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Pagal isztyrinejima detekti- 
vu, tai motere ne mirė nuo in- 
spirimo karves, tiktai pats Ja- 
kubauckas buvo3 priežaste jo-, 
sios^mirti* s, nes sumusze bai- 
^^tVTT^ae^ia/a'kada^jbg^i 
Įėjo ant žemes tai suspardė 
jiai baisei krū tibia ir galva, už 
tai kad szoko su kitu vyru ant 
baliaus. Po tam kaltino karve 
buk toji inspyre jaja, kada pra 
dėjo karve melszt.

Nepaprastas amžis senuko.
Atlanta, Ga. — Kaimelije 

Lafayette, gyvena senukas var
du Abe Coulter, turintys 110 
metu amžiaus. Praminė jin vi
soj aplinkinėj “dede Abe.” Se
nukas jauczesi sveiku ir drutu 
ir tvirtina, buk da gyvens ko
kia deszimts metu. Gyme jisai 
1805 mete Jasper, Penn, ir at
simena gerai generolą A. Jack 
sona ir jojo armija.

Daugeli moterių ir merginu 
pražuvo vela degancziam 

fabrike.

SAULE—SUN
SUBSCRIPTION S2.5O

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS 
RATES ON APPLICATION.

PUBLISHED BY

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

Nish puolė in rankas vokiecziu.
— Nish jau puolė in rankas vokiecziu, q geležiu 

kelis vedantis isz Berlino in Konstantinopoliu jau atidaritas ir 
ejna kas diena per Belgija.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA.. POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Generolas Gregorievas nubaustas ant 15 metu už pasidavima.
Moskva.— Generolas Gegorievas, kamandierius Kauno 

drutvietes, likos apsudintas per kariszka suda ant 15 metu in 
kalėjimą už pasidavima vokiecziams, nes fortecoja radosi gana 
maisto, ginklu ir amunicijos ant u'žlaikimo josios per ilga lai
ka nuo neprieteliaus.

DU-KA.RT NEDELINIS LAIKRASZTIS

“SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA 

PRENUMERATA KASZTUOJA:

Vokiecziai vela paėmė Mikaliszkuis.
Berlinas.—Vokiežkas kariszkas b juras garsina, buk mies

telis Mikaliszkiai terp ežeru Szventenu ir Ilsu, o kuris nėsenei 
likos paymtas per Maskolius, tai vėl atgal gavosi in vokiecziu 
rankas. Sienikovcasia paymta 3500 maskolių in nelaisvia.

Jakubauckas nužudė savo 
paczia.

Scranton, Pa. — Jonas Ja
kubauckas, gyventis Throop 
kurio pati mirė ana diena li- 
gonbuti nuo inspirimo per kar 
ve, likos aresztavotas už žudins

Rusai bombarduoja vokiszkas pozicijes.-
Petrograd.— Arti Rygos, maskolių artilerija smarkei 

bombardavo vokieczius arti ežero Akel o laivai isz pristovos 
leido smarku ugni in Szloka.

Arti ežero Szventąnu paėmė kaima Planovka su didėlėms 
bledems del vokiecziu kurie priskaityta ant pleciaus suvirszum 
2000. Prie Novo Aleksino užklupo ,ttmaskolei ant vokiecziu 
sztuimu paymdami tn nelaisve 268 kareiviu ir 18 aricieriu.

§ Rymas. — Kalnas Vežu- 
viusząs vela atsigaivino, spjau 
damas siera su akmenais ir u g 
ne. Aplinkinei gyventojai kai 
no apleidineja gyvenimus si 
savo locnastimis.

loji ugnis yra panaszi m 
Ugne Triangle Shirt Factory 
kur 140 merginu pražuvo.

inns 11 metu adga- 
ranku, būdamas 

prie geležinkelio.

Isz rupesczio nužudė visa 
szeimyna.

New York, — Parymtas di
deliu rupescziu, jog negales 
iszmaitinti savo szeimyneles 
isz priežasties ilgos ligos kuri 
jin kankino nuo ilgo laiko 
"Vdwardas McManus, 31 metu 
lėmimo, nutarė padaryti vi- 
sems gala ir pats sau. Atsikė
lę isz lovos, pagriebė britva 
ir pirmiausia perpjovė gerkle 
save paežiai ir d viem vaikams. 
Po tini perpjovę pats sau ger
kle iitokiu budu dingo visa 
szeimnele ant kart.

Tame laike dirbo 
šia 500 ’ moterių ir 
Suvirszum 100 silsižeid 
damos per langus 
simusze ir sndege.

Ugnis teip greitai prasi plati 
no, jog nebuvo laiko gelbėtis. 
Kiek pražuvo tai da nesuskai-

§ Marshfield, Ore.— Ant 
laivo Santa Clara, kuris susi- 
musze arti Coos inbrukes, pra
žuvo 19 pasažierin o 17 nesu
randa.

Kanadoja surinko szinet 
335,000,000 buszeliu rugiu.

Suv. St. ir Kanadoi elek- 
trikinei dratai turi 900,000 my
liu ilgio kurios užlaiko 35,000, 
000 stulpu.

Suv. Stietai išzsiunte in 
užrubeži praejta meta visokiu 
tavoru ant $2,428, 5’ 6,000.

Steite Minnesota randasi 
suvirszum 6,000 fabriku kurio- 
sia dirba 600,000 darbininku. 
Gyvuliu turi 16,022,0* 0 kuriu 
verte yra $161,000,000.

Kapitolas Washingtone 
turi 751 ir 4 colius ilgio, 350 
pėdu ploczio o užima 153,112 
keturkampiniu pėdu. Stovylas 
ant jojo yra 19 pėdu dydžio ir 
svėrė 14,985 svaru.

Rosi jo j apsigyveno suvir
szum 2,000,000 vokiecziu kurie 
buvo priversti apleisti laike 
kąffes.

— Minnesota kasiklos yra 
vertos 2,936,000,000 doleriu.

Kalifornia lig europines 
kares pardavinėjo vokiecziams 
kas metas 80 milijonu svaru 
slyvų. */

Paskutine balkaniszka 
kare (1912—1913 mete) kasz
tavo: Bulgarijai $ 436,500,000; 
Serbams $242,500,0*00 
kams $121,250,000; 
niaiiis $3,800,000 o 
$388,000,000.

T Nuo 1790 lig 
1913 metu, kares 
svietui $26,123,546,298 o tosia 
mu-ztynesia žuvo 5,498,098 
žmonių. Europiszkpję karoję 
tiek žuvo in meta laiko.

Young Mens Christian 
Association turi antviso svieto 
8,906 szaku. Paežiam Amerike 
randasi 2,357 szakos. Sąnariu 
turi 625,598, locnu namu 788 
vertes $74,379,533.

Maiszatis straikieriu 
pasididino.

