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ISZ AMERIKOS
Susilaižino savo aki už 

Wilsona.
Westville, Ill. ■— Czionaiti- 

ii’am Steite visokios laižybos 
yra uždraustos, todėl Jonas Ka 
zakeviczius nepatrotins savo 
akies, kuria pastate už Wilso
na, buk jisai liks iszrinktas ve
la prezidentu. Jonas susilai
žino sus avo draugu, jog “be- 
ėzina” savo aki prieszais 50 
doleriu. Abudu karsztuoliai 
atsid u re net iii s ūda. _n ę s^ u d ž i a 
davė gera pamokinimu Jonui 
ir “betas” likos pripažintu ne
teisingu.

Jeigu pragyvens tris anūkus 
tai aplaikys -$15,000,000.

San Francisco, Cal.— Jeigu 
Sally Nickel, vienu metų senu
mo praanuke Henryko Milie- 
rio, pergyvens jojo tris anūkes, 
tai pasiliks turtingiausia mote 
re Californijoj, aplaikydama 
penkiolika milijonu doleriu.

Prieszingai, jeigu mergaite 
nepragyventu trijų anukiu, ta
da visas turtas ejna ant moks- 
lainiu ir priglaudu del vaiku.

September! sugauta 20 milijo
nu svaru žuvu.

Boston, Mass.— Lig sziam 
menesiui sugauta arti 20 mili
jonu. svaru žuvu ir atgabenta 
in czionais. . Gloucester! ir 
Portlanda. In Bostoną 315 lai 
vai atgabeno 10,282,709 svaru 
žuvu verties $361,243; Glouces
ter! 181 laivai atgabeno 6,882,- 
068 svaru verties $252,483; 
Portlanda 145 laivai su 2,203,- 
604 verties $66,133.

Žuvininkai parduoda žuvys 
nuo 2 lig 5 centu už švara.

Detroite randos brangios —. 
žmonis gyvena budykesia.
Detroit, Mich.— Žmonių in 

czionais tiek privažiavo, jog 
negalima surasti del visu stri
bu, o jeigu kur ir randasi, tai 
locnininlkai pakele randas ant 
200 procento daugiau. Neku- 
lie darbininkai iszsiunte savo 
szeimynas in artimus mieste
lius ant gyvenimo o pat is buna 
mieste ant burdo. Daugeli 
szeimynu gyvena audekliniase. 
budykesia ne kaip niekeli nuo 
30 lig 50 doleriu randos už ke
turių kambarius ant menesio.

Tonas anglių New Yorke kasz- 
tuoje $12,50.

New York.-— Gyventoje! mies 
to nusistebėjo nemažai iszgir- 
dia buk augliu kupezei pakele 
preke ant tono anglių ant 
$12,50.

Kupezei anglių tvirtina buk 
turėjo pakelti preke ant anglių 
nes anglines kompanijos teip- 
gi pakele, o priežaste tame yra: 
didelis pareikalavimas anglių 
in’visokius fabrikus kurie dir
ba diena ir nakti, stoikas geru 
darbininku kasiklosia kur ma
žai augliu iszkaMi'ieipgi stekas’ 
angliniu karu ir ihv kitokios' 
priežasties.

Nekuria vela tvirtina, buk 
spekulantai angliniu tyczia lai
ko anglis marketuosia idant už 
jiaises daugiau gauti.
Aeroplanu isz Chicagos in New 

Yorka.
Chicago.— Sziandien isz ry

to aeroplanu iszskrido New 
Yorkan Victor Carlstrom, New 
York Times laikraszczio avia
torius. Jisai tikisi po pie t, apie 
kokia ketvirta ar penkta valau 
da jau būti New Yorke. Jo 
ten lauks komitetas, kuris ir 
pasveikins kaip tik jis atkris. 
Charlstrom, tikisi skristi grei
tumu 100 miliu valandoje ir pa 
siekti New Yorka in 9 valandas 
■kadangi nuo Chicagos iki New 
Yorko skaitoma in 900 miliu.

Gabens savo aeroplanu Carls 
from tik keletą laiszku: mayo- 
lo Thompson© laiszkus prezi
dentui Wiksonui, New Yorko 
valstijos gubernatoriui Whit
man’ui; toliaus Chicagos ant- 
vyskupio Mundelein laiszka 
kardinolui Tarley; paskui Bion 
J. Arnold laiszka Thomas A. 
Edisonui; dar Chicagos komer
santu asociacijos laiszka New 
Yorko Pirkliu asociacijai, ir pa 
galis, Chicagos universiteto stu 
dentu laiszka in p-le MaryPick 
ford su užkvietimu ežia ava- 
žiuoti szokiu vakaran.

Kaltinama naszle ir jos sūnūs, 
tapo aresztuoti.

Steibenville, O.— Kaltinami, 
buk juodu nužudė turtinga 
Fernwoodo farmeri Edwarda 
A. Glmma, tapo Irondale, Mo., 
suimtu ir adgal ežia pargaben 
tu nužudytojo pati Mary 
Glenn, 38 metu, ir jo posūnis 
William Turner, 21 metu. Iki 
bylos tapo abudu uždarytu vie- 

Į tos kalėjime.

SZTAI CZERNAVODOS TYLTAS SUNAIKINTAS PER 
RUMUNUS IDANT VOKIECZIAI NEGALĖTU

PASKUI JUOSIUS VYTIS.

Vienas isz didžiausiu tyltu Europoje, kuris ejna per upe 
Danuba prie Czernavodos likos sunaikintas per beganczius 
Rumunus kaip jau apie tai raszcme praejtam numari “Sau
les.” Tylias ejna per upe ir dideles klampinias. todėl yra 
teip ilgas. Prie tojo tylto senovišžkosia laikuosia ėjo dideli 
musziai už laiku Rymiszko ciesoriaus Trodzano, kur da ir 
sziandien randasi fenais senoviszki rymis^ki kelei ir drutvie- 
tes. Dabar vokiecziai pradėjo taji tylia pataisinet.

Kasztai kares kyla su kožna diena.
Paryžius— Francuzije turės iszleisti lig pabaigai meto 

64 franku ($12,800,000,000) ant vedimo kares toliaus. Dani- 
je lig sziam laikui iszleido $178,400,000 idant užsilaikyt nuo in 
kliuvinio in taji kruvina Europįszka szoka. ?

Karalius Rumunijos bėga in Rosije.
Berlinas.— Telegramai skelbe, bule .rumuniszkas kara

lius, karaliene ir visas karaliaus dvaras, jau pribuvo in mies
teli Jassa, sziaurinioj Rumunijoj dali. Viskas prirengta ka
raliui ant bėgimui toliaus in Bosija.

Yma kailius in kariumenia.
Saratovas.— Gubernatorius iszleido paskelbimą apie 

ėmimą in kariumenia visus tuos kalinius kurie atlieka baus
mes už visokius mažesnius prasižengimus. Tik tuosius ne yms 
kurie yra nubausti in katoga, arėsztantu rotas arba tokie ku
riems atimta palietiszkios tieses.

