A Skutchsa

box 261

'-------------------- ——------------------------------

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS

THE SEMI-WEEKLY

“SAULE”

SAULE-SUN

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

SUBSCRIPTION 82.50

PRENUMERATA KASZTUOJA:

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.
PUBLISHED BY

AMERIKE j ^KK^EUROPOJE {

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

--

Q7
1’0. 0/

..

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

MAHANOY CITY, PA.
........

MAHANOY AND A ST.,

MAHANOY CITY, PA.

........ <

/ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST-OFF1CE\
t,
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.
J

ISZ AMERIKOS. Anglekasiai užtvirtino
kontrakta.

MAHANOY CITY, PA, UTARNINKAS 9 GEGUŽIO (MAY) 1916

W. D. BOOZKOWSKI, Pres, and Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

METAS XXVII

PIRMUTINIS PAVEIKSLAS ISZ PRIBUVIMO RUSISZKO VAISKO IN FRANCUZIJA.

Uždraudė siunsti amunicija
581 balsavo priesz straika o 206
in Meksika.
Laredo, Texas. — Kares de straikuoti. Kontraktas priymtas
partamentas paliepė komanant keturiu metu.

duotojui Fort Mcintosh sulai
kyti visa amunicija gabenama
Pottsville, Pa. — Vėlą gali
Mexikon. Sulaikyta apie puse me tikėtis geroves’per 4 metus
miliono szautuvu patronu.
isz priežasties priėmimo kon
trakto per anglekasiu unija.
Bausme už iszdavima randa- Už priėmimą balsavo 581 dele
viszku slaptybių.
gatai, o ant atmetimo 206 ku
Washington. — Suv. Vals rie kaneėz norėjo straiko.
Po balsavimui lengvai atsi
tijų senatas užgire senatoriaus
Tillman’o ineszima, kad kiek duso visi delegatai, nes radosi
viena ypata, kuri iszduos sve ir tokiu, o ypatingai isz 7 dis
timoms valstybėms paslaptis trikto kurie geide konferenci
apie Suv. Valstijų kariszkuo- ja suardyti būdami prispirtais
sius pienus bei apsiginimo pri prie to per prieszininkus lini
sirengimus, butu baudžiama jos.
Suvirszum puse milijono do10 metu kalėjimo.
eriu užvilkto mokesczio aplai
Karanza pats stengsis suymti žys anglekasiai nuo 1 Apriiaus kuri kompanijos iszmoVilla.
<es
prie pabaigos szio mene
Washington. — Czia atėjo
žinių, kad Carranza žadas pa sio.
Prezidentas White teip bu
siusti 25,000 armija gaudymui
Vilios, kaip tik Suv. Valstijos vo užpykytas per nekuriu deatszauks savo kariuomene isz egatu yasielgima, jog netek
damas kantrybes, turėjo juo
Alexikos.
sius apmalszyt rustai, bet ant
Kumirus 20 minutu-adgijo. galo visi supratę jojo nenuylaatroit, Midi. — Perdvide- stanti stengima-oizbaigti pasek
minutu Mintele Bar- mingai darbininkiszka kova,
Brc, gulėjo negyva ligonbuteje nubalsavo jam padėka vonia už
•-numirus, pagal nutarimą vedima savo angliniu kareiviu
nekuriu daktaru. Nes vienas jrie pasekmingo laimėjimo.
isz daktaru netikėdamas, jog
Sūnūs užmusze girtuokli
mergyna ant tikrųjų numirus,
tęva.
paliepė naudoti pulmotoru su
Wilmington, Del. — Lau
kuriuom inleido ora in mergi
ras
Gargantas atejas namon
nos plauczius ir po keliu minu
girtas, pradėjo pasielginet žvetu adgijo.
Mergina nurijo truciznos ir riszkai su savo paczia ir vai
Svietas nežinojo apie atkeliavimi rusiszko vaisko in Prancūzija pakol iszt'kruju neiszlipo isz laivu, nes visi pasirengimai buvo laikyti dydelioje slaptybėje
krito negyva o kada jiaja dak kais. Sūnūs Ludvikas, negalė
