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ISZ AMERIKOS Svaicarije Pasirengi nej e ant Kares, Isz vary t Vokieczius isz Josios Rubežiaus
Paliko savo juodai tarnaitei 

$12,000.
Battle Creek, Mich.— Mrs. 

Laura Winslow, kuri mire Oc- 
tobero 31, 1916 mete, testamen
te užrasze 12,000 doleriu pinin
gas ir kitokius daigtus del sa
vo juodos tarnaites Ludvikai 
Pache. Likusi turtą iždalino 
terp bažnycziu ir savo anuku.
Motere prieszinas priesz neszio 

j ima gorsetu.
Indiannapolis, Ind. — Poni 

Ona- Holtke, innesz priesz legis 
latura bila, spyrentisi uždrau
dimui moterenjs ir merginoms 
neszioti gorsetus. Toji mote
re nuo ilgo laiko veda kova 
priesz neszojima gorsetu tvir
tindama, buk tai yra barbarisz 
kūmas ir, jog gorsetai dau
giau iszvare neszcziu moterų 
isz svieto ne kaip kare, gėrimai 
ir Tukimas.
Girtas tėvas suszalo ant smert 

ir kudykis.
Philadelphia. — Dovidas 

Fox, 2524 Adams Str., būda
mas girtu per kėlės dienas isz- 
vąrc savo motere isz natno ir 
pats, atsigulė in lova su dviems 
vaikais. Guzūte teip sudegino 

**tova, jog tasai begulėdamas mi 
re nuo szalczio. Vienas isz k u

Knypkis priežastis atsiskyri
mo poros, po pergyvenimui 

28 metu.
New York.— Po pergyveni

mui terp saves 28 metus, Jonas 
ir Elžbieta Meyėriai pefsisky- 
re su savim už menka nieknie
ki.... knypki. Kada abudu sto I
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Vokiecziai norėdami iszva- 
ryt Francuzus isz Alzaeijos už
ėjo ant rubežiaus Szvaicarijos. 
Szvaicarains tas labai nepatiko 
ir mano juosius isz tonais iž- 
guit. No 1) parodo alpanisz- 
kus kareivius su maszininia ar 
motelia, 2.) upe Basei. 3.) Ga
benimas kariszko balono ant ra 
bežiaus. 4.) Szvaicariszki ir vo 
kiszki rubežinei sargai.

§ Amsterdam. — Visi czio- 
naitinei bravorai paliovė virti 
Pilsen alų.

dykiu teip-gi suszalo ant smert 
o kitam atszalo rankos ir kojos 
ba tėvas būdamas girtu negale 
ja užkuri peeziu. Atėjus kai- 
minka ant rytojaus rado lavo
nus ant lovos ir suszalusi kudy 
k i. Prie lovos surasta kelios 
bonkos arielkos.
“Džiure” pabudo regėdami 

puikes kojeles patogios 
merginos.

Trenton, N. J.— Ana diena 
atibuvinejo teismas už atligini- 
ma sulaužtos kojeles patogios 
Beatrices Forsyth. Džiure 
snaude kada advokatai klausi
nėjo merginos kokiu budu isz- 
lauže koja, nes kada josios ad
vokatas paliepė jiai parodyt 
kojas, džiure szmakszt ir atsi
gaivino isz susnaudimo, rodos 
kad jiems pridėta elektriko 
dratus prie sodines. Senesnie- 
je užsidėjo akulorius ant nosių 
ir lauke kas ežia pasirodys. Pa
na Forsythe pakele andaroke- 
lius ir karunkeles ir parode 
džiurei dvi patoges ir riebes ko 
jeles.... Po tokiam perstaty
mui pripažino jiai atliginima.
Apsimainė vietomis su paezia.

Waukegan, Ill.— Jerry Ko- 
zal patubde dželon savo paezia 
matyvuodamas, kad jai ne vis
kas namie, kitaip tariant, — 
kad szulo galvoj trūksta. Bet 
paežiai isztupejus dželoj koletą 
dienu pasirodo, kad jos smege
nis veikia nepraseziausia. Ji 
tapo paliuosuota.

Bet iszejus isz kalėjimo pa
ti apskundė pasodinusi ja kale 
jiman savo vyya, kurs jia musz 
davės. Ir dabar toje paezioj 
dželoje,.kur ji sėdėjo, tupi jau 
jos vyras, o ji pati sėdi namie
vyro vietoj.

jo priesz sudžia, Jonas padavė 
priežaste pametimo sziteip: 
“Viena diena nupuolė man 
knypkis nuo kamzoles ir pra- 
sziau savo moteres idant man 
prisiūtu. Kožna diena per vi
sa sanvaite iszsikalbedavo, jog 
ne turi laiko prisiūti man knyp 
kio. Ant galo nusibodo man 
praszyti ir pameeziau jiaja.”

Sudže iszklauses teip men
kos priežasties, pasakė Jonui, 
jog reikėjo paežiam prisiūti. 
Ant to Jonas nesutiko ir neno
rėjo sugryžt namon. O kada 
kerszino, jog turės mokėti savo 
moterei $5 ant nedėlios, Jonas 
“gavo protą” ir sugryžo.

Motere taja sanvaite czistino 
narna ir neturėjo laiko insuti 
knypki, nes Jonas užsispyrė ir 
isz to atėjo prie nesupratimo.

Palicije iszvaikino 500 
straikieriu.

New York.— Lalanee & Gros 
jean Mfg. Co. isz Woodhaven, 
Queens, norėdami pastatyti 
prie darbo straiklaužius in vie
ta straikuojeneziu darbininku, 
šukele gana dideli sumiszima. 
Kada straiklaužei pribuvo ant 
vietos, straikieriai juju nenorė
jo prileisti prie fabriko metin- 
dami akmenius ir plitas. Rai
ti palicijantai juos iszvaikino.
Pardavinėjo kudykius katruos 

paimdavo ant užauginimo.
New York.— Miss Ella 

Grooks, likos aresztavota už 
pardavinejma kudykiu, ku
riuos priimdavo ant iszaugini- 
mo. Paskutini kudyki koki 
pardavė, buvo penkių metu vai 
kinkas už kuri aplaike 90 dole
riu. Kiek juju pardavė, tai pa 
licįje lig sziam laikui da neisz-

Kiek surūkyta paperosu ir iž- 
gerta alaus ir arielkos 

1916 mete.
Washington, D. C.— Norint? 

blaivininkai stengėsi visom pr 
jiegom isznaikinti gėrimus, bet 
randas 1916 mete daugiau su
rinko padotku už alų ir arielka 
ne kaip 1915 mete. Teip-gi 
praeita meta surakinta dau
giau paperosu, nes ameriko- 
niszkos moterėles pradėjo tuo
sius grabinius vinis rakinti.

Mete 1916 dirbtuves papero
su padirbo net 25,232,960,923 
už kuriuos randas surinko pa
dotku $31,541,200. Alaus bra
vorai padirbo 61,145,583 bacz- 
ku arba 1,895,513,073 galonu 
už kuriuos randas surinko pa
dotku $91,718,375. Arielkos 
padirbta 146,355,146 galonu 
nuo ko randui gavosi $160,991, 
662. Isz viso randas surinko 
padotku už tuos tris daigtus 
$284,250,236 o 1915 mete surin
ko tiktai $246,163,976.

Jeigu blaivininkai užvesti vi 
sur blaivyste, isz kur randas su 
rinktu tiek padotku ant vedi
mo savo reikalu? Ar blaivi
ninkai mokėtu daugiau padot
ku? Not on your life!

Apskundė už sudaužytas toriel 
kas ant veseilios.

