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Vokiszkas torpedinis suszaudy 
tas per Anglikus muszije 23 

Sausio arti Zeebruggo.

ISZ AMERIKOS

Skupuolis du kart trotije.
Altom^, Pa. — Iszsipilde 

priežodis ant Jameso Rice, jog 
skapus du kart trotije.’’ 
Farme/is Rice turėdamas

300 buszeliu bulvių už kurias 
jam davinėjo po $2.50 už busze 
Ii, bet ’farmeris nenorėjo par
duoti, manydamas aplaikyti už 
bulves po tris dolerius. Ana 
dięna nuėjo pažiūrėti savo 
‘skarbo in. rado visas suszalu-

sias. ; 
 ____

TRUMPI TELEGRAMAI

Nenorėjo duoti savo dukters, i 
apdovanojo juos mėlynoms 

akimis.
Johnstown, Pa. — Nikode

mas Kriska alėjas su pirszleis 
pas Povyla Noga, praszyti jo
jo dukters už paczia. Nogai 
nelabai patiko ateinantis žente 
lis ir staczei jam tai pasakė in 
akis be jokiu darželiu ir ratu. 
Nikodemukas inpuole in pasze- 
luma ir pradėjo palikti dova
nas. Pirmiausia apdovanojo [ 
Nogienia su puikia mėlyna Į 
akia po tam ir tėvui davė dvi 
puikes mėlynas akutes. Už 
taji darbeli Nikodemas likos 
paszauktas priesz sudže ant isz 
siteisinimo ir vietoje paczios, 
aplaike 30 dienu ant pakiltos 
in kliosztori. Keidute szian- 
dien džiaugėsi, jog negavo Ni
kodemo nes susiprato, jog ir 
jiai gal nekarta gautųsi moly
nas akutes.

§ Haga.— Atsibuvo czio- 
nais maiszatis už duona ir pa
branginta visokio maisto. Ka
reiviai isžvalke maisztininkus.

§ Washington.— Pershin- 
go kareiviai aresztavojo kelio
lika meksikoniszku bandytu už 
visokius užkiupimus.

§ Millstown, N. Y. — Per 
niaukima kates visa szeimyna 
Jono Haufmano iszsigialbejo 
isz deganezio namo.

§ San JuajtL P. R.— Czio- 
nais prasiplaįino labai tymai 
ant kuriu apsirgo 1865 vaikai 
ir suaugusioje, žmonis.
—.----------—-----------------------
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ISZKELIAVUSIS VOKISZKAS AMBASADORIS BERNSTORFFAS SU PACZIA IR 
SAVO TARNAIS IR LAIVAS ANT KURIO ISZPLAUKE IN VOKIETIJA.

1S2TK.ARES LA ŪKO
Iszsirinko sau paczia isz pri- 

glaudos namu.
Mauch Chunk, Pa.—- Mikola 

Kohanskis isz Penn Haven, ne- 
i suradęs sau merginos ant apsi- 
I vedimo, nutarė jieszkoti sau pa 
ežios priglaudoje del vargszu. 
Nuvažiavo in Lowry town pri
glauda praszydamas dažiureto- 
jaus ar jam pavėlintu iszsirink 
ti mergina su kuria geidže apsi 
vesti. Dažiuretojas priglau- 
dos pavėlino jam iszsirinkti 
viena isz vargsziu. Labiausia 
jam prilipo prie szirdies 19 me
tu senumo Feliksą Vakalczikiu 
te, kuri sutiko pasilikti jojo pa 

į ežia. Kokanskis pasiemias isz 
Ani cnsivin ' rinktąją, nusidavė in Weather? 

uljlILL U. o U. 111 i
r, • ... ly kur likos surisztais mazguGrandziures czionaiti-Į J b

moterystes. Jaunavedis turi 
gera zoposti bankoje ir džiau
gėsi, jog paėmė varginga mer
gina kuri žinos kaip aprube- 
žiuoti jojo dėkingumą ir meile, 
paimdamas jiaja isz priglau- 
dos del ubagu. Isz tokios bus 
geriausia pati.

Kompanije paliepė gyvento
jams apleisti stabas nes 
grasina jiems pavojus 

sugriuvimo.
Gilberton, Pa.— Angline kom 

pauije paliepė visiems gyvento 
jams Meizvilles apleisti savo 
gyvenimus, nes kerszina jiems 
pavojus ingriuvimo in kasik
ius. Miestelije Meizville ran
dasi apie tūkstantis gyventoju 
po kuriuom jau kasiklos yra iž 
dirbtos ir virszune žemes gali 
sugriūti kožna diena. Praeita 
meta ingriuvo in kasiklas du 
namai ir 12 metu vaikas kurio 
niekad nesurado. Gyventoje! 
padare susirinkimą, apsvarsty
ti ka turi daryti sziame reikale 
ar apleist savo pastoges ar 

Į laukti nelaimes.

Kryzis tarp Austrijos ir Amerikos artinasi.
Washingtonas.— Washingtone aplaikyta žinia, jog pa- 

skandytasai amerikiecziu laivas Lyman N. Law ne negabenes 
amunicijos. Juo vežta tavorai visai ne neskaitomi kontra 
bandai. Todėl kivirczai delei paskandinimo kalbamo laivo 
tarp Suv. Valstijų ir Austrijos darosi da opesni, ir gali pasi
baigt idiplomatiszku rysziu pertraukmu.

Vokiecziai atnaujino muszi Galicijoj.
Petrograd.— Vokiecziai atnaujino inusf/i; Galicijoj, pra- ' 

dedami užklupima ant. rusu arti Zloczovo rytu dalija nuo Lva- 
vo. Musziai da tesasi, bet su kokiom pasekmei.,• įd’da neda- 
žinota.

Teip privalo visur būti.
Fredrick, Md. 

kimo 
niam sude, likos nutarta idant
atnaujint plakimo pilari. Czio- 
naitiniam paviete tiek atsirado 
girtuokliu ir musztuku paežiu, 
jog neatbūtinai lutojo užvesti 
ir tankama del juju bausmia.: 
Dabar prasižengėlius pririsz 
prie stulpo ant rinkaus, apnuo
gins peczius ir duos paragaut Už nesulaikyma savo žioties ap 
tos paczios bausmes kokia duo
davo savo paezioms. Da kan
didato neatsirado ant plakimo. Jphnsona
Uoszve atkalbino jiai vyra. Ap 

skunde ir gavo $20,000 
atliginimo.

New York. — Mrs. Mario!! 
Haley, pati Charleso Haley, ap 
skunde savo uoszve už atkalbi- 
nhna josios vyro idant su jiaja 
negyventu. Sudas iszklauses 
teismą, pripažino apleistai mo- 
terei 20 tukstaneziu doleriu su 
geru . pamokinimu uoszvei 
idant nesikisztu in reikalus ve
dusios poros. Panaszei pasi
elgs tasai sudže su kitom uosz- 
vems jeigu stos priesz jin už pa 
nazu prasižengimą.

laike 15 dienu in kalėjimą.
Jersey, N. J.— Gustovas A. 

rusiszkas Finas, 
i szimdamas amerikoniszkas
ukesiszkas popieras ant užklau 
symo udžiaus kokia yra konsti- 
tucije Suv. Valst. atsake “svei 
ka.” Sudže paliepė Jolmso- 
nui pramokti daugiau konstitu 
eije ir tada ateiti in suda iszim 
ti popieras už trijų menesiu.

