
OCT 2 5 1919

I THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 
Brings the best results to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY, PA.

T*
X

4

Į

J

i

J

I

(
j

DU-KART NEDELINIS LAIKRA8ZTI8 “SAULE ’ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KA8ZTUOJA r
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant pntM* melo $1.50. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4 00.
Lehzkuei ir piningus visada siuskite tikini ant saito adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY CITY. PA.

AMERIKE: Ant viso meto $3.00.

MAHANOY AND A ST

“Publlshod and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6, 1917, on filo at the Post Office of Mahanoy City, Pa. Bg outer of the President. A. S. Burlenon, Postmaster General.

( KNTICR1SD AT TUB MAHANOY CITY, PA., \ ~ te&s
VPOBT-OFFIOX AS BKCOND CLASS MAIL MATTKH./ fSįNo. 85 MAHANOY CITY, PA. FRIDAY 24 SPALIO (TUESDAY OCTOBER 24) 1919

FRAIKIERIAI KETINO BOMBARDUOTI FABRIKUS.U SZITA MASZINAn M -

I

Palicije Homsteade, kuria padirbo vienas isz straikieriusuome orima maszma o suJ

kuria ketino bombarduoti fabrikus kuriuosia dirbtu straiklaužei. Palicije nupjovė sparnus 
maszinos idant nugabenti in palieijos stoti. Dirbėjai tosios maszinos yra Franastosios

Gili, kuris dirbo jiaja per keturis menesius su pagialba dvieju draugu

Isz Amerikos
Musztine straikieriu su 

palicije — daug sužeista.
Prie EdgarBraddock, Pa.

Thompson, Carnegie Steel dirb 
turės ezionais atsinaujino mu- 
sziai terp straikieriu ir pajiei- 

Muszirii prasidėjo, kada
straiklaužei toje dirbtuvėje 
ėjo isz fabriko ant piet; o 
sugryžo likos užkluptais

jos.

Dirbėjai tosios

Ar kas turi panaszu pilvą?
Boston. — Daktaras Rock

well, ana diena padaro opera
cijų ant Charles Buzzell, kuris 
likos atvežtas in czionatini ka
lėjimą. Kada daktaras perpjo- 

jojo pilvą rado jame
lenciūgėli dvieju pėdu ii 

puse ilgio, dali britvos, drato 
ir vyniu, 186 yzmoteliu stiklo, 
246 špilkas, 86 guzikelius, 8 
blokinius guzikus ir daug kito- 

Mat, tasai kvailys
per nuriyma tuju dalyku, nore 
jo pasidaryti sau gala.

ISZ ROSI.JOS

| ve
nies

szu-

Muszei eina prie 
Petrogrado.

Du Bolszevikiszki laivai 
paskaidyti. Krasnaja 

Gurka paimta.
Helsingfors. - 

Gurka, inlunkeje 
likos paymta ppr Judeniczo ar
mijų, kuria paejne ] 
po baisiam muazije.

Dideli musziai da

Krasnaja 
Finlandijos

panodelijo

vis ejua 
artimoje Petrogrado. Bolszevi- 
kiszki pulkai pribunu in pagial 
ba isz Moskvos.' ,

Judeniczo a^mijc atėjo in 
Carskaja Slayiajukn ir Pavlovs- 
ka kur susidurti 
kais. . Į

Du bolszevikiszki torpedinei

su bolszevi-

laivai likos pasfcandyti Kopo- 
rijoj, arti Finlandijos. .Tik sze-

kiu dalyku.

Pa Ii ei je negalė

isz 
kada 

per 
straikierius ir musziai prasidė
jo ant giaro.
jo apmalszyt maisztininku, to
dėl likos paszaukti kazokai isz 
Raukino, kurie 
paredka. Daug 
o keli mirtinai.

greitai padare 
likos sužeista

Neužmirszkitc nustumt adgal 
ziogorius Nedėliojo.

Washington, D. C. 
Nedelia Oct. 26,
ejs paprastu budu.

Szia 
ziegorei vela 

Kada 
vakaru

e.l- 
sit gult subatos vakara, pa- 
stumkyt ziegorius viena valan
da adgal.

Ar-gi tai iaztikruju butu 
kolera!

Biddeford, Maine, 
ezionais du vaikai

Mirė 
Prestonodu

Pennell, nuo ligos kuri 
vi 
szi in kolera, bet daktarai 
gali apsvarstyti kokia tai isz- 

tai ant

apėmė 
i szeimyna, kuri buvo pana- 

ne

tikrųjų butu liga, ir ar 
tikrųjų buvo kolera ?
Nejicszkot paezios kur kitur, 
. nes tas ant giaro neiszejna.

Philadelphia. — Vidutinio 
amžio vyras, ate jas in palicije, 
apreiszke, jog buvo apsvaigin
tas su kokeis tai gyduoleis ir 
apvogtas nuo 1200 doleriu per 
kokia tai motore ir 
jin atveže isz New 
ezionais.

Tojo žmogelio pravarde yra 
Gabrielius Guczarek, 44 metu 
senumo isz Landisburg, W. Va. 
Dirbdamas amunicijos fabrike 

kitam 
apsi- 
tnom
New

vyra kurie
Yorko in

vesti.

Fordas dirbs naujus 
strytkarius.

Detroit, Mich. — Garsingas 
fabrikantas automobiliu Hen- 

Pkirda, apskelbė, buk 
pradės dirbti naujo budo stryt 
kari, kuris ne ejs su 
elektriko tik motoras bus 
romas su gazolinu teip, 
automobile!, o begs greitumu 
72 mylės ant valandos, 
strytkarei bus pigesni ir gali 
ma bus užvesti visur.

rvkis apskelbė,

pagialba 
va- 

kaip
o begs

Tokie

mo,

Guzute užmuszc pati iždarboju 
Cleveland, Ohio.— Jonas 

Aszkeleviczius, 29 metu senu- 
gyveliantis po No. 1440

Saranac Road, mire nuo užtru- 
cinimo guzutes 
pats padirbės.
gonbnteje Szv. Morkaus.

Nepirkinekite jokiu proszku 
kokius jum pasinio nesavžinisz 
ki žmonis, prikalbidami, jog 
galite patis dirbti arielka.

kuria buvo 
•Mirė jisai li-

1668 ypatų sirgo ant dipterijos 
Menesije 

Pennsylvanijoj
Harrisburg, Pa.

Sep tom bėrio 
sirgo 1668 ypatos ant dipteri
jos. Influenza seka antra o 
szkarlatina treczia. Daug mirė 
nuo influehzos.

iszreiszke savo • norą 
darbininkui, jog geidže 

Oct. 15 jisai su 
žmogum nukeliavo (in 
Yorka kur likos supažintas su
kokia tai motore kuri pareika
lavo piningu ant parodu.
tris pribuvo in Fladelfije, o ka
da Kuczarekas pabudo, vyras 
su motore dingo, teip-gi ir jojo 
piningai.

Palicije aresztavojo taja my- 
lema ’kuri hyra*• Mare Zenevi- 
cziene kuri gyvena ant Cherry't 
ulyežios tetp Treczios, New 
y orite,' J  

Visi

Nužudė mylema savo paezios.
Posen, Ill.

Ankstroma radosi burdingie- 
ris Augustas Urbanaviczius 22 
metu senumo, kuris gyveno ir 
mylėjosi sū paczia savo gaspa- 
doriaus. Ankstromas negalė
damas Hgiaus nukonsti tokio 
pasielgimo savo burdingie- 
paus, iszszauke jin laukan ir 
kada tasai iszejo szove in jin 
padedamas negyva ant vietos. 
Ankstroma pasidavė palicijai, 
o paeziule pabėgo isz namo ir 
lyg sziai dienai nežine kur jiji 
slapstosi.

prenumerata yra $3.00 aut viso meto 
o IIUM) aut puses moto, . l r ,

Pas Oskaru

Kazokai paėmė 5000 bolszevi- 
ku in nelaisvia.

Judeniczo rankosia.
- Ant pietinio rusisz 

p^ie K opa r upes, 
bolszevikus 

paymta penkis

rijoj, arti Finlandijos. Tik 
szi laivoriai iszsigialbejo isz ju. 
Francuzai vis bomburduoje ne- 
kUrias fortecas KrOnsztado.

IŠZ VISU SZALIU
..... . .- . —

Dvasios grayna bažnycziojo 
ant vargonų.

Hereford, Anglijt

9 9

32 METASW. h. nOCZKOWNKt, Pre*. & Mgr. 
F. TV. DOCKKOW8KI, Editor

Mii|cola, N. Y.——, Armijos lakunu lenktynėse laimėjo 1: kūnas leitenantas Maynard. Jis 
i szesztadu n i tuojaus po pietų. .Jis neseneiežia sugryžo isz vakarines S. Valstijų dalies praeita

isz ežia buvo nuskridęs iii San Francisco ir dabar sugryžo', atlikęs 5,400 mvliu keliones.

nui.
Už tai jis gavo paaugsztinima. Pripažinta jam alga, kaipo pilnam utilitariniam lakū

Paveikslas parodo jojo paczia, kudyki ir szeimyna, ki ri jin pasveikino po atbuvimui
teip ilgos keliones.

Kijevas

Omsk. - 
ko frunto, 
kazokai supliekė 
JL4-4.it divizįje, 
tukstanezius in neleisvia su 27 
anuotoms.

Artimoje Orebo 10,000 bol- 
szeviku nusiyrė prie Orelkorsk 
geležinkelio, artimoje Kromu, 
bet likos apsiaubtais isz dvieju 
pusiu ir turėjo pasiduot o dau
gelis likos mižudinta, likusioje 
pabėgo.

Bolszevikai užeinia
15 Oct. bet

buvo 
tuomlaik Kijevą 
pribuvus nauja pagialba iszvi- 
jo bolszevikus isz miesto o kaip 
kur užmiestije atsibuvo maži 
susirėmimai.

Kada generolas

atsibuvo

Judcviczas

Jau
Aiplinkinci gy

Nepaprastas atsitikimas laike 
vinezevones.

Belgradas.— Ana diena lai
ke vinezevones jaunos poros 
atsitiko nepaprastas 
mas prie altoriaus.

INTERNAL REVENUE 
BIURAS.

3 ,131.

63%
visu 

buvo algos, o 37

- Kaime
li je Avenbūry, aplinkinėje He
refordshire randasi bažnytėle 
in kuria lankosi nežinoma dva- 
se, kuri mėgsta pralciati savo 
laika grayt ant vargonų, 
nuo ilgo laiko
ventojai apsakinėja apie atsi
lankymu tosios dvasios in baž
nvczia.

Kuningas Archer Shephand 
pats girdėjo savo ausimis gra- 
jįnima vargonų ir mane, jog 

užėjo in baž- 
Antru

kartu mane, jog mergaite mo- 
teres kuri szlavc bažnyczia už
ėjo ant vargonų ir pradėjo kir- 
byt, bet kada prabaszczius no
rėjo incjti in 
buvo užrūkyta, v

tai vargamistra 
nyczia praktikavot.

tojibažnyczia,
Inejas per za

kristija nerado nieko prie var
gonų.' Kaip kada, toje bažny-

artinosi prie Petrogrado, davė- czi°j° y01?08' nepaprasta szvie-
si girdėti baisios ekspliozijos «ą kuri dingsta kada tik kas in

pranesztu ineigu 
%, ineigos 3 

nuo nuosavybes, formoje nuo
ma, nuoszimcziU ant bonu ir 
dividendu. . K >

Korporacijų Ineigu ♦ 
Praneszimai.

351,426 korporacijų
pranesze apie savo ineigas. Isz 
szito skaieziaus 232,079 taksu, 
laike kares pervirsz uždarbio 
taksai ant $1,638,747,740, iszvi- 
so padare tais 
445,769.

JMI
i ]Internal Revenue Biuras vie- 

szai. paskelbė kaip 
teip ir korporacijų
tistikas už 1917 metus. Ra
portai parodo, kad tais metais 
3,472,890 ypatų pranesze 
savo ineigas.
tikros ineigos
383,
3,035,854
m., kuriais
$7,353,805,587, Toksdidelis pa
sidauginimas yra dėlto kad pa- 
luiosavimas nuo mokėjimo ta
po sumažintas

pavieniu 
ineigu šta

me! us.

i atsitiki- 
Reike pri- 

myt, jog Belgrade prasiplati
nus visokį burtai, o terp tuju ir 
tas, jog nuotaka norėdama tu
rėti name vale ant 
savo mvlemui laike 
nes tris kartus užmint ant ko- 

Tokia tai rodą davė pa- 
slaptai motina savo patogiai 
dukrelei, kada su jaunu patogu 
vyru sliesorium Dimitrevicziu 
stojo priesz altorių.

Patogi Aurora stojus 
vyro priesz altori, nedrasoi su 
savo kojale dalipstejo pėdos 
savo mylemo.. Jaunikaitis tik 
tai nusiszypsojo isz nerangumo 
savo mylemos; kad sztai už mi- 
nutos pajuto skaudesni 
n ima 
ant atspaudos pirszto.
riaukęs norėjo perserget mergi 
na, nes toji insidrasinus tre- 
_________ tai d a smarkiau 
užminė ant pirsztu.

Jau to buvo už daug jauna
vedžiui kuris paszauke su di
deliu piktumu ant visos gerk- 

s: 4‘Kas tau darosi ? 
tau žiebsiu per snuki, 
minėsi visa savo gyvastį!

Svodbininkai 
kas pasidarė, net pastyro isz 
nusistebėjimo, gimines mergos 
priszoko prie jaunikio o kiti ve 
lei szoko apgint jauniki, pasi
darė tikras bolszęvikiszkas jo- 
markas.
apreiszke, jog szliubo jauna
vedžiams neduos, ba jeigu jau 
prie altoriaus pasidarė tok is 
barnis, tai kas bus tolinus juju 
gyvenime?

Tada motina supratus, 
isz to bus negerai, pradėjo 
verkt ir praszyt jaunavedžio, 
prisipažindama prie visu, jog 
tai jiji pati pamokino ir primai 
bipo dukrelia idant teip pada- 

melde jaumlvedžią

vi sko, turi 
vinezevo-

257, t. y

apie 
Praiieszsiuju 

9
su

1917 m.

jos.

szale

sieke $13,65
sulyginant 

praneszimu už 1916 
buvoi n ('i gos

spalio 3, 1917, 
ir isz dalies del augsztesniu al
gų kurios buvo mokamos.

Smulkmeniszka analize 
praneszusiu $2,000

ar daugiau ineigu.
neszimu
$11,191,246,207 ineigu.

duodama
yra

metais $2,142,- 
10,173 praneszimai 

buvo daugiau kaip už 1916 m.
Raportas paduoda smulkme

niszka analize ineigu korpora
cijų užimaneziupirmutines vie- 

Tas kliasifi-
kavimas parodo, kad abelnai 
apie 62% visu taksu iszmoketa 
korporacijų kurios užsiima isz- 
dirbyste, o 15% korporacijų už 

, Augliu 
užmokėjo 

skait-
pridetos parodan-

tas industrijoje.

f

Tokiu pra 
buvo 1,832,131 su 

Taksai 
nuo ineigu, imant virsz-taksus, 
ir kares laiku pervirsz uždarbi, 
sieke $675,249,450. Apskritai 
paimtas skaiezius taksu 
ypatos buvo $368.56, 
buvo skaitomi 6.03.% 
eigų.

