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Szuo atrado užkasta skarba.
Dubuque low?.— Jonas Ra 

tianionas, stovėdamas prie savo 
pHė»htaj|ieiokaip" juo

Kaip Carnegie dalina savo 
turtus.

Pittsburgh, Pa.— Žinomas 
milijonierius Andrew Carnegie 
szitaip dalina savo piningus, 
sutaupytus plieno iszdirbyste-

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

Dideli Nuostoliai AustruJtalu.
Zurich. — Szveicarijos militariniai ekspertai aprokuoja 

kad Itąlijos-Austrijos fronte italai praradę 60,000 kareiviu 
užmusztais, 50,000 paimtais nelaisvėn ir 200,000 su virszumi 
sužeistais. Aplink tiek pat nuostoliu apturėję austrai.

Puiki dovana del italiszku 
pavargėliu.

New York.-— Mrs. Juzepi- 
na del Drago paaukavo Itali
jos karalienei $2,000,000 idant 
toji iždalintu piningus del pa 
vargeliu nuo kares. Karaliene 
priėmė auka su padekavonia.

Poni Drago, yra amerikon- 
ka kuri po pirmutiniam vyrui 
vadinosi vadinosi Schmidt, o 
kada josios pirmutinis vyras 
mirė 1889 mete, palikdamas 
jiai turto ant 20 milijonu dole
riu, isztekojo antru kartu už 
italiszko kuningaikszczio Gio
vanni del Drago 1909 mete.

Japonu laivas plaukentis isz Londono i. Japonije likos pataikintas per torpeda isz submarine arti Port Said ir nuskendo in 40 minutu. Eksplozij 
iszmete laiva isz vandens ir persiverte ant szonį Francuzinis laivas plaukentis ne toli, pribuvo in pagialba iszgialbedams visus

ganH o priejas arcziau paregė
jo auksiniu dvideszimt doleriu. 
Katismonas pradėjo pats kasti 
ir nepoilgam atkasė maža blc- 
szinia, kurioje talpinosi auksi
nei pinigai— isz viso apie tuks 
tanti doleriu. Szuo aplaike ge
rus pietus ta diena. Prie ko to 
ji bleszine priguli ir kas jaja 
ten užkasė tai Katismonas da 
neisztirinejo.

iszsipilde senelio noras.
Philadelphia — “Tikiu ošiu 

idant nesulauktau kitu Kalė
dų”, kalbėjo Aleksandra Mc 
Clure, apleistas ir pats vienas 
ant svieto, 75 metu senukas,— 
“linksma szvente Kalėdų ne 
del manias, tik juoda atejtis. 
Ne turiu giminiu ne kur pri- 
glaust’žyla galva. Tikiu, jog 
Dievas iszklausys mano praszy 
ma ir greitai payms mane nuo 
szios aszaru pakalnes.”

Teip iszsitare seredoi, o ket
verge malda jojo likos iszklau- 
syta nes likos surastu negyvu, 
sėdintis ant kėdės karczemo j e 
ant 325 N. Second St.

Apsvaigintas gėrimu nuszove 
vaika ir sužeido du.

Greenbury, Pa.— Penkių 
metu vaikas likos užmusztas o 
dvi ypatos sužeistos per apsvai 
ginta pusgalvi kuris bėgdamas 
per miesteli szove isz revolve
rio in visas puses. Tik tada in J 
siutusi nuo gerymo suėmė, ka- ( 
da likos sužeistas du szuveis isz 
karabino.

Pardavinės arkliena.
New York.— Vietos sveika

tos departamentas nuo sausio 
1 d. 1916 m. nekuriems mėsi
ninkams leido par7 ivineti ark 
liena (arkliu mėsa). Sveikatos 
komisionieiius niekam nesiūlo 
arkliena pirkti ir ja maitinties, 
bet norintiems tai daryti ir ne
draudžia. Arkliena esanti svei-

Sako, persai paėmė 300 kazoku.
Beilinas. — Ateina žinios isz Konstantinopolio, kuriose 

sakoma, kad. persai po vadovyste Tishidado, sumusze rusus po 
vadovyste gen. Šamanovo sziaur-rytinej Persijos dalyj. Tris 
szimtai kazoku, sakoma, pakliuvę nelaisvėn. ■

Jokiu patikrinimu szios žinios nėra.

MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA

sa, nes arkliai nekuomet neuž 
krecziami tuberkuliozu.

Koki inspudi padare ant kareivitiejei atsi- 
girdėt.

Musziai prie Vydžiaus ir Zalesiszkiu.
Petrogradas. — Kus'u valdžia iszleido oficiali jneszima 

kad ties Yydžiais (Ežerenu pav.), buvo gana stamhsusikir
timai.

Ties Zalesiszkiais prieszai iszsprogdino dvi Dus prie- 
szias rusu transzejas, bet transzeju užimti nepajiege

Kusu orlaivininkai pasekmingai bombardavo decziu 
pozicijas tarpe Gaduniszkes ir Kanojų. Tarpe vokiei kilęs 
didelis sumiszimas.

Vokiecziai savo praneszime patvirtina, jog rtisižeme 
sodžių Dekszni ties Vydžiais.

Austrai rusiszkai persimainė.
Petrogradas. — Oficialia rusu praneszimas grm<> 15 

d. pranesza sekau ežiai:
“Netoli-Ukskul (Dvinsko apielinkeses) orlaivis Qete 

bombų. Apielinkese Jakobstado (Kurszeje) artilenj&nis 
sustiprėjo. Kygos distrikte musu 
vaike vokiecziu?

Paryžius.—Terp Ypro o Armentięrs Obuvo. baisus 
musziai, kuriuosia pražuvo suvirszum asztuoid tkstaneziai vo 
kiecziu. Daug paymta in nalaisvia.

Pagal vėliausius daneszimus, tai vokieczian jau nubodo 
kare ir ketina praszyt allijentu sutaikos, bet alliptai ne nori 
priymti sutaikos iszlygas paduotas per Kaizeri.

Ant viso kares lauko, nežinomu bud u likos Malinta at- 
siszaukimai terp. vokiecziu, idant visi kareiviai piestu gink
lus ir ejtu namon, nes valdonai juosius apgavo ir dina žmo
nis be reikalo 
szaukimai, tai da

kad turku pątroliai perejo Egypto 
pietus nuo EI Arish ir susirėmė su anglu Evanpostais-

Atejusios žinios parodo, kad tik pradžia ilgai rengiamojo 
užpuolimo. Užpuolanczioji. armija, manoma, eis karavanu ke
liu ir užpuls Suezo kanalu arti Ismailia.

Czia anglai pabudavojo stiprias fortifikacijas, kad apgy
nus perėjima. Czia taipgi pastatyta kariuomene susidedanti 
beveik isz vienu anglu.