Berwick, Pa.— Nuo kada ap 
sivede Mrs. Antanina Czerne- 
vieziene (Sausio 13) nuo tada 
prasidėjo josios ergelei su-kai
mynais. Jau du kartus turėjo 
skundus pas skvajera o dabar 
likos paszaukta trecziu kartu 
per Mare Kandrasziene už su- 
daužima torielku.

ios, kurias svodbininkai sudau 
;e laika mezlevu. Jauna, pora 
nurinko suvirszum 300 doleriu 
5et savo kaiminkai neatliginp 
už blede. Sudže padalino kasz 
tus terp moterų ir liepė iszsi- 
neszt.

Iszsiunte auksa ir tavora in 
Vokietija.

ISZ KARES LAUKO
Vokiecziai paėmė in nelaisvia 1,700 Rusu.

Berlinas. — Ant rusiszku frantu vokiecziai paėmė in ne 
laisvia 1700 rusiszku kareiviu, 14 aficieriu, 16 maszininiu ka 
rabinu ir daug amunicijos. Teip danesza telegramai nuo Leo 
poldo armijos.

Baltimore, Md.— Tris laivai 
prikrauti visokiu tavoru ir auk 
su iszplauke isz czionaitineš 
pristovos. Tieje laivai susi
tiks su kitais vokiszkais lai
vais kurie paims tavora ir auk 
sa ir plauks i a Vokietija. Priek 
tam ant ti.ju laivu randasi 
daug anglių del vokiszkos flo- 
tos. Laivai iszplauke Gruo
džio menesije, praeita meta nes 
tik dabar dažinota apie juju 
iszplaukima.
Jeigu turi puiku pavydala tai 

gali būti daraktorka 
kitaip von.

Chicago.— Czionaitinei moks 
lainiu direktorei yra labai rū
pestingi (ne del mokytniu tik 
žinoma del saves,) nes pagal 

' užmeti nejima. dąžiuretojos
Florentinos Vosbrink tai direk 
torei isžrenka tik tokes darak- 
torkas kuriuos turi gana riebu 
pavydala ir su puikeis veide- 
leis, norints ne yra tinkamos 
mokyti vaikus, bet tokios, ka 
yra mokytos ir tinkamos, o ne 
turi puikaus pavydalo, tai ne 
gali aplaikyt dinsto darahtor- 
kos.— Well, Chicage galima 
visko tikėtis.

Rusai supliekė bulgariszka armija.
Petrograd, Bulgarai perejo per upe Danuba, Dobru- 

džioje likos iszvytais adgalper Rusus. Rusai nesnaudė, nes su. 
silauke nakties, užklupo ant Bulgaru, susidedaneziu isz tuks- 
taneziu kareiviu, kurios konia visus isznaikino. Paėmė in ne
laisvia 338 kareivius, 15 aficieriu ir 8 maszininius karabinus.

Vokiecziai kalba, jog da turi 8,000,000 kareiviu 
ant vedimo kares.

tyrinėjo.

w New York randasi visokio 
se hoteluosia suvirszum 100 tu

Kondrasziene paskolino Czer kstaneziu visokiu tarnu ir tar-
neyiczienei torielku ant vesei- naieziu.

TRUMPI TELEGRAMAI

§ Pittsburgh.— Ugnis sunai 
kino keliolika dideliu bizniavu 
namu, padarydama bledes ant 
$3,000,000.

§ Paryžius.— Susimuszime 
trukiu Chateaunafe likos už- 
muszta 18 pasažieriu o 68 sužei 
do.

§ Plymouth, Aug.— Kaimas 
Devonshire likos sunaikintas 
per baisia viesulą. Visi namai 
likos iszverstais. Du žmonis 
likos užmusztais.

§ London.— 50 ypatų likos 
užmuszti 262 sužeisti per dre- 
bejima žemes ant salos Bali, 
ant malajiszko arkipelago. Su
virszum 1000 namu ir fabriku 
likos sunaikinta.

§ Philadelphia.— Visi czio
naitinei angliszki laikraszczėi 
pakele preke ant dvieju centu. 
Priežastis brangenybes popie
ros ir kitokio drukoriszko raa- 
terijolo.

§ Chicago.— Spekulantai 
iszsiunte daugybe kiausziniu 
in Europa, jog czionais mažai 
pasiliko. Pranaszauje, buk at 
einanti meta turėsime mokėt 
po $1.00 už tuziną.

§ Carterville, Ill.— Katali
ku bažnycze Nekalto Prasidėji
mo likos padegta per piktada
rius. Daugeli kartu laike pa
maldų kas tokis metindavo ak 
menais in langus.

§ Joliet, Ill.— Mrs. Vai bur
ga Hollmeier, 93 metu senuke, 
pasikorė tvarte ant fanuos sa
vo sunaus. Suniene surado jo
sios kabanti kuna po keliu va
landų. Matyt dagriso suniene 
motinai.

AKYVOS ŽINUTES.

Berlinas. — “National Zeitung” raszo: “Norints vokieti- 
je neteko jau du milijonus kareiviu nuo prasidėjimo kares bet 
da gali pastatyti 7,000,000 rezervistu ir pusantro milijonu nau 
ju kareiviu kurie daejo lig metu, ir pasirengia vesti kare kad 
ir da penkis metus.— Tokis lepszavimas vokiecziu tiktai ant 
popieros.

Kariszki trupinėliai.

0— Stockholm. Ant rubežiaus aresztavota keturis vyrus ku
rie nesze nitroglecerina su kuria ketino iszneszti in padanges 
rusiszka amunicijos dirbtuve Skibote. Terp aresztavotu ran
dasi vokiszkas kunigas, grafas ir inžinierius.

— Rarižius. — Dresdene ekspliozijoi amunicijos badai 
pražuvo suvirszum 1000 moterių ir merginu, pagal gromata 
raszyta pas viena vokiecziu kuris gavosi in nelaisvia.

— London. — Badai vokiecziai meldže visu Lenku 
idant‘sudėtu savo auksa ant apginirao tėvynės. Lenkai nusi
stebėjo tokiu praszimu vokiecziu.

— London. — Angliszkas laivas “Laurentic” nuskendo 
arti Irlandijos pakraszcziu. Tik 12 aficieriu ir 109 laivoriai 
likos iszgialbetais.

— Petrograd. — Rusai supliekė vokieczius arti Kimpo-
lungo—Jakubenu. Daug likos paymta in nelaisvia.

* Du Bois, Pa. praeita me
ta parduota ir ižgerta svaigi- 
naneziu gėrimu už $414,669,92. 
du-Lac, Wis., užbaigė 120 me
tus amžiaus ir da jauezesi svei
ku ir apsukrum.

® C. A. Cutter isz South Pa
ris, Me., turi mylima katina ku 
ris turi 22 metus.

* Fabrikuosią Hollandijoi 
dirba 560,729 darbininku. Terp 
tuju randasi daugybe moterių.

Mokykloje.
Daraktorka mokykloje kal

bėjo laike lekcijų apie gerade- 
jistes Dievo,

— Pasakykie man Ėvute, 
kas tai tokis nematomas aptei
kė geradejistemis tavo tėve
lius?

Evuke:— U-gi garnys pra- 
szau panos, bet dabar mano ma 
'ma velei apteikė mažu broleliu, 
nes asz tojo garnio niekados ne 
matau . ,

----- ■'IW
Turi klausyti.