Finas atsistojas paszauke: 
“szitas sklypas gali eiti in pek

— Ar teip ? — suszuko su
dže. Gerai, galėsi pasilsėt tru
puti musu kalėjime. Nubau
džia tave už tai ant 15 dienu 
in kalėjimą su atėmimu tau tie 

Įsu pasilikti ukesu Suv. Valst.

Senas auksas isz ciesoriszko 
skarbeziaus.

New York.— Pirma karta ' 
nuo prasidėjimo kares, likos 
prisiunsta in czionais transpor 
tps aukso isz Rusijos. Neku- 
rie auksinei piningai silsejosi 
kaip matyt isz datos, ciesorisz- 1 
kam skarbeziuje da nuo pra
džios szito szimtmeczio.

Taji auksa atgabeno per 
Montreal, Kanada, Vladivosto
ką ir Vancouver. Isz viso at
gabenta 25 milijonai doleriu.

Apskundė daraktorka ant $15,- 
000 už sumuszima vaiko.
Uniontown, Pa.— Robertas 

Stevens, levas 14 metu sunaus 
Franciszko innesze skunda 
prieszais publikines mokslai- 
nes daraktorkos už sumuszima 
jojo sunaus. Daraktorka bai
gei apmusze vaika su lazda, 
nuo ko apsirgo ir tėvas turėjo 
paneszti daug kaszto ant jojo 
gydimo.

Stebuklingi apsireiszkimai ant kares lauko.
London.— Terp francuziszku o vokiszku linija randasi ke 

les kuri kareiviai pramynė “Christuso kėlės.” Kada angli- 
kai paėmė taji kele rado visus medžius suszaudytus nuo bai
saus bombardavimo. Bet stovintis pakelije medinis didelis 
kryžius, ant kurio radosi Christuso Muka, visai likos nedalips 
tetas per granatus, norints kareiviai jin apžiūrinėjo isz visu 
szaliu.

Antras atsitikimas buvo laike baisaus užklupimo per vo- 
kieczius. Priesz muszi francuzai paregėjo keturis szunis ap- 
leidant vokiszkas apkasas. Norints vokiecziai gana juos 
szatike adgal, bet szunes neklause. Po puses valandos mu- 
szio francuzai paėmė vokiecziu apkasus užmuszdami daugeli. 
Mat szunes prijautė pavoju ir apleido tuosius apkasus.

Ir jisai tenais buvo. Atsiženklino narsumu ir aplaike medali.
Petrograd.— Kada caras praeita menesi atlankė maža 

miesteli keliaudamas isz kariszko lauko, sutiko jin korpusas 
kareiviu. Ciesoris perejo per glitas ir sustojo prie vieno žy
delio ant kurio krutinės kabojo keli medalei o terp tuja orde- • 
ris szvento Jurgio. Caras labai tuom nusistebėjo 'ir užklau
sė žydo kokioje musztineje jisai buvo? “As buvau prie Kau
no vaso imperatoriszkos dydybes.” Caras po tam užklausė 
už ka aplaike teip svarbu orderi. Žydelis vela atsako: “Ny, 
as neprieteliui atėmiau vėliava.” Už ka caras labai pagyre 
žydeli už jojo narsumą ir paklausė kokiu budri jam pasisekė 
atimti pulkininkiszka vėliava. Žydas ant to: “Ny, prašau 
szviesiausiam karalui, viskas duosis pasidaryti. sutai.b'-^.M kam 
ežia daug kalbėti, asz tik tam pasakysiu jog tasai. voL^zkas 
karužas nuo katro atėmiau vėliava, tai jam teip-gi buvo žyde-

Sustabdė muszi idant kovot priesz vilkus.
Petrogradas.— Lenkijoj turėjo paliaut kariaut o kovot į 

j priesz vilkus. Nesenei vokiszka ir rusiszka patrule sueja ar- į 
timoj girreleje sustojo szaudyt vieni in kitus o pradėjo apgin 
ti savo sužėstus draugus nuo užpuolimo iszalkusiii vilku. Ka
reiviai netemino vieni ant kitu, nes suprato, jog ežia eina apie 
savo draugus. Vokiecziai su rusais užklupo ant gaujos vil
ku ir pasisekė nuszauti 85 vilkus. Po tai medžioklei karei
viai persiskyrė, kožnas eidamas in savo apkasus. Szia žiema 
Lenkijoj ir Lietuvoj vilkai labai insidrasino užklupineje ant 
sužeistąją kareiviu dienos laike. Kada kareiviai yra užimti 
tokia medžiokle tai iszkabina balta vėliava, iszlipa isz apka
su ir szauna vilkus. .

Anglu atakos atmusztos; 1,200 Rusu suimta nelaisvėn.
Berlinas.— Anglai atkartotinai atakavo vokiecziu pozici

jas ant Sziaurinio Ancre upes kranto, Francijoj. Vienok vi
sos ju atakos nuėjo niekais.

Vokiecziai ir austrai paėmė keletą rusu pozicijų Mieste 
Canesti sektore. Užgriebtosios pozicijos pasiliko vokiecziu 
rankose nežiūrint rusu kontratakų. ' Daugiau 1200 rusu suim 
ta nelaisvėn.

Charles Chaplin paskolino $150,000 Anglams.
Londonas.— Charles Chaplin, garsusis, Amerikos kruta- 

muju paveikslu aktorius, paskyrė $150,000 anglu renkamam- 
jam fondui, kad kare iszlaimejus.

Vokiecziai paėmė ketures linijes nuo Francuzu.
Berlinhs.— Vokiecziai užklupo ant Francuzu arti Ripon- 

to, Champagne, paimdami ketures kariszkas linijes. Tame 
muszije paimta 856 Francuzus in nelaisvia su 24 aficierias. 
Vokiecziu pražuvo daugeli. Norints Francuzai vakare pri
leido szturma ant vokiecziu, manydami atimti užgrėbtas po
zicijos, bet nepasiseko.

Vokiecziai mėgino iszvaduoti sau laivus, esanezius Suv. 
Valst. uostuose.

Berne, Szvaicarija.— Prancūzu laikraszcziuose tilpo pra 
neszimai, buk vokiecziai noreje priversti Amerikos ambasadų 
riu Berline, Gerardą pasiraszyti po sutartimi, kad Suv. Vals
tijos ir kariaujaneziosios priesz vokieczius valstybes, kilus 
Vokietijos karei su Suv. Valstijom, užtikrins vokiecziu lai
vams saugumą sūgryžti in Vokietija arba pasiekti bent koki 
neutralės szalies uosta. Vokiečiai buk grasinę Geradui su
laikysią Vokietijoj visus Valstija korespondentus, jei jis, Ge
rardas nesutiksiąs pasiraszyti po ju reikalavimu. Bet Gerar 
das, nesutikęs.

Suv. Valstijų kapitalistiszkoji spauda paduodama dabar 
žinia apie, minėta atsitikima staugte staugia, jog tai buvęs in- 
žedimas Suv. Valstijų garbes.

Vienok reikia abejoti, kad toji žinia yra teisinga. Kapi- 
talistiszkuju laikraszcziu korespondentai labai gabus prasi
manyti nebutu dalyku ir paskui primesti juos savo prieszams.



KAS GIRDĖT?
Buvusis Mahanojaus pra- 

baszczius kun. Dargis, apėmė 
Montkarmu parapije ant vie
tos iszkeliavusio in Europa 
kun. Bartuszkaus. Vėliname 
gero pasisekimo ant naujos vie 
tos.

