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ISZ AMERIKOS.
New Yorkas dabar didesnis 

už Londoną.
New York. — Paskutinis su 

raszas gyventoju ,parodo, buk 
miestas New Yorkas yra d i 
džiausiu miestu aut svieto per- 
virszindamas gyventojeis mies
tą Londoną.

Pavietas Londono turi szian 
dien 4,521,<358 gyventoju o 
“Didysis Londonas” su užmies 
ežiu turi 7,251,358. Pavietas 
New York 1910 mete turėjo 
4,766,883 gyventoju o teip va
dinamas “Didelis New York” 
su užmieseziais turi 7,383,871.

Trecziu didžiausiu miestu 
yra Paryžius turintis 2,846,000 
gyventoju o ketvirtu yra Chi- 
cagas su 2,168,151 gyvento
jeis.

LAIVAS NUSKENDO, 300 PRAŽUVOTorpeduotas per submarina. Ant laivo radosi amerikoniszkas  konsulis ir kiti. Vilniuje kruvinos riauszes.
Pasisveikinimas gyminiu sugrysziancziu isz kares milemu ypatų.

ATSAKYMAI.

Gromata kelioneja per 55 me 
tus.

Los Angeles, Gal. — Profe
sores W. D. Ward, kolegijoi 
Occidental, aplaike gromata 
ana diena, kuri buvo jam isz- 
siunsta I860 mete, per savo tę
va kunyguži Saumela Warda, 
dienoje kada balsavo ant prezi 
dento Lincolno.

Kokia kelione toji gromata 
atbuvinejo, tai niekas tos slap
tybes neiszrisz.

Už mandagu pasielgimą ap
laike turtą.

Whitehall, Mass. — R. B. 
Lunden, aplaike žinia tomis 
dienomis, buk pasiliko sukce- 
sorium 150,000 doleriu po mi
rusiai kokiai tai Mrs. Owns- 
tadt. Isz pradžių negalėjo sau 
moteres atsimint, nes kada per 
skaitė gromata prisiunsta nuo 
mirusios advokatu atsiminė vi
sa atsitikima o buvo teip: Va
žiuodamas viena karta karuku 
San Franciske, kelroleka metu 
adgalios, paregėjo stovinezia 
gana senyva motore kuriai nie 
kas nenorėjo atyduot savo vie
tos. Susimylejas ant senukes 
ir atsimindamas apie savo mo
tina, pakylo ir paprasze stovi n 
ežios idant sestu. Senuke grą
žei padekavojus už mandagu
mu, paprasze jojo adresa ir 
pravarde kalbėdama, jog to 
niekad neužmirsz ir dalaike sa 
vo žodi. Neturėdama jokiu gi
miniu paliko jam visa savo tur 
ta, nes suprato gerai, jog jago 
jiaja paguodoj o tai guodos ir 
josios turtą.

Del szunio nusižudė.
Seattle, Wash.,— Vakar 

czionai nusižudė turtingas pi
lietis George R. Wall. Jam bu 
vo pranešta, kad miestas paga
vės jo sznni, už kuri miestui 
nebuvo užmokėta, ir tasai elek 
tra nužudytas. Wall isz to sus1 
rūpino ir papilde saužudyste.

Iždure sau akis su špilka.
Jacksonville, Fla.— Dense, 

aktoris prie Kalėm krutaneziu 
paveikslu, iszdure sau abi 
akis su špilka o visai apjako. 
Tris nedėlios adgalios, Dense 
szove savo paežiai in aki isz 
pavydumo, nuo ko apjako ant 
vienos akies ir norėjo atkentet 
panasziai.

Linksmas buvo regėjimas priesz Kalėdas ant Viktorijos geležkelio stoties Londone kada kareiviai, sužeisti ir paliegia ant sveikatos sugryžo namon. 
Tenais juosius pasitiko motynos, paezios ir milemos. Pasisveikinimas buvo sujudinantis ir karsztas, kaip patis galime dasiprast dirstelėdami ant paveikslo.

C. Y. Fontanet, Ind.— 
Teip, visa Vilniaus ir Kauno 
gubernijos randasi rankosia vo 
kiecziu. Vargei tamistai pasi
seks pargabenti isz tenai s my- 
lemas ypatus. Pažinok tamista 
nuo szipkprcziu agento. Nes 
kaip jau patys isztyrinejame, 
tai niekas isz tenais negali isz- 
keliaut.

Saliuninkui. — “Katalikiszki 
saliuninkai turiatsimyt norints 
pardavimas svaiginancziu gė
rimu ne yra uždraustas per 
Bažnyczia, bet yra pilnas pavo 
jaus. Jago galima, privalo už- 
siymti kitokiu— naudingesnių 
bizniu. Ant galo, neprivalo 
pardavinet gėrimu del vaiku ir 
paprastu girtuokliu, uždaryt 
saluna Nedeliomis ir niekad 
nepavelin t susirinkusiems sa- 
lune keikt, priesztaraut priesz 
Dieva ir nepriderancziai plo- 
vot.”— Cfr. Actą et Decreta 
Co. Plen. Balto. III. 1884.

Miss R. D Charleroi, Mich. 
— Patogiausi jaunikaicziai, 
sveikiausi ant kūno ir duszios, 
randasi Lietuvoje (bet ant ne
laimes ne dabar). Po tam seka 
Lenkai, Tyrulei ir Italai.

Ant kaimo.

— Va j ei! va j ei! kurnu ti, k a 
asz pradesu: szuo pagedo, bo
ba pasigėrė, karve apszlubo, 
o kūdikis teip klykia grin ežio
je, jog net langai skamba! . . 
Vajei! vajei!

— O ka kumute, jeigu jau 
tiek bedu ant tavęs užsivertė, 
tai apieravok Ponui Dievui, o 
ka daugiau, tai pasi kalbėsi va 
pas Joszku, tiktai žinoma te
nais ant sauso ne sedesiva, ba
tai ilginasi ir rodą ne gerai ei
na.

London.— Dydelis laivas “Persia”, kuris plauke isz Lon
dono in Bombeja, likos torpeduotas per submarina ir trum
pam laike nuskendo.

Terp pasažieriu randasi amerikoniszkas konsulis Me Nee
ly kuris plauke in Adena ir da du amerikonai.

Ant laivo randasi 160 pasažieriu ir 200 jurininku. Nelai
me atsibuvo arti salos Kretas. Kaip mena, tai arti 200 ypatų 
nuskendo.

Vokiecziai turės už tai atsakyti, nes jago amerikoniszkas 
konsulis isztikruju pražuvo, tai už tai nedovanos.