idant vokiecziai negalėtu laivus torpeduoti. Rusai keliavo per Vladivostoką arba per Port Arthura per Suezo kanala. Tasai rusu vaiskas yra iszrinktas isz
tarai adgaivino užklausė josios, damas žiūrėti ant tojo pasiel
geriausiu kareiviu o daugelis isz j uju turėjo ant krūtiniu Szv. Jurgio križius o nekurie turėjo ir po keturis medalius ir križius. Yra tai jau ketvirtas atplau
kur ji buvo per taji laika. gimo ir būdamas baimėje, jog
kimas Rusu in Marseliu, Prancūzija, bet kiek ju pribuvo tai niekas nežino. Visi nusiduos dalibauti musziuosia prie Verduno prieszais Vokieczius.
Isz
Mergina atsake, jog tik tiek tėvas motyna gal užmuszti, pa
paveikslo duodasi matyt, kad tai sveiki vyrai, terp kurie randasi daugel ir isz musu tautiecziu Lietuviu.
jaute kad josios kūnas leke griebė pagali su kuriuom grajina bole ir reže ypa tėvui per
per orą labai toli.
AKYVOS ŽINUTES.
Angliję dabar turi 50,000 kareiviu.
galva, perskeldamas jam paLondonas.— Premieras Asquith parlamente davė atsto
200,000 už vyriszka pasiel kauszi nuo ko mirė ligonbuti* Didžiausios
peteliszkes
vams tris svarbius užreiszkimus:-1.— Kad bus ineszta apsvars
je. Tevžudintojas likos aresz- randasi Britiszkoi Gujanoi, tu
gimą.
Vilniuje badas.- Valdžia dalina duona.
tymui bilius, idant tuojau, ilgai nevilkijus, padaryti konsPhiladelphia. — Trys me savotu, nes sudže iszklausiais ri josios 11 coliu dydžio spar
Vilnius.— Ten, matyt, daug bandaujancziu: net miesto kripcija; 2 — Kad nuo pradžios kares visos Anglijos kariszko
tai adgalios Pranas H. Can priežaste žudinstos, paleido jin nus.
valdyba
priversta buvo parūpinti duonos tukstancziu duonos sios spėkos (juru ir sausumos) siekianezios 5,000,000 žmonių
ning pasielgė vyriszkai del po ant liuosybes.
* Pora czeveryku Charbi- korteliu, kurias pavede labdariu draugijoms dykai iszdalinti. ir 3— Kad pasidavimas turkams Kut-El-Amara garnizono
nios J. T. Elkins |isz Detroito
* Mete 1840 iszkasta Ala- ne, Mandžiurijoi, kasztuoje Moters, kuriu vyrai tarnauja rusu kariuomenei, gauna tu kor neturis svarbios militares reikszmes.
kada likos užklupta per koki
teliu magistrato name. Pati vokiecziu valdžia prispirta yra rū
Lietuviai pabėgėliai atsidūrė net in Holandija.
tai girtuokli karukije. Cann bamoj 946 tonu anglių, — 12 doleriu.
pintis liaudies virtuvių taisymu. Vilniszke darbininku valgy
1870
mete
11,000
tonu,
o
1914
Petrogradas.— Posiauvaldiszka Petrogrado telegramai
ing apgynė motere nuo gyvu
* Adresu knygoje Chicage kla gauna kas menuo po 2,000 markiu isz Berlyno paszalpos
agentūra
pranesza žinia isz Rotterdamo, kad. ten prie rusu
lio užduodamas jam kėlės pa- mete 15,593,422 tonu.
randasi užraszyta 32,700 mo draugijos. Isz,viso ji yra atsiuntusi 50 tuks. markiu. Tai ar
konsulio
kreipėsi
praszydami pagelbos daug Rusijos darbiniu
*
Nesenei
Australijoi
likos
žandines ir apmalszydamas
terių naszliu.
nebus Berlyno paszalpos draugijos. Iszviso jiyra atsiuntusi 50 ku, kurie buvo vokiecziu atgabenti isz Lenkijos ir Lietuvos.
surastas
lizdas
gyrinios
kurkos
jin. Tasai atsitikimas sujungė
* Arizonoje atrasta nauja tuks. markiu. Miesto valdybos posėdy buvo taip-pat svarsto Konsulas paszalpu suteikęs.
tolimesnia
pažinti
terp (kalakuto) kuris svėrė penkis
Tiek pranesza telegrama. Bet kaipgi tuos žmones vokie
aukso
gysla paviete Oatman. mas bedarbiu klausymas. Invairios buržuazijos labdaringos
Cannings ir ponios Elkins, o ka tonus arba 11,000 svaru.
cziai
