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Isz Kares Lauko
Užėmė pirmosios paczios vieta, Į 4,000 žuvo, 10,000 pažeido ekspliozijoj dirbtuvėje aumnicijos.

bet ne ilgai dalaike.

pir- 
Pd 

likos

Ąsztuoni vyrai aresztavoti už 
suokalbi idant nužudinti 

Wilsona.

W. D. BOCZKOWSKI, Free; and Mgr. 
r. W. BOCZKOWSKI, Editor.

ma, tai magazinuosia radosi 
150 vagonu arba deszimts mi
lijonu svaru. Valdže liepe vi
sa parduoti už žemiausia pre
ke.

12,000 kareiviu pabėgo isz vokiszkos kariumehes.
Washington, D. C.— Oficialis Romos praneszimas .skel

bia, jog Szveicaru laikrasztyj Bund tilpo žinia, kur sakoma, 
kad Szveicarijoj rado sau prieglaudos dvylika tukstancžiu 
vokiecziu, pabėgusiu isz armijos.

SKAITYKITE “SAULE"
SKAITYKITE “SAULE”

dana skaitome apie aplinkines Duaomonto, Verduna, ir kitas apM n kišęs kur ėjo baisus musziai, bet geriausia tai- 
ąplinjiihhs perstato fotografijos, isz kurios galima matyti kaip toji ąpliijįand ^ardyta per szuvius.
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MSZ AMERIKOS®
SURASZAS PRIESZ PREZI

DENTO gyvastį:

Memphisy Tenn. 4—Randa- 
yiszki detektivai atidengė czio- 
nais’ simkalbi ant niižudinimo 
prezidentą Wijsona. . Asztuo- 

- uis jau uždare .kalėjime ir .jiesz 
ko .kitu. _ Petektivai -neižduo- 
da pravardžių tujp ‘žudinfoju, 
ne^.5TAtai Vpki^cžiai;-: 
Kud.ykh puolė ant pccziaus ir

iškepė- ' Įvii
* . Milton, Pa.-į- Kajai Elžbieta 
Probst, ezistiiio aut .virkaus na 
ma, paliko kiidyki žemai kuris' 
įitjsenėi pradėjo- v^ikszczio#.,' 
Kutlylds užvežliojo trepaiš apt 
virszails nežinant motinai ir 
puolė per* skyle grindysia,'kuri. 
buvo naudojama del paipos; 
nuo szilūmos,' puldamas tiėsiog^ 
ant pecziaus ant kurio virė ka- 
tyje vanduo. ■ Kaiy^is hpsįyet$ 
te, o kudykis iszsiverte ant įę-' 
cziaus i^- konia išzkepe pakol 
mbtįna jin užtiko

Pagimdė trinukus ant trūkio.
Denver, Colo. — Mrs. A. T. 

Atlviiison, kuri keliavo 2,'isz 
Seattle^Wafyh.• in czioiiais,’ffla- 

vaikai gimę kada trūkis prisi
artino prie Kansas City, o fre
ezes kada radosi ant rubežiaus 
Kalifornijos. Motina ir vai
kai sveiki ir visi tris gyvens.

Tokius privalo ižguit isz 
Ameriko.

Baltimore, Md.— Kokis tai 
Jonas Jakimas ar Jakimauc- 
kas, paleido savo žioti prieszais 
Amerika, buk jisai nereikalau
ja tarnauti kariumenejė siuns- 
damas “Amerika in-pekla, su 
visa josios valdže.” Valdže 
dažinojus apie tai, aresztavojo

Lioną, ir pasirodė, jog 
rpatrijotas” neturėjo ne
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29 METAS

Zeppelinai bombarduoja Finlandijos ir Rygos pakraszczius.
— Pripažinštama didelis pavojus.

Petrogradas.-r- Hapsal, svarbus Rosijos portas Estonijds 
pakrašzcziuose, in rytus nuo Moon sasmaugos, jau apleista.. 
Apie tai skelbia oficialis kares ofiso praneszimas.

Hapsal randasi 52.myli in pietvakarius nuo kitos rusu lai 
vyno bazos Revelio, kuri tapo apleista jau pereita savaite..

Oficialis kares ofiso prariesz^has,h.tvirai pripažinsta, jogei 
pastarieji laivynu žygiai Baltiko archipelage daro situacija 
didžiai pavojinga rusams.

Vokięcziu Zeppelinai bombardavo rusu rankose tebesan- 
cziits pertus prie Rygos inlankos. Bombarduota taip jau ir 
Finlandijos pakraszcziai. Laike užpuolimu užmuszta tūlas 
skaiezius ei viliu.gyventoju — moterų ir kudykiu.

Užtžveriszka pasielgimą, su jia-
Uja .nužudė savo vyra.
ČtĮmberlaĄd^Md.— Ųž* nužii- 

dinirnašavo vyro, '29 metu,.se
numo Mare Castėr, .likos -pasta
tytas -ąnt teismo ir turi iszsži.teL-,

Patrijotiszkas locnininkas 
kasyklų.

Hazleton, Pa. — . Jonas B. 
Markle, * prezidentas ^ kasyklų 
'Mgrkle Coal Co, apgarsino buk 
•laikb, kares sumažins randa yi-

Milžiniszkas Užaugimas Bell 
telefono.

’ Philadelphia®j— Metiniam 
raparte Bell tejpfono kompani
je parodo, bule turi 9.842,192. 
telefoniniu stacijų isz kuriu

Spekulantai paslėpė milijonus 
svaru cukriaus.

Buffalo, N. Y.— Randavisz- 
ki detektivai tomis dienomis su 
rado milijonus svaru cukriaus, 
kuriuos paslėpė czionaitihei

Vokiecziai paėmė in nelaisvia 20,130 rusu ir 365,000 rubliu 
aplink Rygos.

Berlinas.— Randaviszkas vokiszkas telegramas skelbė 
sekaneziai: “Isz viso paimta aplinkui Rygos 20,130 rusu in. 
nelaisvia, suvirszum lOO anuotu, 120 maszininiu karabinu, 
1200 visokiu vežimu, 2000 arkliu, 30 automobiliu, 10 lekiamu- 
ju maszinu, tris skryties su 365,000 rubleis ir daugybe maisto.

Barbariszkas pasielgimas vokiecziu su rusais.

Petrograd.— Kada vokiecziai užėmė Oselo ir Moon salas, 
4ukrovia paimtus rusus in nelaisvia ant luoteliu ii’ iszsiunte 
ant mariu szaukdami: “mes neturime kuom jus maityt, todėl 
plaukyte sau po velniu isz musu akiu.” • Kada luoteles atsito 
lino gana toli, tiejei barbarai pradėjo in juosius szauti isz ma- 
szininiu karabinu. Skerdyne buvo baisi ir kruvina. — Ir tai 
vadinasi vokiszka kultūra ir apszvietimas. Sztai viena isz 
daugeliu priežaseziu delko Amerikas kariauna prieszais kai
zeri.

perklausymui, Jonukas 
atiduotas in rankas federalisz- 
ku virSzininku, kurie uždare 
jin kalejiihė.

Užmusze skupuoliu, jog jam 
nedave pavalgyt.

New York. — Benjaminas 
Aszunys, 16 metu senumo likos 
pastatytas priesz sudže McIn
tyre už nužudinima 80 metinio 
senuko Szimo Schneidermono, 
181 East Second St.

Priežastis žudinstos buvo ta
me.