Ir visu

užim
ant kojos, o ve pataikė 

Susi- siimaneziu pirklyba 
ir uolu

Szviesa ir 
isz- grajinimas pasirodo apie pu- 

siaunaktije.

Matyt bolszevikai 'isz ejna in bažnyczia.mieste.
pildė savo kerszinima, jog isz- 
nesz in padanges svarbesnes 
vietas mieste kada Judeviczio 
armije prisiartinęs prie miesto.
Bolszevikai iszžude Rygoje 

23,648 žmonių.
Paryžius. — Laike prakalbu 

kurias laike profesorius Guido 
Stokholme, o kuris nesenei pa
bėgo isz Rygos, pranesze buk 
bolszevikai Rygoje iszžude 23,- 
648 žmonių. Bolszevikai bu
vo apsvaiginti arielka kada su
rengė kruvina skerdynių ant 
nekaltu auku ir žudė bė jbkio 
susimilojimo kas tik papuolė 
po kardu ir karabinu.
Latviai atsiėmė svarbia vieta.

Ryga. — Latvei su pagialba 
angliszku laivu atsiėmė svar
bia pozįcije Dyamenta arti 
Dauguvos ir miesteli Toldora 

llžeju.

eužmlrszklto knd dabar “SAULES*

kasyklos

Badai ant tosios vietos kur c • kttl4u įr
stovi dabartine bažnvczia

Laikrasz-

, se- 
noviszkuosia laikuosia tūlas 
biskupas isz Herefordo padege 
bažnyczia ir nuo tojo laiko 
dvase lankosi naujoj bažny- 
czioj.

Motete iszrado nauja buda 
nukėlimo numirusiu.

London.— Daktarka Emilije 
Bentoniene iszrado buda atgai
vinimo numirėliu, kurie atgija, 
atgauna nauja protą ir gyvas- 
te ir buna geresneis ne kaip 
priesz numirimą.
czei pataria angliszkioms dak
tarams atkreipti aty ’.a ir iszti- 
ryneti ta j i stebuJkfihga iszradi- 
ma tosios daktarkos.
daktarka Bentoniene savo nau 
ju budu atgaivino isz numiru
siu kėlės ypatas, kurios užtvir
tina josios stebėtina iszrddimhJ 
Ar francuziszkos; moterėles

tikrai iszejo isz proto.
Paryžius.— Laike kares fran 

cuziszkos moterėlės czedino vis 
ka o ir vaikszcziojo be pan- 
cziaku idant czedyti vilnas, 
ka ir bovelnu, o kad nuogos ko
jos neiszrodytu prastai, mala- 

trikieris Paulsonas, jieszko bu- vojo jaises visękeis kokorais •W ' « • J i 1 i 1 T • '1. 1 1 • • 1

I 
Latvei 

paome in nelaisvia 600 vokie- 
cziu ir daug kariszko materijo-

les • Kaip 
tai pa- 

j f 

nežinodami

Kuningas perpykęs

Badai
...--------- ------

pasiekdami

lo.
DiJdli' musziai eina ties upes 

Dauguvos. Vokiecziai suszau- 
de czion geležinkelio stoti bet 
pati geležinkeli mažai suardė.

Bando traukti elektriką isz oro.
Paryžius.— Garsingas elek-

do,
elektriką isz oro.
pasisektu iszrasti taji buda, 
tai iždlrbysteje kiltu* revoliuci
ja, nes ęloktrika, buįu naudoja
ma visur ir pigiaikim kaip 
duo, o, bu tu, tai svarbesnis isz* 
radirpas ne kąįp bedratinus te-

' —-- 1 i > M • . A***1m*3«M^«M* <

kuriuom galėtu traukti 
Jeigu jam • • - “ •

kad iszrodytu kaip paneziakos, 
Dabar vėl taja mada atnau

jino ir pradėjo malavoti savo 
kojeles su visokioms kvarboms 
ir papuoszais teip, jog niekas 

ali pažinti, jog motorės ne 
tuH paneziakas. % ii - • - • •

jog

rytu ir j 
idant jiai dovanotu. Žinoma, 
jaunikis mylėdamas labai savo 
Aurora, dovanojo motinai ir 
duktorei, na ir vinezevone atsi
buvo ir visi nukeliavo linksmai 
nbrno.

e

l^grafas.

MG#- | |!■■■■■111Į|
Ipztikrp ju t tosios francuzai*

Ites neteko proto. ■; ’ęs beteko proto.

— Kožnas vyras prie mergi
nos ar moteros, t6i statos labai 
nairswi ir galingu, o harsiause 
mCtoro prie vyro netenka drą
sos, o tuojaus atghuna kaip vy-

irak atsitraukė. t

nuo 
ir taksai 
visu in-

Smulkmeniszkos
mens v ra
ežios kliasifikavima ineigu ir 
taksu sulyg valstijų ir territo- 

al ineigu szaltiniu.

10%

riju ir pa
praneszimu 4% pra- 

nOsze tikras ineigas nuo $1,000 
iki $2,000 ir 53% viso skai
eziaus, kurie pranesze ineigas 
nuo $1,000 iki $2,000 ir 53% 
viso skaieziaus, kurie pranesze 
ineigas daugiau negneg !
Tris szimtai penkiolika prane
szimu parodo ineigas nuoineigas
$500,000 iki $1,000,000 ir 141
praneszimu
$1,000,000 ir daugiau.

Tndomi dalis

parodo ineigu

per dvie-
Toji

raporto yra 
skaitmens, kuriuose parodoma 
praneszimu skaiezius, kliasifi- 
kuotas su lyg ineigu 
jus metus, 1916 ir 1917.
analize parodo žymu pasidau
ginimą 1917 m. pruneszimir su 
ineigomis mažiau neg $150,000 
ir pažymėtina sumažejima pra
neszimu su daugiau neg $150,-

Ineigu pervirsz

Daug žiurkių priviso Antverpe 
no karei.

Antverpas, Belgije.— Po pa
sibaigimui kares, vela po visa 
miestą priviso daugybia žiur- 

H romą i pilni tu j u bjau
rybių, o seni namai marma nuo 
žiurku ir pelu.
tiszka valdžia paskyrė 
centu už kožna

Už kožna gera kate moka 
po doleri, bet juju tenais nesi
randa, 
tes suvalgė laike kares, 
dai isz Ameriko ketina parga- 
bent lai va kacziu. Gerai butu 
kad isz ezionais išgabentu ke
lis laivus tuiu naktiniu miau
kiu.

Dabar mies- 
po JO 

nužudyta žiur-
ko.

nes gyventojai visas ka-
Ba-

1
J

Ji

fl
I

■ii

■fI

i

000 ineigu. 
$1,000,000, 1916 m. buvo pra- 
neszta 206, o 1917 metais tiktai 
141, arba 65 mažiau.

Now Yorkas turi daugiau 
praneszimu už visas kitas vals
tijas — 489J089. Ineigos nuo 
praneszjmu parodo, kad 1917 
m. New Yorkiecziai 
$2,439,736,148 ineigu $516,871,- 
49 daugiau už 1916 m. Ma-^ 
žibusis skaiezius buvo Nevados 
Valstijoje, kuri turėjo 6,623 pra 
hes^ihm. Alaskoje1 btito 4,570

PATEMIJIMAI.

turėjo

už 1916 m.

tokiu ■ • praneszirtm Uawafi

— Tai ne yra dideliu daigtu 
nuo tėvu aplaikyt turtą, nes 
per savo pasirūpinimą ir proce 
daeit turto, tai yra didelis daig 
tas!

— Szauniausos tas žmogus 
yra, kurio iszminlis juom val
do ant kožno žingsnio, kuris 
pirmiausia ilgai mislina, negu 
ka pradeda darytu u

—■ Kožnas supranta tuosius
pajautimus, in kurios pats yra 
peinasfus,’ ■■ -> ji'pahasfUS,’

1

I
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Palicije suome oriniu maszina Ilomsteade, kuria padirbo vienas isz straikieriu o suy

kuria ketino bombarduoti fabrikus kuriuosia dirbtu straiklaužei. Palicije nupjovė sparnus 
tosios maszinos idant nugabenti in palieijos stoti. Dirbėjai tosios maszinos yra Franas 
Gili, kuris dirbo jiaja per keturis menesius su pag

Isz Amerikos
Musztine straikieriu su 

palicije — daug sužeista.
Braddock, Pa. — Prie Edgar 

Thompson, Carnegie Steel dirb 
tuves czionais atsinaujino mu- 
sziai terp ^Iraikieriu ir palici- 

Musziai prasidėjo, kada
straiklaužei toje dirbtuvėje isz 
ėjo isz fabriko ant piet; o kada 
sugryžo likos užkluptais per 
straikierius ir musziai prasidė
jo ant giaro.
jo apmalszyt maisztininku, to
dėl likos paszaukti kazokai isz 
Kankino, kurie greitai padare 

Daug likos sužeista

JOS.

Palicije negale-

pftred ka.
o keli mirtinai.

Neužmirszkitc nustumt adgal 
ziegorius Nedėlioję.

Washington, D. C.
Nedelia Oct. 26,
ejs paprastu budu. 
šit gult subatos

Szia 
ziegorei vela 

e.|- 
pa-

Kada 
vakara, 

stumkyt ziegorius viena valau 
da adgal.

Ar-gi tai isztikruju butu 
kolera!

Biddeford, Maine, 
czionais du vaikai

Mire 
Prestono 

Pennell, nuo ligos kuri apėmė 
visa szeimyna, kuri buvo pana- 
szi in kolera, bet daktarai ne 
gali apsvarstyti kokia tai isz- 

tai ant

Vidutinio

tikrųjų butu liga, ir ar 
tikrųjų buvo kolera?

Nejieszkot paezios kur kitur, 
. nes tas ant giaro neiszejna.

Philadelphia. —
amžio vyras, atejas in palicije, 
apreiszke, jog buvo apsvaigin
tas su kokeis tai 
apvogtas nuo 1200 doleriu 
kokia tai motore ir 
jin atvožė isz New 
czionais.

Tojo žmogelio prayarde yra 
Gabrielius .Guczarek, 
senumo isz Landisburg, W. Va. 
Dirbdamas amunicijos fabrike 

savo • norą kitam 
apsi-

gyduole i s ir 
per 

vyra kurie 
Yorko iii

44 metu

iszreiszke savo norą 
darbininkui, jog goidže 
vesti. < 
žmogum

Oct. 15 jisai su tuom 
in

Yorka kur likos supažintas su 
kokia tai motore kuri pareika
lavo piningu ant parodu. Visi 
tris pribuvo in Fladelfije, o ka
da Kuczarekas pabudo, vyras 
su motore dingo, teip-gi ir jojo 
piningai.

Palicije arefiztavojo taja my- 
lema ’kuri ‘ yra Mare Zonovi- 
cziene kuri gyvena ant Cherry 
ulyczios tefp Treczios, New 
yorkė/ '■ _ 1 ‘ ‘

nukeliavo New

Dirbėjai tosios 
ialba dvieju draugu.

Ar kas turi panaszu pilvą?
Boston. - 

well, ana diena padare 
cije ant Charles Buzzell, kuris
likos atvežtas iii czionatini ka
lėjimą.

Daktaras Rock- 
opera-

ISZ ROSI.JOS

Įėjima. Kada daktaras perpjo
vė jojo pilvą rado jame szu- 
nies lenciūgėli dvieju pėdu ii 
puse ilgio, dali britvos, drato

y

8
ir vyniu, 186 szmoteliu stiklo 
246 špilkas, 86 guzikelius, 
blokinius guzikus ir daug kito
kiu dalyku. Mat, tasai kvailys 
per nuriyma tuju dalyku, nore 
jo pasidaryti sau gala.

Fordas dirbs naujus 
strytkarius.

Detroit, Mich. Garsingas 
fabrikantas automobiliu llen- 

apskelbe, buk

kari, kuris ne ejs
va- 

kaip 
begs greitumu 

Tokie

rykis Fordą, 
pradės dirbti naujo budo stryt 

su pagialba 
elektriko tik motoras bus
romas su gazolinu teip 
automobilei, o 
72 mvles ant valandos, 

•r

strytkarei bus pigesni ir gali
ma bus užvesti visur.

y

Guzute užmusze pati iždarbeju
Cleveland, Ohio.— Jonas

Aszkeleviczius, 29 metu senu
mo, gyvenantis po No. 1440 
Saranac Road, mire nuo užtru- 
cinimo guzutes kuria buvo 

•Mirė jisai li-
guzutes kuria 

pats padirbės.
gonbnteje Szv. Morkaus.

Nepirkinekite jokiu proszku 
kokius jum pasiūlo nesavžinisz 
k i žmonis, prikalbidami, jog 
galite patis dirbti arielka.

1668 ypatų sirgo ant dipterijos
Pa.— Mcnesije
Pennsylvanijoj

Harrisburg,
Septemberio ___
sirgo 1668 ypatos ant dipteri
jos. Influenza seka antra o 
szkarlatina treczia. Daug mirė 
nuo influenzos.

Nužudė mylema savo paezios.
Posen, Ill. — Pas Oskara 

Ankstroma radosi burdingie- 
ris Augustas Urbanaviczius 22 
metu senumo, kuris gyveno ir 
mylėjosi sd paezia savo gaspa- 
doriaus. Ankstromas negalė
damas rlgiaus nukonsti tokio 
pasielgimo savo burdingie- 
fiaus, iszszauko jin laukan ir 
kada tasai iszejo szovo in jin 
padedamas negyva ant vietos. 
Ankstroma pasidavė palicijai, 
o paeziule pabėgo isz namo ir 
lyg sziai dienai nožine kur jiji 
slapstosi.
^Neažinlrszkite kad dabar

a HUM oat vases mtto» t

savo

prenumeraU yra aut viso meto

Muszei eina prie 
Petrogrado.

Du Bolszeviknzki laivai 
paskanelyti. Krąsnaja 

Gurka paimta.

Helsingfors. — Krasnaja 
Gurka, inlunkeje Finlandijos 
likos paymta ppr Judeniczo ar
ini je, kuria paejne 
po baisiam muązije.

Dideli musziai da 
arti irioje Petrogrado. Bolszevi*

pąnedelije

vis ejua 

kiszki pulkai pribuna in pagial 
ba isz Moskvos.’ r

Judeniczo arinije atėjo in 
Carskaja Slayiaiika ir Pavlovs- 
ka kur susidurti 
kais. < !A

Du bolszcvikiszki torpedinei

, • • 1' . irnnje atėjo m

su bolszevi-

laivai likos pasKandyti Kopo- 
i’ij.oj, arti Finlandijos. T.ik sze- 
szi laivoriai iszsigialbejo isz ju. 
Francuzai vis bombąrduoje ne- 
kUrias fortocas KrOnsztado.