Vilniuje kruvinos Riauszes.
Kievas.— The Chicago Daily News specialis korespon

dentas Gibbon pranesza, kad tomis dienomis Vilniuje gyvento 
j jei buvo .šukele baisiausias rauszes priesz vokieczius. Riausziu 
priežastis — Auszros Vartų stebuklingojo M. P. paveikslo isz 
nykimas. Gyventojai eme spėti, kad ta paveiksią vokiecziai už 
grobe. Gimė baisiausias Įnirtimas. Gatves prisipildė žmonė
mis. Imta vokiecziams grasinti. Tuomet vokiecziu karuomene 
eme szaudyti in minias. Daug žmonių nužudyta, daug suimta.

Priverstinas kareiviavimas Anglijos.
Londonas.— Anglijos ministerija, kaip praneszama isz 

isztikimu szaltiniu, nusprendė investi Anglijoj priverstina ka
reiviavimą visiems nevedusiems vyrams. Keletas ministeriu, 
kurie tam yra prieszingi, gal but rezignuos, bet szis sumany
mas vis vien, sakoma, bus paduotas parliamento apsvarstymui 
ateinanezia savaite.

Paskandino du austru torpediniu laivu.
Paryžius. -- Oficialiai paskelbta, kad susirėmime su tal

kininku laivynu du austru torpediniai laivai liko paskandinti 
ties Cattaro. Vienas torpediniu laivu—Lika paskendo nuo mi- 
nos, kitaš
kai vai pabėgo. Jie plauke bombarduoti Durazzo, Albanijoj.

Vien Novo Nikolajeve mirė 7,000 belaisviu nuo szaltiniu.
Berlynas.— Overseas žinių agentūra pranesza, kad tuks- 

taneziai belaisviu suimtu rusu ir iszgabentu in Siberija mirszta 
nuo ligų epidemijų delei stokos priežiūros sanitariszkuju sąly
gų. Ji ta savo žinia remia pasakojimais austru ofieieriaus, su- 
gryžusio isz nelaisvės, kaipo nebelinkanezio toliau tarnauti ka 
riuomeneje.

Vien Novo Nikolajeve mirė 7000 belaisviu nuo sziltines.
Krasnojarske labai blogos sanitariszkos sąlygos ir belais

viai ten labai kenezia; priegtam sargai vagia ju maista.-

Kaip Rusija gelbsti suželtiems.
Petrogradas. — Tik-ka iszleista atskaita veikimo guber- 

nijimu ir miesto tarybų Rusijoj. Atskaita paduota nuo pat 
kares pradžios iki gruodžio 15 d. Isz jos matyt, kad guberni- 
jiniai Rusijos komitetai iszleido prižiūrėjimui sužeistu karei
viu 340 milionu doliariu. Rusijos miestu komitetai iszleido 16 
milionu doliariu. Ju iszkaszcziais užlaikoma 242,105 lovos li- 
gonbueziuose. Kares departamentas, apart to, užlaiko 160,000 
1 T-l 1 U T t-VA t <-< 4- C\ (\ U . z-1 z-x r. L r 1 r< I

Dideli szalcziai Europoj.
Londonas.Isz Christianijos—praneszama, kad sziuosmet 

abelnai Europoj yra labai asztri žiema, o Skandinavijoj (Nor
vegijoj ir Švedijoj) salcziai pasiekė negirdeto asztrumo. 
Gruodžio 22 d., pavyzdžiui, mieste Stockholme buvo 40 laips
niu (sulyg Fahrenheit), mieste Vardoe — 72 laipsniai, o Jewt- 
lande— 97 laipsniai, szalczio. Panaszaus šzalczio niekuomet 
Skandinavijoj nėra buvę.

Serbijos karalius pabėgėlis.
Brindisi, Italijoj. — Serbijos karalius Petras atvyko ežia 

ant Italu skraiduolio. Iki sziam laikui jis atsisakinėjo palikti 
savo armija ir tik savo sunaus vereziamas, pagalios sutiko 
tapti pabėgėliu. Sūnūs, sosto inpedinis, nurodė tėvui, kad bus 
geriau jeigu, jis užezedys savo sveikata, kad galėtu vėliaus su
grįžti ir vesti perorganizuota serbu armija.

lovių maskvos miestas —- 75,000, Raudonasis Kryžius —.40,- 
000 Gubernijines tarybos užlaiko 41 pilnai prirengta taukini 
sužeistu pervežimui ir 40 kompanijų studentu mediku.

Maskoliai laimėjo Bukovinoja.
London. — Maskolei paėmė kelis fortus prie Czernevicu, 

Bukovinoja, užduodami dydeles bledes austrams ir vokie 
ežiams. .Iago maskoliai su savo pagialbininkais užyms Balka
nus, tai Turkai pražus. Ant Rumunijos rubežiaus kares linije 
traukėsi ant 300 miliu, liet maskoliai kariauna naršei ir stūmė 
nevidonus atgal. ,

Petrograd. —Žiemiu dalyje Czartorysko, vokiecziai už-1 
į klupo ant maskolių pozicijei, bet likos naršei atspirtais su di- 
Į dėlėm liledem. Aplinkinėje Czernovicu maskolei '

Namas sudege, 200 be pa
stoges, daugelis susižeido.

Philadelphia.— Daugeli
ypatų susižeido szokdami per 
langus kada ugnis apėmė ap
artamento narna Bellevue ant 
Wylie ulyczios. Du szimtai 
ypatų ne teko pastoges ir savo 
turto.

Ugnis teipgi sunaikino fabri 
ka Mellog <£■ Sons ant Spring

Mokykloja.

Daraktorka:— Katras man 
vaikai pasakysite, kas drūtes
nis už karalių?

Vaikas:— U-gi tūzas!

Gilukningas žmogus.
Ona pleperiute kalbėjo in 

savo tetena:— Asz turiu jau
niki labai turtinga, nes kad ir 
kurezias, tai nieko ne kenke.

Tetėnas:— Tai laimingas 
žmogus jog kurezes, už tai nepaėmė kelis Garden uliezids, padarydama

—Triglav paskandintas talkininku kanuoliu. Kiti i fortus, 15 aficierus, 850 kareiviu, 8 maszininius karabinus ir bledes ant 8100,000. Septini girdės tavęs per diena plepe-------- , -- , - ------------
Į viena armotelgv'lel metimo bombų, 

szii
ugnagesiai likos sužeistais. ruojent.
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KAS GIRDĖT? Į varpai iszkeliavo in Moskva
ant apsaugojimo priesz užejr- 
ma nevidono.

ro- 
už- 
isz

Metas tūkstantis devini szirn- 
tai penkiolektas jau užsibaigė. 
Visi vargai, rupeseziai, nuos- 
i uoliai, naudos, linksmybes 
kokias apturėjome, perejo ar
ba perejs. Su Nauju Metu in- 
ejname in naujus ergelius, ru- 
pesezius, užsiėmimus, links
mybių ir t. t.

