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No. 83

Isz Amerikos

Connellsville, Pa.

..... i .................. ........ .

Parsziukas turi tris akis.
Tamo- 

szius C. Phalin isz South (Don
nelsville yrfi [donininku dvieju 
nepaprastu parsziuku isz 
riu vienas turi tris akis o kitas 
turi ant kaktos nepaprasta nu
gula kuriame 
n is.

ku

randasi sniege-C1

Prek tam parsziukai yra 
drieži ir nuga smagei.
Sziauczius surado $6,000 

vertes deimantu czeverike.
2\lliance, Ohio.— Sziauczius 

C. R. Starkey netikėjo savo 
akimis kada prade*jo taisyt po
ra moteriszku czeveriku ir su- 
cziaupe gale czeveriku skurini 
maisziuka kuriame radosi tris

netikėjo
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ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos
Kon-

Naujos tiesos prieszais 
ateivius.

Washington, D. C.- 
gresmonas Smith isz Michiga-
no, perstatys kongresui nauja 
bila, kuris uždraus svetimtau- 
cziams parodoje 
na vėliava, nes 
raudonos vėliavos yra kenken-
tis ir josios naudotojai yra ne
tvarkos ir pasėkėjai anarkiz-

Už pražengima tuju tie- 
ant penkių

neszti raudo- 
naudojiinas

mo.
su bus baudžemi
metu in kalėjimu ir užmokėji
mo deszimts tukstaneziu dole
riu.

Anglekasiai apsiginklavia.
Visi
ap-

Vokiecziai sulaiko Dr. Szliupa 
i Latvijoje. 

* • I.Kopenhaga. —- Berlino laik- 
rasztis “Freihert” garsina sc- 

I i

vienos puses vokiecziu val
džios griežtus insakymus tuo
jau apleisti Kursza ir Lietuva 
ir gryžti Vokietijon, isz kitos 
— karsztus atsiszaukimus 
nurodymais in ta pavoju, ku
ris gresia visai vokiecziu karei

vokiecziuAMERIKONKA APLAJ.KYS MILIJONĄ DOLERIU.
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Lictuviszkos kariumenes 
vcjkimai.

Kovos su rusu 
iszvi- 
nuva-

su
« 
sumažėjo,“Freihert 

k anti telegrama: 
kareiviai Vakarinėje Latvijoje 
spėka priverto 
siuotini daktaru Joną Szliupa, 
keliavusi iii Liepoju, apleisti 
automobiliu ir eiti paskui juos 
in vokiecziu komanduotojo bu
tą.”

Buvo danesztii, kad daktaras 
Szliupas yra paskirtas Lietu
vos atstovu in Latvija.
szcziau minėtas užpulimas ant 
daktaro Szliupo invyko už san- 
vaites laiko priesz tai, kaip vo
kiecziu kariuomene Latvijoi 
pradėjo puolimą aut Rygos.
Lenkai nemano užpulti ant 

Lietuvos.
Varszava. — Delei rusu-vo- 

kiecziu kariuomenes užpuoli
mo ant Lietuvos, Lenkijos už- 
ruboqinio reikalu sekretorius 
apreiszke visiems svetimu val
stybių atstovams ir Lenku de- 

Liotuviai gali

Vokiecziu

Lietuvos pa-

Ke- 
megine

# J *
viai atsisakytu klausyti.

Bet matuti, kad vokiecziai 
taip jau paprato Latviuose ir 
Lietuvoj gyventi, kad iszsi
kraustyti už jokius pinigus ne- 

Reikale jie isz vokie
cziu pasiverezia rusais ir iszei- 
naneziu vokiecziu vieta užima. 
Taip nesenei vokiecziu 
agentūros pranesze, kad 
gos frunta” 
nant užėmė rusai kolczakinin- 
kai. 
teko patirti, 
tas pats atsitinka — 
ežiu vokieczju vieta užima ru
sai kolezakininkai — dažniau
siai tie patys pasirenge vokic- 

Taip buvo Radvilisz-

nori.

kad

žinių 
‘ ‘ Ry- 

vokiecziams iszei-

Kaunas.—- 
bolszevįkais 
jus juos isz Lietuvos ir 
rius Už Dauguvos upes. Lietu
viu kariuomene stovi dabar 
prie pat Daugpiles. Rusai me 
ghM atstumti musu kariuome
ne adgal ir Įniks nuo laiko da
ro puolimu, bet be vaisiu, 
lėta kartu rusai buvo
pereiti Dauguvos upe, bet kiek 
viena karta buvo iszsklaidvti 
.misų artilerijos ugnimi.

Visu rusu frunto ruožtu 
raudonarmięeziai szaude armo 

Priesziįlinko artilerija 
ypacz smarkiai szaudo Kalku- 
liu srity.

Kitose srityse 
ga. — — 

musu Kariuomene priėjo 
prie Dauguvos upes ir sustojo, 

kertasi

Aug-
Visu rusu frontoCharleston, Va.—

szerifai ir majorai miestu 
laike praneszimn nuo guberna
toriaus Cornwell, idant sutver
tu savo miestuosia komitetus 
ant prigialbojimo užlaikyti pa 
redka laike straiko.platinos špilkos iszsodytos su *
autorius pranesza, buk dauge
lis anglekasiu yra gerai apsi
ginklavia ir turi užtektinai 
amunicijos, jeigu atėjiu 
niusziu, 
duotu.
Ubagas surinko tiek, jog pirko 

sau automobiliu.
Brooklyn, N. Y.— 

vilnas Amerika 
ka kaip parodo szita 
m as:

deimantais ir auksini ziegore 
Ii, kuriu verte isznesze ant 

Locnininke cze 
sa vo

idant vagei nesurastu jojo ir 
ant rytojaus atsiėmė apdova
nodama sziaucziu su szimtinia 
už jojo teisingysta.
de tosios moterėlės sziauczius 
ne iždą ve.
Jicszkotojai aukso keliauna 

isz Alaskos in Siberije.
Nome,

jai aukso

verte
6,000 doleriu.

paslėpėveri k u skarba

Pravar

Alaska.— 
szi m ta i s

Alaska ir keliauna in prie Be
ring mariu Siberija, kur likos 
atidengta svarbios gyslos auk 
so.

Daugelis turtingesnių gyven

Jieszkoto- 
apleidžia

■fcS^tlMz NThneV niifnrko *1aiva, 
kuri parengė ant iszplaukimo 
in taja vieta kur auksu atiden
gi

Daugelis žydu pribus in 
Amerika.

Washington, D. C. 
džia aplaike žine isz 
buk 30 tukstaneziu žvdu 
gesi pribūti in Amerika 
nanti meta — daugiausia 
Lenkijos ir Lietuvos.

- Vai 
Europos 

re n 
ate j- 

is?
Štokas 

laivu sutrukdo atplaukima žy 
du szimet.

Bezdžionka gimė vargonų 
dūdoje.

San Francisco, Calif. Lai 
k e perstatymo kokis atsibūvi 

, pa 
“Lu

o visi pajieszkojimai pa

nėjo czionaitiniam teatre 
bego bezdžionka vardu 
cie,”
begeles nuėjo ant niek. Tik pc 
asztuoniu dienu dažinota 
jiji radosi.
pasislėpė in bosinia dūda var 

paežiam teatre, km 
dvieju mažu bez 

Matoma nakti- 
iszejdavc 

pavęg-

km
Sztai bezdžionka

gonu tam
susilaukė
džionkeliu.
mis toji bezdžionka 
isz savo slaptybes ir
tais vaiseis maitino naujei už- 
gymusias ir savo.
kad tosios bezdžionkos 
jieszkojo sau tinkamesnes vie
tos, kada

Stebėtina.
nesu

vargonininkas gra- 
jino ant vat’gonu, o gal tai bu
vo 
džionkos ir muzike labai

muzikaliszkos veisles bez
my- v

Įėjo.
Kudykis svėrė 1 švara, 

tik 4 metus.
Brooklyn, N. Y. — 

metai adgal,
kudykip kuris laike gymiino 
svėrė pusantro svaro, 
devyns colius ilgio, o

o turi

Keturi
czionais užgimė

turėjo 
galvele 

dydumo pomaranezo. Motina 
galėjo laikyti savo kudyki ant 

Tasai kudvkis •zdelno rankos, 
šiądien svėrė tik viena švara 
ir turi tik keturis metus am
žiaus. Niekas ne butu apie ta 
ji nepaprasta kudyki žinojus, 
nes motina slope jin nuo žmo
nių kiek galėjo, bet kada apsir 
go pavojingai, 
tas 0 
laikraszcziuosia apie taji nepa 
prasta kudyki. 

. ..j/jlf .V.1!"

(lube r

prie
tai straikieriai nepasi

Ubaga- 
gerai apsimo- 

s atsitiki-
Mikola Starke, 23 metu 

amžiaus, kuris būdamas da vai
ku neteko kojos, prisipažino su 
le, buk nudavinejo kareiviu ir 
jog neteko kojos muszije Fran-
jijoi, ubagavo ir surinko in kė
lės dienas 275 dolerius 
riu pirko savcK-mdeinai 
mobiliu už 200 doleriu.

isz ku- 
• auto- 
‘ Su- 

Iže Brown paliepė Starke par- 
luoti automobiliu ir sugrąžyti 
visus pinigus kokius suubaga
vo del drauguves Raudonojo 

Priek tam turėjo 
pasini py t kaucija
visus metus pasiliks geru uke- 
m ir daugiau neubagaus.

Negalima ižgialbeti 20 už
griautųjų anglekasiu.

Steubenville Ohio. — Y. & O. 
No. 2 kasiklosia Amsterdame, 
kurioje likos užgriauta dvide- 

, visa viltis 
ižgialbejimo tuju nelaimingu 
lingo, kada ugnis pasirodė už
pakalyje tuju, kurie stengėsi 
juosius 
kasikiu 
v 
t i kyši naujos

K vyžiaus.
idant per

Lomis.

nieko ypat i n

iZimts anglekasiu

ižgialbeti.

nes

Valstijos 
inspektorius paliepė 

įsiems apleisti kasikius 
okspliozijos. Vi- 

■»os kasiklos yra pilnos guzo ir
pavojus didelis, 
negalima ižgauti isz 
jokiu budu.
Kardinolas Mercier ir Belgu 
karalius apleido Amerika. 
New York. — Belgu kardi- 

uolas Mercier iszkoliavo in Ka
nada isz kur iszplauks in Bel- 
?ije.

Belgu karalius su savo szei- 
myna taip-gi jau apleido Suv.

Dabar galime tikė
tis naujo sveczio isz Anglijos 
— karaliaus sunu, kuris tomis 
dienomis lankosi Kahadoje.

Motina papjovė save ir 
kūdikius.

Sioux Fallsį S. D. — Mrs. N.

Užgriautųjų 
kasikiu

Valstijos.

Musu kariuomene

Rusai atkakliai
O pastaruoju lai

prie

eziai.
kyj.

Sziomis dienomis mums 
kad ir Lietuvoj 

iszeinan-

Z

likos paszauk- 
laĮctAtas Išbris apgarsino,

I i

t I

V '
Ja

MH

Daugpilio.
ku vis veža nauju pajiegu. Mu 
su kariuomene kol kas nesiren
gia ejti miestan, bet užtat da 
bartines pozicijos tvirtai užtik 

Tai geriausia liudija 
atakos,

Ar kovoja valdžia su svaigina
mais gėrimais ar ne?

Ir to i p ir ne.
Ii: tartum patsai jau paliestas
degtines klausimas ima 
ginti galva.

Painu atsakv-
i'legacijoms buk 

kuopyt savo vaisku priesz rusu 
ir vokiecziu armija. Lenkai vi
sai nemano pasinaudoti taja 
proga? kad užpuolus ant Lietu
vos kada trauks savo vaiska in 
kitur.
Vokiecziu areoplanos suszau

dytas Kaune.
Kaunas. — Lietuviszki ka

reiviai suszaude czionais vo- 
kiszku.iu’eojĮdi^h^i^ yt'žc iii 
__ _ __ ___ del Leono 
Trockio in Mock va. 
kontraktai parodo dydelius už
kalbinimus ant areoplanu to
kio pat budo koki Lietuvei su-

Tuosus areoplanus 
ketino naudoti bolszevikai su 
prieszais savo nevidonus.