galėjo in Roterdama atgabenti?
draugijos taip-dat steigia pigiu beturcziams valgyklų. Isz viso
da toji mire praejta nedelia ir
ka skelbia Vilniaus ir Prusu Lietuvos laikraszcziai, matyt, Paaukavo piningus ka motyna buvo suezedinus ant savo
josios testamentas likos atida
kad ten baisus nedarbas vieszpatauja. Be to matyt, kad susilaidotuvių.
rytas, pasirodė, kad motere pa
pratusieji darbininkai toli nesusilieja su labdaringomis buržu
Berlynas.
—
Vokietijos
laikraszcziai garsina sekanezia isliko jam $200,000 už jojo pui
azijos instaigomis, o savarankiai veikia.
torijele: “Laike paskutines paskolos, kuria Vokietija užtraukė
ku pasielgimą.
Užmusze kelis Amerikonus o kelis
pas savo gyventojus kares tolimesniam vedimui, viena mergai
tie atnesze mokyklon ir padavė mokytojui 100 markiu (Val
Tris kartus apsivedė;
Pribuvo daugiau rusiszko vaisko in Francuzija.
paėmė in nelaisvia. Villiaus
džia rinko pinigus ir per mokytojus). Mokytojas, žinodamas,
pravardes nepermaine.
Marseiles.— Naujas rusu kariuomenes transportas atplau kad mergaite yra duktė biednos naszles, paklausė, isz kur ji
ke in Marseilles porta utarninke, 5 d. gegužes.
ta 100 markiu (50 rub.) eme. Mergaite atsake:
bandytu darbas.
Baltimore, Md. — Mrs Elz
“Mano mama siunezia szituos pinigus paskolai. Ji surin
bieta Hergert, ana diena iszteko
tiek
savo palaidojimui, bet kadangi dabar pinigai yra rei
Sumiszimas Berlyne už maista.
kejo trecziu kartu už Benjami El Paso, Tex.— Praejta petnyczia Villiaus bandytai perejo
kalingi tėvynei, tai ji siunezia juos”.
no Hergerto, nepermainydama per amerikoniszka pusią, sudegino miestelius Glen Springs ir
Berlynas.— Priemiestije vadiname Charlottenburge, paBe abejones, tai yra puikus pavyzdys prakilnaus patriotiz
ne karta savo pravardes.
Bonqillos ir vaszko dirbtuve, užmusze keliolika Amerikonu o kylo maiszatis isz priežasties, jog mėsininkai ne parduodavo mo,— jeigu tik pasakėlė yra teisinga.
Josios pirmas vyras teipgi kelis paėmė in nelaisvia szaukdami: “viva Villa! viva Carran maisto del vargingesnių žmonių. Indukusia myne žmonių su
Vokietija sutiko ant Suv. Steitu pareikalavimu.
buvo Benjaminas Hergertas, za.”
daužė kelioleka krautuvių ir randaviszka mesinyczia. Mėsinio
kuris staigai mirė szeszi metai
Užklupimas buvo visai netikėtas ir amerikonai nėsitikejo kai aplaikydami nuo rando paskirta dali mėsos ant iždalinimo Washington, D. C.— Vokietija sutiko tik ant daleles nuadgalios. Antras buvo Mikola idant isz tos puses butu užklupti. Pulkauninkas Sibley pradėjo žmonims pardavinėjo kitiems už du kart tiek o kiauliena ap- siunstos jiai pareikalavimu per Suv. Steitus idant neskandytu
laivu per submarinus. Washingtonas neatsak enieko ant aplan
Hergertas kuris nusiszove 1915 tuojaus vytis paskui banditus ir nepaliaus pakol juju nesu- sudindavo ir dirbdavo deszras idant laikyti ant tolimesnio lai kytos notos pakol isztikruju nepersitikrins ar Vokietija tik
mete. Antras vyras buvo bro yms. Randas nusiuntė daugiau vaisko prie rubežiaus ir kaip ko kada da prekes pakyltu augszcziau ant mėsos.
rai dalaikys savo žodi.
lis pirmutinio vyro o freezes rodos meksikonams už tai nedovanos, nes kare su Meksiku gali
Palicije ant galo apmalszino maisztininkus aresztavodaTokiu budu galime tikėtis, jog nepareis prie kares terp
brolio sūnūs.
prasidėt kožnam laike.
mi daugeli vadu o ir mėsininku už apgavysta.
Suv. Steitu o Vokietijos.