(1 ■ . ♦ ■ -

ISZ VISU SZALIU

LAKŪNAS MAYNARD LAIMĖJO LENKTYNĖSE.

Miijcola, N. Y.— Armijos lakunu lenktynėse laimėjo 1- kūnas leitenantas Maynard. Jis 
ežia sugryzo isz vakarines b. Valstijų dalies praeita szcsztadic ui tuojaus po pietų. Jis nesenei
isz ežia buvo nuskridęs in San Francisco ir dabar sugryžo, atlikęs 5,400 mvliu keliones. •W V • • • a A a A W r •
nui.

Už tai jis gavo paaugsztinima. Pripažinta jam alga, kaipo pilnam militariniam lakū

Kazokai paėmė 5000 bolszevi- 
ku in nelaisvia.

Judeniczo rankosia.
Omsk. — Ant pietinio rusisz 

pi;ie Kopar upes, 
supliekė

Kijevas

ko fronto, 
kazokai supliekė bolszevikus 
14-ta divizįje, pąymfa penkis 
tukstanezius in neleisvia su 27 
anuotoms.

Artimoje Orebo 10,000 bol- 
szeviku nusiyrė prie Orelkorsk 
geležinkelio, artimoje K romu, 
bet likos apsiaubtais isz dvieju 
pusiu ir turėjo pasiduot o dau
gelis likos nužudinta, likusioje 
pabėgo.

Bolszevikai 
tuomlaik Kijevą 
pribuvus nauja pagialba iszvi- 
jo bolszevikus isz miesto o kaip 
kur užmiestije atsibuvo 
susirėmimai.

Kada generolas 
artinosi prie Petrogrado, davo-

Dvasios grayna bažnycziojc 
ant vargonų.

1 lereford, Angį i je.— 
liję Avcnbūry, aplinkinėje He
refordshire randasi bažnvtele 
in kuria lankosi nežinoma dva
se, kuri mėgsta praleisti savo 
laika gray t ant vargonų. Jau 
nuo ilgo laiko Jnplinkinoi gy
ventojai apsakinėja apie atsi- 
lankyma tosios dvasios in baž- 
nvezia.

Kuningas Archer Shephaud 
pats girdėjo savo ausimis gra

faite, jog
užėjo in baž- 

Antru

Kaime-

jin ima vargonų ir 
tai vargamistra 
nyczia praktikavot.
kartu mane, jog mergaite mo-

Paveikslas parodo jojo paezia, kudyki ir szeimyna, ki ri jin pasveikino po atbuvimui
teip ilgos keliones.

INTERNAL REVENUE 
BIURAS.

3,131.
Isz

63%

atsitiki- 
Reike pri

Nepaprastas atsitikimas laike 
vinezevones.

Belgradas.— Ana diena lai
ke vinezevones jaunos poros 
atsitiko nepaprastas 
mas prie altoriaus.
myt, jog Belgrade prasiplati
nus vlsoki burtai, o terp tuju ir 
tas, jog nuotaka norėdama tu
rėti name vale ant visko, turi 
savo mylemui laike vinezevo
nes tris kartus užmint ant ko
jos.

Internal Revenue Biuras vie- 
szai. paskelbė kaip 
teip ir korporacijų 
tistikas už 1917

pavieniu 
ineigu sta- 

iffėt'us. Ra
portai parodo, kad tais metais 
3,472,890 ypatų pranesze 
savo ineigas. Praneszsiuju

apie

buvo
15 Oct.

uzeima
bet

•ia teres kuri szlavc bažnyczia už-

maži

ėjo ant vargonų ir pradėjo kir- 
byt, bet kada prabaszezius no
rėjo inejti in 

x: buvo užrakyta.

Judeviczas

bažnyczia, toji 
Liejas per za

kristija1 nerado nieko prie var
gonų. Kaip kada, toje bažny- 
czioje rodosi nepaprasta szvie-

si girdėti baisios okspliozijos sa kuii dingsta kada tik kas in 

grajinimas pasirodo apie pu-
Matyt bolszevikai isz ejna in bažnyczia.mieste, 

pildė savo kerszinima, jog isz- 
nesz in padanges svarbesnes 
vietas mieste kada Judoviczio 
armije prisiartinęs prie miesto 
Bolszevikai iszžude Rygoje 

23,648 žmonių.
Paryžius. — Laike prakalbu, 

kurias laike profesorius Guido 
Stokholme, o kuris nesenei pa
bėgo isz Rygos, 
bolszevikai Rygoje iszžude 23,- 

Bolszevikai bu
vo apsvaiginti arielka kada su
rengė kruvina skerdynių ant 
nekaltu auku ir žudo bė jokio 
susimilejimo kas tik papuolė 
po kardu ir karabinu.
Latviai atsiėmė svarbia vieta.

Ryga. — Latvei su pagialba 
angliszku laivu atsiėmė svar
bia pozįcije Dyamenta arti

pranesze buk

Szvicsa ir

ineigas. 
tikros ineigos 
383, 
3,035,854 
m., kuriais ineigos 
$7,353,805,587, Toks didelis pa
sidauginimas yra dėlto kad pa- 
luiosavimas nuo mokėjimo ta- 

spalio’3, 1917, 
ir isz dalies del augsztosniu al
gų kurios buvo mokamos.

Smulkineniszka analize 
duodama 
ar daugiau ineigu.
neszimu buvo 1,832,131 
$11,191,246,207 ineigu. T 
nuo ineigu, imant virsz-taksus 

riaukęs norėjo perserget mergi ir karos laiku pervirsz uždarbi

visu pranesztu ineigu 
buvo algos, o 37%. ineigos 2, 

nuo nuosavybes, formoje nuo
mų, nuoszimcziU ant bonu ir 
dividendu.

Korporacijų Ineigu * 
Praneszimai.

1917 m. 351,426 korporacijų

H"

648 žmonių.

siaunaktije.
Badai ant tosios vietos kur 

stovi dabartine bažnyczia, 
noviszkuosia
biskupas isz Herefordo padegė 
bažnyczia ir nuo tojo laiko 
dvase lankosi naujoj bažny- 
czioj.

Motere iszrado nauja būda 
prikėlimo numirusiu.

London.— Daktarka Emilije 
Bentoniene iszrado būda atgai
vinimo numirėliu, kurie atgija, 
atgauna nauja protą ir gyvas- 
to ir buna geresneis ne kaip 
priesz numirimą.
czei pataria angliszkiems dak
tarams atkreipti atyda ir iszti- 
ryneti tąjį stebuklinga iszradi-

šė
lai kuosia tūlas

imto

Laikrasz- I

Badai 
daktarka Bentoniene savo nau

~ ma tosios daktarkos.

Dauguvos ir miesteli Toldora, ju budu at iviuo isz numiru. 
r. M t I r / 1 o t I I rjn 111 I 4- * 1A 1 <*Ilžeju.pasiekdami Ilžeju. Latvei 

paome in nelaisvia 600 vokie- 
cziu ir daug kariszko materijo- 
lo.

Didėli1 musziai eina ties upes 
Dauguvos. Vokiecziai suszau- 
de czion geležinkelio stoti bet 
pati geležinkeli mažai suardė.

*-*——*— W O !■ I ——•

Bando traukti elektriką isz oro.
Paryžius.— Garsingas elek- 

trikioris Paulsonas, jieszko bu
do, 
elektriką isz oro.
pasisektu iszrasti taji būda, 
tai iždirbysteje kiltu* revoliuci
ja, nes ęloktrika, fyutu naudoja
ma visur ir pigiaujih kaip w 
duo, o (butu tai svarbesnis isz*

sip kėlės ypatus, kurios užtvir
tina josios stebėtina iszrddimh. 
Ar francuziszkos. moterėles 

tikrai iszejo isz proto.
Paryžius.—- Laike kares fran

kuriuom galėtu traukti 
Jeigu jam

cuziszkos moterėles czedino vis 
ka o ir vaikszeziojo be pan- 
cziaku idant czedyti vilnas, pzil 

, ka ir bovelna, o kad nuogos ko- 
. jos neiszrodytu prastai, mala- 
. vojo jaises visokeis kokomis

yąęjiipas ne kąjp bedratiniis to- 
legrafas, ___4...__________ .

kad iszrodytu kaip paneziakos.
Dabar vėl taja mada atnau

jino ir pradėjo malavoti savo 
kojeles su visokioms kvarboms 
ir papuoszais teip, jog niekas 
Įnegali pažinti, jog motbres ne 
turi paiicziakas. - . -

Isztikriiju1 tosios francuzal- 
tos neteko proto.

sieke $13,652,- 
257, t. y sulyginant su 

praneszimu už 1916 
kuriais ineinos buvo

szale po sumažintas

Tokia tai rodą davė pa- 
slaptai motina savo patogiai 
dukrelei, kada su jaunu patogu 
vyru sliesorium Dimitrevicziu 
stojo priesz altorių.

Patogi Aurora stojus
vyro priesz altori, nedrasei su 
savo ko jale dalipstejo pėdos 
savo mylemo.. Jaunikaitis tik 
tai nusiszypsojo isz nerangumo 
savo mylemos; kad sztai už mi- 
nutos pajuto skaudesni užmi- 
nima ant kojos, o ve pataikė 
ant atspaudos pirszto.

yra 
prancszusiu $2,000 

Tokiu pra 
su 

Taksai
Susi

445,769.
M

pranesze apie savo ineigas. Isz 
szito skaieziaus 232,079 taksu, 
laike kares pervirsz uždarbio 
taksai ant $1,638,747,740, iszvi- 
so padare tais metais $2,142,- 

10,173 praneszimai
buvo daugiau kaip už 1916 m.

Raportas paduoda smulkme- 
niszka analize ineigu korpora
cijų užimaneziupirmutines vie
tas industrijoje. Tas kliasifi- 
kavimas parodo, kad abelnai 
apie 62% visu taksu iszmoketa 
korporacijų kurios užsiima isz- 
dirbyste, o 15% korporacijų už 
siimaneziu pirklyba, 

kasyklos

’M

Anglių 
užmokėjo 

Smulkmeniszkos skait
mens yra pridėtos parodan- 
czios kliasifikavima ineigu ir 
taksu sulyg valstijų ir territo- 
riju ir pagal ineigu szaltiniu.

y

sieke $675,249,450. Apskritai 
paimtas skaiezius taksu nuo 
ypatos buvo $368.56, 
buvo skaitomi 6.03.% 
eigų.

Ir visu
nCsze tikras ineigas nuo $1,000 
iki $2,000 ir 53% viso skai- 
cziaus, kurie pranesze ineigas

V . . . , /c

viso skaieziaus, kurie pranesze 
ineigas daugiau
Tris szimtai penkiolika prane
szimu parodo ineigas nuo

na, nes toji insidrasinus tre- 
cziu kartu ir tai da smarkiau 
užminė ant pirsztu.

Jau to buvo už daug jauna
vedžiui kuris pasžauke su di
deliu piktumu ant visos gerk-

Kaip
tai pa- 

y y

nežinodami nuo $1,000 iki $2,000 ir 53^

Kuningas perpykęs

jog

les: “Kas tau darosi? 
tau žiebsiu per snuki, 
minėsi visa savo gyvasti!

Svodbininkai 
kas pasidarė, net pastyro isz
nusistebėjimo, gimines mergos 
priszoko prie jaunikio o kiti ve 
lei szoko apgint jauniki, pasi
darė tikras bolszęvikiszkas jo- 
markas.
apreiszke, jog szliubo jauna
vedžiams neduos, ba jeigu jau 
prie altoriaus pasidarė tok is 
barnis, tai kas bus toliaus juju 
gyvenimo ?

Tada motina supratus,
isz to bus negerai, pradėjo 
verkt ir praszyt jaunavedžio, 
prisipažindama prie visu, jog 
tai jiji pati pamokino ir paikai 
bipo dukrelia idant teip pada- 
rytu ir ;
idant j lai dovanotu.

melde jaumtvodžio 
.................Žinoma, 

jaunikis mylėdamas labai savo 
Aurora, dovanojo motinai ir 
duktorei, na ir vinezevone atsi
buvo ir visi nukeliavo linksmai 
namo.

4b

— Kožnas vyras prie mergi
nos ar moteros, tai statos labai 
natoswn ir galingu, o itarsiause 
motore prie vyro notonkil drą
sos, o tuojaus atgauna kaip vy-

IIras atsitraukė.
■K. '■ / *

ir uolu 
10%.

taksu 
ir taksai 
visu in-

praneszimu 4% pra-

$

Daug žiurkių priviso Antverpe 
no karei. 4b

neg $2,000.į1z.

ineigas 
$500,000 iki $1,000,000 ir 141 
praneszimu
$1,000,000 ir daugiau.

Indoini dalis raporto yra 
skaitmens, kuriuose parodoma 
praneszimu skaiezius, kliasifi- 
kuotas sulyg ineigu per dvie-

Toji 
analize parodo žymu pasidau
ginimą 1917 m. praneszimu su 
ineigomis mažiau neg $150,000 
ir pažymėtina sumažejima pra
neszimu su daugiau neg $150,- 
000 ineigu.
$1,000,000, 1916 m. buvo pra- 
neszta 206, o 1917 metais tiktai 
141, arba 65 mažiau.

New Yorkas turi daugiau 
praneszimu už visas kitas vals
tijas— 489,j089. Ineigos nuo 
praneszimu parodo, kad 1917 
m. New Yorkiocziai turėjo 
$2,439,736,148 ineigu $516,871,- 
49 daugiau už 1916 m.
žiausis skaiezius buvo Nevados 
valstijoje, kuri turėjo 6,623 pra 
nespitnu. ’ Alaskoje1 bttto 4,570

parodo ineigu

jus metus, 1916 ir 1917.

Antverpas, Belgije.— Po pa
sibaigimui kares, vela po visa 
miestą priviso daugybia žiur- 

|kiu. liromai pilni tuju bjau
rybių, o seni namai marma nuo 
žiurku ir pelu, 
tiszka valdžia paskyrė po 10 
centu už kožna nužudyta žiur-

Už kožna gera kate moka 
po doleri, bet juju tenais nesi
randa, nes gyventojai visas ka
tes suvalgo laike kares, 
dai isz Ameriko ketina parga- 
bent laiva kacziu. Gerai butu 
kad isz czionais ižgabentu ke
lis laivus tuju naktiniu miau- ' 
kiu.

Ineigu pervirsz

Ma-

* 1 tokiu • • praneszimu jf Hawaii

Dabar mies-

---- + . ...... —.
PATEMIJIMAI.

t
i

■IW

Ba-

— Tai no yra dideliu daigtu 
nuo tėvu aplaikyt turtą, ncą 
per savo pasirūpinimą ir proce 
daeit turto, tai yra didelis daig 
tas!

— Szauniausos tas žmogus 
yra, kurio iszinintis juom val
do ant kožno žingsnio, kuris
pirmiausia ilgai mislina, negu . .