Denikinas užėmė Orela.
Helsingfors. — Daneszimai 

skelbia, buk generolo Denikino 
vaiskus paėmė Orela nuo bol- 
szeviku ir yrėsi Moskvos. Kru 
vini musziai atsibuna kas die
na.
Bolszevikai paėmė

Petropovlovska.
London.— Paėmimas Petro

pavlovsko nuo admirolo Kol- 
czako per bolszevikus yra da
neszama per bedratini telcgra 
ma isz Moskvos. Badai mies
tas puolė ketverge.

Paymta 2650 bolszeviku in 
nelaisvia.

Stokholmas. — Rusiszka le- 
gacije aplaike sekanezia žinia 
nuo savo kariumenes: 

7 

Bolszeviku stengima apsupt 
musiszkius 
Carsko Šefo nepasiseko, 
spirom juju užklupimus ir už- 
emem svarbos pozicijos arti
moje Vioszkaja, paymdami in 

i nelaisvia 2650 bolszeviku su 
ginklais ir daugeli maszininiu 
karabinu. Ejname vis pirmyn 
varydami neprietelius priesz 
save.
Tris laivai Amerikonu plauke 

in Lietuva. ’
Paryžius. — Isz Bresto isz- 

plauke tris laivai su buvuseis 
amerikoniszkais kareiviais ku
rie instojo in Lietuviszka armi
ja, kutiebis bus mokama dau-

d’ellus Icon traktus
rp ‘ ‘ -----

szaude.

F. Sederburg, pati Minnesotas 
prokuratoriaus pati, 
su britva savo tris vaikus ir pa

Ęa^tarai mano, kad 
motere staigai papai ko.
Išdalinę darbininkams 14,000 

doleriu.
Evansville, Ind. — E. C. 

Johnson pardavės savo fabri
ku, pasidalino pinigais su savo 
isztikiamais ir seniauseis dar
bininkais.
ninku aplaike 14 tukstaneziu 
doleriu — Mažai tokiu fabri- 
.kaptu randasi ant svieto kurie

papjovė

f ti

Tie,jei

vakarinei daliję
At-

ti save.

Vienuolika darbi-

kuriose

< < bro- Sziandien

Miss Pearl Humphrey isz Oakland, Calif, kuri buvo kita
dos pati kum Ibraham lla/;san 
kuris mirė palikdamas milžiniszka turtą 
doleriu kaipo josios dali.

Baisus padėjimas Moskvoje.
Parižius. -— Sztai ka apra- 

szo nesenei 
kunigaikszcziute

C (

riskus moteria su kudykiu ant 
ranku, kuris nuolatos verke ir 
turėjo neiszpasakyta 
ant veidelio.
reiszke jog -kūdikis buvo isz-

Pasiiiliau jai

giminaitis Fgipto karaliaus, 
, aplaikys milijoną

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

sugryžusrusiszka 
isz Rosi,jos.

Eidama uliezia sutikau ap-

rintos. 
dažnos rusu 
nieko jie n e laime ja.

Kai tik mes kur lai me jame, 
tai ežia pat atsiduria ir
liai” lenkai. Su savo pretenzi
jomis jie atsibaldė ir prie nau
jai užkariautu vietų. Nurodo 
kad demarkacines linijos pri
silaikant jiems reikalinga ati 
duoti Tur^ioųtaUr- Kalkunus. 
lenkai dar nori paimti Daugpi
li, kad paskui galėtu tuo gir
tis.

dienu kovu 
nai pakriko.

miesteliuo-

Sinuklebe, - restora- -

i' 'i 

f}

i i

Komiczius iszAdomas
South Bostono aplaike sekan- 
czia gromata nuo savo brolio 
J on o:

l i
laiinia

Motinu man ap-

pini-budėjas.
u, bet toji neprieme kalbeda- 

“ne pinuig tik 
mums reike.

Kitoje vietoje užtemimui 
szviesplaukia jauna 
(kuri kitados turėjo būti labai 
patogi) isztiesus rankas rodos 
nukryžiavoto stovėjo prie mu
ro ir sznabždejo vos girdėtu 
balsu: “esmių alkana, susimy
lėkit!” Ant rytojaus, kaip da- 
girdau, toji mergina muire ant 
vietos kur stovėjo, 
vaikus panaszius in szeszeliu 
kurie ant keliu rinko giuidus 

nuo uliezios. Ma-

P‘

ma pinuig 

vietoje

duonos

mergina

Macziau
1

rinko 
kviecziu nuo uliezios.
cziau vyrus, moteres ir vaikus, 
stoVinczius ilgoje ejliojo prie 
duonkepiu laukdami ant savo 
kaleinos idant aplaikyti szmo- 
tel iduonos, o daugelis buvo ir 
tokiu, ka nesulaukdami tojo 
szmotelio duonos krysdavo ne
gyvi, o juju vietas užėmė kiti 

Nekurie vaikai niu- 
szasi su szunnnis uq kaula. Zo.- 
džiu, padėjimas Moskvoje yra 
apverktinas ir neapraszomas, 
o jeigu bolszevika? ilginus lai
kys valdžia savo rankosia isz 
Moskvos ir kitu miestu pasi
liks vieni kapai.

stovinti.

ISZSIREISZKIMAS.

Jusu gromata gavome Rug 
pjuczio 25 d. 
mo, kad dar esate gyvi ir svei- 

r!1 \ 
sveiki.

Isz jos dažinojo-

k i.
ir

faip-gi mos esame gyvi
Gavo laiszka

džaugsmo aszaros byrėjo. Czio 
nai Lietuvoje 
venti visokiu baisenybių, 
ta syki nebuvo daigto 
muose nei laukuose, 
ku nusiaugo pro 
granatu nuuže

Po sunkiu ir arsziu trijų 
rusu eiles galuti- 

Jie bego, pri
versti atiduoti Ežerenus. Stain 
bus susirėmimas buvo prie Tui 
monto stoties, kur rusu pusėje 
dalyvavo servuotas trauki
nys. Dienai praslinkus paiin 
ti Kalkiniai, 
už Kalkunu,
ne netrukus visur sieks Daugu 
vos upes.

R u sa i, ne pa s i t i k ed am i 
jiegomis, 
musziuose ir vietos

Pastarieji, menkai žino 
darni karini iszsilavinima, dau 
gumoje žuvo, 
ne nepagelbcjo, taip 
taip ir užpakaliniai latviu bei 
kinioeziu būriai, kurie turėjo

musziai eina jau 
ir musu karinome

ausis 
per

savo
privertė dalyvauti

gyvento

kur 
Su- 

nerancli nieko. Viskas 
Iszlikom 

Kiek

re i k t‘jo pragv- 
Ki-

nei na- 
Kiek kul 

kiek
galvas, ir 

kiek sykiu reikėjo kur duobėj 
prasėdėti ir kiek sykiu reikėjo 
namai pamesti ir bėgti, 
akys mato ir kojos nesza. 
gryžus
iszneszta, iszteriota. 
tik Įier Dievo Apveizda.
sykiu buvau vokiecziu varinė
tas. Su revolveriu 
ir reikėjo vesti, o jei 
nuvesi, busi suszaudytas. 
bar biski sulaukėm 
valandos, kai Lietuvos valdžia 
susitvėrė.
kai užpuldinėjo, 
Lietuvos kariuomene ir iszvijo 
juos.

Girtu žmonių

Val-

giau Itklp gaudavo ameriko- 
niszkoje armijoi. Brigada yra 
gerai apginkluota.

Nekurie isz tuju kereiviu kai 
bėjo: “negalėdami supliekti 
kaili jiftt franeuzinio frunto vo- 
kiecziams, tai turėsime dabar 
gera proga duoti jiems in kaili 
Lietuvoje”. - 

.... --------- «
i § Kopenhaga.— Vigerslevė 
susimUsze du trukej ir užmuša

dalintųsi pelnu ęu savo darbi-1ta 22 pasažieriius o daugelis^li
niukais. , A ~

Vai tu Rožute, skalbėjele
Mergele. 1

Macziuu asz tavo vakar sknl-
Upelyj. [bent

Tryniai skareles, panozekoles 
Po tyltu.

Ten tu trakszlonai kultuvėlė
Tat-tyldu.

2ksz-gi nodrysezinu tavos vesti 
Už žmona.

Gal ir man musztum kultuvėle 
Per szona.

kos sužeista* J. V. Kovas

1

:.jįi
Ma

'f

*11

svai- 
Lyg ir kovojame 

su degtine lyg ir palaikoma ji. 
Pakartosiu tai, kas yra pada
ryta tuo klausimu.
degtine sodžiuje placziai dir
bama ir vartojama ne mažiau, 
kaip kad priesz kara. Kai kur 
bažnytkiemiuose, 
se degtine statoma languose 
parodai.
nuošė degt i ties yra tiek kiek 
reikalaujama.
taip pat dažnai galima sutikti. 
Svaiginamųjų gorimu instai- 
gos, kur degtine geriama, mo
ka valstybei tam tikra mokesti. 
Visa tai liudija, kad Lietuvoje 
degtine placziai vartoja.
džia apie* tai žino ir dalinasi 
pelnu su szmuklininku.

Toliau, vis dėlto ta pati val
džia skaudžiai baudžia degti
nes gamintojus, tuo tarpu kai 
isz Lenkijos bei Vokietijos lei
džiama i n vežti. Valdžia užgina 
tik gaminti degtine, bet kada 
i i jau pagaminta ir lentynoje 

tai pasidaro 
szventa

■ z

pastatyta, tai pasidaro ap
drausta, szventa ir veikia
miems instatymams nepreina- 

Czia panaszu in vaiku 
/.aidima kuomet “vyturiukui 
inbegus in dvara 
jau negali jo siekti.

Isz kur gi ateina degtine?
Ta musu kariuomenes pasi ĮSzmuklininkai ir in vairus mies 

ryžinia matant, ar-gi dar ir da teliu vertelgos imą degtine isz

Bnll'iii

will
JUS. Ipi

Ir szi j u priemo 
lygiai

sulaikyti beganezius.

ma.

4 < vanagas
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grūmojo bar gali atsirasti piliecziu tar slaptu dektinvariu ir paduoda
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iiiKai ku
rie gabena svaiginamus gėri
mus isz svetimu žemiu j r moka

Ak-
— Į czyžes nuo inyežamos degtines 

muse ir nuo svaiginamųjų instaigu 
įduoda valstybei visiszka maža 
pajamų dali.
ypacz sziuo perversmo metu pi 

. - Degti- 
gaminimo ir pardavimo

negerai pC tokiu, kurio sėdėdami užpa- Į už dvigubus pinigus.
kalyje ir ramiai gyvendami ne 
suprastu savo pareigu ir nesi 
stengtu kuo galėdami remt | jiems didelius pinigus, 
musu visu siekiama tvksla 
musu nepriklausomybe, 
laisve.

— Sziauliu
“Lietuvos” __ __ a__ _
dinta Sziauliu miesto valdybos |uiRa* labai.reikalingi, 
pirmininko praneszimas apu i-
atsitikimus Sziauliuoso Rugs monopalis valdžiai duoda dide-

Da-
ramesnes

ima i rusu bolszevi
tal susitvėrė

Dabar lenkai grūmoja. 
Mažu Dievas duos užspringt! 
lenku ponams. Leiskite visi pa 
golba in Lietuva, nes labai vis 
kas brangu,
vo po 200 rublii. 
esame visi gyvi.

TELEGRAMAI.

atsitikimai
Nr. 220 iszspaus-

Musu valstybei

Kartis rugiu bu-
* Szeimynojo

pirmininko praneszimas api<

30 d. Šiurpuliai ima skaitant H pelną. Niekas rimtai negin-

'Itl
i

I

t

i'-M 
i'il

ežys degtine blogybe esant. 
Valdžia sziandien kenezia ir 
laiko degtine. Tai ar ne tik
slingiau butu suvalstybini deg
tines gaminimą ir pataisyti sa
ve finansus. Keli skatikai pa
imti kaipo mokestis kelia daug 
skundu, degtinei g iliuosai isz- 
leidžiama deszimtis auksinu.

kaip vokiecziai žveriszkai ei 
ges ir drauge gimnazijos mo
kinius ir mokines nenorėjusius 
savo mokyklos užleisti vokie-Isz Ilelsing-

buk J^ėtEOr ežiu kareiviams, daugiau kai 
grade baisus hadas nuo kurio 1!“; 11
mirė 40,000 žmonių iii laika vie 
no menesio.

. § Amsterdam, Ohio.— Vi
sus užgriautus anglekasius at
rado negyvus Y. & O. kasyklo- 
sia. Laidotuves atsibus ta pa
ežiu diena.

§ Stokbolm.— 
forso daneszama, 
'Tade baisus badas nuo į^irio

Didelis nusimini
mas visam mieste.