Wilkes-Barre, Pa. — Strai- 
kuojenti motormanai ir kun- 
dukteriai ant elektrikiniu ka- 
ruku vela šukele maiszati, ku
riame kelioleka likos sužeistais 
o vienas užmusztas. Nedėlioja 
suėjo 3,000 ypatų Edwards
ville o kada karukas su skėbu 
pere j o per miestą pradėjo mė
tyt in jin akmenais. Atjojo ka 
zokai ir su paikoms pradėjo 
skaldyt pakauszius.

Stovintis arti Antanas Sza- 
naitis, nenorėjo prasiszAlint 
ant kamandos kazoku ir likos 
pataikintas per paika, nuo ko 
badai mirs.

Midže be ranku.
Cleland, Ohio. — Pasku- 

tiniuosirinkimuosia likos isz- 
rinktu &t sudžiaus Dovidas 
Moyl 
lios nete^ 
'“drožniki
Kada iszsiMe, iszmoko raszyt 
su dantimi^ mokytis ant ad
vokato o p^avo nenuilstanti 
darbšzavini^riadien yra su- 
džinui. Sudiraszo puikei su 
dantimis o -CZe puslapius 
knygos su liedu.

§ Pekinas, Kinai.— Prezi 
dentas Yuan Shi Kai, pasili 
ko tėvu 31-mo vaiko — H 
sūnaus.

New York. — Apie 2 valan 
da po piet, sukatoje, kilo baisi 
ugnis fabrike Diamod Candy 
Co. ir Essex Factory prie

Williains-

— Kas tau snargliau, — ko 
žlumbi ?

— Tetuk’... nurijau szuvi 
nuo revolverio.

— O tu rakali, kad ne tas 
tai duotau tau in kaili, nes bi
jau eksplozijos.

® GERMANY And HER ALL!E£ MONTENEGRIN g
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Zemlapis parodo kur Vokiecziai užėmė Cacak, tenais randasi 
dydeles Serbiszkos vario kasiklos.

Atidarys amerikoniszkas 
bankas Rosijoi.

Washingtonas. — George T. 
Marye, Amerikos ambasado
rius Petrograde atsiliepe in 
valstijos departamenta Wash
ingtone, patardamas Amerikai 
atidaryti amerikoniszkus ban
kus Rusijoi, kad tiiomi paleng 

. klyb inius, S WW i enzi
mus tarp Amerikos ir Rusijos.

Jis patemija, kad kitu viesz- 
pati j u bankieriai ir pramoni
ninkai, pasinaudodami dabar
tine proga, užmezgia aidimus 
komercijinius ryszius su Rusi
ja ir kad butu gerai, jeigu 
amerikonai teipgi nepraleistu 
szitos progos, nes vaizba su Ru 
sija yra didžiai pelninga.

Rusai da vis laikosi prie Dvinsko.
Petrogradas.— Rusu oficialis praneszimas paduoda sekau 

ežias žinias:
“Apiėlinkese Sloko, netoli Ragatzzem (iii vakarus nuo Ry 

gos) męs atmuszem užpuolimą prieszo, kuris pradėjo ins.ikasi- 
neti in vakarus nuo Ragatzzem. In pietus nuo ežero. Babyte 
musu kariumene padare progresą.

“Netoli Galuden, prie upes Dauguvos, žemiaus Dvinsko, 
vokiecziai nepasekmiilgai mėgino persikelti per Drina. Apie- 
linkei Dvinsko mes nužengem pirmyn, in piet-ryczius net iki 
Aluksztes miestelio. Netoli f^latonovka, in pietus nuo Szvento 
jo ežero, vokiecziai atkartotinai kontr-atakavo, bet be jokiu 
pasekmių.

“Apielinkese Podgacie, in vakarus nuo Czartorysk, prie- 
szui pasisekė insiveržti giliai iii. miszka, kur pradėjo savo jie- 
gas iszvystyti in visas puses. Dalyku stovis pasidarė despera- 
tiszkas, bet suvienytomis spėkomis mes pasekmingai isžgelbe- 
jome situacija. Visa ta apielinke buvo nuklota prieszo lavo
nais.

“Artilerijos ugnis tapo atnaujinta apielinkese in sziau- 
rius nuo Komarovo. Szitas teutonu atakas tapo atmusztas su 
dideliais prieszo nuostoliais. Vokiecziu atakas in piet - vaka
rius nuo Volyca, isz sziauriu nuo Nov6 Alexiniec, tapo at. 
musztas. Muszis ežia dar vis tebeejna. Vokiecziu kontr-ata- 
kas netoli Sienikovce nuėjo perniek.”

§ JLvymąs 
iszsiliejo isz 
ma visa aplinkinia. Bledes mil- 
žiniszkos.

§ Petrogradas.—Sibęriszkoj 
pustinei sndege 1200 mylios 
girriu. Saules ne buvo matyt 
per durnus nuo June lig Au
gusto. Daugybe žvėrių apleido,

S vs^Iįiina f ’ 
£ 2528
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SAULE1KAS GIRDĖT?
'„bNew York Herald” apra- 

szineja apie tūla moterelia, pa- 
d&milijoriiėriaus, kuri ižduo- 1 

vyro turtą sekaneziai:
; ; Apredalas ant iszejimo in 
miestą ir sportavimą kasztuoja 
jiai ant meto $16,000; apreda- 

■ lai ant baliaus ir 'atlankimo sa- yv*' /-■<'. '•g7.-''-.'--i ■■ ...»
vp prieteliu $14,000; kailiniai 

n4ezginnkai ir kitoki 
papuoszai. $8,000; skrybėlės 

’' ! $20,000 ;• vakarinei ir dieni n i ai 
i.j drabužei, gorsetai, skepetaites, 
; p.ancziakos ir t. t. $50,000';;

pirsztines, czeverikai, ■ pėrfu- 
mos, parasonikai $15,000.

Asabiszki tarnai $5000; au-‘ 
tomoailei ir arkle! $40,000; 
auksinei papuoštai $25,000; 
keliones $60,000; teatrai, kon
certai, balei $35,000; ant al- 
mužnos ir kitu mažmožiu

- $30,000.
Isz viso ant meto ižduoda 

$420,000. Bet in taji skaitliu 
nepriskyre užlaikima namo.

Iždavimai vyru yra mažesni, 
nes turezei daugiausia ižduoda 
piningu ant savo paežiu dukte
rį u ir upriėfelku”.

Tokiu moterių ka ižduoda 
tiek piningu randasi Suv. Stei- 
tuosia szimtai o tokiu, ka iž
duoda po $100,000 ir daugiau 
raudasi tukstaneziai.
Ė Galime graudintis ant g^ve- 

f nimo moterių czionais, bet tik 
aut tokiu, ka dirba sunkei ant 

' užiaikimd savo vargingo kūno 
ir duszios, nes kas kiszasi mo

nteriu isz turtingesnio luomo, 
tai tosios yra tranais visuome
nes, ant kuriu kvailiszko ižda- 
vimo piningu milijonai vyru, 

• moterių ir vaiku dirba kr u vi- 
.. . .nam prakaite ant juju užlaiki- 

mo.

antraszu, kuri paduoda mano 
.Brolis;. asz■. užtikrinu, ' kad jis 
bus perduotas tai y patai, kam 
raškyta. Žinoma, ■reikia prira- 
szyt, kam laiszka reikia per
duot”.