Suduosia kas kart atsibuna 
daugiau szęimyniszku teismu 
terp poni. Priežastis tuju ne
sutikimu yra girtuoklyste, nes 
girtuoklis nesirūpina apie savo 
motina, paczia mažus vaikelius 
— nes dreba už arielka.

Czi kūgines akuszerkos prade 
jo iszvarineti ant ano svieto 
daug moterų ir merginu per 
kriininaliszkas operacijos. Ta
me niekas nekaltas tik paezios 
moteres kurios pasiduoda to
kioms operacijoms.

Prezidentas Menocal iszleido 
insakyma sumobilizuoti liuosa- 
norius amžiuje tarp 18 ir 45 
metu vyrus. Sumobilizuotije 
turės tarnauti valdžiai 90 die
nu. Eina gandas, kad buvęs 
Cubos prezidentas Gomez, isz- 
sedo su savo szalininkais Gama 
guey ir kad leutenantas pulki
ninkas Quinones, Camaguey 
garnizono komanduotojas, pa
kele maiszta kartu su visu savo 
garnizonu priesz dabartine Ku 
bos valdžia.

Oficialiai paskelbta, kad 
Su v. Valstijų valdžia pasiuntė 
Kubos valdžiai 5,000 szautuviu 
ir 5,000,000 szoviniu (patro- 

Inu.) Matanzas provincijoj isz 
tiko susirėmimu tarp revoliuci- 
jonieriu ir valdžios kariume- 
nes.

Motinos prižiūrėkite dau
giau savo vaikelius ir nelaksty 
kite po kūmutes kaip kate su 
pūsle. Kaskart duodasi girdė
ti apie taGjtesnius atsitikimus, 
jog czion Kudykis apsiszutino 
karfeztu vandeniu ten sudęge 
siaudami su zapalkom tai vela 
kitur likos suvažinėtas per au
tomobiliu ir t. t. — Daugiau 
reike turėti atydos ant kudy- 
kiu, o mažiau rūpintis apie kū
mutes. ■

Vokiecziai neturėdami kito
kio metaliaus ant padirbimo pi 
ningu, pradėjo naudoti aliumi
niam isz kurio dabar dirba fe- 
nigius.

Kunigai su Szimkum sėbravo, 
Dabar velniu nuo jojo gavo;

Ranka ranka mazgojo, 
Viens apie kito minti nežinojo.

Yra tai tik pradže barniu, 
Bus daugiau visokiu velniu.

Moters, atsiminkite daugiau 
ant saves ir vaiku savo ateito
je. Czedinkite piningus o ne- 
isztraukinekite juju isz banku, 
nes gali juju greitai, netekti. 
Piningai saugiausi yra banko-

Tiejei Lietuvei, kurie 1 per- 
kraipo arba permaino savo pui 
kės pravardes privalo atsimint, 
jog gali isz-to turėti daug ne
smagumo. Dabar kožnas prū
selis Suv. Vsdšii^eistu persi
ma inyt savo pravarde su Lietu 
viu.

Toji neiszmanele lenkinto, 
kuri neseiiei Clevelande, Ohio 
isztekejo už kincziko, dabai’ tik 
susiprato, jog padare negerai 
ir gavosi in paikszu narna. Te
gul tai buna pavidalu kitoms 
mergaitėms idant neteketu už 
kittauczio nes panaszei su joms 
gali atsitikti.

. Ar bus kare?
Ar Suv. Valst. iszszauks ka

re priesz VMhetija?
Sztai klausymai koki apibe- 

gineja sziandien po visa svie
tą.... Tiems kurie turi karsz-
ta krauja gyslosia, atsimena 
žodžei: už jusu ir musu laisvia!

Turėkime vilti jog prie kares 
nedaeis, turėkime prezidente 
AVilsone vilti, jog su garbe ap
sisaugosime nuo tosios baisios 
nelaimes, o kad ir reiketu stoti 
apginime musu naujos laisves 
tevĄmes, bukime pasirengia sto 
Ii apginime jios!

Terp vokiecziu pakylo dide
lis gi vai t!.

Visoki £ •’ German—Ameri
cans” lepszauje, buk laike, ka
res paaukaus savo gyvastesuiž 
Amerika, vokiszki laįkraszczei 
permaino savo anfgalvius o už- 
sikieteja vokiecziai kurie czio- 
nais gyvena nuo 30 metu, isz- 
imineja ukesiszkas popieras.

Baime turi dideles akis, to
ji'I tukstanezei prūseliu ir aus- 
liijoku pasilieka ukešais szio 
sklypo nes abejoja, idant nepa- 
siantrintu panaszei kaip atsiti
ko Newport News, Va. ir kitur, 
kur vokieczius prašzalina nuo 
visokiu darbu.

Kad girdime ir skaitome, jo- 
gei Centralines vieszpatijos tu
rėjo savo konferencija tai kaip 
regis toje konferencijoj iszmas 
tavo, jogei szeip ar teip reik 
pradėt susitaikymo žygis. Alli- 
jentai propozicijos atmete, kad 
nori Centralinius galutinai su- 
klupdyt idant tie nenuoramos, 
vėl nepoilgo nepradėtų ragus 
rodyti.

Noras taikymosi geras, bet 
ir allijentu noras galutinai kai
zeriui ragus nulaužt, yra neblo 
gas.

Galima manyti, kad szaliu 
kovojancziu žmonija, labiaus 
nori kovos užbaigimo negu vai
nikuoti vieszpacziai.

Galima sulaukti rezultato to
kio, kad gyventojai patis goži
ma kraujo sustabdyt gali. 
Sztai ve kaip:

Visose szalyse tarp žmonių 
vieszpatauja badas ir viso ko 
nedateklius gyventojai nei szu- 
neliai pradeda nors murmėti, 
pykti, tai juos apstabdo kara
bino kulka na ir gerai!... Treti 
meteliai slenka kaip toji audra 
kare užgulusi žmonija smaugia 
tas syki pervirszins miera su
kils abelnai szaliu gyventojai 
su revoliucijom prieszai vaini- 
kuoczius carus bei karalius ir, 
tuomet nepajiegaut palieijoms 
revoliucijos apmalszint, vaini- 
kuocziai kaili sava tad gelbeda 
rni, skubins isz kares eilių ar
mijas szaukt iszgelbet juos pa
ežiu nuo revoliucijinio pavo
jaus.

Vot ir galas karėms toks gali 
but.

Faktas: Kada Bosija smarku 
tanciii vėde su Japonija, kilusi 
smarki revoliucija Rosi jos vi
duryj, nutarpino caro kaili ir 
veikiause pirszliaujant Rose- 
veltui, kares gaisrai nusztilo, 
tuomet isz kares lauko dragū
nai bei kazokai skubinosi na
mon caro kaili gelbet.

Tai-gi karei nesiliaujant gali 
atsitikt teip, bet czion yra ir ki 
tas klausymas.

Po karei, persikeis visi Eu
ropos rubežiai kitokis bus žem- 
lapis, bet kitoki gali užstot rė
dai, nes gal neliks ne vienas 
vainikuotas monarchą.

Juk jau Vokietijoj kai kur 
dar darbininku demonstracijas 
liepant kariumenei apmalszint, 
atsisako nuo paklusnumo, bet 
apie tokius atsitikimus cenzū
ra garsint neduoda.

SAULE

— Lenkas Wl. Zbyszko ir 
Lietuvis Andij Kundrotas abu
du garsus drutuoliai turės Phi-

§ Moskva.— Baisus szalczei 
vieszpatauje aplinkinėje Dono 
ir Jekaterynostavo. Daug 
žmonių suszalo ant smert.

