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Isz Amerikos
ANGLEKASIAI 

STRAIKUOS.
Straikas apszauktas ant 1 No- 
vemberio, jeigu lyg tam lai
kui nesusitaikins kompa

nijos su anglekasials.

Indianapolis.— United Mine 
of America unijos 

prezidentas, John L. Lewis, isz 
leido oficiali atsiszaukima in 
visus organizuotus < 
Valstijų anglekasius, 
minksztuju anglių kasrjus. Tai 
yra paskelbimas didelio luigle- 
kasiu straiko, kuris turės pra
sidėti vidurnaktyj, Spaliu 31. 
Jame dalyvaus apie szeszi szim 
tai tukstaneziu anglekasiu, ju 
tarpe 90,000 isz Illinois valsti
jos.

Straikas paskelbta todėl kad 
kasvklu savininkai atsisakė isz 
pildyti 
mus.

Workers

.Jungtiniu
. tariant

darbininku roikalavi- 
0 jie reikalavo szesziu 

valandų dienos darbo, penkių 
dienu sanvaites ir padidinimo 
algų. Ne vieno minėtųjų trijų 
reikalavimu samdytojai nenori 
iszpildyti. Jie mat remiasi se
nąją su jais padaryta sutarti
mi, kuri be kita sako, 
nebus užbaigta kare, 
reikalavimu statyti esa negali- 

O kare, girdi, dar neužsi- 
,, Darbininku .vadui te 

cziaus mano kitaip, 
kad ji senei Jau užsibaigė, 
diplomatu rietines jie neskaito 
esant kare.

Tai-gi, oficialiai 
jau tapo paskelbtas. Jo iszven- 
gimas dabar priklauso nuo pa
ežiu samdytoju. ’() pastarieji 
apie tai dar nekalba.

Jeigu straikas kils, o del to 
Tai po 

visa Suv. Valstijos sustos daug 
fabriku kurie naudoje minksz- 
tas anglis. Geležiu kolei teip- 
gi turės sustoti. Valdže stengė
si užbėgti tam straikui ir nau
doje spėkas idant sulaikyt ang 
lekasiuH su kasyklų locninin- 

Labai galimas daigtas, 
pasinaudoti 

ivairus kuro spekuliatoriai. 
Vaikszto gandai, kad jie jau 
dabar nori padidinti kainas.

ma.
baigpsi.

negali but abejones.

kais.
kad tuo stengsis 

kuro

kad kol
nauju

Jie sako, 
Gi

straikas

Teismas už nužudinta zokonin- 
kia, kuria surasta po 

bažnyczia.
Leland, Mich.— Kun. Ed war 

das Podlaszcwski, per tris va
landas 
per suda, teisme gaspadines 
Stahislovos Lipczinskienes, ku 
ria kaltina už nužudinima 
koninkes, kurios kaulus 
do po bažnyczia Izidoria.

Kuningas sake, jog pirma 
karta dažinojo kad po bažny
czia randasi* nužudintok zoko
ninkes 1918 mete, nuo kun. 
Lemke, kapelono seserų Felic- 
jantku Detroite, kuris jam pri
pažino, buk po bažnyczia ran
dasi užkastas kūnas zokonin
kes per gaspadinia Lipczins- 
kiene ir tasai kūnas privalo bū
ti pfaszalintas in kur kitur.

Sesuo Ggqtold Jiuejo pažiu- 
nužu- 

dintos zokoninkes kaulus, ku
rie buvo sudėti in medinia de- 
žia.

r n ' * —
sake visa atsitikim 
kojo
kaip ant galo atrado josios kau 

bažnycziojc užkasta po di- 
Ižiamjam altoriui.

'I'eismas da' įieužsibaigo 
kaip rodos trauksis du 
jsaUFafte', _

buvo perklausinetas 
teisme

zo- 
sura-

jog

reti i n bažnytini skiepą

Poliaus kun. Picnauckas ap- 
a kaip jiesz 

nužudintos zokoninkes ir

lus

■ PULKAUNINKAS H OUSE SERGA.
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konferencijos atstovas, pulk, 
in savo namus ir gule lovon.

Isz garlaivio nuvyko 
g negalėsiąs pęr ko- 

Butinai turis atsilsėti.

Lietuva V okiecziu rankosia
Vokiecziai nutraukė visas Lietuviszkas

» » * *-" „ ' *i '

vėliavas, užėmė telegrafus, telefonus 
ir geležinkelius o mokslaines 

pavertė ant kažarmiu.
I ......... I II >>■—

iždave atsiszaukima
vius, idant gervaliai prisidėtu 
prie Rusu, o už tai aplaikys są- 
vivaldysta po apgloba rusu

A

Kopenhaga. — Vokiecziai 
apgulė visa Lietuva ir dabar 
yra szaukema po ginklu tris 
klastos kareiviu pagal daneszi- 
ma isz Kauno. Rusai po ka- 
mauda pulkauninko Verholi- 
czio, likos sukuopinti Lietuvo
je ir su pagialba vokiecziu užė
mė visus telęgrafus,

o mokslaines
Lietu- 

viszku vėliava likos nutraukta 
visur o in jiosios vieta iszka-|dalis angliszkos flotos bombar- 
bytos rusiszkos vėliavos.

Pulkauninkas

ir geležinkelius, 
paėmė ant kažarmiu.

telefonus

in Lietu-

po apgloba . 
jaigu ant jojo užrnanimo Lietu-
vei nesutiktu, tai bus laikomi 

“dezerterius ir iždavikus
ir bus suszaudyti.
In Ryga atplauko 
flotft susidedanti isz 20 karisz- 
ku laivu, kurie bombardavo vo 
kiszkas pozicijos.

V uz

angliszka

Verholiczius

Sutrauka Rekonstrukcjos 
Darbo.

Badui kita

davo Kronsztada kuris pasida
vė po baisiam bombardavimui. 

:--------------------- t

PETROGRADAS PAIMTAS
Generolas Judenicz paėmė Gatczina ir 
Carskoje-Selo. Lenkai prisidėjo prie 

Denikino. Bolszevikai traukėsi
nuo viso franto.

I

Helsingfarsas. 
kai buna 
vakaru pusei per generolą Ju- 
devieziu, kuris paeme Gatczina 
ir Carskoje-Selo, kur kitados 
gyveno caras, o kuris yra tik
tai 15 myliu nuo Petrogrado.

Pagal paskucziausias žines, 
tai Petrogradas liko 
gi paymtas, o kuriame kylo su
kėlimas vaisko prieszais 
duonosius.

Isz visu pusiu bolszevikai bu 
apsiaubtais: 

vadas kazoku < 
Lenkai isz vakaru,

Bokszevi- 
a psi au b t a i s ž i em i u

Petrogradas teip

raji-

na Denikinas, tu 
eina isz pietų; gyvulius 

ks • • • I . _

armije eina i n Petrogradą be 
jokio pasiprieszinimo, Kolčia
kas supliekė bolszevikus Sibire 
— Trockio ir Lenino valdže 
teip kaip griuvo.

Generolas Denikinas pripaži 
no Lenkus už savo draugus su 
kureis drauge kariaus.

Moskvoje darbininkai 
szauke neprigulmybia, 
k i ridami soviatu valdžia ir 
szelps admirolą Kolczaka. Bol
szevikai traukėsi ant visu frun 

, paymdami su savim
1

np- 
panie-

visus 
mnislji ir visus vyrus 

o žieminiu nuo 16 lyg 50 metu.
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House.
Sakoma, jo 

kia savaite iszkeliauti Washingtonan.
reprezentantai tikėjosi nuo jo gauti dauge-

Bet beveik nieko neisz-
Laikraszcziu

lio informacijų apie stovi Europoje, 
gavo.gavo.

Paklaustas apie stovi atsake:
‘4 Kartais stovis yra labai geras, 

cziamas. ’ ’
Apie JATCzidsuto liga jis atsako:

Asz žinau isz praneszimu, kokius gaudavau kasdien be
M : ,

4 (

yieliu telegrafu isz Baltųjų Ru mu.

Apgavikai pardavinėja saliu- 
ninkams vandeni in vieta 

arielkos.
f

Kenosha, Wis. — Apgavikai 
ėmėsi ant naujo budo prigau
dinėti žmonis o 
liuninkus, kurie moka didelius
piningus kad tik gauti

Keli apgavikai atvežė

ypatingai Sil-

I c rainy*
bes.”
asztuones baczkas arielkos vie
nam saliuninkui, bet tas netu
rėdamas užtektinai piningu, 
prikalbino da kitus 
kus ant pirkimo tojo
Nuėjo visi in paženklinta tvar
tą kur novos arielka buvo pa
slėpta, apgavikai davė po kelis 
stiklelius arielkos ir visi buvo 
užganėdintais, užmokėdami po 
700 doleriu už baczka. Apie ap 
gavysta saliuninkai persitikri
no, kada apgavikai radosi 
septinto kalno.

Panaszus atsitikimas atsi
buvo West Hazletone, Skran- 
tone ir kitosia miestuosia, kur 
saliuninkai užmokėjo po kelio
lika szimtu už “sztopa” 
vo tai daugiau ’nieko kaip van
duo.

piuingu 
saliunin- 

sztopo.

u z

o bu-

Aresztavoje ajdublistus ir 
iszvarys isz Ameriko.

Gary, 111.— Palicije areszta- 
vojo czionais daug ajdublistu 
ir kitokiu negeidžiamu ypatų, 
kurios ketina iszvaryti isz ežio 
nais in ten, isz kur pribuvo. 
Szerifas apskelbė
cziuosia, jog jeigu tieje paszle- 
mekai ne myli szio sklypo, tai 
tegul sugryžta in savo, o jeigu 
ne turi savo tevynia, tai tegul 
važiuoja in pekla, kur del juju 
bus tinkamiausia.

laikrasz-

Amerika sius brigada savo 
vaisko in Lietuva.

Washington,
Valst. valstijų nutarė nusiusti 
brigada savo vaisko i n Lietuva 
teip apreiszke senatorius Mc- 
Carrnick isz Illinojaus valstijų. 
Senatorius McCarmick apreisz 
ke, jog tai dažinėjo isz 
szattiniu.

D. C.— Suv.

gyni
Kada vaiskus bus

t

bet kartais nepaken-

Cigonkos užhipnotizavojo mo- 
teres r apvogė juju namus.
Shamokin, Pa. — 

czionaitiniu moterių 
skunda prieszais banda 
nu, kurie ineja in juju 
užhipnotizavojo moteres ir jiai 
sos turėjo po savo galybių, ka
da kiti sanarei isz cigoniszkos 
bandos a p i p 1 e szd a vo 
nuo visokiu brangenybių, 
licije su 
konsztabeliu pradėjo vytis pas 
kui eigomis ir užtiko juju aba
zu. Padare krata, surado ke

pti krautus su pa- 
areszta veda

mi tris moteres ir viena 
už papildytas vagystas.

Keliolika 
padavė 

cigo- 
namus,

namus 
Pa- 

pagialba keliolikos

Padare krata 
lis vežimus 
vogtais daigiais,

vyra

Vadas darbininku serga.
Washington, D. C.— Ameri

can Federation of Labor rasz- 
tininkas iždave laikraszcziain 
žinia, buk prezidentas tosios 
milžiniszkos organizacijos Szi-

komercija
Užrubežin ir Vidaus Komer

cijos Biuras iszdesto Suvieny
tu Valstijų pirklybos veikimą 
su užrubežin tautomis, už Rug- 
pjuczio menesi J919 m. Iiiveži- 
mu Rugpjuczio’ men. buvo už 

’sulyginus 
$273,002,914^ lįugp. 1918 
l.szvcžiinu už -aszluonis 
sius, baigiantis Rugp. m. 1919, 
buvo už $2,261,842,133, sulygi
nus su $2,060,884,606 per tiek 
pat laiko pereitas metais.