Centralis visas vietinis pacz
to biuras, esantis Szveicarijos 
sostinėj, mieste Bern, pagarsi
no žinias apie per jo tarpinim 
kyste pasiunstus laiszkus ir 
siuntinius nelaisvėj esantiems 
kare vedaneziu tautu karei
viams. Vokietijon ten esan
tiems (rusams, belgams, fran
euzams ir anglams), pasiunsta 
23,194,333 laiszkai ir atvirutes 
ir 1,413 34 4 pakietai. Francu- 
zijon (vokiecziams nelaisviams) 
p tsiunsta 22,229,470 laiszku ir 
atvirueziu ir 663,058 pakietai. 
Austrijon pasiunsta 298,975 
laiszkai ir atvirutes ir tik 19 
pakietu; Italijon — austrams 
82,190, laiszku ir atvirueziu ir

ninkyste.centralio paczto biu
ro pasiunsta franeuzams nelais 
viarns Vokietijoj 1,539,573 mo 
ney orderiu vertes 19,265,083 
franku; vokiecziams, esantiems 
franeuzn nelaisvėj — 288,075 
money orderiu vertes 4,983,543 
franku. Austrijos nelaisviams, 
esantiems Rusijoj ■— 100,705 
money orderiai vertes 2,6.66,- 
1'70 franku. Rusams nelais-

Austrijoi, 
vertes

viams, esamiems
85,332 money orderiai
1,632,192 franku.

New
Penn-

Vjv,

Aplaikeme nauja i zleista 
vieno veiksmo operette “Lietu- 
vis.zkas Milijonierius”. Žodžius 
parasze V. Stagaras o muzika 

' parasze M. Petrauskas. Kaina 
15 centu. Spauda “Darbinin
ku Viltis” Shenandoah, Pa.

Trijose valstijose, 
York, Massachusetts ir 
sylvania atsibuvo visuotini vy
ru piliecziu balsavimai klausy
me, ar pripažinti tose valstijo
se moterims pilietines teises, 
ar ne. Visose paminėtose vals
tijose didžiuma balsu atmesta 
moterių reikalavimai. Be to 
dar tose valstijose rinkta ir vi
sokie valdininkai.

sani Steite. Temperenciniai ga
vo per nugara kaišei.

t

■$.

. / Andai buvo atėjusi žinia, 
kad vieton smulkiu pinigu ru
sai buvo sumanė vanoti krasos 
markes bet tas vėliaus pasiro
dė neparanku, ir rusai nuo to 
sumanymo atsisakė.

Dabar ateina žinios, kad vo- 
kiecziai, idant suezedijus meta 
la, pradėjo vartoti vieton smul 
kiuju pinigu, krasos markes. 
Krautuviiinkai sakoma, parsi
gabeno dikeziai markiu, kurio
mis iszdavines reszta. Metalas 
gi reikalingas kares reikalams.

t

K. Jankeviczius isz Cleve
land, Ohio, praneszdamas “Lie 
tuvai”, kad., jis gavo laiszka isz

7 t) O

Vevirženu, Raseinių pavieto, 
netoli prusu rubežiaus, kur jo' 
brolis, yra klebonu.

Kun. M. Jankeviczius Warp 
kitko pranesza sekaneziai:

“Jau penkta menesi niekam 
nerasziau laiszku ii’ negauda
vau. Naujoji valdžia (suprask: 
vokiecziai. “A. L.”) dar nespė
jo i-ntaisyt savo pacztu. Raszau 
riisiszkai, nes sužinojau, kad 
vokiecziu valdžia neperleidine- 
ją lietuviszkai raszytu laiszku 
— n era 1 ietuviszko cenzoriaus.

“Pas mus nebuvo ugnies, ir 
žmones nedaug nukentėjoj 
Asz sveikas ir gyvas ir esu jau 
ne Kuliuose, bet A'evirženuose, 
kur'pildau pareigas Vevirženu 
klebono. Raszyk man adresu.

Germany, Ostpreussen, ue- 
ber Memel, post Pežaiten Kat
ilo]. Pastor in A'eviržany, M. 
Jankevicz.”

P as K. Jankeviczius 
saves prideda sekaneziai:

’ “Jeigu kai-kurte žmones, gy
■ ven u šie' arti Vevirženu, norėtu

■ raszyti laiszkus, tai gali raszyt

kaO 
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Smertis Blakėms in puse nu
nirtos:

Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini- 
mo; kas urnai atsius 8 centus 
stempo.mis paczto. Teip - gi 
kas atsius 4 dvi centines štam
pas gaus del sziaudines skry
bėlės nuezystimo, kam inokete 
Italijonams po 50c. lig frl. 
Czia gausite kone dykai. Szi- 
at czia apgai'sinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokite. *{*. S. 10.

Specialty Box 9. Sta VV,

Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.

k
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Mums atėjo isz San Francis 
co atvirute su sekanezia žinia:

“Pro Japonija, yra atvažia
vęs in San. Francisco Matas 
Szalczius isz Prienų parapijos 
Suvalkų gub. Del pinigu tru
kumo yra užlaikytas Immigra
tion name mieste San Francis- 
-co ir jeigu niekas nepaduos,pa 
gelbos, tai Iras sugražintas at
gal. Dėlto szaukia-i savo girai 
niu, draugu ir pažįstamų su
teikti jam paged bos.

Adresas: J. Banis, Immigra
tion Office, Angel Island, 
Cak”

Lai gimines ar pažįstami 
greitai pasirūpina sziuom reika 
lu ir paliuosuoja tžmogu isz tu 
“namu nevalios”.

Spaudo! yra svarstoma apie 
tai, kas Iras po karei: skurdai, 
ar geri laikai. .Žiūrinti isz vie
nos puses, reiketu pripažinti,

reje tapo nužudyta milijonai

Ponas St. Tatariuiias 
Hudson, Mass., prisiuntė Lie- 
t ivai laiszka, kuri jojo drau
gas J. Grygeraitis, gyvenantis 
Nashua, N. II., nesenai isz Lie 
tu vos gavės. Laiszke pranesza- 
ma apie nepaprasta kūdiki, ne 
senai gimusi Lietuvoje. Lai-z- 
ke sakoma, kad “musu mieste
lyje” (miestelio vardas nepa
duodamas) gimęs nesenai ku- 
dikis, kurisai, trijų menesiu 
amžiaus būdamas, pradėjo szne 
keti. Karta motina pastaeziu- 
si ant lango puodeli ir pati isz. 
ėjusi. Kūdikis, trijų menesiu, 
atsikėlęs isz lopszio, pasiekęs 
pieną, jiji iszgeres ir paskui 
vėl atsigulęs. Motina parėjusi 
namon norėjo muszti paaugė
jusia mergaite už pieno iszge- 
rima. Tuomet kūdikis prakal
bėjęs: “Nemuszkit Marytes, 
ba ne ji pieną iszgere.” Moti
na, iszgirdusi kalbant, nusigan 
do ir tuojaus nubėgo pas kle
boną, kūdiki nusitverusi. Ku
nigas paklausęs kūdikio, “ka
da vaina baigsis”; jis pasakas, 
kad szeszioliktuose metuose’ f 
Kunigas tuojaus ant vietos pat 
simires. Kūdikis gyvas, bet 
nuo to nustojęs kalbėti. į

