir pabalo 
.1 • t

A/

su kai viszkom 
replems.,,’ Arba kitaip: “kas 
tiktai viena žingsni prie pikto 
žengs, tai toliaus teip gilei in- 
bris, jog jau negales sugryžt?’ 
Juozukas padare pirma žings
ni — prisipildė szirdis lokamst 
va; antras žingsnis — priesz te 
vus melas, treczias — puikybe.

Draugavimas su szlektais 
žmonėmis teip yra bledingas, 
jog geriausias in niekus pa
virsta.

Geluonis, 
trucizna, norint pamaži, 
nqk prisiims duszias, o 
cziaus geram paklyst, ne kaip 
szlektam pasitaisyt, per ka pri
valo kožnas su paklydėliais ser 
getis draugaut.

M-

kaipo nuodėmės
vie-
ar-

— Kas per Antanas?
u.

Antanas Dusas — atsa- kriczio mėnesio.

Juokai draugu spenge jio au- -ta .vasara dirbo, 
syse, o pilnas vagonas buvo du- 
mu, jog net Juozukas už biskio 
neužtrosz)<o, Geda priek tam 
buvo, kad be sermėgos. - Viso
kios misles painiojosi jio galva

syse, o pilnas vagonas buvo du-

Buvo’ tai prie pabaigos Lap- 
Viskas buvo 

Vejas blaszke ap-

Gerulis užėjo pas Pet
ra ir abudu už stalo sėdėdami 
sznekucziaVo. 
tarpu buvo pas karves.

Buvo jau tamsu ir Gerulis 
pakylias norėjo ejti 
tame priemenios duris sugirgž
dėjo... .

— Kas ežia? tnrbut kokis 
ateina sveczias.

SvecŽias neatėjo, 
duriu stovėjo.
klamka barksztelejo ir sztai pa 
keleivingas stojo duryse.

Pakeleivingas inejas ane žo
di nepasako, tiktai prie duriu 
stovėjo. 4^ * > v. •

namon.

tiktai už
Po valandai,

Namiszkiai, nusidy- 
vija žiurėjo in ateigi, kurio nie 

Petraskaip negalėjo pažint, 
atsistojo ir tarė:

— Na, ’.sveikas. ( 
vynia nori gaut?

Ateigis nieką heatsake.
1 — Tui’but vokietis —

v •

Gal muk

tarė 
vela Petras atsigryžias in Ge
ruli kaimynia, kalbėk tu in 
jin, ba žinau, 
kiszkai moki.

nachte V11

— Teveli! dovanokie man!,
* '

Petras nieką neatsake, tiktai 
pavelijo Juozukui ranka savo 
pabueziuoti. Buvo užpykins, 
bet atstumt nuo saves negalėjo 
o teiposgi bijojo jin teviszkai 
pasveikint.
dėjo savo ranka ant 
ir paszauke: ♦'

— Kelk!
Kada pasisveikino su tėvu ir 

visais namiszkeis, tylėjo visi. 
Juozukas nežinojo, ka pradėt 
kalbėt; stovėjo viduryje stu- 
bps ir kepuria sav o rankose 
mankė nežinodamas ka daryt. 
.Vietoje sveczia pasodint ir kai 
bet, visi kaip in kokia baidyk• 
la žiurėjo.
pirmas prakalbėjo:

; — Seskie, Juozuk, czia prie 
į mus! gal esi nuvargias.
isz toli sziandien .atkeliavai ? -

Juozukas nenorėdamas se- 
do, dirstelėjo nedrasei in Geru- 

I Ii ir tyku balsu atsake: .
— 0j! esu labai nuvargias

Ir ta boba nelaba užbelsti, 
Ir tuosius žilus girtuoklius, 

Senus paleistuvius!

0* e
*

Buvo užpykia

Po valandai pa- 
J uozuko

Dabar gi Gerulis

Ar

sziandien iszejau isz Aleksoto. 
Isz pradžių ėjau per diena po 
7 mylės, o dabai* priesz 
vos galėja ūpo 3 padaryt.

gala

Dvi giminaites,
Gražios diedienaites, 

Ir da kūmutes, 
Meilios abidvi bobutes t

Nuolat prie lango sėdi, 
Kaip kas ejna tai žiuri, 

O ir in sveczius pavadina, 
Ba mat alaus užfundina.

'J 1 < i * !| . ,»

O kaip katras nusilaka, 
Tai ir nakvoti pasilieka,

Bet kada pabudias apsižiūri, 
Tai kiszeniuje cento neturi.
Tokiu tai turime kumueziu 

Perkytrusiu bobueziu.
Bet jeigu terp saves susieda, 

Tai viena kita ižduoda, 
Vagilkom iszvadina, 

Ir da kitaip pavadina.

j°n.
vietai su^me ir po sargyba lai
ko Bavarijos princą Leopoldą 
Raudondvaryje, gi generolą 
Hoffman’a Kauno tvirtumoje.