Ponas in važnyczia : Ar no 
iszgertum stikleli geros arieL 
kos? '

Važnyczia:— Ne, szviesus pof 
ne. J

P:— O kad teip du stikleliu?
V:— Ha, ka galiu daryt kad 1 

pono ne užpykint tai iszgersiuj

1



Amerikoniszkas laivas “Milwaukee’’’ kuris užėjo ant pieskyno arti Kalifornijos ir buna suteszkintu per vilnis. Laivas 
kasztavo 84,000,000. •

SAULE

441 Florida Ave. Lorain, Ohio.
JJIsz Lietuszku kaimeliu

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

les auksztyn vaikuczius nudžiu 
gina bet iszkiles auksztyn. kada 
pranyksta, tai ir vaiku džiaugs

Vincas Tirneboris, kuris ran
dasi Amerike apie 20 metu. Pa 
eina isz Volkoviszku gmino., 
Kaupiszkiu pav., Nebudkiemo 
kaimo.

PREKE SU 
NUSIUNTIMO

W. D. B0CZK0WSKI-C0.,
MAHANOY CITY, PENN’A

vaites. Lietuvi szku szeimynu 
czion randasi tris o pavieniu 6 
ir visi sutikime gyvena.

dirba po 3 ir 4 dienas ant sau- KUR BUNA*?

Orwigsburg, Pa.

Niagara Falls, N. Y.— 28 die 
na Januario, atsibuvo puikus 
teatras po vardu “Žila Gal
va,” lenku Svetainėje Szv. 
Traces. Teajj^Josze parapi-

Robyville, Ohio.— Czionais 
randas daugybe sniego ir rogių 
kėlės puikus, darbai geri tik Į dotu svaiginaneziu gėrimu.

KAS GIRDĖT?

MAHANOY AND A ST

“SAULE

Laikraszt is ‘ ‘ Ateitis ’ ’ pere jo 
in rankas vienam isz szerinin- 
ku p. C. Pratapui. — Vėliname 
pasisekimo naujam ižduotojui.

Kun. V. Bartuszka, prabasz- 
czius Szv. Kryžiaus lietuvisz- 
kos parapijos Mount Carmel, 
Pa., —- iszkeliavo in Szvaicari- 
jef darbuotis suszelpime nuken
tėjusiu savo tautiecziu nuo ka
res. —- Ar negeriau butu laiky
tis parapijos? ‘

‘'Ateitis” raszo buk Stanis
lovas Szimkus, lietuviszkas 
kompozitorius, muzykes, aplei
do dudoriavima lenkiszkoje pa 
rapijoj Shenandori. Žada da
bar važinėti su prakalbomis po 
lietuviszkas apigardas. — Po
nas Szimkus da savo dinsta ne
pametė ir da randasi ant vietos 

v. pagal musu isztyrinejima. ■

1
Susįvienyjimas Lietuviu Ry

mo Kataliku nupirko sau na
rna Brooklyne. Pirkimas atsi
buvo 19 Sausio. Namas randa 
si ant Grand Str., Ext, tarpe 
Union Ave. ir Keap Str. Už 
narna užmokėjo 29,000 doleriu.

, Teip-gi yra nuskymta kamisi 
ja isz Miliuko, kum Petkaus ir 
Strumskio insteigimui organo, 
kuris pradžioje Kovo pradės 
eiti.

: Ana sanvaife Suv. Valst. da
vė kontraktu tūlai angliszkai 
trinuniėijos dirbtuvei ant padir 
bimo milžiniszku szuviu, nes 

■■ apsiėmė, padirbti daug pigiau 
ne kaip ariicrikoniszkos dirbtu 

.’ves.'
Angliszkas randas uždraudė 

- ' dirbtuvei iždirbinęti amunici- 
je Amerikui tvirtindami, buk 
dirbtuves pinna turi pristatyti 
savo randui reikalinga amuni- 

■>'cije kaip kitiems.
Ar Amerikonai tai padary

tu?''- 1

|ninkystes, kad nenori iszvienj I • .veikt tegul nevelka.
Tame pat “Kataliko” un

man randame kaip “Katali
kas” sako svarbu lietuviu 
žingsni t. y. kad kum Žilinskas 
su Dr. J. Belskiu inteke S. V. 
prezidentui, Apasztaliszkam 
delegatui ir 15-kos valstybių 
ambasadoriams Amerikos Lie- 
tuvu Dekleracija.

Tie vyrai kum Žilniskas (gal 
Žilinskas) Dekleracija prezi
dentui indave vardan Lietuviu 
visos Tautos, o tie vyrai važia
vo in Washingtona vien inga- 
lioti tik klerikalu szalininkys- 
tes, tai jie ta veikė vardan visu 
lietuviu nelegaliszkai, nes ki
tos szalihinkystes prie to nepri 
dėtas.

Sžiė klausymai link legalisz- 
kumo dar tarp saves susiremia 
nepatogiai, nes szaukimas in 
susivažiavimą Brooklynan del 
vieno isž komiteto sau. nebuvo 
legaliszkas, del to katalikai 
szaukiami susivažiavimai! ne
dalyvavo, o dabar kada vieni 
klerikalu srioves vyrai inteike 
prezidentui Dekleracija varde 
visu lietuviu, tai svarbus žings 
nis ir jisai yra legaliszkas.

Kame dar to legaliszkumo 
skiemens ir posmai ? o darbas 
garsinama jau metmenuose.

Su sziuom iszeina, szeip ne
gerai, ir teip negerai!....

Dabar reik laukt kokia dele
gacija vėl važiuos in Washing
tona su Dekleracija. Jeigu va 
žinos, tai jau bus trėcz'ia. Pir- 
miaus buvo Tezine, dar Keme- 
szine, o treczia dar nežinom ko 
kia bus.

Delegacija nuo Amerikos lie 
tuviu kada sako pridavė amba
sadoriams Dekleracija, ir nusi
davus pas Rosijos ambasadori 
iszgirsta žodis — “neseniai bu 
yo p. Yczas ir Bartuszka, tai 
gal ir Tamistos su tuo paežiu 
reikalu?” Nors delegacija 
atsake kad ne su tuom, bet vis 
gi numanė kame reikalas yra.

Rosijos ambasadoris visisz- 
kai Dekleracija neprieme.

Duok Die kad isz visu tu pa- 
sisznairavimu iszeitu kas gero, 
bet stokojant vienybes, gali isz 
eiti tik nei vaiku su muilu bo-

Nuo Amerkos Lietuviu Dak
taru Draugijos — Dras J. 
Szliupas, Dr. A. Baceviczius ir 
Dras J. Valukas.

Nuo Amerikos Lietuviu Tau 
tines Sandaros — J. O. Szirvy- 
das, P. Norkus ir P. Kibortas:

Nuo Lietuviu Spaudos Drau
gijos —V. K. Raczkauskas ir J 
Dekeris.

Nuo' Lietuvos Atstatymo Ben 
droves — R, Karuža.

Nuo Lithuanian American 
Relief Fund — P. Vilmontas, 
V. Jankauskas ir St. Szimkus.

Be paminėtųjų, suvažiavime 
dalyvavo dar sekantie Centra
lio Kom.tetb nariai: J. S. Lopat 
to. T. Pauksztis, M. Szalczius 
ir F. Živatkauskas.

Laike priėmimo mandatu Dr 
J. Szliupas pasako inžengiama 
ji žodi apie Centralio Komiteto 
veikimą ir apie szios dienos po- 
litikinio momento svarba ir nu 
rodo in pastangas, kurias reike 
tu lietuviams padaryti Lietu-: 
vos laisves iszgavimui.

Renkama suvažiavimo vede-Į 
jai; pirmininku iszrinkta St. 
Gegužis ir sekretorium (su tei
se pasiskyrti sau pagelbinin- 
ka) — V. K. Raczkauskas; sek 
rotoriaus pagelbininku pa- 
skyrta R. Adžgauskas.