Atsakomybe už sz os žinios 
teisingumą paliekame patiems 
praneszejams.

nuo

skunde “Kovos” administrato
rių V. Jakszti ir L. S. Sąjun
gos sekretorių J. V. Stasiule- 
vieziu už paraszyma, kad jisai 
esąs apgavingas daktaras.” Dr. 
Stankus sutiko panaikinti ta 
skunda ir kyla kaipraszo “Dil

ma atszauks. Juodu ta padare. 
Viena Stankaus byla pasibai
gė be teismo,.
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nes kares naujos maszinos už
ims vietas dirbtuvėse, kas pa
greitina isz dirbiniu padaryma. 
O su tuo pagreitinimu kartu 
kila ir vieszpatiju turtas.

■--------------------------------------- ;------------------------------------------------------------

Puikus užklausymas.
— Ar tamista ne esi tas pats, 

ka, man vakar laike musztynes 
režei su bile per galva?

— Gailiuosi labui jog ne tu- 
rejau laimes apteiki tamista su 
bile.

vyru, kuriu szeimynos, tėvus 
bei gimines turės užlaikyti vai 
stija; bus ir sužeistųjų, kuriuos 
ir-gi prisieis valstijų valdžioms 
maitinti. Bet . pažiurėjus in 
praeities istorija matome, kad 
abelnai po kariu paprastai bū
davo geresni laikai. Kaipo pa
vyzdi galinį imti kad ir Suv. 
Valstijas.- Priesz namine kare 
1850 m., ju turtas buvo aptikai 
tomas ant 7- milijonu dol.: 
1912 m. turtas užaugo iki 187 
mil i tonu dol. Panaszus dalykas 
atsikartojo ir po Napoleonisz- 
ku kariu. Tūrius po ranka, pabuvias ant svieto, apvedine- 
kad ir tokius faktus, galima jo po bažnyczia jau pabuvusia 
sakyti, kad , nežiūrint vieszpati 
j u prasiskolijimo, pox karei j u 
pramone ir..turtas pradės kilti? 
Žmonija tarsi nori atlyginti už 
kares nuostolius .ir visur prade 
dama ęnekgiszkiau . veikiau 
veikti. •

Po kariu p- prastai iveeLma 
iszdirbysteje dajigi.au maszinu. 
Nėra abejones, kad po dabartį

Vargamistra jaunikis ir jau f) • 9J
.buvias ant svieto

mergina (p miszka) ir kalbėjo 
del josios!

— Parodžiau del ponios 
vargonus, dūdeles plonas ir 
storas, o dabar vešu pas alto- 
riu:

Sena merga paszauke su 
džiaugsmu:

- Pas a 1 toliu su ia'vilTi’Vtgfr 
kad ir vidunakti j e.
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— Ar girdejei! kas tokis 
pavogė Varszavo karūna nuo 
galvos Christaus isz bažnyczios 
Visu Szventu ?

— Asz skaieziau gaziėtoje
apie ta.

— Ir kas galėjo pavogt?
—- U-gi ne kas kaip Mas. 

kolei, ba jiejei pavogė Lenku 
karūna, tai ir nuo galvos len- 
kiszko Christuso pavogė karū
na.

GAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ršius čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “No 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana karalaite ir aficieriu” 
“Del .moterių .irjapiėjmdtefes” 
' ‘A uksomislės garsingu poetu 
ir rsu?>’tin‘pku” “Cigonka arba 
pagriebia ir velei atgauta mer
giuke” “Muiio džiaugsmas” 

ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

Seniai isz visur girdžiusi pri
kalbinėjimai in musu brolius, 
kad rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai 
kaip tik in szita kraszta atke- 
liauna. Pilietis turi didesnes tie 
sas, turi amerikonu akyse geros, 
ni varda ir balsavimais prisi - 
deda prie budavojimo szios sza 
lies žmonių geroves.

Bet musu žmones iksziolei 
labai mažai szitomis prakilnio
mis tiesomis rūpinosi.

Del palengvinimo musu 
vientaueziams pasilikti pilie
cziais Brooklyne jau kiek me
tu atgal susitvėrė Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Klubas, 
kuris jau daugybe savo sąnariu 
padare piliecziais. Kad supa
žindinti musu visuomene su 
Amerikos konstitucija, insta-
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Klubas iszleido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”. 
Ta kningute yra per puse lie- 
tuviszkoje ir ‘angliszkoje kal
bose ir talpina sziuoš straips- 

nttjauha
ci j os Tiesu Suvienytose Valsti-

to an

su sa 
ke m

nikaiczii
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Vokiszki nelaisvei pagauti per Prancūzus musztyneje 
po Plunders ir varomi in Ypres kalėjimu.

5 istorijos. 1S7 puslapiu, apie 
■•Kainu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Pr^ke salios knygos tik 25p.

7 istorijos, 9U puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “I)u 
ar keturi'’ “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbamikas” “Žy
dai kaliuose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Prese 2&o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke ežios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” ‘^Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaueziauB dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” 
knygos preke tik 25o.

kos piliecziu — klausymai ir 
atsakymai. 3. Apskelbimas Ne- 
prigulmybes. 4. Konfederaci
jos straipsniai. 5 Suvienytu 
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Suv. Valst. Konstitu
cijos ir kiti. Vertimas kningu- 
tes lengvas, gražiai skaitosi, 
daili spauda-, netoli 100 pus
lapiu. Kiekvienam reikalingas

ma syki toksai pilnas lietuviu 
kalboje iszleistas. Parsidavė 
tiktai po 25 centus, ir per 2 — 
3 menesius iszejo keli tukstan- 
cziai po visas Suvienytas Vals-
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Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
aprašzimas isz pirmutines puses 
szimtmecsio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 pušlapiu tik 25o

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto”* “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 .metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“.Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite! J“ ATS 
gaus D'isa virez-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knyga už $1, 
Raszykite kokiu norite. . Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus, Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožn&m jie patiks. 
Raszykite azendie, Adresą.vokit

AV. D. Boczkowski-Co, 

Mahanoy City, Pa.
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Dabar Lietuviu Amerikos 
Piliecziu Klubas rengiasi isz- 
leisti kita kokia lygiai lietuviu 
apszvietimui reikalinga kai n 
ga, todėl nori atleisti vieta ir 
pabaigti leisti svietai! likusi 
nedideli skaitliu virszui apra- 
szytos kningutes už labaLnm 
mažinta preke. Tobel pram- 
sza placziai visuomenei, kad m 
puse prekes kninga. uK/ip 
pasilikti Amerikos PilieczuL 
kas ims ant sykio nem/iau

ton mokėti po 25c. am 2a

gaus už puse prekes. z
Tai yra didele pro g’drau

gystėms, klubams ii pavie
niams žmonėms, kuritiOri szi- . 
ta kningute pigiai auti, ja 
tarp žmonių pašklei1 lr pa
tarnauti musu vięauežiams

Pasiskubinkite, Aszraszyt1, 
nes mažas skžiitliUgzanip]io- 
riu beliko, Pinii?s ir orde
ri us adresuok i te ■ (i 01 • ° U

Lithuanian /^ericau
■ -Cit?s Club, 
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SAULE

Drąsios moters. «af
(Atsitikimas isz laiku kares Rusi

jos su Japonija.)