Lietuviu veikėju' būrys, 
ypacz p. S Banaitis ir dr. Ro
kas Szliupas,
jos organizavimu.
d žios milicijon susirasze in 
20,000 vyru. Beda su ginklais 
— ju milicija labai mažai tetu
ri ir nesuranda budo gauti. 
Lietuviai stengiasi perkirsti 
geležkelius Vokietijon, kad su
stabdžius Lietuvos turto gabe
nimą, ypatingai pinigu isz Vil
niaus ir kitu miestu banku isz- 
vežima Vokietijon.

Lietuvos ministerija dar 
nepilna.

Lietuvos ministerijos nevi
sai taip susitvarkė, kaip pirma 
buvo praneszta.
nebuvo dar pilna ir sekamieji 
vyrai užėmė vietas ir veike: 
Premieras ir uŽrubežio

prof. A. Valdemaras 
Apszvietos prof. Jonas Yczas. 
Vidaus adv. Ladas Staszinskis

adv. P. Leonas 
Finansų adXr. Martynas Yczas 
Ukes agronomas Tūbelis

Prusa Lietuviai susikalde.
Lietuvos žemlapis, Lietuviu 

Informacijos Bjuro Washing
tone prirengtas ir A. L. T. de
legacijos Szveicarijon nuvež
tas, pateko vokieeziu ambasa
doj! Berne, o isz ten Berlinan. 
Vienas Vokietijos Reichstago 
lyderis pridarė jo kopijų ir 
Prusa 
Žemlapis 
tikslu Prūsu Lietuvius 
gazdinti” Lietuviu norais Ma- 
žaja Lietuva su Didžiąją suvie
nyti.

Pasekme, vienok, buvo ne ta 
kokios vokiecziai lauke. Prū
su lietuviai susikalde in daug 
frakcijų; abelna pasiskirsty
mo linija ta, kad jaunimas 
stojo už susidėjimą su Lietuva 
gi seniai vis dar Prūsijos lai
kosi. Isz daugelio vietų siuns 
ta Prūsijos Landtago atsto
vams užklausymai ko dabar 
Prusa lietuviams laikytis — ar 
ejti su lietuviu tauta ar vis dar 

Į prie Prūsijos skaitytis, Agita- 
cijon už susivienyjima su Lie
tuva pasileido keletas Prūsijos 
lietuviu oficieriu. Tarp ju pa
sižymi oficierius Digrys. Su
judimas ir susierzinimas esąs 
didelis.
Lietuviu Informacijos Bjiiras.

........ . ................... ..........

i Reikalinga^Kriauczius.
Reikalauju kriaueziaus greitu 
laiku. Prie senu taisymo arba 
nauju drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados ir gera užmo
kestis.
reso:

I f

Ministerija

Justicijos

Lietuvoj iszplatino. 
buvo platinamas 

“isz-

Jau tosia Luzepiesia jura bobų, 
Labai nelabu, 

Daug ten yra girtuokliu, 
Ir dideliu tinginiu.

Viena tiek alaus prikirto, 
Jog net isz Įvežimo iszvirto, 

Vos sprando nenusisuko, 
Ir pasaitai nepatrūko.

Gerkyte kvailiukes, 
Jaunos ir.,senos bobukes, 

Tai ilgai gyvensite,

j?Į,

i

kad biskuti vo-
i ", ■ M

H I
•I . , f

Wolt Ihr hier (ueber- 
paklause Gerulis.

Pakeleivingas ir dabai* nie
ko neatsako. <

Petras pažiurėjo nušidyvi
jas in Geruli, /ba-. mislijo, jog 
tai niebylis. Po tam iszejd Pet 
ras isz. užstales,. noredaipas. su I 
ateigu ant pirsztu kalbėt, nes 
vos pora žingsniu padare, su
stojo nusidyvijas dr persigan-

• m • i i • • • •

■ < • y , ' > ,<> • ' •r N

■ pati isz lauko ir kaip tik jįa at i " ? : . i ’ ' ’ t1 . 1 - • 1 '

(

Toli aus Bus f
Kolei neužsigersite.