Vienu žodžiu užbaigėme 
kanda savo gyvenimo su 
baigtu metu o pradėsim 
naujo.

Su pradėjimu Naujo Meto, 
tegul kožnas gerai apsvarsto 
pats save. Tegul dirsteleje in 
praejte ir lai pažinsta savo 
klaidas ir gerus darbus, tegul 
gerai apmansto ka nuveikė 
gi aro del savo artimo ir pats 
sau, tegul kožnas stengėsi ap- 
skaityt savo finansiszkas* ir 
moraliszkas bledes ir suligyna 
su nuopelnu.

Kožnas geras biznierius, kož 
n as geras gaspadoris tokia me
tiniu rokunda daro, nes tai 
duoda jam proga padarinio 
planu ant kito meto, idant ga
lėtu atejteje padaugini savo 
pelną, o sumažini trotas ir ne
smagumus.

Priesz mus Lietuvius, guli 
labai liūdna atejtis. Iszsky- 
riant musu ypatiszku reikalu, 
guli ant musu pecziu dydele 
sunkenybe paszelpoje del mu
ku Tėvynės, kuri randasi to
kiam pavojuje, kokiam per 
amžius ne buvo. Bet bukime 
geros vilties ir darbszaukime 
su noru ne apsileisdami ne ant 
valandėlės su darbszavimu ant 
tautiszkos dirvos, nes atsimyki 
me apie tai, jog kuom bus ge
resne atejtis musu Tėvynės ir 
musu tautos, tuom bus geresne 
ir lengvesne atejtis del kožno 
isz mus.

vania czion 
kuris rasze

žmo
nė
se-

redakcijos pri- 
deszimts kopijų

Turime visokiu žmonių ant 
svieto, kurie pažinsta sarmata 
ir turi savije “unaro”. Bet ran 
dasi ir tokiu kurie paymtu 
paskutini skatyka nuo lavono 
akiu, neturinti sarmatos ne jo
kios jauslos del savo artimo.

Tai vis da nieko. Ižduoto- 
jai laikraszcziu daugiausia 
keneze nuo teip vadinamu 
“praszancziu kiaulių” kuriu 
terp skaitytoju tankei atsiran
da o viena isz tokiu perstaty- 
siu del musu skaitytoju.

Pasibaigent senam metui, 
apl ai kerne gromata nuo 
gelio (kuriu 
minavusi me) 
kaneziai:

“Meldžiu 
siunsti man
juso laikraszczio kuriame til
po žinute apie mirusia mano 
gyminaite. Teip-gi praszau 
apgarsint atejnancziani numa- 
ri apie ženybas mano Tirolio ir 
pajieszkojima mano pusbrolio. 
Padarikyt man ta loska, jago 
nieko ne kasztuos apgarsint, 
jog asz turiu ant pardavimo 
arkli ir vežimą. O kad mano 
prenumerata jau iszsi baigė, to
dėl meldžiu laikraszti sulaikyt, 
nes laikas blogas o asz ant 
laikraszcziu negaliu mėtyt pi
ningus”.

“That beats the devil!” kaip 
anelikas isztare, bet pagal mu
su iszsitarima, tai tokis žmo
gus “bitiną visa pekla, su jo
sios gyventojeis.” Gerai žmonis 
kalba, jog jago kiaule turėtu 
ragus tai ižbadytu visa svietą.

SAULE

Moteriszkos žinutes.

AUSTRO-VOKIECZIAI GESINA DEGANTI N AM A NUO BOMBOS
SERBIJOJ

Serbijos gyventoje! nelabai yra užganadyii isz nepagedaujamu svecziu Austru ir Vokiecziu, kurie užklupo ant ju 
kaip amaras. Gyventoje! neiszejna isz namu ir niekame nčprigialbsti prieszams. Tula diena užsidegė namas nuo numestos 
bombos, kuri vokiecziai turėjo patis gesint, nes miestiszki ugnagesiai visai nepribuvo gesint ugnies.

* Kentukije surinko 8,000, 
000 svaru kanapių.— Italijoj 
surinko vinvuogu 3,820,000 
tonu.

" Jeruzoline randasi alyvos 
medžiai turinti suvirszum 800 
metu.

" Kožnas amcrikoniszkas 
gyventojas sunaudoję ant meto 
100 svaru druskos-

Isz žemes iszkasa per me
tus aukso už §60,000,0 0.

kareiviu.

KUR BUNA?
Mano pvs-brolis—Juozas Uin-kas 

2 metai kaip Amoiike—pirma gyve
no Chicago, 111., paeina isz. Kauno 
gub.. Raseiou y ar.. KUtininkn par., 
praszaii atsiszaukt sntadreso: )y <-l) 

Stiney Burr eesis, 
113!) E- Malumy Avė.

Mahanoy., City Pa.

Szitas metas del mergų, 
Bus gilukningas del nekuriu, 

“Leap Year” vadinamasis, 
Mergos vyrus <sau rinksis.

Pradedant iždavysta “Saule” 
vela su pirmu numaniu, su dy- 
desne vilcze, dydesniu pasi- 
szventimu del musu skaitytoju 
kuriu szeimyna pasidaugino 
milžiniszkai, aplankydami 
daug laiszku isz visu daliu O
Amerikos su pagyrais, velini- 
mais ir prižadėjimais, už ka 
siuneziame kanuodydžiausias 
padėka vones musu skaityto
jams. Isz musu szalies stengsi
mės intikt visiems, bet tai yra 
baisei dydele užduotis —intik- 
ti tukstaneziams, nes kaip prie 
žodis skelbe: “vienam žmogui 
sunku intikti daugeliams, bet 
daugelis gali intikt vienam” 
Negalime rugoti ant skaityto
ju, nes kožnas atsiligino ka 
buvo kaltas o da ir kitus pri
kalbino prie skaitymo “Sau
les”.

Mažas kaimelis provincijoi 
Vali jos, Anglijoi, turi sekanti 
trumpa užvardi valiszkoje kal
boje: Llanfarpwllewyngylleo- 
gerychwyrndrobwillandyssio- 

gogoch. Amerikonai, kurie 
rūgo jo ant lietu viszku miestu 
paduotu kariszkuosia telegra- 
muosia, dabar praszo Dievo 
idant kare neperejtu in Valija, 
nes tada nevienam liežuvis su 
tintu o gal ir isz proto iszejtu 
jago tokius, vardus turėtu lan
kei isztarti.

Skaitome kariszkuosia tele- 
gi'amuosia sekanczia akyva ži
nute: “Ant kaires szalies upes, 
pulkas Latviu, (o gal ir Lietu
x'i u) užklupo ant nevidono su 
bagnietais. Vokiecziai pabėgo, 
palikdami daugeli užmusztu 
ir sužeistu ant lauku”.— Teip 
skelbe žinia isz Petrogrado.