Saule raudoname kamuoly
je, tarsi krauju apipilta, ir ne
paprastai iszsi pi e tu si, slinko 
žemyn ir junges su horizontu; 
tarsi isz pykczio berdama savo 
kruvinus spindulius ji nuraudi 
no padanges ir ten ■ isžsiblasz- 
kiusius debesis, ir ten debesy
je giliai, paslėpė savo veidą. 
Augsztai,: pusraudoniame debe 
syje tviskėjo žaibai ir paty- 
loms dundėjo griausmas. Szaly 
miesto buvo traukiniu stotis ir 
ten važinėjosi juodi traukiniai. 
Vienam bjauriame traukinyje 
blizgėjo prieszais ugnines akys 
nasrais, kaip .szimts pailsusiu 
vilku, baisiai szūkavo; in il
giausia eile prie jo prikabine- 

,tu vagonu žvaigždėti, apsigink 
lave ponai vare tvirtus, jaunus 
vyrus ir Žadėjo n u vežt in tokia 
vieta, kur badas, kankinimai, 
viens kito žudymai ir isz visur 
surinkti baisiausiejie žmogžu
džiu inrankiai: su tais tai ta
rankiais reiks stot priesz nieko, 
pikto jiems nepadariusius žino 
nes, o anie taip-pat valdžios 
suvaryti, tam-tikrai iszmoky- 
ti, žudys priesz save stovin- 
czius, sau nepažįstamus žmo
nes, ne patys nežinodami už 
ka. . .

Pakilo aplinkui verksmas ir 
aszaros savuosius atlydoj tįsiu ju 
moteriszkiu; ginkluoti ponai 
ju neprileido paskutini karta 
su savaisiais atsisveikinti. Ver-
kę motinos savo sunaicziu, kri 
to ant žemes, rankas lauže, kei 
ke visus piktadarius ir ju vy
riausia galva— cara, ir siuntė 
juos in pragaru už žudymą j u 

x penėtojų ir gyvenimo vilties. 
\Verke sesers savo broliu, ku

rpius tebuvo visas ramumas
X jie. Verke moters savo vy- 
\r tu nelaimingu vaiku, ku

riems prisieis badant.. nustoju- 
sienis tėvu maitintoju. Verke 
mergaites savo mylimųjų jau- 
nikaicziu, ir ju jaunose szirdy- 
se augo energija stot in kova 
su prieszu ir iszvaduot myli
muosius. Namie būdamos pri
kalbinėjo vyrus neit bereikalo 
sau mirties jieszkot. Vyrai vi
sados tiek teatsakydavo.

— Ka asz vienas padarysiu, 
kad visi eina, kad ... jeigu 
man bus sunki bausme.

Dabar jau moters mate 
bai daug vyru verkancziu 
nenorincziu skirties. nuo

norėjo atidarinet ir szaukt vy
rus in kova. Iszsigando visi 
ginkluotiejie, szoko duris gin
ti, su kardais mosavo, moteris 
kapojo; moters priesz ginklu o 
tus be ginklu kovojo; puolė 
ant ju su inirszimu, rove jiems 
barzdas, draskė akis ir plaukus 
su kumscziomis ir akmenai- 
cziais skaldė ginkluotiems litas 
koliams antausius. Pakilo, di
džiausias trukszmas ir sumiszi- 
mas, pribėgo isz miesto daugy 
be žmonių: vieni žiopsojo, kiti 
stojo in moterių puse, o gink- 
luotiejie in ginkluocziu puse. 
Traukinio virszininkas .liepe 
maszinistui paleist in kelione 
traukini, bet maszinistas atsisa 
ke žudyt moteris, kuriu daugy 
be buvo sugulė ant geležin
kelio ir lauke mirties. Moters 
nuolatos szauke:

— Nebijome mirties, nebi
jome!! Kad jau vyrus ant mir 
Jies vežate, tegul rnirsztame ir 
mes!....

Kaip tik traukinys sujuda, 
jos puola po spyžiniu ratu.

Kovojo su ginkluotais sar
gybiniais silpnos beginkles mo 
terš, liejosi nekaltas kraujas. 
Atjojo kazokai, inusze, kapo
jo ir draskė, keikdami jas, me
te nuo geležinkelio in griovius, 
draskė ju drabužius, spardė; 
moterių aszaros maiszes su 
krauju; nukankintosios su il
gėjimu lauke mirties. Neužil
go jau važiavo traukinys kru
vinomis vėžėmis.

Traukinys szniokszte, vejas 
uže, kraujuoti vagonai dundė
jo, o vyrai nuliude sėdėjo, jie 
jaute savo dvasioje nesupran
tama jausmu, kurs iszmetinejo 
jiems apsileidimą, apsnudima 
ir baime; ir grauže sanžine už 
moterių apleidima ir už akla 
klausymą kraugeriszkos val
džios.

Diszei nemazgoti, 
Kuimai ne szluoti.

Moteriukes bus szlektai,
dagu ne szluoti kampai,

Netrukus pribusiu, 
Visas gerai pakoeziuosiu.

* -x-

Kas tai yra, jog Vustere, 
Niekas mergynu negyre, 

Sako, kad nelabai inžiuri, 
Ba vortinklius ant akiu turi.

Juk yra ir mergynu,
Tai nestokas ir vaikinu,

In pora greit suejna,
Ba jokia perszkada neužeina- 

Kokia mergyna,
Toki gauna ir vaikina, 
Kiaule, gan n a m e i toli,

O dora, gauna dora vyreli.

Ten kur Miczigane,
Kokiame mieste, nežine, 
Yra keletas mergynu,

Bet ne del mus vaikinu.
Ne vienas paeziuotis ne me- 

gyna,
Ane isz tolo ne užkabina, 

Mat, paganskos labai mandros,
Ir lupas patempusios.

Kaip tik isz kur kokia pri- 
buna,

Ylgai ne mergauja, veseile 
atsibuna,

Mat isz kitur turgia yra, 
O ir kožna buna szczira.