GEORGE WASHINGTON

IMIMO DIENA PIRMUTINIO SUV. VALST. PREZIDENTO JURGIO WASHINGTO- 
NO, KURI PRIPUOLA 22 VASARIO. MIRĖ 14 DEC. 1799 M. TURĖJO 68 METUS.

PHILADELPHIA, PA.Vokietija iszlindo su reikalą 
vimais taikymosi nedelko kito, 
kaip kad prisidingėjimo deliai 
namines revoliucijos ypacz isz 
puses darbo žmonių kuriu juk
laužai gali kapuose, o mat kai- [ladelphijoj Lietuviu Tautisz- 

zeris ne paszina pirszte nein-! koj Salėj 928 Moyamehsing 
sivare. [ Avė stiprias imtynes 3 d. Kovo

Kol kas kare Europine nesi- ■ vakare.
baigia, ir prie Suvienytu Vals- į Czion drutoliams eina apie 
tiju tie raupai pradėjo rodytis. [ laimejima 1000 dol. Mat kur- 
Kaip czion reikalai toki nesma [ sai partrenks du kartu kuri ant 
gus užsibaigs, dar sunku in- grindų, tas laimes 1000 dol. ir 
spėt. —S. K. tai busians paskutinis tarpe tu

------ ----- ' vyru lenku su lietuviu pasigre- 
Randas teip ėmėsi karsztai; avimas. Senas Kapsas, 

prie popierinio trusto, jog to
mis dienomis visos kompanijos 
popieros, sutiko ant nužemini
mo prekes ant popieros pagal 
rando nutarimą. Popierinis 
trustas pabijojo kalėjimo ir tu
rėjo sutikti ant atpigimo popie 
ros.

Suaresztuokitc saitus Vagius

Ka raszo apie “Tūkstanti Nal 
tu’’ ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir 
dingą padekavonia už Tukstai 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ii 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil 
žiniszkos knygos su puiker 
skaitymais ir paveikslais. Ve! 
nu savo broliams tautiecziam
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už 
tektinai per ilga laika. Tosio 
knygos vertos tiek aukso kie1 
josios svėrė o ir daugiau. As> 
be juju nežinotau kaip praleis, 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult
— Feliksas Grigaitis. Garv 
“Lietuviszkas Pasakorius jin

GERAS LINIMENTAS.

Niekados nesigailesite jeigu 
pabandysite Severos Gothar- 
diszka Aliejų (Severas Got
hard Oil) kuris yra linimentas 
atsakantis del gydimo ruma- 
tizmo, neuralgijos, skausmai 
strenuose, niksterejimai, užsi
gavimai ir susižeidimai ir t. t. 
Mr. W. Baranauskas, 510 S. E. 
Allen St. Des Moines Iowa, mu 
mis raszo: “Severos Gothar- 
diszkas Aliejus stebėtinai man 
pagialbejo. Skaudėjo man 
ranka, bet keletą kartu varto
jus szita aliejų, diegliai prasi- 
szalino — Pabandykite. Gauki 
te pas aptiekori. Preke 25 ir 
50c. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekori tai raszykite tiesiog 
pas W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa. (Feb.)

Svarbiausias Dalykas 
Kiekvienos Motinos.

Jaigu negal žindyt savo kūdiki tai 
privalo jeszkot tokio maisto ku-is bos 
jam a'sakantis, kuris padarys ji svei
ka, linksma ir drūta kudik'i.

, Taip lengvu pagaminti. Nieko < 
( daugiau neprieieina daryti tik tiek 
l kiek reikiant iszvirinto vandens pri- 
i dėti įrištam tikro “Eagle Brand” <, 
) daugumo — ir jau bus gatavas jnsu 
i-kudikitii padėti. 'i

» M®"Isskirpk szi Kuponą dabar ir 
t piisiuskjin pas ?
* Borden’s Condensed Mik Co.,
[ New York, N.Y. <[
, o apturėsi pilnus nurodymus Lietu- S 
į viu kalboje iszaiszkinta, kaip ta.ii ' i
> pi-na. varto i; pr e to apturėsite 52 'i
> p įsiapiu Knygele, “KŪDIKIO [i 
i GERBŪVIS” kurioje pasakyta kaip , i
1 kūdiki užlaikyti idant jisai butit eti- (1 
’ prus irsveikas.

> Pilnas vardas,
i Adresas.....

Pajieszkau Ignaco Zingerio, kuris 
apsivogęs iszbego isz Chicagos ketvir
ta diena Sausio 1917m. Szitas jaunas 
vagis dirbo pas inane Bankoje per 
septinius menesius ir kada asz apsir
gau ir iszvažiavau in ligonbuti ant 
operacijos, tuomet jisai in treczia 
diena po mano apsirgimo pasiėmęs 
kelata užimtu dolieru nakczia su pa
czia apleido Chicaga.

Jis yra ženotas su Petronėle Ma- 
cziulevilaite, kuri paeina isz miestelio 
Jurrbarko Kauno gub. ir jau yra ser
ganti neszczia, kokie 7, menesiai. Jisai 
pats kalba isz lengvo, lėtai, eina galva 
palenkės, turi geltonus plaukus ir 
znoka ant virsz kairiosios akies, jisai 
yra 22 metu senumo, Sfedu ir 8 coliu 
augsžczlo. Paeina isz solros Sacejuhy, 
Szvenceniu pavieto, Vilniaus gub. ir 
vadinasi po tėvu Ignacas Zinkeviczius. 
Kas ji kur pamatysite arba susitiksite 
tuojaus aresztuokite ir duokite man 
žinia kuoveikiausia, o apturėsite $100 
dovanu, po tokiu antraszu:

JOSEPH J. ELIAS, 
4800 S. Wood Street, Chicago, I’ll.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

[BALTRUS S. YANKAUS
Išmokiname vyrus ir vaiki
nus balberiauti in 4 ar 6 san 
vaitos, bukia bosas ant savos 
uždėkite savo locna szapa. 
Dirbk del saves. Apie dau-

giaus raszyk ant adreso. Nosokoffs 
Barber School, 1202 Penn Ave., 

Pittsburgh, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: ,

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

NAUJA KNYGA mylėtojams Muzika ir I 
Dainas lietuviszkoj kalboj surinktos! 
visokios notos (gaidos) isz kurios gali į 
iszmokti notas be mokytojo ant kokio 
tik nori instrumento arba dainavimo 
$1.50, parduoda tik už $1 pasakykit ir 
kitiems, adresuokit

ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provose už paželdlma Kasl- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir 1.1.

B. S. YANKAUS
(*• A* BARONAS' __ «r

l’ost-Office McKees Rocks, I’a. Nassau St., NL1V YORK, JT. Y.

Smertis blakėms ir bambatie 
riams in *4 minutos laiko 

be truciznos.

...Parasze...

8 - Juozapas parduotas in Egiptą.