Kiek Angliku. žuvo Oktoberio menesije.
London.— Menesije Oktoberio Angliku likos užmuszta, 

sužeista ir nesurandamu 108,255 pagal randaviszka raparfa. 
Užmusztuju buvo 22„859 kareiviu ir 1487 aficieriu; 16,684 su 
žeistu kareiviu ir 2858 aficieriu Nesurandamu yra 8,273 karei 
viu ir 943 aficieriu.

Vokiecziai paskandino amerikoniszka laiva 70 pražuvo.
London.— Laivas “ Marina, ” prigulintis prie-Donaldson 

Line kompanijos, kuris iszplauke isz Baltimores 20 Septembe- 
lio su arkle'is del Angliku, likos torpeduotas per submarina 
ant Atlantiko mariu, arti Cape Clear, Irlandijos praejta su- 
bata.

Isz 104 laivoriu isz kuriu 49 buvo Amerikonai, tik 34 li
kos ižgialbetais, o likusie nuskendo su laivu. Yela bus nesu
pratimas terp Vokietijos ir Ameriko ir siuntinėjimas pro
testą, bet be jokios pasekmes kaip ir visados tokiosia atsitiki- 
muosia.

Rusai jau pradėjo muszius Volyniuje ant visu fruntu.
London.— Rusai jau pradėjo isz naujo plakt vokieczius ir 

Austrus Galicijoj ir Volyniuje, sumuszdami vokiecziu pozici
jos visur. Prie Pustonitu ir Oszczesto likos paymti visi apka 
sai vokiecziu. Prie Brzezanu rusai naršei atspyre visus atak 
us. Vokiecziai pradėjo yrtis adgal ant visos kariszkos lini
jos, nes rusai aplaike naujus kareivius, daug amunicijos ir 
maisto ir ketina dabar be pasilsio plakti vokieczius pakol žie
ma ant giaro atejs.

ISZ KARES LA ŪKO
Neužganadina Czeku. — Užsikeisejimas ant sunaikinimo dirb 

tuves amunicijos.
Viednius.— Austrijos randas pradeda labai nerimaut isz 

neužganadimo Czeku, kurie visur pradėjo murmėt prieszais 
randa. Kariumeneje Czekai nenori kalbėt vokiszkai ir klau
syti vc-kiszku perdetiniu. Jeigu kas pribuna in Praga tai tu
rės saugotis kalbėti vokiszkai, nes Czekai baisei tosios kal
bos dabar neiszkenczia.

Viedniecziai nesirūpina kas dedasi Lemberge, Pragoję ar
ba Belgrade. Kareiviai kurie aplaike urlopus atlankyti sa
vo szeimynas, dažinojo buk ramias neprisiuntinejo- juju gro- 
matas szeimynoms o ir nuo szeimynu sulaikydavo groma- 
tas, per ka labai inirszo ant rando.

Nesenei Czekai norėjo iszneszt in padanges dirbtuve amu
nicijos Szkodoje iszkasdami tuneli po dirbtuve padedami fe
nais dinamitą, nes likos susekti in laika ir visas juju planas 
nuėjo ant niek. Szimtas czekiszku darbininku tame fabrike 
likos suszaudytais už prigulėjimą prie tojo sutaszo.

32,000,000 czebatu iždalinta alijentams.
London.— Kariszki kontraktoriai Anglijoj iszsiunte ant 

kariszku lauko 32 milijonus visokiu czebatu ir czeveriku ant 
iždalinimo terp alijentu. Rusai jau aplaike szeszis milijonus 
poru; Italai 44,000 poru; Serbai 600,000; Anglai 300,000. Lig 
pabaigai meto da puse tiek sunaudos. • Nėr ko stebėtis, jog 
Amerike czeverikai teip pabrango;

Angliszkas naikintojas torpedų paskandytas.— 187 pražuvo.
London.— Kada angliszkas naikintojas torpedų “Denis- 

ta” užsiyminejo naikinimu pasūdytu povandeniniu torpedų, 
likos pataikintu per vokiszka submarina ir paskandytu. Tik 
12 laivoriu lios ižgialbeta o 187 nuskendo drauge su laivu.

PASKANDYTAS LAIVAS MARINA ANT KURIO RADO
SI 50 AMERIKONU, ISZ KO GALI PAKYLTI NAU 

JES ERGELIS SU VOKIETIJA. MAPA PARO
DO VIETA KUR LIKOS NUSKANDYTAS 

LAIVAS.

Wilkes-Barre, Pa.— Juozu
kas Spudys, 14 metu senumo 
vaikiukas, likos paszautu per 
nežinoma žmogų ir surastu ant

lauko. Ejnantis anglekasis 
isz darbo užtiko gulinti Juozu
ką ir mmesze pas artimiausia 
daktara.

ATSAKYMAI.

A. V. Sykesville, Pa.— deigu 
tau boba pabėgo tai tame tavo 
kalte, jog nemokėjai vyriszkai 
su jiaja pasielgti; Jau tik tu
ri būti lepsze tasai vyras kat
ras negali suvaldyti paszelumo 
savo bobos. Net piktumas 
yma skaitant tuju pąjieszkoji- 
mu, jog tam ir tam paliego jojo 
boba. Po szimts knipeliu vy- 
ruczei, esate tame patįs kalti, 
nes daugeli kartu per jusu gir
tuokliavimą, perleidimą viso 
laiko karezemosia o a te jas na 
mon atsiguli kaip gyvulis ir 
apie svietą užmirszti. Juk bo
ba yra teip-gi sutvėrimas 
Dievo ir reikalauje nuo vyro 
meiles, gero žodelio ir manda
gaus pasielgimo su jiaja. Jei
gu busi jiai geras, paglostys! 
kelis kartus ant dienos, pris
paus! prie szirdis, pyksztelesi 
buczki, tai vyruezei “bobos” 
įmojus nebegs ir neturės jokios 
priežasties bėgti, nes bus tavim 
užganedyta ir mylės tave už ta 
vo prilankuma jiai. •— Žinoma 
yra ir velniabobu, kuriuos ne
vertos ne virvutes ant kurios 
butu tinkamos pakarti, nes ro
dos ir tais galime butu per
dirbti su geru pasfelgimu ir ge
ru žodeliu. Motere yra minksz- 
tos szirdies ir duosis prisikal
bi nt ant visko, o priek tam ir 
malonaus budu. Juk ir Jeva 
davėsi prisikalbint Rojuje ir 
nėr dyvo, jog moteres sziadien 
ant visko sutinka — tik reike 
su jiaja pasielgti puikei, nes 
kožna motere szirdije turi mei
le ir geidže būti mylėta. — Pa- 
jieszkojimo netalpinsime.