Sulyg tikru žinių vokiecziai prie tos kampanijos rengiasi 
jau gana seniai. Daugybe amunicijos kasdien buvo vežama 
Syrijos geležinkeliu ir daug sunkiųjų kamuoliu iszsiusta in 
Jeruzalima. Buvo rengiamasi, kad kariuomenei nieko netruk- 
tu. Liko pabudavoti tam tikri vežimai vežimui amunicijos ir 
vandens per tyrus. Ekspedicija taipgi yra aprūpinta aeropla
nais. -

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

Baisi skerdyne mažiuleliu.
Baltimore, Md. — Kamisije 

prieszais ne moraliszkuma, pa 
ženklinta 1913 mete, sudėjo sa 
vo raparta apie baisu padėji
mą, kuris vieszpatauja ezionais. 
Toji kamisija isztyrinejo, “fa
brikus anioleliu,” kurmotynos 
už paskirta preke talpindavo 
savo beteviszkus vaikus. Kudi 
kei žūdavo tenais szimtais, pa
laidodavo juosius ant tuszcziu 
lotu. Ant vienos isz tokiu lotu, 
turinežios 55 pėdu, palaidota 
nuo 1886 meto lig sziam laikui 
5000 vaiku-

Kamisije, datyre, jog prie
žastis nupuolimo mergynu, bu 
vo privertimas juju ant nemo-" 
raliszkumo per fabrikinius da- 
žiūrėtojas ir darbdavius, ku
rias kerszino praszalinimu nuo 
darbo, jago nepasiduos ant žve 
riszku noru savo virszininku. 
Tirinejimas ketina trauktis to- 
liaus.—

§ Pekinas, Kinai.— Kiuie- 
ežiai kurie nori republikos šu
kele re volu ei j e prieszais m o - 
narkije. Suvirszum 30,000 
ima dalybas sukylime.
. * Vienas procentas druskos 

isz mariu užklotu visa žeme 
ant 290 pėdu gilumo.

. * Australijoj randasi 85,- 
000,000 aviu o Naujoi Zelaii- 
dijoi 25,000,900, arba suvir- 
sz u m p o ’ 18 ant ko ž n o, g \ v e j i - 
tojaus.

Tautonai Egypta.
Londonas. — Isz kad senai skelbiamas vokiecziu turku 

užpuolimas ant Egypto prasidėjo. 9
300,000 turku ir 100,000 vokiecziu ir arabu dalyvauja toje 

kampanijoje.
Muszis jau siauczia ant ‘ Egypto žemes i rytus nuo Suezo ka

nalo tarp prieszakiniu turku ir anglu pulku.
Dalis vokiecziu armijos kariavusios Balkanuose liko iszvež- 

ta in Turkija dalyvauti Egypto kampanijoj.
Isz Athenu praneszama

linija iii
Kurszeje) an
■tilerija keliose viefį§z- 

užimtus savo pozicijų fortifikavimu.
“Apie Dniestra, Usickos distrikte, in sziaurius nįo- 

lesziki, musu kavalerijos pulko skautai susitiko su jzo 
skautais, kurie buvo apsirėdė rusiszkais sziuielais ir l^e- 
mis. Kuomet musu skautai norėjo juos sustabdyt, tai ti- 
dare ugni. Musu skautai atsake jiems tuom paežiu ir isbs 
iszvaike, iszdalies isznaikino persiredžitįsius austrus.” '

Graiku moteris iszžudyta.
Parpžius. — Isz Salonikų iii Temps praneszta, kady 

graiku ir vaiku turkai iszskerde Meskonissia, Mažojoj Ą 
Iszskerde už tai, kad graiku gauja ten nužudžiusi viena t

I rumpi Te.l0gram.a1.
§ Shamokin, Pa.— .Juozas 

Kenokas, anglekasis, likos už
griautas No.l kaiklosia per 
keturės dienas. Ižgau tas gy vii.

§ Philadelphia.— In nede- 
lia laiko mirė ezionais 834 ypa
tų ant gripo ir uždegi no plau- 
cziu. Tukstancziai d a serga.

§ New York.—-Laikrasztis 
“Spectator” apgarsimo, buk 
Amerike papildyta 1915 mete, 
8,000 žudinseziu arba ant kož- 
no 100,000 po 86 ypatas.

§ Guatemala.— Konia po 
visa sklypeli daneszi jaust ga
na smarkus drebėjimai žemes, 
kurie padare gana daug ble-

Atrasta nužudyta moteris.
Chicage.— Alaus iszvežioto 

jas Henry Zeiman, 4543 Ko- 
minsky avė., Kaip paprastai, 
užėjo in Naszles Petronėlės Ja 
nuszevskos namus, 455 Karlov 
avė., ir tenai atrado naszle nu
žudyta.

Jos lavonas gulėjo ant lovos. 
Ant kaklo buvo užnertas isz 
paklodes ant greitųjų susuktas 
raisztis ir pririsztas prie lovos.

Tuszczios nuo alaus bonkos 
ant stalo liudijo, kad Janu- 
szevska žmogžudį buvo priemu;' 
si gana svetingai. Ir turbūt pd 

to jinai buvo pąsmaugrrT—.ijjf
Isz nužudytosios 16-kos me

tu sunaus policija patyrė, kad 
beveik per isztisus metus iu j u 
namus vakarais lankėsi1 vynez- 
kis, kuris motinai! buvo insi- 
mylejes ir prie kurio motina 
buvo palinkusi. Vaikas nežino 
to vyriszko pravardes, nei neži 
no kur jisai gyveno. Bet žino 
kad nekarta jis grasinės ja nu-

“Carnecde Corporation” New 
York, gavo $122.000.000; 
Kningen;

“Carnegte Institute,” Pitts
burgh, Pa.— $22.000.000;

“Carnegie Institute,” Wash 
ington, D. C

Pensijų Fondas 
000;

Mažesnėms kolegijoms, Su
vienytose Valstijose—$20.000 
000;

“Carnegie Foundation for>
the Advancement of Teach
ing”— $16.125.000;

“Carnegie United Kingdom 
Trust”— 10.000.000;

Szkotijos universitetams — 
$10.000.000;

“Carnegie Endowment for 
Internationl Peace”— $10.000 
000;
“Hero Fund”— $5.000.000;

“Carnegie Steel Company” 
darbininkams— $5.000.000;

' “Dunfermline Endownment’ 
, $5.000.000;

Smulkios dovanos Ameriko
• je—$18.000.000;

kesne už bile kokia kitokia me Smulkios dovanos Europoje— 
$2. 500.000.

Viso labo— $340.625.000.