Argi aplinkinėje Rygos ne
galėtu rastis pulkas susidedan
tis isz vienu Latviu ir Lietuviu 
kuriu ten daug randasi. Turė
kime vilti, jog teip yra.

Kada visus varpus nuėmė 
isz bažnycziu Minske, mierije 
apsaugojimo juju nuo nevido. 
nu vokiecziu, pasirodė, jog dy- 
desne dalis juju turėjo lenkisz- 
kus paraszus arba lotiniszkus. 
Nekurie isz tuju varpu yra isz 
labai senoviszku laiku. Kaip 
duodasi suprast isz metu patai 
pintu ant tuju varpu, tai ne
kuriu paeina isz XV amžiaus, 
likos atlietais trumpam laike 
po užvedimui tikėjimo szvento 
Lietuvoje. Dabar tieje seni

Nekurie auganti jauni lie- 
tuviszki amerikoniszki vaikai, 
kalboje terp saves vadina savo 
tęva kaipo “Old Man”, arba 
“senu diedu”, o daro tai be jo
kio apsvarstimo ka papuola 
ant dydelio paniekinimo. Jau
nikaitis, kuris ne turi ant tiek 
paguodones idant savo gymdy- 
toju vadyt “tėvu”, pasirodo 
dydeliu pusgalviu.

Jago tokis pusgalvis (o lan
kei randasi ir pusgalviu) ap
maustytu kiek tai jojo tėvas 
nukente idant jin iszaukleti, 
tai turėtu dydesnia del jo pa- 
guodone ir gėdintųsi vadinti 
jin “Old Man”.

Gal tada, kada jojo tėvelis 
silsesis kapuosia, atsimins to- 
kis neiszmanelis, jog tėvo ne 
guodojo. Kada vėliaus iszgirs 
žodžius “The Old Man” isz lu
pu savo vaiku, tai bus atligi- 
nimas už jojo pasielgimą su 
savo tėvu.

Ar bus jam tieje žodžei sma 
gus girdėti, tai abejojame. 
Juk Dievo prisakimai 
mokyna guodot tęva ir 
na savo prie ko turime 
kintis.

mus 
moty- 

ir tai-

mieste 
lietu

Praejta ketverga, 
Sheboygan, Wis., mirė 
viszkas kunygas Vincas Var- 
nagiris. Tolimesnių žinia pa
talpinsiu ateinancziam numa- 
ri, nes telegramas atėjo už vė
lai.

•— Ona Vohsieckierie isz Jo 
liet, III inkiszus liežuvi in du
rti plyszi kada barėsi su savo 
vyru, tasai duris užtrenkė ir nu 
kirto jai liežuvi. Tinkama 
bausme už priesztaraviraa vy
rui.

Vienam miestelije Luzernes 
pavieto, Lietuvis apdaužė gana 
smarkiai savo priesiegelia, už 
tai, kad pardavė laikrodėli ku 
rial vyras padovanojo ant var
duvių. Pasmauktas priesz soda 
aiszkinosi tuom, jog apie tai 
nežinojo jog Amėrike uždraus
ta muszti motere kaip koki gy 
vuli. Rosijoj—kalbėjo in sli
džia—galėjau muszti motere 
kiek tik jai isztilpo, nes tai 
vienatinis būdas užlaikymo 
malszumo szeimynoja bet neži
nojau, jog Amerike to negali
ma daryt”. Sudže dirstelejas 
ant kaltininko suriko: “Dvide- 
szimts penki doleriai bausmes 
ir 65 dienas už krpteliu, idant 
apsvarstytum gerai ameriko- 
niszkas tiesas ir kaip turi guo- 
duot moteri savo.

— Helena G.. . pati -Juozo 
G... (miestas apleistas per cen- 
žura) innesze .skunda prieszais 
savo vyra ant persiskyrimo, su 
kuriuom apsivedė 5 metai ad 
gal; jieje tada turėjo vos 15 
metu. Persiskyrimo reikalauje 
del to, kad vyras su jaja pasielg
davo žveriszkai. Jau buvo ap
leidus jin, kelis kartus, bet vis 
sugryždavo. Jauna motere, pa
davė svarbjauses priežastes, jog 
niekad neturėjo ramumo mote- 
riszkam luome, (o gal del to, 
jog reikėjo namie dirbti, bur- 
dingierius apžiūrėti, o ežia no
rėjosi jai vesti linksma gyveni 
ma.)—■ Tegul szitas atsitiki
mas buna persergejimu del ne 
kuriu musu mamužių idant ne 
leistu savo jaunu dukrelių už
vyru.

— Dickson City, Pa., neše- 
nei sudegė namas naszles Jero 
cziauckieues. Kada liepsna nže 
me visa napia,.kas tokis pake
le larumą, jog ant virszaus ran 
dasi penki tukstanezei doleriu 
Keli ugnagesiai gavosi ant vir
szaus nes piningu nesurado, nes 
buvo priverstais apleisti nes 
gruvanezios lubos nedave jiems 
laiko. Piningai sudegė su na
mu. Naszle aplaiko juosius kai 
po posmertine po vyrui—na
mas buvo vertas suvirszum 
tūkstanti doleriu.— Yra tai ge 
ra jiersarga del kitu moterim

idant piningus taipyt bankuo- 
sia o ne materoeuosia ir pan- 
cziakoje.

— New Britain, Conn., ba
dai nekurios moterėlės ir jau
nos mergynos nupuolė ant tina 
ro perkineja gyduoles ant sulai 
kima gimdymu o aptiekoriai isz 
to gerai papelno—-nuo 25 lig 
100 doleriu. Tokie, aptiekoriai 
visai nesislepe su savo biz
niu ir už piningus duotųsi pasi 
kart. Tokios moterėles randasi 
dideliam pavojuje savo gyvas
ties. **

— Neknriubsia apigardosia 
daugelis bevaikiu moterių o ir 
tokios ka turi tik po viena kudi 
ki ir pasirodinėja kaip tai kal
basi “poniszkai”, sutvėrė dran 
guve, kurios tikslu yra—nu
duoti priesz vyra visokes ligas, 

'idant vyras pavėlintu del svei-

iszminties. Bet ne ymkie ir to-!ta karsztus (ąlkoh 
kio, kuris ne turi del tavęs ge
ro žodelio, nes po szliubui gali 
būti del tavęs tikras bjaurybe.

11) Saugokis žmogaus, kuris 
su darželiu i-zklausineja tavęs, 
kiek tėvas turi turto.

12) Ne tekek už tokio kuris 
paniekineja savo levus o ir ta
vo.