Žemdirbyste
Yra spėjama, kad Kanados 

kviecziu derlius 
000,000 buszeliu.
buszeliu bus parduota, 40,000,-

Kongresas.
Rugsėjo 30 Senatas perleido 

Prezidento Wilsono 
biliu, 
n i m o

pa remta 
kad sumažinti pragyve- 

, Maistas 
sankrovese

amžiaus

$367,331,232, su
m. 

mene-

pasieks 250,- 
150,000,000

000 naminiam vartojimui 
60,000,000 paliks sėklai.

Ekonomija
Washington Post pranesza, 

kad sutrauka Bostono banku 
darbu parodo,kad Suvienytose 
Valsti jose, saldumynu yra su
valgoma kas-met 
000,000 svaru,
kas-met j u iszperka 
000,000.

o

apie 1,100,- 
Amorikiecziai 

už $750,-

Anglis
• Wall Street Jurnalas prane
sza kad iszrodo, jog už keliu 
menesiu kerosinas bus vartoja
mas szildimui namu New Yor
ke.

iszkaszczius. 
laikomas szaltose i 
negali būti ilgiau, kaip 12 me
nesiu ir reikalaujama, kad 
maistas turi turėti paženklinta 
diena, kada ten indetas.

Kares Į)ept.
Statistikų Skyriaus genera- 

lis sztabas pranesza, kad isz 5,- 
880 prieszu belaisviu, kurie bu
vo Suvienytu Valstijų kariuo
menes rankose rugs. 14 d. 1,832 
buvo dar laikomi barakuose.

Komercijos Dept.
Komercijiniai raportai Rugs 

29 cituoja kablegrama gauta 
isz Londono nuo Gen. 
kad Britanijos valdžia 
iszvcžimu muitą nuo 'selyklu, 
alaus ir žuvies.

Komerciaj.
1. Praneszama isz New Ydi’k 

kad daug geležiniu prekių už- į 
sakymu gaunama isz Franci jos 
Belgijos Graikijos ir Egypto.

2. Isz Cologne pranesza, kad 
kcliatas Vokietijos automobi
liu firmų susijungė, kad pra
lenkti Suvienytas Valstijas dir 
bant motorinius karus.
draugija vartos Amcrikonisz- 
ka metodą, kiekviena firma 
stengsis padirbti kuo daugiau
siai.

Hollis, 
nuėmė

$

septynių metu amžiaus, jisai 
yra kasikiu ir elektro inžinie
rius, pasižymėjo 
Vilniaus seime.
Paryžiuje . septynius 
Yra didelis Ali jautu 

žinomas raszytojas eko
nomijos srityje 
laiku buvo nariu Lietuvos De
legacijos Taikos Konferenci
jai- ; .

Vokiecziai.užpuolė ant Sziau 
liu gimnazijos, Rugsėjo 30 d., 
sužeidė 4i'isdeszimts mokiniu 
direktorių ir jo sekretorių.

Lenkai uždare lietuviu mer
ga ieziu gimnazija 
Szvenczioniu gimnazija irgi už 
dare, o nąpius paverto in kru
tamu ju paveikslu teatra. Sei
nų apskritije lenkai suareszta- 
vo virsz penkis szimtus lietu
viu. Jie aresztavoja tuos vi
sus kurie ka nors pasakė priesz 
unija su lenkais. Lenku agen
tai Lietuvoje susijungė su bol- 
szevikais mėgino streiką sukel
ti, bet darbininkai pamėto ka
me dalykas ir nusidavė savi ap 
gauti. Suaresztuota virsz 
szimta penkesdeszimts lenku 
agitatorių, pas kurios rasta

didžiam jame 
Jisai gyveno 

metus, 
szali nui

kas;
Pastaruoju

Rugsėjo 30 d.,

Vilniuje.

pas kurios
- kompromituojanti laiszkai ir 

Szita

Anglis.
Isz Rymo pranesza, kad delDarbas

Sulyg statistikų parodoma, straiko Britanijoi nebus pris- 
nias Gompersas°serga ir negali !<»<! ateiviu svetimtaueziu Su- '
dalvbauti «r darbininkiszkoje vienytose Valstijose yra .apie
konferencijoj kurios posėdžiai 
atsibuna czionais.

10% visu gyventoju, l>et 
darbu jie pristato apie 51% vi-

savo

tatoma Italijai anglių isz Bri
tanijos ir tas trukumas bus la
bai atjaueziamas. Nors Bel
gija, Amerika ir Vokietija siun

su isždirbyscziu kaip industri- czia >»«•*» in Italija, ' tccziau •/ I V • ♦ v A 1 1 ♦ •

ISZ VISU SZALIU
Kare atidengė scnovlszkas 

graikiszkas užlokas.
Salonika, Graikije.— Laike 

kares, kada Graikai pradėjo 
pasirengt in kare, kasdami ap 
kasus ir t. t. dalysią Macedo- 
nijos, likos atkasta scnoviszki 
užlietai nuo labai ^epu laiku.
Daiig atrasta visokiu instru
mentu, puodu, brangenybių pa 
dirbtu isz aukso, sidabro ir ge ♦

Nekurie dalykai paej- 
na net isz szeszto szhntmeczio 
priesz

ležies.

Užgimimą Christuso, 
kas parodo, jog Macedonijoj 
vicszpatavo didele civilizacije 
ir apszvieta. Visus tuos radi
nius nusiunsta in randaviszka 
muzeju. f

Szerifas suėmė 9,000 galonu 
vyno.

Rockford, Ill.—
pagialba raiidrtViszktv inspek- 
tdriu padgre ablava czionais 
ant gorimu. , Laike kratos po 
visus namus paėmė arti devy
nis tukstanezius galonu vyno. 
Palicije tvirtina, buk surinks 
mažiausia apie szimta galonu

Palicije su

jiniu, taip ir mekaniszku.
Motorai.

A • • ' *

San Francisco Chronicale sa 
ko, kad sulyg statistikų Suvie
nytose Valstijose sziandien yra 
vartojama apie 6,000,000 auto
mobiliu.

mažai ir neužtektinai.
-------------—.....................  j

LENKAI GRIAUNA LIETU
VOS MOKYKLAS, JU VIE-

STEIGIA TEATRUS.

litaratura priesz Lietuvos 
priesz Lietuvos valdžia.

Pirmutinis traukinis su ka
riuomenes reikmenimis pasie
kė Kauna Rugsejb penkliolikto 
jo dienoje, minimose reikmenis 
pirktos nuo Amerikos Likvida
cijos Francijoi irlaiva's atga
bentos Liepojon, o isz czia Kau 

Neapsakomas džiaugs
mas ir antuzijazmas gyventoju 
kuomet sužinojo jog reikme
nis jau pasiekė Lietuva.

Lietuvos valdžia tikisi ne
trukus atsiusti Amerikon dip
lomatine \misija.
kas Natjauskas, kuris yra nus
kirtas atstovu prie Vatkino, 
važiuodamas Ryman trumpam 
laikui

priesz

nan.

Kanaunin-

apsistojo Paryžiuje.

yisokįp^erimu kurie randasi
paslepįi sklepuosia. Ant tojo
vyno uždės po 16 centu taksu 
arba iszlies viską in upia.

Neleis atejviu in Amerika per 
visa meta.

Washington, D. C.—

Emigracija
New York Times pranesza

kad spalio 4 d. 3 laivai iszplau- 
ke in Europa su 4,000 pasažie- 
rip, isz kuriu 2,000 buvo Italai, 
lenkai ir graikai, važiuojantis 
namo su vilczia gauti dalis že
miu, kurios ju szalis yra naujai 
apturėjo laike kares.

Maisto Aministracija.
W. A. Glasgow,.Maisto Ad

ministracijos patarėjas, spalio 
8 diena pridavė bila Senato ko
mitetui, kurie tirineja cukraus 
stovi, kad butu i avesta Pedera-

Kon
gresas neužilgio padarys tie
sas idant neinleist jokiu atej
viu i n Amerika be praszparto 
per visa meta po užsibaigimui

Jeigu,kas pribūtu iu ly cukraus kontrole iki gruo-kilres.
Amerika be pruszpurtę, tai buk 
nubaustus apt $5,()Q() urba ejs

I nusiustas, tai likos neiszduta, iu kaįjima apt poakiu metu.

A

Egzekutyvis Komitetas szia- Taipgi Paryžiun atvažiavo Dr.

legrama, kurioje pranesza isz 
Lietuvos Taikos Delegacijos 
kad Szleževicziau kabiueta^re 
zignavi.
na pakvietė GalvanauskU su
daryti /liauja kabinėta.

diena gavo isz Paryžiaus kab-; szauiyS>

Prezidentas SHieto-

Orga-j 
nizacija dar neužbaigta; tiek
sziųo tarpu galima pasakyti, 
kad sekanti kandidatai yra in- 
vardyti: E. Galvanauskas mi
ll isteriu pirmininkas ir Finan
sų ministeris. V aldemaras 
užrubežiniu reikalu ministeris 
Leonas justicijos, Tūbelis ap- 
szvetos mliisteris Seilinskis vb 

Ža

ministeris.

dans reikalui ministeris.
Idžio 21, 1920 m. kad l neleisti deiktl apsaugos miufštoris.

yra modere-cukraus kainoms kilti augsz 
tyn- ... < ... i . . .......... 1 tyvis socialistas, trisdeszimts

atstovasLietuvos 
Szveicarijon.

Amerikos laiszkai siunezia- 
mi par paczta ateina Lietuvon 
kas dvi savaiti.

J. J. Bielskis.’ 
Informacijos Biuro Vedėjas.

Lietuva padare sutarti su Suv. 
Valstijoms.

Paryžius. — Pagal daneszi- 
ma Lietuviszko Preso B jura, 
tai Lietuva padare sutarti su 
Suv. Valstijoms, kuri, yra la
bai svarbi kas kiszasi Baltiko 
provincijų.
tis susideda ir kokia ji yra, tai 
to valdžia neiŽdave ir tuom 
laik yra laikyta slaptybėje,

J

Isz ko toji sutar

ti ai vannuskas
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Isz senu padaro jaunus žmonis.

Paryžius.— Daktaras Serge 
Voronov, pranesza svietui, kad 
su pagialba tam tikros opera
cijos, galima padaryti sena 
žmogų jaunu. Pagal jojo ma
nymą, tai senukas turintis 70 
metu gali pastoti ant jauno 
žmogaus turinezio 30 metu. 
Daktaras dare bandymus su 
keleis senukais ir turėjo dideli 
pasisekimą savo operacijoj nes 
iszgyde žmogų silpno proto in- 
leidcs in jin sulcziu isz jaunos 
beždžiones. Iszgirdia sepukai 
apie dr. Voronovo būda, raszo 
pas jin isz visu daliu svieto 
idant padarytu isz juju jaunus 
vyrus.
Daugiau Japonu in Siborije.
Tokio.— Japonu kariszkas 

ministeris iszsiunte in Sibirą 
brigada peksztininku ir bata- 
lijona inžinierių idant užymtl 
vietas isztraukusiu Ameriko
nu ir Angliku.
Viednius kentes dideli bada.
Vednus, Austrje. — Ateinan 

czia žiema gyventojai Vied- 
niaus kentes didžiausia bada, 
jeigu neaplaikys paszialpos isz

Mieste randasi labaiki tur.
mažai maisto ir apsiredimo, 
anglių visai neturi. Gyvento
jai tikėjosi, jog szimet turės di
deli derliu, bet tik surinko 38 

ir tas neužteks 
Vaikai nuo meto 

lyg penkių jau pradėjo mirti, 
nes nesiranda del ju tinkamojo 
maisto. f

Francija neteko 27 laivu.
Paryžius. — Ministeris Ley- 

gnes, pranesza savo raporto, 
buk laike kares vokiecziai pa 
kandmo 27 
yus ir daugeli mažesniu tavori 
niu laivu.

tukstanezius 
visiems.
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Da daug kraujo iszsilios, pa
kol Europoje viskas apsimal- 
szys, 
ežiu,

gaila tik žmonių gyvas- 
o

sklypu, 
c<
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Ball-Band

u.