§ Philadelphia.— 
j.cnt namo dideliu automobiliu 
nuo maskaradinio pasilinksmi- 
jnmd,<'14'likbfe‘ūžmuszta o 14 
sužeikta* kada1 trūkis trenka in

, automobiliu ant skorskelio*

V ažiuo-

30 mokiniu vokiecziai 
s^e ar sužeidė durtuvais.

sumo
I?

■

Vokiecziu ir kolczakininku 
“klausymas.”

Kaip žinoma, santarve galu 
gale (labai pasivėlinus) 
tai isz vokiecziu pareikalavo
tuojau iszsikraustyti isz Kur- 
szo ir Lietuvos, 
sima grasina blokada ir 
Frankfurto ir Ruliro 
kasykht užėmimu.

gnez

o už nepaklau- 
net 

anglių 
Szitokia 

k<41ba iii vbkieczius paveikė, ir 
lilos dabar jau skaitome isž

..

JI J

—————■nnin—. i ■ .i n i  

REIKALINGA DEL VISU.

Lntszkal eina in Lietuva 
kito kvotcrl 
teipgl už 5c. 
dailiu popiet u
Lietuva siusti, 
dainelėms.

Suvinuo-
In RiomutA,ir indekite

stempa o gausite tuziną 
tinkamu del visu in 
su pasveikinimais ir

Su kokiu nors reikalu vi
sada reikė indeli in gromata 2c. Stem-*
pa ■

Box G8^
J. YeniNcvlcxlRjh

Lawrence, Mm*
į

■. j 0*. ' 
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KAS GIRDĖT
Pagal apskaita asekuracijos 

kompanijų, tai iszmokejo pra
mota del szeimynu ku- 

riuosia mirė sanariai nuo in-
‘ luenzos 120 milijonu doleriu 
į osmertipes.

)18 lyg Morcziaus 1919 mirė 
penkiolika milijonu ypatų 
nuo 
» 1

( ita

Nuo Oktoborio

milijonu 
iufluenzos ir 

aucziu.
kaip ir ne 
d

uždegimo 
Szirnet iufluenzos 

buvo, nes žmonis 
uigiuu apsisaugiuejo nuo jo

sios.

Leni- 
Leninas paymtas 

Leninas pabėgo 
Kiek t uju

Telegramai danesza: 
nas kozoje, 
in nelaisvia, 
— viskas Leninas. 
Leninu randasi Rusijoj!

Pasibaigė guzute, iszsibaige 
alus! Ka dabar žmonis gers? 

gėrimas žmogui, 
tas, ka jam gamta apdova- 
....  vanduo.

Geriausias
yra 
nojo.... vanduo. Geriau ap-
malszvt troszkima su
niu, ne kaip su kokia trucinan- 
czia buiza, kuria dabar pradė
jo bravorai ir kiti dirbti nuo 
kurios žmonis serga ir mirszta. 
Sveikiauses gorimas del žmo
gaus yra vanduo.

vande-

Tiejei, kurie yra tosios nuo
mones, jog Vokiecziai yra ap- 
silpnitais, lai atsimena ant pas 
kutiniu keliu dienu atsitiki- 
lipi. .Juk Vokiecziai stengėsi 
nuryti bolszevikiszkn Rosija ir 
kitus sklypelius, turi užtekti
nai vaisko, piningu ir maisto. 
Vokiecziai laiko save už neap- 
kaliauta sklypą ir
T]A 
paduotu iszlygu

!|U.

nieko sau 
daro isz jokiu sutareziu, nes 

neiszpildo.
Bet atejs valanda, kada alli- 

pasisziau-jentai su klupdys 
sius vokieczius.

^* ■ ■ ■ .......4

Po karei privyko dau 
šokiu apgaviku, isznaudotoju 

bankie-
ku-

visokiu agentam ir 
riu”

cr S Vl-

9
4 l

o ypatingai Najorke, 
rie siunezia piningus in Tėvy
nės “už dyka.” Daugelis žmo- 

apgarsi- 
nes 

‘ ‘ už 
tai prie to ir prilimpa.

j?g 
siunezia

“už dyka.” 
iu perskaitė tokius 

įimuR duodasi prisigaut, 
kur tik pamato ka toki 
dvka,”
Dabar pasirodo, jog tiejei 
“bankieriai” siunezia pinin
gus už taji pati kursą, kokis 
buvo keli metai adgal, ymda- 
mi po 58 dolerius už tūkstanti 
markiu, o reikė žinot, jog visi 
geri bankai ima tiktai po 29 
dolerius už tūkstanti markiu. 
Isz to pasirodo, jog tiejei apga
vikai pasilieka sau puse pinin
gu.

Neužsitikekvte bile nepa- 
žinstamam savo piningu ir ga
li jam tikėti. Juk randasi po 
visus miestus teisingi agentai 
ir bankai, kurie jum iszsiuns 
piningus in visas dalis svieto 
pagal naujausia kursą.

Palicije Filadelfijoj nubau
dė tūla vyruką ant 25 doleriu 
už tai, jog uusiszypsojo in vie
na patogia mergina, 
butu bu via, jeigu tasai žmoge
lis butu niHtai ir susiraukęs pa 

Gal butu

O kas

žiurėjas ant josios?
nubaustas kalėjimu.

Lietuviszkos
szalis ejdamas kraiposi, o suti
kus vaikinus dantis rodo ir 
szaiposi.

merginos m

Juom apszviestesnis žmogus 
tuom drūtesnis jojo tikėjimas, 
ba žino, jog tikėjimas žmogų 
dabina ir valdo. Del ko ap- 
szviestas žmogus nesikisza in 
jokius parapinius ergelius, ne- 
gerkliuoja ant susirinkimu 
tiktai klauso ir juokėsi isz tų
jų kvailiu kurie atsistoja pra
deda savo zaunijimus, patis ne 
suprasdami ka kalba ir ko no- 

Iszmintingas žmogus ne- 
paniekinės tikėjimo ir Dievo, o 
jeigu jam kas nepatinka tai 
tyli ir mausto apie taji dalyką 
moksliszkai. į

Juk laukinei afrikonai vie-j 
nas ant kito užklupineje, —- 
užmusza ir suėda, ba ne turi jo 
kio tikėjimo.

Tarpę Lietuviu turime pana? 
sziu afrikonu kurio ir užpuoli? 
neje an^vieuąs gal ir

Del ko

n.

suėstu, kad katras tiktai pra
dėtu taju mada.

Kas pel' daug pursztikauna 
tas per uosi g/iuiui. 
verstinai nor; žmonims 
mest, ta žmonis no kenezia ir 
turi isz savd tarpo iszmest. — 
Teip bus nęužilgio su parapijų 
ardytojais, v(

f

Kai kurio baitkai, apsiimda
mi pcrsiuųsti pinigus in Lietu
va, labai skriaudžia siunezinn- 
czius, nes už doleri duodu ne
ką daugiau kaip rubli. 
Lietuvos valdžia neturės savo 
konsolių Suvienytose Valstijo
se, tol vis bus vargo su pinigu 
siuntimu.

Daugeliui klausiant kaip rei 
kia siunsti pinigus in Lietuva, 
mes patariame palaukti ke
lias dienas. Ketvirta Lapkri- 
czio sziu metu bus Amerikos 
Lietuviu Tarybos posėdis. Ja
me dalyvaus atvažiavusi isz 
Lietuvos misija. Tada bus ap- 

szitas klausymas.
Ko

mitetas Washingtone gaus kon 
sulio teises ir gales tvarkyti pi 
uigu siuntimą.

Jei kas negali taip ilgai lauk 
ti, tai gali k rasoje iszpirkti 
M one v Orderi ant 
George Savickas ir 
ji in Kopenhagona 
laiszkais.
ri būti raszytas paežiam p. Sa
vickui, Lietuviu Valdžios at
stovui. T„ 
t i pasakyta 
turi persiunsti pinigus iu Lie
tuva.

Antras laszkas turi būti ra
szytas tiems giminėms, kurie 
turi gauti pinigus Lietuvoje.

Suprantama, kad Lietuvos 
Atstovas Kopenhagene, mainy 
damas Amerikos Money-Or- 
derius in daniszkus pinigus ir 
daniszkuosius persiu lįsdamas 
iu Lietuva turės sau pasilaiky
ti už darba szioki toki nuoszim

Mes nežinome kaip augsz- 
, bet jis

Kas pri
ll žsi-

H

Kol
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Pajieszkau Kuuicka
w«

, Pajieszkau Jpna.....
Suvaiko tied., Krosuos Vai 

pajieszkau isz 
J ieva

cziaus; taipgi
Lietuvos 
ežiute.
atsiszaukit ant adreso.

M arei n k e vi 
Yra svarbus reikalas

Box 46 9

George Dundi
Atlasburg, Pa.

Rut-Mano brolis Juozas 
paeina isisj Suyalku 

ub., Seinų pav^, Berzniko gmi 
no, 4 metai atgal gyveno Shen
andoah, dabar nežinau 
taipgi mano szvogeris 
jus Pilnokas isį Suvalkų gub. 
Seinu pav., Sziezia yru jo se
suo Antanina ir brolis Juozas, 

raszjui ntsiszaukt ant adreso.
VVm. Rijtkauckas, 

119 N. Lehigh St.
Shenandpah, Pa.

kauekas
I (T

P

9

kur;
Mot i e-

Domice-

l|auHęne. Taipgi, tai 
nAdili 5 1* 1 Ir 1 T T 11 A Q /

svarstytas
Veikiausiai Ekzokutyvis

vardo Mr. 
pasiunsti 

su dviem 
Vienas laiszkas tu-

Fame laiszke turi bu
kam p. Savickas

ti.
tas bus tas huoszimtis
visgi nesulygis dolerio, su rub
liu, kai}) tat daro kai-kurie 
bankieriai.

P-no Savicko adresas
Box 214 
mark.

9 Copenhagen,
yra: 
Den-

401,488 anglekasiu sustojo 
dirbt.

Indianapolis, Ind.— Praejta 
subata sustojo dirbti 21 distrik 
tuosia minksztu anglių kasyk- 
losia 401,488 anglekasiu, kurie 
spyrėsi dydesnio mokesezio ir 
pagerinimo geresniu darbo isz- 
lygu.

Sekantis skaitlis parodo kiek 
kur iszejo ant straiko.

2 Central Pennsylvania 39,647
5 Western Pennsylvania 36,822

6 Ohio .... ........ ..........
8 Indiana block coal

10 Washington .........
11 Indiana ..................
12 Illinois............ .......
13 Iowa_______ ____
14 Kansas ..... ..... ...... .
15 Colorado .... ...........
16 Maryland..... ...... 4..
17 West Virginia__
19 Tennessee ir

East Kentucky ...
20 Alabama...... .... ..
21 Oklahoma ir

Arkansas .......
Wyoming ...............

.. 42,086 

.... 1,119 

.... 4,4290 

....24,817 

. 79,176 

.. 1,2,836 

.. 19,676 
. 4,067 
. 2,561 
. 27,305

2,641
7,307

GROMATOS ISZ LIETUVOS.

V i ncu s S u p ra j i avi cz i a

“SAULES”
ANT W METO.

1919 meto.

Lenku pozici- 
gyvenimo. 
drueziai ir

isz 
Mahanoy City aplaike gromata 
nuo tėvo Adomo Suprauavi- 
cziaus isz Suvalkų gub. Kalva
rijos pav., Kumeczio kaimo.

Raszytas laiszkas 4 Spalio 
O dabar asz Ado

mas Supranaviczia daneszame 
kad da ir mes esame visi sveiki 
ir likome po dideliu audru, ko
kios pas mus buvo audros tai 
negalima nei in dideliu knyga 
suraszyti kiekLietuva nuken- 
tėjo ir dabar da kenezia, isz ry
tu nuo bolszcvįku, isz kitos pu
ses nuo lenku,
jos netoli nuo mus 
Lietuviai laikosi 
smarkei muszasi, net svetimos 
yieszpatystes stebėsi kad toki 
narsus Lietuvos kareiviai if vi
si isz luosos noro kariauna, bet 
jau daug yra užmusztu ir su
žeistu, nes einu kovu be sustoji
mo, tai su bolszevikais tai vėl 
su lenkais ir Dievas žino kada 
pasibaigs, 
s

O dabar paraszy-
9iu apie Lietuvos isznaikinima 

paimdami tik nuo'Liudvinavos 
kur savo akimis maeziau. Liud 
vi navas visas iszdegintas. Tu- 
rupis, Mikalauka, Moline, Dau
bai! ka, Santaka, Zubrei, Paje- 
n isz kei, 
kei,

1 vantiszkei, M ikalisz- 
rabarauskai, Raudenisz- 

kei, Skersbalei, Brūžavo kaimo 
tik tris namai viso likia ir ten 
toliau irgi Suvalkų beveik vis
kas isznaikintas ir musu žento 
Juozo Brazausko namai sude
ginta. Kalvarijos miestas ana
pus plento tik viena bažnyczia 
liko nesudeginta. —

Adomas Supranaviczius.

rr

Vitkauskiene isz

KALENDORIS
** .. .................- *1* li*l Rį — ■ ,n m*. , « ... .. ■■■lb" W t Ii m ii«ĮW*«—> WH HI ■

KUR BUNA?