KAS^IRDET?
Ne gana, jog Europoje kru

vini laikai, da ir Iszpanije pra
dėjo ginkluotis. Ant gilukio, 
jog užkalbinta amunicije pasi
liks Amerike lig Gegužio me- 
nėšio, tai lig tam laikui gali 
Iszpanijoi kariauti.... su jau- 
ežiais.

Juokdarei tvirtina, buk van
duo marinusia Atlantiko yra 
saldi, nes Vokiecziai paskandi
no Angliszka laivą', ant kurio 
radosi 20 tukstaneziu maiszu 
eukriaus.

'Apkasuosia po Ypru, tūlas 
afįcierius ajriszinio pulko gir
dėjo kalba dvieju kareiviu, 
kurie isz apkasu prisižiurinejo 
iszkylusiam balonui. ant vir
ves.

Vienas isz j uju kalbėjo in 
savo dranga, jog “veluk sėdėt 
apkasiuosia, ne kaip balone, 
nes ten žmogų kulkos nepatai
kius”.

“Po szimts velniu, ka tu pa
darytum, j ago batonas truk
tų?” — užklausė pirmojo.

“Ka darytau?... na,... nu
smuktai! ant virves žemyn” — 
atsiliepe antras su dydžiausiu 
užtvirtinimu.

Prezidentas Wilsonas iždave 
atsiszaukima in visus amerikie- 
czius, paženklindamas diena 1 
Sausio, 1915 mete, ant rinki
mo auku del nukentėjusiu per 
karę Lenkams. Aukas priymi- 
nes draugu ve American Red 
Cross Association, Washing
ton, D. C.

Kun. A. Szveistrys “Iszeiviu 
Drauge” raszo taip:

Seniaus girdėjau, kalbant 
žmones, kad, norint susiraszyti 
su Lietuva, reikia raszyti laisz- 
ku s vokiszka i ir . ądresm-du— 
Vokietija. Gavau atgal laisz- 
ka iszleista 21 Spaliu, raszyta 
ir adresuota vokiszkai per Ber- 
lina-Virbaliu in Lietuva. 
Laiszkas vis-gi vežtas in Lie
tuva per Rusija, nežiūrint nu
rodyto kelio per Vokietija ir 
dėlto isz Petrapilio sugražin
tas. Musu laiszkai nenueina 
ir isz ten negauname.

Tuo tarpu in Škotija ateina 
laiszkai isz Vokietijos nuo lie
tuviu belaisviu kareiviu ir 
jiems siuneziami siuntiniai: 
valgomi daigtai, drabužiai ci- 
garetai nueina. Regėjau laisz- 
kus lietuviu kareiviu belaisviu 
isz Vokietijos. Visi belaisviai 
skundžiasi ir praszo siunsti 
valgio, szilto apdaro nors kas 
savaite.

Milemi skaitytojei mums 
dovanos jago szitas numeris 
“Saules” ate j s pas jus truputi 
suvėlintas. Juk žinote, jog ir 
mes szventeme Kalėdas su mu
su szeimynelems o tas sutruk
dė mus darbe.

k V N. >
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Isz lietuviu belaisviu Guter
sloh gavome žinias, jog Lietu
voj mirė szie kunigai: kanau
ninkas Augustaitis, Mariampo- 

: les klebonas; Ant. Katilius, 
Seiriju klebonas; Jurg. Stau
gaitis, panemunes klebonas; 
VI. Zienius (jaunasis) Liubavo 

; vikaras; Oleka, Seinų klebo
nas; Kudirkeviczia, Kolno de
kanas; Vaiciekauckas. Barti- 

, ninku klebonas; Jonas Naujo
kaitis, Plokszcziu rezidentas 
(altaristai), visi tai Seinų vys
kupystes. Raszoma lygiai apie 
kun. Szmulkszczio (Paparonio) 
mirti, bet tikros žinios nėra ir 

yapie tai visaip raszoma.—“Dr”.

SKARBCZIUS SUVIENYTŲJŲ
v ST E IT U.

■ Skarbcziuje Suvienytųjų
S teitu, maiszai aukso guli kaip 
maiszai kavos ar bulvių, o

SAULE

AKYVOS ZINUTĖS

Geriausia Dovana Ant

SAULESKAITYK

Ir gaus prek tam Puiku Kalendori

Užraszyk sziandien
ZB 
vič

KUR BUNA?

Kam tau iždavinet penkis ar daugiaus doleriu ant Dovanu, jaigu 
per visa meta gali padaryti džiaugsma savo artimui tik už $2.50.

Mano sesuo. Ona Eitutiene pirmiau 
gyveno Baltimore, M’d. meldžiu at>i 
szankt, ar kas kitas malonėkit du t 
žine.

GYVENTOJEI BĖGA ISZ EGIPTO NUO
PRISIA RTINANCZIO VAISKO

* Vokietijoj rąnpasi 45 
matoVijos, tai yrą, peczid

Vokiecziu keizeris Wilhelmas apjuo- 
dineja kariszka lauka Francuzij

KAS SERGA ANT RUMATIZMO 
TEGUL IŽBANDO SZ1TA 

GYDUOLE.

* In Brazdi j e pribuvo pe
reita meta 33,913 imigrantu, 
paejnancziu daugiausia isz Eu
ropos. ;

Afrikoniszku sloniu iltis 
tankia svėrė 100 svaru kožnas 
oilgis juju daeina kaip kada

Tokie žmones mažai turi su- 
pratimą apie savo Tevyszkia, 
niekas juosius nerisza su skly
pu tik kokis ten kūmas arba 
sena diediene. Ant Tavyszkes 
reikalu paaukauje tik tada, 
kada jau yra prie to prispirtas-

Tankei galima girdėti: “Asz 
nežinau, ne kur ta Lietuva 
yra.” O kada tokio užsiklau-

meruno ir / 
aliejaus sas& 
po | unc.; n 
piru 1 unc.; 
iune 
toveti dvi saVaii, suskalan- 
duodamas kasdin, kolai bu8 
padarytos vartei. Laikyk ji 
tvarte ir varto: nuo visokio 
perdreskimo, sGnimo, apsza- 
limo ir t. t.

Sir Archibald Murray, .likos 
paženklintu, in kamamlierinu 
Dąrdauellu in .vieta. Sir Char
les Monro. Badai szits genero
las deug smarkiau, darbuojesi 
ne kaip pirmutinis.,_ , .

* Filipinai padirba perme
ta 10,000,00b galonu’ alkali o- 
liaus kuri aplaiko išz nipos

D-ro Chase’o auksinis alie
ns arba stiprus kamparinis te- 

saku (gum 
iejaus me-

em 
tinktūros 
/enne) po 

aus kaiepato (aleum 
tarputyno spirito 

sulfuriszkojo

geriausio alkoholio puse 
sumaiszyk ne varto -

Mano draugai Petras Batkin ir Jur
gis Laimas^ abudu pirnrau gyveno 
Sigamorė, Pa. Meldžiu atsibzaukt, 
ar kas kitas pranęszkit,:

A. Belavich,
R. F. 1), No. 1 Box 148

Creekside, Pa1

Dabar prisižiūrėkime musu 
] i e tu v isz ki e m š “ h y fe nata ms;11.