5

5

apsireiškia esąs stebėtinai pasektniogu < 
nuo gėlime pilvo ir iarnu. ger- 

.skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjime, nustojimo apetito, ■ 
Šalčio galvoje. (et., cct., Sutai
somas išdirboju labai pugar'fėjusio

HIH-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Žeimy- 
nos, naudojamo, visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25<*. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
e»F. AD. BICHTER & CO, 
74—80 WashiRgtoo Street, New Yoffc.

oro
(ĮTAISYTAS iš fortįįlos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

SENO IR NAUJO INSTATYMO
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomū 
paezto 20 dvi centines. Kad 
butu žiema kojos sziltos 5Qe 
Czia gausite konia dykai. Szi 
tas czia apgarsinimas tik da 
bar pasinaudokite sziandien 
Adresas. •

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

Brooklyn, N. Y

EAGLEBRAND CONDENSED) 
milk:

SOROL

Viskupas Motiejus Volonczauskas

■................................... .<

......ŠAtfi'B 'ž’id *■

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje milijono žmonių 

dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
ri pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

5

t
A

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties 
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

Su 50 Paveikslais 6t Preke 35c

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

s
3



“VA1DE0LTA DYKAI!
Apysaka isz

Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su Paveikslėliais 

177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c

“Slaptybe Antgrabio” 287^ puslapiu. ' Preke 35c. W. I>.|Boeikowski-Co

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

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 ■ Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

609 Puslapiu 6^ x 9į coliu dydumo.

PREKE $2.00
PASIRENGIMAI ANT AME- 

RIKONISZKU LAIVU.

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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

Anie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

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

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite atebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
Tiatomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlė
/elnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkoias.
Szetomszkas stokis.
Prakeikta.
ualtys.
1 • ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus mažus žmonis 

niksztukus
. Du brolei.

Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 
juti. Katinėli niaukiai!. ir apie Ra- 
ganiszka ^ieda.

Petras bade.
Apie tris Brolu- Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir .siksitukae.
Apie Raganiszka Pleczkuta.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geuiuszas tr juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie KarąĮiu sultoną, jiojo sunu, 

dideli galiueziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilutis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
livideszunts-keturi Razbaiuinkai.
Vaitiekus.

ne-

ir

Szluoczįaus dūkte. ' 
Nelaimingas hagoctius 
Kalvis 
Haganiu.s.
Tris brolei. 
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei. 
Meszkinas.
Raidiklos.
Akmenor’ ,s 
Kalvis ir ponas 
Pabaiga kazirninfco. 
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

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

ienų žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinciios poros. 
Po svetima pastoge. 
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszinlis valei Dievo. 
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas. \ į
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

io. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmeni. 
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias, 
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Kaialaiczio tekejo.
Apie Valka katras Karaliaus duk

teris ismelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo nesakot.
Apie Durnių ir jo Szyvuke, 
Apie Žyla ir Petra.
Apie du vaiku Sirataa, 
Apie Pagranuiuka.

Po vii- Amerika randas pa- 
i rengineje savo Įlota imt grei- 
;Cziausio pareikalavimo jeigu 
iiszkiltu kare su vokiecziais. 
Paveikslas perstatų krovimą 
14 celiniu kulka iii laivo maga
zinus, kurias naudoje del ap
motu. Maisto teip-gi sukrau
na daug ant laivu, ha net ant 
doviniu menesiu zoposties. 
Amerikas ne miega, kaip sau 
daugelis mielina, nes pasiren- 
gineja slapezei idant prieszai 
nieko negalėtu dažinoti, nes sa 
vo sznipukn turi czion tukstan

i CZ1US,

PAJIESZKOJIMAI ISZ 
LIETUVOS.

“Tėvynės” Redakcijon pri- 
i duota daugybe laiszku isz vo- 
'kiecziu užimtos Lietuvos. Gi- 
! mines pajieszko savo artimųjų 
! Amerikoje, bet del klaidingu 
adresu laiku negalima prista
tyti.

Iszo, kad visi yra vargingame 
l padėjimo (2534 W. 45 Place, 
Chicago, Ill.?)

284. — P. Daubara, isz Meisz 
tu jieszko Justino Daubaro 
(Car Dell, Sack., Can.).j,prane-

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 81.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del tu ka 
antra karta apsipacziuotl.

Baisi naktis. Dzūko

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

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

* LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6ULI PRIE *

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir prlegtam, mokėdami po 30 c. j menesį, 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 SS., New York Cit',.

„VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.

Kanadoje metams $2.50; pusei metu $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street, Brooklyn, New York,

isz Pakiszkiu (Miszkine,) 
jieszko Pr. Grigonio (53 Hud
son Ave., Brooklyn, N. Y.); 
praszo paszialpos..

299. — Ona Grigalius, isz Jo- 
niszkes, jieszko Povylo Griga-

Braddock, Pa.)
300,— Stanislovas Gurskis,! 

isz Rojumi, nuo Panevėžio, i 
jieszko Antano Gurskio;

SETAS No. 1
bictuvlszkiejl Rasztai ir Rasztinln- 

cai. Nedaryk skirtumo terp vaiku, 
/elniszkas Kaziravimas. Jieszko.jo 
arnaites o rado paezia. Stebuklinga 

i Cuczla. Krėslas. Nelaimingas Kara
tus ir 

' /yrąs. 
) Irafa. 
1 retina
' °ikta Onuka.
; įasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
i nt proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
! Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

/arginga Elmana ir karalaite Reve- 
ija.-Apie karalių Sultoną. Apie Žal- 
lieriu. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
r Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara- 

L taus dukteres. Apie Juokuti kuris 
iuvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

/aikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In metiką .Pakaruo- 

; ills. Po laikui. Onytės laimes. Per 
teatsarguma in balta vergija. Viesz- 
jats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Oėl pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
vpie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 

: Judyne.
SETAS No. 4

Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 
vpie kapitoną tumka. Dasekta nekal- 
;ybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 

; tad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
ipvoge sarga. Atidengta žudinsta. 
žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana
šavimas apie moteres. Iszgialbeta 
oeralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
mate virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakcl acitiko, 
dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 

oadaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
laktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
tiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis, 
/ergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
ilgomis. Gregorius. Isz numirusiu 

v Pnrk. ;OTfj«Jo; i — tkaiarina Juamoraus i SU Kiiais. prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal
““ J i , h.z vi ctui tiszaitis Dcb&sędLS Piktadsrvst©

kiu, nuo Alsėdžių, jieszko Ze |kieiie> „isz Szilagaliu, Panev. 303. - Kazimieras Juozapai- . aeiszsisaugojo koros. Tomila. Kapi- 
nono Burbos (Monessen, Pa.-il)av” Pcszko Povylo Daniuno'lis, isz Promeniliu (nuo Paszu-uonas stormfield danguje. Pabėgėlė. 
Box 615) i (Orchard Lake, Mieli.) jszvio, Sziauli'u pav.) jieszko Jo SETAS NO. C.

97 —

paszialpos. ., į
285. — P. Daubara isz Meišz- 

itu jieszko W. Babuszio (Cal 
Atsiliepkite pajieszkomieji, į Dell, Sask Can.)

arba, tie, kas pažinsi ate pajiesz; 286. — Anele Dirvinskaite, 
komosius, praneszkite jiems, i isz Raseinių, jieszko Petro 

Reikalaudami isz “Tevy-: Ūmauto (Cantera Franeesaisz
nes” redakcijos laiszku visa-1 Los Pinos Argentina.)
dos nurodykite pajieszkojimo 287.— J
numara, nes kitaip sunku bus Pagatviu, nuo Akmenės jiesz-
laiszka surasti. -— jko

Reikalaudami laiszku, adre- ^veikiutes ir praszo paszialpos 
suokite redaktoriui:

V. K. Raczkauskas,
307 W. 30-th. Street,

New York, N. Y,

Jonas Doveika, isz

avo dukters Brigitos Do-

288. — Michalina Dudežins- 
• ki,isz Sliszu nuo Szakiu, jiesz- 
įko Nikodemo Norkaus (Roche 
i Har bor, Wash., Box 33.)