13) Ne ymkie žmogaus, apie
kuri neesi persitikrinus, jog 
mislina tik apie tavo ir ne ro
do saldžiu akucziu del kitu i 
merginu.' i

■ 14) Szalinkis kaip nuo vel
nio tokio žmogaus kuris megs-

mus, nes su tokiom turėsi tikra 
pragaru.

AKYVOS ŽINUTES
Fabrikai Naujoj Zėlundi- 

joi padirbo praeitam meto ge
lumbes už §400,000.

Hali j e. pargabeno isz Ame 
riko in trauki szesziii menesiu 
lavono ir produktu už §325, 
794,050.

Į ■■ Ministerisfikarbo-McAdoo 
lpadavė užmanymą, idant kož
nas kuris aplaiko algos ant me 
to §2,000 mokėtu padotka.

t

SKAITYK
Moraliszba Kabala, katraiszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriauia Burylda, sudėjo Cigcnka isz 
Egipto Rubiną Snlva, perdėjo ant 
I.ietnviszko D. T .B. - Preke l(‘c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingianas 
Clialdiszkn, Persiazkn, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoni-zku Bnrtiniku 
Preke « 1<V

Prisiimkite 25c vertes stempii o gausite 
visas tr's Knygutes per paežiu.
Ka ziiis nusiuatiaaa oi« apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

e tau puikius 
ja- meilingas 
■intis, sveikos

«fc-

o
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katos važinėt automobileis, at
silankyti’ in teatrus, reikalaut 
puikiu rakandu, karpetu ir t.t. 
o tai vis kaipo gyduole del at
gavimo sveikatos.— Geras bro 
1 isz k as isz m i si as.

—Bobu reporteris-

Del tuju ka ketina iszte- 
ket už vyro.

Užaugia merginos, kurios 
mano iszteketi už vyro, lai pri
ima ir gerai atsimena ant se- 
kaneziu rod u:

1) Ne tekek už vyro, kuris 
ateina namo yelybu vakaru, 
ne kaip prižadėjo ateiti.

2) Ne tekek už žmogaus, ku 
ris turi turėt draugus ant pa
silinksminimo.

3) Ne ymkie, žmogaus, kuri 
susekiai ant melagystes.

4) Ne ymkie vyro, kuris ne 
turi mięlaszirdystes del žvėrių 
o tik žiuri ant patogumo.

5.) Ne ymkie už vyra lėliu
kės, bet tokio kuris vaikszczio- 
je su suodinu kalniereliu.

6) Ne tekek už vyro, kuris 
myli visokius .papuoszus, žie
dus lencugelius ir t.t.

7) Ne ymkie vyro, kuris ru- 
gojo, jog negales tave iszmai- 
tyt isz savo algos. Kas gi butu, 
kai ji isztekesi už jo?

8) Ne.tekek už tokio, kuris 
tau negali (Įrašei žiūrėt iri akis 
arba paduoti szirdingai ranka.

9) Saugokis tokio žmogaus, 
kur iszjuokiileja kitus. Gal ir 
isz tavęs juoksis.

10) Ne ynikje tokio žmo
gaus, kuris zauį 
žodelius ir rasz
gromateles,

Narsus DarbininkaiAuksztuju Namu
muosuodami kujus, variuodami tonus plieno 

ir geležies, auksztai ore — tik narsi vvrai gali 
laikyti toki darba. Bet tik szviežias, saldus, 

. nunuokias NAVY Tabakas turi but naudoja- 
< mas idant padaryti vešu, saldaus kvepejimb 
; cigaretus kurie tie narsus vyrai i 

isztisa diena su sveiku pasigėrėjimu.

GAIL & AX

N AVY
Long Cut Tobacco

Geriausias Tabakas, Geriausiam Pakeli j
NAVY tabakas yra czisto aukso-rusvas ko

lono nunuokes tabakas—atsargiai pasenejes lig 
trijų metu idant in gaut ta puiku Burley geru
ma, ir saldu kvepejima. Nesiranda kito taba
ko ka turėtu teip stebėtina srnoka ir priimnu 
kvapa kaip N A V Y tabakas.

Lengvai iszmokti susukti szita 
puiku NAVY tabaka in 

cigraetus tabakas ne- 
Jszpuola nei nėisžsi 
rita isz popierukes.

NAVY tabakas yra 
įpulariszkas tabakas 
Jaro visiszkai gerus 
retus, teipgi galima 

naudoti pipkeee arba prie 
kramtimo teipgi labai-geras 
tabakas.

nVVAg knygute popierukiii 
Ui RAl su kožnu 5e pakeliu 

T!<s American Tobacco Co.
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Nauja musu 'operete 
“velnias iszradejas ”

Brooklyn, N. Y.— Kiekvie 
mis, kuris mate “Velnią Iszra- 
deja” ana sukata ant scenos, su 
pras, kad szis veikalas} nėra 
lengva pastatyti, ir vienok 
kiekvienas patvirtis, kad musu 
kalboje vargiai rasis kita tokia 
operette, kuri butu taip popu 
liariszka ir musu publikai taip 
lengvai suprantama. Pasakaite 
apie tai, kaip velnias parsisara 
de pas ūkininką bernauti ir isz 
i ado degtine, yra kiekvienam 
girdėta. Pagalinus, kuomet ant 
scenos žmoneliai naujai iszras- 
tu gėrimu nusigeria, ir pir- 
miaus broliszkai bucziuoda- 
rnies, veikiai už menknieki su 
sipyksta, iszkelia musztynes, ir 
suardo netiktai visa besieda, 
bet suardo laime net naujai su 
sižiedavusios poros,— viskas 
tas taip pritirtas ir taip publi
kai suprantamas, kad ir toli
miausiai sėdinti žiūrovai, jei 
katro žodžio dainuojant per 
muzika neiszgirsta, tai isz jude 
j imu ir paczios veikmes giliau 
šiai supranta. Todėl apart ga
na dailaus p. Buksznąiczio su- 
eiliavimo, ir apart dar dailes
nes sziame veikale p. Petraus
ko muzikos, “Velnias iszrade
jas” yra lemtas tapti numylėtu 
loszimu visose musu didesnėse 
kolonijose. Atkartosime dar ir 
ta kad p. Petrauskas sziam vei 
kalni sutvėrė muzika bene ge
riausia, negu jo originaliuose 
veikaluose,— o jei negeriausia 
tai sunku butu rasti bent vie
na jo originali veikalą, kuris 
szi virszitu(mes nekalbame apie 
“vestuves” kuriu dar mums ne 
toko matyti.)