Nerupi jiems apie pasitikima 
ukesais szio sklypo, nesupran
ta privalumus szio sklypo, “bu 
darni pastumdeleis svetimtau- 
tiszku “bosu”, kalbos nesu
pranta o dydžiausiu juju stem 
girnų ir myslis yra. . . idant at 
neszti namon kanodydžiausia

* Szirdis vyro svėrė papras
tai nuo 10 lig 12 uncijos, turi 
5 colius ilgio, 31 aplinkui o 2 
colius storio.

o ITJI-□ ■ - fn -

PAŠINKIT SKAITYT 
ivaitini Laikrašti
IĖTŲVA”

DicS puslapių laikraštis su 
pa^is, einąs 24-tus metus. 
“LVA” yra politikos, lite
ratu mokslo laikraštis, pa- 
duis daugiausiai žingeidžią 

Lietuvos, Amerikos ir 
aulio. Laikraščio kaina 

visą metą tik $2.00 
pusę metą tik $1.00

ynumerĮ gausite uždyką, 
j/eikalausit, Adresuodami:

‘LIETUVA”
i SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

* Isz 135,000,000 milijonai
“Taizu” naudoję amerikpniszki 
geležinkelei kas metas New 
Yorkas " pristato.y ąpiel6,000, 
000. ' rJ'V'

■ t. 1 ; ; J .L -c • ; ■ . •

* Amerikoniszlį ..geležinke- 
lei turi 1,848visokiu dar- 
bininku. y '

- > 1. . »J ' T lf A ' ■

* Amerikonk-py. iždu odą 10 
milijonu dolerių ant meto ant 
pudeliu—szųnim, J <

Bet tas visai neperszkadina 
idant daugelis pribuiszu isz 
Lietuvos, kurie czion pasiliko 
ukesais, o teip-gi daugelis jau-

‘‘Hyfentai” suvis kitokio budo,
Vokiszkas “hyfentas” pažins 

ta savo priymta tevynia gerai 
supranta josios tiesas ir rūpi
nasi aplaikyti kanuogeriausius 
dinstus, negerkliuodami apie 
savo tautiszkuma ir sena Te
vynia. Stengėsi pagialbet savo 
tautiecziams kiek ; galėdamas, 
szelpe jin ant visokiu urėdu, 
uždeda politikiszkus klubus ir

Steituosia, nes abejojame idant 
randas tam užbėgtu, nes meile 
del Tėvynės niekas neiszplesz 
isz žmonių szirdžiu ne kardas 
nieko nepadarys.

* Carolina Weldoniene isz 
Jersey City aplaike tik dabar 7 3 
dolerius, kuriuos jai užrasže 
tolima giminaite 61 metus ad- 
galios. Toji suma su procentais 
užaugo ant $1,620.

* Ižgabenimas tavoru ir pro 
dūktu isz Rosi jos susimažino 
isz priežasties kares ant 86 pro 
cento.

Mieste Omaha, Nebr., likos 
pastatyta nauju namu už 5 mi
lijonus doleriu.

VOKISZKA “HYFENATAI”, 0 MES
Prezidentas Wilsonas nese- 

nei apgarsino savo metiniam 
atsiszaukime paniekindamas 
Amerikoni szku s vokieczius 
arba kitaip juos pavadinus 
“hayfentai” ir žada sulaužyt 
jiems kaulus— arba kitaip isz- 
sitarias isznaikint juos.

Ant gilukio, isz musu tau- 
tiecziu, da panasziu patrijotu 
neatsirado czionais kuris turė
tu bomba, arba szaujanezius 
ar draskanezius ginklus, o ja
go kada ir peržengtu “neutra- 
liszkuma” szio sklypo, tai ki
bą karezemoja apsiginklavęs 
in.... skuneri.

Mano pus brolis Antanas ir Juo
zas, ir pus-sesore Mare ir Alze Zįtku- 
eziii, paeina isz Suvaiko gubų'Stata- 
poles pav., Jevaravb gurino, Kukta 
kaimo. Praszau atsiszi ukt,

M. Brown, 
442-20 th. St. Scranton, Pa.ąlas. — Kamparo 

cpiphor) 2 unc., a 
rho (origanum ) bull 
lo(<)7 sassafr&so 
raiįonuju pipiru (cay 
1 nk., aliej 
cajeniti), 
chlofeiornios 
etero' (sulph 
unc 
kvortos 
jaut ir laikyk užkimszta.

Nuo reumatizmo, dideliu 
skausmu irt.t. užpilk ant skau
damos vietos ar ant delno ir 
subraukyk gerai, užpilant 3 ar 
4 kartus kiekvieno braukymo; 
jei yra galima, laikyk, ranka 
uždejes kol perdegins. Daryk 
ta rytas ir vasaras, arba, jei 
didelis skaudėjimas ir per pie
tus. Nuo didelio skaudėjimo 
žmonėms ir gyvuliams sudaryk 
pagal daktara^Kinga: imk ge
riausio alkohjLio puse kvortos;

Si “ une.: ali elauį wies. unc,T 
8fco ir kajeputo 
;ąl|.u Faudonu pi- 
tarpityno spirito 

sumaiszyl ir duok pas-

Skaitys jaja ir džiaugsis Motyn 
Brolis ir Prietelis.

šia: “O ar tu žinai kur guli 
Yellowstone parkas, ar girdė
jai apie civiliszka kare arba 
apie neprigulmingysta?! —tai 
tokis patrijotas iszsižios ir 
akys isztempus atsakys: “O 
kam man tas reikalinga, bene 
asz busiu.... profesorium?”

Ne kurie lietuviszki patrijo- 
tai daug yra prieszingu prie- 
szais toki patrijotizma prūse
liui. Bet nežinia, ar muso “hy- 
fenatizmas” pasiremdami ant 
to, jog mes ne tik neturime 
meiles ne del muso naujos te- 
vyszkes ne del tosies užmarije, 
ir ar tokis pasielgimas ne yra 
daugiau kenkeneziu del Suv. 
Steitu, kaip........ germąnisz-

NAUJAS VADAS
GALLIPOLIUJE

F. Kavalau&kas,
545 Mary St., 

Scrantor, Pa-

Mano pus brolis Petrac, ir pus sese 
re Marijona Keturakiute. abudu isz 
Suvaiką gub , Starapoles, pav., Gar 
Ievos para. Meldžiu ątsiszaukt.