M. M. Minersville, Pa.— Per 
seni, jau kitados buvo ir vela 
neužsimoketu dėti in lailcrasz- 
ti.

J. K. Fitshburg, Mass.— Ne
galėjome sunaudoti straipsnio 
prisiunsto isz angliszko laik
raszczio, nes tas kiszasi tik 
lenikiszku gyventoju nukentėju 
siu nuo kares, apie kuriuos laik 
raszcžiai jau buvo apraszia. 
Nebutu tai akyvu del lietuvisz- 
kos visuomenes.

Norėjo savo “rodaka,” Chica
gos bankininką, sumuszti.
Toledo, O.— Atsilankęs ežia 

Chicagos lenku bankininkas, 
John F. Smulski, norėjo laiky
ti politikiszka spyeziu. Bet jo 
spyezius vietos rodakams nepa 
tiko. Jie eme daryti trukszma 
ir keletas narsesniu lenku ren
gėsi savo kumszczias iszbandy- 
ti ant sveczio. Policijai pa
vyko bet ji atginti, grumojant 
užpuolikams revolveriais.

Deutschlandas vela atplaukė 
in Amerika.

New London, Conn.-/— Sub- 
m arinis laivas Deutschlandas 
pribuvo antru kartu in Ameri
ka su tavoru. Priėmimas bu
vo labai szaltas.



SABLE

KAS GIRDĖT? ISZ LIETUVOS
Moteris jau spyrėsi ligų tie

su Austrijoj ir Vokietijoj, nes 
sziadien yma visur virszu ir sto 
vi augszcziau už vyrus. Szia- 
dien moteres nori asztuoniu va
landų darbo, puse dienos vaka- 
eijos kas nedelia ir penkiolika 
dienu ant meto su pilnu užmo- 
kescziu, neszczios moteres bus 
paliuosotos nuo darbo du me
nesius priesz gimimą ir du me- 
r.esiu po gimimui su pilna už- 
mokeste. Priede tam spyrėsi 
dykas mokslaines, pietus del 
vaiku ir maudykles.

Badas po visa Rosije iszvere 
ant gyventoju norą padarymo 
paikajaus už kokia norints pre
ke.
“The Overseas New Agency” 

surinkdama žines isz rusiszku 
laikraszcziu, buk ant susirinki
mo pirmos kamisijos tame tyks 
le, apsvarstinejo ka daryt, 
idant taja pavojinga padėjimą 
praszalint. Badai badas duo
dasi jaust po visa sklypą ir yra 
didesnis ne kaip sau žmonis 
perstai o.

Rusiszki laikraszcziai. vela 
pranesza, buk vokiecziai isz 
priežasties stokos maisto, ren
gė revoliucije visam sklype ir 
turės kaneez užstoti pakajus.— 
Turi tonais būti didele beda, 
jeigu ant to užsinesza.

Vela kokis tai profesoris, ži
noma “ Amerikoniszkas” ap
garsino, jog yra “Dieviszka 
tiesa vyro nubausti kuniszkai 
savo motere.”

Tasai profesoris ne tik ka ti
kėjo in “Djeviszkas tiesas,” 
nes iszpildindavo jiaises ant 
kasdieninio paredko, nes per- 
davo kaili savo moterėliai už 
mažiausia prasikaltima, pakol 
toji visai paliovė tikėti in tai
sės “tiesas” ir užvede skunda 
prieszais profesori ant atsisky
rimo.

Vienas isz didžiausiu Czika- 
giniu laikraszcziu “The Chica
go Daily News,” kuris keturi 
metai labai gyre prezidentą 
AVilsona, dabar ejna prieszais 
jin, kalbėdamas idant skaityto
jai nebalsuotu už jin, tiktai už 
kandidata Charles Hughes. 
Toliaus kalba, buk AVilsonas 
ne yra tinkamu paymti vadeles 
prezidento ir raudyti ameriko- 
niszkus gyventojus, nes da gali 
szita sklypą instumti in pra
pulto. ” — Tas teisybe.

“Vienybėje Lietuvninku” 
skaitome:

“Lietuviu atstovas Rosijos 
A’alstybes Durnoje, p. Marty
nas Yczas apsiveda su pana Hy 
palija Julija Szliupiute, kuri 
nesenei užbaigė Cornell univer 
siteta. Ju szliubas atsibus Lap- 
kriezio 7 diena, 5 valanda po 
pietų, Reformatu Collegiate 
szvento Nikalojaus bažnyczioje 
(Fifth Ave. ir Forty-eight St.) 
New York.”
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Vilniaus miesto dekanija.
Vilniaus mieste tėra tik vie

na bažnyczia, kurioje lietuviu 
kalba atliekamos visos pamal
dos, būtent:

Szv. Mikalojaus bažnytėlė 
(szv. Mikalojaus gatvele,) se
niausia Vilniuje, Gedimino me
tu įsteigta. Nepatogioje vieto 
je, žydu rajone. Lietuviams 
atyduota 1901 m. Gruodžio 18 
d. Priesz tai Vilniuje nebuvo 
visai lietuviszku pamaldų. 
Kleb. kun. VI. Jezukeviczius. 
J on ateina lietu viu tik isz vidų 
rio miesto, kiti del tolumo ir ne 
patogumo priversti vaikszczio- 
ti in “lenkiszkas” bažnyczias.

Ausžros Apartuose esti lietu
viams pamaldos per szv. Mari
jos Globos aktova rytais 6 vai. 
nuo 1913 m.

Karo metu priverstinai pra- 
szant buvo investos pamaldos 
ir kitose bažnycziose: szv. Kry
žiaus (Bonifrateliu,) szv. Kat- 
rynos ir szv. Petro. Paskuti
niu laiku jau ir vėl iszvestos 
lietuviszkos pamaldos isz szv. 
Katrynos ir szv. Petro bažn.

Kiek Vilniuje lietuviu yra? 
Tan klausiman sunku atsakyti, 
nes statistika buvo lenku veda
ma ir neteisinga, kadangi ture 
jo tendencija kiek tik galima 
lietuviu skaieziu sumažinti. 
Kad daug vilniecziu moka lie- 
tuviszkai, tai gera galėjome in- 
sitikinti pernai metais besidar
buojant Vilniaus skyriuje 
“Liet. Dr. nukentejusiems del 
karo szelpti.” Pristigus mais 
to, pradėjo miesto minios in 
AGlniaus skyrių kreiptis su pra 
szymais. Ir nuostabus daly
kas! visi isz karto iszmoko lie 
tuviszkai kalbėti. Jeigu tuo
met padarius Vilniaus lietuviu 
sarasza, tai gal butumem puse 
miesto kataliku gyventoju lie
tuviais surasze.

Priesz 1901 ir 1905 m. kada 
Vilniuje nebuvo ne vienos lietu 
viams paskirtos bažnyczios, ne 
buvo lietuviu draugijų, atva
žiavusieji isz lietuviszkuju pa
rapijų sodiecziai pranykdavo 
lenku bangose. Kas kita pas
kutiniu laiku. Apsigyvenę Vil
niuje sodiecziai lietuviai kon
centruojasi prie Szv. Mikalo
jaus bažnyczios ir invairiu 
draugijų, ju vaikai lanko liet, 
mokyklas, skaito liet, laikrasz- 
czius, žodžiu tariant, ju tautine 
sąmone ne tik nepranyksta, bet 
dar labiau iszsilavina.