Asz Ona
Juodialiu, valscziaus
s,

kaimo
Kai vari jo
Mariampoles o priesz Suvalkų 
gubernijos neprigulime ba len
kai laiko.

o dabar apskriezio

Meljžiu gerbamos 
redakezijos kad 
met mano 
Magdutes, Juozo, 
tano. Magdute 
gyveno po szitu 
Mage Witkoski,

mylemu vaikeliu

Sztai kas talpinasi kalendori j e 
ant atdjnanczlo meto, kuri 

aplaikys skaitytojai

I

H

isz

ir ka-

vardais;

Mano draugas Jonas Milius, 
paeina isz Suvalkų gub., Kros
nos para., Saltiniku kaimo. 
Praszau ntsiszaukt ant adreso.

Fr. Zubrickas, 
Elizabeth N. J.

Pajieszkau kūmos
les Ambrazutes, 9 metai atgal 
gyveno midland, Pa. Taipgi 
Jonas Kimbarkauskas isz Vil
niaus gub., Traku Ųjezdo. Ma
lonėkit rftsiszaukt ant adreso.

S. Stanionis,
1434 Rush St., N 

Pittsburg,

Pajieszkau

231 First SI.,

Mano vyro brolis Martynas 
Pocius, 
Veliuonos 
kaimo. Gavau gromata 
jo moteries, jeigu kas žino apie 
ji malonėkit praneszt.

Juozapata Pocuviene, 
153 Ludlow St., 

Stamford, Conn.

paeina isz Kauno gub 
para.,

Pajieszkau

» o*
Pa.

J es i nok aPetro 
paeina isz Suvalkų Red., Mari
ampoles apskr. 
szaukt ant adreso.

J. Davidonis,
L. Box 96, Oglesby, Ill.

Rauliene. Taipgi, tai-gi, Men 
biritUiu ir

Petriene. Ale, sakyk kur sku 
biniesi ?

Rauliene.
szirdele skubintis: paskui susi 
vėlinsiu.

Petriene, 
skubiniesi ? 

Rauliene.
dole, teip prasze, 
kad tik naši skubi nezia.

Petriene.
skubiniesi t

Rauliene.
del ir skubinuosiu.

Petriene. (Bekantrybes.) Ar 
tu kvaila kumute sziandien, 
kas tau ?.... 
skubiniesi 
kai.

Rauliene. Jau pasakysiu ku 
mute, tiktai djp.’^^Įęųbuiuo- 
siu.

Petriene. Ir vėl savo... Kaip 
daugiau nieko nežinodama....
Skubinuosu ir skubinuosiu. t

Rauliene.
jau ir teip daug sugaiszau 
turiu skubintis.

Petriene, (užpykus,
Tai eik sau po 

Teip ilgai 
ir nieko nepasa-

Vai kad prasze

Bet, klausiu, kur

Vis-gi žinai szir- 
tei'p prasze,

i
Asz klausiu, kpr

Tai-gi, tai-gų( to-

9

ar 
Asz klausiu kur 
o dar vis uepusa-

Tai-gi szirdele, 
, o

utsi-

Praszau atsi- Pasakysiu, paša-

•9

Balandžiu
nuo

♦

GREITA ANT NAUJIENŲ.
(Dialogas.)

Dvi

99
23 Western Kentucky
24 Michigan ....... ........
25 Missouri__ ...... ........
27 Montana....._____
29 Kanawaha field

West Va.____ __

13,503 
5,780 
5,447 
1,667 
6,372 
4,446

pajieszkotu-
9 

Miko ir An- I 
priesz kare 
adresu Miss

1014 Spring
St. Philadelphia bet dabar ne
žinau kur gyvena ir jeigu kas 
Žinotu kur gyvena mano valke
lei tai meldžiu paraszyti pas 
mane hiiszkeli o ąsz busiu la
bai dėdinga, 
kis.

Adresas szito-
Ona Witkauskiene, Kai

mo Juoduliu 
varijos. 
polese.

Valscziaus Kai-

t

Apskriezio Mariam-^ 
Europe Lithuania. '
" • f ‘ A 1 *4
?- • -v* , Į

_j- ■ -     ■- --------------------------- -------- ,-į

‘.a , T

9 f

6,486

Valdže stengsis visom pajie-Į 
gom idant kasyklos dirbtu iv 
tame tyksle sukuopino vaiską 
ant apsaugojimo visu darbinių 
ku kuri geidže dirbti,
sziam laikui jokiu yumiszimu 
negirdėt.

ANT PARDAVIMO. \
Groscriu sztoras, lietuveis ir lenkais, 
apgyventa vieta. Gailauja sužinotu 
per telefoną Kinsau. .East 6431 D. ar
ba per laiszka szltn adresu: 
Ontario St. Philadelphia, Pa.

J * < i

2725 E.
(to88)

Lyg

—II I ■ ......................    - I m...  . W .. ...... !■■■!■ | » II. ■ ■ ■»

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
turite senas malda-knygos, prisiusklto 
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 patą 
yra mylėtojau Hkaltymo. (t{.

NUSITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Shmczlū szh-dlnga padokavono už 
telp puikia knyga kokia yra “Tiikstan- 
tls Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmtu girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena'ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grloblūos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo aplo ta knyga 
pakol sau noparslgabonau isz redystes 
"Saulop'’. Velijau kožnapa jlaja pirkti 
1 
kaip jjž szlmta dole 
Vincas Malaiszka, L

ir skaitytu o. tavos smojgtnp^dauglav

Sparvpivs

t

traukdama.) 
plynių, skubinkis, 
sugaiszavau, 
kei.

Rauliohe.
kyšiu kumute, tik labui skubi
nu ošiu.

Petriene, (žingeidžiai.) Na 
tai, sakyk, skubnk, klausau.

Rauliene. Einu pas Juoziem 
prasze žmonele kad padecziau 
jei žlugtą iszskalbti; nebagele 
vakar labai nusiplikino ranka, 
tai pat maž ka. gali.

Petriene, (supykus nuspjau-
Eni Ir tiri t ii t*ii <ri n m !

J

ja-) Tai kad tu surugtum 
Kvaila boba, dar teip ilgai tu
rėjau darbo kol iszklausiau; 

man pasa-
Joną Pocukoni 

paeina isz Suvalkų gub., Sma- 
Raistiniu kaimo; 

pajieszkau M arčiaus 
Krosnos para;

Jeigu kas ži- 
malonekit

, lenu parai u • 1 •9

Sveikute kūmute.

volinimai nuo

lictuviszkai ang-

rata

1. Kalendoriniai užraszai ant 1920 
moto.

2. Eiob. z
3. l’crkolimos Szvontcs.
4. Keturi metai ląiko .
5. Naujos dienos szvlcsos instaty-, 
man.

6. Užtemimai ant 1920 meto.
7. AmOi'lkoniszkos Szventcs.
8. Tolumas europiniu miestu 
New Yorko.

’9. Pasninkai 1920 mete .
10. Skaitlis gyventoju.
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydcji Kuning. 

raliai.
13. Pirmutinis prezidentas lletuvisz- 

kos republlkoą.
14. Velykos del kožno meto nuo 1801 

lyg 2000.
15. Monesci su szventu'Ju

Atmaina oro ir permainos menu
lio — juokai.

1G. Pasveikinimas ir 
Taradaikos.

17. Stebuklingi rieszutai.
18. Raudonasis Žibintuvas.
19. PaBiszvontlnjas, gero draugo.
20. Dvyloka žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokubąs loszc kaziras su 

velniu už duszla.
22. Ka darote, darote patis del saves
23. Prakeikti szokykai.
24. Rūta
25. Aszaros motinos.
2G. Nubausta mergina.
27. Skarbai ant pliko kalno.
28. Szventas Jurgis ir griausmas.
29. Reikalingos žinutes del atojties 

del kožno.
30. Ka ženklina 50 1)111 jonu doleriu.
31. Svarbiausi atsitikimai karėjo.
32. Vardai visokiu žolių, szaknu, la

peliu ir t. t.
liszkai ir lotyniszkai.

33. Stebėtinas miestas New Yorkas.
34. Lekiojimas oru 1919 mote
35. Privalo tik moteris, monologas.
3G. Pavėlavimo apgailėjimas.
<37. Nusiminimas
38. Perspėjo.
39*! Oj liūdna, liūdna.
40. Mažas skirtumas.
41. Be apetito.
42. Paparczio žiedas.
43. Kvaili žmonis.
44. Pasaka apie lobininka ir netur

tėli.
45. Naujos Mikaldos Sabbos kara

lienes Pranaszystes. (Visas apra
usimas patalpintas kalendorije.J

4G. Naujas žemlapis svieto.
47. Perspėjimas oro ant kožno meto.
48. Kataliogas knygų
49. Apgarsinimai biznierių.
50. Priedas Mažas klszeninis kalon- 

dorolis ir sieninis kalendorls su 
raudonoms szventems. /

Prisiunsdaini savo prenuinc- 
noužmirszkite brangus

skaitytojai, jog prenumeratą 
dabar yra 3 doleriai ant meto.;

Kada kalendoriai bus su- 
sinti ir apipjaustyti, pradėsim! 
tuo iszsiuntihet. Todd pasku
binkite su prisiuntimu prėnu-

I A ( 1

moratos, nes pinoto, joę sssięn- 
diėn iždavysta hiikrrtsžęzio 
daug kasztuoje, o jum tris do
leriai ant. viso meto kaip nieko 
už kuriuos turite daug smagu
mo. x ' .

Dabar laikas užraszyti.4 4 Sau 
lo” del savo gymiuiu ir pažins 
tarnu Lfotuvojo. Koki džiaugs
mą apturės, jeigu 44Sahle” pa 
reis isz Amoriko., Giihinos už 
tai jus laimins ir džiaugsis ije- 
iszpasakytinal. Neužmirszki- 
te apie tuosius vargszus ir 
nuszluostysito jiems aszarafc 
per nusiuntimą 44Saules” kuri 
bus del įuju Uinksmybe per vi-

iždavysta Ihikrrtsžęzio
vi ... d -. ■ ■■ ’’ * |P >•. . ’

^fntMd'9 SUS, motus.

I

taipgi 
Bučiuką, isz 
Strazdu kaimo, 
no apie juos 
neszt.

pra-

And. Makauskas, 
515 S. Paca St Baltimore, Md.
* ' r ■Ii-l-nf........ . 4

Mano dede Vincas Malasza 
paeina isz Simno para; girdė
jau gyvena apie Wilkes-Barre. 
Jeigu kas žino apie ji r jo szei- 
myna tegul pranesza ant adre
so.

Veikenczios asmenis, 
kūmutes.

Petriene ir Rauliene.
Veikema bile kur. Ant gat

ves, lauke, arba ant kiemo.
I *otriene.

Oj kur teip greit begi?
Rauliene. Oj mat szirdele vis 

bėgioju ir bėgioju; tai szia^ tai 
te, vis tie mano nepabaigti rei
kalai.

Petriene. Na kas-gi vis teip 
skubinėsi? . v . .

r

: <

1*!

maniau kaž-ka ii 
k y s.

Rauliene. Mat, kumute, asz 
žinojau, kad tu labai greita ant 
naujienų, tai tyczia daviau tau 
laiko iszsiplepeti.

— J. V. Vaško.
Uždanga.

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rhcumatizrau o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS

..$160

..$1.00

..$1.50

..$1.50

..$1.00

..$1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO, (gerti). Prikė už bonk< .
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Prekė...
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina husilpnitą kraują. Prlkė
URSUS PLA UKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus.
URSUS SKILVINI? BITERIS, reguliuoja ir, pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS, Moterų draugas nelaimėje. Prlkė 

kuriame^ rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą,'jo lygas ir psgelbą.

Prėkė....
Prėkė........ ..

$

»
I 

■f. CHICAGOJLL

Juozas Burba,
223 Mt. Vernono St.