Vaikynas praeitinejo pro jo
jo stubą kada senukas valgė 
pietus^ o kada jojo užklausė 
idant jam duotu dzmoteli duo
nos del iszbadejusios motinos 
ir brolelio, tai senis nuvijo jin 
nuo duriu su keiksmu. Vaiki- 
nelis toliaus kalbėjo: Matai 
ponas sūdžiau mano motina ir 
brolelis kente bada ir sirgo, o 
tasai skupuolius turėjo užtekti 
nai ir nepasidalino trupinėliu 
duonos su manim ir už tai jin 
užmusziau.”

Sudže nubaudė Aszny ant 
asztuoniu metu in kalėjimą su 
tuom iszlygo'm, jog jin gali pa
leist ant liuosybes bile diena.

va5uOTOT^pRsfareTmdint6jus7T 
kurie prisiege, buk mate, kaip 
daugeli kartu Carteris. iszvare 
motere ant sniego, isztraukine- Į 
jo josios plaukus isz galvos su 
saujoms, nUmete mio augsztu 
gonku ir spirdavo kaip netiku
si szuni.

Motere negalėdama nubeng
ti tokio pasielgimo savo vyro 
su jiaja, nutarė atsikratyti nuo 
jojo. Kada tasai barbaras mie 
gojo suriszo jin lovoje, paėmė 
revolveri ir szove' jam in kruti
nę tris kartus, užmuszdama ant 
kart. Josios advokatas tvirti
na, buk tame karte Carteriene 
radosi staigam. pasiutime ir ne 
žinojo ka daro isz priežasties 
kankiu kokius aplaike isz nedo 
reliaus ranku. Badai motere 
bus paliuosuota.

Cukriu ižgabena greieziau isz 
Ameriko ne kaip jin gali 

padirbti.
Washington, D. C.— Del ko 

cukrius brangsta? Priežastis 
tame yra sekanti:

Mete 1916 iszsiunsta del alli
jentu 70 procentas viso cuk
riaus padirbto czionais. Szi
met Francije gavo 70 procentą. 
Mete 1917 iszsiunte cukriaus 
1,254,551,280 svaru. Del alli
jentu 766,097,128 svaru; in 
Szvedije, Norvagije, Denmar- 
ka ir Hollandija 140,944,415 
svaru; Meksika 35,807,609; 
South Amerika 142,853,818 sva 
ru. Amerikos gyventojai su
naudoję kas metas arti po 90 
svaru cukriaus ant kožnos gal
voj.

Fabrikantai neturi materijoj 
lo ant iždirbimo cukriaus o narį 
ji siuntinei isz Kubos, Brazili
jos ir kitu sklypu negalima ap- 
laikyt, nes augintojai cukrines 
lendres ir buroku laiko pakol 
preke daugiau neiszkils augsz- 
cziau.

gyvena jojo stubosia pusiau, 
isz priežasties dideles brange
nybes maisto ir kad kožnas tu
rėtu proga nusipirkti nors vie
na laisves bondsa. Per numa
žinimą raudos ant savo 650 stu 
bu, Markelio kompanije neteks 
suvirszum 4,000 doleriu kožna 
menesi. — Kad visi locnininkai 
butu tėip duosneis, tai darbi
ninkai butu daug isztikimes- 
niais del savo darbdaviu.

fono dratu tufu 19:850,315 my
liu, isz tojo skaitliaus puse tų
jų dratu yra po žeme o puse 
ant virszaus. Per ta ji laika tu 
rejo 9,789,700,000 telefoniniu 
kalbu arba 100 del kožnos ypa- 
tos gyvėnancziu Suv. Valstijo- 
sia.

.. Paffnl■ aputoity- U■ W
dedadrf atštumH~vc?kiefežiife adgaT sū 'paSiSe'kifiin, 'ttpMnkineje 
Škuli, Hinzenbergo, Allazi ir Lembergo. Vokiecziai prasisza 
lino isz Hinzenbergo po dideliam musziui.

Ant Verdero lauko; rusai atmusze pasekmingai visus už- 
klupimus ir pasiprieszino prieszais vokieczius prie Moisekulo, 
asztuones mylės nuo Verderio.

Harrisburg, Pa.—Už tai kad 
josios vyras, kuris laike buczer 
ne, privertinejo -jiaja kapot me
sa, virti taukus, rinkti skola , 
nuo kostumeriu, dirbti namini 
darba, prižiūrėt vaikus ir paga 
liaus už tai aplaikyti po keliov 
lika kumszcžiu ant dienos kai
po užmokestis už visa taji dar
ba. Nubodo moterei folds szu- 
niszkas gyvenimas ir padavė 
praszyma in suda ant persisky
rimo, bet'tame pati kalta poniu 
te Katre Wonderley, nes kaip 
0 pasiklojo, teip ir iszsimiego- 
jo.”

Katrute apsivedė su Wonder 
ley, kuris pasimetė su savo pir
ma motere, nes toji aplaike per 
siskyrima su juom už panaszu 
pasielginia su jiaja. Katrute 
manydama, jog gal tame prie- 
žaste pirmutines paczios, suti
ko iszteketi už Wonderley ir 
pataisyt jojo gyvenimą, nes ta
me baisei apsiriko. Sudže jiai 
iszkirto toki pamokslą: “Ma 

1 tai szirdžiuk inszokai in czeve- 
rikus pirmosios paczios ku
riuos jiji negalėjo neszioti o da 
bar meldi manes idant tave nuo 

į jojo paliuosuotau, prisiviriai 
koszes dabar valgyk, persisky
rimo neaplaikysi. ’ ’ — Gerai pa 
dare.

Washington, D. C.— Tik dabar atėjo žine, buk milžinisz- 
koje dirbtuvėje amunicijos Stefielde, Austrijoj kilo viena isz 
baisiausiu eksplioziju kokia lyg ^ziam laikui atsitiko. Nelai
me atsitiko 15-ta Juniaus. Toje ekspliozijoj likos užmuszta 
keturi tukstancziai darbininku o deszimts tukstancžiu sužei- 
do. Darbininkai kurie apsisaugojo nuo mirties, likos adga- 
lios nuvaryti prie darbo per kariūmenia. 1

80,000 Belaisviu mirė Austrijoj.
Geneva.— Asztuonesdeszimts tukstancžiu Serbu, paimtu 

in austrijokiszka nelaisve, mirė szimet Austrijoj isz priežas
ties bado, neprižiurejimo ir užkrecziamu ligų. Gyventojams 
Macėdonijos, kuria Austrai užėmė, kerszina badas ir mirtis 
nuo szalczio. Monastyrio apskryti austrijokai su vokie- 
cziais sunaikino 38 kaimus ir miestelius.

Konia visi vokiecziai geidže greitos sutaiko^.
Amsterdam.— Ant konferencijos Wuerzberge siuntinis 

in vokiszka parlamenta Ebertas, apreiszke, jog neatbūtinu da
lyku yra padarymas greitos sutaikos, nes ant to nukeneze daų 
giausia darbininkiszka klasa žmonių. Ebertas apreiszke, jog 
jeigu ateitu prie to, kad visi gyventojai turėtu balsuot už tai
ka, tai didesne dalis gyventoju balsuotu už taika. — Vokie- 
cziams nubodo kare ir baisei pradėjo neapkenst savo ciesorių 
už praylginima kares.

Anglikai su Prancūzais paėmė fortus, 2 kaimus ir 7,500 in 
nelaisvia.

Washington, D. C.— Anglijai su Prancūzais kas dien stu 
mia savo prieszus adgal. Ana diena paėmė dvi mylės karisz- 
ko f rimto, paimdami du kaimus Allemonta, Vandessona ir 
Malriiaįson.forta, teip-gi 7,500 vokiecziu in nelaisvia su 20 ar- 
motoms.