Nauji pinigai. Rytu vyriau 
siojo vado Insakymu laiszkuo- 
se (Verordnungsblatt) prane- 
szama apie nauja instaiga, ku
ri visam užimtam kraszte turės 
nemenka svarba. Ten skelbia 
ma, kad “Prekybos ir pramo
nes rytu bankas ’ ’ insteiges sko 
linamaja kasa rytuose, kuri už 
užstatus iszduosianti skolina
mosios kasos ženklus: ženklai 
apskaitomi rubliais. Skolina
mosios kasos ženklu, kaip vy
riausybes esą paskirta busią, 
isz viso iszduota lig 100 milijo
nu rubliu. Skolinamąja kasa 
gali naudotis: vieszosios teises 
instaigos, kurias rytu vyr. va
das yra pripažinęs vertas kasos 
paskolų; atskiri žmones,7 preky 
bos firmos ūkio bendroves ir ki 
tos privatines instaigos. Skoli-

namosios kasos veikimo sritis 
tuo tarpu apimanti užimtas Ru 
su vietas —- Suvalkų, Kauno,, 
ATlniaus, Gardino ir Kurszo gu 
bernijas, kiek jos nepriklausau 
ežios Varszuvos gubernijos. Pa 
skolos galima užtikrinti: užsta 
tant Rusu valstybes banko po
puriu; užstatant vokieeziu ban 
įku ženklu, vokiecziu skolina
mųjų kasu ženklu; užstatant 
sziaip vertes poperiu; ir užsta
tant negendamu prekių. Sko
linamosios kasos ženklu busiąs 
pusrublis, rublis,triruble, 10 ir 
25 rubliai; be to, dar iszleisia 
geležiniu pinigu — 1, 2 ir 3 ka- 
peikiu.

Skolinamosios kasos ženklai 
yra instatymo pripažinti pini
gai. Kiekvienas žmogus, vi
sos vieszosios kasos ir vyresny
bes privalo juos imti užmokes- 
niu minėtąją vertybe. Valdi
nis rublio kursas: 1 rublis —1, 
75 mark.

Nebeszelps mažosios Lietu
vos lietuviu. Per 5 menesius 
Tatijanos Komitetas duodavo 
kas menuo po 10,000 r. szelpti 
iszvežtiesiems isz Prusu Lietu
vos lietuviams. Dabar minis
terija ta paszelpa galutinai už
gynė. Susidariusios Simbirs- 
ke ir Saratove tam tikros orga
nizacijos lieka kebliame padė
jime.

Ratorrfka ties Minsku. Inga 
liotinei Alenai Baronienei in 
kursus gryžtant, jos vieton pa
kviestas kun. Butėnas.

Igumenas. Minsko gub. įga
li otiniui kun. Kazokaicziui at
sistatydinus, vietiniu pabėgė
liu szelpimas pavestas Minsko 
skyriui.

Kunigai Lietuviai nelaisvė
je. Kun. Prapuolenis raszo isz 
Rymo “Žvaigždei” No. 32: — 
Laiszku, raszytu Gegužes 25 
dien, nepažinstamas man kuni
gas szveicaras pranesze isz In- 
terlakeno, kad jis vos priesz po 
ra dienu sugryžes isz Gutteslo- 
h’o kame esą Prusu nelaisvėje 
kunigai lietuviai, kurie prasze 
duoti man žinia, kad padary- 
cziau ežia kas galima kad 
jiems butu leista gryžti tėvy
nėn. Va ir pavardes sziu be
laisviu: isz Žemaicziu vyskupi
jos: kun. Vine. Jarulaitis, 
A'iekszniu dekonas ir Klebonas 
buvusis I V. Dūmos atstovas, 
ir kun. Pov. Liogis, Pasvalio 
kamendorius; isz Vilniaus vys
kupijos kun. Juoz. Szimkunas, 
Geranioniu klebonas, ir kun. 
Mot. Juozapaviczius, Parzyjas 
res kleb., senelis gimęs 1848 m. 
Gavės szita žinia asz ja pada
viau in Vatikana in “Segreta- 
lia di Stato” ir Rusijos pasiun 
tiniui'prie Szv. Tėvo, dargi pra 
nesziau szi dalyka ir apsilanku 
siems Ryme Rusijos Durnos Ir 
A'elst. Tarybos atstovams —te- 
garsina Europoje, kaip elgiasi 
vokiecziai su katal. kunigais, 
tepadeda kun. Jarulaicziui, 
kaip buvusiam savo Durnos 
draugui. Birželio 8 d. isz Va
tikano, isz “degli Affari Eccle 
siastici Straordinari” gavau 
rpszta, jog tenai paimta globon 
anų ketūriu lietuviu kunigu be 
laisvių likimas. Galima tike- 
ties, jog vargszams neilgai teks 
kęsti.

gero. Tai-gi per ilga kova ir 
tasimasi po teismus, bažnyczia 
vėl tapo sugražinta katali
kams.. Ir sztai virsz minė
toms dienomis joje atsibuvo at 
laidai. Gerbiamam klebonui 
kun. J. Kurui in pagelba atvy
ko sekantieji kunigai: kun. J. 
Incziura isz Freeland, kun. B. 
Pauksztis Minersmillš, kun. J. 
Miliauckas isz AVanamie, kun. 
J. Supszinskas isz AVilkes-Bar- 
re, kun. J. Kasąkaitis ir kun. 
Szaulinskas isz Pittston, kun. 
P. K. Czesna isz Shenandoah, 
kun. K. Szatkus isz Duryea ir 
kun. V. Kudirka isz Kingston. 
Visa laika bažnyczia buvo pil
na žmonių, tas parodo kad pas 
Scrantoho lietuvius dar yra gy 
vas tikėjimas: Ypatingai-gi 
kiekvieno kataliko džiugino 
szirdi tai procesija su szven- 
cziausiu utarninko vakare, ku
rioje dalyvavo mažos mergai
tes barstydamas žolynus, iszmo 
Rytos seserų Szv. Kazimiero. 
Dar vos tik menesis laiko, kaip 
seseris paėmė mokykla in savo 
globa, o jau vaisiai — puikus. 
Eeabejo, didi dėka priguli kun. 
J. Kurui, kuris su pagelba ge
tu žmonių kataliku atliko toki 
puiku bei prakilnu darba, iš
vesdamas parapijine mokykla.

DEL SUSIŽINOJIMO SU GI
MINĖMIS LIETUVOJ.

NAUJAS VOKISZKAS ISZRADIMAS ANT SUSEKIMO PRIESZU IR SZNIPINEJI- 
MO JUJU POZICIJOS.

— Cz\nvri<’ht hv New York Herald Company.
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PAAUKAVO DEL NUKENTĖJUSIU NUO KARES LIE 
TUVIU EUROPOJE.