■w

<i . ^1. , i. į # (JĮ
©A1 ’ V' ‘ 7 V . % • ’■ . ’■ t • '■

ko Juozukąs.. dpebanczoniis Ju- ipageltia.
poms — tas pat^.^^^įpereU.uuogintas nuo medžiu szakas,

~ ’ > , ' ,

— Oj! pamena ta szelmi, 
teip, tas? Na, tai nedyvai. An 
tanas czia dirbo,, nes nepraėjo 
dvi nedėlios, o jau savo drau
gus apvogė, o teįpos-gi ir ma-
(ivi nedėlios,

y J

kone Ifožna diena lijo, per ka 
baisei dideli purvynai buvo, 
įog su klumpėmis negalima bu 

Pull|ąi kuosu iry o iszbrist.
varnu lakstė, tai > vela ant me
džiu užtupinejo, o reke, jog net

i

APSISAUGOK NUO LIQU!
. ................ „ ■

4

Asz nežinau, ar tai teisybe, 
. ■'' ' '!»į' ' ■

Dabar po karei pradėjo platin- Jog Detroite insiszakninio
tis invairios ligos. Todėl kiek
vienas turi būti pasirengęs nuo 
ju apsiginti....... Nusipirk Dak-Nusipirk Dak-

“ Senos Slap-
■ *■ 14

į * i 'f • ,

]W apsiginti 
tariszkaknyga 
tybęs ir Nauji Issradimai.” Ta

Senos Slap 
r. ' " f ‘'

kad tame ant kart sustojo iru- ne* tai pasodino ant puses 
kis, atsidaro vagono duris ir metu in kalini, o paskui iszva-
kunduktorįus užriko:

— ‘1 Kaus9 9 (iszejkit.)
Visi mėtėsi prie duriu 

tarp ju ir Juozukas. Czia su-
9 O

/ «* > ‘r ‘ . t ’ t

re ir vela sugryžjas prižadėjo, 
> I 1 , < » ? 4'1 , . .» ,1 ’ ’ . • ♦

jog žmonis prįksflbines. jp;fab
riką... *

■1 > f . AI» *7 v * , / . ę. . •

Gaila man tavęs, bet V
i

tai sveika del tayes paprasi
B r;-----------f- 4J —----

state visus in glitą ir sargai prie vargo. X) dabar ne sfo-
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miela buvo klausyt.
Vakaras artinosi *

.• 'L M a

tyt, per ka gyventojai po dieni 
r,^ ■■ 1 1 • •

niam darbui griiicziose i

Pradėjo dias. Toje valandoje inejo, ir
i . . . ‘ 1 • a oH&ari ' .a'a f

-
j

sėdėjo.| eigis par.egejo, puolė priesz jia
| i 1 V . • v • • ‘ •

knyga bus tikru tavo ir tavo 
szeimynos sargu 

150c.
antraszo
50c

Prisiurbk

Vakarais ne kurie skaldė bala- Rt keliu ir pradėjo '.garbiai-
’ -■‘ i . oPerŠigandus motere■ms, kiti panežips suko; mote- verkti.

J •

res vorpe, o ant kudmento ug- .1
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per Money Order ant szjo

' (t. D. 17.)
O. J. GADMAN,

•ĮįM^

,f1 r f

(t. D. 17.)

5124 Broerman Avė 
St. Bernard, Ohio, 
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girtybe?
Ypatingai bobeles, 
Geria per nakteles.

Motei?eles, tai yra labai ne-
. - | gražu, j 

Nęprižiureti vąįku mažu, 
Per naktie girtuokliauti, 

Ir paleistuvauti.
Sziandien. nesakysiu, 

Ant kito karto pasiliksiu, 
O kad duosiu, tai duosiu,

N?’

V.

j

I

1
I

Atsisząukite ant ad- 
(to 101.) 

John Bigelis,
Box 121 ' Port Carbon, Pa<

1

Girtuokle koeziuosiu!d
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Žinios Vietines

i *

i zvertis meto.

Ptarninke pripuola
Lank. P. Marjois J. pag.

- Szita sanvaite pripuola 
Pasninkas Sė-

redo j, Petnyczioj ir Subatoj.
- Tiejei ka sirgo influenza, 

tegul apsaugoje savo sveikata, 
nes gali vėlai apsirgti. Infuen 
za pradėjo vėla grasyt po ap-1 
linkiniu.

Lyg sziam
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Juk geriau

užsiemi-

>

f

.wir> Mft'lyii'i. )* 
' W|F JI. ' 'r ’ '* ' ’ ” ' j

/

r . ■Aw 
4 A i Xi

ir

K V1"

v
\ H*1. . L

MM CM

*>

PRIBUS IN AMERIKA.

I

Fžumcii Higashi Hjghihli.
(tuning, 

admirolas 
atlankys

Higashi 
japoniszkos flotos, 

Amerika neužilcio.