Tukstanczei fraheuziszku ir angliszku kareiviu pribuna 
kas dien ant italiązl&a rUbežiaus. Daugeli batalijonu artileri
jos teip-gi pribuvo ;su amunicije ir ginklais. Matyt, jog ren
gėsi užklupti ant austru isz visu pajiegu.

38,000,000 kareiviu dalybauna szioje kareje.
Washington, D. C.— Pagal teisinga surasza, tai szioje 

svietiszkoje kareje sziandien dalybauna arti 38 milijonai ka
reiviu — 27,500,000 ant szalies allijentu, o 10,600,000 ant sza
lies kaizerio. Prie tojo skaitliaus nesiskaito kiek randasi 
žmonių ant flotu. Tasai skaitlis pasidalina ant sekaneziu 
skaitliu: 
Vokietija 
Austrije.. 
Turkije .. 
Bulgarije

viso___ ;______ 10,
Ant szalies alli 

Rosija .....___ ____,!
Francije ............... i
Angliję ............. I
Halije ________ 1
Japonije ............ ... :

7,000,000 I 
3,000,000

Amerikas____
Kinai _______

____ 1,000,000
____ 541,000

300,000 | Rumunije------ ___ 320,000
. 200,000 Į| Serbije -------- - ...__ 300,000

300,000
1,5000,000 | Graikije____ ■. ........ 300,000
lijentu: [ Portugalėje . ... ........ 200,000
9,000,000 | Montenegro ____ 40,000
6,000,000 | Siamas.................. .  36,000
5,000,000 1 Kuba ............. . ____ 11,000
3,000,000 | Liberije ......... . ............ 400
1,400,000 į Viso...... _____ ..... 27,448,400

Į Amerikas konfiskuos visa turtą prigulinti prie vokiecziu.

Washington, D. C.— Valdže nutarė konfiskuot visa vo
kiszka turtą kuris randasi ezibnais Amerike. In sanvaite vai 
džia užgriebė visa metaliu bovelna, geleži, maista ir 1.1, vertes 
nemažiau kaip szimtą milijonu doleriu. Mat, priesz' prasidė
jimą kares, kaizerio siuntinei pribuvo in czionais užpirkti ka- 
nuodaugiausia visokio reikalingo materijolo, nes kada kare li
kos apszaukta tasai materijolas pasiliko czionais, nes vokie
cziu laivai likos užgriebti per valdžia.

Szimtai žmonių mirszta badu Lietuvos ir Lenkijos 
miestuose.

New York.— Aplaikyta czionai kablegrama, per valsty
bes departamenta, isz Suv. Valstijų legacijos Kopenhagene sa 
ko, jogei szimtai žmonių mirszta badu Varszavoje ir kituose 
Lietuvos bei Lenkijos miestuose.



BAULE

Was Girdėt
Akyvaistorije tszejo isz 

spaudos tomis dienomis po vai
du ‘ ‘ Vėliavos Akyveizdoje,’’ 
kuria parasze l’ranęuziszkai 
garsingas raitininkas Jules 
Verne o lietuviu kalbon verte’ 
J. A. Chhųeliaūckas. Įszleista 
“Lietuvos,'’ SI4 West 33-rd 
Sf. Chicago. Puslapiu 211. — 
Ac'du rudakei jei už prisiunti- 
ma.

Keizeris nenori idant pirktu
mėt Liberty Bond. Amerikas
geidže idant pirktam laisves likos 
paskola. — Katro klausysi ?
Au to, kuris nori visa svietą pa

dienu detektivas suseke ypata, 
kuri paimdavo žiedus. Buvo 
tai Zofija Kasabiene, kuri sziu- 
ravo teatro grindis.

Nuvede jiaja pas dažiureto.ju 
ant sliectvos ir kerszino aresz- 
tu jeigu visko teisingai neiszpa 
žins Motere buvo labai nusi- 
igamins ir nuliūdus, apsakė isto 
riję kuri visus sugraudino lyg 
gylamos szirdies.

| Kasabiene yra motina dvieju 
I vaiku, josios vyra paėmė in ka 
riųmenia, o jiji pasiliko am 
Dievo apyveizdos. Turėjo sun 
|<ei dirbti ant užsilaikymo sa
ves ir vaiku. Ant galo vyriau 
sės isz vaiku Jonukas mirė nuo

K jo ant jojo kapel io tau
kei pasimelst ir neszdavo ant 
jojo kapelio žiedus. 0 kad ne-

amerikoniukas laivas turėjo muszi su submarinu.

verst in nelaisvia, ar to, kuris 
davė ■ tau priglauda, uždarbi, 
gerbūvi ir kovoje už laisve del 
tavęs, tavo paczios ir tavo vai
ku. Pirk Liberty Bonda szian 
dien. o tuom sumuszi kraujege- 
ri keizeri, kuris nori apkariaut 
visa svietą.

Paūžtas tarp Suvienytųjų 
Valstijų, o sekancziu sklypu li
kos pertrauktas: Vokietijos, 
Austrijos,.Hungarijos, Luksem 
Bergo, Bulgarijos, Serbijos, 
ilontenegro, Lietuvos, Lenki
jos, Turkijos.

Nepaprųstas atlaikas pakilo 
New Yorke. Sztųi tūkstantis 
studentai įsz pufalikines ųioks- 
laines No, 171. užstraikavo, pro 
testuodami prięsz lavinimąsi 
kariszkam moksle pagal siste
ma Gary. Straikieriai iszdau- 
žų niokslaiųes langus ir padare 
kitokias bledes.

Geras patrijotizmas ameriko 
njszkų vaiku.

Paskutinis suraszas parodo, 
buk visam sviete randasi 15,- 
■135,287 moterų kurios turi tie
sas balsavime rinkimuosia.

•i Naujasai patvarkymas, su- 
lyg kurio likusieji devyni mili
jonai t. y. kareivinio amžiaus 
vykti turės būti paszaukta na- 

< t-ionalen armijon, tapo sziandie 
paskelbta. Jis yra sekamas:

Renkamieji padalyta in pen
kis laipsnius.. :

■ Pinilam laipsny,} vyrai ne
turi jokiu giminiu, kurie palai
komi ju darbu.
“ Antram — kvalifikuoti far- 
mu darbiiiinkai ir kiti mažiau 
atsakomi militarei tarnystei 

' lWi pirmajam laipsniui.
Trbcziam — Kvalifikuoti tab 

Tiku darbininkai, kuriu darbas 
yra Būtinai reikalingas kares 
indtistrijoje.

' Ketvirtam — Vedusieji vy
rai, turintieji kudykiu, kuriu 
szeimynos pilnai priklauso nuo 
ju darbo.

Penktam — Koliekos, dva- 
siszki ligoniai ir tie, kur ypa- 
tisžkai paliuosuoti nuo tarnavi 

! mo kariuomenėj.
! Sulyg naujuoju patvarkymu 

kuomet bus paskelbta sekama- 
: Sai draftas, kaip tatai pasaky
ta ;pd rink tino, kariuomenes emi 
mo instatyme, lokalu bp,ardai 
turės sudaryti kvotas (žinoma 
skaicziu rekrutu) ir sudaryti 

;. jas isz pirmojo laipsnio vyru, 
pasinaudojant isz antrojo laips 
nio tik tuomet, kai pirmasis vi 
sai iszseks.

Graudingas atsitikimas pati
ko ana diena mieste Chicago. 
Dažiuretojas teatro La- Salle, 
užtemino, buk nuo kokio tai lai 
ko isz teatro dingdavo padirb- 

. ti žiedai (isz szilko.) Prane- 
szę apie tai (letektivui, kuris 
pribuvo in teatra isztyrineti 
slaptinga vagyste. Po keliu

turėjo gyvu, per tai paimdavo 
neteisingus isz teatro kur ju 
daug radosi ir mane, jog nie
kas to neužtemins.