IIka pradeda darylę n
— Kožnas supranta tuosius

h jpajautimus, in kurios pats yra 
pabasžus/ , J „kjMliasžUSj*

l
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KAS GIRDĖT
visas Suv.

Valstijos randasi dideliam pa- 
priežasties dideles 

popieros. Norints fab- 
Suv. Vaisi, ir Kanadoje 

dirbo popiera diena ir nakti, 
laikraszezci

Laikraszczei po

vojuje 
stokos 
rikai

ISZ

diena ir 
sziadien su- 

tudoje nuo 15 lyg 30 procento 
popieros dauginu ne 
rikai gali pristatyt; ant rankos 
popieros randasi labai mažai.

Iždavejai negales iždavineti 
laikraszcziu, jeigu nepakials 
prenumeratos, nes popiera szia 
dien labai pabrango ir brangs
ta kasdien.

Valdže dabar ketina ižduoti 
paliepima idant popiera uzedy- 
ti kannodaugiansia.

bet
III

kaip fa b

pianistas Padc-Garsingas 
rowskis, kuris sziadien yra vy
riausiu ministeriu Lenkijos, np 
laiko numesi nes algos tik 2,000 
markiu, norints skambydamas 
ant fnrtapi jono Amerike aplai- 
kvdavo tiek ant. valandos. Nuo 
kada apeme vadeles savo tevy- 

nedalipstejo fnrtapijono
;ai ir badai užmirszo gray t, 

' tik tada prižadėjo gray t, ka- 
už ka nusipirkt dno

nes,
vi
ir
da neturės
nos.

Tasai garsus pijanistas pa- 
szvente savo mnzikaliszka ta
lentu del labo savo tėvynės ir

Ar daug to-

rasai garsus

K i i . - ----

avo tautiecziu.
n žmonių randasi ant svieto?Ik J

kurie

jaus.

ginu kaip asztuonis dolerius už 
ezoverikus tai brangesniu nie
kas nelaikytu, ir pasiliktu ant 
lentyniu per trisdeszimts die
nu, tai preke tuju nupultu tuo- 

Ar augsztom prekėm
yra kaltas pats pirkykas? Teip 
nes moku tiek, kiėk už ta vora 
pareikalauna. — 

Amerikoniszkos moteres tu
ri turėt ta, ka nori, norints po
ru czeveriku kasztuotu 20 do
leriu ir daugiau.
nepirkinėtu brangiu czeveriku 
tai juju sztorninkai 
ant pardavimo ir preKes nu 
pultu in laika trisdeszimts die 
nu.
nis kalti.

Jeigu nieks

nelaikytu 
prekes

j

Brangenybėje patis žino-

L. RAUDONOJO KRYŽ. RĖ
MĖJU KAMPELIS.

Pereitu savaite tikrai jau su
su dtabu-

PAVEIKSLAS BELGIJOS KARDINOLO MERCIER.
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Lost Baggage 
Hoboken,

Visi tieiei kareiviai, 
sugryžo isz. kares ir pamėtė sa
vo locnastes gali jiaises 
} uiti, jeigu 
mi gromata 
Branch,
N. J. paduodami aiszkei ka pa
mėtė arba užmirszo pasiymt su 
savim. Visi [įlindai ir valizos 
bus prisiunsti kareiviui be jo
kio kaszto.

Per visokius nelaimingus at
itikimus Suv. Valst. būna už- 
r.-.iszti 35 tukstanezei žmonių 
<as metas per neapsisaugojima 

kasilipuiniu užsiemi

musĮ i 
laike savo
mu, o arti du milijonai buna su 

Daugiausia nelaimiu 
tinka panedeleis, o daugiau 
buna sužeistųjų 22 ir 26 me-

leistais.

it si
■ ia

u amžiaus.

Mrs. Malgarieta Carter, drau 
ge su savo 
pribuvo isz 
studijavimo Amerikonu.

tris moteres ejna per Ame- 
pekszczios idant 

su
In laika penkių me

suvaikszczioje 2764 my- 
perejo 

Francuzije, 
Carterei

amerikoniszki 
gyventojai joms patiko 
riausia isz visu kitu tautu.

dviems dukterimis
Anglijos tvksle

To-
SKIS 

ri ka 
Riisipažyt 
ventojais. 
nešiu 
liu. 
per visa 
Belgija ir Holandije. 
tvirtina,

geriau
czionaitines gy-

Panasziu budu 
i Angliję,

buk
ire-r5

Amerike turime visokio szta 
Dabar kokis 

tai “daktaras” iszrado, buk 
Gary didesne dalis darbininku 

upranta angliszkai ir todėl 
kongre- 

uždrausta
sveti mtautisz-

mo “daktaru.
‘ ‘da k taras 9 9

kal-

() ar tie-

nes
užmano investi tiesas 
s»‘, idant butu 
lieti cZitmais 
koms kalboms, o naudoti vien
tik angliszka kalba.
jei darbininkai lankosi in moks 

Juk takios tiesos ne- 
prigialbes suaugusiam žmogui, 
o vaikams, kurie ir teip kalba 
geriau už savoTnotiniszka kal
ba nereikė mokytis czionaiti
nes kalbos. Tokia “daktaras 
matyt re i kalnu je 
riszkos pagialbos.

žinota, kad laivas 
žiais plauks Lietuvon apie pa
baiga. rfzio menokio. Tokio už
trukimo priežastis, tai streikas 
.laivu [irieplaukoso, kuris jau 
po tniputi baigiasi.

Lietuvos R. K. Rėmėjai turi 
apie 110 tonu beveik nauju d ta 
hužiu, kuriuos nutarė siusti 
Lietuvon. Ju pasidntiinas 
atsius gana brangiai, netiketi- 

Daugumas gal pamanys, 
kad velyk tuos pinigus pasius
ti Lietuvon ir tenai už juos bus 
galima gauti drabužius, bet 
Lietuvos pavargėliai nėpraszo 
taip pinigu, nes ju ten po tru
putėli turi, bet drabužiu jie ir 
už pinigus 
tarp 110 tonu drabužiu randasi 
sztai kokie beveik nauji, nes 
senu netinkaneziu nesiunezia- 
me:

8120 vvriszku overkoeziu.
4045 moteriszku storu žiupo- 

nu.
10200 vyriszku siutu,
12020 moteriszku drošiu ir 

siutu,
5620 baltu ir spalvotu motor, 

drošiu,
6500 vyriszku marszkiniu ir 

kelnių apatiniu,
4300 vvriszku kelnių virsz.
3800 visokiu paneziaku, 
4500 poru senu pataisytu 

czeveryku,
2500 skrybėlių ir kepurių,
5 baksai muilo ir keliolika 

haksu visokiu valgomu daiktu 
<kurie negali sugesti.

Taigi tokie daiktai yra siun- 
eziarni Lietuvon.

Apart to szia savaite iszsius
ta Washingtonan 
ežiu mokinties i.w.„ 
rioms ir reikes užlaikymas ir 
už mokslą apmokėti 
Lietuvon pasiusti.

Tatai broliai lietuviai dabar 
yra reikalas sukrusti ir duties 
prie Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėju organizacijos, 
jos skyrius ir visoms 
prisidėti prie to teip svarbaus 
darbo gelbėjimo musu broliu, 
musu brangioje tuvy ne je 
tuvoje.

Apart to yra jau perkama 
vilnoni siūlai ir bus 
iszsiuntineta 
mezgimui kareiviams sveteriu 
kuriu iki 1. d. gruodžio, 
apie 10,000 turime turėti.

Tat g i in darba, visi kas tik 
Kaip tik lietuviu 

kolionijos Amer. gaus sau nus
kirta skaitine Liet. R. Kr. R su 

vei-

Prtkio už-

Ju

nai.

rr

T 
kiek galite.

lai nes!

> , 
pats dakta-

hueijos.

f ■ ■■——|

Allijentai neprivalo rūpintis 
jog vokiecziai negales užmokė
ti 25 bilijonus doleriu kontri- 

.Juk vokiecziai pavo
gė tiek aukso in paskutinius 50 
metu savo kaimyniszkiėms 
sklypeliams, jog ant užmokėji
mo skolos užteks o da ir pasi
liks kiek kiszeniuje.

■ u ■ ■■ .-.M

Del ko sziadien sztominkai 
yma po $20 už pora czeveriku 
o už gera apsiredima $100 f 
Del to, kad žmonis nž ' juos už
moka. Jeigu gyventoja i, Su v. 
Vdht. nutartą nem^ket dąn7

savo

negali gauti.

nauji,

(ii

y

15 lietu vai
ku-nursystos <z

ir taipgi

Steigti 
spėkoms

Lie-

netrukus
jie skyriams nu-

J

91919

rinkti, lai neatdelioja ir lai 
kia, kol tie pinigai bus surink
ti.

J. Tamsonis, 
L. R. Kr. R. sekr.

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA au kuria džlaugnis 
per visa mota, 'yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys JaJa ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, sesuo, brolis Ir prletelis.
Tiktai 13.00 ant moto.

gaus Puiku Kalondori.
W. D. B0CZK0W8KI—COMPANY 

Mnhanoy City, Ta.

DOVANA
Priok tarn

i

Ntebellnii ninvahta fliu— Su 'szlta yla 
galima taisyt czeverykua, pleszkes, 
malBEUB tr t.t. Siuva druoeiat ir gerai, 
greit kaip maszlna. Ptėke su 20 mastu, 
•ziaueziseko' siūlo, 2 adaUte Ir InStrbk- 
oljasc tiktai M.17 ylda vt $5; Satisfak
cija gvarantyta. Orderuoklte tuojaus. 
Relkalaujanae agentu. National Sales

------------- ---------------- ■■ ■

žmojruc kasoki galvą, ’’ 
kad palengvint nicžčjimą. 
Kasimasi pasidaro papro
čiu. ir tunmebžmogus ka- ’ 

-f - ' ” . r “
i niežti, 

visi kiti tą žino.
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nicžčjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
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suimtus visokiu Pavei

kslu apie žmogaus kūno su 
dėjimą. Apraszomi invai- 
rialisi hpsireiszkimai žmo
gaus kūno gyvenime ir pa

kai p žmogui 
visokiu
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Kuris pribuvo in Amerika padekavoti žmonims už gausia paszialpa del vargingu Bei 
gu ir renka aukas ant atstatymo nekuriu bažnycziu ir katalikii^zkii universitetu.

o darbu jokiu negalima gauti, j natvos.
Mama jau mirė ir

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

F r a ne i s z k u s L u k os z e v i e z i 11 s 
Farmington, Ill., aplaike se- 
kantia gromata:

Asz

aplaike
J

Žilinskas, 
duodu jums žnot, kokis 
musu gyvenimas laike kares. 
Isz pradžių gyvenome urvosia, 
insikasia in žemes, o per musu 
galvas szvilpe kulkos ir grana- 
dos kaip didžiausia perkūniję, 
degu miestai ir kaimai o durnai 
ėjo per lankus kaip didžiausi 
debesiai net saule buvo ūžte- 

Duonos neturėjome
szmotelio ir turėjome 
ti. Vokiecziai sumaiszvdavo 

pempirsz- 
del

Si Įvest ras
buvo

Musu sunulis Motiu- 
sėsuo Stra-ijus likos Įlavintas in liutuvisz- 

žiekiene mirę f jęs vyrąs, Je.Y.c- ka kariumenia. 
lis da gyvas.
žiavom tai'tėvai viską nuo mus 
paėmė, sakydami, kad tai ma
no sunaus ir net prieilgio lubas 
nuomų ir paskui jo pirkaite su
degu ir drauge viskas ka 
turėjome ir todėl likomės di
deliam varge.

Tuom tarini esame 
praszomo mylomo 
szvkite pas mus ir 
kagreieziausia pagialba.

Kaip mos iszvn-

mes

sveiki ir 
tėvelio ra- 

siunskite

mus. no 
ubaguu-

Vokiecziai 
avižines vikvnes ir V 
ežiu ir duodavo no 
ketnriu žmonių.

Vistvczio bažnytėlė 
szc gana daug granadai o Pa- 
javonio ir Alvito visai likos su 
daužytos nuo szuviu. 
su sesuo Ona, 
justi broleliu susimildami 
dovanokyte mus nors 
daigteleis szmoteliu 
ar marszkineis, andarokeliu 
skepeta, nes per tiek metu vis
kas supliszo ir meldžeme 
siunst nors 
ant duonos.

Neužmirszkite, 
bar gyvename ne Suvalkų 
borui joj tik Kauno, 
pozicijų yra už Vijainiu, septy
nis viorstus ir nežinome kas su

. Acziu už jusu 
laiszkoli ■ ir raszykito tankui
mumis bus.

švara

apmu

in Hudson 
aplaikytas nuo 

Petronėlės isz 
skriezio, Batakių volosties, įla
šėjau pavieto, Kauno guberni
jos.

A ežiu tau my lemia u sės bro
leli už tavo szirdinga

Jonui Stegvilui 
N. Y.,

•>

seseres 
Tauragėsrn ap-

dabar
Asz ju- 
meldžiu 

ap- 
kokeis

duoneles 
ar

pri
kėlus kapeikėles

jog mes da- 
gu- 

1 jietuviu

paė mus. , a .

Gromata prisiunsta isz Vii-* 
kaviszkio apskryczio, 
ežios volosties, 2 lauko.

Visty-

Jonui Jukncvicžiui in Elmo- 
ra/Pa.

Dabar duodu žinot mylemas 
teveli, jog rudeni sugryžom isz 
Rosijos ir nieko neradom tik 
sienas. Duokit njums rodą 
kaip nies dabar turim pradėti 
gyvenimą. Motinu sergu ir 
manėm kad badu ■ reikes įnirti; 
per žiema, nes viskas • labai; 
brangu ir nėra kur. pirkti rei-, 
kalingu daigtu. Qinlbekit 
mus kaip galėdami ir neduokit; 
mirt huo bado. 'fefeGrinCzoJe bei 
langu lt'tfėtiirifli kudm ^įisi-!

Co.^pUiiiJ st4u p,JieM York. MoVinTir nioko neradom namie
I U i /. H IG/J“

Parvažiavom kaip

H H

TY 
T1
f 
f
7

Pas mus pe- 
svietiszkas brangumas: 
kerezius 300 r., parsziukas pen 
kin sanvaieziu 50 r., 
sės arklys 2,000 r., 
czeverikai 60 r.,

rugiu

praszcziau 
szvakiausi 

M n su kaime 
iszmire daug žmonių ant tosios 

(bot noparaszo 
Mes da esame 
pasilik sveika

baisios ligos, 
kokios ligos.) 
sveiki ir gyvi 
du k velia,

9

Jurgis Aleksa.