ISZ KARES LAUKO

Mexikonai sudegina 2 miestus
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ja 1 lekk. park 5 Strelkovoj
Altileryskoj Divizyj.
J
J
Juozas Daminas jieszko dė
Kataiiki^Hzventes.
nupuolusiam Zeppeline.
dės Juozo Kaminsko. Antra
szas: Deistvujuszczaja armija
8. Szv. Stanislovo Vyskupo.
1 lekk park 5 Strelkovoj Alti
14. Szv. Juozapo globos
leryskoj
Divizyj.
(apiekos).
Antanas Karalius jieszko
Lietuviams minėtinos dienos.
broliu
Simano ir Vinco Kara
29. Lietuviai pergalėjo Mo
lių. Seniau gyveno Norwood,
zūrus — 1226 met.
Mass. Antraszas: Deistvujusz
. . 31. Mire Jagaila, Lenkijos
czaja armija 1 lekk park 5
ir. Lietuvos karalius 1434 me
Strelkovoj Atlileryskoj Divi
tuose.
zyjAmerikoniszkos szventes.
Nelaisvis Jonas Jasinovskis
10. Konfederacijos atmintis,
isz Rybalnos kaimo, ZabortiSzvencž. N. ir So. C.
kiu valscziaus, Suvalku gub.,
20. Mecklenburgo nepri
jieszko sesers Bronislavos Ja.
klausomybe. Szv. N. C.
sinovskaites, pusbroliu Juozo,
30. Vainiku diena, be Ala.,
Stanislovo ir Aleksandro Kor
Fla., Ga., Id La., ĄĮiss*, JjTey.,
kucziu (sulenkėjusiu) ir mel
North ir So. Carolinu, Te^as
džia nuo ju bei kitu pažinstair Virginija, szvęncziąma viso
mu pinigines pagelbos. Antra
se-valst.
szas: Nr. 27025 Kriegsgefange
nen Lager, Butow—Pommern,
Deutschland.
Isz
Europos
Pajieszko.
KAS GIRDĖT? kuris randasi rusiszkoje ne
Ona Banys jieszko brolio
laisvėje asztuoniolika menesiu.
Jonas
Smikas
jieszko
savo
Jono Sirtauto gyvenanezio jau
OB! WiJ.kęą-Barre, Pa. sūdže Pąnaszu meldimą iszsiunte maž
sunaus Jono Smiko. Antraszas: 15 m. Amerikoj* :(Antraszas:
Petras A. O’Boyle, klausi da —rusai isz Filadelfijos bet
Tula, Vincoskaja ul. Nr. 41, Tula, Vinevskaja ul.- ■ Nr. 41
mas' aplikacijų kandidatu ant be jokios pasekmes. — Isz to
dom Abakuszova.
dom Obakuszova.
ukesiszku popieru, apreiszke duodasi suprast, jog maž-ruJulija
Petrauskaite
isz
PilSteponas ^zirvinskas jieszko
susirinkusiems, buk visiems sai geidže arcibiskupa Szepviszkiu, Suvalku gub. jieszko draugo Liudviko Skripkio ir
tiems, kurie priguli prie orga tieki idant pribūtu in Ameri
sesers Skolastikos Juodsnukie- jo žmonos Agotos l’asinaucziu
nizacijos L W. W. (Industrial ka apimti vieta po mirusiam
Patrikas H. Pearse, kuris save prasimynė “Irlandijos
nes-Petrauskaites
ir
brolio
isz Kauno gub; Eržvilko Prezidentu”, yra vienas isz septiniu patrijotu kurie apgarsino
World Workers) neap laikys biskupui Ortinskiui.
Vlado Petrausko isz Garnupiu valscz. Antraszas: Riazan (staukesiszku popieru sziam skly
pasikelima in sutvėrimą Republikos Irlandijoi. Už savo kvai
kaimo. Pastaruoju laiku gy ryj) Kovenskoe otdelenie kr.
Po
visa
anglekasiu
aplinkipe; ; Z '
la patrijotizma likos suszaudytas per paliepima kariszko sūdo,
veno Universal, Ind. Antra pozemelnavo banka. No. 37.
-- Sudie nusprendė buk sąna nia duodasi jaust dydelis što
su kitais. Kiti tris likos apsudinti in kalėjimą. Tojo pasikėli
szas: Petrograd, Gogolia ul. M. Žilinskaite (adr. Petrograd,
kas
darbininku.
Isz
aplinkines
riai tosios organizacijos yra
mo insteigtojais buvo vokieežiai, o ajriszei manydami jog
Nr. 19, 1—k.
Vasil. Ostr. 11 linija d. 14) jiems dabar dydele proga iszsimuszimo isz po jungo Anglijos
netinkami žmonis o kitiems Mahanojaus ir Szenadorio iszV. Klimaviczius isz Lietu jieszko Aleksandro Martinai- pakele revoliucija, norints Angliję prižadėjo jiems duoti liuoaplikantams davė ukesiszkas keliavo apie tūkstantis ypatų
vos, Bardausku kaimo, Gižu czio, paeina isz Szauliu ap.,
popieras. Toliaus Sudie 0’- jeszkoti darbu in virszutines.
sybia po sziai karei. Neiszmanelei paklausė pagundų kriksąiovai.,
Vilkaviszkio
aps.,
Suval