Ona Andriuškevicsiute.
. : 431 North St ,

Minersvil e, P/.

KALĖDŲ
grynas auksas plituosia sukrau 
tas ant krūvelių kaip malkos 
del kūrimo pecziaus. Skarb
cziuje sziandien randasi 2700 
tonu n esu tarp a L> ----AjxL.
nuvežimo tojo aukso reiketu 
sunaudoti szimta tavoriniu va
gonu, ka užymtu viena Ang
liszka mylia, kuri turėtu trauk 
ti dvileka dydžiausiu lokomo- 
tivu. Tiek sukrauto skarbo 
niekur nesiranda ant svieto.

Tasai amerikoniszkas skar- 
bas yra iždalytas sekaneziuosia 
vietuosia: 500 milijonu doleriu 
Denver, 310 milijonu San 
Francisco, 210 milijonu Filą- 
delfijoi, 250 milijonai New 
Yorke. Auksinei piningai ran
dasi maiszeliuosia po 40 svaru 
turinti verties po $10,000.

Kas metas randaviszkam 
skarbcziuje randasi 1,400 mili
jonu aukse, o terp žmonių 600 
milijonu. Isz viso zopostis 
amerikeniszko aukso isznesza 
ant 2,000 milijonu doleriu. 
Tūkstantis doleriu aukse svėrė 
3,800 svaru, arba tiek, kiek, 
tavorinis trūkis.

Kada prasidėjo Europine 
kare, užrubežinei bankai pri
siuntė in Amerika daugybe 
amerikoniszko aukso, nes nuo 
daugelio metu taji auksa tau- 
pino savo ižduosia, o dabar ta
sai auksas labai susimažino 
Europoje, nes turi juom mokėt 
už visokius kariszkus užkalbi
nimus.'

Moraliszkfabala, katraiszdeda 
žmogaus J * * - Preke 10c

Tikriauia/kla. sudėjo Cigouka isz 
Egipto Rla> Salva, perdėjo ant 
Lietuvis^?- P -P- - Preke 10c

Tikriaujabala. arba atidengimas 
pagialbaJ’u, pagal garsingiauąs 
Chaldiszl Persiszku, Graikiszku, 
ArabiszV Cigoniszku Burliniku 
Preke - - 10c
Prisiuvę vertes stem pu o gausite 
visas tr.Jygutes per paczta. 
KasztiJaatimo m^s apmokam e

W.Boczkowski-Co.
Mahanj A St., Mahanoy City, Pa.

Vokietis szelpe savo tevysz
kia kada to reikė, užmoka sa
vo tautiszka duokle be jokio 
zurzejimo, norints jam niekad 
neatejna ant myslies —važiuo 
ti iii savo “Vaterlanda”. Vokie 
tis žino istorije savo tėvynės, 
rūpinasi josios politika, skaito 
daug ir viskas jam rupi kas 
dedasi jojo sklype, apie ypa. 
tiszkus reikalus visai jam ne
galvok

Tebyre kare atidengė dau-



SAULE

Kaip Turkai prigaudinejo Anglikus ir juosius szaude

BALTRUVIENE

VIENYBE LIETUVNINKŲ
ISZ

OI (

ežia

Miestas

1SZ

W. D. Boczkowski-Co
Iszmai

Szale jo,

JEZUSAS LAIMINA VAIKELIUS

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Dydumas Knygos, 6* x 91 coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Svecziuose ir namieje

Mahanoy and A Str.
Mahanoy City, Pa

i \

■ \. PHONE DEO VER 7800 £

Po szinits balanų, 
Apie penki szimtai mergų, 

Waterburij mieste, 
Tai niekur tiek negali rastie 

Po keletą vienoje šluboje, 
Susikimszia tūnoję, 

Apie vaikymus ne yra ka s

W. D. BoczkowskiUo., 
Mahanoy City, Pa

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai, 
Kningą katalogą siunčiame int pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street, Brooklyn,(-N'ėw York

Prenumerata metams $2.00; pusei metą $1.00, 
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00

Kaip vaikai.
Vienas vaikas stovėjo drau

ge su savo tėvu prie lango ir 
paregejas praeinanti koki tai 
poną su septinetu vaiku ir tarė 
in savo tęva:

— Žiūrėk tete, žiūrėk, kiek 
tas ponas turi vaiku. Asz mis- 
linu, jog ant jojo štubos stogo 
yra garnio lizdas.

Isz mandrybes susiraukus, 
Kunduktorius nikelius rinkt 

pradėjo, 
Pradėjo apie save cziupcziuot, 

Turbūt nikelio jieszkot.
Kunduktoris neatsitraukė, 

Stovi, nikelio lauke,
O j i ji sako “Mister turn 

around dont look at mi,
Asz turiu jieszkot nikeli.

Kunduktoris nežinojo ka da

Capitol .Stock $125,OG __ Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas t\-j musu banke sudėtu pinigu.

—$—■ ; ■■ ■ •/ ,' ' ■ /

M
OKAME Ąfra Procentą ant sudėtu 

Pinigu, \rocenta pridedam prie 
jusu pinigą diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atnėszat 

parodyt Knygute ar nė Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su N\sU Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis. \

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones. *

Na, tai ir po Kalėdų, 
Visu moteriszku bedu, 

Tik ne mano, 
Ba visur varo.

Kada namon karuku važiavau, 
Tai da Amerike to nemaeziau, 

Viena mergyna sėdėjo, 
Ant lietuvaites iszžiurejo.

Lupa patempus, pasistaezius

I 10 Puslapiu, 6įx9į coliu dydumo. Preke 35c 

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

Tikra teisybe.
Luzernes paviete, insigavo 

vagis nakties laike in kvatiera 
redaktoriaus ir tarė atkiszias 
revolveri:

— Jeigu tau gyvastis maloni 
tai ne žodžio ne ciptelek, asz 
jieszkosiu piningu!

Redaktoris:— Labai gerai; 
uždegk žiburį, tai abudu jiesz 
kosi va.

Dovana nuo -
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS 
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktą reikalingą kalendoriui žinią, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairąs labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historijos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sią rašytoją amerikiečią. 2

“S.L.A. KALENDORIUS’*, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 3(Lth St. - - New York, N. Y?

— Namieje poneli.
— O, jeigu tėip tai diiol 

andenio!

Turi sarmata turėti,
Kitu kartų piningu in pan 

cziaka nedeki,
O.rankoj a laikyti.

— Gana jau, gana,
Asz ne. esmių kvaila, 

' Da kad kas isž'tra liktu 
rankos,

Tai butu nemažai baldos 
Ant tos komedijas visi žiurėjo, 

Nemažai juoku turėjo, 
Ir asz ten buvau, 

Savo akimi maeziau.