NESITIKĖJO JOti JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

JAM

Siuncziu szirdinga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tukstan-1 
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nMcti. Kada paeinu iszl 
darbo tai tuojaus grichiuos už knygos,

gromil- ne rUpj man nereikalingas vietas. Ne-į 
tolia ir svęikimim zmes tave tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knygai 

pakol sau neparsigabenau isz redystos 
"Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti i 
Ir skaityti o turės smagumo dąugiau 
kaip už szimta. doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka, Sparrows Point Md. •

teip-gi tavo brolužėliai Anta
nas ir Juozas ir duodame 
žinoti, kad esame sveiki ir gy
vi ir duodamo tau 
musu'motinėlė jau mirė szi 
pavasari, o brolis motinos ne
žino kur yra o Franas taniauje 
lietuviszkoje kariumeneje. Bu
tu labai geistina idant prisinns. 
turn mums kokia pagialba. 
Teip-gi sveikina tavo tavo dė
dė Laurinas ir 
dienas. , 4

tau

žinot, kad 
mirė

siunezia labas

, Marijona Kaminskiene, New 
Britam’, Conn.,'nuo tėVu isz 
iScjnji *apšk., . Punsko valscz., 
^viekeliu kalino, Smalouji pa-
rupijos: ' 0

Daneszu tau dukrolia apie 
musu gyvenimu. Daug ntikeh 
tėjome'ir turėjome‘baisus var
gus, pas mus ktovejo priišisz- 
kas abazas dvi sau va i tęs V pa
ėmė visus gyvUlitis, nepaliko
aviu, karvių, arkliii, žodžiu iiie 
ko, tvoPas ir 'duris "sukurino. 
Kad tu žindtiim brangi dukre
le, kokis ‘btivo mtisu gy-voDi-
mas lai ko karos,1 tai nedalių ilc 
a^praszyti visko. Mtteti Vely- 

Abturdjbmekos buvb tokios: ' - 
duonos ne Tiesos jie; kUshejioj’ 

« . * I a a . a l a

ir nn^ziU, 'b 
mums nė t ‘nšzarbs birėjo^hid

prusai turėjo pristvyrih * pilnus 
b Indus visžtit

rnt ant ju, btft.prri&žytiTib lmW 
vale. Ar-gii mes tiko.fbnieff’mi

I

f

laukt'tokio gyvenimo »‘ant' sos
' tl
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mokinama,
apsisaugoti nuo
Liga. Tokios knygos
lietuviu kalboj dar nebuvo.

339 Pusi. Treke 82.00
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Didumas
Prisiuskite

Pfiike apdaryta Audekliniais Viražais.
339 Puslapiu.

mums lB2 00.jo knyga bus jumis tuojaus iszsiusta 
Mes užmokame nusiuntimo kasztus. *

knygos 6įx9į coliu.
I

Mos užmokame nusiuntimo kasztus.

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

i 
■į
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| Sveikata Brangesne už Piningus—
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi 'I 

b per kitus daktarus ir nebuvoto iszgydyti — arba jeigu sergate ir da ne I 
fe buvote pus joki daktaru, nelaukite bet atsilankykite in'mano ofisą ant 
M rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paiseti apie savo sveikata.

[ Daktaras D. Wasserman per daug metu tngyjo stebėtina pasisekimą E 
|j] gydime Ilgas vyru, moterų Ir vaiku. Jisai peržiuręs jus dykai ir duos 

AtslMzauklte In jo ofisą o duos jumis patarimu kas-link juso g 
Tukstanųziai kurie buvo nelszgydomi,

gera rodą.
Ii|go3. Tukstanųziai kurie buvo nelszgydomi, gryžio'prie sveikatos per H 
naudojlma mai\o naujiMl8i° ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai |

ir "Wall Plate” High Frequency” Static Machine” ir X-Ray.

■'

65
c

‘p
ini
>J

“Vibratos”
Asz teipgl naudoju naujaustaB gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aplal- 
klau geriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo ilguose. Skaitykite: Szita 
gazieta jumis vęrtes turi ?2, jeigu atneszite su savim in mano ofisą ir 
imsite mano spociallszka gidyma. l^epamirszkite ka duodu rodą dykai ir 
egzaminavoju dykai.
pacijcntu. <v

Dr. WASSERMAN
VnlAhdos: 10 lig 12, 2 lig 5, 0 Ug R. I 

N<‘delionils ir Szvcnezluos 10 lig 2:00 į

Atsilankusieji persikanuos per daugybe dėkingu

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA.

J-

v v

■

Telefonas, Spruce 1760.

Ss

Lietuvos J Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

A

■fe

1)

2)

3) 
'4)

I .

LĖetuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

’Padaryti Lietuva Neprigiilminga nuo svetimu isznaudotoj’u, paimant 
pirklyba jr.prainone in Lietuviu rankas. t ,

Pakelti,Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt 
Pagerinti Lietuviu.Gyvėnima organizuojant j’uos in pirklybos draugijas, surandant 
gorus uždarbius, palengvinant ingijima ukes irifankiti, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

visa szalies

* .<'

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
Steigia Lietuviu'Banka su Užrubėžiniu reikalu ‘(Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu'ir laivakorcziu pardavojimui ir tt. 1 ’

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujanežiu’ in Lietuva ir in kitas szalis.
3) tadaro ir Paliudija RejėntalHas Dokumentus, pirkitao-pardilvimo aktus, daliu isz-

• jeszkojimus (daviernastte), isžgUUna dokufoėritamš konsulo paliudijimus ir tt.
LIETUVOS ATSTAtYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia fculyg

..... -a.. . f l 4 - * . a . < » . » . 1 J A l b _ u * a. - * a. . \ _ —

1)

2)

valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kass- 
L. A. Bendroves 

pelnas isždaliiiamas višienis szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu
tub ją To $10 ir parsiduoda hemažiau penkių szeru vienam žmogui.

piningu. Prie L. A.j Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia , 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose, fl

VISI pEKlTES PRIE LIETUVOS ATSTATOMO BENDROVES!
Relkalaukitepaaiszkinimu sziuo adresu: / M „

Lithuanian De v el opm e n t C o r p o r a t i on 
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320 Fifth Ave New York, N. Y. 
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Važiavimas ant 
■smertir gyvasties

Puiki atej to.
/ ______

f.

Ar tikrai Vincai nori priim
ti dinsta Rosjoja?

— Asz mislinu, jog tikrai 
priimsiu.
liti ant meto pradžios, 
gali paniekvti.

jeigu czionais Galici
joj gausiu raudona dinsta tai 
gal gauezin ’tūkstanti rensku 
— o tai toli szaukta lyg dvieju 
tukstaneziu rubliu.

— Nes už tai busime 
nuo giminiu, tarp svetimu, kur Į j 
uredninkai maskolei 
lenkus. '

— Juk tonais ilgai ne 
vensime.
tu galimo sudėt pora tukstan- 
eziu, o tada sugryszimo in sa- 

szali ir susidavadysime pa
juk jau pati ži

nai gerai isz dosokymo, jog 
czionais gero no turėjome.

— Juk teip, turi teisybių, 
nes asz rodos 
czia rodos ant mažo nustot, ne
gu tenais turėti daug.

— Esi da maža, mano Van
da, bijeisi žmonių.
szalije ne yra teip baisu, 
tau nuduoda.
gyvent, kur yra gerai, 
tenais būna lenkai, 
imti dinsta.

— Teip, teip, nes 
gal ne važiuosi su,

Du tukstaneziu ra b 
tai rie- 

Tik pnmislyk
sail:

toli

kankina

Traukyje keliu me-

VO 
gal tavo norą.

isz

turi 
prijaueziu kad

jio, na ne tiko. '
Pikturna savo’vare ‘Kutko- 

vas'ne aiit gintinu inžiuietiu, 
ba tie buvo turtirigi ir gūra 
varda turėjo, tai nuolatos'ritu 
žiurėjo Podbelski, kuris vidta 
jojo Annans turėjo užemias, o 
apie1 ka• Podbelsks nežinojo.

Szlekta naujena,

Kns gyvena dideliame mies
te, tai tas žino jog be jokio 
reikalo būna paszauktu Ant 

Podbėlskis ne tru-
nc

palicijos.
kus persitikrnio kad bus 
gerai, ba jau aiszkei pradėjo 
valdžia persekioti jin.

— ‘Ar žinai Vincai, -—kalbe 
jo karta ponia Vanda —

Svetimoje 
kaip | • 

Tenais smagu 
Juk ir 

Galiu pri-

— įves, 
manim ?

— Ar ne! Vincuk!
gala svieto

II

— asz su 
vnžiuo-tavim in 

czia!
Teip kalbėjo tarp saves jau- 
porele, vos puse meto, kaip 

Vincas Pod- 
tekni- 
inažo

Kaip tik ta

na
gyvena su savim.
belskis buvo pabaigtu 
ku, ir turėjo vieta * prie 
fabriko Galicijoj.
vieta aplaike, tuojaus apsivedė 
su jauna Vanda, narsia ir gud
ru mergaite, nes ne turtinga. 
O kad mylėjosi abudu, 
per tai laimingi.

Turėjo

buvo

vidutini apsiejima. 
Alga’buvo ne didele, o da tu- 

menesis niokot po 
kiek už paimtus daigius ant 
skolos, reikėjo paezedžiai gy- 

Nes ir daug ne rcikala-
tai ir džiaugėsi isz savo gy-

re jo kas

didelio fabriko 
pavede 

su alga

venti.
V(>, 
venimo. Tame per storonia ga
vo lenkiioje vieta inžinieriaus 
prie statymo
mieste Z, ir ta darbu 
Vincui Podbelskiui 
dviem tukstanezeis rubliu ant 
meto ir stabas del gyvenimo. 
Mislino dabar, jog gerai pada
rys priimdamas ta dinsta. Pati 
jojo, kaip jau žinome su skaus
mu szirdies apleidinejo Galici- 

Tiktai da džiaugėsi vilto,
jog už poros metu sugryž 
gal su piningais ii* tada laimiu 
gai gyvens.

jo-
ad-

<

iĮ

TARADAIKA.

I

Niekai žmogus.
Miestas Z, kaip jau 

cziau pasakyta, guli lenk i joje 
toli nuo geležinkelio.

Podbelskei netrukus apsipra 
to ant naujos vietos.

Vienas turėjo isztikro daug 
darbo.

aiiRSZ-

Mokestis buvo gera, 
bet ir galvos sukymo invales. 
Jiji pati užsiiminėjo naminiu 
darbu, kad ne butu nuobodu 
ir užmirszt apie savo szali. Su 
niekuom in pažinti ne suoitine-’ 
jo. Ne trukus užgimė sūnelis. 
Tai ir džiaugsmo buvo invales* 
Buvo in tęva 
laszas in-lasza.
dabar daugiau turėjo 
mb-prie savo sūnelio.’ 
8 
tai sau namineja
ne butu ne maskoliszka latvy- 
bp. Turėjo dideli nevidoną, 
kuris jnjn labai nekentė* 
vo tai policmeisteris Kutkovas 
ir tas persekiojo juos nuo pat 
pradžios, 
status 
bjauruma 
sijoj, o kokiu ten ne stokuoja 
da ir sziandien 

sunūs buv< 
no,

panaszus kaip 
Ponia Vanda 

užsieini- 
Ir teip 

vetimoje szalije’ gyventu tik
ini me ja, kad

fu re jo dideli nevidoną,

man 
l isz rodo, jog pasielgimas palic 
meisterio yra Su iszrokaviriui. 

Mes gyvename riūflszei o pali- 
cije nuolatos prie 
naši.

T 
varyti idant jojo sūnus, 
katras galėtu-užimfi mano vie
ta tarė Vincas su kartumu. — 
Nes žiūrėsime kas isz to 
des, gal nubos mus persekiot 
juk asz nieko pikto 
riau. j •

Karta po tuom pasikalbėji
mui, sėdėjo 
nyczioje prie stalelio o1 toliau? 

| prie kito stalelio Sėdėjo'keletas 
jannumenęs, tarp tu ir Kutko 
vo sunns, kurie vis prikaiszine- 
jo Podbelskiui Iszgere pertai 
greitai savo kava ir rengėsi isz

Ir toji jaunujii gauja pa 
sikele, o jaunas Kutkovas teip 
stojo prie 'duriu, kad 'Vincas tr 
rejo iszeidamas pro jin dalyp? 
tėti jin. Vos praėjo, sztai Kut 
kovas atsigryžias paszauke:

— Hei, latre, kam mairi 
stumdai ?

Padbelskije kraujas 
Lyg sziam laikui tokiu žodžiu 
ne buvo girdėjas, jog kad kas 
jin latru pavadytu ir t„_ „ 
prie tokio susirinkimo ir d

To buvo jam perdaug.
Kas yra latrui — paszaū 

ke pakialdamas lazdele.
Nes it’garija KlttkoVo įniko-' 

le lazdeles musžtyne' britu bu-i
Toje valandoje tojo tie- 

jei visi sveczei ka buvo kavi-i 
nyczioje nes negalėjo nukenst 
idant gaujiszka latrije užpul
dinėtu ant žmogaus nekaltoj 
Visi laike szali Podbclskio. , 

Pasidarė riksmas:
— Szalyn su Kutkovo! — vi 

si szoko su lazdelėm prie Kut-' 
kovo ir jojo draugu, jog tiejei 
vos spėjo pabėgt isz kdviny- 
czios.

Namieja kada Vanda daži- 
no jo nuo Vinco apie tai, paėmė 
jam už kaklo ir melde.

— Pamesk ta dinsta. 
musu prapultis. Nuo sziadien 
da labinus Kutkovas mus per
sekios.

— Ka volei — ramino jiaja 
Vladas — juk ne esame pikta- 
darei nieką mums pikto ne da
vės.

Nes ne teip mislino kaip kal
bėjo paozei. •

In antra diena pq tam 
vaiksztinejo Vincas diena 
varduvių, 
gai apsieitinejo sil savo darbi
ninkais fabrikineistai labai 
jin mylėjo. Sziadien* visi su ži
bu res padare paroda'ir su va
du Kranauskiu trauke prie na
mo kuriame Podbelskis 'gyve-i 
no. ",

Vincas labai susigraudino 
pamatęs ta nepaprasta proce- 
sije, tare in paėzia.

— Kaip tai yra smagu, jėis 
gu žmogus patinki dėl visu.

Ponia Vanda tylėjo, 
jau buvo vėlus laikas, pasiroj 
de kokis tai ateivys persireJ 
dias namia Podbclskio. Tasai; 
žmogus tuojaus numėtė pritai-j 

ir lakmona d

inns kabi-

Peip, nori mus isz czion isz 
tas

11US1-

no pada-

Podbelskis kavv

ejt.

kas!

VU s.

nyczioje

latre

užvirė

Isz Skulkirio dvi 'mef’ginos, 
Tui’but kokios1 tai' perlorkos, 

In Ohaju pribuvo, 
Ir nnt kokio laiko ten apsibuvo 

Tuojaus in pažinti suėjo, 
Ba apsivyrriot norėjo, 

isz turgaus 
išdėjo,

Ir vyrai Ant juju žiūrėt ne 
‘norėjo .