Fushimi.

Atplauks isz Anglijos kelione
je iu Japonije.

Now Yorka,m
Kada pribus 
pasitiks jin

u ženklyvos ypatos ir pavieszins 
i-1

o prick tam

Laidotuves

laikui mažai 
saliuninku innesze savo apli- 
kacijes ant laisnu.
turėti koki naudinga
ma ne kaip varyti bizni baimė
je ir be naudos, 
saliunai neužilgio ir teip dings.

Fiorentina, dvieju metu Į 
mylema dukrele ponstvos V. 
Jusaicziu, mirė petnyczios va
kara nuo krupos.
atsibuvo Nedėlios ryta ant lie- 
tuviszku kapiniu.

t Sukatoje mirė ant vande
nines ligos saliuninkas Igno
tas Pilkus, 47 metu amžiaus, 
palikdamas paežiu ir viena su- 

Laidotuves atsibus sere- 
dos rvta, 10 valanda su bažnv- • ♦ 
tinoms apeigoms.

nu.

svetingai.
U.

A. C. N0VAKAUSKA8 
Advokatai

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • • • 
• •

ANT PARDAVIMO.
St ūbos ant puses lot o po mune- 
ru 409 AV. Spruce St. Praszom 
atsiszaukt ant adreso: (to 100) 

602 AV. Spruce St.,
Mahanoy City, Pa.

’ Specialistas ligų akiu,

Minersville, Pa.— Szeimyna 
Mandziarsku neteko savo my- 
lomo sunaus ir dukters. Dūkio 
Mare įniro Poltsvilles ligonhu- 
tojo nuo pondesaitos, palikda
ma didžiausiam nubudime vv- 
ra Koranga, molyną, 4 sesores 
ir 5 brolius. Simus Juozas mi
re Dilini Ii, M inu, 
mo plaucziu.

ausu, 
gerkles, kataro ir visas 

kroniszkas ligas.
Sekanczias ligas 

gydome trumpam 
laike ir suteika- 
kame palengvini
mą tuojaus..

DUSULI - Sun
kus kvėpavimas, 
dusinimas

užtroszkinantis 
pajautimas. 
BRONCHITIS — 

dieglci
nuo uždegi-

Jojo kūnas li
kos adgabentas namon ant pa- skrofnia.

A’olionis palikolaidojimo.
Minnesotoje tris puikes Varmas 
kurias likusi szeimyna parduos 
pigei tiems, kurie norėtu pirkti 
raszydami pas: 
dzarski, 43?,
Afi nors vi lie. Pa.

g

D R. S ALM.
kroniszkas

arba

Kosulis, 
krūtinėj, patroli- 
mns antn-uogos.
KRAUJO LIGAS- 

užtrucinimas
kraujo. .

KATARAS-Visokias kataro ligas.
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NOTICE IS HEREBY GIVEN in accordance with,|he Acts of .the Gen
erai Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania of June 11th. 1840,n
ami 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-
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tvicts upon property taxable by law for County Furposos, upon Mortgages, 
■ • / . ’ 

Total Valua-
Money at Interest, Occupations, etc., to wit: 

DISTRICT 
■' I*?

Ashland, First Ward ..................
Ashlanh, Second Ward ....... 
Ashlahd 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, Unseated 
Brunswick Township, West..................
Brunswick Township, West, Unseated. 
Cass Township . -....................................
Cass Township, Unseated...................... -
Coaldale, East Ward . ...............................
Coaldale, Middle Ward...........................
Coaldale, West Ward ..........................

Ashlanh, Second Ward

Money at Interest
57,769 00

118,732 00
7,475 00

18,131 00
29,832 00 
39,989 00 
3.7,667 00 .

.....$

8,100 00

48,700 00

15,100 00

47,400 00

42,650 00

22,478 00

M?»/1
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| Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
| Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.

Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams 
bizni j e arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin' ■' /C

tion for County 
$ 1,509,827 00

I

r

jGlI

gus arba prigialbeti pykime properties.
Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu-

a NEUŽMIRSZKITE APIE
1

386.461 00 
135,835 00 
181,547 00 
102,755 00 
192,752 00192.752 00
236.752 00

15,3<ib 00
3,341,852 00

413,312 00 
2,903.069 00 

112,685 00 
1,744,431 00 

178,907 00 
371,968 00

93?.00
408,938 00

1,630 00 
00

I

NUMIRĖLIUS.
ami pasta t jd i koki pa- 

nno 
yptau

Cressona, North Ward — . 
Cressona, South Ward ..... 
Delano Township ...........   . . .
Delano Township, Unseated 
Eldred Township ..................
Eldred Township, Unseated 
Foster Township .....................