V. Valinczius, Franklin, Pa.
V. Kondrat, Brattleboro, Vt.

Family Theatre, Mahanoy City
Mahanojui surinkta apie
“Lietuviszka Diena” kaip girdėt nuo rapartu isz neku- 

plinkiniu, nusisekė pasekmingai. Rinkėjai dirbo sun
kei, su dideliu noru ir pasiszventimu. Mahanojuj rinkikes ir 
linkėjai dirbo,nuo pat ryto lig vakarui, “tegiodami” visus 
praejgius.

Isz Lietuviszku Kaimeliu

Scranton, Pa.— Czionais Spa 
lio 22, 23, 24 dienomis Szv. Juo 
zapo Lietuviu bažnyczioje bu
vo 40 valandų, atlaidai. Szi- 
parapija pergyveno gana liūd
nus laikus, kuomet in bažny
czia su pagelba parapijos komi 
teto insikrauste neprigulmin- 
gasis p. Mickeviczius. Bet nė
ra to blogo, kuris neiszeitu ant

Magdalena Kavaliauskiene 
isz Sasnavos, Suvalkų gub., 
jieszko Grinkeviczienes isz 
Triobiszkiu kaimo, ties Mari
jampolės, Suval. gub., ir prane
sza, jog Grinkeviczienes namai 
iszlike, jos gi vyras Antanas mi 
res.

Juozas Vencius isz Asiukles 
kaimo, Prienų par., Suv. gub. 
jieszko savo dukterų Onos ir 
Kastutes. Kiti namiszkiai esą 
sveiki. Namai iszjjke.

Liudvikas \ Skaržinsfcas isz 
Nartelio, Mariampoles parapi
jos, Suv. gub., jieszko sunaus 
Vinco. Kiti visi sveiki. Na
mai isylike.

Jurgis Eidiikas isz Gudisz- 
kiu kaimo, Igliaukos par., Suv. 
gub., pranesza, jog jo tėvas mi
res, trobos sudegintos; jis ir mo 
tina gyvenaneziu senojoje vie
toje (Gudiszkiuose.)

Magdalena Cziuoderiene isz 
Surgucziu kaimo, Sasnavos 
par., Suvalkų gub., jieszko sa
vo sunaus Juozo ir Albino. Bro 
lis Vincas ir Pranciszkus na
mie. Užkurys Arnastauskas 
mirė po Velykų. Namai sude
ginti.

Vincas Matuleviczius isz Ku 
loku kaimo, Liudvinavo par., 
Kalvarijos ap., Suv. gub., jiesz 
ko trijų savo sunu — Juliaus, 
Juozo ir Petro. Visi likusieji 
sveiki. Namai sudeginta.

Andrius Ambraziejus isz Pa- 
nosupio kaimo, Mariampoles 
par., Suv. gub., pranesza, kad 
namie likusieji esą sveiki (tė
vai, duktė Emilija ir sūnūs Ka
zimieras.) Namai ir-gi sveiki.

Antose Gustaicziute isz Obei 
lines, Igliaukos par. Suv. gub., 
jieszko broliu Antano ir Prano, 
lakusieji namie sveiki, tik mo- 
cziute numirusi. Namai iszli
ke.

Leonas Kalėda isz Pasudo- 
nes kaimo, Liudvinavo par., 
Suv. gub., jieszko savo brolio 
Juozo. Kiti sveiki, gyvena se 
nojoje vietoje. Namai sunai
kinti.
I’ryburgas ‘ ‘ Lituanijos ’ ’
27 — VII 16. Komitetas

P. S. Norintiesiems siusti ži
nių atgal, “Lit.” komitetas no 
ru patarnaus. Adresas: “Li- 
tuania” Comitete de secours 
aux prisonniers de guerre lit- 
huaniens, Avenue du Mili 19. 
Fribourg, Suisse.

Idant surasti greieziau pozicijes savo prieszu ir iszsznipinejimo juju visas aplinkines, 
vokiecziai iszrado nauja orini a maszina kuri kabo nuo didelio orinio laivo Zeppelino kaip 
tai ant paveikslo matome. Yra. tai mažas orinis laivelis sverentis tik 122 svaru. Sznipu- 
kas insileidže per virszu ir gula ant materoco su prikabytu telefonu prie ausu ir žiuri per 
langeli ant prieszu pozicijų, praneszdamas apie tai virszininkui kuris randasi didesniam ba- 
lone virszui debesiu o kurio negalima matyti žemai. Mažesnis karukas randasi tik apie 500 
pėdu nuo žemes ir vos galima j iii užtemihti.

Paklusnus Jonukas.
Jonukas stovi nuo keliu mi- 

nutu ant saidvako prie ulmzips 
ant kurios nieko, nė matyO^

— Ko tu ežia lauki? — pa
klausė praeigis — is ne eini to
liu?

— Ba man mama liepe tada 
ei tie per uliezia, kaip vežimai 
pervažiuos, o ežia da ne jokio 
vežimo ne matyt. <

Pasitiko ant uliezios.
— Asz mistinu, brolau, jog

tavo paezios lankei szirdele 
plaka del tavęs?

— O, žinoma, jog plaka ir vis 
tas .szi r<ltes-plaki ihtts pomkelo. 
in ranka, kaip apigirtis kada 
pareinu, tai labai druezei pla
ka....

Lietuviszkas 
Pasakorius
I

...Labai Puiki ir Didele Knyga...

609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Pasakų ir istorijų. K •• *•

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta. '

■............................—. .................... .......................... , ................ .. . ........................

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

Gerbemei:
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

‘ Vardas.....................................................................

Ulyczia............. ......................................................

Miestas..................................................................

EWS

W. D. Boczkowski-Co. M&;c4,Pa



SAULE

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS’’
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

VARGINGI SIERATELIAI.

Vargas tiems sierateliams 
Gyventi ant svieto, J 
Kur tik eina, ten rauda 
Visur kelia kieta.

Visi ju takeliai 
Aszaroms aplaistyti, 
Ir visokioms kalboms 
Nuo žmonių apkalbėti.

Kur tik eina negirdi 
Žodelio meilingo, 
Kad kas suramintu 
Szirdelia graudingo.

Nieks ju nepriglaudže 
Nieks neužtaria,
Vien tik skaudžiauseis 
Žodeliais vis bara.

KUR BUNA?
Pajieszkau mano brolio Pra

no Pilvalio, teip-gi Frano Nau
jalio ir visu giminiu. Tegul 
atsiszaukia ant szio adreso.

(to 88.)
Europe Russia.
Kijevska Gub., 

Fastova Stancija.
Volinska Derevna.
Andrius Pilvalis.

VADAI GRAIKISZKOS REVOLIUCIJOS.

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

Apverkiau vaikszcziodama 
Jau visus takelius, 
Dar ejsiu aplankyti 
Teveliu kapelius.

Graudingai verkdama
Parpuoliau ant keliu, 
Szauksiuos užtarimo 
Nuo savo teveliu.