Mat 'Skulk ino

O kvailybe,’
O mandrybe! •/

‘ Lietilviszkai ne norėjo kalbėt. 
Sannatiriosi iszsižiot 
0 jus pasmirdėles, 

O jus neiszmanios kiaules. 
Viėrias vyrukas užsznekino 

lifttuviszkni, 
labas'vakaras, ne 

aiigliszkai, 
Tai teip. drąsi viena buvo,

Jog per ždnda vaikinui užgavo 
O judvi valkatos, 

Neturėjote Skulkine vietos 
In czionais pribuvote

Vyru jicszkoti atsibaludojote, 
Jau tolinus nevažiuosite, 
Jeigu tėip pasielgsite.

Vyrai saugokitės, 
Pfisigaut nėsiduokites, 

ijaigu mergos lietuviszkai ne 
norės kalbėt, 
ju užpakaliu 

atsikreipt, 
Ant sausu plynių iszvykite, 
Ir da in užpakali inspirkite. 

*•• • •

'Pasako:

turiterr nuo

tai da Bostonas palaimintas,
a

Tai

ap
gavo 

O kad labai teisin-

Kada)

de kokis tai ateivys persirel i. i i • m •<

syta barzda
Bu-’ priesz Podbelskius stbjo jau-!

Buvo tai bjaurus ir 
žmogus kuris per savo 

daejo to dinsto Ro-

toĮat ir tojo Kilt 
riižinieriūm 1 

islino, jog kito tokio aiit 
ieto nesi randa, kiyp jis. Mo

kinosi po tuisvbm iiižiiiierv^tos 
bet tos ne pabaigė. Norėjo jis 
ta vieta gaut;* nes* fid priėmė

kovo 
ir m

ZZ
, jog kito 
irandnjaųp jis.

tokio

n as virsziniukas palicijos.
(Tolinus Bus.)

kurbuna?* * I
Mannb dede 'Kazis Jankntis-» 

kas apie 30 metu Alhėriko, gy-
Kauno gub.j 

Telszu pav., Drėinu kaimo, Je-I 
na poles para. Tegul atsiMzaukcj 
ant adreso:

* ‘Ig. Jdnkaūskas 
(2tV ; r

vėlino ‘Chicago.
m ■

I
New Boston, Pa.

Kažin ar yra kur kitas, 
Kur tankiai atsilanko garnys, 
O po juom pasilieka kudikys.

Daug mergeliu pamylėjo, 
Kožnai dovaneliu prižadėjo, 

Oi tas garnys, 
Tas juokdarys.

Po vienai Veselkai dovaną 
atnesze, 

Norint jaunavedžei neprasze, 
Atneszias lėliukių padėjo. 

Vyrelis persigandias iszrunijo.
Jeigu tas garnys, 

Vis tokius szposelius darys, > 
Tai Bostonas in metu pasididis 

■O’apie Nauju Meta bus dau-; 
giali dovanu, 

’Bus verksmo ir džiaugsmu.
Norint jau po Szonu žiema, 
O garniui pasilsiu neyra.

Kaip vasarėlė ateis, 
Tai daug su dovana apteiks,
Ar katra norės ar nenorės 

O vis priimti turės.

SAULE
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ALLIJENTAI IR AUSTRIJE SUTINKA ANT PADUOTU TAIKOS ISZLYGU.

u
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Szuns likimas.

Už nj i esto, patvoryj gulėjo 
kale Benitaka, glausdama prie 
mvcs» keturis dar visai nnžv- 

*, 4 \ * L , •

ežius sžunukris. Szunycziai Ims 
valanda griebėsi > liž motinos 
krutu, bet jose nebuvo no lauže
lio pieno,
stojimo grūdo vaikams 
krūtis, kuriose veltui 
ežiai šalį maisto jjėszkojo. Nuo 
bodus gulėti jiems szale moti
nos, jie parpuldami iszrepliojo 
ir slinko prie motinos isz pri- 
szakio, glaudėsi prie jos galvos

' prie ausu, lyg norėdami klaus
ti:

— Motyn, ka tas viskas reisz 
kia ? Sztai pagimdei mus, o ne^ 
duodi Valgyt... Isz bado mirsz-

O Buntaka be peri- 
savo 

szm»y-

tame!...
Kale-hiotiha liūdimi žiurėjo 

in vaikus, ir niurkčziodama 
pradėjo laižyti kiekviena paei
liui. (Tai trOszko nuvyti bada 
savo meile. Pakilo-nuo žemes 
iszšitiese, ir stovėdama pradė
jo grušti vaikams savo tusz- 
czias krūtis. Puolėsi prie jos 
visi iszalko szUnycziai, iukibo 
in jia lyg, d teles, draskė, stum
dėsi tarp saves, — žysdami ir 
tašydami savo gimdytoja. Bun 
taka buvo labai liesa nuvargus 
plaukai kai kuriose vietose bu- 

Ant ausu

ba su užkasėtoms rankoms in- 
kaitusiu veidu — turbūt virc- 

Pamaezinsi szuni ji negrą 
žiai užkeikė:

— Na, na, tu bestija, tii! 
Barszkina in duris tartum žmo 
gus, ar neisi szalyri isz ūžia! tu, 
tu, Szunsnuki.....

Tšztarus ta pradėjo jicszkoti 
žersteklio. Bėt Buntaka nesiju 
dino, 
mis duokles melsdama. Virėja 
suradus žerstekli, szOko muszti 
S/Ain ir dusyk gerokai Sudavė 
jam pėr sprandu. Bet, Buntaka 
nuėjo, stovėjo nuolaidi, uostau 
go lyg tie smūgiai ne buvo at- 
jaucziaipi-- žorstekliu, liet už- 
s i skėte dar syki su žorstekliu, 
bet jau nemusze, t— 
keikdama uždare duris.

Netvirtais žingsniais Bunta
ka nuėjo toliau. Inejo ji in kita 
kiemą, 
kiemsargis su szluota ant ilgo 
koto.

.■ja

lu bestija,

ji drebėjo iszalkus, aki

žerstekliu 
tik baisiai

Czia vėl jin patiko

i

t
"» L

pažiūrėjo ir 
virto

da...

du.
Gailestingai 

svoezia, in valgymą, ir 
ant grindų visu savo silpnu kv 
nu.

Artinosi paskutine jos valau 
Atsiminė ji savo vaiku

ežius, paliktus patvoryje be jo 
kios priežiūros, alkanus. Ir pa
sidarė jai taip gaila, taip gaila 
kad nepasijusi, kaip pradėjo 
gailiai staugti nelaimingos mo 
tinos balsu. Sveczias net krūp
telėjo.

Paskambino. Atėjus sargui, 
tarė:

Iszneszkit szalVn ta szu- 
Kas per netvarka, po kam 

barius valkiojasi 
duoda ramumo!

Tarnas spyrė

ui!
szunis ir no

O stebuklai, 
Avino ragai,

Jeigu kas nori ka dažinoti, 
Turi in SpringValle nusiduoti

Pamatyti grili visados, 
Ypatingai laike veseilios. 
Veseile ne tiktai stuboje nes 

ir visur, 
Kur tik koki suima tur, 

Ir szantesia ir sztebeliuosia, 
Ir ant kalneliu ir krumuosia.
Kad linksma, tai linksma 

Jau * szirdeles nėr ka, 
Nenustoja niekada.

J

Vienok kaip'DieVas’daleis, 
Tai+perkūnais užleis, 
Ne reikės veselijotis, 
Ne naktimi valkiotis. 
Akis užsipylia tėvai,

Ne žirio ka daro ju vaikai 
Ar namieje nakvoję, 

Ar po 'užkaborius zyloje.
• Tūriu vardus visu, 
Tai dievaž užskūsiu,' 

O dabar da susilaikysiu 
Apie’viška ne'gūtšinsiu.

J

IIII

■RKIK'ALINGA— Didolia dirbtuve rei
kalauju pardavėju, drapanų, panezalęu, 
szlebiu,'jeku ir del parddvlmo marsz- 
klnlu, apatlnu andaroku, tiosog in na
mus. Raszyklto o gausite sempolius 
dykai. 'Madison Mlljs, 503 Broadway, 
Now York City. . . (adv)

Į DAKTARAS w. Surke į 
j i,i i; ri: vis n
> 418 W. Market1 St, Pottsvillri^

( Su visoms ligoms priima, nuo

l T iki 3 vai popiet. 6 iki 8 vakare. <

szlobiu.f jeku ir dol parddvimo mnrsz-

Ranzyklto o gausite senipolius

1

— Ir tu, bjaury te, szlpeiszj 
man kiemą! — suriko kiemsar
gis, iszvydanrils szuni už1 vartų.

Sumiszusi Buntaka inlindo 
in vieszbuczio Užvažiavimu. 
Tuo tarpu i n važiavo vežimas 
su svecziu. Ji seko paskui veži
mą, tarnai jos jau novijo, ma
nydami, kad ji priguli svecztli. 
Sveczias iszlipes ėjo in narna. 
Buntaka seko paskui ji, ir tam
siame prieangyje atsigulė pas 
sveczio duris,
silpna, negalėjo jau ne stovėti 
ne vaikszczioti. Tūlam laikui 
praslinkus ji nedrąsiai padrės- 
ko koia duris ir liūdnai užstau 
ge.

Sveczias pravėrė duris. Bu
vo tai žmogus raudonas, dide-

Jautėsi labai

Bet ir kraujo
Nuvar

vo suvis iluslinke.
ir ant'kaklo buvo dar neužgiju 
sos žaizdos, ant kuriu apsodo 
musOs.

•Ir ddbar veltui žindo vaikai, 
nes motina treczia diena nieko 
ncedūs. Inirsze vaikai pradėjo 
kandžioti stengdamiesi prakas 
ti lyg kraujo.
riebage turėjo nedaug.
ge szunycziai tuszcziu žindimu 
nualšzinti sugulė vienas ant ki 
to ir užmigo.
gus vaikams, Buntaka 
prie ju, aplaižo visus ir nuėjo 
iri svietą elgetauti. Nuėjo pas 
žmones... Inbego in arcziaūsia 
kiemą; czia ji pajuto gardu 
kvapa ir šustojb pas virtuvės 
duris su, elgetos nusižeminimu. 
Stovėjo taip ji gana ilgai,’pra
dėjo ęzypti ir palengva' dfikste 
lojo duris koja. Duris’prasivė
rė, r

T*

Gerai —Jsumi- 
priejo

re, pasirodė*kokiasena ho- 
rir*“......—

1 IL* M!> *1/ ’ • Il

(

t > j»r

M A
• * K V -ta. -__

iii ,
J .£f 
1'

jftj

' t

ip

ĮvrV'

■f. Ii.

I

■J.

f/4

^=r 4” Ji ■--H’-4’’ / Ji
‘valnndoH iki 10 vAliUuln isz. ryto, <
a * • .i <J- » i < a

fe

vI

4 .fe.

O'1 L' T.
4 A

l

liais ūsais, meilus. Buntaka isz 
vydus j i,nors silpnai, bet vis 
pajudino uodega.

— Ciu, ciu, eiti, szunyti, — 
paszauke sveczias Buntaka ir 
inSileido in kambarį. Buntaka 
ka tik stengė perlipti per 
slenksti ir tuoj parpuolė ant 
kambdHo grindų.

Sveczias numėtė jai ‘ant
mes likucziuS dn'Oribs, desžros. 
Godžiai pndlėsi alit szitu val-

mirsztanczia 
Buntaka, — ji jau nedejavo ne 
necype.
szluota pradėjo muszti szuni— 
bet jis nekrutėjo jau. Supykęs 
tarnas pastvėrė Buntaka už 
uodegos, iszvilko isz namo ir 
iszmete in meszlvna.

Dabar jau ramiai u.*.,,*/ j* 
meszlyne, aptemo akis, isz nas
rų ėjo putos, ji in i re... Omenyje 
vis turėjo alkanus vaikus, pa
liktus patvoryje be jokios prie 
žiūros. Tvartuose buvo girdėti 
žmonių balsai, 
mas, brizgilu skambėjimas. Už 
tvoros siautė szunis lakstyda
mi. Isz mcszlvno iszlindo žiur 
kės ir slinko prie riiirsztanczios 
Bun takos. .

Dirstelėjo paskutini karta in 
, sudrėbėjo ir 

žiurkes isznyko meszlyne.
Netrukus isz meszlyrio isz 

lindo daugelis žiurkių, drąsiai 
prisiartino prie Buntakos, ji 
jau buvo negyva....

Tarnas atsineszes

gulėjo ji

arkliu žvengi-

saulutes szviesa

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

<ze-
... 85c.

gyniu, —bėt'žėjidai n’ėdirbo, 
dantis atsisakė tarnauti ir val-
gis iszkrito isz hasru ant grin-

■ ‘if’ '•»£* ‘ j: H’ ii T1 ’»!' “s’. » iff» . . .
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490 mete 
liri'ėsz rižghriiirin Christnso, Graikui siipliėke Petšris ėvietisz-1

adgal 1

kum žaidimia. — Kur raiKlasi du vienas Graikas?
. , . • . • — • ■ • , k. , t • > , . . >
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No. L ^Parižiaus Nuskurelis” ir “In- 
gfabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo.................. 'y, Preke 50c.
No. 2. “Kūninio Paslaptis” “In Mori
ka” ir “l’akaruoklis” ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra ..

N Oi 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
ItyraiMtes” Jr “Aplsaka apie Girios 
$ar£o Sunu ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu ’.... ’............ ?........... Preke 85c.

No. 4. 13'Istorijų “Apie Knpczlirtis 
Sunu Jurgi” “AplO'KApitOna Tunika Ir 
jo Denczi^a Jeremka” 
Gyvenimas ir Smertis”
D Kliūtis” “Ghidžlo Pamokslas” 
*lApie Nob’utus Baigtus”
kinimat” “Apie Žmogų, Velnią ir Dun
duli” “Tris llalcziiis” “Duszia Paku- 
tavojehezia Liepoje” “Apie NeszVaru 
‘lApie1 labai didėli bšelmi” 
Stikline arba sakyk visada * teisybe' 

.108 didelių puslapiu

* Vargingas 
“Jnvnrovas ir

Jo Kliūtis”
“Tris Pnmo-

te 
“Sidabro

... Preke 25c,

Visas knygas sudėti In viena pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskitc $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai ju .turime, . v

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1-45 
bet jeigu prisiusite'$rtai gausite visas 
vlrsz-minetas’ knygas £er paczta, mes 
užmokamo nusiustlmo* kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios Ir užipian- 
czlos ir tikimi gvarantinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu iktorlju pasi
skaityti tai*dar turbgiara proga plrkti 
už pigla*prelda. Dar ilgi vakarai ŪŽoi- 
na tai ir laikas imtis prie kktlaymo, 
PrlMUskRė fbiSiidl'iAi Ąbleyl'l'r adręfia- 
vokito szitelp:' W. 1>. Botšzkbtvslū-Co.