Vedėjams užėmus savo vie
tas pirmininkas, pagal suvažig 
vimo nutarimą, paskyria anglu 
presos komisija isz 3-ju nariu: 
Dr. J. Szlupo, P. Kyborto ir P. 
Vilmonto .

Posėdžiu programui suraszy 
ti iszrinkta kamisija isz sekan
eziu atstovu: A. Rimka, M. 
Szalczius ir St. Szimkus.

Oil City, Pa.— Darbai gerai 
eina letuviszku szeimynu czion 
yra tik tris. Boiler Works fab 
rike darbininkai buvo sustoja 
dirbti, straikas tęsęsi tik dvi 
dienas, molderiai aplaike po 4 
dolerius ir !) valandas darbo ir 
pripažinimas unijos. Dabar 
jokio ergelio neturime. '

Mano pusbrolis Aleksandras 
Malakauckasį paeina isz Suval 
ku gub., Kalvarijos pav., Lim- 
bavo gmino, Trempimu kaimo. 
Meldžiu atsiszaukti pas.

Frank Kalinauckas, 
Box 32 Beckemyer, III, į

KABALAS
A RB A > j

ATIDENGIMAS PASLAPCZIU C
ATEITIES $ '

SU PAGIALBA KAZIRU 21

GERA FARMA ANT 
PARDAVIMO.

Farma turinti 90 akeriu, su 
7 kambareis namu ir tvartais 
ir kitokes namais ir padarais. 
Viskas kanuogeriausiam pared 
ke. Farma randasi tik dvi my 
les nuo miesto. Orwigsburgo. 
Priežastis pardavimo yra liga 
locnininko. Adresavokit: »

(t. f. 2.)
Frank Koening,

. “Katalikas’.’ pranesza, kad
... klerikalu ‘ buvęs susivažiavi- 

m;u. Pittsburge iszdirbimui
. pliano. kaip gelbet Lietuvos su vyklele, burbulas muilo iszki- 

vąrgusius žmones ir tolesnia- 
.ine laike. Prie tos progos bu
vo apkalbama ir szaukemas su
ąiyažiaAŪmas visu szalininkys- mas pranyksta, gali ir su mu- 
eziu in Brooklyna dienose 15 ir mis teip but.
ię.Sauso 1917. ; -------- ‘

“Katalikas” sako: Pasiro
dė, kad szisai in Brooklyna 
szaukiainas suvažavimas yra 
nelegaliszkai szaukiamas — ke 
lėtos Centralio Komiteto naru, 

;bet viso Cent. Kom. vardu .
Tai ve kame branduolis! Dar 

šakuma kad tik keleto centra
lio. komiteto susivažiavimas vi
sų vardu szaukiamas yra nele-

.- .^gjMiszkas, nes reikėjo kad vi- 
jCentralis komitetas szauk-

.. .Ai,! <L dtįbar buvo stoka muset
-.fkųpigo Gųstaiczio, tai ir nele- 

galiszkas.
<, Kam- da reik tokios lapes 

vųodegętes? juk isz kalno kun.
Li:J{įpmęszs sake kaip Sz. Tamo-

s?ius Didumus:
-Ma-t Szv, Tamoszius Kris

tui piisikelus nenorėjo vieiyt 
sakydams—- “Kad in sziltaro- 

t iia pirszta indesiu, tada tikė
siu,’r

. -. j Kun. Kemeszis to pat many
mo — kada visas srioves prie 
Chieaginęs Tarybos regėsiu,

. • tgi ir asz su savais prisidėsiu.
. (Ritoje politikoje tas pat yra.
.- dar veikiama; czion ne Pitts- 

burgo klerikalu susivažiavi
mas, La nors dai'e, |>et buvo ap- 
<(ekfėtųpta an^szcziaus.

Viena tiek, ne ka žmogau da ’ 
rygi. kad czion rūpinamasi ne 

iA-isu žmonių gerove, bet szali-

Old Forge, Pa.— Darbai ge
rai eina, tik stokus leberiu, pri
buvusiems nesunku aplaikyti 
darbus.

— Badai kun. Szatkus pui- 
kei palaimino nekurtuos para
pijomis kurie pribuvo in baž- 
nyczia in Duryea, (Czionais 
daugiau netalpinaiiiė, nes viso
kį parapinei vaidai netinka 
laikraszcziui ‘ ‘ Saule. ’ ’ Tas 
dalykas priguli parapijai per
kratyt o ne laikrasztije, nes isz 
to visuomene ne turi naudos, o į 
žmonim nubodo tokios korės-1 
pondencijos. Jeigu vietinei j 
turi koki ergeli, tai tegul pas Į Beckemeyer, Ill.— Czionaiti-

dos lietuvisžkos bažnyczios 
Szv. Jurgio. Po perstatymui 
atsibuvo balius, kokio da nie
kas szitoje aplinkinėje ne buvo 
regeja ne girdėja. Teatra lo- 
sze jaumimene isz sekaneziu 
ypatų: A. Urbonas, J. Ganis, 
Teresa Laucziute, Antele Ka- 
raszkiute, J. Noreika. Teatra 
surengė Antanas Gragoževic-

It^A

t

ISTORIJE SZVENTA
SENO IR NAUJO INSTATYMO

Parasze,

Galima manyt — jeigu Vo
kietija Lietuvai ir suteiktu 
sziokia tokia autonomija, o Ro
si ja but preszinga, tai Lietuva 
vis tarp liepsnos pragaro sto
ves. — -S. K....

juosius ii' pasilieka. Lietuvisz- 
ka visuomene po Amerika ga
na savo ergeliu ir neturi laiko 
rūpintis apie nesupratimus ki
tu parapijonu. Už tai nepykit 
nes ka nutarėm, turime ir tojo 
laikytis. Red.)

AMERIKOS LIETUVIU VI
SUOTINIO SUVAŽIAVI

MAS NEW YORKE.
Sesija atidarė “M;orld Pulit

zer Bldg.” saleje, 11 vai. isz ry 
to Centralio Komiteto Pirmi
ninkas g. J. S. Lopatto. Trum
poje prakalboje pasako, kad C. 
K-tas kreipėsi in visuomene, 
kviesdamas ja nuspręsti jo liki 
ma. Tas tatai ir reikia iszrisz 
ti susirinkusiems.

Pakviecziama II-sis C. K-to 
sekretorius M. Szalczius, A. B. 
Strimaitis ir A. Bridickas pri
imti atstovu mandatus.

Mandatus pridavė sekaneziu 
organizacijų atstovai:

Nuo Susivienyjimo Lietuviu 
Amerikoje —St, Gegužis, A. B. 
Strimaitis ir J. Kaczergius:

Nuo Tėvynės Mylėtoju Drau 
gijos. — A. Ramanauskas, P. 
Faltinaitis ir J. Ambraziejus:

Nuo Lietuviu Neprigulmybes 
Fondo — A. Rimka, A. Bridic
kas. ir M. Buczinslvgs (Busiu)

Nuo Lietuvos Gelbejimo Fon 
do — J. Sekeviczius, R. Adž- 
gauskas ir J. Kazlauskas:

nis miestelis daugiausia yra ap 
gyventas vokiecziais. Lietu
viu yra 19 szeimynu ir tiek pa
vieniu. Merginu teip kaip nė
ra o butu geistina idant kelioli
ka priimtu. Aiiglekasyklos 
dirba kas diena ir sunku pribu
vusiems gauti darbus. Lietu
vei gyvena sutikime ir butu vis 
kas gerai kad teip daug nenau-

WIU-UaM oHEPhEED BEN5CN

ADMIROLAS BENSONAS KURIS UŽIMS VIETA MIRU
SIO DEWEY, KAIPO VYRIAUSES VADAS AMERI- 

KONISZK0S FLOTOS.