Shenandoah, Pa. 160 N. WELLS ST..
URSUS RĘMEDY @. 

DEP. B

1

Ilgiau avėsi — daugiau piningu suezedinsi
visada žiūrėkite kad ant juPirkdami guminius avalus del mainu, 

butu fabriko žyme ‘ ‘Raudonas Kamuolys’1 (Red-Ball).
Jus suezedysite piningus, nes “Raudonas Kamuolys”11' nJiš'žkia 

kad iszdirbįnys yra kuogeriaušiš ir

iBA
3

1

cun

r
ta v

t
‘ I

laikys kupilgiausiai

© B A N D1
^4*

Žyme “Raudonas Kamuolys” yra szspausta, ant kožno bato aulo, o 
teipgi ant užpakalio ir pado kpžno pus-baczio (Himiner) ir ęzeveryko 
(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu 
Band isztisi padai yra padaryti speęialiai del mainieriu darbo, 
saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztrįausiojs ak
mens ar anglies.kriaukszles negal ju perpjaut, nej.pqrpleszt. ^Ball- 
Band’ ’ batai yra, drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut.

toipffi ant užpakalio ir pado kęžno pus-baczio (Himmer) /T n. rvnrit! ' * 1(Lopac). Galima gauti, baltus, raudonus
' ' ‘1 '1 • • 1 • 't I • . » .

ar juodus. “Ball- 
Je ap-

' G

mens ar anglies, kriaukszles negal ju perpjaut, nej.perpleszt.

Kada pirkšitė'žiūrėkite kad butu ant jn žyme ° Raudonas Kamuolys’’. 
MISHAWAKA WOOLEN MANUFACTURING CO.

414 Waiter Street, Mishawaka, Ind.
G Vap

i U JI

Jns,taiga,, kuri iszmoka milijonus^ del gerumo’k

? i I
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Pasaka"apie nebylė 
karalaite ir josios 

dvileka broliu.

pa r saulute isz pietų nebuvo 
iszkrypus, kai]) karalaitis su 
visais medžiotojais gryžo na
mo, ' nes pamėtės medžiokle, 
skubėjo pasigirti su atrasta ja 

Tuojaus už 
žmbna (nioteri) jia paimti pa
norėjo ir prie 

bet žmones

girrioje gražybe.

vestuvių runge-O 
si, net žmones piktžodžiauti 
pradėjo, nenorėdami 
karalienes.

Ypacz karalaiczio motina ne 
kentė nebyles marezios ir sū
nui nebenorėjo leisti jia vesti; 
atsisakė net palaiminimu duo
ti.

To kandrticzih motina žavė
ti mokeio; tad mieganeziai ka
ralaitei insege in plaukus špil
ka su raudonu akmenėliu, nuo 
kurio kiekvienas inpuldavo in 
toki gilu miega, kad iszrodyda 
vo tarsi numiręs.

.Jau renge vestuves, 
ralaitei užmigus, vietoj vestu 
viu

Aukso grabe jin padėjo, k ve 
pianeziomis žolėmis apkaisze, 
apvilko baltais rubais ir lydė
jo lydėtojai karalaite per gir- 
ria in ta paežiu vieta, 
pirma syki karalaitis

nebyles

bet ka-

laidotuves jai padare.

kur jia 
rado.

Ten ant sidabriniu retežiu pa
kabino graba po tomis paezio- 
mis medžiu szakomis, ant ku
riu karalaitis rado jia iszgas- 
tyje besedinezia.

Rudeniop vėl iszejo tas pats 
karalaitis in medžiokle.

Medžiojant vakare 
vėl ta paezia vieta ir 
medi, kur kabojo 
grabas.
sideges, liepe

pasiuke 
rado ta 

karalaites 
Karalaitis, žvake už- 

graba atidaryti
ir verkdamas žiurėjo in neapsa 
komai gražu veidą miegan- 
czios savo numylėtosios.

— ()j, mirtie, 
szirdinga!
ma mirtie! — raudojo karalai
tis — kaip tu drysai savo dal
giu pakirsti szita balta žiedą 
leli josL.

veidą

tu nemiela- 
Baisi ir nepergali-

c *5 ’TIBRfVIT' tSu aogancziOmis Tkarszcziu 
meiles lupomis karalaitis pa- 
bueziavo balta kakta karalai
tes, pradėjo gėrėtis szilkiniais 
plaukais ir netycziomis iszkri- 
to užkerėjauti špilka su raudo
nu akmenėliu, pabudo koralai 
te ir prisikėlė....

Pabudusi karalaite 
pilvą ir akis augsztyn, o kara

laitis su neapsakomu džiaugs
mu griebe jia in glebi ir suszu-

pakele
i? rS

ko:
— Pabucziavimas mano 

vybe tau sugražino! 
mirti pergalėjau!...

Su savo dvariszkiais

gy 
Vai aszm

savo gryžo

k i lopszyje; 
su

9

SU

karalvstes

dieno- 
kaip 

bet nieko 
nei pa

karalaitis namo, neszdainas ka 
ralaite grabe, kaip koki kudy- 

nesze su muzika 
dainomis, su žiburiais, 

didžiu trenksmu ir linksmybe
nesze per szlamszczianti misz- 
ka vakaro laike....

Džiaugėsi visos 
žmones apie stebuklą iszgirde, 
tik karalaiczio motina labai su 
simpino ir nuliūdo; ji 
mis ir naktimis galvojo, 
pražudyti marezia, 
nebegalejo iszgalvoti 
daryti.

Metai laiminga^ praėjo antri 
ir treti; karalaitis kas valanda 
didžiulis mylėjo savo moterį ne 
byle. nors ir susikalbėti su jia 
negalėjo, betyiis/gi jia mylėjo.

Kasmetas karalaitis su di
džiausiu džiaugsmu susilauk
davo nuo savo žmonos sunu ar 
dųkterij be| su didžiausiu nu
liūdimų turėjo palaidoti, nerf W « I 1 • « w • « . • <

Il6

•B-1O'

O
nI. Vw.
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LU IR VISOKIU REVOLIUCIJONISZKU RASZTU.

| M ii Ąiy

PALICIJE UŽKLUPO ANT AJRISZINIU BOLSZEVIKU DUBLINE, KUR RADO GINK-

4^'^

h

reikalingas prhfecfRW.* Kas-- 
link sveikatos,galiama net la
bai jauniems kiųlikiums duoti 
potrupųti nunk^te^nen mėsos, 
kaip žuvies, visztionos A ir t. t.

Z
"V

rPecziuu nercilqa duoti kietos 
mėsos, kurios jis negalėtu suk
ramtyti ir turėtu ryti dideliais 
szmotąis.
ga ir nosvoika duoti keptos mė
sos. • Jei duodama, 
virtos. j -u _

Ypatingai paypjip-

jos, neprakalbėjo ne žodžio, ne 
siteisino, nors szirdis jai ply- 
szo isz to graužiinosi, bet pri
ėmė ramiai teismų nusprendi- 
nia, kuris, po ilgam tyrinėji
mui, sziaip praskambėjo:

— H’iiri būti nukirsta!....
Toks buvo teisėju nuspren- 

dimas ir karalaite nebyle tuo- 
jaus vedė nukirsti, kaipo vaik- 
žude.

Ėjo vargsze ramiai, I 
kramtydama, kad nesudejuoti į 
isz skaudėjimo szirdies 
prižadėsima Panai Marijai due 
ta, sulaužyt. O žmones aplin
kui vaikszcziodami szauke: 

ir lupos jos 
dar kruvinos nuo kraujo nekal 
tu vaiku savo, kuriems, krauju 
iszsiurbdama, gyvastį atėmė!..

Isz visu pusiu 
keiksmai ant galvos apkaltin
tosios, nieko nekaltos karalai
tes.

Atėjo in vieta žudymo, 
delis kardu jsztrauke ir,

Kaip 
Peneti 
Mažius 
Vaikus

1 langei is mums 
ko vaikams• -'ko vaikams neduoti valgyti, 

I nuo ko juos drausti, bot jie nž- 
inirszta pasakyti kuo juos 
kia peneti.

neduoti
Bi jojo

Žiurekite!

krito baisus

Bu- 
me- 

gindamus jo suiikuuul szvyta- 
vo po orą. Karalaite paklupdė 
ir kaklu padėjo ant kalades.... 
Jau jau norėjo su kirviu atkirs 
ti karalaites gražia galva nuo 
baltu peeziu, kaip toje valan
doje persprogo žeme ir isz ply- 
szio iszejo Pana Marija szvie- 
siame vainike ant szventos gal 
vos ir žvaigždėmis iszpuoszta- 
me ploszcziuje.... 
turėjo ant ranku,

vo po orą. Raralaito paklupJe

Viena vaika 
du buvo 

insikibe in jos rūbus. Ruseziai 
pažvelgė Pana Marija, net per 
visus žmones ir budeli perėjo 
baimes sziurpuliai ir visi puolu 
ant keliu.....

Dievo Motina atėjo teisybe 
apginti.

— Ar-gi visada nuo 
re i kės

žmo
nių apjakimo reikės nekal
tiems žmonoms kentėti!! — ta 
re.ruscziai ir liūdnai Pana Ma- 

Szalyn nuo jos visi! 
Ji prižadu suvaržyta nebega
lėje kalbėti, bet asz dabar už
stoju už jia! Ji nekalta yra!.... 
Sztai ios vaikai, kuriuos kara- 
laiczio motina nunuodijo! Ati
duodu tuos tris 
iszliuosuoju . tave 
nuo tylėjimo.
broliu tuojaus pamatysi!...

Nebyle karalaite puolė 
kojų Panai Marijai 
ma;

nja. -

vaikuczius ir 
karalaite, 

Savo dvylika
9

po 
kai beda -

— Buk palaiminta
Motina szveneziansia!.... Isz 
padangių nusileido dvylika erč 
liu ir tuoj persimaino in jauni- 
kaiczjųą ir sveikinosi szirdin- 
gaięšė' savo sesero.,

9 Dievo

ma nuszluostyti, 
yra

Jei pienas 
neuždengtas ir dulkes ar 

kitokie neszvarumai in ji krin
ta, rabu, jei jis yra pilamas in 
neszvaru, indą, 
nueina 
ma atskirti.
uas beveik visuomet 
na

inda

kaip tik užgimjavo tuoj vu( 
numirdavo...

karalaiczio motina, 
baisiai marezios nekensdama, 
nuoilijo nežinioms jos vaikus, 
o s$vo sunui sznabždejo:

Ar žinai priežastį 
ties tavo vaiku 1. 
ir jei nori, tau g 
tavo pati nebyle krauju isz ju 
iszsiii rbia.

Karalaitis sudrėbėjo isz pik 
turno ir pasibjaurėjimo; 
motinai nesiprieszino ir jai in- 
tikejo, tad savo žmona, 
nekulta, padavė in teismą.

.A psk u n s įOįį.į, feajraląite, p į 1 dy

Senoji

mir- 
... Asz žinau, 
aliu pasakyti:

bet

nieku

dama paliepimu Panos Mari-

r'. •s-v.T1'. j- H muni

• TAS NIEKO. v-
1 Trinpsiu senukui —

tr*

Szirdclos toil)

Bet

pa regeti gero

Gu

Nieko gero

nes

po

e *

Ncsenei

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh. P>-
j

tis moterimis.

ug-cS

Tiktai pasakysiu ta,
t

*

K ■l»

o kad tai 
tai tame

su
tuojaus svetelei liepe

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos* iki 10 valanda Ink ryto, 
1 iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. ii FERGUSON, Kaaiorlua.
R. T. EDWARDS. Vlec.Kas.

Sk rantus, ar szalyje, 
dideliam miestelije randasi bo
bele, ka slaptai parduoda

' f

BALTRUVIENE.

savo
Ar-gi tai. ne kiaule ?

5V

Dabar 
to-

ir jis seneliui palin- 
nuo

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - Ėast 6720

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

>■ Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare* |

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

daua.
5 svarus.

Didesni orderci pigiau.
teip indedami marke.

Amerikos l'klnliikns
P. O. Box 06 Ilario Mich.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

7

S

Bobele
* gal 

ne-

maža, 
Jokios

giminia in sve-
Na ir iszgere guzu te s

mažai, 
važiavo dreivejis

Tėvu
kui, jo gimtadienyje, visa szei- 
myna linkėjo, visokiu gerybių 
visokiu laimiu, viso ko tik ji< 

augszcziausiojo

9 

visko,

ir prie jokio biznio
j

Ar randasi didesni begė
džiai kaip tai viena porele. Nc
senei toji navatna porele nusi
davė pus savo 
ežius.
už depzimts doleriu 
buvo da per 
karte 
alum,
ant burdingbosio payint ber
ta indi alaus.