Mes minėjome jau ir ta, kad 
“Velnias Iszradejas” reikalau
ja daug triūso ir talentuoto re
žisieriaus, ji scenon prirengti. 
Brooklyno “Harmonija” veda
ma p. K. Strumskio ir prižiūri 
ma sziam veikalui pp. P. 
Buksznąiczio ir P. Norkaus, vi 
sai gerai savo užduoti iszriszo. 
Teisybe vienas isz gabiu aklo
ji u Belzebubo rolėj buvo par- 
kviestas p. A. Sodeika (isz 
Scranton, Pa.) bet sziaip visi 
kiti aktoriai— brooklyniecziai. 
P-as K. Kriaucziunas— roleje 
artoju velnio ir sziuom sykiu lo 
sze geriausiai—jo talentas tebe 
si plėtoja, ir labai gaila kad mes 
dar neturime nuolatinio teatro, 
kuris tokius gabius žmones pri 
valetu atitraukti nuo fabriku 
darbo, o instatytu in profesija 
aktoriaus. K. Brazys rasztinin 
ko roleje bene pirma syki lie
tuviu operoje parode gražuti 
tenorą, p. Buksznaicziui reikia 
atiduoti garbe ‘komiko sziuo 
sykiu suloszusio role inikczio- 
janczio Svoto. P. Kloniunas— 
artojo roleje ir P-ni M. Butie- 
niene— bobos roleje, nebūtu 
padare gėdos ir anglu geros 
klases scenoj, P—Įę P, Jurge
li ute — duktes roleje,— nors 
szi role neilga,— balso tyrumu 
ir judėjimu gyvumu parodo, 
kad ir ji galėtu būti gera ak- 
t orka, jei dažnai ant scenos isz 
eitu. ■ . .

Apskritai kalbant apie “Vėl 
nia Iszradeja” reikia “Harmo
nijai” paclekąvoti už jio pasta- 
tyma ir palinkėti pasisekimo 
bei isztvermes ateityje.

Mes turime neužmirsžti, kad 
didelis pasisekimas “Velnio 
Iszradejo” priklauso nuo cho
ro, kuris paczios “Harmonijos” 
maiszytu balsu dainomis ir pri 
dainavimais in roles, labai dau 
geliu pagražino visa scena. Vy 
ru choras, velniu rolese, taipgi 
buvo surinktas isz “Harmoni
jos” nariu ir pasitaikiusias ari
jas sudainavo tiesiog žavėjau- 
ežiu gražumu.

Mergaites ir vyrai isz “Har
monijos” choro!— Jums prigu 
Ii garbe už szi vakara, ir dide
le ateitis jus laukia, jei ir to
linus taip ne nuoalsiai dairios 
i r scenos dirvoje' dirbsite!...

... Si

Visur atsiranda, 
Ka savo vyrus varo per sze 

renga, 
Terp tu nelaimingu vyru.

Daug yra aviu.
Nemoka bobų 

Per lazda gerai
Kad užsiymtu 

Tada ne turėtu

ŠAULE

suvaldyt, 
paszokyt, 
skaitimu 
naminiu er

geliu.
Ar raislinate, jog tai naujena? 
Turime tokiu bobų ne viena!

ISTORIJE SZVENTA.“SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”
a. N110 sutvėrimo Pasaulės iki

Kristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo. 
Parasze Viskupas Motiejus Voloriczauskas-su 50 Paveikslelu.

- -
Pi.: ' 1

iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARAB1SZKOS ISTORIJOS-

Tiktai S2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

Dievuliau, mislimtn, jog per 
Naujus Metus pasilsėsiu, 

Isz miesto niekur nebėgsiu, 
O ežia isz visu szaliu tiligra-

mus. gaunu, 
Pasilsiu niekad negaunu.
0 ka, Dievo praszysiu, 

Gal perkūno iszpraszysiu,
Pajėgu jau ne turiu,

In visur nukakt negaliu:
Nes per Kalėdas už daug 

valgiau,
Tai už tai nemažai stenėjau.

Ka daryt, turiu pradėt:
J ago kas moteres nežino, 

Tai ant josios apredalo pažino, 
Toji ka neuždenge krutinės, 
Tai iszrodo ant paskutines.

Moteriszke dąvadna, 
Nesiczvierina niekada, 
Užsisago kaip pridera, 
Elgėsi kaip motere dora. 

Nežinia, kas tolinus pasidarys, 
Ar da ilgai tokius szposus va 
h ; rys. .

Niekai žmogus.
Sudži;Gpaklaiise vieno ap

kaltinto, ar jis ne turi ka 
priesz liudintojus?.

Viskas gerai, ponas sūdžiau, 
nes vienas isz juju niekai žmo
gus. Asz jiam paeze pripirsziau 
ir paniadzinau iszkelt veseile, 
o jis mano szalies ne laiko.

Teip kitados buvo.
Zidas ant jomarko:-^- Ar 

Jonai “misziugine kop! us tam 
arklus nori 100 rubliu.

— Kitaip ne bus!
— Ar žinai tu ka, Jonai, 

tegul mano prapola, as tau 
dabar dosu 75 rublus, o tu 
man rudeni atiduosi jevais už 
25 rublus ii- busiva lygus. 
Tai kaip sakai ?

— Tai tiek to, tegul bus ir 
teip!

%

Daugiause bezdžionku, 
Turime isz pribuvusiu, 

Mat “frikontri” viską laiko už 
. nieką, 

Tai niekam tikus pasilieka. 
O kad vyras valios neduotu, 
Kelis kartus in kaili, duotu,

Prie gėrimo nępratytu, 
In bažnyczia varytu, 

Tai ir gera motere turėtu. 
Ka daryt, jago pats in laukini 

pavirto. Indi joną,
Tai jn niekus pavirsta geriau 

. šia žmona?
Boba už gero vyro, 
Tai kaip už nuiro,.

O už blogo, ...
, .Ne turi nieko. .
* ''■■■■. ■ * ■ '■ -x-.

Skulkiho bobos pradėjo siusti, 
Su karsztu vandeniu plikyti;

Ne senei vienas vyrąs nuo 
darbo parėjo,

Ir kada apsižiūrėjo, 
Kad viskas neparedke, 

Pradėjo ant bobos rektie.
Boba neapsileido,

Savo žiotis paleido, 
Vyras to ne nukente,
Pora ypu užtempė.
Boba pradėjo cypt,

Ir garsei klykt, 
Kaįminka iszgirdus atėjo, 
Ir teip in apsiaszaruojusia 

kalbėjo:
“Kad mano vyras teip pačia-

! D’tlb
Tai rup............ pamatytu!

Vandens užvirytau,
Ir akis iszplikytau!” 

Kur velnes negali, boba nu- 
siuneze,

Teip ir in czion kaiminka 
prisiuneze,

Boba indrasita, 
Puodą nuo pecziaus yma. 