Visi iszklause josios apsaky
mo malszei. Kada užbaigė sa
vo liūdna apsakyme, dažiureto 
jas teatro padare kolekta su ke 
pure terp visu darbininku ir ak
torių surinkdamas $68.72, pada 
ve vargingai moterei su praszy 
mu, idant sunaudotu piningus 
del antro kudyiko.

Daugelis skaitytoju rūgo ją 
buk neaplaiko laikraszczio in 
laika. Priežastis tame yra ta, 
jog visi trukei yra susivėlini? 
o ypatingai pacztinei, nes turi 
duoti pirmybia del trukiu ga- 
benanczius kareivius ir karisz- 
ka materijola. Todėl skaity 
tojai lai ant mus nerugoje, nes 
tame ne musu kalte, nes ‘ ‘ Sau
le” iszeina regulariszkai be jo 
kio sutrukdimo ne isz musu 
kaltes. Atsiminkyte, jog tai 
kariszki laikai!

Išsipildo žodžei Raszto 
Szvento.

Kaizeris panaszųs in bestija 
apie kuria apraszoma per
skyrime XIII, apreiszki- 

muosia Szv. Jono 
apasztalo.

Skaitant Nauja Testamenta, 
Szv. Jono apasztalo apreiszki- 
muosia, perskyrime XIII skai
tome.

'1. “Ir regėjau bestija iszei- 
nanczia isz mariu, turinczia sep 
tynęs galvas, ir desziinti ragų, 
o aut ragu jos dėszimts karuliu 
o ant gaivu jos vardai bliuzųy- 
jiino.”

Isz to. matome, jog kaizeris 
i neina in taji pranaszaviiųa su 
savo galva ir. szeszioms gal
vojus savo su nu. Ragai tosios 
bestijos tai dėszimts kunin- 
gaiksztyscziu — Bavaria, Pru
sai, Saksonai, Vuiteuhiugas, 
M eęklenburg-Szvari ir, Mųck- 
lenburg-Streliz, Saxe-Veimor 
ir Oldenburgas. Aiszku prana 
szavimas parodo kaizeri su sep 
tynioms galvoms ir dėszimts ra 
gųis, ant kurių randasi po vie
na karūna, o ant jųjų gaivu vai
dai bliuzųvjimo, kuris nereika
lauju jokio iszaiszkinimo, nes 
isz žodžiu paties- kaizerio 
“Gott mit uns!” gulima supras 
ti taji bliuznyjima priesz pati 
Dievą.

Dabar imkime 2 paragrafu:
2. — “O Bestije, kuria regė

jau, lygi buvo lusziui, o kojos 
jos kaipo kojos meszkos, o nas- 

; rai jos kaipo nasrai levo. Ir 
davė jai smakas galybe savo ir 
valdžia dyde.”

Tas reiszke, jog kaizerio tike 
jima, nes juodi pieniai luszio 
ženklina prusus, o turkai ir ina 
hometonai yra likusios borvos. 
Kojos ženklina Bosija in kuria 
toji bestije senei norėjo inžengt 
Burna kaipo Angliję, kurios

Laike muszio amerikoniszko torpedinio “Cassin” su vokiszkti submarinu, pakrasz- 
■ziosia Anglijos llikos užmuszti du o penki sužeisti laivoriai. Submarinas turėjo prasiszalyt 
mm plecziaus.

ženklas yra levas.
Kas galėtu būti toji bestije? 

Gal vokiszka militariszka au-
'okra<-ije.

Toliau:
3. — “O regėjau viena isz gal 

įu jos kaipo ant sinerties už- 
muszta: o rona smerties jos isz 
gydyta yra. i r stebėjos visa 
leme paskui bestijos.”

Ka suprantama apie szita 
pranaszavima: Sztai, jog pir
ma meta kares, kaizerio antras 
sūnūs Eifelis, likos mirtinai su
žeistas in galva, nes po kokiam 
laikui vėla ižgyjo.

4. — “Ir kloniojosi smakui,
kuris davė valdžia bestijai: ir 
kloniojosi bestijai tardami: 
kas-gi lygus bestijai ? o kas ga
les su jia kariauti ?” •

Ar-gi ezion ne aiszku, jog to
ji bestija tai Vokietija, kuriai 
negalėjo niekas pasiprieszyt 
pradžioje kareje'?

5. — “Ir duoti jai yra nasz- 
rai kalbanti didžius daigius, ir 
bliuznijimus: ir duota jai yra 
valdžia daryti par keturias de- 
szimtio ir du menesiu. ’ ’

Jeigu szitie paskutinei žo- 
džei butu teisingi tai nuo pra
džios kares — Augusto 1, 1914, 
tai kaizeris bus sumusztas pa
baigoje Sausio 1918, kada pra- 
naszavimo laikas sueis — 42 
menesis kares— lyg tam lai
kui.

7.— “ I r duota \»ra jai ka
riauti su szventais. ir pargaleti 
anuos. Ir duota, yra jai val
džia .ant kiekvienos veisles ir 
žmonių ir liežuviu ir gimines.”

Ar-gi ezion aiszkei neparodo 
buk kaizeris užkariavo ant 
Szventuju. , Ar-gi negalima 
priligyt Belgijos, Praneije, Ser 
biją, Lenkije ir Lietuva prie 
Szventuju, kurie susideda isz 
veisles žmonių ir liežuviu. Ar
gi kaizeris nenorėjo apimti vai 
džia ant viso svieto, siunsda- 
mas savo agentus ant pakurs- 
timo žmonių ant straiku, szni- 
pi nejimo, < I i plomatiszk u szuny- 
biu ir t. t.

17. — “O idant.niekas nega
lėtu pirkti nei parduoti, tiktai 
kuris tur žyme . (marke) arba 
vardą besti.ftjs1' hrba skaicziu 
vardo jos.”

Czion aiszku, jog niekas be 
pavelijiino kaizerio negales nie 
ko pirkti ne parduoti jeigu ne 
turės jojo markes.

Tik laikas parodys ar prana- 
szavimai Szyento Jono, Raszte 
Szventam iszsipildys.

PUIKUS ABROZAS.

Ka raszo apie; “Tūkstanti Nak 
j tu” ir Pasakorių.

—----------------------

_ - \_____ . ' .r ■ ■ . • r

j Asz Feliksas Grigaitis isz
Gary, Ind. siuneziu jumis szir- 
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 

i už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
! žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams 

j — kožnam nusipirkti taisės 
Į-knygąs, o turės džiaugsmo už-

DESZIMTS LIETUVOS NE- tektinai per ilga laika. Tosios 
PRIGULMYBES FONDO knygos vertos tiek aukso kiek 

josios svėrė o ir daugiau. Asz 
PRISAKYMU. i be juju nežinotau kaip praleist 

Asz (L. N. F.) esmi žvaigž- savo laika, nes dabar negaliu 
de, kuri tave iszves isz dvasi- i ne užmigt pakol neperskaitau 
nes vergijos in laisva Lietuva. 1 nors viena istori> e3nant

1. .1 urek vilti tiktai manyje, l
2. Nejieszkok Lietuvai pageli——^--——  v__—- • , ■■■ 

bos ten, kur jos negalima rasti.
3. Atmink apie dvasini skur-j 

jda savo broliu Lietuvoje.
4. Mylėk savo gimtini krasz-j 

ta.
5. Neleisk isznykti vaisiams j 

tavo tėvynainiu darbu.
6. Remk savus ir savo Tevyy 

nes reikalus.
7. Atiduok savo Tėvynei ta, 

ka ji tau davė — szird.i.
. . , /. I

S. Prigelbek dirbantiems Te- • 
vynes labui.

9. Elgkis taip, kad nebūtu 
skriauda Tėvynei.

.10 Dele i labo savo Tevy-j 
nes aukauk desziiųtine, ar kieki * . . . .tik iszsigali, darbuokis visais j 
galiniais žvilgsniais ir ragink 
kitus tai]) daryti.