Viskupas Motiejus Vo**>n^zauskas

Bausme uz Peržengyma,

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

Su 50 Paveikslais Qj. coliu Dydumo no Puslapiu - rreke Jbc

W. D. BOCZKOWSKI-CO
MAHANOY CITY, 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!

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.”

SETAS No. 1
Lletuviszkieji Rasztai ir Rasztlnin- 

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimaa. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kučzia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra karta apsipaeziuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ii- stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Vies?- 
pats Jez'zis ir miszko medžiai žvake.

iniu. Apie mirimą. Pavasaris 
e, menesi ir žvaigždes.Meszla 
Lag. Ėgli, a.-žuolas ir uosis.

“ ' ’ f
' 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 szirdits. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. 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 nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padariniu. 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. C.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Dūkto malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze 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.

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

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, ūžvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
popo morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz. girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. 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 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaųjf 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! bau! hau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 

įSruolis isz Lietuvos. Dvarine pana, 
j Baisi istorlje.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznaš kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
eziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is- 

i torija vienos motinos. Vaikuczlu ple- 
i pejimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Alano 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
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Setą Knygų Dykai;

apmokame prisiuntimo kasztus/^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Ma^:a"dMA^city,f..

VYRAI. ATEIKITE PAS MANE
DR. SCHANTZ, 

SPECIALISTAS
Silpnumai.ir ligos Jaunu Vyru. Vidur-iinf.Io ir Senu Vyru papenėjusios ligos mano M*’ 

čialisz.kimias. Kraujo ir Odos ligos gydomos per mano nauja ir prteinna spasaba. Vidu*
finos prekes. Hydimas be skausmo Ir be patrotinhna laiko. Patarimas dykai ir slaptingai užlaiko’ 
mas. Adynos nog 9 ryte lig 9 vakare. :: :: :: :: :: :: ::

Boom 10. Prifer Bnllding, ant vyrsiiaus Woolworth 5c ir 10c sztoro. POTTSVILLE. PA. 
l>r. Schantz ypat szkai huną Pottsville ko/.na Ketverga. Petnvczia ir Subata.

(Naminis ofisas 9 North 4-th St., IIAEKISBUEG. PA.) 

Dideliu patrijotu del savo tėvynės pasirodė lordas Tredegar, kuris paaukavo savo 
puika laiva “Liberty” ant ligonbutes del sužeistųjų kareiviu. Taji laiva savo kasztu liepe 
perdirbt ant geriausios ligonbutes ir nusiuntė ant kariszko Irunto.

KO-GI ŽLIUMBTI?

(Dialogas.)

Pavestas Lietuviu 
mergaitėms, Artystems see-

■ i; ;s mylėtojom.

Lucija. (Pajuokdama.) Kad 
mail juokai isz tavęs.

Onute. (Atsisznėkedaina.) 
Geriti mergei, gali juoktis. O

Par iže J. V. Kovas.

Veikenczios Asmenis.
Lucija ir Onute. Dvi Lietu

viu Mokyklos mergaites. Vie
ta velkino bent kur.

(Iszeina isz abieju pusiu sce
nos. Onute laiko rankoje su
draskyta popierini krepsziuka, 
ir inaž apsiaszarojus.)

Lucija. (Susitikusi) Vai ko 
tu dabar žliumbi, kai maža mer

Onute. Žliumbtum ir tu, kad 
tau teip but buvę, kas man atsi 
tiko.

Lucija. O kas atsitiko.
Onute. Ve, žiūrėk, turėjau nu 

sipirkus už visa penktuką sal
dainiu, ir atsinesziau prie’mo
kyklos. Tuom sykiu paiinofe 
jo su mergaitėms pažaisti. SaL
daines pasidėjau nuoszali antri Onute. Kai]) tai ?

Nu-gi taip.
ant žemes toki 

yra keblu,

mokyklų bueziau ir tau kėlės davus. Da
bar iszgrausz. Žinosiu kad tu 

' negera mano drauge.
Lucija. (Lyg pajuoka.) Kad 

tavo bus gera szirdis, tai ir 
teip duosi.

Onute. Ka-gi duosiu, kad vi
sos purvinos. (Rodo.) Žiūrėk 
szia.

Lucija. Nulaižyk, nulaižyk, 
apcziu'lpk purvus ir bus gerai.

Onute. Na, matai.
man ant moko pasakoji.

Lucija.|(Lyg suterejus.) Ne 
ant juoko, ne. Kad nenori nu- 
laižyt, tai nuplauk su vande
niu, ir bus gerai.

Onute. (Atkerszidama.) Na, 
o asz tyczia nedarysiu taip ka' 
tu liepi.

Lucija. (juoku.) Nedaryk, j 
valgink žemėtas. Dabar ]>asi- j 
rodo, kad pyksti ir nežinai už j 
ka. Pati per savo nesuprati
mą, pasidariai sau skriauda, ir 
nori atrasti nebu a kaltininką.

“Slnnfvlip Apysaka isz gyvenimo* Francuzu.□lapiyoe anigraoio S8/yn8lapin. Prc?A6c. w. P.
W. D. Boczkowski-Co., - Mahanoy City, Pa.

damiesi, mokėsime lengvai isz-1 
vengti ir dideliu nelaimiu. Sa- 
kyk-gi Onute ar ne teisybe sa-1 
kau'?...

Onute. Tas tiesa brangoji Lu i 
cuke. Szi pamokinimą su pa- į 
garba priimu nuo tavęs, ir kitu! 
kartu busiu saugesne.
tau. (Duoda ranka.)

Uždanga.

Acziu Į

Kunigas in girtuokli.

— Na, džiaugs iuosiu, .jog
Ir dabarjluallo vakarikszcziam pamok

žemes, ale kur tau isz 
kai atbėgo, sudraskė 
ka ir saldainius su 
inaiszt*

Lucija. Et, tai 
tas, nėr už ka verkti.

Onute. Teip, tau rodos men-j 
kas, o man szirdi gelia, ir gaila; 
penktuko.

Lucija. Tu visuomet, kai ma
ža mergaite, už menka nieką 
tuo,jaus verkti.

Onute. (Užpykus paerzinta.) 
Tylėk, sziupa viszta, ko ežia 
dar erziniesi.

sz bus. Vai- ■
;e krėpsziu
žemėms s.u

Lucija.

PO

lui ne buvai da sziandien gir
tas.

Girtuok:— Kad dvasiszkas ►
teveli neturėjau sziandien pi
ningu, o szinkoris ant bargo ne 
duoda!

ISTORINES KNYGOS
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Pleke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis. 220 puslapiu 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d.
No.4 — Apie Kupeziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

Preke 35c
Preke 25c
Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paėsta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.

• LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI HEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York Cltį.

Žinai 
daig- 

ypacz 
taikai bėgioja. Kas

kad tam krepsziu 
dainių juk' panasziu 1 

k^^^'.iku daugel vyšrl patvo
riui mėtosi* Jeigu but buvę 
ue tavo, ir tu būtumei neatkrei 
pus dotuos in toki krepsziuka, 
ir butam pati sumyiius. Vi
suomet reikia daryti apsis va rs- 
czius, gerai apmasezius, tuo
met mus nesutiks panaszio ne
laimes, o mažu nelaimiu saugo-

Ar Kūdikis Miega Gerai?
Ramus pašilsiantis miegas yra 

ženklu kad kūdikis sveikas ir 
tinkamai maitinamas.