ATSAKYMAI.

Medžio Suv. Valst. da užteks 
ant ilgo laiko, biustu tas, kuris 
manytu, jog girrios 
yra labai iszkirstės.
Valst. randasi ”ant kialmo” 
du įukstanezei 800 bilijonu pė
du girrios, pagal valdžios 
skaitymą.
girriu randasi pakraszoziuosia 
Pači f i ko.

Daugiausia
Washington o ir 
valst i josią.

czionais 
’ guv. 

ant kialmo

v

Mainierio Ce very kai 
tampriais padais

:*h m,,,,* .
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Vokiszkas milžinas kurio vaikai dabar

Miestas Ostendas pradėjo atgyt po karei ir vokieczin tonais

ap-
Didesne dalis tujumažesniuypatingai 

kurie vieni su kitais 
tąsi už szmoteli žemes.
Isz Kauno daejna žino, 

po visa Lietuva likos apszauk- 
tas apgulimas ir szaukiama po 
ginklu tris klasos kareiviu. Ru 
Fai po komanda pulkauninko 
Verkoliczo likos sukuopinti 
Lietuvoje ir su pagialba vokie- 
cziu užėmė visus telegrafus, 
telefonus o 
ant kazarmiu.

Verkoliczius 
szaukima kuriame kalba, jeigu 
Lietuvei gervaliai susijungs su 
sena Rosija, tai Lietuviams 
duos savyvaldysda po rusiszka 
apgloba, bet jeigu Lietuvei ger 
valei nepristos ant tojo užma
nymo, tai bus 
“zdraicos“

Tai tau, naujas smūgis 
vargingos Lietuvos!

i

buk

visus
mokslai nes užėmė

apszauke atsi-

laikomi kaipo 
ir bus bandžemi.

ant

Visi žinome, jog arielka bu- 
vieno sumiszi- 

žmonis prie 
Bet pažiu-

vo priežaste no 
mo ir dnvesdavo 
visokiu bjaurybių, 
rėkimo ka dabar daro gorimas 
loip vadinamas “near beer,” 
kuris daugiau padaro žmonim 
bledes.

Vienam

ip vadinamas

Pennsylvanijos mieS 
telije, keli darbininkai mirė, iž 
gerdami keliolika bonkucziu 

Užėjus visisz-
keliolika 

tojo “sztopo. ” 
kai prohibicijai, žmonis gers 
visokes truciznas idant užga- 
nedint troszkima, o tada ligon- 
butes, paikszu namai ir ner- 
viazki sanitarai bus pripildįn- 
tais taiseis nelaimingais.

namai ir

Vokietijoj atidengta, 
darbininkai ir virszininkai ge
ležinkeli!, vage kas metas 180 
milijonu markiu. — Nėr ko 
stebėtis, jog vokiecziai stengė
si aplaikyt paskola isz kitu 
sklypu, nes namie jau nieko ne 
pasiliko del apipleszimo.

jog

progresas greitai 
nes viskas greitai 

Praejta meta reikėjo 
mokėti už overkota nuo 16 lyg 
20 doleriu, bet szimet reiko mo 
ket nuo 35 lyg 65 doleriu. — 
Kas plesze tuos piningus?

girnų randasi 
Louisianos
IĮI

visoje KumpojeSziandien 
yra naudojami tik popierinei 
piningai, 
nauju vicszpatysteliu, 
atspaudino daug popieriniu pi
ningu ir paleido terp gyvento
ju, nežiūrėdami in atejto, 
atcjteje su tais 
pievos turės daug bėdos, 
tiejei piningai ne 
vertesį ha už juosius 
negvarantina.
tojai taisės bumaszkas czedina, 
nežinodami, jog atcjteje, tokie 
piningai po karei ne turi jo
kios vertes o kitos vieszpatva
tės juju nepriyms.

Tokie piningai turi verte 
tiktai tam sklype, kur likos at- 

Sziandien tiktai 
auksas yra laikomas už pinin
ga, nes savo 
netrotina.

Po karei kylo daug 
kurios

nes 
szmoteleis po

nes 
turi jokios 

sklypas 
Nekurie gyven

spaudinti.

vertes niekados

Francuziszkas daktaras Ser
ge Veronoffas (gimęs Kosi joj) 
tvirtina, buk jisai gali pertest 
žmogaus gyvaste, per indėj ima 
beždžiones sulties in žmogų 
Žmogus nuo to pastoje jaunes
niu ir gyvena ilginus. — Klau
symas, ar beždžiones sultis ne
permainytu žmogaus būda ant 
bezdžioniszko, ir pradėtu lan- 
džiot po medžius isz tojo dide
lio smagumo.

jau nesiranda, tik pasiliko po juju baisus atmintis — milžinisz- 
kos armotos, kurios nužudė nemažai gyventoju. Sziadien to
sios baisenybes apmalszytos ant kuriu vaikai siauezia, kaip tai 
ant paveikslo matome. ’ - i

ROBERTAS
FULTONAS,

Kuris padare pirmutini garini 
laiveli.

Amerike 
platinasi, 
kvla.

yra 
bet moka 
Po teisybei

yra ezedinanezia
labai skupus

Amerikonai ne tik kli 
gerais biznieriais, 
czedyt piningus, 
nestokas czionais ir iszleidoliu 
l»et tuju randasi po visa svietą. 
Amerikonai
tauta, nes yra 
ant piningu, myli krauti kapi
talus ir naudotis isz gerbūvio.

Europiszka kare da daugiau 
iszmokino Amerikonus paeze- 
dumo, ka parodo bankine sta
tistika. Priesz kare buvo tik
tai 11,109,499 ypatų kurie tu
rėjo padeja piningus bankuo- 
sia; turėdami padeja 4,936,- 
591,849 doleriu, arba po 444 
doleriu pripuolė ant kožnos 
galvos.

Mete 1917 skaitlis czedinto- 
ju padidėjo ant 11,367,013. Szi
met tasai skaitlys užaugo ant 
27 milijonu žmonių, arba pasi
daugino ant 50 procento.

Pamokinimas isz to: kožnas 
czedina kaip tik gali, o kaip 
su tavim'mielas skaitytojau?!

Prie tuju priguli sueji- 
broliu D. F. Park

Gyvenime žmogaus nekarta 
atsitinka nepaprasti atsitiki
mai, 
mas dvieju 
su Szimu Park ant geležkclio
stoties Tulsa, Oklahoma, kurie 
nesimato su savim per 
tus.

Dan Parkas stovėjo ant sto
ties ir paregėjo vaikszcziojen- 
ti senuką, kuris turėjo apie 85 
metus, kuris jam rodėsi 
pažinstamu.
užklausė isz kur paeina 1 

, Isz kalbos pasirodo,

49 me

geru
Priejas prie jo,

jog tai 
yra jojo tikras brolis su ku- 
riuom persiskyrė 49 metai ad- 

Abndu gyveno tam pa
ežiam mieste per tris metus,
bot vienas apie kita nieko neži-

gal.

nojo.

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad it asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt. .y1* , a

BALL: BAND
Dolei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jum 

nereiks pirkt nauju batu taip tankiai 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite

Jus gulte gaut “Ball-Band” batus, ;
(Himiner) ir ezoverykus (Lopac) baltus, raudonus ar 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme “Raudonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street,

4 <

g

ir knsztuos daug 
Ball-Band”.

pus-baczius 
raudonus ai

Mishawaka, Ind.
«

^Instalgn, kuri Iszinokn inllljonuH del genimo,n

mieste New Yorke 
suėjo jau 112 

gyventojai visais bu-

Mete 1807, Pjuczio 11 diena 
Amerikos 
(praeita menesi 
metu.) 
riais susispietė priplaukoje pa
žiūrėti, kaip bus nuleistas van- 
dinin naujas nematytas laivas. 
Czia-pat buvo1 ir pats laivas. 
Jis neturėjo ne stiebu, ne buriu 
tik vienintelis geležinis kaimi
nės stypsojo ant palubes. Sztai 
buvo pirmasis garlaivis, media

Žmo- 
Isz

knygos ir susiuvąs po pažas- 
czia, pradedamojon mokyklon, 
skaito ir raszo, raszo ir skaito, 
diena ir nakti dirba. Ateina 
szvente. — Robertas bėga tai 
kiton, visur sznekasi visur isz- 
girsta ka nauja. Yra laiko - 
jis paiszo: nuteplios koki pa
veikslu, parduos, o pinigus ati
duoda motinai Sztai jis nupir
ko jai’farma už savo uždirbtus 
pinigus, pats—+gi 
Anglijon mokytis.

r ) <7 J* • /

LOPAČ

J. J. AUSTRA 
Lietuviszkas Daktaras.

Ponas Austrą nesenei sugryžo
Jisaiin Amerika isz Europos.

isztarnavo du metu Amerikos 
kariumeneje kaipo 
tas medikaliszkam

Liutenan- 
skyriuje ir 

per tuos du metus radosi Fran- 
cijoje, Belgijoje ir Vokietijoj, 

augszcziausias 
1912 

mete, po tam pabaigė dakta- 
riszka mokslą 1916 m. 
son Medical College 1 
phia 1917 mete jisai pristojo in 
St. Mary’s Hospital Philadel
phia kur iszbuvo suvirsz metufc 
laiko. Dabar sugryžias isz ka 
riumcnes, apsistojo savo mies
te Shenandorije kur atidaro 
ofisą po No. 113 E. Coal St. 
Galima jin jo ofise rusti lyg 9 
vai. ryte, 
piet, ir nuo 6 lyg 9 vai. vakare. 
Lietuviai privalo su daktarisz- 
kais reikalais pas savo tautieti 
kreiptis o jisai jumis visame 
patarnaus kanuogeriausia. * 

(Oct. 31)

Jisai pabaigęs 
mokslaines Shenandoah

Jeffer- 
Philadel-

nuo 12 lyg 2 vai. po-

Mažas kytruolelis.
Motina . duoda pamokinimą 

Jonukui apie dorybia:
— Matai Jonuk, ne turi bu 

ti tokiu karsztu. Geri žmonis 
privalo dovanot ir savo nevido 
narna. Ir ka tu darytum, jeigu 
tave kokis nedoras vaikas 
musztu, o tu būtumei geras vai 
kas. Tai ka tu darytum?

Jonukas ilgai mislino ka at
sakyt ir ant galo klausė moti
nos:

— O ar tasai vaikas nedo
ras, motinėle yra didesnis, ,įr

15 i ’drūtesnis už mane TJrfM

Ar 
irdejo, kad maszina vežtu 

, kaip

ome

Ant palo
jo iszradejas —

niko Fultono padirbtas, 
nes uže, sznekejd, juokės, 
to ūžesio tankiai iszsiskirdavo 
Fultono vardas is vėl visas suk 
vatodavo.

— Tuoj pamatysite — kalbė
jo užkimusiu balsu kaži koks 
senis apstojusiam ji žmonių bu 
reliui-kaip tik nuleis vandenin 
szita laivu, tuoj su visomis ma- 
szinomis ir tekiniais kliunkt 
tiek ir be regos. Asz pats esu 
jurininkas, — tese senis, — ne
maža ošiu laivu važinėjas, 
kas g
per vandeni! Matysite 
nuskęs.

— Žiūrėkite, žiūrėkite! — su 
szuko kiti nuleidžia!

Isztikro garlaivis eme judėti 
ir palengva artintis prie van
dens, kol visiszkai neatsisėdo 
ant vandens. Isz gamino
durnai verstis, tekiniai pradė
jo suktis ir garlaivis tartum gy 
vas, pukšėdamas ir stenedama- 
mas eme krutėti, 
bes pasirodė
Robertas Fultonas.

— Vyrai, dar syki klausiu: 
kas važiuoja su manim? —Pa
klauso Fultonas susirinkusios i 
prieplankei minios.