Kuoųiet mųsu Ievyne įszgaus 
liuosybe,—■ garbe bus tau, tavo' 
vaikams ir visai musų giminei j 
per amžių amžius. R. A.

Amunicijos fabrikai perkelti.
i !

London.— Visos svarbiausios 
iamunicijos dirbtuves likos per
keltos isz Petrogrado in kur ki I 
tur, nes vokiszkos orines maszi i
uos pradėjo skraidyt po Bosi
ja naikindainos visas dirbtu-j 
ves.

ManoPranėšims Vilties.
Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser- X; 

Kančių, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo- * 
tėte pasaulyc. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari—• 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš e.-.u—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kuri aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel]', daugel] 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
rao. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. Afl noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodąsią Knygą ir skaitykite maxio pra
nešima vilties.

Szitas puikus abrozias ka t ik buvo jiadirbtųs, ir yru vic 
nas isz puikiausiu abrozu kuris da likos kada iszleislas. D’, 
durnas abrozo yra 22 x 35 coliu. Abroząs perstatų poteriui 
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko namuose. 
Szitas dailus paveikslas bus ne užilgio pabaigtas b.et galima 
dabar užsisakyti. Preke $1.50 su nusiuntimu. Galima.teip 
gi gauti su Lenkiszkais ir Rusi szkais paraszais.

AV. D. Boczkauskas - Co.
- Mahanoy City, Pa.

“VAIDELOTA”
■ ' Apysaka iąz . ■

Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su Paveikslėliais

_________________  -M 

Z

177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c,

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

PILTO UMS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakrnį Negalės, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (lieniaroidai), 1 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies M 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos g 
namuęse už labai mažą užmokestį. 1

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų k 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkiu 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- i 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, g 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 1 
ir ligos. Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyras taip || 
tankiai kankina.BRANGI 9S PUSLAPIU KNYGA SIUNČIAMA DYKAI. '

v Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasą- 
kyti aiškūs faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

xwIwk sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir pątarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti— 

į ypač-. svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
Žinoti, kaip jums gali būti sugražinta justi seną laiku svai- - 

k j kata, stiprybė ir gyviisgumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti •!
W. '4 šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

(negales. Nesiųskite mums pinigą—siuskite tiktai savo 
_______ vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jąs .patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jusi} negales gali būti prašalinamos.

HMl DUODAMOS KNY60S KUPONAS
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir ąįąsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas raus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co., L.1102 -9 so. ciinton st., chicągo, iii.
* Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apniokčta 

pačta jusi; brangia medikališką knygą.

Vardas ir pavardė.....................................    ■

Gatvė ir No......................................... . .........................................................................
Miestas Valstija
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Senovės Istorija

21. Vespazijonas ir Titas.

kai. Ciesoriai Vespazijonas ir 
Titas užsipelnė teisinga žmo
nių meile ir pagarba.

Dar ir sziandie tebestovi Ry
me Vespazijono pastatyti rū
mai, vadinami Kolizejus, tai bu 
vo kaip ir teatras arba geriau 
cirkas, kur ėjo ristynesna žmo
nes su žveremis. Tame Kolize 
juje taipogi buvo leidžiami 
krikszczionis .kur juos sudras
kydavo pleszrieji žvėris.

Vespazijonas buvo žiaurus 
persekiotojas žydu, kurie prigu 
lejo l’ymui nuo JJoinpejaus lai
ku.

Vespazijono sunūs Titas jau
nomis dienomis buvo panaszus 
in Nerona, bet palikes cieso
rium griežtai persimame.

Vespazijonas isz pradžių bu
vo kareivijos vadas kare su su
kilusiais žydais, bet po dvieju 
metu, jam likus ciesorium, jo 
vieta užėmė Titus.

Titus, jiasiemes GO tukst. ka
reiviu, apgulė Jeruzale. Per 
3 menesius Jeruzalėje nuo ba
do ir ligų žuvo 100 tukst. žydu. 
Titus nusiuntė pasiuntinius, 
prižadėdamas malone, bet žy
dai atsisakė geruoju pasiduoti.

Tuomet smarkiai puolė ry- 
miecziai — ir Jeruzale paėmė. 
Žydu labai daug liko nužudyta.

Numirus A espazijonui sostą jjugĮpĮjjjęo

Domicijono inpedinis buvo 
Trajonas, gimimo isz Iszpani- 
jos. Szitasai ciesorius pastatei 
Ryme labai puiku ruma su 
augsztu boksztu, ant kurio isz 
pradžių buvo uždėta jo stovyla 
o sziandie stovi stovyla Szv. 
Petro, Kristaus vietininko.

Prie Trajoųo Ryme labai : 
augsztai pakilo mokslas, daile 
prek y ba, prameni ja.

Trajono inpedinis Adrijonas, 
taipogi iszpanas, nemažiau už 
ji rupiiįosi Rymo valstybes ge
rove. Jam vieszpataujant su
kilo žydai, kurie vede kara per 
trejis metus, bet paskui visai 
buvo sumuszti. Tuomet žydai 
iszvaryta isz Jeruzalės ir tik 
karta pel- metus leista jiems už 
ųžmokesni atlankyti szventaji 
miestą jo iszgriovimo diena.

Paskui 23 metus ramiai viesz 
patavo Antoninas Pijus, o po 
jo apėmė sostą Morkus Aureli
jus. Szits vyras buvo giliai 
mokytas ir pragarsėjo savo 
rasztais. Jis maža valgė, ma-| 
ža miegojo ir tai ant grynos že
mes, buvo gailestingas, bet ir 
teisingas. Ypacz szisai cieso
rius" buvo'geras vergams. Sa
vo rasztuose visus žmones pri
pažino broliais ir ragino, kad 
žmones mylėtu savo artimus.

Morkus Aurelijus vede kara 
su germanais. Numirė 180 m. 
po Kristaus užgimimo.

(Toliaus Bus.)

DYKAI!$

t.

Al
LIETUVISZKAS

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!

Kas pirks
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti biie koki 
seta žeiniaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

t

*
f
A

A

f

Arba iszguldimas Sapnu

Didumas Knygos 4ix 6i coliu

205 Puslapiu

TIKTAI
310 Paveiksliu

50c
Mes užmokame nusiuntimo kasztus

W. D. Bcczkowski-CoMAHANOY CITY, PA.

*A

C

A

riams in % minutos laiko 
be truciznos.

I DYKAI bus pasiusta ant keliu 
' metu del blakių isznaįkinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paežio 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinimo blukiu. 
Czia gausite konia dykai. Szi
tas ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokit aiszkei sziteip:

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

Brooklyn, N. Y.SPAUSTUVE “SAULES”
Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar* 
bus kaipo:

apėmė Titus. Szisai ciesorius 
pasidarė labai geros szirdies, 
visu pats iszklausydavo ir gai
lėdavosi, .jei kuria diena nepa
darė kokio gero darbo.

Titui vieszpataujant Rymo) 
imperijos dali — Italija — isz- 
tiko baisi nelaime: prasimusze 
ugniakalnis Vezuvijus ir užpy
lė savo ugnine lava tris mies
tus: Stambi ja, Gerk u lama ir 
Pompėja. Labai daug žuvo 
žmonių, tarp kuriu garsus seno 
ves raszytojas Plinijus, kuri pa 
saulis ir sziandie tebegerbia.