: Foster To\ynship, Unseated .
Frackville, North Ward . 
Frackville, Middle Ward . . . . 
Frackville, South Ward . .. . 
Frailey Township....................
Frailey Township, Unseated . . .
Gilberton, East Ward .... 
Gilberton, Middle Ward . . 
Gilberton, West Ward . . . 
Girardville, East Ward -- 
Girardville, Middle Ward . 
Girardville, West Ward . . 
Gordon . .................................
Hegins Township ................
-----  - • a — A “

Hubley Township . .............
Hegins Township, Unseated . . 
Ilubley Township .......................
Hubley Township, Unseated . . . 
Kline Township .................. .......
Kline Township, Unseated . . . . 
Landingville ...................................
Mahanoy City, First Ward . . . 
Mahanoy City, Second Ward . . 
Mahanoy City, Third Ward . ... 
Mahanoy City, Fourth Ward -- 
Mahanoy City, Fifth Ward ...
Mahanoy Township . . .
Mahanoy Township, Unseated ............
West Mahanoy Township .......... 
West Mahanoy Township, Unseated. . 
Manheim Township, North ..................
Manheim Township, North, Unseated. 
Manheim Township, South . .

Mechanicsville .........................

West Mahanoy Township . .. .

}*«•••

Manheim Township, South, Unseated. t

McAdoo .........................................
Middleport ..................................
Minersville, First Ward ........
Minersville, Second Ward ....
Minersville, Third Ward.........
Minersville, Fourth Ward . ..
Mt. Carbon ................ '................
New Castle Township......... .. .

KURTUMAS—Dalinis 
kurtumas ir austi ligos.

DYSPEPSIA—Pat rot inimas apetito.
Mrs M Man ožkictcjlmo skilvio ir Lt. 

Sir., 
t

(’liurcli

Philadelphia, Pa.— Pas An
driu Kubalczika buvo susirin
kimas Paskolinimo Drauguvos 
ant kurio p. A. l’žameckis in- 
nesze idant ]>adaryti 
del Lietuviu 
Kondo,
kauta $37,00 ir 
L. N. F. in Nev\;arka. 
stokos vietos, 
vardes netalpiname K.)

k o lėk t a 
Nepriguhnybes

New Castle Township, Unseated .... 
ar visiszkas New Philadelphia .................. ................

' a. * • a <

SZIRDIES LIGOS—Skausmas pc- 
. czuos'o, isztinimas po akiu, isztlnimas 
kojų ir tankus szlapumas.

VYRU—visokiu vyru ligos.
NERVISZKOS LIGOS—Nedamtcgis, 

trumpas atmintis, melancholija, nelin
ksmumas ir vargas be priežasties.

REUMATIZMAS-Diegllngas, kro- 
niszkas, raumingas ar sCatia del ku
riu daktarai ir gyduoles negelbėjo.

Daktaras Salin pribusiu Ma 
hanoju Petnyczioj Decemberio

i

New Ringgold ......... ...........
Nonvegian Township • • • • 
Norwegian l^ownship, East 
Orwigsburg ........... ..
Palo Alto, East Ward .......
Palo Alto, West Ward . . . 
Pine Grove Township ....

Į Pine Grove Township, Unseated 
Pine Grove Borough ..............

Port Carbon .............................   •
Port Clinton ..................................
Porter Township .........................
Porter Township, Unseated . . . . 
Pottsville, First Ward......... .. .. .

Norwegian Township, East
• y

Likos tuojuus paau- o()-to. in Mansion House Uote I i
nušiaušta del 

ir...... . t1**1
aukautoju pra-

nuo 11 lig 7 vai. vakare.
D ;d tiras Salm tupgi at’ankys Mahanoy 

Cily DvK:. 20, Jan. 17, Feb. H, March 14, 
Ap’l 11. May 9, June 6, July 4, Aug. 29.

---------------------------- NUSIPIRKO
Pildomoje Tarybų komiteto iz- ■ 
dan iki 10 Gruodžio inplauke: .

“TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ 7 KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

(

1) Nuo lietuviu isz Elizabeth 
prisiuntėN. J. prisiuntė p. Augustas

Lutvin, $1500.00
2) Nuo lietuviu isz Elmors, 

prisiuntė p. J. Sinkevi- 
$15.00

Szird. Viesz. vo amžije ne esmių skaitės ii 
Jėzaus Dhuig; Chicago, III. pri negirdėjas.