Plupt’vyrui ant veido, 
Ir ci ei a veidą apdegino, 

Žmuogeliui veidus apszutino, 
Skūra nuo: veido ir krūties 

nusmuko.
Ir svieto nubagas neregėjo, 
Ba akiu. atydąryti • negalėj o, 
Daktara tuojaus paszauke, 
Tas peczeis tik sutraukė.
Pasakė: jog ant vienos akies 

’ nepraži.ures,
Ligonbutije ilgai pagulės, 

Boba dabar turi didelia baime, 
Žino, jog tai didelia nelaime.

Kada vyras ižgis.
Ir namon sugryž, 

Bobai apie tai primys, 
Gerai kaulus aptaisys.

Visuosia miestuosia, 
Rytu ošia ir vestu ošia.
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PAMĖGINKIT SKAITYT
Savaitinį Laikraštį

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

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

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausią adresuodami:

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Preke 35c.

Džiaugsmas
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1'795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o.

'laoMossoagowossossoMoatoiaosaoiioB
»

8 istorijos, 141 pnslapin apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriti” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir volei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

JEZUSAS LAIMINA VAIKELIUS.

110 Puslapiu, 69p coliu dydumo.

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
W. D. Boczkowski-Co Mahanoy City, Pa

Vienas piktadarįs likos paso 
dytas in kalėjimą ant 3 
o kada v i roką ? perskaii 
szauke su džiaugsmą:

— Tat dabar mano boba 
pasius isz piktumo! Susilaiži- 
no su manim, jov gausiu sėdėt 
5 metus ir sztai laižybas laime 
jau! Hurra! Grabuolau!

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

HETUVISZKAS PASAKOMS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų • 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną . Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka. ;

A Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žęmcziugpiie.

Apie Karalaite paversta in varie
Apie Karalaite stebukl-merge,

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai mtiszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėles.
Velues ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
ZerkoĮas.
Szetoniszkas szokia
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukiis
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukieji ir apia Ra- 
ganiszka>jieda,

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir

serganti jiti Tęva. -
Szleiviš.
Mužikas Karalium,
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztnkas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Getiitiszas ir juodu

szaln Karalius.
Akmedas ir Ragnnaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apje Karaliii sultoną, jiojo sunu, 

dideli galincziu irapie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep 

tinis gnlinez'iis.
Juozas ir Marijona.
J’ussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
EJnesj Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ne-

Szliioczians duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brplei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis,platusis ir smark-akis.
Tris.jaunikei.
Meszkinas..
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o. pati.
Nela.mingas atai tikimas.
Eundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmoniu.
Laivybos.
Isz gyveninio milinezios įioros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.

-Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliežia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antamikas.
Bedarbe.
Dvasg kasikiu. Apisaka seno 

mainieiio.
Kaip.nabaszninkes duszia vaikszcio 

)O. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pa laike dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie.t.ris Karalaitias.
Apie septinis Broltis.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiiu ke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbeio nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seseiu ėjo iteszkot.
Apie Dumiu it jo Szyvuke.
Apie Žy la, ii Petra.
Apie du vaiku Sirataa.
Apie PagrariKiuKa.
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5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” -‘Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydns vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikae” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Pretre 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
trasir 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 sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNanioj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” 1 P______"
“Lprenas” “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 25c

W. D. Boczkowski-Co. "mZoTUS
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

. neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.
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Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite, Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

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

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.Dydumas Knygos, 6i x 9i coliu, Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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.

Su guodone,

Vardas

■ Ulyczia

Miestas

o
3 c

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

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

PHONE DROVER 7800o 
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Mahanoy and A Sir.. BuGZKUW0M-UUM Mahanoy City, Pa

Dr. A. J. T ananevieze
e Ki sR & «i s 
R

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Ofisas Ir Gyvenimo rietą

3249 So. Morgan St, Chicago, III.
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Žinios Vietines. Vieta kur atsibuvo kruvinas ir didelis muszys.
— Ketverge pripuola Tri

jų Karalių.
— Po visokiu szvencziu ir 

atsilsio pradekime darba isz 
naujo.

— Sugryždamas isz nakti
nio szipto, krito negyvu New 
Bostono kasyklosia Povylas 
Krengelis. Laidotuves atsibus 
seredoi.

— Lehigh Valles kasiklosia 
invede naujus signalus del ang 
lekasiu idant duoti žinia ar 
dirbs ant rytojaus ar ne. Priesz 
užbaigima darbo, jago ant ry
tojaus kasiklos nedirbtu, tai 
po paprastam signolui užszvilps 
du ilgus signolus ir vakare 8 
valanda du kartu. Jago dirbtu 
tai duos paprastus signalus isz 
ryto.

— Szenadori randasi ant 
pardavimo gera buczerne ir 
grosersztoris ant kampo dvie
ju ulicziu. Biznis gerai ejna o 
darbszus žmogus galėtu pada 
ryt gera turteli. Locnninkas 
duos visas infarmacijes. Dažino 
kit redysteje “Saules.” (t. 4)ISZ LIETUVISZKUAIMELU.

8UENANB0AH, PA.

— Indian Ridge kasiklosia, 
.30 Gruodžio, likos užmusztas 
Silvestras Ambrazas, 34 metu 
senumo, palikdamas dideliam 
nuliudime paczia ir du vaikus. 
Velionis prigulėjo prie lietu- 
viszko beno, bet prie draugys- 
cziu jokiu neprigulejo. Laido
tuves atsibuvo panedelije. 
Apie metus laiko pribuvo isz 
Anglijos.

Mt. Carmel, Pa.
— Mikola Grepas 51 m. se

numo Lietuvis isz
likos užmusztas per nupuolimą 
anglies Scott kasikloje. Nabasz 
ninkas paliko didelam nuliudi 
me paczia ir 7 vaikus. Prigulė 
jo prie trijų draugyscziu szv. 
Juozapo, Citizens ir Moose. 
Laidotuves atsibuvo Mt. Car
mel Petnyczioj priesz Kalėdas.

Paveikslas perstata pakalnia Col <li Lana, km- atsibuvo didžiausias Ir kruviniausias 
muszys terp Austrijos ir Italijos. Musztyne laimėjo Italai paimdami visa aplinkinia.

W. RYNKIEWICZ
..........NOTARIUSZAB..........

233-235 West Centre Street ■ • Mahanoy City, Pa.

PRIVATI8ZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS

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

Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greicziause 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 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoje namus ir namines daigtus nog ugnies.

fT--- ZA—’ IM M B S B M M ! Tik-kų išėjo iš spaudos knyga vardu
Psi&lJgjfia Slits Ihil! "AMERIKA“. Tai yra rinkinys įvai- 
llMUUn ■ > IW S UMs rių 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 301" “Lcnois.
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

■ A\ A V. A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens 
į\\ ir žiemos. Dar esame pasirengs jumis parodyt viso-
\l| kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
, \ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu
IĮ szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- 

į/Z kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu 
'(I sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, 
/A Pirkite savo sziltus apredimus pas: C

T THE GLOBE, 133 West Centre Street.