Tiktai tokia nauda jenkes turi,
Ejna in veseile ant niek ne

žiūri,
Norint jiaises ir iszjuokia, 

Bet neturi gėdos tokia.
O kad Lietuvio negauna, 

Su Olandėreis josios sebrauna,

Ir suėmus' skarmalus ■ pabėga, 
Pametus in kampa geda. 
Yra ir vaikinu kvailiu,
Kad ėdasi del morgu, 

Kada ir su peileis susipjaušto, 
Net ir burnas sau pataiso.

Krovų buna invales, 
Nevienas ir kalėjime pastenes, 
Už padariniu dydeles burnos, 
Ka lig sinėrtieS'ženklą neszios.

Peczeie vienoje,
Badai Nedelioie,

M ■> , . .

Susimusze Lietuvei su slavo-
■ kais, 

Ar-gi Austrijokais, ' 
Norints Lietuvei iilgalejo, 

Bet gerai slavokams užmokėjo, 
Ir da ugadu pridėjo,

Po 15 doleriu primokėjo.
O j yra czion niekam netikusiu, 

Latru pasil eidusi u,
Neverti kad Dievas laiko, 
Su p e rku n a i s n ep a tai k o.

.... ... . ■„ ------------------
Taro 'kaimišku. ■ Ji

-— Sun ku ku mute ant svi e- 
to gyventi. Vakar tas mano, se
nis kaip pasigėrė,' tai vėlei 
puodą in mano ’ galva sumu 
sze!. . .

r— O nesulaukima's jiojo! 
Nupirk geležinius puodus tai 
teip greitai ne sumusz..

SZELPKIME LIETUVOS GEL BEMO ® AUTONOMIES
Visi jau žinome, kokius var

gus kenezia musu broliai Lie
tuvoje, kuriuos, užnavo kares 
smūgiu. Aiszkinimu apie tai 
nereikia. Musu būtina priede? 
me yra juos suszelpti pagal isz 
gale. Toliaus rnusu priederme 
yra neužmirszti ir musu tėvy
nės likimo, tai yra rūpestis isz- 
gauti Autonomija' —savivalda, 
tokia, kaip mums pažinstama 
yra autonomija — savivalda 
kiekvienos valstijos czionai 
Amerikoje. '

Kaip padidinus tuos n.abu 
fondus, Lie tu vos Gel bejimo "-m 
Autonomijos, visi, kurie paau
kaus viena doleri ($1.00) ir nu 
siuns Lietuvos Gelbejimo ir 
Autonomijos Fondu iždinin
kui,. p- T. Paukszcziui, 1'3 Mill 
St., Pittston, Pa., tai visi gaus 
sekanezias kningas:

Amerike Pirtyje 10c. Ka 
daryti kad sveiki būtumėm 10 
c. Perspėjimas apie Szventa ti
kėjimą 10c. Dangaus augsztu- 
mas 20c. Trachoma ir prie 
Szviesos 15c. Visas svietas 20c( 
Pasninkai Lietuvoje 5c. Kodos 
motinoms apie augmima vai
ku 5c. Apie nežmoniszkus mas 
koliu darbus Kražiuose 5c. 
Isz, viso $1.00

ARAmSZKOS ISTORIJOS

jumis patiks
Mes tikrai gvarantinam 
kad

Jau iszejo isz spatidos' ’
Milžiniszka Knyg

la trumpa laika; viesios sanfaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

TARADAIKA

g, Puikai apdaryta audeklinei 
| iszmargyntais vyrszais.

la-
ir

a v ti
j u ir suprato, jog visi neno
ro ms eina, tik nesuprato, del 
ko tiek daug vyru nepažįsta ir 
nesupranta viens-kito ir kiek- 
viens tebemano, kad nenoria 
eit ant mirties tik jis vienas.

Nelaimingųjų tėvai ir bro
liai nuliude žioplinėjo, jau tai
sės-važiuot namo ir ramino ver 
kanezias moteris. Žandarai mo 
teris stumdė, liepe namo va
žiuot, isz ju aszaru juokėsi.
’ "N ' • • -

-^Netikėtai toj scenoje pasi
rodė jauna mergina, pilna ener 
gijos ir karsztos dvasios, stojo 
priesz verkianczias moteris ir 
suszuko:

Ten kur Illinojuja,
Lietu viszko j a apigardo  ja, 

Gromata aplaikiau, J- '
Ir ka daryti, nežinau.

Mat nežinomas autorius rasze,
Ir labai manias prasze,

Kad mergynom pipyru duo- 
ežia.

Gerai pagiedoezia
Nekurie molujia grabesia 

vartosi,
Ir da kitus szaukesi,

Tai szirdeles negerai,
Ir ne žmoniszkai.

OS LAIVAS NEVADA

Apie 150 Paveikslo - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite I 

ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta I 
Kanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau- r 
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta. |

— Moters! Žinau, jog numa 
note musu vyru nesusipratimą, 
matete,kaip visi nenoroms ej- 
na, net dti ir verkdami, kaip 
avinai ir piovykia, sulindo in
vagonus ;nejo in kare su tikru 
savo priezu, su tais, kas juos 
ten veža, te kovos eina ant 
mirties, umirszo mus ir savo
tėvynė. Ms moteriszkosios už 
juos stokim in kova, atimki
me juos k prieszo vergijos 
ir neduokim iszvežt!

Apstojo nrgina ginkluoti 
ponai ir iszvte isz stoties na
mu.

Sujudo niers, užsidegė 
joms kraujas, putojo verku
sios,Apuole prie igonu duriu?

Mergynos in karezema ejti- 
neja,

Aluti kaip broga gerine j a,
Nesenei desetkas mergynu,

Ir keletas vaikinu,
Na ir susikivirezino,

Bu katra katro mergyna ne
pasidalino.

Batalije baisi pasikėlė, 
Vieni biles kiti peilius nutvėrė,

Visas miestelis sujudo,
O ir mieganti sujudo.

Isz bobų sūdąs pasidarė,
Na ir vainai gala padare.
O ka, argi tai ne puikios 

mergynos ?
Teip kaip židiszkos nagynos,

Už gėrimą viską gatava pa
daryti,

Kad ir kipsza už kaklo ap- 
sikabyti.

w % *

Kas turi galva nemenka, 
Tegul in Klivelanda, nukanka, 

Czionais daug pamatys, 
Kada tolyn nusibostys.

Apskretia vaikai, 
Pasmirdia namai,

Nesenei likos iszbandytas 
naujas amerikoniszkas karisz- 
kas laivas “Nevada” o kuris 
neplaukia su pagialba augliu 
tik degina aliejų, kuris 
paymti su savim 598,400 
ežiu ir toliaus nuplaukė 
degintu katiluosia anglis,
tai pirmutinis amerikoniszkas 
kariszkas laivas kuris degina

gali 
gor- 
kad

Gerai pasirenge.

Kuningas prabaszczius in

— Ar jau esi in sakramen- 
ta moterystes gerai pasirengęs!