Dr. KOLER yra viena- 
tints tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

S kinosi Varszavoje, stu- 
A dljavo begtje 21 m. ln- 
3 vairias Ilgas vyru ir 

s moterų, todol jas nuo
dugnia! pažlnsta. Gydo 
užslnuodinlma kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, n i ož ėjimus 
Ilgas tinimo, in vairias Ilgas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo.I Atal- 
szauklte ypatlszk&l, per lalazkna ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszka! 
Ir RUslezkal.
Of i sos valandos: nuo 9 ryte lig K 
vakaro, pedeliomls iki 2-v. popiet

kaip tiktai 
ka jau apszviesti 

žmonis pameta, o tiejei ka ir 
inkiszo po keliolika tūkstantė
liu tai viską pradangino,
saliunai visur užsidarinėja. Bo 
bula pamesk savo bizni, ba per 
tave žmonis smaugusi ir 
provas tąsosi.

vienam I Kol protas nesubrendęs, tad 
žmogus negali paregėti gzr' 
per niekniekius.

J. V. Szeszupo.
GA8FAD1NEH.

tai tu mane 
man 

Zinai kad kosnlis trum

Ar lankot Kalėdų ar ląukct Kuczlos 
argibuslt bo Llotuviszko medaus ant 
metiniu Hzvencziu? Me» tik vienin
telis pardavėjos tikro nefabrlczno ine- 

Suplltas in naujos blokines po 
Kalnuoje $1.85c.

Adresuoki!
(to 88)

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.
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VARTOK SZVIEŽIŪS ARBA 
DŽIOVINTUS VAISIUS.
Yra geras paprotis duel i vai 

kui vienu vaisiu kasdiena. Jei 
negali, ar neturi isz |<o pirkti 
szviežiu vaisiu, duok (ĮŽiovin- mus su plurzia, 
tu. Juos gerai iszmirltyk

esmių užki- 
jog vos galiu 
sziadien nega

lia Isel i u 
Jei vaikas, yra lepus, duok jam Įuždainuot, tiktai kalbėti dek-

Juos gerai iszmirkyk 
virink tol, ko!

visokiu laimiu 
del saves nuo 
geide*
Mažasis Jurgutis, prisiklausęs 
nuo hHu, 
kejo keletu žodžiu nuo savo 
szirdžiukes, ir sulyg savp nuo 
vokos, ir sako:- r * 7 .uH— Tėvuk, ir asz linkiu ta 
mistai visoko, ka daugiausiai 
laimes, ilgo amžiaus ir 
visko, ir kosulio.

— O, vaikuti, 
neapkenti, kad kosulio 
linki.
pina gyvenimo dienas.

— Tas nieko tėvuk, 
kaip tamista kosti, tad perkie- 

Teko man girdėt nuo kūmos'si cukerku nuo kosulio, o tada

ir kalbėti ir todėl 
bus minkszti. 1<‘> jums sayo puikiu

tik vaisiu sulties, ar minksztj-; lamacije ir teip:
Labai jauniems kūdi

kiams, kurie vos tik ] 
valgyti ka nors kita, neg pieną 
reikia duoti (ik vaisiu 
Truputi vėliau jiems

mu.
pradeda Į Blurpaitienes, jog kur ten apie Hr asz keletą gaunu.

i sultis, 
galiama e gę-

duoti vaisiu minksztimu. Svei-1 Nmus, o pas kuria tankui atsi- 
Tei- 

užsiszinkavo suvir
kas vaikas mokyklos amqiaus 
gali valgyti obuolius, slyvas ir 
gruszis su visomis žievėmis ir 
viskuo.

Kiekvienas vaikas turi 
užtektinai geros duonos,
gu ji duodama becukraus ir vai 
siu koszes, 
kad jis nuo jo

gauti
Jei-

neszvarumai 
in dugną ir ju negalia- 

Neszvarus pie
šusi rgd i, - 

kuiliki, taipgi reikia labiau- su sviestu ar be sviesto
į šiai rųpinti, kad pienas butu tais neg paprastais valgimo lai 

. . v.........v,....... Tvartas kais.
{nupasakoja [ j ■ ■

nėra jokio pavojaus 
s persivalgytu. 

Iszalkes vaikas valgys duona 
ir ki-

I szva r ia i užl ai komas. f

f kuriame karve yra laikoma, tu- valgiui duoti.
I . • a • i v •

Taupyk saldumynus po
Kvietiene ar-

roi
ly uo reikiavaikus

buna musztiiios ir vAidai. 
sybia jau
szum penkis sziintelius, nes da 
gal kitam kokiam svetimtau- 
cziui tiejei piningai teks, 
riausia, kad užsiymtu kokiu 
kitu bizniu ne paslaptimi kar-
czeina.

E, jau gana! 
negirdit 
Lietuvei netykia 
ymasi už to,

*^* _ j.j— m

V I
Capitol Stock $125.000.00
Surplus & Profits $460,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu p’ningu. Procentą pri
dedant prie jūsų piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 va], 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

ri butu szvarus; tai]>-pat ir in-lba juoda duona padeda iszsi- 
dai ir milžeju rankos turi būti 
szvarus.
ri būti

» Namuose pienas tu- 
atsargiai uždengtas ir

peneti, kad jie iszaugtu in syci szaltoje vietoje.

SZ V AR AUS NUGRAIBYTO 
PIENO VARTOJIMAS.

Negraibytas pienas yra vai
kams daug geresnis,neg grai
bytas, teeziau, szvarus nugrai- 

, neg 
sutersztas pagraibytasis. Jeigu 
motina negali gauti szvaraus 
negraibyto pieno, ji gali varto
ti szvarų ųugraibyįa ir vaikui

tiri-kus vyrus ir moteris, yra 
liejama Suvienytu Valstijų 
Žemdirbystes departmeito szei 
inin i ūkavimo ekspertu.

Svarbiausis isz visu 
dalyku yra pienas, 
dasi dalyku 
ginti raumenis, kaulus 
tis, ir tokiu dalyku kurie rei
kalingu iszauginti raumenis, 
kaulusir dantis, ir tokiu daly
ku kurie reikalingi kūdikio au
gimui. Nevienas kūdikis ne
augs taip greitai, kai]) reikia 
be pieno, 
bot 
tvirtybes, 
pieno, 
silpnas.

Kiekvienas kūdikis turi gau
ti mažiausiai tris stiklus ne
graibyto pieno kas-diena,o jei 
galiama tųi keturius. 
jis tiek pieno gauna, 
gai jei jam duodamas vienas 
kiauszinio trinys kas-diena, 

Kai
re ik a-

Suvienytu

maisto 
Jame ran- 

reikalingu iszau- 
ir dan-

bylas pienas yru geriau

užkieteji-

Jis gali būti riebus, 
riebumas dar

Jeigu
nore iszkia 

jis negauna 
jis beveik visuomet bus

Jeigu 
o ypatin-

kas-diena 
jis gali apsieti be mėsos, 
kurios motinos visai be
lo rūpinasi, kad neturincbzios 
isz ko pirkti mėsos, žuvies, visz 
t ienos, ar kitokiu piešinių val
giu savo kūdikiams, nes jos ga
li gauti pieno ir jo vieno užten
ka, o jis yra daug pigesnis, neg 
koky kitas maistas.

kietai iszvirtiųižsųdyti

KAIP DUOTI KIAUSZNIUS.
Užtikro atsiras tokiu, kurie 

norės klausti kai preikia duoti 
kūdikiams kiausz.inio trini. Ji 
geriausiai yra pridėti prie pie
no kosze, kitus-gi būdas yra ji 

, ir sut-
rinus uqtepti ant duonos. Kiau 
szinio baltima motina gali su
vartoti kitiems dalykams, pi- 
ragaieziams ir p. Vaikams la
biausiai ręikalingatrinys. Vi
sa geležis, kuri yra kiausziny- 

Bęto, tri-

duotitruputi sviesto in vieta 
Smetonos, kuri nuopieno buvo 
nugraibyta.

Tie pieno dalykai, kurie kū
dikiui padedu augti paeina isz 
žoles ir kitu žalumu, kur ku- 

Tie pat i s da
lykai kiauszinyje paeina isz ža 
liojo maisto kuriuos karve ėda. 
Tie pątis dalykai kiauszinyje 
paeina isz qaliojo maisto, ku
riuo kiekvienus gerus ' visztu 
augintojus lesina savo visztas. 
Isz žalio maisto, tie dalykai.in- 
sigauna inpienu ir in Iqau^zi- 

Tie dulkai, kurie 
taip reikulnngi visiems 
niems gyvūnams randasi įr sa
lotuose, spinakuose, 
daržovėse.
daržoves yra gera duoti 
kams ypatingai tuomet, 
met trūksta pieno ir kiauszi- 
niu.

Kai-kurie kūdikiai nemėgs
ta daržovių, ir mažai tėra nau
dos, jei jiems juos duodamos 
nenoromis, 
jas indeti in sriuba 
įliejo apie tai nesakant.

Sukjydarni, kad vaikui nerei
kia mėsos visztienos, ar žuvies,

riuos karve oda.

nio trinius.

spinakuose 
Dėlto

jau-

ir kitose 
i n vairios 

vai
ku o-

Daug geriau yra
, ,ar kpsze

jęigu jis gauna užtektinai pie-. 
no, mes sakome, kad tie daly
kai jam butu nenaudingi.

Svarbiausia dalkas yra, kad
t

jie yru nereikalingi ir jei.duo
dami sykiu su pienų jie yra be

saugoti nu viduriu
Ta pati darbu atlieka 

Motinos, 
kurios niszsigali duoti daržo
vių, arba vaisiu turi katkarte- 
mis duoti vaikams rupios duo
nos. Miltines koszes, kaip 
žieniu miltu, kukuruziniu, 
ba spragintu kvieęziu 
ras maistas vaikams;
tiek pat maisto dalyku kaip ir 
isz krautuves pirkti gatavai 
prirengti maisto dalykai irdau 
mažiau leszuoja.
na, arba džiovinta 
(toast) yra vaikams gera duo
ti. Duona sud.žiovinta ir trupu- 
cziuka ant ugnies pagruzdinta 
gali būti sulaužyta iii mažu- 
czius szmotelius ir duota vai
kams su pienu, kaip ir invai- 
rus pirktiniai grudai, kad yra 
duodami.

Saldumynus duok 
mot vaikas nėra labai alkanas, 
ir kuomet jis ju daug nevalgo. 
Pigiausis saldynas yra duona 
aptepta sviestu ir apibarstyta 
baltuoju ar ruduoju cukruim. 
Cukrus szmoteliais daug pi
giau atsiena, neg kit kokie sal
dumynui.

Pusrycziams reikia visuomet 
duoti vaisiu, ar tai szviežiu ar 
džiovintu su miltine fcosze pie
nu, duona įr sviestu.
ir pieno arba ryžiu ir pieno už
tenka vakarienei.
sis valgis turi būti dienos vidu- 

'Tuomet galiama duoti 
ir duonos su sviestų, ir kiauszi- 
nio, ir invairiu kosziu su tau
kais, ir daržovių, ir kitu daly
ku.

mo. T 
daržoves ir vaisiai.

avi- 
ar- 

yra gė
jos turi

arba
Kieta duo- 

duona

tik tuo-

Duonos

Svarbiau-

w-

Naujas iszradiinas del plauku.

Dekavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vięta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy-

prs. Brundzas Cosmetics, 
St«. w. Bmklyib K

,» j *.%*>'■ . 111 ‘11 ’v1

kite pap:
C I I

gaiš.

Na ir paėmė ir 
gere ir kvailiojo, o kada da ne 
buvo gerkles pilnos, tai viesz- 
ne prajojo rinkti nuo vyru pi
ningus vela ant alaus,
pasitraukė po grinezia ir 
butu in kaili gavus, tiktai 
norėjo niekas in tai nagu kiszt. 
Ir ka? Apsisukta iszejo abu
du namon su surinktais pinin- 

Tai tau: Priymk sve-
czia, prigirdyk jin ir da duokle 
piningu. Ar daug tokiu czui- 
kiu ant svieto randasi?

Toji bobele kaip yra 
teip ir latrystes pilna,
sarmatos pas jiaja nesiranda.- 
Girtuokle, turi kiaules būda o 
ir in kiaule panaszi.
vienoje grinezioje siusdama 
vos pecziaus neparverte. Tai
gi, vos pasivelka, o suvisai nesi 
vaktuoje ir nežiūri ant 
stono.