301. — Marija Inamaitis, isz 
Kalnėnu, jieszko J. J. Inamai- 
czio (4 Curtis St., Naugatuck, 
Ct.)

302. — Marija Jastingiene, 
isz Baisogalos, Paszuszvio, 
jieszko Konstantino Mežocho 
(Windsor Lock, Conn., Box 
766.) Raszo: ‘‘Piningus pri
ėmiau. .Tusu žmonos nėra Ka 
valinėje, iszvažiavo in Rusija

28!). — Katarina Dambraus -su kitai;

> (Orchard Lake, Mich.)
Jokūbą Budvitis, Į 

nuo Vežaicziu, 
Budviczio (
Box 1501); raszo kad mire į 299 Walla St.); ievas serga.
brolis Steponas. : 291. — Fr. Dambrauskas, isz; 304. — Veronika Jokūbaitis,

276. — Luise Daman-Bieder Krepsztu, nuo Žarėnų, Telsziuiisz Kviečiami (nuo Kreitin- 
man, isz Vent piles (Vindava,) pav
jieszko Mrs. J. Peterson; pra- browsky (198 Pulaski St., ibaiezio (Bensbush, W. V., Box 
nosza, jog ievas serga; laiszkas|Brooklyn, N. Y-)
raszytas Jatviszkai. ; 292. — Pilypas Dovkindas,

277. — Jurgis Birunas, isz 
Skiautariszkiu ,jieszko Mikolo 
Biruno (Lewiston, Me.); brolis 
serga.

278. — Jokūbas Burokas, isz
Vilkmergės, jieszko Kazim. Bu
roko (Racine, Wis., 610 —7-th
SI.) Praszo paszialpoL

279 — Kazim. Budreviczia,
isz Rokiszkes, jeszko sūnaus
Juozo Budrevicziaus (Law
rence, Mass.)

280 — Juozas Czelkis, iszEr-
žvill;u jieszko Stanislovo Janu- 
szo

281— Johanna Chodakievicz
isz Kauno, jieszko savo vyro
Jono Naginionio (ir raszo, kad
tėvas nori atvažiuoti.)

282 ir 283. -
žai isz Sziuraicziu nuo Szveksz
,nos, jieszko Jono Sprogio ir ra*

290. — Jadvyga Dagniel, nuo i no Starolio (1137 Laurel St. I
jieszko Tarno i Jurbarko, jieszko Vinco Au- Pittsburgh, Pa., N. 5.) Raszo, 

(Bartlett, N. H., 'sinkaiezio (New Haven, Conn., jog reikia greitos 
pagialbos.

piningiiies

jieszko Miss Just. Dom-! gos,) jieszko Liudviko Joku-

i 58); praszo paszialpos.
305. — Jurgis Jokubauskis, 

isz Antano Kleivos (T. Nomas, 
pa-Stanislovo Maczuko W. Va., Box 517); praszo 

szialpos., ■. .

isz Nagorskiu, Tęlsziu . pav 
jieszko
(Rei Mondwill, Mo.?)

293. — Felicija T. Eidynt,
isz Telsziu ,jieszko Juozo Daug 
verkio (?), (21 Wilford St. 
New Britain, Conn.)

294. — Aleksam Franckevi- 
cze, isz Girsztupiu, jieszko Si- i 
mono Jakupczionio (1844 Ore-; 
gon Ave., Cleveland, Ohio.)

295. — Rozalija Goiszevka, 
isz Kauno gub., jieszko Jono 
Margio (Scranton, Pa.)

296. — Urszule Gadeikiene, 
isz Kiirszenu, jieszko R. Gedei- 
kio (Mt. Carmel, Pa. 320 So. p 
Poplar St.) reikia piningu.

297. •— Jonas Gilis, isz Sziau •

Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 
aiszkas tyltas ant upes uemuno. Auk- 

i 'ėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
.as nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
m szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
tunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
Įio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
iaigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeheze Liepoje. Apie 
aeszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
•Sidabro stikline arba sakyk visada tei- 
tybo. Dorybe ir miclaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvo miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
tzirdije. Lape ir vynuoges.

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

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlarida. ROį 
bertas velnias. Medėjus. Kaip kt» 
mas skripkorius liko turingu ponu? 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Ulvy
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelet 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbainlnkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautojo in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoša
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 
šmaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Pauksztelcs Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyii malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes.
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolls isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi Lstorije.

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. Janaszaa korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevainike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Audra.

Setas No. 12. * I
Grafas ir mcszkinlnkas. 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. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismlrs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna_
vatna gyduole. Du medejei.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje.
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. ' 
nakties miszios. 
sziaus- T... ”___ ____
moterių ir vienos naszles:

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimas 

liga ir na- 
. Inžei-

nekalbėk. Senas 
Namu Budas.

Karalius čigonu.
Nedoras ponas.

Genavaite.
Žvaigžde mesijo-

Pasikalbejimas 13 vyruotu

Kaledu

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
PiiyJXkSXXdlXhdmgaį!si1 katalogą tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 

padekavonia už “Lietuviszkaj jcas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
Pasakorių,” kuriame asz ra-į , . . * i .i > v •
dan labai puUdu ir graudingu prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
istorijų. Kada pradėjau skai- gefa KliygU Dykai.
tyti, tai turėjau paliauti skai
tės ant penkių rninutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti litaru.
Da karta dekavoju už teip pui-1 
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia 
— siilinksmi na senus ir jaunus. ‘ 
Su pagarba.

Antanas Gray.
— B. ir Ant Ožiu- liu jieszko Juozo Bekerio (Le;

ter.'pa., P.O.)
298. — Ona Grigaliūniene, į 940 Trowbridge St. ——, Mich.

t ■

5^ Mes apmokame prisiuntimo kasztus

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W, D. 80CZK0WSKI-G0.,



6 SAULEDIDELIS 15 DIENINIS PARDAVIMAS t

Vyru, jaunu vyru ir vaiku Siutu ir Overkotu. Didelis 
Pardavimas dar tesasi pas REFOVICH BROL., naujam 
sztore. :: :: :: :: ::

Visokis tavoras musu sztore už pigias prekes. Pardavimas tesis tik per 15 dienu. 
Visi $12.50, $15, $18 ir $20 Siutai ir Overkotai dar parduosime po $8, $10, $12 50 
Ir $14. Nepraleiskite szito Didelio Pardavimo.

Dabar esame po Numeru

Drroviru DDHQ 106 W. Centre St., KLi U V ILn DAUG. , Mahanoy City, Pa.
(skersai Krebso Aptiekos)

Ant to paežio skverio . ir ant to paežio szono ulyczics, tik keletą duriu aukszeziau.

C

KARPETAI IR KLIJONKES...

SHENANDOAH, PA.

— Palieije aresztavojo ežio 
nais tikra gyvuli ypatoje Ste
poną Dzievulski už nežmonisz- 
ka pasielgimą su jojo 12 metu

Parodisiu jumis visokiu Karpetu ir Klijonkiu. 
Turime pigiu Klijonkiu po 75c. - 90c ir $1 ihaS. 
Geresnes Klijonkes po $1.25 - $1.35 ir $1.50 ” 
Turime visokiu Divonu (Rugs) visokiu didumo.

v Musu prekes ant Karpetu ir Divonu yra pige- 
įf- snios negu kitur, už tai kad pirkome ju daugybe 

kada nebuvo tokios brangios, kaip szendien.

sunum.

GUINAN’S Mahanoy City, Mt. Cannel, 
Shenandoah.