Jaunikis:— Asz jau dabar 
apie, tai ir mislinu; vakar pa- 
skerdeme du meitėlius o szian- 
dien jau bernas nuvažiavo in 
miestą parvežt dvi baczkas 
alaus.

Prabaszczius:— A sz apie tai 
neklausiu, tiktai ar in Sakra- 
menta moterystes prigulinezęi 
pasirengiai?

Jaunikis:— Asz ten jokio 
atramento neparengiau, tai jau 
Jurgis ir Baltrus užpraszymus 
parasze, o jau muzikantus už
kalbino, o kitais daigtais, tai 
tėvelis ir motinėlė užsiims.

Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits'$390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

—$—

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu, Procentą pridedam prie 
jusu p;n:gu 1 diena Sausio ir Liepos ‘ ' 
rueiiesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute a- ne. Mes norim kad ir dus 
turėtumėt reikalą su Musu Barika, nepaisant .j 
"ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid 
W. KOHLER, Kasierius

. Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Sukatomis 9 lig 12ad.

Ml RATIONS DEPOSIT BANKl
—LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. and Carson St, - S. S. Pittsburg, Pa.|

Tai. yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Banka | 
K pu kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. a 
k Pemuylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu vertes 
1 sznesa apie $150,000.00.

H Priima Pin’gus ant paezedumo ir moka 4 procentą.i 
B Siunczia Pinigus iri vi-as dalis svieto gre'cziause ir| 
1 p:g anfe. Paiduoda laivakortes ant visu I aivų, h

..Užlaiko■ NotarijiaĮna' ir vedimo provu kanętlaaija pog 
sįj .'vadovyste;K. Varaszaus,. Doveinastis ir v:sokius

Dokum eritus šuiinkancziusu tiesomis Russjos.

m mnw T>-ę.-yrr-i v z w j vwnrnitn

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

Gerbemei
Czionais

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone,

o
Vardas

Ulyczia

Miestas

i PHONE DROVER 7800 ''

>r. A.J. Tananevicze i
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

V&lanioa

8 Star 10 rrto, 1 llfl- 8 po

•’į- r . - - v ■

? Ofisas ir fiyTertimo vieta

& 3249 S®. Morgo St, Cliicag©, Iii.



Žinios Vietines.
— Oras gražus.
— Dirba kas diena.
— Bedingo kasikius mokeso

utarninke.
— Vela bus krutėjimo mies

te, nes žmones turės “graszio.”
— Palicije isz Garfield, N.

Mares Jeziorskiutes ir Mares 
Podolskiutes kurios badai pri
buvo in ezionais papildindamos 
vagys a.

— Pottsvilles sude bus per- 
kratinejamos net 258’ provos. 
Isz to skaitliauš isz Maliano- 
jaus bus 43. Puikus skaitlius.

— Pp. Miliauckas ir Post 
siuncze. per laikraszti szirdin- 
gas padėkavories del visu Lie
tuviu už balsavima ant juju 
laike rinkimu. Už taja 
geradejiste neužmirsz Lietuviu 
atejteje.

— Jago in kur pribūtu tris 
žąsys.kurtos pabėgo isz No. 
631 W. Maple uli, tai meldže- 
me duoti žine ant augszcziau 
paduoto adreso.

Rusiszki nelaisvei pas vokieežius.
Norints sužeisti o bet linksmi

Katalikiszkos žinutes.

01

W.RYNKIEWICZ
......... NOTARIU&ZAS..........

233-235 West Centre Street Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies.

W. TRASKAUSKAS
—GRAB0RIU8—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY pITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

F1SZ-FRAJ” - FISZ-FRAT

Kožua Subata Pas
JONĄ KUTSKIELI

1 621 Pine Avė., Niagara Fall, N.Y

Užpraszome visus Lietuvius isž 
Niagara Falls atsilankyti. Rasite pas 
mane szalto aluezio, gardžios arieL 
kieles, Kvepancziu cigariu ir svetinga 
priėmimą. Jaigu kada busite szitam 
mieste tai užeikite pas savo tautieti,

Stebuklingas atsitikimas atsi 
buvo laike sudegimo kafalikisz 
kos bažnyežios Hewbett, L. 1. 
Norints visas medinis altorius 
sudege, bet dyd’elis kryžius su 
muka V. J. padirbtas isz med
žio nesudegę ant altoriaus. L g 
nis padare bledes ant ^8,000.

4- 4- 4-
4- 4- 4-

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

IkA tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens 
ir žiemom Dar esame pasirenge jumis parodyt viso

kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Xi-miaiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseilems, krik<ztinoms irt t. Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksna ir t. t. Rasite visokiu 
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, syeteriu, kepiniu, ir t. t,

Pirkite savo sziltus apredimus pas:

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo 
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas 
Merchants Banking Trust Co., Banko.

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor um arba Administratorium 
j ūso Testamente.

Užsiima būti Apiekunais del 
juso vaiku ir sudės teuais pini- 
guskuratnesz daugiaaše naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Galite atneszti $1 arba dau
ginus o gausite banka knygute.

Visada galite ateiti in Banka 
ir klausti rodą pas kasijeriu. 
Jis visada yra padėjime duoda 
jumis giara rodą,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR . 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaitneja p rovose už pažeidima Kasikius? 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t •

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dvkai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
A I A. Miliszauckas, Savininkas 

v 1 lYrYid J6 South Baltimore Street
OATCT Wilkes-Barre, Pa.
H’Lr A __ ) Skersai Central It. It Dypa

- — Utarnike 16 Novemberio 
Sietyno choras isz Shen-indoro 
turės du didelius perstatymus 
Boczkausku saleje. Bus tu i 
didžiausias muzikaliszkas per
statymas kada d a buvo roda
mas Mahanojuje. Ateinancziam 
numeri bus placziau apraszyta 
apie szita dideli perstatymą.

u
karei ■ 

visokio

•t-+ 
randasi

THE GLOBE, 133 West Centre .Street.
Reikalauja j ūso depožitus.

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikit' 
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetin 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas sy 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

Vyrsz Millijonas
rt ' Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.
•fe

Wilkes-Barre, Pa,
~ Luzernes paviete laimėjo 

koriia visi kandidatai ant pa- 
vietavu urėdu. Tarp tu j u buvo 
gilukningi ir muus tautietis 
Gilius ant pavietavo iždininko 
(treasurer) aplaikydamas 23, 
276 balsu o jojo prieszininkas 
Evans, republikonas, aplaike 
21, 722 balsu. Lokuda ant re-

o jojo prieszas Hartman, repu 
blikonas aplaike 2,582 balsu.

Garbe didele Lietuviams, 
jog likos iszrinktas musu tau 
tietis Gilius ant teip augszto 
dinsto.

8,000 dažiuri sužeistus 
vius ant kares lauko 
šia ligbnbutėse.'

4- 4-
4- 4-

Kimosia sžiadien
2225 katalikiszku kuningu o 
5118 protestoniszku. Kataliku 
gyventoju yra tenais 1,628,254- 
o protestonu 235, 303.