. BALL, Prezidentas - F-TOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, \asierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet,\batomis 9 lig 12ad.

laistantis Nakki 
H irVena ii

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

— Asz ir žinau, jog navat- 
nei ir norėjau užsidėti kilpa 
ant kaklo, nes pamislinau, jog 
tada ne galėsiu kvėpuot?

Rasztininkas raszo legitima- 
cijos kningėle, del vienos da
vatkos, o kuri turėjo tiktai 
vienaaki. ■

Davatka:— Ponaiteli ne ra- 
szyk, jog asz turiu viena aki.

R. — Mergele! jokiu spasa- 
bu ne galiu ba tai kningute bus 
ne tikra!

D.— Asz ponaiteli. duosiu 
rubli tiktai kitaip paraszykite!

R — Tai gerai, asz paraszy- 
i siu juodos akis, tiktai viens 
iszkeliavo!.. ' “"r

...1ST0RUE SZVENTAJ;

“SENOJO IR NAUJO INSTŽTYMO”
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki \

Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinių U{jo
Parasze Viskupas Motiejus Vol on czauskas-su 50 Vęikslelu

Ir savo keliu iszlapsejo,
Adgal nuvažiavo, 

Žinoma, kur daug merginu, 
Tenais yra naujenu pantap 

liniu;
Viena kita per dantys trauke 

O net ir in akis ižszauke,
. Ne tik koloj esi, 

Nes ir in plaukus kabinasi. 
Visko dabar neižgiedosiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

Daktaras 
duszele. ar tavo vyrui tosios gy 
duoles kiek palengvino, ka va
kar daviau?

Motere: — O teip, ponas dak
tare, pamaezino, kaip tik vie
na szaukszta inpiliau jam in 
burna, tai tuojaus numirė.

Veluk suvis nutylėti.
Yra tai vargingi sutvėrimai,

Tiejei vargszai vaikynai, 
Piningu negali turėti,

Turi mergynom prafundyti.
Už tat yra nuskuria, 

Ižblyszkia, tik kaulai ir sk ira. 
Pasmelia kaip skilvci,

O vargingi versziai.
Yra po teisybei geru merginu 

Yra ir davądnu vaikinu,
Apie.tuosius tylėsiu, 
Ir nieko negarsysiu.

Tai-gi tosios mergyt jos 1 
kinus fulj.ua, 

Pasivaikszcziot vadyna,
O kada piningus iszvilioj 

Tada apie jin nedboje.
Ne senei viena mergvna, 

Kalbino susiporuot vaikina, 
Ten kitame mieste gyveno, 
Na ir ant juoko susigadino.
Na ir kas? vaikinas pasive

Gcrbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

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

V ienas ponas buvo svėcziuo 
se, ir gerai ten svecziavosi, vai 
ge visko ir gere visokius gėry 
mus ir teip prišisvetino, jot 
nejautė, kaip jin namo par 
veže ir ant lovos paguldė. U; 
valandos pradėjo jis rėkt:

— Lekajau! hei lekajau 
duok vyno!

— Ne yra, pone.
— Tai duok alaus!
— Tai kur asz 

esu?

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Ofisai > ■ “ '

3249 Wr^St, Chicago, Ill

Turėjo mergynos paklausyt, 
Mergyna .pasilenkė, 

Czeveryka nusitraukę.
' Pancziaka nusismaukė, 
Pradėjo piningus kratyt, 

Bet piningu nematyt. 
Kunduktoriui nubodo laukt, 

Atsisuko, o ta pradėjo szaukt 
Tik tu sarmata turėk, 

In mane nežiūrėk!
iita pancziaka pažiu 
■ rėšiu,
»r doleri rasiu; 
■eieziau žiūrėk, 
Biyk ne vilkyk.

■t look at mi, 
uo gausi nikeli, 
rerika nutraukė, 
■ziaka nusmaukė.
I per kiaura kulni 

puolė, 
Jlduktoris paėmė, 
ne, mergynai padav 
juos kokia misis sedej 
į iri jiaja prakalbėjo:

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
-ARABISZKOŠ ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

Kaip Jonas pasikorė.
Buvo sau žmogelis Jonas. 

Labai vargingai ant svieto gy- 
v eno ir tare in save:

— Eisiu ir pasikarsiu.
Kaip pasakė, teip ir padare.
Tame eina boba keliu ir pa

mate kabanti žmogų ir tai da 
pažinstama ir tarė:

— Na ka tu geresnio pada
rei!

Kada teip mitiguoje ir da- 
davė.

— Nes kaip navatnei pasi
korė už pažastų!

O Jonas kabodamas atsilie-

Augszcziaus patalpytas paveikslas isz Dardanelliu mums perstato koki būda Turkai 
naudojo ant pasislėpimo nuo angliszku kareiviu ir juos szaude nebutant matomais nuo juju. 
I urkiszki smarkiausi szaudykai pasersdydavo in žoles ir szakas o pasislepia terp krumu arba 
nakties laike, ne buvo visai pažintais, szaudavo in anglikus visai isz artimos. Ant ga’o anglL 
kai supratę, jog tame yra kas nepaprasto, pradėjo sznipinet ir pasisekė viena isz tokiu žoliniu 
kareiviu suymti kaip ant paveikslo matome.

Pamaezino.
Na v ka, m an b

Valiotos
8 1irt0rrW, 1 tt»8po 

Ir 7 llr 9 vakaro.
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| £ ALL NATIONS DEPOSIT BANK
I ...SU LAIVAKORCZ1U SKYRIUM...
1 P’ V’ NAS ir KOMPANIJA į
• mSa. ^th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. L
a rftafrtiw Tai yja vienatine Banka kuri senei žinonm Lietuviams. 0T Ban ką talpinusi savaną budinke kurio verte isznesa apie j.
? Egi IraiBFn $150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu j

jĮBĮipjsfelgjr .iL-iaudasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- 0T taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus J.
r iSIISHwlw In vi-as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko j

—No tavi i i a 1 n a kancelaaija del padirbimo doviernaseziu fll 
į ink-itokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- X
m žinis skyrius randami po vadoviste gerai žinomo J

Karaliaus Varasziaus valdhzko Notarijuszo. r
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Žinios Vietines.
— Kalėdos buvo puikios.
— Ant rytojaus pasnigo apsz 

ežiai.
— Ne buvo matyt apsvaigin 

tu. Mieste malszei pasielgė.
— Dabar lauksime nauju 

metu.
— Panedeli nekurios kasi- 

klos nedirbo isz priežasties 
stokas darbininku.

— Redingo kompanije pra- 
szalins “benefita” po 31 dienai 
o laikysis nauju tiesu “Com
pensation Law.”