Kelkitės mano teveli

Mano brolis Petras Masonis, 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Burbiškiu kaimo, teip-gi 
pajieszkau trijų draugu Joną 
ir Jurgi Vasiliauskus, ir Joną 
Grebliuna, visi paeina isz to pa 
ties kaimo ir gub., Turiu svar
bu reikalą, meldžiu atsiszaukt.

M. Masionis,
30!) Pottsvlle St.

Minersville, Pa,

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Karai 
liūs ir jo' vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina. antra karta apsipaczjuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas

Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Ir sena motynelia,, 
Priglausk prie saves 
Tavo sieratelia.

Isztarkit del manes
Meilinga žodeli, 
Suraminki! mane 
Varginga sierateli.

Per diena klūpodama

Mano pus-sesere Marijona 
Arbaczau.sk i ute, paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Daugu 
para., Budos sodo. Jeigu kas 
apie ja žino, meldžiu praneszti 
ant adreso.

Marcele Barnotaitė.
93 Knox St. Lewiston, Me.

ant proto. Graži istorija. Setas No. 8.
SETAS No. 2

Prakeikta. Andrius Sakalukas.
Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis.

Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 
alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: . Dvynos karalaites.

Graudžei apsiaszarojau,
Pakol savo visus vargus 
Tėveliams neiszraudojau.

Bet tėveliai szaukgmo

Mano pus-broliai Jonas ir 
Wladislavas Inzena, turiu svar 
bu reikalą, meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

J. Zagreskas.
1940 Lakeside Ave., N. E.

Cleveland, Ohio.

Graikijos pakylo nauja partije, kuri geidže sutverti nauja sklypą pasiprieszinanti kara- • 
liui Konstantinui. Vadai tosios prieszingos partijos yra (1 generolas Dantis, 2)E. Venize- 
las, 3) Admirolas Conndouriotas. Kiti szalininkai yra 4) Miaoulis, 5) Politas, 6) Sofoulis, 
7) Argyropouklas, 8) Embirikas.

Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skupnti. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara- 
liaus dukteres. 
buvo protingesnis

Apie Juokuti kuris 
už savo poną.

iliauninka Joną 
Pavasaris atėjo, 
etika.'SSakaruo- 
■s laiiires. Per

j, 'G- ' SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakcl acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padavimu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis.' Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. 6.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel-

niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denczika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk

uaįo. mgrapauas. V
Setas No. 10.

Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 
vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų.
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! hau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo-
teriu ir apie moteres. Aukso misles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei.’ Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 
moterių ir vienos naszles:

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu-

Mano negirdėjo, 
Ne vieno žodelio
In mane neprakalbėjo.

Skaudanczia šzirdelia
Man nesuramino,
Savo mėileis žodeliais
Mane ritekalbino.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ“ KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Vien tik laksz;
Liepele? tirpejf

;e.

Dejuojant girdėjo.- 
Ji savo giesmei i a 
Meilingai cz i ulbėjo, 
Mane sieratelia
Dejuoti padėjo.

Oj raiva laksztute
Tu turi sparnelius, 
Neszkie mano skausmus 
Atlankyki mano tėvelius.

.Meilingais žodeliais
Tu juos pasveikyk,
Ir mano vargelius
Tu jiems apsakyk.

, Kaip sunku ant svieto 
Gyvent mums vaikeliams, 
Be teveliu likus 
Biedniems sierateliams.

Juju nieks nesigaili 
Nieks už juos neužtare, 
Vien tik skaudžeis žodžeis
Visad visi juos bara.

Ta viską apsakius
Pas mane parlėk, 
Man naszlaiteliui
Dejuoti padek.

Idant nuo mano veido
Aszaros nudžiūtu,
Nors viena dienelia
Man linksma butu.

Daugiau jau nekalbėsiu 
Suspaudė man szirdi, 
Jog mano verksmo 
Nieks nesigaili ir negirdi.

— K. J. Pavlauckas.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiaušiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nenusiimi valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga, o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jos. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju tedystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ------Str.

-------- , W. Va.

Tai teisybe.

Tėvas su sunum nuėjo in sa
le žolpgiczna o susilaikė prie 
asylo sutvertu kaulu, tare in 
sunu:

— Szitai matai mano sūneli, 
kokeis po smert busime!....

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu“ ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu jumis szir
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautieeziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary, 
Ind.

...DIDELIS...SAPNORIUS
----------------------------------------------------------- r------------------------------------------------------— —— "*

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

Vaidelota Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

A Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu-Preke 35c. VF. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

su kataloga tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

jc^Mes apmokame prisiuntimo kasztus/^j

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. B06ZK0WSKI-G0.,
1V1P ruir
r. a». mVi 

V/ 74—80 Hashinsp

oro
Sutaisytas iš formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu « 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PMPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo, visame pusau- 
Ivip n^r šimtmečio—25c.

risose aptiek ose, 
įsakyti tiesiai iš

OHTER&CO.
too Street, Ne* Turit. 3

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYK
Moralitzka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke .... 10c

Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.

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

*

VISIŠKAI Ar Esi Kankinamas
DYKĄ

umu

Siusk Tą Už Dyką fcyyos fcpona Šiandien.

Miešti Stejtas

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,būti vyras tarp vyrii—stipras, resnas, 

energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią. jįft

Sifilisu arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperiu, Tulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera padūotas.medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atitirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Kožnas vyras turi pareikalauti 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkij knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 200, Madison & Clinton Sts., Chicago, Ill.
_ Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde
Adrė^as...................

Arbaczau.sk
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Paveikslas perstatų mums po 
lilikieri kuris privercze bež
džione (balsuotoji) sukti jam 
•tekėlą pakol jisai isztekina sau 
•kirvi (urėdą,) o po tam ne g-ia- 
ro jum duoda.

Vyruczei, rinkimai, jau po 
suomi. Ar-gi nelaikąs pasirū
pint idant musu Lietuviai ap
maustytu gerai apie politika. 
Žiaunai kalba, jog isz visu tau
tu ant svieto geriausiais biznio 
riais yra Žydai o politikieriais 
yra draikai. Czionais Ameri- 
ke didžiausiais politikieriais 
yra Ajriszei, Vokiecziai ir Szve 
dai kurie dirba karsztai, o Lie
tuvei politikoje stovi ant že
miausio laipsnio.

Matome konia kožnam mies
teli je, kaip aplinkui mus lobsta 
politikoje visos tautos, aplaiko 
gerus dinstus ir turi didelia in 
tėkmė visame, bet mes Lietu
vei da vis laikomės to bjauru 
papratimo, jeigu “asz” nega
liu turėt tai ir “tu” neturėk.

Jau laikas apie tai pamislyt, 
jog musu balsas yra teip geru 
kaip didžiausio politikiszko 
“boso,” nes mes turime tokias 
pat tiesas balsavime kaip ir 
pats prezidentas Wilsonas. Lie 
tuvei patis tame kalti, jog juju 
politikieriai neguodoje ir nie

Žinios Vietines

— ‘ ‘ Lietuviszka Diena ’ ’ pe 
įėjo, nes tegul pasilieka atmin- 
tije visu.