Žinios Vietines
— Surėdoj “Pelenu Diena.”
— Užsibaigs veseilios ir vi

sokios linksmybes o užeis die- Į 
vobaimingi dūmojimai ir Grau [ 
dus Verksmai.

— Atsimyk žmogau, jog isz 
dulkiu sutvertas.ir in dulkes 
pavirsi.

— Ketverge p ripuola diena 
gimimo musu pirmutinio pre
zidento Jurgio Washingtono.

— Seredos vakaru Bocz
kaucku saloje bus laikomas pa 
rupijos susirinkimas.

— Nuo kada pirmo vardo 
kąrezemos likos uždarytos, 
žmonis pradėjo daugiau gerti. 
Batlerei daro auksini bizni.

— Palieije aresztavojo dvi 
jaunas mergaites kurios ketino 
iszvažiuoti in Pittstona “pa
matyti svieto.” Ant gili ūkio 
motina vienos mergaites pribu
vo'ant stoties in laika ir pasi- 
gme su savim namo kur kitokiu 
JSdii “parodys jiai svietą.” 
Mergaites pribuvo isz szalies 
Gilbvrtono’.

: Szi vakaru Liet. Liberty 
'klubas.laikys didėli balių Bocz 
itališku saloje

.. -L Saliuninkai- da vis dide
liam nerimastije su laisnais. 
Sudžius nesutinka terp saves, 
o tuom kart biznieriai trotina 
daug piningo ir biznio. Kaip 
bus, tai sunku „inspęti, o galas 
tojo viso ergelio da toli. Pa
girdome nuo ypatų kurios apie 
tai gerai žino, buk slidžios lais- 
nus duos, bet keliems atims 
laisnus.

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma per tris mene-

— Tris -tusztsmegenei isz 
Shenandorio, kuriems kubilai 
su pelenais stovėjo ant kelio ir 
pradėjo juosius iszvertinet, li
kos paimti po priglauda palici- 
jos pakol neužmokes bausmes.

-- Readingo kasikius nedir
bo kėlės dienas isz priežasties 
stokos angliniu vagonu.

— J uozukas, 13 menesiu 
sūnelis Jono Andruszkevicziu 
nog 639 W. South Alles mire 
nedelioj. Graborius Sakalaus
kas palaidojo kūneli Panedeli 
popiet.

Szv. Juozapo parapijos svar
bus susirinkimas.

Neinvykus szauktam parapi
jos susirinkimui Vasario 12 d., 
sziuomi szaukiamas antru kar
tu Szv. Juozapo parapijos visu 
parapijom! susirinkimas Sere
doj Vasario 21 d. 7 valanda va
kare Boczkaucku Svetainėje. 
Atsineszkite 1916 metu meti
nes mokesties mokėjusiu vieno 
je ar kitoje puseje tikietus.

Szv. Juozapo liet, parapijos.
Klebonas.

RACZIUNO NAUJI
JUDOMI PAVEIKSLAI.

Wilkes-Barre, Pa.— Slapty-; 
bin apsinubiriėja mirti .Juozą ■ 
Žilinską, 42 metu senumo lAirio 
kuna surado No.. 4 Kingston 
kasiklosia. Jokiu sužeidimu 
nesurasta ant jojo kūno. Ko
roneris daro slidetva idant da- 
žinoti kokiu bildu ir nuo ko mi-

Detroit, Mich.— Gerai žino
mas Malianojecziams ir Szena- 
doriecziams barberis Tamo- 
szius Quinn (Kvietkauckas) to 
mis dienomis aplaike per suda 
atsikyrima nuo savo paczios 
Mares. Kokia buvo priežas
tis atsiskyrimo, tai korespon
dentus nedanesza.

— Czionai tiek žmonių pri-

Viltis del
PATRUKUSIU

Ar norite but iszgydyti
BE OPERACIJOS?

Tik ant valandeles^painislyi< 
sau kad esi luosas nuog kan- 
czios ir nesmagumo tosios 
baisos ligos. Klauskia saves, 
kodėl teip ilgai nesirūpinai 
apie patrūkima. Kodėl esi tik 
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*

Davadningas Laikrodėlis
—Nežiūrint kokiame darbe esi

Perkant laikrodėli, saves apsaugo
jimui, sakyk “Ingersoll". Dabok kad 
ant ciferblato butu vardas “Ingersoll” 
Atmink kad nevisi laikrodėliai Inger- 
soll’io kainos yra Ingersoll lakrodelei.

Visur pardavėjai parduoda.

Nepainaus ir stiprio iszdirbimo. Tokis 
tai mechanizmas randasi Ingersoll 
laikrodėliuose. Už tai jie pakelia didės 
nius susitrenkimus ir todėl Ingersoll 
yra jums tinkantis laikrodėlis. Inger
soll yra davadningi -— gvarantuojami 
davadningais. Tas yra priparodyta 50 
milijonams žmonių, kurie sziuos lai
krodėlius pirko.

Badai Dzievulskis pagirdy
davo vaika arielka, o kada vai
kiukas nežinojo ka dare, tasai 
gyvulis iszmesdavo jin ant szal 
ežio. Apie tai daneszta pali- 
cijai, kuri taji gyvuli areszta
vojo. Ne senei motina likos 
apskunsta už laikymą paleistu
viu narna ir dabar sėdi Potts- 
villes kliosztorije. Mielaszir- 
dingi kaimynai laiko pas save 
tris vaikus pakol motina už
baigs savo pakuta. Oj Dievu
li, kam laikai tokius gyvulius 
ant svieto. Kas bus isz tuju 
vaikucziu ateitoje’

Bus rodomi.
Ketverge vak. Vasario Feb. 

22, F. Burbos Saloje. Edwards
ville, Pa.

Subatos vak. Vasario 24, Au
ditorium Salėjo. Scranton, Pa.

Nedėlios vak. Vasario 25, 
Reeles Teatre Wanamie, Pa.

Penedelio vak. Vasario 26, 
Slavoku Sokolu Saloje So. 
Bethlehem, Pa.

Seredos vak. Vasario 28 
Boczkaucku Saloje Mahanoy 
City, Pa.

sius. Nauji sanariai bus pri
imti lig 37 m. amžiaus už $1.00 
instojimo, nepaisant apie jo re- 
ligiszkos nuomones. Susirin- ■ 
kiniai atsibuna Nedeliomis po

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

Mahanoy City, Pa.

pirmam kožno menesio, pirma 
valanda popiet Liet, mokslaine 
je. Norintieji prisiraszyti prie 
senos ir drūtos draugystes, dar
turi gera proga insiraszyti už 
pigu insiraszyma. Naudoki- 
1 es isz progos. (April 1)

važiavę, jog nekurie turi gyven 
ti audeklinesia budykesia, ran
da pasiutiszkai brangi, o ir 
maistas. Po sudegimui motor 
work daug žmonių randasi be 
darbo. Žmonių iszvažineje 
vėl in ten isz kur pribuvo, nes 
czionais geidžemo giliukio ne
surado kaip tikėjosi.

Sheboygan, Wis.— Darbai 
eina gerai tik žmonių labai 
trūksta prie visokiu darbu o 
ypatingai su nauja paneziaku 
dirbtuvia. Bosai eina po sta
bas jieszkodami darbininkių. 
Jeigu ir priimtu in czion koks 
vagonas tai ne tik ka aplaikytu 
gerus darbus, nes prideczko 
gautu ir gera vyra. Sniego 
daug ir szal t is smarkus. La
bai reikalinga poni Baltruvie 
ne del nekuriu motorėliu.