* * #
Szenadorijo tris bobeles su

ėjusios in viena griųczią labai 
puikei pradėjo panedeli. Gere 
kaip paskutines girtuokles, ba 
ųiat jau guzutes neužilgio ne 
bu^. Ne Jyvai, bu tai yra pek 
lines liarvos ir nevertos vady- 

Ak, mano rū
teles in ka tosios motorus czion 
pavirto? Tai-gi, o da viena 
sena ir motina keliu suaugusiu 
(lukteriu.

O

beveik

angliszkaja liga
9

J
užsiterszm ir

ji iszvalyti.
T*

<4Saule” roike

heszvarumas gatia-

1 v./ -I
je randasi trinyje,

kūrena, nebyle ir 
jausmo, kaip akmuo....

(GALAS.)

tas kojas.
niai suteikia maisto iszauginti 
tvirtus kaulus.

iiyje yra dar Jw kito, kas taįp- 
patkaip i r Dienas padedu Vai

jos vaikas turėtu tiesias ir t vi r- 
l’ienas ir kiauszi-

Motas $uojo nuo kada Austrai f. 
prafiiszaliuo' per upe l)anubat k 
q Belgrųdu^ ..Serbų .sostapile v

patkaip i r jiienas padeda
kams augti,z

Kiekvienų motinu nori, kad

R AS AUG A! Visus lalszkup o ir 
piningus in Iszloistuvę 
vIhimIoh siusti ant adreso;.AY..D,

Uoczkowskl-Co, Mabanoy City, Pa.

Sphuūuke žmonos verke isz 
^,ųgsmo ir diovobaiiųingųi 

karalius 
žmona 

savo

■ iJiiniL'itj IHMI

dž^figsmo ir i. 
kalbėjo poterius, 
mylima prakalbėjusia 
ir kudykius glaudė prie 
szirdies ir bueziavo....

Visi szvencidausiai Panai 
Marijai dėkojo ųž stebuklus; 
karaliaus motinu už toki kan
kinimu marezios paliko akla 

be jokio
9

Vaikai, kurie 
tokio maisto negauna, 
visuomet gauna taip vadina
mąja “ 
ckets).
S

” (ri
ju silpni kaulai ne- 

’•ali iszlaikyti ju kūno ir su- 
linksta,*arba visaip iszsikrai- 
P°\.

Pienas greitai 
kuomet tik jis tampa sutersz- 
tas, labai sunku ji iszvalyti. 
Jis yra visai kitomszkas mais
tas, neg upbuo 1 iųi, įr: >
nuožm i ti r * ~~~9

• 4 *
Nuo pavietres, bado ir 

nies ir nuo tokios paszelusios 
bobos, kaip viena randasi Ale- 
genijo, saugok mus Vieszpatie. 
Yra tai paleistuve, vagilka ir 
visu kvarabu pilna o prick 
tam ir valkata, ba palikus vai
kelius ant visos dienos, tranko
si po visokias urvas,
neturiu laiko užsiymti su 
kia kntvala, paliksiu ant kito 
karto.
jog noužilgio ant josios panau
dosiu nauja koezela.

l likos likos ųMmta per Se^bus.- 
Kur randasi kitas kareivis?

Nenžmfrszklto kad dabar “SAULES” 
preuuiuerata yra ant viso melo 
o ILGO aut puses moto.

W. TRASKAUSKAS
—GRAB0RIU8—

<&st.v ’kj^. *
'J. A-T131

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PX.

Laidoja Kumw Numirusiu, i’KMundo 
Automobilius, rlglnus Ir vežimu* de) 
laidotuvių, krlksztinlu, paidvaLinailmc 
Ir 1.1. Krapšto dalgius tr tX • , 
520 W« Čehtro SL Mahanuy City, Fa.
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Žinios Vietines
■ ' » .-

— Lapkritis—November.
— Utarninke rinkiniai.
— Lietuviai pirmam vorde 

\ isi privalo cjti ir balsuoti už 
savo lietuvi Roberta Rutkaus
ką ant property assessoriaus. 
Yra tai svarbus ofisas, ne tik 
drl locnininku namu bet ir del 
a įsu mokėtoju taksu. Jisai ne
gales but aprinktas jeigu sė
dėsime namie, todėl jisai rei
kalauja kiekvieno lietuvio bal
to idant laimėti.

- Lietuviai trecziam vor- 
baIšnoki te už Ronald Reed

; nt konselmono.
- Utarninke rinkimai. Nau 
tiesos pavėlina kožnam bal

suotojui balsuot už pilna tikie-
1a ir balsuoti už koki nori kan
didatu.
sime, 
ant pilno republikoniszko ti- 
l.ieto, bet turi prieteli ant 
mokratiszko tikieto už kuri no- 
1 i balsuot.
krvželi ant

Isz Lietuviszku kaimelu

Atlasburgj Pa.— Darba ka- 
syklosia ejna kanuogeriausia, 
dirba pilna laika ir uždarboi 
ger. Galima uždirbti nuo 5, 10 
ir 12 doleriu iii asztuones

Lietuviu czion yra 18 
szeimynu ir keliolika singeliu
landas.

de

)S

Vll-

Koopcrativiszka szto- 
jau baigia statyti ir žmonis

ir visi broliszkam sutikime gy 
vena.
ra
džiaugėsi jog gaus nusipirkt pi
gesnio maisto, o sztorninkai 
dideliam nusiniinimia Jog ne
teks kostumeriu nuo kuriu lu
po ncmielaszirdingai.

L
4

•4

Ant pavoizdos pnym- 
jog Jonas nori balsuot 

pilno

dirba gerai, 
szip- 

Atvažiavusiem ne hiiu-

nori

de-

Pirmiausia deda 
po tam pa

IN

NOTICE.

COURT OFTHE 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 been filed 
in the Ciork’o 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 10:30 a. m.

1 Teiianl8..Appraiscment of the por-
šonai Estate of Joseph Tenants, 
late of the Borough of Shenan
doah, deceased.

Burke & Burko , A ttys.
2 Hass Appraisement of the person

al Estate of Benjamin H. Hass, 
late of tlie Township of Hegins, 
deceased.

3 Rrclner....Appraisement of the

hfHM
i

HW

I

I

“ st re it 
deda kryželi ant deinokratisz- 
k<> kandidato ir t. t.

— Povylas (iiidevicziiis, gy
venantis po No. 539 \V. (’o n t re 
ui vežios ūžt roszko nuo durnu 
Tunnel Ridge kasyklosia. 
lionis buvo kareiviu, 
apie ___ . .
sesere Skraut uosiu ir 
liūs Saint (’lair.

Del daugelio žinoma pana 
Rainaszauckiute

Rainaszauekienes,

buvo
>2 metus amžiaus,

Ve- 
turėjo 
paliko 

du bro-

■i

duktė 
ku

ru* keli meti adgal iszsikrauste 
in Port Carbon, bus suvinezia- 
vota szia subata su p. Jurgiu 
Stravinsku. Redvste vėlina 
p. Onai laimingo

atsibus

< >ua 
naszlcs

LT 

k

Vinczvvone 
i

£1$

vilniu 
skepetu

;TE
rumpa laika
io Rrlbwich,

1

pagyvenimo. 
St. Glair 

i e t u v i sz k o j v I»; 1 ž n ycz i oje.
— Visokiu koloriii 

del svetcriu, kepurių,
ir 1.1. Speuialiszkos prekes per 

, gausite pas Jen- 
129 \V. Centre 

St. Mahanoy City, Pa. (t.f.
PRASARGA. Jeigu jum kas 

uores parduoti Liberty Bonda 
No. 48310001, penkto iždavimo 
1 uri likos pavogta nuo 
‘adowskio isz jojo namo,

tegul neperka nes bus patrauk 
is in teisina, 
ia jeigu jum 
uot o asz apdovanosiu už jusu 
^’gi. (t. N. 7.)

Juozo 
tai

Duokit man ži 
kas uores par-

i

n
Juozas Radowskis

04 W. Spruce Str.
Mahanoy City, Pa.

3
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Jerome, Pa.— Minksztu aug 
lėkusiu kasyklos 
nokurie dirba net po du 
tus.
ku aplaikyt darbus ir uždarboi
neszlokti, tik beda kad negali- 
ga gauti stubu, kuriu czion 
yra didele stoka; trijosia kam
barį uosia gyvena net po 
szeimynas po penkis ir 
giau menesiu.
czion sunkus gyvenimas.

R. 8. Bashorc, Atty, 
per

sonal Estate of Lewis Broiner, 
late of the Township of West 
Penn, deceased. R. J, Graeff, Atty.

4 Mlnnhnn ...Appraisement of the per
sonal Estate If William Minahan, 
late of the Borough of Frackville, 
deceased.

5 Kaufman....Appraisement
dvi 

dau- 
Su szeimvnom

Norints czion gana nial- 
bet nekuriuom 

prisiduotu labai 
kuri noiiž-

szus žmonelei, 
moterėlėms 
ponia Baltruviene,

padaryt ablava 
Vėlu k a psi malszy k i t 

ae kaip visas svietas apie jus 
dužiuos.

ilgio pribus 
ant jnju.

Amsterdam, N. Y.—

uždegimo
63 motu am-Janulis,

Velionis paliko dide-

Lap- 
kriezio 23 diena, mirė po trum 
pai ligai plaucziu 
Juozas 
žiaus.
liam nuliudime motore Marijo
na ir 8 vaikus — 6 dukteres ir 
du sūnus, visi jau suaiigia. Vie 
nas sūnūs nesenei sugryžo isz 
kares lauku Francijoj. Teip-gi 
paliko czion Ameriko viena 

Paėjo isz Kauno guber 
nijos, Akmenų parapijos.

Velionis likos palaidotas 
bažnytinėms apejgoms per lie- 
tuviszka kunigą. Buvo “Sau 
les ’ ’

Ameriko
broli.

je 
je.

Sil

Buvo
skaitytojum per 19 metu 

Lai silsysi amžipam pakaju- 
Juozas szioj laisvoj žemelc-

Naujas Lietuviszkas Graborim
i Kazis Rėklaitis |

616 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA. :

<

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

Daktara R. L McDonald
Ant Pavietavo Koroneriaus

Y jfl

E &

75^

■Sžhp I

Tūkstantis Naktį 
irVena*

t

4
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ARABISZKOS ISTORIJOS •

In trumpa laika, vienos san- 
valtes, iszsiuntem daugybe szl- 
tu Knygų in visas 
Amerikos, ir visi kurio aplaike 
szlta Pulki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Knygų in szalis

Pulki

Fnike apdaryta AudeklinlalR 
Iszmargintals Viražais. Di
dumas 
150 Paveikslu

VI rs žais.
Knygos HM x 9’4 coliu. 

701 Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prisiuskyte 
mums $2 o Knyga bus Jumis tuo- 
jaus iszslusta. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantlnam kad ir jumis 
patiks.

W. D. BOCZKOWSKI-CO^ 
Mahanoy and A Street* 

MAHANOY CITY, PA.
o e ■ • » ■ K— 1^

ISTORINES KNYGOS
_____    ___________________——  . , ,

ir

1

No. 1 — Pnritia.UA Nnskurelis; Ingrabanaa, 324 pus. 6x9 coh dyd. Preke 50o 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Menka; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No-4 — Apie Kuj>cziauM Sunu Jurgi; Kapitonu Tunika, 108 pus. Preke 25c

Prisunkite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mak. and A St., Mahanoy Gty, Pa.

/

Harry O. Haag, Atty.

deceased.

Roy P. Hlcks, Atty. 
of the 

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

6 Zhnkr ...Appraisement of the per
sonal Estate of Issac Zimlcr, late 
of the Borough of Shenandoah, 

Burko & Burko, Attys.
7 Haldeman. ..Appraisement of the

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

R. S. Bashore, Atty.
8 Ressler ...Appraisement of the Es

tate ofc Almond C. Ressler, late of 
the Township of Hegins, deceased.

, R. S. Bashore, Atty.
9 Ressler ..Appraisement of the real

and personal estate of Ahnond C. 
Ressler,’ late of the Township of 

Hegins, deceased. Under Act of 1917.
It. S. Bashore, Atty.

10 Lelby ...Appraisement of the perso
nal Estate of William J. I,ciby, 
late of the Borough of Port Car

bon, deceased.
11 Brown....Appraisement of the

M. J. Fleming, Atty. 
per

sonai Estate of Hazel Brown, late 
of the Township of West Mahanoy 

Burke & Burke, AttyH.
per

John M. Bassler,

deceased.
12 Bassler.. .Appraisement of the

sonal estate of 
late of the Borough of Tamaqua, 
deceased. F. P. Krebs, Atty.