Jei kūdikis esti neramus ir nuolat 
verkia,’lai galima dalęisti. kad kū
dikiui teikiamas maistas yra neat ra
kantis. Negalint savo kūdiki mai
tinti krūtimis. t>a"ccink

EAGLEBRANDCONDENSED:
MILK

UETUVISZKAS PASAKORIS
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 • Visokiu Gražia Pasaka ir Trumpa Istorija • 88

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

609 Puslapiu • x 9f coliu dydomo.

PREKE $2.0d
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

GYVENIMAS KAREIVIU UŽPAKALIJE KARISZKO 
FRUNTO.

te*w.- ..S*

Vokiszki Belaisviai praeina pro sugriauta bažnyczia prie 
kurios vienas1 isz fraucuziszku dailininku — skulptūra iszka- 
la isz akmens stovyla Orleano Mergaites. Tojo kareivio nuo
mone yra: ne nąikyti tik statyti. Isz savo užsiėmimo yra už- 
ganadytu nes yra paliuosuotas nuo kariszkos tarnystes. ___

Parsirode cinkamiausis maistas tuk- 
stan ežiose atsitikimu, kur motinos 
negalėjo krūtimis maitinti savo 
kūdikėlius.

B^Tlszkirpk szi Kuponą dabar ir 
piisiuskjin pas
Borden’s Condensed Mik Co.,

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taii 
pieną varto i; pre to apturėsite 52 
puslapiu Knygele, “KŪDIKIO 
GERBŪVIS“ kurioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus irsveikas.
Pilnas vardas.....................
Adresas..............................

šaule i :tb“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KR1MINAL1SZKA8 

Al’RASZIMAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydomo 
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIEYi.
I.

ANT KRASZTO PRAPULTIES. 
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir MikoNis, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smaget.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo sunuepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus (padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant

< rasztiniczios priesz Petra, pa- 
Biremusi aut alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skoliny ku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tonais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, Štokas mum, 
szimta tukslancziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City» Pa

Met ta knyga neperdaagiame tarime todėl natipirkite vieni 
kadangi greit iszsipardnot.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanli.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas šiokia
Prakeikta.
ualtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolej.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti. Katinėli niaukleli ir apia Ra- 
ganiszka Medą.

Petras bude.
Apie tris Brolus Ka,mlaicxius ir 

serganti jiu Tęva
Šzleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Nikszlukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite 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.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Bazb&ininkai.
Vaitiekus.

ne-

Szluocriaus duktė.
Nelaimingas bagoenut, 
Kalvis.
Raganius.
Tris broleL
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Mesz.kinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikima*.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

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

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

mainierio.
Kaip nabaszninkes dusūa vaikaičio

;o. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono, ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli,
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo įieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Šimtas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio 
\ ~ A Ji..



6 SAULE1 DIDELIS 15 DIENINIS PARDAVIMAS
Vyru, jaunu vyru ir vaiku Siutu ir Overkotu. Didelis 

Pardavimas dar tesasi pas REFOVICH BROL., naujam 
sztore. :: :: :: :: ::

Visokis ta voras musu sztore už pigias prekes. Pardavimas tesis tik per 15 dienu. 
Visi $12.50, $15, $18 ir $2.0 Siūtai ir Oyerkotai dar parduosime po $8, $10, $12 50 
Ir $14. Nepraleiskite szito Didelio Pardavimo. ; Į '

Dabar esame po Numeni

D FU A Virti DP ne 106 W. Centre St.,KLr U V1 ln DltUo. , Mahanoy City, Pa.
(skersai Krebso Aptiekos)

Ant to paežio skverio Jr ant to paežio szono ulyczips, tik keletą duriu aukszcziau.

Wtis dėl
PATRUKUSIU

Ar norite but iszgydyti
BE OPERACIJOS?

DR. JOHN D. RILEY
Ofisas 26 E. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

KARPETAI IR KLIJONKES
Parodisiu jumis visokiu Karpetu ir Klijonkiu. 
Turime pigiu Klijonkiu po 75c. - 90c ir $1 mas. 
Geresnes Klijonkes po $1.25 - $1.35 Ir $1.50 ” 
Turime visokiu Divonu (Rugs) visokiu didumo. 
Musu prekes ant Karpetu ir Divonu yra pige- 
snios negu kitur, už tai kad pirkome ju daugybe 
kada nebuvo tokios brangios kaip szendien.

New Philadelphia, Pa.— Ve- 
luk numirti ne kaip duoti sau 
atpjaut pirszta kuri sužeido ati 
darydama bleszinia tamėicziu, Į 
Mare Voleshiene, mirė ana die
na Ąshlando ligonbutije. Jiji 
turėjo 62 metus amžiaus. Ve
lione buvo apsivedus keturis 
kartus. Ketvirta vyra paliko 
su dviems Vaikais.

TIM 4 T?Mahanoy City, Mt. Carmel, 
’ U UI IN AIM O Shenandoah.

Mount Cannel, Pa.— Ugnis 
pasirodė krome Jurgio Miliauc 
ko. Ugnagesiai užgesino in 
laika, bet bledes padaryta šū
vi rszum ant trijų tukstaneziu 
doleriu.

Žinios Vietines
y A V ■ —■——■

jJ/Ketverge pripuola 1 die- 
na Vasario.
f?— Petnyežioje Szv. P. Ma
rijos Gfamnyczios;

: Steponas Palubinskas, 
1.214 E. Centre Str. susižeido 

' f^hkg Priihrose kasiklosia.
t Czistindamas > revolveri 
kuris buvo užprovintas, Jonas 
Ranickis persiszove sau pirsz- 
ta ir turėjo nusiduot in Ashlan 
do ligonbutia.

—r Pigiausias ir geriauses 
darbines kelnes gausit pas V. 
Rynkevicziu. Užpirko daugy- 
'be priesz pabraugima, todėl ir 
jums gal‘pigiau parduoti ne 
kap kiti szto^žjnkai sziandien 

' patįs gali pirkti. —j. >
t Jeva Barszkiene, 65 metu 

mirė praeita petnyczia nuo se- 
’ hatves., -Laidotuves- atsibuvo 
panedelije po direkcije grabo- 
riaus Traskaucko. Senuke pa 
liko dvi dukteres gyvenanezia.-i 
ant 1307 E. Mahanoy Avė.

— Praeita nedelia kada ke
liolika vyru i nėjo in degan- 

. ežias kasikius Primrose, likos 
apimti per durnus ir gaza. Ant 
•giliukio visus iszeme gyvais ir 
randasi po prižiūra daktaru. 
Visi buvo gesintojais ir inejo 
in kasikius 3,800 pėdu. Vi
siems anglekasiams paliepta ei 
ti namon.

— Lietuviu Anglekasiu lo
kalus No. 1246 parengė dideli 
balių, kuris atsibus Seredoj 31 

• January, ant Cziczkaus sales. 
'■Lokalas užpraszo visu pribūti 
o galėsite linksmai vakara pra
leisti. Jie pasamdė pirmos 
klasos orkestrą kuri grajis vi
sokius lietuviszkus ir svetim-

- ttauįiszkus szokius. Jnžanga 
Ayrams tik 25c-. Moterims) ir 
merginoms dykai. , J.

— Badai utarninke bus per 
klausyti visi saliuninkai kuriu 
laisnai ‘ likos užprotestavoti. 
Seredo yi-a paskutine diena ir 
jeigu sūdąs taja diena neisz- 
klausys (o gal visai neklausys) 
tai šaltiniai turės būti uždary
tais pakol nepaszauks in Potts- 

Srville. Kaip duodasi suprast, 
tai$aB'‘Vlsasi'fergelis-ybUs' užbaig

inonstrencu.

t Nedėlioję atsibuvo laido
tuves 3 dienu senumo Jonuko 
Doczkaus, 410 W. Railroad St. 
Teip-gi Elenos Rakovskiutes, 
11 metu senumo isz New Bos
tono. Laidotuvėms užsiėmė gra 
borius p. Traskauckas.