— Atejnanti utarninka rin
kimai. Bukite iszmintingais 
ir nesidilokite vest is kaip gyvu 
lei ant skerdynes.

—; Oktoberio menesije atsi
buvo mieste 20 laidotuvių o už 
gimė .42 kudykiai. Tifusas 
jau ąpsimalszino ir szeip lim- 
paneziu ligų kaip nesiranda.

— Jeigu atejsite po No. 313 
W. Mahanoy Avė. tai nupirki
te pigei gera liiteri -pėcziu.

— Birutes koro koncertas 
nusidavė pasekmingai. Bubi i 
1 os buvo pilnutelia sale, jog ki
ti turėjo stovėti. Auku surink 
ta ir-gi nemažai.

— Ant praejto susirinkimo 
Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tilt ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Malianojuje ir drueziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi- 
buna kožna menesi, ta nedelia 
po 20-ta. (t. f.)

t išmokąs tas lekcijas jau mokosi į

j Kalbėti ir Rašyti Angliškai jį
(Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk i 

pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybė. •
| Prisiųski 10 centų, o tiiojaus gausi lekciją j
j MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL 

MONTELLO MASS
—.— nt 

kina po rinkimu. Kada atej- 
na diena rinkimu, tai politikie
riai meilingai žiuri mums in 

■ akis ir glosto. Iszmeta kelis 
dolerius prie baro ant alaus, už 
■ka musu Lietuvei pasirengia 
už jin szokt in ugni. - Teip vy
ruczei neprivalo būti, nes tokie 
politikieriai, kurie tave glosto, 
po rinkimui nepažinsta.

Turime Malianojuj gana isz- 
mintingu vyru ir politikisskus 
klubus, kurie prie darbszavimo 
isz vien gali daug giaro padary 
ti. In tokius kliubus, privalo 
kožnas ukesas prigulet o tada 
parodintuinem musu galybla 
ir vienybia, jog politikieriai 
mus negales nupirkti už stiklą 
akins bet tiktai su gerais “džia 
bais” kurie mums priguli nuo 
senei.

Musu patarimu yra, idant 
kožnas lietuviszkas ukesas dim 
na 7 Novemberio, balsuotu 
streit republikoniszka t skietą, 
o ant kitu rinkimu pasirūpintu 
pastatyti keliolika geru žmo
nių ant urėdu, o pranaszauje- 
me isz laik, jog savo kandyda- 
tus iszri liksime.

Szimet “balotas” yra tokio 
didumo kaip kluono duris ir la
bai painus, geriau padaryt vie- 
n’a križiuka ir atliktas kriukis.
—e----------------------------------

TEMYKITE.
Rinkimai atsibus utar- 

ninke 7 d. kito menesio. Gal 
ne visi žino kad pirmas vordas 
likos perskirtas ant dvieju da
liu arba kaip paprastai sako 
“prisinktū.” Balsuotojei gy
venanti pirmam prisinkti ’ ’ nog 
Catawissa lig B. Uliczios bai
suos saliune pas J. Greimą, o 
balsuotojei gyvenanti nog B. 
uliczios lyg galo miesto turės 
balsuoti saliune pas P. Juoza- 
pąviczia.

Apricz rinkimu visokiu kan
didatu, Mahanojaus koncelmo- 
nai klaus pavelinimo nog bal
suotoju idant butu pavelyta pa 
skolint 70 tukstaneziu doleriu, 
szitie piningai bus apversti del 
i szbrukavimo visu riebrukuotu 
ulieziu, teip-gi del apdengimo 
k rikes ir del nupirkimu nauju 
ugniniu aparatu del ugnagesiu.

SHENANDOAH, PA.

— Kasiklos gerai dirba.
— Utarninke buvo Readin- 

go ir Lehigh Valles kasikiu pe
des. Žmones malsziai apsiėjo.

t Praeita nedelia priesz piet 
mirė gerai pažinstamas salu- 
ninkas Stanislovas' Dovidaitis, 
47 m. senumo. Nabaszninkas il
ga laika sirgo vandenine liga. 
Paliko dideliam nuliudime ke
letą broliu, seserų ir daugybe 
giminiu ir pažinstamu. Laido 
tuves atsibuvo Petnyczios ryta 
ir buvo labai iszkelmingos ka
dangi nabaszninkas prigulėjo 
prie penkių draugyseziu.

Tamaqua, Pa.— Su tais ang- NEBANDYKITE SUCZEDIN ANT KONGRESMONO
lekasiu guziikeliais tik ir erge
lis. Už tai, kad nekurie ang- 
lekasiai neturėjo 4-to czverti- 
nio guzikelio, sustojo dirbti 
2900 anglakasiu —- isz No. 11 
kasikiu nedirba 700; No. 14 ka
sikiu 700 o isz Nesquehoning 
kasikiu 1500.

ANT PARDAVIMO

Geras didelis namas ant W. 
Spruce uliczios, su visoms vy- 
gadoms, maudykle, maudyne, 
vykadas, sziltas ir szaltas van
duo, elektrikas visur iszvestas, 
dideli skiepai, didelis kiemas. 
Ant kito galo loto prie AV. 
Maple uliczios teip-gi randasi 
namas ant vienos familijos. Szi- 
tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To
dėl atsiszaukite kagreieziausia 
po No. 512 W. Spruce St.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

Stato namus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
darbas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

<ąowo»i;0«i:oa»QW04toaęo»ęo!!to»'OBSo«o

I
i

>
i
> 
»

?
i

i i
1i 
t

5

Į

įi 
/t
Ą

«;■

t

i 
■Į

i
i >
4 
i 
■j

į

•u 
i 
l

t 
i j 
$ 
z r 
i

Y
S

f 
3 
V 
t 
i 
4 
i

■3 
Į

ą 
i

s 

? 
i

) 
i

PUIKUS SKAITYMAI.
NAUJOS KWY&OS *

9 istorijos, 122 puslapiu, apie « 
“Kas yra Kristus’ “Priesz tei- 
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu gudas” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1’795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne ? 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- t 
tos knygos preke tiktai 25o. s

8 istorijos, 141 puslapiu apie s 
“Grafas ir meszkininkae” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” į 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” S 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o, j

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
magina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik

7 istorijos, 90 puslapiu, apie ? 
“Ergelei pono Morkaus” “Du ; 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Zy- ■' 
dai kaimose” “Nevydonas” S 
“Jurgis Skaptukas” Prette 25c' <

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie gi
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” | 
“Kodėl neleido Baltraus in dan * 
gu” “Bausme už szyksztuma” >■ 
“Mažo sziauoziaus dideli reika- 7 
lai” “Dienos kentejimoNantoj’” 'į 
“Netobulas žmogus” Szitoa įį 
knygos preke tik 25a, jį