1 Malmuoy City, l‘a.

,1

i: i

> UNION 
'^NATIONAL 
L'- BANK j

MAHAflOt 
kK riTv ’

Į
.CITY

Capitol Stork $125,000.00
Surplus £ Frontu $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
HUdėtu pmlngn. Procentą pri
dedant prio jubu piningu 1-ina 
diena SnuHlo ir UepOH meno- 
aiiose, nepaiaant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adarns nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

1

11
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H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prcz.
J. E. Fintą USON, Kaslcrlus.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

UJRsuS

REMEDYHK—
CO., .jSL 

Pataria vartoti sekančias pasakramgua vaistus;

Ursut Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visą Žmogij ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..KO 
UrsusKraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
Švarų ir stiprų kraują. Kaina... $3.00 
U r su.s Plaukų A psaugotojais, sud rutina Menus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina $3.00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos,,Aitą 
mestis yra gera dčl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo* uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir t.t. Kaina . fpl.OO 
Vrsus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vieuas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ...............................
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina ___ FKOc
Ursus Vidunų Švelnitojas. pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina FKOv 
Ursus Lašai nuo Dantų ykaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abeina! Skausmo 
Šios gyduolės sumažis skausmą, nors d.intls 
jr butu skylėti. Kaina —...........  ROc
Reikalaukite musų Gyduolių ka t alio go. Ra* 
lydami adiesuokite Šitaip:

URSUS REMEDY CO., 
160 N. Wells St., Dep. B. Chicago, III.

♦ <*» e <B ■! » Q 1 W — 1— O

Lietuviszkas Graborius

A, J, SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Į * Reikalaujamo
ri liuoso laiko vakarais, gali atdirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubas 
au muių nauju iiradimu. Atsiiaukit Uk 4

I laišku:
Dop. B.

f
; Jauni r 
unt tu-

stubas

URSU5 REMEDY CO.t
160 H. WELLS St.. Dtp. B. CHICAGO, HL.

W. TRASKAUSKAS

A ia*>—R| ' ii i ii

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS >, ’ 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
'ftldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
t t.t. Krausto dalgtns Ir t.t-
*20 W. Centro 81- Mahanoy City. Fa.

Naujas igzrndimns del plauku.

Dekavdjo % milijono fmoniu už 
pulkus plaukus, o tclp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, 1n 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

In formacijas dykai.
Raszy- 

kite pas: l>rs. B m n (Ižas Cosraotlcs, 
Lffj St q. Brolija, V. €

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

Dr. KOLER yra viena- 
o tlnls tarpe Lietuviu da* 

k taras Pittsburge. Mo- 
klnosi Varszavoje, stw- 

A dljavo bogljo 2< m. in- 
vairias Ilgas vyru Ir 

' moterų, todėl jas nuo* 
įj dugntal patinsta. Gydo 

utsinuodlnlma kraujo
Ir silpnybes vyru, spuogus, nlciojlnjus
ligas tinimo, Invalrlas Ilgas Daolnan- 
czlas nuo 'neezystumo kraujo.
užaukite ypatlszkal, per lalazkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenki szkel 
Ir Ruslszkai.
Ofisos valandos: nho 9 ryte lig B 
rakate. Nedellomls iki'2-v. popiet

I ■■ Į liaill Į I ■ .. .....■■■.............................  *» ■ !■ ... ...

Atsi-

Telefonai, Bell - Kensington 5816 ’ 
Keystone, - Ekat ^720

i Dr. E. G. KLIMAS.
persikėle in NAUJA VIl^A 

Priėmimo valandos:
Llkl 10 vai. ryte. 6-3 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.
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Žinios Vietines
— Neužmirszkite pastuint 

ziegori valanda adgal kada cj- 
sit gult sukatoje.

— Atejnanczia sereda 29
I. Oct. bus Mitchell Day 

anglekasiai
kuria< 

apvaiksztines visi 
po visas Suv. Valst.

— Lenku parapija pradėjo 
aptverti savo kapines su eimen
tine tvora, panasziai kaip LiO- 

Tasaidarbas 
kasztuos apie 800 doleriu.

— Seredoj keletą vaiku isz 
Trontoiio pvezes pasirūpino ka
rabiną ir iszejo ant kalno me- 
džioklauti.
vienas isz vaiku isz

Kaži

tuviu kapines.

Gryždami namon 
net veži u 

szove m i\azi Stepanavicziu 
kuris k ryto paszautas ant vie
tos. Jisai tuojaus likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti .kur 
trumpam laike mirė. Nelai- 

14 m. se-
laike mirė, 

mingas vaikas buvo 
numo.

—. Slavoku parapija laiky 
terns kurie trauksis per 

pradedant 8 d. Gruo- 
Kerai bus laikomi Bocz 

kausku saloje.
I.irtuviu * Kooperativisz- 
ztore galima dabar pirk
ti už S( 

szolderei 
::oc.

40e. svaras, 
)

sanvaite 
džio.
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visa

kam 
1 i tin 
Szvieži 
svaras, o 
ezaps 
dorei 
33c., 
18c. I v 
rost 2‘ 
ha lones, 
lones ir 
svaras, 
ras, geriausias 
silkes partrauktos isz 
siu kompanijų tris už 

geresniu 
niekur kitur negausite, 
aplaikmne karu 
t us inaisz.u ir 
parduoti neg 
tus miltus parduosime po $6.65 

kitur 
leip-gt vi-

‘kanezias prekes: 
cieli po 28c. 

pork-svaras, 
rukvti szol-

ie. riiKyii hamsai po 
jautiena boiling beef nuo 

20c., czuk -rost ir 
steikas 35.. -

strait balones, ring ba 
smok sasiez po 24c.
Tabakas po 70c. sva- 

muilas 5c. r 6c. 
geriau- 
25c.

rukvti

g
JC

rp

viena už 20c.,

rib
ine. fTank-fort

ir 
silkių 
Ka tik 

miltu 8 szim-
galime piginus 

u kiti sztorai, szi-

yra tai 85c. pigiau negu 
galėtumėt pirkti.
šoki kiti valgomi tavorai galite 
pigiau pas mumis pirkti negu 

Pirkite musu sztore o 
511 W.

(2 t.) 
vilniu 

skepetu

kitur, 
suezedinsite pininga, 
Centre SI.

— Visokiu
del sveteliu, kepurių

koloriu

ir 1.1. Specialįszkos prekes per 
ausite pas Jcn-trumpa laika

nie Kel’owicli,
St. Mahanoy City, Pa.

y S
129 \V. Centre 

(t. f.

J. J. AUSTRA 
Lietuviszkas Daktaras.

Ponas Austrą nesenei sugryžo 
iii Amerika isz Europos. Jisai 
isztarnavo du metu Amerikos 
kariumeneje kaipo Liutenan- 
tas medikaliszkam skyriuje ir 
per tuos du metus radosi Fran
ci joje, Belgijoje ir Vokietijoj. 
Jisai pabaigos augszcziausias 
mokslą i nes Shenandoah 1912 
meto, po tam pabaigė dakta- 
riszka mokslą 1916 m. Jeffer
son Medical College Philadel
phia 1917 mete jisai pristojo in 
S>t. Mary’s Hospital Philadel
phia kur iszbuvo suvirsz metus 
laiko. Dabar sugryžias isz ka 
riumenes, apsistojo savo mies
te Shenandorije kur atidarė 
ofisą po No. 113 E. Coal St. 
Galima jin jo ofise rasti lyg 9 
vai. ryte, nuo 12 lyg 2 vai. po
piet, ir nuo 6 lyg 9 vai. vakarer. 
Lietuviai privalo su daktarisz- 
kaig reikalais pas savo tautieti 
kreiptis o jisai jumis visamekreiptis o jisai jumis 
patarnaus kanuogeriausia.

(Oct. 31)
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Isz Lietuvos
.1110.... Win......X

Lenkai susidrutina Vilniuje ir 
Suvalkuosia idant prigialbet

Lietuviams. •
Kaunas.— Lietuvei parengė 

didele kariszka okspodicijc iii 
Sziaulius jr Kųrszonus, kur vo^ 
kiecziai su rusais pradėjo už- 
klupinct ant Lietuvos.

Ka supratęs pulkauninkas 
Vorkolicz, meldžo lietuviszkos 
valdžios idant pristotu ant pa
darymo taikos iszlygas. 
tu ve i 
jog ant nieko 
jisai neatszauks savo pulku isz 
Lietuvos.
ant to užmanymo Vorkolicz nie 
ko dvaįsake Lietuviams, nes ba 
dai nori isztraukt pulkus isz 
Lietuvos.

Lenkai 
visus savo pulkus Vilniuje ir 
Suvalkuosia idant ejti in pa- 
gialba savo kaimynams Lietu
viams už Kauno.
Nepasiseke žideliui kupezysta.

Kaiszedoris. — Liepos men. 
pradžioje Žaslių milicije suga
vo szinuklininkus neszanczius 
už demarkacines linijos 14 mai 
szeliu sacharino (apie 14‘kilo
gramu.) 
ta Kaiszedoriu apskr 
bai.
kus atvažiavo isz Kauno žyde
lis su Kauno Milicijos Komisa
ro 
lu iszgauti
Ir pasinio Kaiszedoriu apskri- 

Apsaugos vadui 4,000 
kad ta Sacharinu

120^5.-.....,-- - --- c
mis važiavo in Sziaulius, nusi
pirko arkliu. Jam pora arkliu 

Netoli Sziauliu už-

kiecziai su rusais

Lie- 
apreiszke Verkoliezui, 

nesutiko pakol
Verkoliezui

Lyg sziani laikui

pradejo sudrutinet

Visa buvo pristaty- 
valdv- 7 A

Kelioms dienoms praslin-

padėjėju A. Koiliu su tyks- 
adgal sacbarina.

nustipč. 
puolė pleszikai ir atome 4500 
rub., 
liu i tokioje brhhgcnybeje. 
Rugp. 12 d. užpuolė Pakruoke- 
liu to paties kaimo žydą. Plo- 
szikai žydą apvogė it nitžude.

Kaunas. — Czia gauta žinių; 
ka<l tarybų valdžia Rusuose 

’pradėjusi 1 
senųjų Rosijos szvehtuju 
riu vardu popai susikrovė mil- 
žiniszku turtu lupdami isz 
tamsiu kaimiecziu pinigus ne
va kad iszpraszius del ju viso
kiu maloniu prie Dievo. Tyri
nėjimas Ucziaus parodos, kad 
tu “szventuju” palaikai 
rios popai skelbė esant jii kū
nais, yra 
medines dožes.

“sz ventojo, 
no, • • Knnas,” 
“stebuklingai” 
ku, pasirodo, jog tai paprasta

va-

Skaudi nelaime žmojęo- 
tokioje

liu to paties kaimo žydą.

nagrinėti liekanas
• a A ••

I, J-^ku-

k u-

didelio
“kūnas

t i k paprascz i aus ios 
Pavyzdžiui, 

Mitrofo- 
kuris iki sziol

iszsilaikes svei

lentine dože, prikimsztą.... 
tos!

Vilkaviszkis.— Szioje apy
linkėje asztuoniu menesiu bė
gy,j padaryta net apie 35 eks- 
proprijacijos, isz 
bagesi baisiomis žmogžudyste- 

Nuo piktadariu rankos

kuriu 5-kios

mis.
žuvo sz i e žmones:

1) Juozas Stankeviežius isz 
Obszijutu (Paežerių valscziaus.

Be re i k iu te isz
(Vilkaviszkto

ties.
auksinu, kad ta
jiems sugražintu. Pil. Ap. va
das tuos pinigus paėmė, bet 
kartu aresztavo ir Mil. Komi
saro padėjėja Keili, 
vo su atatinkamu protokolu nu 
siustas Kauno Milicijos Virszi- 
ninkui.
spruk t.

Trumpos žinutos isz visu 
daliu Lietuvos.

— Mintaujoje vokiecziai du 
kartu dare sukilimus priesz 
Latviu valdžia. Vokiecziu esze- 
lonai vis tebetraukia per Jo- 
niszki in Mintauja.

— Latviu vyriausybe per
sekiojo Palangos lietuvius ir

■ ... J*. >

— Lenkai žiauriausiai per
sekioja žmones. Daugelyje vie
tų investa baudžiava. Žmones 
priverstinai varo in dvarus lau 
ku darbus dirbti.

— Vilniuje 
siauezia lenku cenzūra, į 
klodama lietuviu spauda.

— Praeita sanvaite 
rengė visoje Lietuvoje 
ma priesz dabartine 
Sukilimas laiku sustabdytas. 
Daugelyje vietų aplink Kauna 
lenku legijonieriai (P. O. XV.) 
supjaustė telefonu vielas ir 
stulpas ir pagadino kelius. -

— Nakti Rugpjuczio 29 d.

kuris bu-

Žydelis suskubo pa-

konfiskavo

per

” Pal. Zveji.

smarkiausiai
perse-

lenkai 
sukili- 

vaklžia.

AlULklL J l Į/J LIVJ/JLV • ,

Prancūzu Misijos automobily
je isz Vilniaus buvo atvykę len 
kai — legionieriai. Sako, kad 
jie važiavo pasveikinti 
ja”

Sziauliai. —
vokiecziai skaiezius

Mat ir 
gražu,

< i 
kariuomenes

cackas”
“palie-

Kareivis žiba-tryszka,

“nau- 
valdžia, bet apsivile....

Kolczakininku 
didėja.

Daug ju ‘tarpe yra taip iszga- 
mu, tėvu žemes pardaviku, taip 
nesusipratusiu avinėliu apkvai 
lytu berneliu lietuviu, 
lietuviams vaikezams
kad rusu caro bernai, invairiis 
caricnes padalku neszejai afi- 
cieriai sagsto jiems kaktose di
džiausias kukardas, rankovėse 
triskersinius pravoslavu kry
žius ar kitas kokias blizgan- 
ezias-mirganezias 
ir cafo 
tus. ’ ’
gražus, bet be savo nuomones; 
bernužėlis. *

Gružiszkiai. — (Pasvalio* 
apsk.) Rudžoniu sodžiuj atsiti
ko nelaime su szautuvu. Uki- 
nin. Jasiuno suims varto kiety
je szauttiva; bevartant iszszo- 

. Pataiko jaunesniajam in 
Sužeista-

ve.
ranka ir vidurius.
sis už keliu valandų pasimirė. 
Pas mus visi agsiginklave. 
Szaudo kasdien, rodos kad ka
ras.
praszalinti tuos nenormalumus

• V • IV* IV* 1 *

visi agsiginklave.

vals.) 
K i bei k i u

Zmones

2) Urszule
Pustapedžiu
valscziaus.)

3) Vincas Kurnėta isz Nauji
ninkų (Kaupiszkio

4) Macziulis isz
(Kaupiszkio vals.)

5) Antanas Vingilis isz Bu- 
dežerio (Vilkaviszkio vals.)