— In redakcije szia nedelia 
atsilankė musu skaitytojai G. 
Vainaraviczius isz Pl y moth, 
Pa, ir J. Rakuczys su paeziule 
isz Williams Bridge, N. Y

VAKARAS.
Mt. Carmel Lietuviu Moky

klos Vaikai rengia puiku va
kara Mahanojuje per naujus 
metus l diena Sausio ant Bocz- 
kaucku sales. Bus atlosztąs 
teatras po vardu ‘Guminiai Ba
tai” paskui gyvi paveikslai 
“Musu Lietuva” — Pantomi- 
na, Gyvenimo Kryžius Dekla
macijos, Dainos, žaislai ir 
Gimnas tika. Nuoszirdžiai 
kvieczia visus Mahanojieczius 
ir aplinkinius Lietuvius skait
lingai atsilankyti in j u ren
giama Vakara. Pelnas skiria
mas del Chicagos Seserų Vie
nuolyno naudai. Pradžia 7 
vakare. Inžanga 50c., 35, 
ir vaikams 15c.

30
95

SHENANDOAH, PA.
— Pereita nedeldieni Gruo

džio 26 d. bažnyczioje szv. Jur
gio buvo didele iszkilmę. Ku
nigas Pins K. Czesna laike pir 
masias szv. miszes. In Kunigus 
i nszventilio Jo Malonybe vys
kupas J J. McCort, D. D. 
ketverge gruodžio 23, 1915. 
szv. Petro ir Povilo katedroje 
Philadephia, Pa.

Nežiūrint labai negražaus 
oro ant priiiiiciju kun. P. K. 
Czesnos žmonių prisirinko pil
nutėlė bažnyczia. Isz periszka- 
dos blogo oro kun. Insziura isz 
Freeland, Pa., kuris buvo pri
sakei ines su pamokslu ant lai
ko nepribuvo.

Jio vieta.užėmė kun. Pautie v r
nius. Pamokslą pasakė labai 
gražu sugraudindamas netik 
klausi to jus bet ir pats kalbė
tojas gilei atjautė žodžius, ku
riuos kalbėjo, nes ir per jo pa
ties veidus aszaros riedėjo.

Miszios buvo su asista klie
riku szv. Karolio Boromejaus 
seminarijos draugai kun. Czes- 
nęs dalivavo iszkilmeje patar
naudami prie misziu: Klerikas 
Albinas Bakunas isz Shenan
doah, Pa. klierikas Juozas Czi 
pukaitįs isz William Penn Pa. 
ir kl. Kranas Brennan isz She
nandoah, Pa.

Kunigas P. K. Czesną gimė 
lietuvoje Vilkaviszkiu parapi
joje, Suvalkų redyboje. Szesz- 
tas metas kaip atkeliavo in 
Amerika užbaigęs Vilniuje 
gimnazijos mokslą. Filozofijos 
ir teologios mokslus ėjo S.S. 
Cyriliaus ir Metodijaus semi
narijoje Orchard Lake, Michi
gan. Mokslia atsižimejo kaipo 
vienas isz gabesniu lietuviu. 
Yra nariu pirmos kuopos L. 
R. K. M. susivienijimo ir na
riu pilnųjų blaivininku. Buda 
mas moksleiviu Kun. Czeszna 
darbavosi del labo moksleiviu 
susivienyjimo platindamas ju 
organa.

Jaunas kunigas yra jautrios 
szirdies lietuvis pilnas energi
jos del prokilniu darbu. Lin
kėtina jaunam darbininkuj 
Christaus vynyne sveikatos, 
kantrybes ir ilgiausiu metu

I. K. Daržininkas.

Geros Rodos
Džiovintai kavai priduoti kvapsni. 

■— Norint, kad kava kvepėtu, 
reikia, džiovinant ja indeti ke
lis kakao grudus.
Ekspliodiroja miltieliai. -Iszdžio- 
vintiu sutrinti tris dalis salie
tros, dvi dalis potasiumo bikar 
bonato ir viena dali sieros mil
teliu kiekviena kas sau. Paskui 
labai atsargiai ir iszpalengvo 
sumaiszyti lengvai iaitintoje 
trintuvėje. Szita miszini paszil 
džius ant ugnies jis smarkiai 
eksplioduoja ir dėlto su juo 
reikia elgtis atsargiai.

Prideginus beprosinant iszbal- 
tinti.— Jei linine marszkiniu 
krutinę ar kas kitas beprosi
nant pridenga, tai padek ant 
saules, kuri rudumą iszims vi
sai.

Prosus nuvalyti nuo rudžiu ar 
skorbylo.—■ Prie proso tankiai 
prikimba skorbylas arba užla- 
szejus vandeniui ima rudyti, 
tokiuose atsitikimuose pataria
ma valyti su druska, bet tas 
yra geriausia szitaip:Ivyniok in 
skudurą szmocziuka geltono 
vaszko; kaip prosas inkaista 
tiek, kad jau beveik geras pro- 
sinti, patrink greitai su tuoju 
vaszku skudure ir paskui nu
trink kitu storu skuduru.

Kilimus apsaugoti nuo kandžiu.— 
Suvilgyk asla aplinkui pasie
niu gerai su tarputyno spiritu; 
isztepk su szępecziū taip kaip 
maliava; tas isznaikina glindas 
arba kiauszinius po apaczia ir 
neduoda veistis toliau. Druskos 
gerai pabarsczius ant kilimo 
szluojant pagelbsti iszimti že
mes ir neleidžia dulkėms kilti.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

JI ik. A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens ) 
ir žiemos. Dar esame pasirengs jumis parodyt viso- Į 

kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu. II
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu Jr siutu. Teipgi puiku gatavu i
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- ' 
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu Į 
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, \

Pirkite savo sziltus apredimus pas: /

|k| All I A IZ Al V f® A I Tik-ką išėjo iš spaudos knyga vardu H B I OHl "AMERIKA“. Tai yra rinkinys j vai-
riti faktų, žinotinų Amerikoje gyve-, 

nantiems ir Čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K. Račkauskas, ‘'TĖVYNĖS'* 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika.

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai........................................75c
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas:

M. J. Damijonaitis 901 w
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuves katalogo.
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THE GLOBE, 133 West Centre Street.