Paskutiniaisiais laikais tie 
užpiltieji miestai imta atkasi
nėti. Surasta begales indomiu 
senovės daigtu, rodaneziu kaip 
senovėje rymiecziu gyventa.

22. Trajonas. Andrijonas.
Morkus. Aurelijus.

Po 'l'itčius apėmė sostą Domi- 
cijonas. Jis labai pragarsėjo, 
kaipo krikszczioniu persekioto
jus.

Nugalabinus Domicijona už
stojo Ryme aukso laikai.

■. ■

TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

SETAS Jo. 1
Lletuviszkieji Rasztal ir Rasztlnin- 

Kal. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velnlszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczla. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. *
selina 
Pikta Onuka. 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
mt proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Pelenlute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputl. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Ąpie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus duktercsl Apie Juokuti kuris 

į buvo protingesnis už gavo poną.
SETAS Jo. 3

Ragana. Apie keliauninką Joną

jo vienturte Duktęre. Nelabas

Užkeikta Skripka, Del tu ka 
* ant ra karta apsipaeziuot i.

Balsi naktis. Dzūko

Siuncziu szirdinga padėka 
Į vonia del redystes “Saules”!

. . ( nugalia. ajjac Acuauuui
UZ knyga 1 ūksiantis ir viena , Vaikinas iT/Stebuklas. Pavasaris atėjo, 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu it kaP(topą tunika, pasekta n-kal- 
turiu namie puiku užsiemiina 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
rnas trindamas alkūnes prie ba 
10. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redysteį už pa- 

įdirbimą teip puikios knygos.— 
I >L Baka, 412 -----Str.

i Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo- 
| telis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
(leatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesl ir žvaigždcs.Meszlą 
•vežls. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS Ko. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrablo.

Liberty Loan
(Laisves Paskola.) .

Ar jus tikit in demokratija?
Ar jus tikit in demokratija '!

Ar jus troksztat, kad visos tautos, visi žmones gulėtu laisvai 
■ tobulintis ir gyventi!

Ar jus norit, kad szi kare kuogreieziausia užsibaigtu,-ir už- 
vieszpatautu pastovi taika ?

Tai Pirkite Liberty Bond
Sziiekejimas nieko neiitiveike; privedžiojiniai nieko nepada 

re; prisižadejimai nesuturėjo — Kaizers begediszkai užpuolęs 
mažiute, drąsą Belgija, invele visa pasauli karen už autokratija.

Ka jus remiat, ar Kaizeri, ar laisva žmonių demokratija? ’ 
Jei demokratija, tai pirkit Liberty Bonds!
Tai saugiausias pinigu padėjimas, nes už Liberty Bonds 

verte stovi kiekviena pėda Suv. Valst. žemes, kiekvienas namas, 
kiekvienas žmogus.

Valdžia, pradedant nuo Lapkr. 15 d., 19.17 m. iszmokes žmo 
nenis pinigus už Bondsus, o lyg tani laikui mokes po 4 nuoszim- 
czins. Reiszkia už szimta doleriu gausi keturis dolerius nuo- 
szinicziu. Nuoszimcziai bus iszmokami kas met, pradedant nuo 
15 d. Lapkr. 1917 m. kiekviena 15-ta diena Gegužes ir Lapkri- 

• ežio.
Mažiausias Bondsas kasztuoja $50. Galima imti ant iszmo- 

kejhnu taip: 2 ojo vsos sumos sumokant užsiraszant, (tas turi 
sumokėta nevėliau 28 Sep. 1917); 18olo Lapkr. 15, 1917! 40 o|o 
Gruod. 14, 1917; 40 ojo Sausio 15, 1918.

Padekit tai szaliai, kuri jumi priglaudę nuo Autokratijos 
siautimu.

Padekit tiems, kurie neužilgo lies savo krauja už tave, ir 
tavo gerbūvi. PIRKIT LlLIKUTY BONDS!

Skolinki! savo szaliai linksmai ir liuosai, lyg paskutiniam 
doleriui. PIRKIT LIBERTY BONDS!!!!

lybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudlnsta. 
žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
jzavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzukc pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė Ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burlkas. Karei
vis Ir velnias. Kas man nakcl acitiko, 
[dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Balsi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant. proto.

SETAS Jo. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda In laime. SzaI

I tiszaltis. Debesėlis. Piktadaryste 
į nelszsisaugoje koros. Tomila. Kapl- 
(tonas stormfiold danguje. Pabėgėlė.

SETAS JO. «.
Valdelota- Barbele. Mokytoja. Vel- 

alszkas tylias ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nopažinsta dievo 
tas nepažinotą tėvu. Per tamsybes 
ip szviesą. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tunika Ir 
Jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas Ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigius. 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 miclaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę njiszkal. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szlrdlje. Lape Ir vynuoges.

Setus Jo. 7.
Ali-Baba Ir keturesdeszimts razbai- 

nlnku. Balada. Malūnas girrioje 
Paskutines mlszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kliz
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dtis vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono markaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbainlnkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drut» 

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 Petrą. Joną Nuoga- 
II. Valdamicris. Bedalis.

Setas Jo.-9.
Padžiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczlos 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 traukine. Alute auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salo? 
dago. Ingrabanas.

Setas Jo. 10.
Sūnūs malklaus. įsiklausyta maids 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra 
Kodėl Baltraus neleido In flangu 
Bausme už szyksztuma. Mažo szian- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! haul han 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu 
Sruolis Isz Lietuvos. 
Baisi istorlje.

Setas Jo.
Doras gyvenimas,

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu 
vo protingesnis už savo poną. Anglo 
rlus Isz Valencijos. Kožnas dalytas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras p« 
czluojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is 
tarlja vienos motinos. Valkucziu ple 
pejimas.

Vaidslala Apysaka, isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

PROGRAMOS
CIRKULORIUS
KONSTITUCUES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

Dvarlne pana

11.
Tris užkeiktoj

Setas Jo. 12.
Grafas Ir meszkinlnkas. Apie ra 

gana, karalaite ir aflciera. Del iro 
teriu ir apie moteres. Aukso mįslei 
garsingu rasztininku ir poetu- Cigon 
ka arba pagriebta Ir volei atgauts 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die 
das ir boba. Apleista naszlaite. Kel 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
va t na gyduole. Du mede jei. 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris 
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas.
Istorija Isz 1795 m.
Girtavimas. i 
nakties mlszios. 
sziaus. 
moterių ir vienos naszles^

Kuo bacz 
Apie sen* 
Uždėjimai 
liga ir na

Tnžei-

nekalbėk- Sena:
Namu Hudas 

Karalius čigonu 
Nedoras ponas 

Gena vai te.
Žvaigžde

Pasikalbėjimas 13

Kaledr 
mesijo 
-j ruuU)

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu- j 
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

apmokame prisiuntimo kasztus

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

Lt

Nuo Sutvėrimo Pasaulės] iki Kristaus Vieszpaties

Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo IA

“SAULES” Spaustuve yra 
geriausia ištaisyta,turi viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbininkus 
del tokiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

I I 1/5’T' A craptiiuiyio n caiwyio pacnpoCTpaHCH-
1 X Et nyio g c. Ulrarax n b nana/įt npo- 

rpaccMBHyio n Btitnaprižuyio Hapofluyio rascrj/

„PYCCKOE CJIOBO“
BMX0JIIT B HblO lopK’fc, 

nOA PEAAKUiEii JI. M. nACBOJ10C!iArO 
,npu y’jacTiu Bbisaioiuiixca pyccitux, jitpaiincitux, iioxbckiix ii 

.’iiitobckiix .itnepaiypnwx cu.i.
JlcpcAOBbM cianai nosrimiaiOTCfl Kas na pyccKOM, Tai: 11 ua 

anraiucKOM aaiacax.
«PyccKoc CaoBO»eH><3AHeBiio HaxcguTcn b 40000 pyccKux, yupauii- 

CKUX 11 nCBhCKIIX AOMaX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street ® New York, N. Y. 