$271.00 ’knygos neturėjau, tai vakaran 
ėjau po “spikizes,
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va

■ » • h J *

karas, o dabar ta suezedinu Ir 
turiu namie puiku užsiėmimą

• ' to" • • * r 4 *•

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules

Pottsville, Second Ward .........
Pottsville, Third Ward ..............
Pottsville, Fourth Ward ............
Pottsville, Fifth Ward ..............
Pottsville, Sixth Ward................
Pottsville, Seventh Ward ..... 
Rahn Township ............................
Reilly Township .........................
Reilly Township, Unseated ... 
Ringtown ........... .. .. . ............ .. ..
Rush Township ...........................
Rush Township, Unseated.........
Ryan Township ...........................
Ryan Township, Unseated.........
Saint Clair, North Ward............j 
Saint Clair, South Ward 
Schuylkill Haven, North

Schuylkill Haven, West Ward . .

Schuylkill Township. ..............
OllVIlUliUVUIl, A’liov TT***U ................
Shenandoah, Second Ward . . . . 
Shenandoah, Third Ward .........

I Shenandoah, Fourth Ward . .. .

Saint Clair, Middle Ward.....................
Saint Clair, South Ward ... j..............
Schuylkill Haven, North Wadi............
Schuylkill Haven, East Ward..............

»••••••
Schuylkill Haven, South Ward .........
Schuylkill Township ..............................
Shenandoah, First Ward ......... ...........

f)
I __________________

už knyga “Tūkstantis ir viena j Shenandoah, Fifth Ward
J ° ITnmimiin. Eaftfc Ward ..

♦

Pa. 
ezius,

* 3) Nuo SaMž.

naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa

Kada du tosio*

Tamaqua, East Ward .........
Tamaqua, Middle Ward . . • 
Tamaqua, South Ward . . . . 
Tower City ..................   . . .
Tremont, East Ward............
Tremont, West Ward .........
Tremont Township ..............

Tamaqua, Middle Ward

750 00 
' 2,500 00

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

18,846 oo

24,360 oo

3,750 00
500 00

12,362 00
22,644 00

9,924 00
2,200 00
3,300 00
G,360 00 

47,886 00 
5,650 00 

33,519 00 
126,049 00 

44,909 00
r' O' '* *

3,300 00

1,100 00

37,465 90
23,980 00

469,208 00
124,050 00

* r* i

31,475 00
23,258 00

6,708 00

54,050

43,050 00

2,000 įjy
38,300 Si)

/

63,984 00 
38,300 Oi) 
51,082 00 
22,790 00 
11,843 Q0 

138,670 00

12,857 Oo

18,640 60
25,693 00

400 00
105 00

77,399 00 
. 50,00 

3,3fi0 00 
3'5,506 00

'1 , «

519,928 .00 
82,820 00 
21,620 00
82,820 00 

i 
59’,843 00

15,500 00
1,588,614 00

901,259 00
411,896 00

15,983 00
107,950 00
206,992 00

12,475 00

127,676 00
40,441 ,00

24,040 00

33,163 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
46,973 00

6,154 00
88,460 00

104,420 00
84,766 00

117,328 00
82,813 00'

49,229 00
40,750 00
41,798 00

12,627,^60
5,101,164 00 

953,08? 00 
722,896 00 

2,329,206 00 
202,313 00 
195,170 00 

1,548,719 00 
3,763 00 

220,776 00 
7,399 00 

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

232,605 00
321,275 00
216,871 00 

2,071,608 00 
38,934 00

189,903 00 
!------ ‘

2,570,467 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 
219,725 00 

8,022 00 
170,238 00 
433.600 00 
189,283 00
433,600 00 
189,283 00 

1,462,888 00 
256,170 00 
193,840 00 
154,737 00 
81,811 00 

2,019,311 00 
1,298,275 00 
2,981,481 00 

59,930 00 
11,953,002 00 

735.078 00 
496,590 00 
589,676 00 
177,371 00 
470,443 00 
.20,622 00 

496,566 00 
1,612,029 00 

70,053 00 
3,270,598 00

448,838 00 
971,673 00

v

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

Nored 
minkla del atsiskyrusiu 
szios pasaulės mylemn 
gausite visokius poniuikus pi
giau ne kaip kitur ir tai pas 
pati fabrikantu M. J. Gront- 
kaucka kuris pribuna kas se- 
reda* ir ketverga pas S. Rai- 
kaucka, kur su juom galima 
pasimatyt b Szenadorije atsi
lanko pas J. Rudincki 42G W. 
Oak Sir., (t. D. 20)

kaucka, kur

Di*. KOIa£R
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 

DR KOLER yra viena- 
tlnis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgo. Mo- 

, kinosi Varszavojo, stu- 
j, dijavo begljo 26 m. in- 
i vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
Tx dugniai pažinsta. Gydė 

* užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, nĮežejlmus

‘ 7 Atsi-
szauklto ypatlszkal, per lalszkus asz

s
užninuodinima kraujo

ligas tinimo, invalrlas 1 Igąs paoinan- 
czlas nuo neczystumo kraujo.

negydau. Dr. Koler kalba Lcnklszkai 
ir Ruslszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančių Kojtį

Prakaitavimas žmo- 
gaus kojų, tai yra di-
džiausiąs kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems* Didelis ne
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai* Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno* Musų 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 fltl, 

I su prisiuntimu* Piningus siųskite adresu:
iURSUS REMEDY CO.