W. RYNKIEWICZ 
..........NOTARIUSZA8..........
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PRIVATI8ZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS

W. TRASKAUSKAS
—GRABORItS-

P-t 1 !j|į‘i f.Įr t1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

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

Kaip užlaikyti cirata.— Cira- 
tos niekuomet nereikia trinti 
su muilu, tik atsargiai nubrau
ki! su minksztu plauku szepe- 
cziii ir numazgoti su skaruliu 
pavilgytu piene pusiau atskies
tame vandeniu, o be muilo, 
nuszlųotyk sausai senu mink
sztu skuduru. Szitaip cirata il
gai galima užlaikyti kaip nau-

Kaip palaikyti augalu ir geliu 
spalva džiovinant žolinczius.— 
Reikia paimti 1 drachma hy- 
drochloriszkos rugszties (hy
drochloric acid) ir sumaiszyti 
su 9 uncijomis ir 3 drachmo
mis alkoholio: pirma džiovini
mo žoles ar gėlės reikia pavil
gyti szitame miszinyj ir paskui 
tudjaus džiovinti; nuo szito ne 
tik užsilieka spalva, bet i’’ 
greicziau sudžiusta.. o

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
ai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuoj aus 
pas mane lietu viszka, prisius - 
kite 2c markė del atsakimo

Andrius Kairaitis,
6 S. Vine St.

Shamokin, Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizinu, 
negalėjau iszsigydyt be pagial- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgęriau 4 bonkos pasveikau. 
Labai gerai vėlinu visiem prie-

betojaš.
- -

/ 71 church St.
j Edwardsville, Ira.

DIDELIS DIDELIS BALIUS

SAPNOR1US
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 

Sapno. Szitoj knygutei teipgi rmdasi

Planetos ir visoki Burtai

4&6 coliu (lydumo248 Puslapiu

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 
e •

50c.
IHhanoy City, PaW. D. Boczkov/ski-Co

“PRAKERTA”
Meilingas Kriminalas Apraszimas 

202 puslapiu - 6x9 col dydumo - Preke 35c.

Puiki istorije apie...

Jorjasz KorczaRa
262 puslapiu. 6xco^u dydumo. Preke 35c.

urjarpoj; pas

W.D. Boczkov^ Co. Mahanoy City, Pa

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

Paszport>-^Jel keliaujanoziu pampinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greioziause 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,, raazykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies,

Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedinima Pinigą.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasyklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.

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

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

PUIKUS LIETUVISZKAS MOTELIS
/'C KITTO AI ®®l*szancka8» Savininkas 
xzJLilv a k; South Baltimore Street
linTPI — Wi&e«.Barre,Pa.

JI _ ) Skersai Central R. Ii. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

3’ouiig.' ■.own, Ohio Progresi 
yiszkas Klubas parengė Baliu 
31 d. Gruodžio. (Dec.) 1915 m. 
aut Rumania sales, 645 Poland 
ir Gibson Strs. Prasidės 6-ta, 
valanda vakare ir trauksis lig 
vėlybai nakeziai. Inžanga po- 

irai-$1.00. Apricz szokiu bus 
kelios zobovos, kaip lekiojanti 
krasa, ir meszkera, teip-gi bus 
duotos dovanos. Kas gaus dau- 
giause atvirueziu tas gaus pir
ma dovana, bukietą geliu, an
tra dovana, auksinis laikrodė
lis; todėl vietiniai ir aplinkines 
lietuviai, neužmirszkit szio 
linksmo vakaro.

Komitetas.

1. — Iszduoda Thrift Korcziuke ant 
kurios galima dėti po lc, 2c, 5c bile kokia

’ diena.
2. —^Galite daryti 50 depozitu ir aplanky

ti visa suma su procencziu.
3. —Nereike laukti visa meta del sudėji

mą tu 50 depozitu.
4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz

j ūso paezedžiu.
5. —Deszimtukinis depozitai susidedant

is isz 50 deszimtuku yra geras būdas del 
vaiku.

6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus
musu lc. 2c, 5c Thrift Korcziukes

būda. Galite iszsirinkti sau viena iszr musti^ 
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia 
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suczedinima pinigą.

. 7.—-Thrite tiesa paskirti sau bile kokia 
. suma ir bile kada galite iszimti.

Merchants Banking Trust Company 
Mahanoy City, Pa.

1

i

202TROY ST., DAYTON, O.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite 
per mane- Jaigu norite pirkti Szipkorte tai 
pirkite nog manes o busite visame užgan - 
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes i?14,000 ir esi u po kauczija ii 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami api 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stamps

ŽEMAITIJOJ® ’
* ———< ■ •7>-:v7

Gydo 
paprast;’ 
kaipo ia

PRJĖlLES: 25c. ir 50c. f; 
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ APTIEKO.I
! 237 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Geriausias būdas del įtrinimo 
•Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Ricbter’lo

PAIN’EXPELLER
Jau nuo 50 metŲ yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

2ūo. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
X4>80 Wethington Street, New York, N. Y.

DIDELIS BALIUS

Iszkele Lietu viszka Parapi
ja isz St. Clair, Pa. Balius at
sibus Subatoj pirma diena Sau
sio ant Kolombijos sales. Pra
sidės nog piet ir trauksis lig 12 
valandai nakczia. Inžanga 25c. 
moterem ir mergoms dykai. 
Ateikite visi ne tik isz St. Clair 
nes ir isz visu aplinkiniu mies
tu ir miesteliu o turėsite links
ma laika.

DIDELIS BALIUS
Parengė Sz. Jurgio kareiviu 

draugyste isz Girardville, Pa. 
ir atsibus Petnyczios vakara 

, 31 Grodžio ant Union sales.
Balius prasidės 7 valanda va
kare ir trauksis per visa nakti. 
Ateikite visi seni ir jauni o ga
lėsite praleisti linksmai szita 
vakara ir laukti nauju metu, 
Inžanga 25c. Vaikams ir mer-

I ga i tems 10c

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- ■ 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu- 'J 
tu jiems priemni ir su i 
nauda, o j u pinigai kad 1 
visada butu užlaikomi į 
atsargiausam bude, &

Geras Materijola*

ir Ger Darbas

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

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi 
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius.

Padaro “Model Keystone” 
“Canopy Pair” ir “Real 
Apollo” gerais Pecziais.

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

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locnlnlkas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu Baigtu | 
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso J 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu f 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- J 
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis į 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu į 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu | 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. f 

Ramonat Hardware Co. I 
113-115 S. Main St*, Shenandoah, Pa. J

ddv---'_ -.
felen-

puuz- •
f plika

Vyrsz Millijom
Dekavoniu už geradejPt

Su musu teisingumu, z 
na visi žmonies, jeigu p U 
ka, pleiskanų yra nieže @ 
kai visoki, pusplike gal /z 
galva yra ant to pagelb w
va nuplikus žvilga, jeig^i) aplau 
kiu yra tai galima ataugi^ kad ii 
senyvam žmogui plaukuti 1 musu 
naujausioms gyduolėms. ai kam 
lauktiė ilgai nereike ne d.’2> -i laukti 
bet raszik laiszka. mumis, ižmimk 
paduotie savo adrese dab^pykai gy 
dymas. į

Prof. J. M. Brurdza-lo*
Broadway A So3-th.

i *««■***»••■*■ feWMHH
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