------- UpooHbie wyMepa Bbicbuiarorca desnaaiHO------
W. D. BOCZKOWSKLCO.

MAHANOY CITY,

SENO IR NAUJO INSTATYMO
...Parasze

Viskupas Motiejus Volonczauskas

Sūnūs Palaidūnes. »

A

i
Su 50 Paveikslais i x 9 į coliu Dydumo PfoLp : no Puslapiu - rrene

W. D. BOCZKOWSKI-CO

X

MAHANOY CITY, PAMAHANOY AND A STW. D, 80GZK0WSKI-C0H :: :: Mahanoy City, Pa. Į
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Žinios Vietines
— Panedeli “Mitchell Day”
— Szendien Dėdingo kasikiu 

pede.
— A. Stankeviczius, 37 me

tus amžiaus, likos apdegintas 
per ekspliozi.je gazo Maple Hill 
kasyklosia.

— Antanas Baniulis likos su 
risztas mazgu moterystes su pa 
na Ona Czeczkiute. Vinczevo- 
ne atsibuvo Tamakve.je per 
lun. Petra Gudaiti.

— Viktoras Kaunas likos 
sužeistas in aki per szmota ang 
lies Primrose kasyklosia laike 
liodavimo.

— Antanas Kazokas, 603 W. 
Pine St. likos sužeistas in koja 
Park No. 4 kasyklosia.

— Neužmirszkite pirkti Li
berty Bond. Sukatoje paskuti 
ne diena.

— Panedelio vakarti Moks- 
laineje bus laikomas didelis su 
sirinkimas kas-linj^ ateinam 
ežiu rinkimu. Visi balsuotoje! 
yra užpraszomi atsilankyti o 
iszgirsite daug naudingu daly
ku.

— Naudotojai vandenio te 
minkit! — Pruduosia randasi 
labai mažai vandens, todėl visi 
pagadyti kranai, klosetai ir 1.1, 
turi būti pataisyti be jokio už- 
vilkinimo. — Mahanoy City 
Water Co. (t. f.)

— ———' ~~ '
ifeZ Lietuviszku kaimeliu

Shamokin, Pa.— Mikola Ste
pas ir Antanas Sakalauckas li
kos sužeisti laike darbo Luke 
Fidler kasyklosia. Abudu aiy>- 
lekasiai likos užgriautais po 
szuviui ir atkasti po keliu va
landų per savo draugus.

Wilson, Pa.— Kas geidže in 
czionais pribūti, gal atvažiuoti 
be jokios baimes, nes darbai ei
na gerai nes miestas naujei sta 
tomas. Kompanijų stato 606 
geru mūriniu namu, 11,000 kar 
siniu pecziu ir kitokius fabri
kus.

— Paszelpine draugyste Szv. 
Jono Krikszty tojaus nutarė 
ant pusmetinio susirinkimo ati 
daryti knygas del instojimo 
nauju sąnariu. Instojimas da
bar bus vienas doleris ir 50c. 
mėnesines. Musu draugyste 
gyvuoje nuo daugel metu ir ran 
dasi ant drueziausiu pamatu, 
moka teisingai ir be jokio erge 
lio paszialpa ligoje ir mirtije— 
szeszis dolerius ant sanvaites. 
Mieris draugystes Szv. Jono 
kriksztytojaus yra risztis in 
vienybe gyventi broliszkoje 
meileje, neszti viens kitam pa- 
szelpa nelaimėje ir ligoje, o lai
ke mirties, palaidoti kana ir 
apiekavotis likusioms nasz- 
lems ir sieratoms. — 'Mitingai 
atsibuna kas menesis, pirma ne 
delia po septintam, puse tuja 
po piet ant sales Stepono Venc- 
kuno, prie geležkelio stoties. 
Pasinaudokite isz geros progos 
ir užsiraszykit be jokio užvilki
mo, nes nežinot kas jums ryto 
gali atsitikt. — (Apgr.)

Ashley, Pa.— Eidamas isz 
mokslaines namon, 8 metu Pet
rukas Grogulis likos pataiky
tas per automobiliu ir užmusz- 
tas ant vietos. Automobiliuje 
važiavo Dr Hughes isz czio
nais.

Lansford, Pa.— Martinas 
Leszkauckas kuris dėszimts me 
tu adgal likos nubaustas ant 
pakorimo už žudinsta, po tam 
pabėgo isz Pennsylvanijos ir Ii 
kos vela suimtas ir ketino būti 
pakartas szi menesi kaipo pas
kutine auka kartuvių Pennsyl- 
vanijoj. Bet susimylėjo ant jo! 
jo pardono kamisije ir perinai-, 
ne bausme ant viso gyvenimo 
in kalėjimą. Mat Pennsylva
nia šarmai i naši pakarti žmogų 
ir turėti tai ant saužines. Da
bar Pennsylvanijoj nekare pra 
sižengeliu tiktai elektrikiuoja. :

—
Freeland, Pa.— Mikola Bar-1 

toseviezius, matydamas jog biz 
uis karezemoje visai ne eina, 
uždare karezema ir pats dingo 
nežino kur.

PASZVENTINIMAS BAŽNY 
CZIOS ST. CLAIR, PA.

Diena 29 Oktoberio per 
“Mitchell Day” invyks didele 
.szkilme pas St. Clair Lietu-i 
vius, bus tai paszventminiasI 
naujos dailios bažnyczios. Ma 
lonekite visos apylankos drait-i 
gyslos dalyvauti szioje iszkil- 
ineje. Parodavimas prasidės j 
9 vai. ryte. Atvažiavusios 
draugystes malones sustoti pas j 
bažnyczia— ežia bus dailiai. 
St. Clair draugyseziu sutiktos,! 
ir isz ežia prasidės paroda. Vi ' 
sus o visus szios apylenkes Bro 
liūs — Lietuvius užkviecziame, 
atvykti pas mumis in St. Clair, 
diena 29-ta Oktoberio. (t. f.)

Klebonas ir Reng.
Iszkil. Komitetas.

ISZ VISU SZALIU

100 pražuvo ekspliozijoj 
Belgijoj.

Amsterdam. — Laikrasztis 
“Kelio de Belge” skelbė buk 
szimta darbininku pražuvo eks 
pliozijoj dirbbtuveje amunici
jos Hainault provincijoj, Belgi 
joj. Arti du szimtai likos su
žeistais. Bledes padaryta ant 
keliu milijonu doleriu.
Moteres sunaikino amunicijos 

dirbtuves.
London.—• Laike maisto su 

rniszimu Viedniuje Austrijoj 
ir kilosią miestuosia, moteres 
sunaikino keliolika amunici
jos fabrikus. Palicije szove in 
maisztininkes užmuszdami dau 
geli moterų ir senu vyru.

Austrijokiszkas-Szvaicarisz 
kas rubežius likos uždarytas 
per kuri nepraleidže nieką.

Tonas, anglių Paryžiuje 
kasztuoje $63.

Paryžius.— Czionais teip ran 
dasi mažai augliu, jog tonas 
anglių parsiduoda po 63 dole
rius, o ir tai negalima j uju ap
lankyt kožname laike. Dau
giaaše neparduodama del pri- 
vatiszku gyventoju kaip 132 
svarus ant menesio. Malkas 
parduoda po du centus už šva
ra.