Ant kranto minia eme trypti 
ir szviįpti. Szteip atsake ame 
kiecziai savo viengenezio kvie-i 
cziami jo iszradiiha iszbandyti.. 
Nuostabos ir szirdgelos sus
paustas žiurėjo Fultonas in mi-' 
nia, neisztikojimas ir panieki
nimas, sztai kuo atlyginta jam 
už jQ(kruvos metu triūsa! Gar
laiviu sunkiai pukszedamas 
ėmp nykti isz žiūrovu akiu. Mi
nia iszsiskirste vis dar kalbė
dama apie garlaivi. z

— Mat ko užsigeidei sake

sus-

vienas. — žmogus isz galvos 
Važiuok su juo ! Be ne 

kam malonu mirties jieszkoti!
Tuo tarpu garlaivis plauke
• ' t J ’ ‘ % 1 •

iszejo.

Galva nulei-priesz vandeni.
dės stovėjo ant palubes Fulto- 
nas Krantu regųųgi.yjenjis ki- 

tBet Ę^ltonas(f>w ne
inate, jo galvoje virė kpdikys- 
•tes atminimai.

ta vijo.
'gųųąUyįenęis k Į

SztnJ, jis, eipay

isz važiavo
1 lojus me

tus jis dirbo mechaniku dirbtu- 
Jis pamėgo mechanika.

i galva piatai- 
kuris plauktu be 

buriu, tekiniais garu ir giedro 
je audrojo, ir paveju, ir priesz 

Ir ilgai, labai ilgai triu- 
szituo iszradimu. . . 

Dabar tikslas pasiektas, — bet 
kas isz to ? viesZai iszjuoktas ir 
niekintas, 
kia savo garlaiviu.

Garlaiviu 

m u primindamos, 
žmogusvkad ir mirė, bet paliko 
žmonijai amžina paminklu.

graba.
be paliovos gaude 

primindamos

patrankos 
savo griaus 

didisjog

vese.
Szit jam dinkt in 
syti lai va,

... ......

Ižgialbcta 542 žmonis.

Omaha, 
Jeigu tamista žinojai 

visa atsitikima apie ta nigeri ir 
jojo prasi kaitimą,

nedaneszei iii redyste? 
Kam laukiai lyg sziai dienai?

Skaitytojui 
Nebr.

jaus

isz

del ko tuo
ki redyste

veja 
siusi jis

vienui vienas plau- 
Ar pasi

naudos kuomet — nors žmones 
jo iszradimu?

Tuo tarpu garlaivis priplau
kė prie miestelio ir sustojo pri 
plaukėjo. Kaip matai kran
tas apspito akyvu žiūrovu Ir 
ežia Fultonas kvietė žmones 
važiuoti sil juo New Jorkan,

II- 
Ant

bėt ir ežia nieks nesutiko.
gai Stovėjo garlaivis, 
galo atėjo vienas važiuotojas. 
Neiszpasakytai nudžiugo Ful- 
tonas ir ko neapsiverke, kad 

važmos mo*szis padavė jam
Valandėle žiurėjo Ful- 

tonas in pinigus, vartidamas 
juos.

— Gal asz 
dauginus 
važiuotojas, pamatęs, kad Sul
tonas ilgai stebėsi in pinigus,

— Nė, Nė, atsake Fultonas. 
— Lygiai tiek kiek reikia. Man
tai kas: Tamsta esi1 pirmasis 
žmogus kuris sutiko iszmėjgin- 
ti mano iszradimo nauda, o szi- 
tie pinigai yra , pirmas užmo-

kęsti.

pasirikau? Gal 
reikia? — paklausė

kestis ūž mano ilga triūsa.
PalėngVa jiedu insisznekejo. 

Fultonąs iszdejo jam visa sa
vo szirdies skausmu, tiek metu) 
ji spaudžiusi: 
visas kliūtis, 
kiekvięno qiqgsnio daugybe,

jis iszpasakojo 
kuriu buvo dnt

kolei pad i rbo, sumahytaj i gar
laivi. ’

— Dabar teįp užbaigė Ful- 
tonas savo iszpažinti, — 
laivis jau padirbtas, ir plaukia 
isz miesto siūlydamas žmonė
mis. Ir kas isz to?...

— Nenusimink, —1 periraiike 
važiuotojas. — UŽ metu kilu 
Tamstos garlaiviai . lakstys po 
jurs ir upes ip vi^as puses.

y.! ...i_ pranaszavimas 
Kas dabai4 nežino

ga r-

Važiuotojo 
iszsipilde. 
garlaiviu 1

Vasaryje 1815 metu ko nė vL 
si New Yorko gyventojai liūd
nai lydėjo.^neėhapiko Fultono■

Tiks.
Jeigu sueja dvi moteres sal

ti žei pasibuėziuoje, tai žinok, 
jog viena kita apkalba.

Dabar per vėlu garsinti užsise- 
nejusia naujiena.
atsitinka, 

užsjbaigimui sezono, tai likos ti in redyste o 
ižgialbeta per sargus 542 žmo- sanvaites.

o per ta j i laika nuskendo tai tuojaus pradeda
.  .. ......jog teip

Ncw York.— Nuo kada žmo
nis pradėjo suvažinėti in pa- 
kraszczius mariu maudytis lyg

niu,
arti 150 žmonių.

Pasikalbėjimas.
— Pasakykic man

kas pasidarė su Jonu?
, visko ne

vandenini
— O kas, visko 

Toki puiku inaluna 
pravalgė ir pragėrė.

— Tai-gi, brolau!

Petrai

teko!

Piktai 
ga

gi rnas pra- 
1

T..
man didelis dyvas, kaip jis 
Įėjo tokias dideles 
ryt....

Tai ve.
— Ar girdejei! Juozai isz vie 

nos nakties pražilo plaukai. . .
— Tai ve! U-gi mano sesers 

žili plaukai in trumpa valandė
lė pasidaro juodi! . . .

— Ar žinai paeziuli, toji 
skrybėlė man labai patinka, 
tiktai borva ne tinka prie ma
no plauku. * ' . . k ‘

— Tai nieko ne daro gali-

žinai

reikie tuojaus danesz 
I l___ _

Jaigu kas negerai 
raszyt ir 

užginezma, jog leip nebuvo, 
skaitytoju kalte, jog 

tuojaus nepranesza, 
pakol žinia isz kitur gauta, p' 

ęromata jog teip ne
ne

daigu kas me gauį kiįua plaukus.... 
imiv i lnnn«rz

nelaukti kėlės

Paežiu
tik lauke

Sude.
— Sudžia: — Ar tu gali ka 

toki paduot iszsiteisinime save 
idant kiek bausme numažint, 
už iszpleszima grinezios?

Turiu, ponas au
džia! Kaip asz lindau per ian- 

, naujės

Vagis

tam raszo 
buvo, 
redyste.

O*

Patis esate kalti, o

KUR BUNA?

Manno dede Kuzis Jankaus
kas apie 30 metu Ainerike 
venno Chicage. 
Telszu pa v., 
napoles para. Tegul atsiszauke 
ant adreso:

Ig. Jankauskas

<rv- y 

Kauno gub., 
Dreinu kaimo, Je-

(2 t)

ga tai turėjau szkada 
kelnes perplcsziau.

iszkeliavo

sakant:

Amerikoniszkai.
Atejas sveezias in ameriko- 

nini abaza klausė vieno isz Žal
nierių :

— Kiek isz jus 
ant vainos in Kuba!

— O-gi trumpai
386 pulkauninku, 50 jenerolu, 
.150 majoru ir 6 prasti žahrie- 
rei.

Mat, vaiske radosi daugiau 
New Boston, Pa J virszininku, negu Žalnierių^

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke\ -

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:i*

1) Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir
pirklybos (bimio) varymui Lietuvoje.

2) Padaryti Lietuva Ncprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalios
i pirklybą ir pramone in Lietuviu rankaš.. * A

3) . Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijai ir tt.
4) .' Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijos, surandant
,. gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes iiirankiu, maezinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui kėliaujaneziu in Lietuva if*?n‘ kitaš fezali
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo nktus, daliu is 
jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konstilė paliudijimas ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto čzarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kaš
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.
pelnau iszdalinamąs visiems s
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje g^enant, Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: ,

“ Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave,

1)

2)
3)

*

i.
!■

Skyriumi

r.
Z-

L. A. Bendroves 
.zerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indei u

New York, N. Y.
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— Tamista del tavęs szia- 
dien kuuigaiksztis apleido ma
no vieszbnti, dabar padarei no- 
malonnnia Hercogienei.

— Nusiraipink* gerbiama
sis. Užtai asz tamsta esu pilnai 
užganėdintas.
kite!

m ~

Na, tai pęiim-

Jc-

l

ii

Tuos žodžius tardamas 
senas padavė savininkui obuo- 
li ir iszejo isz kambario.

Ant rytojaus vieszbuczio sa
vininkas, anksti rtuojo in 

kambarius,
“time 
knris 

pradėjo
rikieczio”
dar lovoje gidejo ir
praszyt, kad tik jis apleistu jo 

\yreszbut i.
\r— Asz ir nemanau.

V

Prie to
visb juk dar asz surisztas kon
traktu,— atsake 
Jesenas.

— Na,

ameriketis
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Mano czionai buvimas 
daugiau atsieiha! —- tarė Jesc- 
nas.

kiu!

žeidi!

Bet pamąstykite 500 mar

X A Ji

NAUJAUSIAS PAVEIKSLAS BELGIJOS KARALIAUS
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isz laiko prioszkąrinio
*
Ii

BALTRUVIENE.

ežius
(priesz kare leistus,) malonu 
skaityt, kalba kiekvienam yra 
aiszki ir suprantama, bet pa
imk žmogau dabartinius tai 

<jjau pasidžiaugsi. Kibą ant ga
lo velniai žino isz kur Lietuvos 
ląikraszcziui tokius^ redakto
rius kun'giuotus sušigrabuliojo 
muset naktigoriinkus ar nuo 
kiauliales didpiemenius už sta 
lo pasodino tai tie ir repetojo

J

nei vėžiai su automs pakran
tėmis.
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— Vcrcziau asz czionai pa
siliksiu. * '

Tuoini laiku pabarszkines tn 
duris inejo tarnas praneszo, 
kad markizas praszo sąskaitos, 
nes jis rengiasi apleisti viesz
buti, nes jam czionai oras nepa 
tinkas.

Sav i n i n k as i szme t in o j n n ez i A i 
pažiurėjo in amerikieti.

Ar matote, tai vis tamista 
kaltas) t1®*

— Tai menkniekis. Tik pa
mąstykite, juk asz pasiliksiu 
per szeszis menesius.

-i Duosiu 1000 markiu, jei 
tikftainista apleisi vieszbut at
sisakydamas kontrakto.

— Ne!! Asz nėrforiu tamistos 
dovaniL Asz moku po 300 mar
kiu in savaite, kas per szeszis 
menesius sudarys 7200 markiu. 
Kiek jums pelno atnesz mano 
buvimas tamistos vieszbutyje, 
tiek ir asz savo pragyveninia 
apiprekiuoju.

— Tamista isz proto isz-

tai asz paliuosuosiu 
jus nuo kontrakto.

— Bet asz to nenoriu.
— Bet juk tolimi taip nega

li testis. In ka ta panaszu. Ta
mista visus iszbaidysi.

— O ar pas 
kokis nors padavadijimas lin
kui drabužiu.

— Asz tamistai sugražinsiu 
piningus už ta sanvaite, ka už
mokėjote, tik iszeikite.

— Na, ne!
— Tai tamista man priver

si kad asz tau atsakyčiau pa
tarnavimu ir pietus.

Savininkas iszejo isz kamba
rio.

Ant rytojaus, kuomet jo cze- 
buvo nenuvalyti, jis 

taip smarkai pradėjo muszti in 
duris, kad net sienos drebėjo. 
Tarnas tuo apie tai pranesze 
vieszbuczio savininkui ir tas bi 
jodamasis skandalo taniams 
tuojaus paliepė nuvalyti jo cze 
verikus.