Distributer
160 N. WELLS St,

i
Dep. B. CHICAGO, ILL.

....... e—  — i — — ....................... j

DR; JOHN D. RILEY
1 Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 
į Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
& Ūku.

I

Vyru ir moteres ligas.

200 E. Mahanoy Ave. 
Mahanoy City, Pa.

T

ti vienas isz ju depositoriu tada gaunate, szita patarna
vimu kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Pres.D. M. Graham, Proa. I>, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treae.

J. H. Garr ah an, Attorney W.F. Kynkewicz A. Danisewidz M. Gavula 
' P. č. Fenton T. G. Hornsbv 9T. G. Hornsby

»

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su pi veikalėliais, 177 puslapiu, Preke 3oc 

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

Privalnte turėti Model Keystone Pecziu
‘ H • «" ' I 'i

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas
S’ siunczia teip greit kaip galima gauti freitus.
FIB /

į Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 
2 $5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.
fe Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
R kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
ft tik aplaiko.
S Pirkite pecziu pas Guinans v

%

I r *»
% • n^t -

I

jt GUINANS
i t r

f

Mahanoy City, ML Carmel, 
Shenandoah.

AfiŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
e Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip gimines yra paimti j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tani tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojįnias žiedo su žvaigže yra di* 
džiausią garbe 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 parva. Toksai.žiedas turėtų rastis pas kožn) vieną mylintį laisvę ir kurio gimi
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
limą gauti suviena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami šį žiedą, atsiųskiu savo 
piršto mierą ant kurio manote nešioti ir mums drauge su pįnigais piisiųskitc; o mes Jums 
prisiusime tą gdrbės vertą žiedą* .

h i

P.rekės šių žiedų yra sekančios:

Sterling $1.7o

i

į

1OK Auksinis....

14 K Auksinis....
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekž 3Sc. už kozntp

Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo. -
COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.) "
160 North Wells Street, . Dap. 60

n

■»

10.50

. 13.50

CHICAGO, ILL.

Capitol Stock 1125,000X10
SURPLUS IR PROflTS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant audtaU NI ON*
Inational

Ii s
į| Pinigu. Procentą pridedam prie jusu PiniguW. TRASKAUSKAS

^-GKAnoiiirs-.

Įft'JUf

1 diena Sausio ir Liepos menosuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
au musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Prom — F. NOONAN,Ylco-Prei.

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

Bnbatomls, 9 ryte lig 12.

BANK
• • M* <**,<W!I593,104 00 

1,040,657 00 
22,232,854 00 

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

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

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

41,191 00 
391,949 00 

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

411,234 00 
747,827 00 

1,802,000 00 
Q38,007 00 

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

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

1,482,836 00 
208,75,2 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 

319,641 00 
3,362 00

15,971 00

»h,.
te

i

, PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kun.ua Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
i&idotuviu, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir 1.1. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa. 

.......   .f,.. imlu... ..—. ..  .k 
tr

Reikalaujam* ^,^„£"<0! 
ri liueso laiko vakarais, iali uždirbti nuo 
$10 iki $15 Į sąvaitę, pereidami per stubąs 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit ti k 
laišku: URSUS REMEDY CO„ «
160 N. WELLS St., Dip. 8.

URSUS REMEDY CO
CHICAGO, ILL.

MAHANOY
-ve.

CITY
I

&PYHAS.

ĄlALIS
—

’Banian engiish
Db'S Si'UANIAH

K TI/\\t a nV
I^įffiilUANIAH 
^SJLionarv 

.z?////

///^^ 

ii^ODYNAS
ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas pirmoje b 

dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai Reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą, s Puslapių turi 1274. Ap
darai moroko skuros apdaruose.

■ Kaina tiktai $8.00.T Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TAINIS
736-738 W. 18111 St. CHICAGO, ILL.