4- 4- +
4> 4- t-

Ant bažnytinio bokszto Szv. 
P. Marijos, New London, 
Conn, randasi puikus elektriki 
nis kryžius, kurt galima maty
ti nakties laike ant keliu szim- 
tu myliu o teipgi ir ant mariu.

4. 4. .4
+ 4- +

Szv. Jurgio, lietuviszka pa
rapija Clevelande, Ohio nutarė 
statyti nauja bažnyczia, parą- 
pinia mokslaine^klebonija ir 
narna del miniszku. Ant tojo 
tykslo ižduos suvirszum $250,- 
000.

4 4- 4
F 4- 4-

Ana diena mire Mrs. Rich
ard Kochiene isz Debuqne, 
Iowa, kuri už gyvasezio buvo 
protestone, bet savo vaikus 
leisdavo in katalikiszka moks- 
laine ir priyertinejo ejti ant 
Misziu kas diena.
nas, priesz mirimą, teipgi pri
ėmė katalikiszka tikėjimą..

T 4- 4-

Su v. Steituosia 1914 mete, 
9883 katalikiszki lamingai iž- 
dave ant pataisimu bažnycž.iu 
$79,064,000; 994 virszininkai 
kolegijų ir seminarijų iždave 
$3,976,000 ant juju pataisimu 
ir užlaikimu; 5488 kuningu iž 
davė $16,464,000 ant patąisi- 
mu ir užlaikimu mokslainiu ; 
ant priglaudos. del sieratuku 
$852,000; ant priglaudos del 
senuku ir paliegusiu $345,000; 
ant ligonbueziu $4,072,000.

4- 4- 4-4, 4 4-

Szv. P. Marijos seminarije 
Baltimore, Md. neužilgio persi 
kraustys in Catonsville. Tort 
seminarije likos atidarita 1791 
mete per biskupa Caroll ir par 
gabeno isz pradžios keturis

SKAITYK
Mo/aliszka Kabala, kati a itzdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c ■

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigcuka isz 
Egipto Rubiną Supa, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atideng-mas 
pagialba Kaziru, pagal garslngiauai 
Chaldiszku, Persisžku, Graikiškų, 
Arabiszku ir Cigcni-zku Burtiniku 
Preke - luc

Prisiuskite 25c. vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paarta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

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

die

Mete 1801 kalbėjo angli- 
sžkai 20, 520,000 žmonių o 
sziandien kalba 130,300,000 
tuom paežiu liežuviu.

Geriausia dovana draagams Lietuvoj 
yra lietuvių katalikių 

savaitinis Oaikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu 
vrt ŽYvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbiniu 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje-

Rūsy cenzūra "DRAUSį” Į Lietuvą Inl&ldžla
“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. SI: 
UžsleuidosB metams $3, pusei mėtį $1.50

DRAUGAS PUB. C0
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
• Telephono Drover 6114

$ PAMĖGINKIT SKAITYT 
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Savaitinį Laikrašti

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis 
paveikslais, einąs 24-tus metus.
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžią 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

. Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numeri gausite ūždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

- “LIĘTUVA”
3252 SO. HALSTED'STREET

CHICAGO, ILL.
nv
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Dekavoniu už geradejiste.
Sa muša teisingumu, užsiganedy 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puoz 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ij 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms.. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukt' 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszl 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas,

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz

mo, skausmą peęzuose, silpnu*

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą 
perkant namus.

arba
A. J. KEIDOSZIUŠ

BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

DIREKTOREI
D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vioe-Prezidentas

D. F. Guinari, Sekretorius ir Kasiefius.
Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula,

W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

t

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

Padaro “Model Keystone” ;
Canopy Fair” ir “Real I

Apollo” gerais Pecziais. !

Jaigu norite siusti pinigus* in'-Jjiet.R^i, kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai' s'uskite 
per mane. Jaigu norite pirkti Szipkorte tai 
pirkite nog manes o busite visame užgan - 
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes 614,000 ir esiu po kauezija ir 
priežiūra Oh'jos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., štampu.

et

tojo laiko iszejo isz tosios gar
singos seminarijos, 1 kardino*

ir daugybe monsignoru kurie 
mokinosi toje mokslaineje ant 
kuningu.

KRYŽIOKAI
1STORISZKAS APRASZIMAS

PER H. SJNKEV1CZIU

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Tomas I ir II. Yra tai 
puikus apraszymas isz lai
ku kariones lietuviu t u 
kryžiokai lankuose D. L. b t 
Vytauto ir karaliaus Jagaik< 

495 Puslapiu.

V Tomas III. IV. ir V.
Yra tai tolesnis trūkis pirmo 

nį ir antro kryžokiu tomu kur 
y labai dailiai apras.yta kare 

v lietuviu su kryžiokais po 
A Zalgiriais (Grunvaldu) kur

D. L. K Vytautas su lenku 
< i pagelba baisiai sumusze 
/M kryžiokus ir panaikino ju

zokona. Joje yra ir tos kovos 
J paveikslai. 539 Puslapiu.

PREKE $1.50
(PREKE Viso APRASZIMO)

Tik ant trumpo laiko!

Nusiuntimo kasotus 
mes apmokame.

W.D.BOCZKOWSKLCO
MAHANOY CITY, PA.

tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuoj aus 
pas mane lietuviszka, prisius- 
kite 2c marke del atsakimo- . I

Andrius Kairaitis,
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu, 
negalėjau i-szsigydyt be pagini- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgeriau 4 bonkos pasveikau. 
Labai gerai vėlinu visiem prie
teli am kad tas yra labai pagel
bėto j as.

71 church St.
Edwardsville, Pa.

DR.RICHTERS’ 
Pąi n-Exp el leris

Del Rumatizmo, 
Diegliu, Sztivu- 
mo Raumens ir 
Sąnariu.

Tikras PAIN- 
EXPELLERIS 
randasi pakelije 
kaip szis paveik
slas parodo. 
Neimkite pakeliu 
kurie ne yra už- 
Hepytisu Ankara. 
25o ir 50c Aptiekose 
arba nog:

F.Ad.Richfsr & Go. 
74’89 Washington 
Street - New York.

Mes gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi kepykai g 
ka galima pirkti. |?

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi įR 
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius, Js

GUIHAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount 
Carmel - Lansford.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitė, Loca!aika»)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale Ir Retail.

Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso ® 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu j 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- 

. lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis J 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu į 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu | 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. |

Ramonai Hardware Co
113-US S. Main St., SSiemandoah, Pa.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.

f Gumba, Patrūkima, 
J Sunkuma ant Kruti~ 
j nes, Pataiso Apetitą 
Į ir daug kitokiu Ligų.

PREKES: 25c. ir 50c.

Gydo visokias 
paprastas Ligas 
kaijx) tai:

...GAUSITE...

L1ETUVISZK0J APTIEKOJ
237 W. Centre St, Mahanoy City, Pa.
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