Jesenas
kambari ir kuomet tas nebuvo 
padaryta, tai jis paliepė pra- 
neszti savininkui, kad jis tolei 
koridoriuje rėks “Ugnies” kol 
nebus tai padaryta.

Isz baimes iszgazdinti sve- 
czius, savininkas liepe priszil
dyti kambarius.

Kuomet jam nebuvo paduoti prasze pasiraszyti po nauja su
pintus, jis iszejo miestan ir par 
sinesze smirdaneziu valgomu 
daigtu, kad visur pradėjo smir 
dėti.

Kuomet savininkas inejo pa
žiūrėti kas taip negardžiai kve 
pia, pamate, kad Jesenas sau 
kepas ant spiritipes maszineles 
nuo kurios ėjo ta kvapsnis. Je
senas tuo atsikreipė in savinin 
ka:

veri kai
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iszois anot dzuku 
žodžio teip:
za balionu, eisim jioszkot rodu 

Czion apsigint
nuo apmaudingu redaktorisz- 

nuo bjauriojimo

pas klebonu-.

( 4

M
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tamista v ra

paliepė priszildyti

Ugnies

spėkų

ėjai!
— Leiskite man prirodyti. 

Asz tamistai siulau ta suma pa 
sidalinti pusiau, tai yra asz no 
riu 3600 markiu.

—. Ponas Jesene, tamista isz 
ėjai isz proto!

— Ne vieno fenigio mažiau. 
Iki pasimatymui.

Snvinnkas nuėjo in savo ofi
są.

kad

— Ka, ar neparagausite! 
Gardžiai kvepia.

Savininkas netekes 
atsisėdo ant kėdės. Keikia juk 

“amerikietis” kaip nors
iszvažiuotu. Jis juk visus sve- 
czius iszbaidys, viso 
ežio garbe pagadins, 
pu Jesenas tarė:

— Tamista man neduodi 
pietų, tai asz pats apie tai tu
riu pasirūpinti. Negaliu gi asz 
badauti.

—r Ponas Jesene! — gailiai 
prabilo savininkas. — Prakal- 

Tuinista turi
apleisti mano vieszbuti.

Bet asz neturiu jokio no
ro/

bokime atvirai.

Nuo tu peklos
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Kuris dabar randasi Kalifornijoje

Jisai lankosi po didesnius Amerikos miestus idantAngeles.
pamatyt grožybes sžid Taišvio Sklypo.

NAUJI FABRIKANTAI.
I M. ,U. ''

Kalimas nauju žodžiu kuriu 
žmonis nesupranta.

Nubudusiai pažiurėjo in 
svecziu surasza. Patis geriausi . 
svecziai jau iszvažiavo. Jis pa
mastė ir apie policija, 
to iszcis tiktai vienas skanda
las ir daugiau nieko.

Apskunsti teisman, bet teis
me vargiai iszloszi, o kol teis
mas tesisi, visi svecziai apleis 
vieszbuti.

Jis suspaudė rankomis sau 
galva norėdamas surasti koki 
nors iszcjima. Bet kuomet pro 
Įauga pamate iszvažiuojanti 
markizą, nutaro- veikti, sutik
ti. 1 .

Už deszimts minutu tarnas 
inejo in amorikieozio kambari 
ir padavė 3600 markiu ir pa-

bet isz

r>

sulaužo savotarezia, kad jis 
kontYakta.

Jesenas perskatic pinigus, 
pasirasze ir tarė:

— Czia tai darbas! Paliep
kite vežimui 
neszkite mimo lagaminus, 
pus-valandžio mano kamba
riai bus liuosi. Verte Jonukas.

(GALAS.)

atvažiuoti ir nu-
Už

visur

po tam iszvažiuos in Los leido-

*

vieszbu-
Tuo tar-

Jau tai su taiseis vaikais.
— • Ar tu Elziute ne bijei 

viena su nesziote būti namie 
jc? •

— Ne, motinėlė, suvis nebi
jau, ba visada ateina tokia di
delis žalnieris, ka mudvi sergs
ti.

*»

žmonijos!
“Saules

— Isztikro? Jokiu budu!
Asz to nesakau.
~ Na, o jei asz tau sugra- 

žirfczian tuos 300 markiu.
— O kaip bus su kontrak

tu!
Asz paliuosuosiu jus nuo

jo.
. — Jau ne, pone! Asz matau 
kad mes vienas kito nesupran
tame. Man cziqp^iffkibai patin
ka ir asz noriu ežia gyventi vi
sus szeszis menesius.

— Bet tuomet viii žmones 
apleis mano vieszbuti.

— Tamista klystate! 
czionai pasiliksiu per i 
menesius.

— O kokiomis 
tamista apleistumei vieszbuti ?

— Well! Pažiūrėsimo! Kiek 
Kiek jums prekiuoja, 

kunigaigksztis, Hercogiene......
— Asz jums duosiu 500 mar 

kiu^be tik pasitrauksi.

! Asz 
szeszis

iszlygomis

jnms.

Nežinau ka padaryti, 
Ir kaip apie tai apsvarstyti 

Ne viena pora, 
Turi nuo Dievo kora 

Ncsi'iejna in pora,

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus & Profits $400,006.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auosc, nepaisant ar atneszkt 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus tur6- 
turriot reikalą su musu Btfnka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Dankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

t

Iszsidave •
— AY pone namie jo?
—r Ne, praszau pono.

Tai praszau pasakytie, 
jog buvau.

— (jfcfai, tuojaus cinu paša-
. , I •kyt. . ■

tiktai su
sibėga,

O paskui kas diena vyras be 
ba ėda.

jĄr ant to yra kokia rodą?
Ar galima gint, jeigu kada 

in kaili duoda?
Jeigu motore vargt turėtu, 

Tai protą neturėtu, 
Jeigu ne turi vaiku,

H DALI#, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaslorlūs.
R. T. EDWARDS, Vtco_Kas.

Sziuoso laikuose vis 
iszsiperi nauji iszvadimai ku
rie spareziai plėtojasi žmoni
jos tarpe bot kartais ne su nau 
da o iszmislincziai nepaisyda
mi naudos, vis ant savo prie
kalu kala ir kala naujus ir da 
naujesnius; pas lietuvius iszsi- 
ocrejo nauji kalviai lietuviu 
kalbos, jie kaip tik spėja nu- 
kalt naujus žodžius, tai nepai
sydami žmonijai tinkamai’ netin

• pa
kari e

ka, kSrsztus da tuojaus ir 
kisza in laikraszczius

“Saules” skaitytojau tik.pa 
imk szia isztrauka isz ' 
nes” ir skaityk žodis iii 
tai matysi koki tai tie fabri
kantai gabus —'

“Prideramai
žala) 

valstybe
kad jie laiko pinigus be 
szimeziu sukisze in
inkase in žemė, užkisze in pa
lopius, insisiuve in antes ir pa- 
delkas, ir tai, kad paskola nesz 
4i/2 nnoszimczius iT bus labai 
trumpam laikui, sži musu pir
moji vidaus pą^kpĮa, turi gerai 
pasisekti ir musu* visuomene 
savo pirma kvotimą gerai isz-

t>

u rTcvy- 
žodi,

žmonėms ta 
jie patis ir

iszaiszkinus 
kuria turi 

nuo to, 
nuo-

butelius,

kaip bematant skaitytojams laikys, reikia tik ji orgailizuo-
po nose pasirodo, 
prie tu negirdėtų 
skaito, turi staptelt ir mąstyt, 
kas per apuokas i lipintas tas 
vajus kad nesuprantamas; pa
motes varo skaitymą tolinus, 
sztai susiduria su kitu negir
dėtu iszpera t. y. pajum, 
vėl masto iki žmogus 
pyksta ir net laikraszti szalyn 
numeta geriaus — eina pypke 
rūkyt.

Pereina 
norisi rast vis-gi ka 
ima vėl skaito, tucz susiduria 
su žodžiu inpintu žala. Tai vot 
ir vėl blynas ant skaurados 
leptelia.

Arba vela 
ffoniu

Skaitytojai
vaju dasi-

czion 
liet su-

žmogui piktumas,
naujo,

dažiuretojas, Ii- 
praminęs 

Juk tai žodis
goniu (norses)
“slaugotojos!”
panaszus in sloginti) pri slogin
ti, o jojo net jokiam žodynia 
nesurasi.
rast tinkamesni
mergaieziu kurios paszvenėzia

. . * 4 . . . s. <. •M1''' V ■ * . T ■ ' Z '*4

Ar-gi negalėjo at- 
žodi del tu j u

visa savo gyVėnipia'del ' gero

Szimtas trisdeszimts asztudni metai adgal (1781 meto)

tai varyti.”
(Isz “Saulctekio.”)

Ka gi dar galima suprast isz

ne
mos neilo-

J

UBsyS
REMEDY?^

CO*, JcL
Pataria vartoti sekanilos pasekmingos vaistus:
Uriut Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visą žmofų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina.
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius iš
pėrus ir nuodingus dalykus kranjuje. padaro 
Svarą ir stiprų kraują. Kaina... #0.00 
Ursus Plaukų Apsaugotojas. sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.S3.OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, Šita 
mostis yra gera dėl visokių u odos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo,nušalimo ir Lt. Kaina...,.
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksnkas išgydys ir kojos 
bus sveikos, Kaina........................... ...*7IAv
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. fCaina........F5Oc
Ursus Vidurių švelnitoja^, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina-----KOc
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo ui- 
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
šios gyduolės sumažįs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina...... . ............ ROc
Reikalaukite muši} Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 N. Wells St., Oep. 8. Chicago, III.

Tegul suaukosi giminiu, 
Tegul toki razbaininka pameta 

Padaro jam sarmata. 
Jeigu giminin neyra, 

Tegul nusiduoda pas skvajera 
Po belą pastato toki vyra,
BU kitokio spasabo ant to ne 

yra.
Kiti in tai kisztis negali, 

Ba pasidaryti troboli sail gali,
Ba jeigu pasiunta vyras, 
Tai stojosi tikras velnias.

' Kvailios merginos nekurios 
Payma bile boma

ku zajjabonu, 
top ilgai isziuikytos mus lietu
viszkos kalbos, griebkimes ap
sigint patis kurio laikraszczius 
skaitomo, o apsigynimo kito 
neturime; kaip tik radb pri- 
pliurzintu laikrasztyj bent ku 
riam tu pajų, vaju/ karstu, ža
lu, padelku grąžykime laik- 
raszcziu tuos numerus
jams adgal, tegul jie pasisoti
na svetimais ir nesuprauta- 

įmais pliurzyjimais palis, o 
mumis juos teikia,
i’imč savo kalba, gryna sumai- 
szyt nei prie Babilionijos 
bokszto statymo kalbos 
maisze.

Jeigu mokslakalbiai tokius 
keverziszkus adverniszkus žo- 
džius mums nesuprantamus 
priima, tai teghl jie ir skaito, 
mes mynia žmonių grynumo ir 
aiszkumo mus kalbos laikytis 
horime, o 
nekeneziame. 
laikraszczius palaiko, ji pini
gą apmoka, o už pinigą nori
me kas aiszkaus matyt, bet ne 
per kiszeni szpiga, o dabar pra 
dėjo redaktoriai kai kurie ne 
ka kita žemai jai kliasai ir ro
dyt kap tik per kiszeni szpiga 
prisidengiant laikrasztijoj buk 
valymu lietuviszkos kalbos.

pras- 
cziokai kad mes kito inrankio 
neturime apsigynimui kaip tik 
szioki kuri paduodu. •

Prileiskim — dideses orga
nizacijos, jos apmoka kanccz 
visas savo dokles ir už organa 
kuri gauna, o jeigu organas pa 
virsta in tikra szlamszta1, tai 
ka ir besakius?... Kas kita kur 
vienas sau yra laikraszczio lei
dėjas, bet kas kitu kiir laik- 
rasztis yra. organizacijos. Juk 
tai norą szposas kalba subjau- 
riot kad dasileist, tai ne vieno 
pauksztelio plunksnele 
teršt. Dabar tik prasidėjo kai 
bos laikraszcziuose darkymo 
karsztine, tai galima tani už- 
maeziui kelias iižbegt.