ANT PARDAVIMO.
Farma 29 akieriu North Union 
Townshipe. Namas, tvartas ir 
visada bėgantis szaltinis. Pu
se piningu gali pasilikti ant pir 
mo morgeczio. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas tar
pe dvieju broliu. Atsisza,ūkite 
pas advokatu, (to 87)

R. P. Swank, 
34 W. Mahanoy St.

M a ha noy City, Pa.

Iszmokiname vyrus' ir vaiki- 
>“7 nūs balberiauti in 4 ai- 6 san 

V vaites, bukia bosas ant saves 
uždekite savo locna szapa. 
Dirbk del saves. Apie dau

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

Pittsburgh, Pa.

SAULS

SUIMTAS VOKISZKAS SUBMARINAS KURI RODO NEW YORKE.

Ant sukėlimo didesnio patrijotizmo .terp Amerikonu, likos atgabentas'isz Anglijos su
imtas vokiszkas submarinas kuri dabar rodo mieste New Yorxe. Penkesdeszimts arkliu trau 
ke vežimą ant kurio tasai subinarinas radosi.

Apsižiūrėkite Priesz Laika
Vieni gali per matyti diena, sanvaite, menesi arba me

ta priesz laika.
Vyras ar motere kurie rūpinasi apie ateiti, turi save pa

klausti kada bus jiems reikalingas peczius.
Geležis ir darbininkas eina brangin kiekviena menesi, 

ir jeigu galite suprasti kad jeigu dar pirksite tai sueze- 
dinsite piningo.

Guinano sztoras turi suvirszum 50 kukninu pecziu ku
rios sziandien parduoda po $35, ta pati preke kuri buvo 
priesz kare. Jeigu reikalingas bus peczius szimet ar ki
ta meta — tai pirkite dabar.

Mahanoy City, Mt. Carmel,
UUlDlAIw Shenandoah.

KUR BUNA?
Mano pusbrolis Antanas 

Szaulis, paeina isz Suvalkų 
gub., Vankiszkiu kaimo, jeigu 
kas žino apie ji, malonėkit pra 
neszti.

■ M> Szaulis,
1917 Welch Ave., 
Niagara Falls, N. ¥.

Mano drauge Ona Valiszkai- 
te, paeina isz Kaimo gub., Pa
vandeniu para., Weniu dvaro, 
pirmiau gyveno Chicago, Ill., 
dabar nežinau kur. Praszau 
atsiszaukt ant adreso. Autam 
na Harmanskaite, arba

Ant. Paluckiene,
2812 Penu Avė., 

Pittsburgh, Pa.

Pajieszkau Mortos Vaitkie
nės paeina isz Kauno gub., V ar 
niu para., 5 metai kaip Ameri- 
ke. Meldžiu atsiszaukt ant ad 
reso:

Lovose Kutraite,
2721 Penu Are., 

Pittsburgh, Pa.

Ir gaus preik tam |
Puiku Kalendori

Alano pus-brolis Juozas Trus 
kulis, paeina isz Suvalkų gub., 
Seinų pav., Veisėju gmino, Kai 
vijų kaimo; pirmiau gyveno 
Shenandoah dabar nežinau kur 
Jeigu kas žino apie ji, malonė
kit praneszti ant adreso:

AL Subaczius,
94 Veteran St., 

Meridan, Conn.
"LIETUVOS ŽEMLAPIS.

| Kam tau iždavinet | 
penkis ar daugiau j 
doleriu ant dovanu, Į

Į jaigu per visa meta | 
gali padaryti džiaug- |

| sma savo artimui už 
$2.50

| W. D. Boczkowski-Co., | 
j Mahanoy City, Pa. j 
t____j_____ :________ ___ J

•Senei jau laukiamas pilnas 
Lietuvos ž’emlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (t. L)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St.

Chicago, Ill.

| GERIAUSIA
DOVANA

ANT
K-A-L-E-D U j

Į Su kuria džiaugsis I 
l per visa meta; yra į 

Laikrasztis
“SAULE ”

I ' — I 
| Skaitys ja ir džiaug- j 

sis Molyną, Tėvas, į 
Sesuo, Brolis ir Prie- Į 

i telis. :: ::
I ---- i
I TIKTAI — $2.50 | 

...Ant viso meto...

Dr. O^WIalley
Gydo Patrūkima

Nepaisant kaip ilgai sergate, 
per stebėtina Chemic-Electro 
būda. Be peilo, be operacijos ir 
be patrotimo laiko arba kitokio 
užsiėmimo. Kodėl kentėti kan- 
czias patrūkimo? jaigu pagial- 
ba randasi teip arti. Ateikite 
asabiszkai arba raszykite pas 
mane o aplankysite pamokinan
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar- 
kiu del apmokėjimo kasztu.
Du skverai, 5 miliutai ateiti iii 
iii mano ofisą isz visu geleszke- 
liu. Lietuviszkai galima susi- 
raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

ANT BURGISO 
Balsuokite už

Wm. F. DOCHNEY

ANT K0NSELM0N0
(Pirmam Vorde)

W. D BACZKAUSKAS
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SUPEVAIZORIAUS

Peter Althoff
Praszo juso balso ir intekmes.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANCEREVICZIA
BALBERIS 

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir intekmes.

X7ERGIJOS
V dienos jau 

praėjo. Bet- 
vis dar tarpe mus 

_ daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LJ GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei- 

• piatna. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraūkimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; e'ct.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo1—35c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagos, Neurali- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo’ sen;} ir uztikėtin;} draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 35c. ir 
65c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pa.s pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Washington Street, New York.

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS 
BANKING TRUST CO., BANKA.

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di
rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia 
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treat’.
J. H. Garrrhan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. F, n ton T. G. Hornsby

Puiki istorije apie “Junasza Korczaka”
262 puslapiu- Preke 35c. VT. I). Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

“SlaDtvbe Ankrabio” Apysakaisi4 gyvenimo FrancuzuCx L j t* V ZWxxa.ijX uwlv ggj pUS]apiu- Preke 35c. W. D. Bocxowski Co
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NATIONAL.
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MAHANOY'
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v /

DAKTARAS LORENZ
Vienantinis Specialistas Pittshnrge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

OFISOS VALANDOS i
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9. ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet

□44 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje % milijono žmonių 

lastojo puikus plaukus o teip- 
51 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 
-i pas mus. Adresas:

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

Brooklyn. N. Y.

Iszradejei Norite gaut Patentą ant Jus iszradimu 
trumpam laike ir ji parduoto? Raszykite 
pirma pas mumis reikalaudami patarimu

kurios suteikiam DYKAI ir.knygute “VADOVA ISZRADEJAMS” iszsiusime. 
Musu rasztiniczia yra 256 Broadway New Yorko mieste kuriame yra milijo
nai gyventoju ir didžiausia kupezista, kur patentą geriausia yra galima par
duoto. Raszykite Lietuviszkai reikalaudanli knygutes ir musu gvarancijos.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (S E)
Barrister Bldg. WASHINGTON, II. C.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... g 

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. g
Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams. & 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie g 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu X 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- W 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus S 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko g 

S Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 6 
q ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- g 

žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

«SQO0OooQooocooocM)oooaoc!t:rs'5ecx*x?^cc.‘f.'OooeQcx‘joaooooaOi3o<3

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam pile jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAIf,Vice-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

W. TRASKAUSKAS
-GRABOBIU8-

PIRMUTINIS LIETŪVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

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

LIETO VISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už paželdima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluosa, 
Laivose ir t. t.

B, S. YANKAUS
154 Nassau SU NEW YORK. N. T.

NAUJAS LIETŪVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.
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