— Kam jum mokėti už var
dą fabrikanto arba sztorninko. 
Tas jum naudos neatnesz. Ge 
riaušia pirkite siutą pas V. 
Rynkevicziu, o parduos jum ge 
resni siutą kaip kiti sztornin- 
kai kurie liepia sau užmokėti 
ir už fabrikanto markia. —j.

— Sėredoj sueis du metai 
kaip mirė a. a. Teofile Bocz- 
kauckiene. Seredo atsibus že- 
lamisze.s ant kuriu Boczkaucku 
szeimyna užkvieczia visus pa- 
žinstamus pasimelst už duszia 
juju mylemos motinėlės.

— Dideli bargensai, vyru ir 
vaiku overkotu ir siutu pas Re 
fowicz Bros. 106 W» Centre St. 
Ateikite o pamatysite kaip pi
giai galima pirkti. (2 t.)

— Pati Jurgio Budrikio isz 
Shoemakerio peczes puolė ant 
ledo ir sunkei susižeido. Li
kos nugabenta in Ąshlando li- 
gonbuti ant operacijos. Moto
re yra 60 m. senumo.

— Žinote, jog skurinei tavo 
rai labai pabrango, bet pas V. 
Rynkevicziu pirksit valizas, 
pirsztines ir kitus skurinius 
daigtus pigiau ne kaip dides- 
niuosia miestuosia. — j.

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma per tris mene
sius. Nauji sąnariai bus pri
imti lig 37 m. amžiaus už $L00 
instojimo, nepaisant apie jo re- 
ligiszkos nuomones. Susirin
kimai atsibuna Nedeliomis po 
pirmam kožno menesio, pirma 
valanda popiet Liet, mokslaine 
je. Norintieji prisiraszyti prie 
senos ir drūtos draugystes, dar 
turi gera proga insiraszyti už 
pigu insiraszyma.
tęs isz progos.

Kulpmont, Pa.— Elzbieta 
Lepat, 3 metu amžiaus inpuole 
in eeberi verdanezio vandens 
kada motina buvo iszejus ant 
valandėlės. Mergaite mirė di
deliuose. kankesia.
, — Tris -vaikai turinti nuo 
14 lig 16 metu, Charles ir Wil
liam Shefferei ir Antanas Czer 
neckis ? apvogė kroma Jewel 
Tea Co. ant 92 doleru. Visi li
kos suimtais.

Tik ant valandėlės pamislyK 
’sau kad esi luosas nuog kan- 
czios ir nesmagumo tosios 
baisos ligos. Klauskia saves, 
kodėl teip ilgai nesirūpinai 
apie patrūkima. Kodėl esi tilt 
puse žmogaus sveiko padėjimo, 
su puse sveikatos sveiko vyrio. 
Ar nori dvigubai padidint savo 
alga, linksmai ir ilgiau gyventi 
kaipo sveikas žmogus. Ar nori 
numesti savo diržą ir ant visa
da gyventi kaipo sveikas žmo
gus Jaigu teip, tai kreipkis 
tuojaus pas mane, asz pastaty
siu jus in eile tukstaneziu dė
kingu pacijentu, kurie po dvie
ju sanvaieziu mano gydimo, 
numėtė savo diržius sakydami 
“man ju daugiaus nereikalin
gi, esmių iszgydintas be opera
cijos ir be patrotinima laiko”) 
Tegul tavo tas apmislinimas 
iszsipildo, raszyk o gausi kny
gute apie

Patrūkima - DYKAI
, Asz galiu jus iszgydit, asz 

asz iszgydžiau tukstaneziu 
kitu, kuriu padėjimai buvo gal 
arszesnis negu tavo. įkaitykite 
ka szitas žmogus sako:

Specialistas liguose akin, an 
sies, nosies ir gerkles. Ligos 
vyru ir moterų, teip-gi paslap
tingos ir pasenejusios ligos. 
Mokestis tik už gydimą gyduo
les dykai. Ofisas adynos 9 lig 
10 ryte, 2 lig 4 popiet, 7 lig 9 
vakare.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

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

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutos laiko 

be truciznos.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

“ Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino.

Prijunkite mano szirdinga 
padekavonia už “Lietuviszka 
Pasakorių,” kuriam? asz ra
dau labai puikiu ir graudingu 
istorijų. Kada pradėjau skai
tyti, tai turėjau paliauti skai
tės ant penkių minutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti litaru. 
Da karta dekavgju už teip pui
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia 
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray.
940 Trowbridge St.----- , Mich.

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre StM Mahanoy City, Pa-

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas ūmai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines. Kad 
butu žiema kojos sziltos 50c. 
Czia gausite konia dykai. Szi
tas ežia apgarsinimas tik da-. 
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y.

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.

Pittston, Pa.— Darbai gerai 
eina ir darba gali aplaikyt pri- 
buvusieje, bet uždarbpi ne kas: 
kompanijos darbininkai aplan
ko už 8 valandas po $2.40 ,lebe- 
ris $2.09, todėl žmonelei nela
bai griebėsi už tokiu darbu.
. Su girtybių galime pzionais 
pasigirti, nes bobelkos daro 
sau piknikus kada vyrai iszei- 
na in darba o po tam serga. Po
ni Baltruviene visas tokias ži
no ir neužilgio atsilankys su 
kocziolu.

Lorain, Ohio.— Musu mies
telis randasi 26 mylios nuo Cle- 
velaudo, ant pats kranto ežero 
Erie.’ Gyventoju randasi apie 
27 tukstanezei; daugiausia vo- 
kiecziu ir ajriu. Lietuviu yra 
7 szeimynos ir apie 15 pavieniu 
ir visi sutikime gyvena. Drau 
gyseziu turime tris: S. L. A. T. 
M. D. ir Szv. Jurgio, in bažny- 
czia važiuojem in Clevelanda. 
Darbai yra geri, tik mums sin- 
geliaras labai nuobodu, jog ne
turime merginu. Jeigu kur 
rastus kelios geros merginos 
tai tegul in czion pribuna o vy
ra aplaikys sžtant ir nereikės 
czion dirbt, ba fabriku del nier 
ginu nesiranda, tik sėdės na
mie prie vyro ir sups impe- 
džius.

DIDELIS BALIUS.

Naudoki-
(April 1)

— Ana diena atome sau žmo 
gelis gyvaste už tai kad perino 
k ėjo daugiau už siutą, ne kaip 
galėjo pirkti pas V. Rymkevi-

■ cziu.J- Jeigubutu-pas jiii nupir
r kės jT^afšziandieif‘hutu gyvasur ‘Dim ” wsuves. 

linksmas —j.

Atsibus St. Clair, Pa. Suka
toj 3 d. Vasario, ant Kolombi- 
jos sales. Balius parengtas 
ant naudos Szv. Kazimierio pa 
rupijos. Ateikite visi, ne tik 
isz St. Claires bet isz visu aplin 
kiniu miestu ir miesteliu, o ga
lėsite praleisti linksma laika.