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ y 
apraszimss isz pirmutines puses Š 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip | 
senoviszkps laikose Lietuviai t 
gyveno, puiki apieaka su pa- į 
veikslais. 177 puslapiu tik 25o 5 ----------------------------———------ £

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

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

8 istorijos, 112 puslapiu apie | 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz £ 
kelio duobes” “Karalaitis žmo- t 
gus” Preke szios knygos 25c ' 7 
------- ---- "■ — į 

Skaitykite! { 
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, j 
arba $1,25 vertes knygų už $1.' j 
Raezykite kokiu norite. Mes į 
siusime knygas per p&ozta ir * 
apmokame visus kasztus. Galite 7 
pirkti kiek norite. Visos knygos s 
yra geros# ir ložes m jie patiks,. ; 
Raezykite szendie, Adresąvokit

W. D. Boczkowski-Co. ’
* 

Mahanoy City, Pa.
■■‘B1QMoiiaclso5is»aioaioaiois©tsaaioMote

TI PININGUS.
mokėdami randa už bile kokia 
stuba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stuba už neperbran- 
gia preke. Gyvenkite su savo 
-zeimyna geroj šluboj. Asz 
turiu tris naujas stabas. Gali
te sziandieri pirkt o rytoj insi- 
kranstyti. Turtingo žmogaus 
siūba už biedna žmogaus pre
ke. Atsiszaukite pas. (t. f.)

James J. Bell Atty, at Law.
126 So. Main St.

Shenandoah, Pa.

SKAITYKITE. “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

B-U-U-U-K S-V-E-l-l-l-K-A-S
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bultia

LIETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

659 Puslapi

(Nusiuntimo kasztue mes apmokame.)

-DIREKTORIAI-

Shenandoal 
Lansford

Fuikei
visiems labai patiks o kas nusipirks tai tarės skaitymo

drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
invales.

Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu 
Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiu-

bosas ant saves, uždekite savo sza'pa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra- 
szykite pas NosokofjPs- Barber School 
1202- Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

ipitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $380,000 
Suv. Vai. Randas tūri musu banke sudėtu pinigu.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

H. BALL, Prezidentą? - F. NOONAN, Vice-Prezid 
W. KOHLEB, Kasierius

Atydaryta 9 ryte liį,*3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Szita Knyga 
neparduodame, ir )

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, PA.

Visi Girtuoklei šeria ant sveikatos bet in 
!aika ne tik nusiseikauja sveikata ale pra
geria uždarbi ir protą. :: :: :• :: ::

Kaip meszkos neatpratisi nuo medaus kol 
bids jos nesukandžioa teip girtuoklio ne- 
atp.-atisi nuo girtuokliavimo kol raugalas 
atmainys skoni. :: :: :: :: :: :: ::

MES ATMAINOME RAUGALO
SKONI GIRTUOKLIO GERKLĖMS!
Jei tariate Girt lokliaus: Vyra, paezia.- 

broli, sesere, tęva, mi tina szvogeii, žentą, 
pusbroli, dranga arba pažįstama kuriu s 
norėtumėte atpratiti nuo girtuokliavimo, 
atsigzankiie pas: GOLDINA MFG. CO., 
1154 Lincoln Avenue :: UTiCA, N. Y.

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
P'nigu. Procentą pridedam prie 

jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turetnr et reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar m?zas ar didelis.

Mode Keystone Pecziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai 

bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti. 
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.

Mahanoy City
vi 11 • *1 N Mount Carmel

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. II. Garralian, Attorney W. F. Ryakewicz A. Danisewicz . M. Gavula 

W. J. Miles ’ F. G. Hornsby

A. J. SAKALAUGKAS
120 W. PINE ST. j MAHANOY CITY.

W. D. Boczkowski-Co. I
perkupeziams ai)n,lsz^JliCZIo 1 

neduodame ant jos jokio

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.-
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklog.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirniuko.
Skarbas o pati.
Nelaraingas atsitikimas.
Fundatoris

" Kaip Padonai iszpildo paliepimus 
savo valdonu. Kiniszka pasaka.

Pavogti Deimantai. 
Stebuklingas skeltuvas. 
Medalikas motinos. ■ > 
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge, 
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo. 
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

.nainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

io. Ka sako apie Mariute Miszklute.
Balatono ežeras.
Pala kė dalgis aut akmens. 
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Ziuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgęlbejo nuo smako.
Apie Karaliau., Sunu kur savo 

trijų Seseiu ėjo ūeszkot.
Apie Duram ir įo Szyvuke, 
Apie Žy la u petra. 
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

AUGAME kožna mėnesi. Žmones atranda kad musu 
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagia- 

Ibsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu, 

ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paezedžius. in musu banka o visada 

žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai 
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau
giaus verti negu morgecziai.

Szita banka nori kad detumet savo pinigus in 
szita.banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino 
kad gal pagialbsti jumis laike reikalo.

Mes tu knygų neperdaugšause turime todėl nusipirkite vieša 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukezti ir 
Vilka.

Anie Jonuką. Arkluka, Antaitė ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite’, žemeziugpilc.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie ’ Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Vėl nes ir Mužikas.

- Melagis.
GJliukningas Zbrajue.
Zferkolas.
Szetorvszkas szokis.
Prakeikta.
ujltys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti. Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka Mieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Ragausite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.

x Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK į 
...SU LAIVAKORCZIŪ SKYRIUM...

P. V. OBIECLNAS ir KOMPANIJA ¥ 
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. r 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. I 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte užneša apie f 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu ft 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- X 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus T 
in vi-as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko Š 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu. į 
ir kitokiu ddKuniet fA reii aimga LlėaJHijfe.
žinis skyrius randiui po vadoviste gerai žinomo & 
Karaliaus \'arasziaus valdiszko Notarijuszo. J

MAHANOY 
L-CITY -A

Hon. Robert D. Heaton
(REPUBLIKONAS)

Rinkimai Utarniake November 7, 1916

ANT LEG18LATOR1AU8
(For Assembly)

Adam C. Schaeffer
( Republ ikonas)

Praszo juso balso ir intekmes-

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRAEORIUS MAHANOY CITY, 'pa,

Laidoja Kun us Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 TV. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Iszmokinaine. vyrus ir vaikinus

NAUJAS ISZRADIMAS LIETUVISZKAS ADVOKATAS

1S tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
!el ataugyrtio plauku $1.00 

Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuojitus prigebsti. Raszy- 
kite tuo jaus ant adreso:

Olgerd Brundza Co., 
Broadway, 8-th. St.,

Brooklyn, N. Y.

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

iszlaimeja provose už pažeidima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St, NEW YORK, N. Y.

Lietuviszka Krautuve
“visokiu gėrimu
L. J. NAVICKAS

138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Tmpo- 
-tavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkuttse, 
risokiu Arielku, Vinių, Porterio ir t.t. 
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus 
laig ikada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
įteikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumsiriu 
reikalus ka nuoa’tsak&n- 
nziausia, daryt ta visk# 
idant banka vi reikalai bū
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada batu tažiaikotni 
atsargiansam bude-
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