NAUJAS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS65,580 00

61,123 00
6,885 00

48,376 00
I : ft <i

2.3-17 00
s, ‘

40,917 00

, 25,687 00
76,890 .00

Tremont, West Ward .....................
Tremont Township ....................... ..
Tremont Township, Unseated . ..
Union Township ......................... . . A. d. SARALAUCKAS

801 E. PINE ST.,

siuntė p. B. Butkus
4) Nuo Szv. Kazimiero Ka- 

ralaiczio Drang. Chicago, 111. 
prisiuntė p. J. Ridikas $100.00

5) Nuo lietuviu isz Harrison,
ir Kearny, N. J. prisiuntė p. K. 
2^50sis.i»^ /X > * , IWfiP

6) Nuo lietuviu Ausztos Var 
’ tu parapijos Chicago, III.
. siuntė p. J. Bagdžiunas $5.550

Isz viso $1991.50
Gruodžio, 10, 1918.

Pildomasis Komitefas taria 
visiems aukautojams

f

ji
i $t

k

I

pri-

szirdin-
7 gai aeziu, pranesza kad iszkas- f H

tt pragerda Union Township, Unseated.........
North Union Township................

MAHANOY CITY.

skaitydamas taja knyga ir ne
nenusiimi valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti

• • . ' • « •

taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori-
jos. Kiti klauso mano apskai*

• ■ ___

tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa-

ežiai kasdien daugifHHt-ir pin i-g- dirbimą teip puikios knygos.
jfcgai vra reikalingi.

i ■ II'
* , '<■ ’Ji|i J

T! ■'

M. Baka, 412

,r te W*, *
■ Jį:

f1 'i

iii Mi 
k'lkį' ■

Str.
iW 
c..;J1',*':

North Union Township, Unseated ..
East Union Township .............. ..
East Union Township, Unseated ....
Mahantongo Township.. .....................
Walker*. Township ....................... ’.....

East Union Township ._.......... .. ...

Mahantongo Township.. ................
Walker, Township .......................’.. .
Walked Township, Unseated .........

J •* I F i m 1 •Washington Township .........................
Washington Township, Unseated ....
Wayne Tov&ship
Wayne Township, Unseaeted ....
West Penn Township .

75,500 (iO
» ■ '# l»

117,442 00
A

224,486 00
Daktaras Robert B. Gray 1

West Penn Township, Unseated
118,059 00

398,374 00
5,049 00

Asz turtu didęle pa^pie gydamas 
lygąs ausiu. Jaigu jumis bėga isz ausu 
ar raudasi koki^k^usmal tai atsilan
kykite pas mane asablszkal. 24 motai 
nasekmineo nraktikavimo. i

• • • « ♦ I

454,456 00
6,850/ 00

pasekmingo praktikavimo.
Port Carbon, Pa.211 Pike Street

z________ Ui
And Further,Notice is also given that Friday, January 3rd, 1919,; has

*

finally whether such valuations have been below a jiist rate" or not in adcortb 
? A.t_ XI- 1»._ All Al ., i li'1 .

i < J,

' o-   —”7 ***^**»y, vnnuutj utu, lUAU, IJUOI

been appointed by the Commissioners of Schuylkill County for determining 
H ... $ Y  1. .11.  . i i i • ■ _ a • _ *

nnce with the 11th Section of the Act of July 27 1042; 1 ,

E. C BROBST,
" . .i • n A • ’ 'i- »?• ,» ■ »’
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Phone. Kensington 1106 W 
DR. E. G. KLIMAS 

Lietuviu Gydytojas Įr Chirurgas.

/

Atidarė nauja ofisą South puseje

-«*c / »

Attest:—T. J. EVANS, Chief Clerk
t
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WM. & tEIB,

V. I,i,i|r

-v ,
r, J.WcpONALD,

Pottsville, Pa., Dec. 3, 1918
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Priėmimo valandos 2 iki 3 popiet 
Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZ1U SKYRIUM... i

I’. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Canon St, S.S. - Pittsburgh, Pa.
Tai vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
.Banka talpinąs! savam bydinke kurio verte iszncsa apie 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole VaktŲOR Pennsykanios. Už su- 
ta u pint u s Pinigus moka 4 procente, Siunczia Pinigus 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemasciiu

žinia - ekyrius rendasi—

vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.

$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Vaktyos Peiinsykanios. Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procente. Siunczia Pinigus

ir kitokiu dokupieetu wikalfrgi Lietuvoje, Ūžrube- 
žinis - ttk yr i rondasi—po vado vinte gerai Ai------

KaroliauB Varasaiaue valdieako Noterijutuo.
-RT- - — — -1- ‘ -T- — — —     J- -»   —. —           - _. - -   W” W*ft ft> w ft"*ft?1 JRĮj

vadovirte gerai žinomo
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