13 Gregas ...Appraisement of the per
sonal Estate of Peter Gregas, late
of the Borough of Shenandoah, de 

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

Estate of Matthew B. Gibson, late 
of the Township of North Man
heim, deceased, under Act of 1917.

T. C. Condron, Atty.
INK C. BALL,

ceased.

fr;
Pottsville, Pa. Oct. 9, 1919

Clerk of the Orphans’ Court

NOTICE

hereby named,

following estates

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the Executors, Administrators^, Guar
dians, Trustees, etc.
filed treir respective accounts In the 

in the Register’s
office at Pottsville, in and for the 
County of Schuylkill, which accounts 
having been allowed by the 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 Sclnvelnlinrt,... First and final ac
count of Dena Bolich, Exctrx. of 
the Estate of Daniel Schweinliart, 
late of the Township of Barry, 
deceased. Walter G. Trclbly, Atty.

2 Kennedy....First and final account
of William H. Semmct, Adin., of 
the estate of Charles Kennedy, 
late of the Township of South 
Manhelm, deceased.

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

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

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

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

5 Mensch....First and final account of
Charles A. Mensch, Adm. of the

1919,

SAULE
12 Finnerty..JMr$t. and final account* 

of Elizabeth J, Finnerty, Admnx. 
of the Estate of Martin J. Finner
ty, late of the Borough of Shcrtan- 
doah, docebsbd. ■-

®ur^e Burke, Attys. 43 Mohan....First and final account of

I
-r
'42' ,ĮI{liiio....f?Jf|'^d į final ao'cdunt ofTF^

• Allen J. Himo, Exctr.’ of the Es
tate of Jacob. F. Himo, late of the 
City of Pottsville, deceased.

R. 8. Bashore, Atty.

A i -nLi -

fKARPETAI ir DYVONAI
13 Maurer....First and final* account of

Philip E. Maurer,
Estate of George D. Maurer, late 
of the Township of Hegins, do-

J. E. Sones, Atty. 44 HeJIner .-.Second and final account
14 Rnmbergcr....First and final

Adm. of the
Charles Brennan, et al. Exctrs. of
the Estate of Terrance- Mohan, 
late of the Borough of Minersville 

deceased.
ceased.

John B. McGurl, Atty.

ac
count of Clara, C. Ramberger, 
Admx. of the Estate of Jacob J. 
Ramberger, late of the Township 
of Upper Mabantonga, deceased.

J. E. Sonos, Atty.
15 KI|ngcr....Flrst and final acounl of

CyrtiH Klinger, Adm. of the Estate 
of Lafayette Klinger, late of the 
Township of Barry, deceased.

J. E. Sones, Atty.
16 Minnich....Firpt 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 Galloglier...,First and final account 

of Harry O. Hagg, Exctr. of the 
Estate of Justina Galioghor, late 
of the City of Pottsville, deceased.

Harry 0. Hagg, Atty 
Jnrgnl(n....Flrst and final account 
of A. W. Czaikowski, Adm. of the 
Estate of Anthony Jurgulta, late 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased.

19 Tarns....First and final account of
John W. Reilly, Jr. Adm. of the 
Estate of Klcmcnt Taras, late of 
the Township of Blythe, deceased.

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

Rose Blew, Exctrx. of the Estate 
of Georgo M. Eckert, late of the 
City of Potsvllle, deceased.

R. S. Bashore, Atty.

is

Burko & Burke, Attys.

21 Brobst....First and final account of 
Jesse L. Probst, M 1 A A « , Admnx. of the 
Estate of Charles R. Brobflt, late 
of the Borough of Shenandoah,
deceased. Burke & Burke Attys.

22 Holtzman ...First and final account
Burke & Burke Attya.

♦. ♦>

de-

Exctr. of the

ceased.

John W. Clemons, 
Estate of Edward M. Hellrier, late 
of the City of Pottsville, deceased.

John W. Clemons, Atty.

Walter L. Moyer, Adm. jjf^įtho Es
tate of John H. Moyer, latb bf the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

J. L. .Stauffer, Atty.

45 Moyer....Flrut and final account of

n

George LekSes,

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

j. L. N. Channell, Atty.
23 Treches ...Accouna of the Schuyl

kill Trust Company, Admn. of the 
Estate of Adam Troches, late of 
the Borough of Minersville,

N. S. Farquhar, Atty.
24 Reynolds....First and final account

of Thomas J. Reynolds, Exctr. of 
the Estate. Of Mary Reynolds, late 
of the Township of Blythe, decea
sed. J. L. Stauffer, Atty.

25 Petrnsh....First And final account
of B. J. Duffy, Adm. of tlie Estate 
of Magdalena Huata Pctrash, late 
of tlie 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 A. Ruch, late of the 
Township at Walker, deceased.

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

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

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

Adm. of the Es
tate of Lydia Lesser, late of the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

George Striegel, Atty, 
account 

of Doi lie E. Gregory, of the Es
tate of John Gregory, late of the 
Borough of Shenandoah, deceased.

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

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

ceased.
Klinger....First and final account of 
Ira A. Erdman, Adm of the Es
tate of Goldie Klinger, late of the 
Township of Hegins, deceased.

'/' ■” J. E. Sones, Atty.
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, de
ceased. J. A. Noeckor, Atty.

------------ ---- 1 final ac
count of William Minkevlcz, Adm. 
of the Estate of Joseph Barkauc- 
kas, late of the Borough of She
nandoah, deceased.

Burke & Burke, Attys. 
Richter....First and final account 
of Wilber Richter, Adm. of the Es
tate of Esther Richter, late of the 
Township of West Mahanoy, de
ceased. <. r

35 Sliollenborger....First and final

29 Gregory....First and final

31
Burke & Burke, Attys.

33 Barkauckas...First and

i 

f i
46 Pollnrd....Flrbt and final account of 

Clara ,H. Pollard, et al. Extra, of 
the Estate of John H. Pollard, 
late of the Borough of Mahanoy 
City, deceased. R. P. Swank, Atty.

Bliesath....Flrst and final account 
of William Blieaath, Exctr. of the 
Estate of Wilhelmina Bl lesa th, 
late of tlie Township of Branch, 
deceased.

48 Sloan....First 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.
49 Mlzernck....First and final account

of Michael Pouchan, Exctr. of the 
Estate of John Mlzcrack, late of 
the Bofough of Saint Clair, do- 

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

Margaret Steinman, Admnx. of 
the Estate of Anna 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, late 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.

R. P. Swank, Atty. 
Wagner....Third and final account 
of Daniel P. Wagner ct al. Exctrs. 
of the Estate of Martin Wagner, 
late of the Township of North 
Manheim, deceased.

George L. 
and 

count of J. M. Mcrwino, Adm. of 
the Estate of Walter Bucci&relli, 
late of the Borough of Girardville, 

M. A. Kllkcr, Atty.
55 llolda ...First and final account of 

Daniel F. Guinan, Adm. of the Es
tate of Peter Holda, late of the 
Township of Buller, deceased.

M. A. Kilker, Atty, 
account of 

Irwin B. Reed, Adm. of the Estate 
of Ellen V. Reed, late of the 
Township of North Manheim, de- 

Gcorgo L. Reed, Atty. 
£liarqi)|n ..First and final account 

of G. B» Moore, et al. Exctrs. of 
the Estate of Danlėl Sharadln, 
late of the Borough of Schuylkill 
Haven, deceased.

J. A. Noccker, Atty. 
58 Goodhead....First and final account 

of Gladys A. Goodhead,
T. A. of the Estate of Laura Good
head, late of the Borough of She
nandoah, deceased.

Walter G. Treibly, Atty.
FRANK C. BALL 

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

47

53

ceased.

Goo. G. Brumm, Atty.

54 Biicclarelll.... First

deceased.

56..Reed... First and final

ceased.
57

?♦

A

Reed, Atty, 
final ac-

Adm. C.

BALSUOKITE UŽ
James R. Walton

KANDIDATAS ANT
PROTHONOTARY

Rinkimai Utarninke 4 Novemberlo. 
Praszo jųso balso ir intekmos.  

Mahanojaus Lietuviai Isz treezio 
vordo privalo balsuoti už 

Ronald S. Reed
KANDIDATAS ANT

Konselmono, Trecziam Vorde
Rinkimai Utarninke 4 Novemberlo. 

Praszo juso balso ir intekmos.

I

ANT
Register of Wills

BALSUOKITE UŽ

PERKANT tiesog isz fabriko yra yiena 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 
ir kitoki ta vorai, eina brangyn kožna menesi. 
Dabar yra laikas pirkt. < Da galime jumis parduoti

Priliginant geruma, musu prekes •

9x 12 Brussell 
Dyvonus, keletą 

gatunku po
$24.00

9x 12 Aksomo 
Dyvonai po 

$34.50

9x12 Sunkus 
Brussell Dy vonai 
Parduodame po

$30.50 ,
9x12 Axminster 

Dyvonai po
$42.50

Gražu gatunku Axministcr Karpetu del dide
liu parleriu ir miegstubes.

Geras pasirinkimas Karpetu trepams, daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 
specialiszkos prekes.

Guinan’s MAHANOY CITY. 
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.

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

Juso banka yra baiiKa 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. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije.

sau

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 

MM M > M « • • * • « « 1 ♦ •gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių Kur juso pinigai atnesztprocentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—Dl KE K TOKI Al—
L. Eckeit, Vice-Free.

A. Danisewica M. Luitui*
T. G. Horn<by

D. M. Grabam, Pree.
J. H. (iarrahuii, Attorney W.F. Kyukewici

P. C. Fenton

>

D. F. Guinxn, *1 ren*.
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Žinomus O 5 metus ir Valdžios prižiūrimasper

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
- meldžiame kreiptis pas:

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

COCOa

?

7

7

I
14

34

1

G Carl....First and finai Charles C, lĮoutz, Adm. of the Es-

Adm., of the

I I

FRANK C. BALL

11 Novo<loiisky....First and 41 Richards.... Supplemental 1

801 EAST PINE ST.
U<b‘

late of the Borough "bt Shdiianih“'- MAHANOY CITY, PA.
doah, deceased. E; D. Smith, Atty.

late dfthiPČrtl of Pottsville,. de
ceased. ’ ^F. V. Filbert. Attv.

de
jos. H. Garrahan, Atty.

37 McGee....First and final account of 
John McGee, et. al Exctrs. of the 
Estate of Patrick McGee, late of 
the Township of Blythe, deceased.

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

of Amelia J. Minnich, Admnx. of 
the Estate of J. H. Minnich, late of 
the Township of Hegins,,,deceased.

CharleY A. Mensch, 
Estate of Lousia S. Mensch, late 
of the Borough of Auburn, de
ceased. 'M. H. Moyer, Atty, 

account of
Harvey Carl, Adm., of thb Estate 
of Dąvid Carl, late of the Town
ship of Hubley, R.S.Bashore, Atty.

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

8 Tenauis....First and final account 
j(.ih<>£ Wm. Snyder, Adm., of the Es-

tate of Joseph Tenants, late of the 
Porough of Shenandoah, dcceas-
rii. Burko & Burko, ‘Attys.

9 Jiininison.,..Flrst and final account 
of Elizabeth Jimmison, Admnx. of 
the Estate of of Issac Jimmison, 
late of the Township of Washing
ton, deceased. R. S. Bashore, Atty.

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

F. V. Filbert, Atty, 
final ac

count of John 8. Gregor, Exctr. of 
the 'Estate tqf .Alike Novodonsky, Inin /if <r TY 1 a i 11 A ji

....."T. V. Ftlb'cff, Atty.

E. W.; Shoemaker, Atty. 
__  ___ 1 ac- 

account of J. W. Sallado, Exctr. 
of the Estate of Fietta Shollen- 
bergcr, late of the Township of 
South Manheim, deceased.

I F. V. Filbert, Atty.
36 Houtz....First and final account of 

Charles C. Iloutz, Adin, of the Es
tate of John A. Hontz, late of the 
Township of Porter, deceased.

Harry O. Haag, Atty.

John W. Moyer, Atty.
39 Jones....First and final account of

Emma J. Brown, Admnx. of the 
Estate of Edward Jones, late of 
the Borough of Mahanoy1 City, de
ceased. R. P. Swank, Atty.

40 Weston....First and 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, 
account 

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

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

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUCKAS

m

Pnritia.UA