Tie visi dabartiniai nauji 
mus kalbos pabrikantai tčgul 
atsiskleidžia praeitoje iszeju-

P “Lietuva” ka 
da rėdo schis Szeriias, ten pa- 

imatši aįszkuma ir grynuma 
kalbos/ arba tegul prisižiūri 
in .Šzemo iszverstos isz sveti
mu kalbu knygos, tai supras 
grynuma mus kalbos, ir 
szerš mus aszakotais pelais. 
Da karta szaukiu, kad’ nėra ke 
lio kito apsigint kaip tas Kari 
nurodžiau. ' 
raszti reik pažymet del ko. .

♦ I

prie
susi-

mums

iszkreivotos aiptol
Mynia žmonių

lietuviszkos
tos “žalosios?* Žmogus misli- Nepamirszkit lietuviai
tum kad tai procentai ar nuo- 
szimeziai nes senovėje buvo va 
dinama laža, bet negalima su
gaudyt padelku, nes tas daig
ias priklauso Lietuvos duonke 
piains ant kurio liže su duona 
stumia in pccziu; tolinus kas 
tos autes? gal tai autai ka ant 
kojų vynioja? bet niekas ir nie 
kur pinigu teip neslepia. Tai 
žmogau ir skaityk tokius in
fluenza serganezius ' laikrasz
czius.

Matoma, kad užsikrete( ko
kiomis fliuzemis ne tik laik- 
raszcziai lietuviszki Ameriko 
bet ir Lietuvos, nes “Tevyno- 

imtas straipsnis isz kokio 
“saulėtekio, 

Tėvynės

S

je”
uedatekejusio
bet nors vertojo “Tėvynės” 
redaktoriui pataisyt, kad but 
galima ^suprast.

Laikraezoziu kai kuriu re- 
daktoriai kaip užkreczia skai
tytojus kokiomis inflUzemis,

i t

11

šia “Chicagoj

SU-

J

J

ant savo 
skuros,

Ar negeriau butu, 
Kad voluk pas ka tarnautu 

Ar koki laika lauktu,
Kol davadnas vyras nepasi

taikytu.
Ne viena skundžesi ant savo 

vyro,'
Ne vienai graudžios aszaros 

byra, 
og negali ilginus dalaikyfi, 
Tures nuo jo atsiskyHi L .

a ■!-* *1 H# 1" r'i '4 "

Ta i. yra gor imises ĄfosaluflS, , 
Jeigu vyras nelabas.

Jau ne viena teip padare, 
Kaip szUrii itez namo iszvare 

Arba pati pamote, 
Kaip negalėjo dalai ky t i. 

Juk Dievulis kožna iszmaitys, 
Badil nenumarys. *

Bet ir nekuriu bobų asz ne- 
gyrių

Ba jau^praktika turiu, 
Geriatisia khd liežuvi suval

dytu, 
Vyro savo nepyk i tu, 

Ba kaip in piktumą daveda 
Tada tas kaili ėda.

Kaip vyras piktas, veluk nu
tylėk, 

Jam nieko nekalbėk, 
’ Jojo klaidu ncprikiszinek.

Jeigu negali sudilai kyt. 
Turi in burna vandenio payrnt 

Tada no iszsižiosi, 
Vyro nesupyk i si, 
Pakaju turėsi, 

tn kaili negausi.
Geriau tylėk.

Die^a ir vyra mylėk.
Jeigu boba su ilgu liežuviu

j

Tai tokis gyvenimas kaip su 
velniu,

O daugelis bobų jr velne pe
ro jna, 

Neapsileidžia vyrūi niekada. 
Ka turi tokis vyras daryti?
Turi savo mylemai kaili sze- 

nyti,
>

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

jUi..ui

Jauni 
1 tu* 

ri Huoso laiko vakarais, ^ali uždirbt; nuo 
$10 iki $15 { , 

! su musų nauju 
laišku:

Reikalaujame 0,'jEEį,^
į savaitę, pereidami per btubai 
auju išradimu. A t si laukit tik 

URSUS REMEDY CO
180 N. WELLS St., Dtp. B. CHICAGO, ILL.Dtp. B.

t

W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, 

Laidoja KuUU8 Numirusiu, Pasamdo 
tUtomobllIus, rlglnus Ir vežimus de! 
(aldotuvlu, krlksztlniu, pasivažinėjimu 
'r tt. Krausto dalgtus ir tL 
'»90 W. Ontre SU

Naujas Iszrndlmns del plauku. 4

&

Mahanoy City. F*.

Dckavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o tcip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

. tai tampo, tampp iki nubosta o 
toliaiis patU ntio tos svetimos 
ligos pasiliuosuoja ir skaityto
jus paliuosuoja. > v

Priesz keliolika motu khsžin 
kas užkreto lietuviu ,laikrasz- 
czius latviszku žpdžiu spėka, 
liotnviszkai pajiega. Tuo mete 
sava žodi in szhli, o irisikande 
vis-naudojo latviszka spėka.

. I b , .S .

i

ne

Gražinant laik-

Sėnas Kapsas.

O/ailIUlh lJ UH4LUOI11 JilvVUI UU#cU Ų.IOš uivvv/

Generolas C’ornvallis pasidavė Washingtonui ir Kocliambeau 
Yorktowne ir tnom užsibaigė Ametikoniszka revoliucija.

. M A A . Z 4. .k'M . ** m. *Tamista trttfai mane 111^ raminsi GonefdWllOcliambeauT
Kul

$u diržu per užpakali 
. Gerai valio

• •
Vienas žmogelis kitam mies

te laiko saliuna,
O pati likusi namie teip sau

< buna,
) Kaip gyvena, nesakysiu,
• A <■ 1 • 1 1 J * 1 • 1 >Ant kito karto pasiliksiu,

Toji boba jokios sarmatos ne 
turi. 

Ant nieko nbžiūfi,

Informacijas dykai.
Rasry-

Drs; Brnndžns Cosmullcs, 
Stn. UĮ. Brooklyn, N. Y.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P*

MJ

t

Dr. KOLER yra vlena- 
tinlfi tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 
ktnosi Varezavoje, atu- 

A dljavo bcgljo 2C m. ln-> 
A vairias ligas vyru ir 

nioteru, todėl jas nuo> 
dugntal patinsta. Gydą 
uŽBlnuodinlma kraujo

Vieni rasze spėka kiti.minksz- 
tino per maža i spieka ir to
link bubhijo tomis spėkomis 
iki pabodo, dar galop jau spo- 
kuot paliovė sūgryžo prie savo 
ir raszoma no spėka, bot jiega 
p ine pajiega ir vis mat perkal
bu. < •

Paimk Lietuvos ’ laikrasz-I

■ W i1 .i t
I

... ........  JB ,

Perszkada, < M

.— Na ir ka, kaip tau iszro 
do toji rtiergina$ ka praszau 
tad už piiczia ?

— Ne sžib, ne to, tiktai po
teisybei da josios ne mačziau 
blaivahi padejiiiiė. A ' s

Kdip tai; Ar ji j i gere?
bežinau,, nes asz..:

lankei pasigeriu....

W.. < I i M

Žmonis tafasi iai padaryti, 
Ant sausu girnų iszvaryti!

Ženklas.

/Droivėtts: — I
■I k ' 1 f *

fe mano bosais sp bila, kad už- 
hibk'etum ka esi kaltus.

J'dihisl -

Uonai, prisiun-

* jonas. ~ Gerki, ateisi brolau 
pas mane už menesio, tai asz 
aprokuositi ir pasakysiu, kada 
turi ateiti pinigu.

I

Z!«SsiJk^

ir silpnybes vyru, spuogus, nložejimus 
Ilgas tinimo, invalidas ligas paelnan- 
ežias nuo neezystumo kraujo,
szauklte ypatlszkal, por lalezkub a*« 
negydau. Dr. Kolor kalba Lenktazkti
Ir Rusiszkal.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig B 
vakaro. Nedeliomis iki 2-v. popiet B 

- T

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

; , Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

. Priėmimo valandas:
Likt 10 vai. ryte. 6 - 8 vai, vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

I
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s i ba igs
UŽ-

reike vėl laikro- 
valanda adgalios

Žinios Vietines
Į Į L. » 

I

— Ateinanczia Nedelia 
dienos szviesos insta-

lymas, todėl Subatos nakti ant 
12 valandos, 
džius viena 
atstumti.

— Parduoto jai pieno prpne- 
sze savo kostumeriams kad pra 
dedant nuo Panedelio 20-tos 
<1 ienos, pieno prekes pabrangs 
nuo 12c. igi 14c. už kvorta,
8c. už painte. Smetonos preke 
d ai* yra 45e. kvorta.

— St ra i kas 
motormonu 
k aru k u

O

konduktorių ir 
nuo eluktrikinu 

vis neužbaigtas. 
Beveik visi straikieriai aplaike 
darbus kituose vietuose ir jei
gu kada straikas užsibaigtu 
tai vargui jau gryž prie senu 
darbu.

— Lietuviai trecziam vorde 
balsuokite už Ronald Reed ant 
miestiszko konsuhnano.

— Ant pardavimo geri 
(Eatey) vargonai persiduos pi 
giai.
? 24 \V. Pine St.

— Visokiu k oi ori u 
d<4 sveteliu, kepurių, skepetu 
ir 1.1. Speeialiszkos prekes per 
trumpa laika, g 
nie Refowicli,

dar

st raikąs

pardavimo

Atsiszaukit ant adreso: 
(to. 85.) 

vilniu.

gausite pas Jen- 
129 W. Centre 

St. Mahanoy City, Pa. (t.f.

SHENANDOAH, PA.

li-\ incas Maciejauckas 
mazgu moterys

tes su pana I. Dundzilute lietu- 
per kun. 

knn.

kos surisztas

v i szk o j e ha ž n y cz i oje 
Mozūra kuriam asistavo 
Gazdzikas isz Mahanojaus. Jau 
iki pora apsigyvens Jersey 
City isz kur jaunikis paeina.

Ketverge atsibuvo laido- 
,r...... :“*”i Kuncevi-

nuo szuvio

pora

I’ainosziaus 
eziaus kuris mire 
nraejta Panedelio ryta. Mumis 

apie 
klaidingai

t nves

szita
pa-

praneeza kad žinia 
nelaimd buvo 
duota, nes sako kad nebasznin- 
kas buvo malszaus, 
i r g 
Kaip toliaus 
lai toji nelaime 
<>:'»() valanda
ir kada pribuvo policija, užlipo 
ant virszaus ir rado jin negyva 
szale jo ant lovos rasta teip-gi 

Kaimynai labai 
apgailestauja ir

ero pasivedimo
blaivinto 

žmogus, 
mumis pranesza 

atsitiko apie 
Panedelio rvta

revolveris.
nebaszninka
kaip iszžiuri tai be slieetvos ne

N eba sz n i 11 k a s p r i gi i - 
lojo prie Lietuvos Simu drau- 

Paliko paezia 
diikteres ir viena suuu.

apsiejs

gvstes. J dvi

East Alton, Ill.—

kitokiu
lietu-

Ana
Adomo Czosnio NOTICE.