Eksproprijacijos dažnai bū
davo net dienomis.
apėmė didžiausiįvpanika. Kiek
vienas turintis sziek tiek ska
tiko jautėsi lyg nesavyje.
cziau pereitąją žiema milicijan 
tams, apie, keliolika
sugavus ir Vasario 11 ir 23 die
na apie 4 ju karo teismo suszau 
džiuB — pleszimai aptyko bent 
ligi Birželio 21 dienos; nes Bir

Te-

plesziku

želio isz 21 in 22 d. (nakti,) ke
li pleszikai užpuolė viena Vil- 
kaviszkio gyventoja (žydą),(žydą)

h
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Nubaustas Karalaitis.
szlapes ir be kvapo iszlipo ant
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Pasijuto, jog kaip szuvis isz-
leke in virszu mariu. Visas

Ncdalaike žodžio marinei ka- ii.' nusidavė in savo pa-
ralaitei ir likos už tai atsa- 

kaneziai nubaustas.
A *' T 1 I M ' ' i .

Kitados, senoviszkuosia ku
kuosią gyveno linksma^ kara- 
laitisį kuris pra^ido.yisa saVo 
turtą ant smagrtftirt ir linksmy
bių su, savo 'draugais. Palo-

lociu.
Nudžiugo jojo draugai pare- 

geja savo sugryžusi drauga, 
Iszkele dideli bankieta ant jojo

yisa saVb
■•L f ' d

garbes, gere ir dainavo lyg vė
lybai liftkczei.'

Kur jisai buvo ir kokiu budo 
(lastojo teip inilŽihiszRč turto,

b

cius pradėjo griūti nos nebuvo karalaitis niekam, sąvo slapty-
a * . . * * B B I i f J , „ i ' ‘ ' U . I 11pinigu ant'.pataisimo, paskolyt 

niekur negavo, nęs visi žinojo 
apie jojo nereikalinga iszleidi- 
ma durto. Nutarė jisai pasis- 
kandyt ir užbaigti savo links
ma gyvenimą. Marios buvo 
prie paežiu muru palociaus, to
dėl atsistojas vienam isz boksz 
tu szoko in vandęni.

ma gyvenimą.

Užibirszobes neiszreisžke'. 
greitai apie marinta karalaite 
ir savo prižadėjimą. ,

Po szesziu įpenėsiu susipaži
no su duktere , garsingo ,kuni- H • • " $ • "* • * *• •

t
X X X Xi
XX
h

apiplesze ji, baisiai sumusze jo 
szeimyna, o atvykus milicijai 
net szaude in jin, sužeidė mili-‘ 
cijanta ir užmuszp jo ąrkli. Ka
ro Teismo nutarimu tris pleszi- 
kus, būtent: Czernecki, Juozą 
Aliszauska ir Joną Kuszlevi- 
cziu 28 Birželio sziu metu 
3-czia valanda 39 m. po piet už 
miesto, 
plento suzaude.

szale Mariampoles

ANT

Register of Wills
BALSUOKITE UŽ
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FRANK C. BALL
Isz Mahahoy City, Pa.

Rinkimai Utarninke 4-ta Nov.

Reiketu vietos valdžiai-

Vienžindžiu sodžiaus ukin. 
V. Andriszunas sziomis dieno-

HU lt 4 th
T? /j*1M-

l

t

4/UiIH iii.

Puolė žemyn ir gilyn, gilyn 
ir mane, jog jau gyvastis po 
truputi pradėjo szalintis nuo 
jojo, bet kaip nusistebėjo, ka
da staigai sustojo prie auksi
nio palociaus prie kuriu vaitu 
stovėjo milžiniszki mariu žal- 
czei ant sargybos.

Tame atsidarė vartai isz ku
riu iszejo patogi mergi
na kokios da karalaitis ant 
svieto ne buvo regejas. Ka
ralaitis i nėjo iii vidų palociaus 
ant paliepimo merginos. Ine- 
jas in puikią*salį kuri buvo pa- 
puoszta visokioms brangeny
bėms, o ant fio^to sėdėjo kara
lius ir karaliene mariu.// Pri
klaupęs priė” Sostu, užklausė 
drebaneziu balsu sedineziu kur 
jisai randasi.
džei nusiszipsojo in jin ir liepe 

apreikszdaina jam, 
jog randasi pas mariu karalių 
karalystėje, o jiji yra jojo duk
tė. Karalaitis labai nudžiugo 
insidrasino ir pradėjo linksmai 
kalbėti su patogia karalaite, 
kuri teipgi labai nudžiugo isz 
naujo prib’niszo nes povandeni? 
nei karalystėje neturėjo su 
kuom kalbėtis tik su žuvimis ir 
marinėms žvėrimis.

Karalius liepe parengti dide 
liūs pietus del sveczio ir visi 
linksminosi
Karalaitis apsakinėjo apie gy
ventojus ant žemes ir visi kiau
še jojo apsakimu godžiai.

Karalius su karaliene maty
dami teip' linksma savo dukre
lių isz' pribuvimo netikėtino 
sveczio, melde karalaiczio 
idant svecziuotusi pas juosius 
kaip tik ilgai uores ir davė jam 
suprasti, jog geistu jin turėti 
už savo žentą.-

Karalaitis insimylejo in ka
ralaite ir nutarė jaja vesti, nes 
greitai apie tai užmirszo, kada 
jam viena diena karalaite ^pa
davė auksini rakta nuo kara- 
liszko skarbeziaus, o iuejak in 
jin greitai pėtinaitie'savoj norą 
kada paregėjo teip milžinisz- 
kus sukrautus skarbus apie ko
kius negirdėjo ne itemąte ant 
svieto. . ’ “v

— Ymkie szitu skarbu kiek 
nori, — kalbėjo 
meilei in karalaiti, ir nuėjo in 
savo kambarį.

Karalaitis greitaį pradėjo 
mislyt. ir kalbėt in save:

— Mano palociai konia griuJ 
va ir esmių tikras bankrotas, 
kiek tai prisiduotu man trupu
tis szito skarbo. Ir pradėjo 
krauti kiszenius su skarbais iu 
net kepure pripildė su deiman
tais ir kitais brangeis akmo-, 

.Pamarėli . ant pirsztu

iszejo

regejas.

ant paliepimo merginos.
- _ k y - ' . . i ) a.* _ -

brangeny-

T\a ra laite val

aisi stot i

sveczio 
per kėlės ,d^enas

szipsodama

gaikszczio ir prasze jipsios ran 
Reles ir szirdeles, antkotgreitąi 
sutiko ir vinezevone. ketino at
sibūti tuja diena. - Daug sve- 
cziu suvažiavo ant svodbos isz 
visu šzaliu Rnraly$(es.
kas jau buvo parengta, biskų-

Vis-

ž
pas jau ketino isztarti žodžius, 
kurie padarytu porelia yyru ir 
moteria, kad sztai miirioš kilo 
baisiu sztumiu ir užliejo visa 
palociu su jaunavedžiais ir svę

• 7 ■ t / * * T*l ? * »czeis.
Visi nuėjo ant dugno mariu, j

o

ž 
o ant palociaus duriu kap tokiš|*|* 
iszreže szituos žodžius: “Kaspi*

♦>
ncdalaiko duoto savo žodžio,
tas yra dydžiausiu niekadeju 
ir už tai buna nubaustas. ’ ’

F. W. S. B.

—- Senelei tai musu pažinsta 
mi, kurie atsitraukineje; už tai 
turime su jeis grąžei apsieit ir 
juos palydėt.

— Jeigu ne butu žmonis ap- 
szviesti, tai kada tik susirinktų 
tai pesztusi.
daro.

— Randdsi žmones tokie ku
rie savo iszminte naudoje ant 
uždegimo ju locnos kvailybes.

— Laikas pasitinkame su 
meileis felej’eis ir su nemeile 
dorybe. . ;

Te i p Lietuviai

“ Ne vienas skundžiasi ant 
kartaus' gyvenimo, tai kam 
sau pagadina vidurius su sal-
dumblais! ■
..    -     «■ ii. fa   h ■ A   ■        ■
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ANT PARDAVIMO,
— Ant pnrdaviino geri

* •

(Estey) vargonai parsiduos pi 
guii.

24 W. Pine St.
Atsiszaukit ant adreso: 

(to. 85.)

BOCZKAUSKU SALEJE,

nais.
iszejo isz skarbeziaus ir isz pa- 
lociaus, o kada tijc ženge pei; 
slenksti užmirszo apie patogia

- . . / . - . . * • r.

karalaite ir duota žodi kad su 
jiaja apsives. ’ !

■ , ’• , - ■___ s-----—...... ..—
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Gorklčs skniidCjinuiH, diegliai kruti
nėjo, influenzoH, pasirodymo ženklai.

, __ 2_-: ■ .t y
t ISlrink gerklę ir krutinę 3U

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas Kal
tis išsivystytu i plourisę, pnoumoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

* ■ A —* . . fe ® .

ojo nptiukojo rain- 
flįc. butelis,

4, IKARĄ dz
Nepriimk kitbkiu pumai n y m u arba 

pamėgdžiojimu. y'
F. AD. RICHTER & CO

> . New York

NfiapHileisk t a i p, kad tavo pagautas šal- 
tls išsivystytu i plourittę, jpnouiuoniję,

Nusipirk šiandienę sau parankiausina sau parankiausi
KxpeHerlo. U5c. ir

* < ‘ .lt

Tikrieji turi musu Vaizbažvnkli 
t ’ .L ’ ’ ' i'

326-330 BroMfwfty

■d . L C ■ '
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KARPETAI ir DYVONAI i
S

T. v 
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yvonai visada geriau ir naujesni iszro-
Priligįnant geruma, musu prekes

f Į L "

PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežasti 
jog mus 
,do negu kiti.
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tie^
daug ant kart perka. Karpetai ir Dyvonai, kaipo' 

' ir kitokį tavorai, eina brangyn kožna menasi.
Dabar yra laikas pirkt. Da galime jumis parduoti

9x12 < Brussel 1
Dyvonus, keletą 

gatunku po 
$ 24.00

9x12 Aksomo 
Dyvonai po

$34.50

9x12 Sunkus 
Brussell Dyvonai 
Parduodame po 

$30.50
9x12 Axminster 

Dyvonai po 
$42.50

*

Gražu gatunku Axminister Karpctu del dide- ' 
liu parteriu ir miegstubes. ' - ' ’

deras pasirįnkimas Karpetu trepams, daug 
visokiu p-atunku. ( '

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 
specialįszkos prekes.

1“■■■" ................... r
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MAHANOY CITY. 
SHENANDOAH.

MT. OARMEL, PA.
♦% ♦t<*lMk**5**l♦ 99 ▼ w <► > # w" ▼ <F W" ♦ '▼ <1

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

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

gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apie kuri kožnas mistiną, kada jiem reikia

.. pirkti namus. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu

* del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo- 
Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 

. 1 Ar * • a O *

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 pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link kankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą. • ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIKE K WK1A1— .
L. Eckert, Vice-Prea.

J. ŪL. GarMhan, Aitorney W.F. Kynkcwict
P. O. Fenton

D. M. Grahutu, Pre®.

y

i

D. F. Guin&n, Tr®aA.
A. DanUewict M. Guvula

T. G. Ho. n iby

Subatoj 25 Oct. - Lai Fayette 
Kliubo, szokiai.

Panedeli 27 Oct.* Cannon-hole
Gun Club, balius.1

Utarnike 28 Oct. Humane Fire 
Co. balius.

Seredoj 29 Oct.
Kliubė, balius.

- tKetverge 30 Oct. Hickory Klin , 
bo. balius.

1 * > './.IV/ , _ , _

BALIUS IR TRAUKIMAS.
V • ;l » t * * L k ' *

Atlas A. C.
t

/ ....Parengę;...
SZV. PETRO IR POVILO PARAPIJA 

Isz TtųtiftųuH, I’a. ■

28 SPALIO (OCTOBER) 1919
> į • '

LIBERTY SALĖJE
Prasidės 7 valanda vakaro,

<<Teipgi laike Hzito Balinus bus Trauj 
kimas kuris ketina, būti per pereita 
Pikniką ir dar likos perkeltas ir atsi-’ 
bus drage su szltu Baliu.
INŽANGA: . .
Moterims ir Merginoms

c

• : Vyrams 50c 
n < * f* 

Kvieczla nuoszlrdžiui visus, 
(0.28) . . . .. KOMITETAS.

V • * • ■ t

. , Į
‘ DIDELIS BALIUS! 

Kuri rengiu i
DU). LIET. K. VITAUT0 DRAUGI

. Isz liiiiin(iuii,rii.
į,. JU * r *

Seredoj, 22 Spalię (Oct.) 1919 

’• ...XIllftRTY ’s’AtEJE.L ■’ 
ĮŽANGA t . i ’7 Vyrams 50c

25c
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Žinomas

ococefaįjSgŠBgsL^jirO

25 metus ir Valdžios prižiarimasį JJV/4U«O PCT

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma

taip ir dabar '

SIIINCIA PINIGUS | LIETUVĄ
.v.,,. . ... . ir gvaranbioja
?Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų Žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

(į

Į
i

ži
į

it

Turime daugybę gerų farmų pardavimui
lotų pardavimui Roseland — Chicagos

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

. ..LIRfiRTY sJAtEiJE.( 
i '’1* r 

Moterims ir Merginoms • • I
A. O. N0VAKAUSKA8

:: Advokatas ::
Oor. Main and Centre Street

SHENANDOAH, PA.

Nattjaa Lietuviszkas Graborim 
| Kazis Rėklaitis I 
I 616 W. SPRUCE ST. j 
{ MAHANOY CITY, PA. <
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- ir fnrinas. Turime daugybę gerų ir nebrangių 'namų Ir 
lotų pardavimui Roseland —- Chicagos mieste ir jo 
aplinkose. . Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžinmc (inShiriname)' nuo ugnies nnmus, 
““V * . • t 1 • • l B B •

Apdraudžiaine (inšiurinamej buo visokių' nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties., . ’

Atliekame perkalbtojo (interpreter) darbq court*- 
UOSC. ‘ *> ‘ \ ' j

Parūpiname visokias legališkas popierns Ir doku
mentus.  •> •’ -'L '.į'.

Padarome visokius vertimus I Įvairias kalbas.
Visokius patarimus apie prpvas. ir kitus dalykus 

suteikiame dykai. » M ..m.jjFu-
Atliekamo visokias spaudos darbus. Todėl jeigu 

.norite gauti gražų, (Idilišką ir laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite j| niums.^ ^Klauskite kainų perjaiš-

Ckus,nrba asmeniškai..>. . r
Parduodame visokias' lietuviškas knygas, 

laiškams popierns agentams ir pavieniai.
Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie

tuviškus rekordus?)' »

biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.
■ * > I'fe f W W • > • W * * M IpA - * M a

db m g-F- M « ju* • w ■ y a ■ a kj A < I 4 I A « >■*<.'/ II I 4 VF

kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties., . ’
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atvirutes,

11 -
Rašykite idčdami 2,c stempg ir gausite 

liogų. -t
Abclnai su visokiais reikalais krelpkitčs prie

Rašydami laiškuso mes jums patarnausime, 
suokite:

mes

j*

m ūsų k H t ,'i •

mus, 
adre-

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

t- j*’ r*w*r*^* ‘

t*
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