Išmokiname, vyrus ir vaikinus 
l^lberįaji^.in. 4 ar sanvaites. Bukia 
bbsŽS dfat ’saves,- uždėkite savo šžapa.

r; “ Apie daugiaus ra
szykite pas Nosokoffs Barber School 
1202 F win Ave. Pittsburgh. Pa. i

i PUIKUS SKAITYMĄ J
/ NAUJOS KNYGOS 
■* . . 3

ANDRIUS RAF
Newark, N. J. 13 Liep 

Garbus p*4oe Dr. Andrew W. 
Szirdingai dekavoju už juso proc-, 
padėjote aut manes, tai’yra kad mane 
iszgydot nog baiso patrūkimo nog 
kurios kentėjau no mįižio vaiko lig 
savo 24 metu. Girdėjau o ir pats skai
čiau Slavoku laikraszczuose !kad 
mieste Wilkes-Barre randasi tokis 
daktaras kad gali iszgydit patrūkima 
be peilo. Nereikejo claug man kalbėti; 
nueidavau pas Dr. .Andrew O’Malley. 
Jis pradėjo mane gydyt. Buvau pats 
pas ji 8 dienas, po tam grižiau namon 
sveikas vyras, priesz tai neturėjau 
tokios sveikatos. Todėl jus vyrai kurie 
esate patrukę ir -keneziate. kreipkitės 
pas Dr. Andrew O’Malley, jisai jus 
iszgydis in trumpa laika be peiio ir be 
operacijos. Galite užsitikėti, jaigu 
iszgyde szimtus vyriu kurie ja’iH 
szirdingai dekavoja už sugrąžinimai, 
jiems sveikata. Todėl bukite ir jus 
laimingi, bukite sveiki o ne kolieki. 
Asz vėlinu visiems kreiptis pas Dr. 
Andrew O'Malley.

Pasilieku su pagarba
ANDRIUS RAFAJ,

Jo iszgydintas pacijentas.

Dvideszimts metu stebetino 
ir pasekmingiausio ir tvirto 
gydimo. Mano užlaikimas dide
les slaptybes ir teisingo apsiė
mimo tvirtina už-mano abelna 
iszgydima patrūkimo.

Raszykite, idant atsiunst ilustruota 
knygele: “Patrukymas ir jin gydysi
mas”, indedant in gromata už 2c. mar
ke.

Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka

DR. A. W. O’MALLEY 
-..SPECIALISTAS...

41 S. Washington St., 
WILKES-BARRE, PA.

ŠIA* TAMSTOS PROGA
,r-.. a Greitai išmokti ang-

Iškalbos. Su pagalba
Į šios mokyklos. Tamsta

išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti’ ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
O3ose valandose. Moki
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie Rali a- 
tviti 1 mokykla, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schoolts 
kursus. Gražiai iliust- 

v^-.r r. ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; 1dkeliąs markes priaiuntinmi.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th Street, - Chicago, Illinois.

American School 
o? Languages

AserikeniSIca 
Matyti*

DYKAI
CHieaaojutMOiS

9 istorijos, 122 puslapiu, api 
‘Kas yra Kristus’’ “Priesz tei 
■tybe nekalbėk” “Senas žmogui 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka 
salus čigonu” “Istorija isz 179f 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ni 
ioras ponas” “Girtavimas” Sz’ 
<08 knygos preke tiktai 25c,

8 istorijos, 141 puslapiu apis 
Grafas ir meszkininkas ’ ‘Apie 
tagana karalaite ir afioieriu' 
■Del moterių ir apie moterss” 
Aukso misles garsingu poeti.
rasztiuinku” “Cigonka arb>

‘ -'-Mano džiaugsmas’ 3 
ir boba” “Apleist* 3 

Preke tiktai 25o, 3
5 istorijos, 187 puslapiu, apii 3 

“Kalnu gyventojus” “Kaukazi 3 
belaisvis" “Lozorius” “Nars 3 
mergina” “Užvydus vyras” 3 
Preke szitos knygos tik 2bo, 3

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Dn 3 
*r keturi” “Svietas Dvasiu” 3 
‘Iszreiksztas razbainikas” “Zy- 3 
dai kaimose” “Nevydonas” 3 
“Jurgis Skaptukas” PreKe 25a «

4 istorijos, 105 puslapiu apie « 
■Ant kranto prapulties” “Mie- Z 
ras ir krepesius” “Kampelit 3 
iuonos” “Isz ko dideli ponai” 3 
preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 poslapio apie 3 
“Pranuko nelaimes” “Ąudr»” 3 
■Kode! neleido Baltraus in dan 3 
gu” “Bausme už szyksztuma’ 3 
“Mažo sziauoziaus dideli reika 3 
tai” “Dienos kentejimoNantoj” 3 
‘Netobulas žmogus” Szitoj 3 

< n y gos preke tik 25o, 3
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 3 

tpraszimas isz pirmutines puses 3 
įzimtmeozio, iszimta isz Lietu- 3 
viszku užlieku, parodo kaip 3 
■enoviszkos laikose Lietuviai 3 
gyveno, puiki apisaka su pa 
■eikslais. 177 puslapiu tik 25> 3 
\ 4 istorijos, 196 puslapiu apie 3 
•Urvą užkeikto” “Panaezus” 3 
•Lorenas” “Sermėga mužiko’ 3 

■‘Su kuom kas kariauja, nog t- 3 
lingsta” Preke knygos 25c 3

5 istorijos, 77 puslapiu, apn 3 
•Grigorius kuris per 17 mett 3 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 3 
prisikėlė” “Dorybe veda ir 3 
!aime” “Debesėlis” Preke 25c 3

8 istorijos, 112 puslapiu aph 3 
■‘Nevaloje pas Maurus” “Viesr 3 
kelio duobes” “Karalaitis žmo 3 
gus” Preke szios knygos 25c 3

i Skaitykite!
§ ^aus 5 iaz viraz-minetu knyga, 
% irba $1.25 vertes knyga až $1
3 Raszykite kokia norite. Mes 
3 siusime knygas per paczta ir 
3 -ipmokame visas kasztas. Galite 
3 pirkti kiek norite. Visos knygoj 
3 yra geros ir kožnam jie patiks 
S Raszvkite szendie, Adresavokii
3 W. D. Boczkowski-Co.
5 Mahanoy City, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

COPVfįlGHT

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Imp<>- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bpnkub-s.
bokiu Arielku, Vinių. Porterio ir 1.1 .

Perkantie n pristato dykai tiesog in namus. 
Jaig i kada pnręikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite tas mani o pirkaite gerai ir busiu 
visame užganėdinti.

5 Musu tikslas yra:

A. J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

3 visada stentis atlikti musu 
g kostumeriu reikalus ka 
a nuoatsakaneziausia, daryt 
3 ta viską idant banka vi 
? reikalai butu jiems pri-
3 emni ir su nauda, o j u
4 pinigai kad visada butu 
3 užlaikomi . a

bude

Laikas czedint piningus 
juos uždirbauj aute
Merchants Banking Trust Co. banka prigialbsta savo de- 

positoriams.... Priima didelius ar mažus paezedžius.
Vaikams 5c. ir 10c. kortos, yra tai parankiausios kortos 

vaikams czedyt piningus.
Galite padėti $1 arba $5 arba tūkstantis doleriu.
Visada galite suprasti nauda per buvimą kostumeriu szi

to banko. Szita banka duos jums knygute ir galite dėti po 
$5, $10 arba $50 ant menesio. Prgialbes jumis pirkti narna ar 
ba prigialbes jumis biznije.

Merchants Banking Trust Co. banka yra tai banka būti 
jusu prieteliu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, V ice-Pres. D. F. Guinah, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

W. J. Miles F. G. Hornsby

1 'apitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
8uv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

MOKAM]
Pinigi
insn rMOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

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

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

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.

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

i 1 ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
! ...SU LAIVAKORCZTU SKYRIUM... X
Į P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g
! 12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. a
' Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams, g
' Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie g
1 laKr f $150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu O
1 ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- k
! sSsUnijI taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus X
' “ visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko Q
' ' Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemaseziu g
' ’r kitokiu dokumentu reikalinga, Lietuvoje. Užrube- g

įįj£jg stylus raudami po vadovistė gerai'žinomo 3
' Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. Q
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