JiJy.!.., ■_ . . .... ,

12 Flunoriy ...First hnd final account 142 lllttio....Firfltl niid final account of

IN THE COURT OF

ti:

Virginia.
West 

mažais

kuri juosius
Tris sanvai-

Mount Carmel, Pa.— 
diena pati 
arosztavojo savo vyra už isz- 
porima jiai kailio pricszais 
skvajeri Hughesa, o kuris isz- 
klausos visos provos, padalino 
kasztus lygini terp vyro ir mo- 
teres,

Priežastis to viso yra sokan- 
Czesnieno ttis metai adgal

apleido savo Adomėli su ketu- 
reis mažais vaikais ir iszpisz- 
kejo su prielaidiniu in 

Vyras su 
vaikais lindojo nemažai paskui
paezia ir motina 
apleido del kito.
tęs adgal pabėgėlė sugryžo pas 
vyra, bet tik del to, idant vai
kus pasiymt su savim in West 
Virginia idant turėtu isz juju 
pelną, nes visi dirbo kasyklo- 
sia ir prigialbincjo tėvui.
kada daugiausia reikalavo sa
vo motinos apglobos ir pri
glaudės tai juosius
apleido o dabar norėjo su sa
vim pasiymti.
uis ir vyras gerai iszperc 
savo bobelkai.
neatiduos, o jeigu motore nori, 
tai gali sugryžti in Virginia.

Bet

apglobos ir 
beszirdže

Isz to kvlo bar- 
kaili 

Adomas vaiku

Kulpmont, Pa. — Neužilgio 
czionais bus užvesta jieszioji- 
mas paczto in stubas. Gyven
tojai pradėjo numeravoti savo 
stubas o pacztas jau turi viską 
gatava ant pradejmo iszneszio- 
ti gromatas.

— Lietuvei czionais gyvena 
malszei o gal ne turi laiko 
spardimosi, nes neturėdami gu 
zutes, ne turi drąsos.

paczto in stubas.

ant

BOCZKAUSKU SALEJE.

20 Oct. BohemianPanodeli
Kliubo, balius.

Seredoj 22 Oct. La Belle Kliu
bo, szokiai.

Subato.j 25 Oct.
Kliubo, szokiai.

Panedeli 27 Oct.
(hm Club, balius.

Utarniko 28 Oct. Humane Fire 
Co. balius.

Seredoj 29 Oct.
Kliubo, balius.

Ketverge 30 Oct. Hickory Kliu 
bo, balius.

La Fayette

Cannon-hole

Atlas A. C.

Heiser’s Annex
Sztoras - kurio jeszkojotc

NAMINI DAIGTAI, 
DOVANOS.

ZOBOVOS,
MAISZAI, VALIZOS,

KIEKVIENOS DIENOS 
REIKALINGI DAIGTAI

POPIEROS,

Visi gyvena broliszkam 
Pradėta statvti 

fabriką Ročka fellerio 
(L’zion v ra dvi a lie

Cz i o na i s 
yra mažas miestelis su apie 15 
tukstanezins gyventoju, apgy
ventas anglikais ir vokiecziais 

svetimtauezin kaip ir
nesiranda, tiktai viena 
viszka szeiuiyna ir tris pavie
niai, 
sutikime, 
nauja
kompanijų.

, Kita kompanijų ir sta- 
fabrika užpirkdama 15 

tiikstancziu akeriu žemes; ba
dai jame dirbs in keturi tnks- 
tanczial žmonių.

.pnes. 
tVM 1 uzpirkdama

ATYDA
MAINIERIAMS

Mes bandome iszpildyti vieta 
buvusio kalvio, I. G. Vis- 
niausko. Musu Sztoras yra 
parankus.
visada ka tik reikalausite.

Rasite czionais į

MAININIU TULSU
KIRVIU
JACK’SU
LAMPU
KUOTU
PJUKLU IR T. T.

H. J. Heiser & Co.
• 27 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Nealmlrszklte kad dabar “SAULES*’ 
prenumerata yra $JMM) ant ylso meto 
o |1^0 ant pašei meto*

♦ ♦

Nauji daigtai prisideda kož- 
na diena.

Apie 15 Novemberio jau bu
sime pasirengia su visokiais Į 
daigiais ant Szvencziu.

Duokite mumis proga jumis 
suezedinti laika ir pininga.

H. J. Heiser & Co.
27 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

BALltfS IR TRAUKIMAS.
....Parengė.... .

SZV. PETRO IR POVILO PARAPIJA 
Isz Tamaqua, Pa.

28 SPALIO (OCTOBER) 1919

LIBERTY SALEJE 
Prasidės 7 valanda vakare. ,

ORPHANS’ 
SCHULYKILL COUNTY 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the appraisements of the decedents 
herein named, sotting apart the per
sonal or other property to the use of 
widows and children, have boon filed 
in the Clerk’s Office, and that they 
will bo presented to the Judge of, the 
Orphans’ Court of said county for the 
confirmation nisi on Monday Nov. 10, 
1919, at J0:30 a. m.

1 'J’enanis .Appraisement of the per
sonal Estate of Joseph Tenunls, 
late of the Borough of Shouan- 
doah, deceased.

Burke & Burke ,Attys.
2 lluss_ Appraisement of the person 

late of the Township of Hegins' 
deceased.

al Estate of Benjamin H. Hass,

R, 8. Bashore, Atty.
3 Brclnor....Appraisement of the por- 

Lewls Breiner,sonal Estate of
lato of the Township of West 
Penn, deceased. R. J. Graeff, Atty.

4 Mlnnhan ...Appraisement of the per
sonal Estate if William Minahan, 
late of the Borough of Fraokville, 
deceased.

5 Knufntan....Appraisement of

Harry O. Haag, Atty.

Roy P. Hicks, Atty. 
the 

personal Estate of Harry Kauf- 
aman, late of the Township of Por
ter, deceased.

6 Zhnlcr....Appraisement of the per
sonal Estate of Issue Zlinler, late 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased. Burke & Burke, Attys.

7 llnldemnn.. .Appraisement of the 
personal Estate of Frank S. Hal
deman, late of the Township of 
Washington, deceased.

R. S. Bashoro, Atty. 
Ressler ...Appraisejnent of the Es
tate of Almond C. Ressler, late of 
the Township of Hegins, deceased. 

» R. S. Bashore, Atty.

8

X
9 Ressler....Appraisement of the real 

and personal estate of Almond C. 
Ressler, late of the Township of 

Hegins, deceased. Uuder Act of 1917.
R. S. Bashore, Atty.

10 Leiby. ..Appraisement of the perso
nal Estate of William J. Leiby, 
late of the Borough of Port Car- 

M. J. Fleming, Atty.
11 Brown....Appraisement of the per

sonal Estate of Hazel BroWn, late 
of the Township of West Mahanoy 

, deceased.
12 Bassler....Appraisement of the per

sonal estate of John M. fyisslor, 
late of the Borough of Tamaqua, 
deceased. *

bon, deceased.

Burke & Burke, Attys.

ceased.

F. P. Krcbs, Atty.
13 Gregas... Appraisement of the per

sonal Estate of Peter Gregas, late 
of the Borough of Shenandoah, de 

Burke & Burke, Attys.
14 Gibson....Appraisement of the Real

Estate of Matthew B. Gibson, late 
of North Man

heim, deceased, under Act of 1917.
T. C. Condron, Atty.

FRANK C. BALL,
Pottsville, Pa. Oct. p, 1919

Clerk of the Orphans* Court

of the Township

NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN that

WTelpgl laike szlto Bailaus bus Trau 
klmas kuris ketina būti per pereita 
Pikniką ir dar likos perkeltas ir atsi
bus drago su szitu Baliu.
LVŽANGA: ....
Moterims Ir Merginoms

Kvieęzia niioszirdžlai visus, 
(0.28) KOxMITETAS.

Vyrams 50c
• • • 2<>c

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knyges, prlsiusklto 
In redyste '“Saules” ant apdarymo nes 
nauju ne greitai galėsite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
gal negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
llgiaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

of Elizabeth J. Finnerty, Admnx.
of the Estate of Martin J. Finner
ty, late of the Borough of Shenan
doah, deceased.

Burke & Burke, Attys. 143 M<»han....First and final account of 
Charles Brennan, et ai. Exctrs. of 
the . Estate of Terrance Mohan, 
late of the Borough of Minersville 

deceased.
' J. E. Sones, Atty. 144 Mellnor....Socond and final account 

,| John W. Clemons, Exctr, of the 
Estate of Edward M. Hollnor, late 
of the City of Pottsville, deceased.

John W. Clemens, Atty.

13 Maurer....First and final account of 
Philip E. Maurer, Adm. of the 
Estate oftXIeorgc D. Maurer, late 
of the Townsnip of Hegins, de-1 
ceased.

14 RaihlM‘rgcr....F!rstf and final ac-
count of Clpra C, Ramberger, 
Admx. of the Ebtate of Jacob J. 
Ramberger, iatę of the Township

Allen J. Mime, Exctr. of the Es
tate of Jacob. F. Hlme, lato of the 
City of Pottsville, deceased.

R. S. Bashoro, Atty.

John B. McGurl, Atty.

of Upper Mahantonga, deceased. 45 Moyer....First And final’ acddiint of
I ‘ . I — • - - -

15 KII]iger....First and f|nal acount of
Cyrus Klinger, Adm, of th< Estate 
of Lafayette Klinger, late of the 
Township of Barry, deceased.

' J.’E. Sonos, Atty.
16 Minnich..,.First and final acount of

• Wm. H. Minnich, Adm. of the Es
tate of Stanton A. Minnich, late of 
Hegins Township, deceased.

J. E. Sones, Atty.
17 Gallcgher....First and final account

of Harry O. Hagg, Exctr. of the

J. E. Sonos, Atty.
!

Walter L. Moyęr, Adm. of the Es
tate of John H. Moyer, late of the 
Borough of Orwigsburg, deceased. 

, J. L. Stauffer, Atty.
46 Pollard....Firsthand final account of 

I ___* ____ ’Clara |I. Pollard, et al. Extrs, of 
the Estate of John H. Pollard,
late of the Borough of Mahanoy
City, deceased. R. P. Swank, Atty.

47 BBeHnth.o.First and final account 
of William Rllosath, Exctr. of the 
Estate of Wilhelmina Bliosath, 
late of the Towhshlp of Branch, 
deceased. Geo. G. Brumm, Atty

Estate of Justina Galleghor, late,48 Sloan..„Flrst and final account of 
Edna Boyer Sloan, Exctrx. of the 
Estate of Thomas Sloan, late of 
the City of Pottsville, deceased. 

M. H. Moyer, Atty.

of the City of I’ottsvlllo, deceased.
Harry O. Hagg, Atty.

18 Jurgultn....First and final account
of A. W. Czaikowski, Adm, of the
Estate of, Anthony Jurguita, late 149 Mbenick....First and final account 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased.

19 Turns....First and final account of
John W. Reilly, Jr.
Estate of Element Taras, lato of 
the Township of Blythe, deceased.

John F. Whalen, Atty,
20 Eckert....First and final account of

Rose Blew, Exctrx. of the Estate 
of George M. Eckert, late of the 
City of Potsvillo, deceased.

R. S. Bashoro, Atty.

Burke & Burke, Attys.

Adih. of the

of Michael Pouchan, Exctr. of the 
Estate of John Mizerack, late of 
the Borough of Saint Clair, de
ceased.

t KARPETAI ir DYVONAI t X

I

t

X

X

21 Brobst ...First and final account of
Jesse' L. Probst,' Admnx. of the 
Estate of Charles R. “Biobst, late 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased.

22 Holtzman....First and final account
Burke & Buiko Attys.

dc-
N. S. Farquhar, Atty.

of George W. Gensemer, guardian 
of Annie Holtzman, minor.

J. L. N. Channell, Atty.
23 Troches....ACcouna of the Schuyl

kill Trust Company, Admn. of the 
Estate of Adatn Treches, late of 
the Borough of Minersville, 
ceased.

24 Reynolds.,..First and final account
of Thomas J, Reynolds, Exctr. of 
the Estate of. Mary Reynolds, late 
of the Tow.nshjp of Blythe, decea
sed. J.;L. Stauffer, Atty.