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 j u dauginus nereikalin
gi, esmių iszgydintas be opera
cijos ir be patrotinima laiko”. 
Tegul tavo tas apinislinimas 
iszsipildo, raszyk o gausi kny
gute apie

Patrūkima - DYKAI
Asz galiu jus iszgydit, asz 

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

Triumph, $1.50
Gražiai iszrodantis ir 
atsakantis laikrodėlis. 
Kiti tokio jau modelio 
Eclipse $2, Junior $2.50 
Midget moterems $2.50

Žibantis Veidas

“RadioJite” $2.00
Parodo laika tamsu
moje. Rodykles ir va
landos dengtos su 
“Radiolite” kuriame 
randasi tikro radumo 
Iszlaiko žibėjimą per 
8 metus.

Reliance $3.00 
Plonas, 7 akmenėliu 
laikrodėlis; nikeline 
virtiną $3.00, paauk
suotas $6.00, Water
bury $3.00, Water
bury “Radiolite” $4.00

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias Grafafonas su dabartinėmis Lietuviszkomis dainomis, labai 

pigiai, kurie kreipei“’ pas mus. DUODAME DYKAI

Gilberton, Pa. — Panedelio 
ryta apie 4 valanda, pakylo ug
nis krutamuju paveikslu teat- 
relije kuri prasiplatino greitai i 
in kitus namus. Miestelis tu
rėdamas maža apsauga nuo ug- į 
nies, davė žine in aplinkinius 
miestus melsdami pagialbos 
Mahanojaus ir Shenandorio ug 
nagesiai pribuvo in trumpa lai
ka ir prasidėjo kova su Ugne. 
Po keliu valandų likos užgesin 
ta. Teatrelis ir keturi namai 
sudegę. Bledes isznesza ant 
75,000 doleriu . '

Frackville, Pa.— Praeitam 
numari radosi perkraipyta ži
nute apie vagysta (kuria isz- 
traukem isz angliszko laikrasz 
ežio.) Žinute buvo paduota 
buk Kapoczius likos aresztavo 
tas už insilaužima in kupareli 
Ant. Baniulio. Yra tai ne tie
sa, (kuria ir atszaukeme, bet 
tame ne musu kalte) nes ponas 
Kapoczius mums apreiszke jog 
tai jisai liepė aresztąvoti Auta 
na Barnuli kuris jam pavogė 
isz kuparelio piningus. Tame 
patis skaitytoje! kalti, jog tuo- 
jaus nedanesza in redyste tei
singas žinutes. Kada žinute 
isztraukeme isz angliszko laik- 
raszczio, o kurias tankei per- 
kraipia, tada pakyla gyvalt.

Mount Cannel, Pa.— Vagys 
insigavo in kroma Jurgio Mi- 
liaucko paimdami auksinio ta- 
voro, drabužio ir kitokiu daly
ku ant keliu szimtu doleriu, 
prasiszalindami nepalikdami 
paskui save jokio pedsakio.

Kearney, N. J.— Vasario 11, 
gabijos draugije broliu ir sese- i 
ru Ilarrisono buvo parengia i 
prakalbas. Kalbėtojais buvo 
J. M. Szaiezius isz New Yorko 
ir J. W. Liutkauekas isz Brook 
lyno ir Ilarrisono vietinis cho- 
Td.rpo vadovysta P. Kaminsko, 
sudainuodami kėlės lietuvisz- , 
kas daineles ir Lietuvos Him 
na. Buvo aiszkinama apie Lie 
tavos istorije keli szimtai metu 
adgalios. Buvo svarstoma 
apie statymą tautiszko namo 
kuri užmanė Lietuviu Pilieeziu 
ir Apszvietos kliubai. Tam 
užmanymui pritarė ir Gabijos 
B. ir S. draugija. Iszleido in 
aplinkines draugijos atsiszau- 
kiinus su tuom tikslu, tik neži- 
ne ar visos tam užmanymui pri 
tars. Ant galo buvo auku rin
kimai ir surinkta $27.20 ku
riuos nusiuntė ant ranku Lie
tuviu Gelbejimo Fondui. Nau 
ju draugu prisirasze penki.

§ Minneapolis, Minn.— Na- 
nagransett krautuve fartapijo- 
nu likos sunaikinta per ugne 
kuri padare bledes ant $250,- 
000.

i

20 Lietuviszku dainų, 1000 adatų ir 
albuma. Grafafonas tik $20 su gvaran- 
cija ant 10 metu. Tik $20. Prisiuskite 
$3 rankpinigių, likusius užmokėsite 
prie atsiėmimo. Grafafonas su didele 
trluba, paauksuotais krasztais, rneka- 
nlzmas Grafafono geriausios konstru
kcijos, kuri galima užsukti laike gra- 
jinimo. Tinka rekordai invaiaus didžio. 
Baisa iszduoda czysta, kuris girdėt 
garsiai ir aiszkiai. Vietiniu meldžiame 
atsilankyti in musu krautuve, kuri yra. 
atidaryta nuo 9 vai. ryte iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siuncziame DYKAI kataloga muzika- 
liszku instrumentu ant pareikalavimo.

Adresavokite sziteip:
Greater New York Phonograph Co. 

301 Grand St. Dep. S. New York, N.Y.

Specialistas liguose akiu, au
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.

Lictuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

Tamaqua, Pa.— Aniele Szuns 
kiene, 31 metu amžiaus mite 
nuo uždegimo plaucziu. Lai
dotuves kūno atsibuvo Shenan 
dorije.

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.

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

Užlaiko visokiu Amcrikoniszku ir Impo
rtavote Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Arielku, Vinių, Porterio ir 1.1.
Perkantien pristato dykai tiesog in namus. 
Jaigu kada prireikė? bile kokiu gėrimu' tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

NAUJAS LIETUV1SZKAS

CRABCniUS

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

ANDBIUS KAFA.T
Newark, N. J. 13 Liepos 1915. ' 

Garbus pone Dr. Andrew W. O’Maley! 
Szirdingai dekavoju už juso proce kuri 
padėjote ant manes, tai yra kad mane 
iszgydot nog baiso patrūkimo nog 
kurios kentėjau no mažio 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 daug man kalbėti; 
nusidavau 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. kreipkite? 
pas Dr. Andrew O’Malley, jisai jus 
iszgydis in trumpa laika be peilo ir be 
operacijos. Galite užsitikėti, jaigu 
issgyde szimtus vyriu kurie jam 
szirdingai dėkavoja už sugrąžinimą 
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 RM’AJ,

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 ilustruo’ta 
knygele: "Patrukymas ir jio 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.

W. TRASKAUSKAS
_ GRABORIUS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY . CITY, PA.

Laikas czedint piningus kada 
juos uždirbaujaute «=<>—
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, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
5 H, fertrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

w. J. Miles F. G. Hornsby

UNIjON 
'NATIONAL

BANK J
MAHANOYJI

GiriOl

Vaidelota

ipitoljStock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
8uv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

—$—

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą prideda m prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
mt-nesuose, nepaisant ar atneszat 

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

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

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad

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

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

UL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... « 

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA R
12th. and Carson St, ■ S.S. Pittsburgh, Pa. o
Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams. S 
Ranka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie g 
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu O 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsy.lvanios. Už su- £ 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus n 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko Q 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu £ 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- n 
žinia skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo O 
Karaliaus Vaiaszilus valdiszko Notarijuszo. §

i oosMioacocaocoocoooeooce ©ae caoc ^eoeoixxjo«i©ooocooooooo

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