W. TRASKAUSKAS
—URABOKIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

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

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

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.

iaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai s uskite 
per mane. Jaigu norite pirkti Sz.pkotte tai 
pirkite nog manės o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnatn 
name vertes $14,000 ir esiu po kauczija ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apin 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stamps

Merchants Banking Trust Co., Banka 
turi geriausia būda del 

suczedjnima Pinigą. ikslas yra: visada stengtis W 
atlikti musn kostumeriu ;.®1 
reikalus ka nuoatsakan- jyj 
cziauąia, daryt ta viską ® 
idanjt banka vi reikalai bu- jai 
tu jiems priemni ir set ajį 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude,

■ęįį 
s

Luzerne, Pa.
— Darbai gerai eina. Lie

tuviai malszei pasielgė per Ka
lėdas. Ne visiems buvo links
mos Kalėdos nes szeimynoje 
Vinco Bartuszku buvo didelis 
nuliūdimas isz priežasties ne- 
senei palaidoto vienatinio 
sunaus, kuris vos pergyveno 
du metu su savo pacziule, pa
likdamas jajia dideliam nuliu
dime su mažu sunelium ir te- 
veleis. Buvo tai juju vienati
nis džiaugsmas sziam gyvenime 
kuri nelaba mirtis jiems isz- 
plesze. Lai Dievas juosius su
ramina. ‘

Hazleton, Pa.
— Irena, dvieju metu duk

rele Mikolo Senku mirė nuo 
baisiu apdegimu kokius ap- 
laike uždegdama zapalkas. 
Motyna iszejo melžt karve, 
palikdama mergaite po prižiū
ra vyresnio broliuko. Vaikai 
pasilikia vieni pradėjo degint 
zapalkas nuo kuriu užsidegė 
mergaites szlebukes su augsz- 
cziau minėta pasekme.

— Aplinkinėje Thunder 
Bay, netoli nuo Nipigen, Ka
nadoje didiles gyslas aukso.

* Mete 1914 vokiszki gelež. 
kelei parvežė suvirszum -,750, 
000,000 pesažieriu.

* Norvegijoj dabar pradėjo 
iszdirbinet deszras isz mėsos 
didžuvio. (veliorybo).

* Missouri steite praeita 
1914 meta likos iszkasta 3,935, 
890 tonu anglių.

ISZMINTINGAS SUDŽE-
Vienaš vargingas pakele- 

vingas inejo iii ‘ karczema, lai
ke kada gamino pietus. Kvėps 
nis paeinantis isz viralo nustū
mė jin net in kuknia kur atsise 
dias prie pecziaus, paprasze 
szmoteli duonos, inkvepdamas 
puiku kvepsni isz gulinczios 
keptos mėsos ant blekiu.

Godus gaspadoris paregejas 
nepažinstama prie pecziaus, 
užklausė, ko sau vėlintu ant 
pietų.

— Acziu, pons gaspadoriau, 
prisisotinau kvapu kepsniu ir 
man užtenka.

— Jeigu teip, —- atsiliepe 
gaspadoris — tai man ir už
mokėsi už kvepsni kuriuom 
kuriuom prisisotinai.

O kad pakelevingas ne 
norėjo už tokius pietus mokėt, 
gaspadorius nuplesze nuo jo 
ploszcziu.

Pakelevingas jausdamasis 
nuskriaustu, nusidavė pas bur
mistrą su skundu, liepdamas 
atvesti in kancelarija gaspa- 
doriu.

— Kiek tau pakelevingas 
kaltas?— užklausė burmis
tras.

— Szeszis grąszius — atsi
liepe gaspadorius.

— Paliepiu, idant pakele
vingas tuojaus iszskaitytu ant 
stalo szeszis grąszius — palie
pė burmistras.

Kada pakelevingas iszpilde 
paliepima burmistro, tasai iž- 
dave sekanti viroka:

— Ponas gaspadar spiresi 
užraokesczio už pietus, kuriu 
pakelevingas ne ragavo, per 
tai gaspadoris turi būti užga
nėdintu, girdėdamas skambė- 
jima piningu, nonnts juju ne 
aplaikys.

Gaspadorius ižgirdes toki 
viroka, iszejo užsisarmatinias.

...DIDELIS...

SAPN0R1US
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 

Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 

Planetos ir visoki Burtai.

248 Puslapiu - 4«x6 coliu dydumo

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai

50c.
W. D. Boczkowski-Co. - Mahanoy City, Pa.

“PRAKEIKTA”
Meilingas Kriminaliszkas Apraszimas 

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

Puiki istorije apie...

Jorjasza KorczaKa
262 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c.

Gauparnos pas

W.D. Boczkowski Co. Mahįnoy City, Pa

1.— lązduoda Thrift Korcziuke ant 
kurios galima dėti po 1c, 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 paczedžiu.

5.—Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yra geras būdas del 
vaiku.

6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus 
pagal musu 1c, 2c, 5c Thrift Korcziukes 
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu 
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia 
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suczędinima pinigą.

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

Merchants Banking Trust Company
Mahanoy City, Pa.

Kada persisaldai
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’ioPAIM-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
•4-80 Washington Street, Now York, N. Y.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS 
f'C MTD AJA- Miliszanckas, Savininkas 
UIjIv 1 I\rYL 16 South Baltimore Street
HATFI Wilkes-Barre, Pa.
liv 1 Skersai Central R. R. 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.

(NTEREST PAID ON ŠZSkaitykite“Saule”
JUS GAIETE IŠAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos? 
Ar plinki, bei pradedi plikti?

r Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų, 
tai stenkitės apsauguoti jos. Vžsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą. kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Parašita europus garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir 

odos galvos: Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius saya- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukūai. 
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
klįetu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galėme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimų 
plauku prašalina’plaiskotes ir augina gra
žius plaukus L’ž 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stų kuponų ir siuskete šianden.
Union Laboratory, Box 540, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 540, Union, N. Y.
Siliciu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo-kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
: man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 

w I N. 1 ir knygute ■ “Teisybe Apie Plaukus.”
OCCX)ODOaOCOOSOOOOOaOOaOOaOQOOOOQQOOQOOOQ<JOQOOOOOOS8S9  į <Pasiuskeie sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

MCXXJOOCXJOOCXMXMXJaXXJOtMMXJOOOCOGSC^CXSOGOCJOCaGaCOODO!

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

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

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

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

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah 
Carmel - Lansford.

Mount
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