25 Petrash....First and final account
of B. J. Duffy, Adin, of the Estate 
of Magdalena Husta Petrash, late 
of the Borough of Coal Dale, de
ceased. | B. J. Duffy, Atty.

26 Ruch....First and final account of
Alfred L. Ruch, Adm. of the Es
tate of Claude Ą. Ruch, late of the 
Township of Walker, deceased.

W. L. Kramer, Atty.
27 Miller....First and final account of

Jennie M. Miller, Admnx. of the 
Estate of J. Irvin Miller, lato of 
the Township of Hubley, deceased

R. S. Bashore, Atty.
28 Lesser....First and final account of

George Leases,
tato of Lydia Lessor, lato of the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

>t George Striegol, Atty.
29 Gregory....First and final account

of Dolllc E. Gregory, of the Es
tate of John Gregory, 14to of the 
Borough of Shenandoah, deceased.

W. L. Kramer, Atty.
30 Kuraitis....First and final account 

of Albin A. Melusky, Trustee of 
the Estate of George Karaitis, late 
of the Borough of Shenandoah, de

ceased.
1 Klinger....First hnd final account of 

Ira A. Erdman,
tate of Goldie Klinger, lato of the 
Township of ’ Hegins, deceased.

J. E. Sones, Atty.

the Executors, Administrators, Guar
dians, Trustees, etc.
filed trelr respective accounts in the 
following estates
office at Pottsville, In hnd for the 
County of Schuylkill, which accounts 
having been allowed by tiie Register 
will be presented to the Judge of the 
Orphans’ Court for confirmation nisi, 
on Monday November 10, 1919, at 
10:30 a. m. in the city of Pottsville, as 
follows, to wit:

1 Schwelnlmrt ... First and final ac
count of Dena Bolich, Exctrx. of 
the Estate of Daniel Schweinhart, 
late of the Township of Barry, 
deceased. Walter G. Treibly, Atty.

2 Kennedy....First and final account
of William H. Scminet, 
the estate of Charles Kennedy, 
late of the Township of South 
Manheim, deceased.

Gėo. M. Paxson, Atty.
3 Weber....First and final account of

Harry Weber, Adm. of the Estate 
of Henry Weber, late of the Bo
rough of Ashland, deceased.

Walter G. Treibly, Atty.
4 Koch....First and final account of

Luther M. Koch, et. ul Adms., of 
the Estate of Maria Koch, late of 
the Township of East Brunswick, 
deceased. M. Hi Moyer, Atty.

5 Mensch....First and final account of
Charles A. Mensch, Adm.. of the 
Estate of Ixiusia S. MehSch, late 
of the Borough of Auburn, de
ceased. M. H, Moyer, Atty, 

account of 
Harvey Carl, Adm., of the Estate 
of David Carl, late of the Town
ship of Hubley, R.S.Bashorę, Atty.

7 Hosko ...First and final account of 
Stephan F. Payer, 
Estate of John Hosko, late of the 
Township of East Union, 

■.ceased.
Ten^nis....Flrst and final account 

"Tn. Snyder, Adm., of the’Es-

hereby named.

in the Register’s

6 Curi....First and finai

1919,

Adm., of

Adm., of the

de
jos. H. Garrahan, Atty.

Adm. of the Es-

29 Gregory....First and final

Burke & Burke, Attys.
n 
O

Adm of the Es-

32 Casey....First and final account of 
Jeremiah C. Casey, et. al, Adms. 
of the Estate of John Casey, late 
of the Borough of Cressona, do- 

J. A. Noecker, Atty, 
final ac

count of William Minkevicz, Adm. 
of the Estate of Joseph, Barkauc- 
kas, late of <the Borough of She
nandoah, deceased.

Burke & Burke, Attys.
34 Richter,...First and final account 

of Wilboi’ Richter, Adm. of the Es
tate of Esther Richter, late of the 
Township of West Mahanoy, de
ceased.

ceased.
33 llarkauckas....First and

PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežastį 
jog musu Dyvonai visada geriau ir naujesni iszro- 
do negu kiti.
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek
daug ant kart perka. Karpetai ir Dyvonai, kaipo

Priliginant geruma, musu prekes

ir kitokį tavorai, 
Dabar yra laikas pirkt.

eina brangyn kožna menesi;
Da galime jumis parduoti

9x 12 Brussell 
Dyvonus, keletą 

gatunku po *
$ 24.00

9x12 Aksom^b 
Dyvonai po 1

$34.50

9x12 Sunkus 
Brussell Dyvonai 
Parduodame po

$30.50

I 
<♦ I 
T 
Y 
X

Aksom^

t

❖ 
r

9x12 Axminster 
Dyvonai po 

$42.50 1

of
tate\of Joseph Tenants, late of the 
Borough of Shenandoah, -doccas- 

’ ed. Burke & Burke, Attys.
9 Jlmmlson....First and final account 

of Elizabeth Jimmlson, Admnx, of 
the Estate of of Issac Jlmmison, 
late of the Township of Washing
ton, deceased. R. S. Bashoro, Atty.

I » Į

10 Wagner..„Firpt and final account 
of Frank J. Wagner, Adm. of the 
Estate of Jared Wagner, 
the Borough of Auburn.

F. V. Filbert, Atty.
---- ------ J final .ac

count of John S. Gregor, Exctr. of 
the Estate of Mike NoVodoilsky, 
late of the City of Pottsville, d^ 
ceased. F. V. Filbert. Attv.

11 Ndvodonsky....First and7 Jo

z

late of

F. V. Filbert, Atty.

T. C. McCarthy, Atty.
50 ‘Brooke....Flrst and final account of

Margaret Steinman,
the Estate of Apna Brooke, late of 
the City of Pottsville, deceased.

Cyrus M. Palmer, Aty.
51 Barry....First and final account of

Elizabeth S. Barry, Admnx. of the 
Estate of Lula Barry, or Lula M. 
Barry, lato of the Borough of To
wer City, deceased.

Harry O. Haag, Atty.
53 Stride....First and final account of 

Harrison Ball, guardian of Manil
la May Stride, a minor, now Ma
nilla May Stride Hausrath.

t R..P. Swank, Atty. 
53 Wagner. .Third and final account 

of Daniel P. Wagner et al. Exctrs. 
of the Estate of Martin Wagner, 
late of the Township of North

I Manheim, deceased.
Į George L. Reed, Atty,

and final ac^ 
count of J. M. Morwine, Adm. of 
the Estate of Walter Bucciarelll, 
late of the Borough of Girardville,

M. A. Kilkcr, Atty.
55 Holdn....First and final account of 

Daniel F. Guinan, Adm. of the Es
tate of Peter Holda, lato of the 
Township of Butler, deceased.

M. A-. Kilker, Atty. 
56..Heed....First and final account of 

Irwin B. Reed, Adm. of the Estate 
of Ellen V. Reed, lato of the 
Township of North Manholm, dc- 

Gcorge L, Reed| Atty.
57 ShnnidliL...First and final account

of G. B. Moore, et al. Exctrs. of 
the Estate of Daniel Sbaradin, 
late of the Borough of Schuylkill 
Haven, deceased.

J. A. Noecker, Atty.
58 Goodliead....First and final account

of Gladys A. Goodbead, Adm. C. 
T. A. of the Estate of Laura Good
head, lato of the Borough of She
nandoah, deceased.

Walter G. Treibly, Atty.
FRANK C. BALL 

Register of Wills.
Pottsville, Pa., Oct. 9, 1919

54 Bucchirelll...First

deceased.

ceased..

Estate

Admnx. of

X

D Ų) E LIS BALIUS!
Kuri rengiu

1)11). LIET. K. VITAUTO DRAUG^ ’ 
Isz Tamaqua, Pa.

Seredoj, 22 Spalio (Oct.) 1919
________ *

... LIBERTY SALEJE... 
f

- — J . . . Vyrams 50c
25c

INŽANGA: . . .
Moterims Ir Merginoms

ANT
Register of Wills

BALSUOKITE UŽ

Gražu gatunku Axminister Karpetu del dide
liu parteriu ir miegstubes.

Geras pasirinkimas Karpetu trepams, .daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 
specialiszkos prekes.

4^

Guinan’s MAHANOY CITY.
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.

I

❖
❖
❖
t 

t 
T

Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 

Juso banka yra banxa in kuri dedate savo piningus.
Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren

gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai batika kuri prigclbsta žmo
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto * 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirengė-jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—D1KEK TOKIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

A. Daniaewici M. Gnvula
T. G. Hoituby

D. M. Graham, Pres.
J, H. Uuruhun, Attorney W.F. Ryukewici

P. C. Fenton

J

D. F. Guinan, Trewt.

ra 
p

per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienyti] Valstijų Valdžiai kaip pirma

Žinomas

taip ir dabar I

—*K 
h

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

J

k

.fr/

Z
coceeopccceccocososoon/

E. W. Shoemaker, Atty.
L . i nc-

account of J, W. Sallado, Excty.
35 Shollvnbwgor. ..First and final

I of the Estate of Fietta Shollen- 
bergor, late of the Townshjp of 
South Manheim, deceased.

F. V. Filbert, Atty.
36 Houtz....First and final* account of- - -- ■ j_____

Charles C. Houtz, Adm. of lįhe Es
tate of John'A. Houtz, late of the 
Township of Porter, deceased.

Harry O. Haag, Atty, 
37 McGeo....First and final account of 

John McGee, et. a] Exctrs. of the 
Estate of Patrick McGee;' late of 
the Township of Blythe, deceased.

T, A, McCarthy, Atty.
38 Minnich.,„First and final account

L r ..1 ' ||1| * I

of Amelia J. Minnich, Ądpiijx. of
the Estate of j. h. Minnich, late of 
the Township of Hegins, deceased.

John W. Moyer, Atty.
► - - - . J _39 Jonen....First and final account of 
Emma J. Brown, Admnx. of the 
Estate of Edward Jones, late of 
the Borough of Mahanoy City, de
ceased. R. SP. Swank, Atty.

40 Westoii ...First ahd final account of 
Howard W, Weston, Adm. of the 
Estate of Elanor A. Westo, late of 
the City of Pottsville, deceased.

Cyrus M. Palmer, Atty.
I account 

of A. J. Schooner, et. al Exctrs. of 
the Estate of? Elizabeth Richards,

i. 1^? Borough of Shonan-

41 Richards.... Supplemental

doah, deceased. E. D. Smith, Atty.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodamo ir mainome namus, Jotus ir 

ir formas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir
Turime daugybę gerų farmų pardavimui

FRANK C. BALL
‘ '4 t

Isz Mahanoy City, Pa.
Rinkimai Utarninke 4-ta Nov.

A. 0. NOVAKAUSKAS 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH. PA.

• • • • • • 
• •

Naujas Lietuviszkas Graborius
Kazis Rėklaitis
516 W. SPRUCE ST. 

MAHANOY 0ITY, PA.

lotų pardavimui Roseland — Chicagos mieste ir jo 
nplinkčsc. Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdrauažjame (inšiurinamė) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

. Apdraudžiamo (inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbą courl’- 
uosc.

Parūpiname visokias lcgališka§ popieras Ir doku
mentus,

Padarome visokius vertimus į įvairias kalbas.
Visokius patarimui apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai, . • • v # «• - v
Atliekame visokius spaudos darbus. — l*odcl Jeigu 

norite gauii gražų, dailišką ir laiku qtliktq spaudos dar- 
. Klauskite kainų per laiš

kus arba asmeniškai. . .

nuo ugi)ics namus,

bq, tai paveskite jį mums.
ku's arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie-

Klauskite kainų per laiž
ai virutes,

tuvlškus rekordus.
Rašykite įdedami 2c stempq ir gausite musų katn- 

liogą.
Abclnhi su visokiais reikalais kreipkltčs prie

Rašydami laiškusmęs jums patarnausime.o 
suokite:

mus, 
adre-

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

* ■ t1 4 a . * Ina’ 1 ' ' * ' , ... a*