Morejoi
(už
kalno
nuo
Maha

Liaporu k., gyveno, regis, ku už ka turės dabar kensti da dydesnia prispaudė.
Boyle pasakė buk sąnariai I.
ku gub., jieszko brolio Mateu- Grand Rapids, Mich.
WW. organizacijos užkrecze nojaus) Dodson kompanije
ANOTHER WATeR&NT OFFICER OF "1.15
■S-B-S-B-B-B- «B°
■ b ■ a ■ b <b
szo Klimavicziaus. Seniau gy
SPHE.R2.
ir pakurstineje visokius erge pargabeno visa vagona darbi
Szitie vokiszki apicieriai li veno: .95 E. Voris St. Akron,
lius, naudodami neameriko- ninku, bet tokie darbininkai
kos
paymtais in nelaisvia per Ohio. Antraszas: EkaterinosISZ DARBO LAUKO.
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
1
niszkus budus ir paniekinda nelabai yra pagedaujami, nes
Anglikus,
kada
juju
oralaivis
lavskaja
gub.
in
ujezd,
Sursko
P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA '
mi viską kas tiktai jiems yra kompanijos vėlintu “grino—
Easton,
Pa.
—
Darbi

nukryto
prie
pakraszczio
Kent
-Michailovškoj
volosti,
derev12
th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
netinkama. Tokie atejviai ne rius” už darbininkus ne kaip
ninkai szilkiniuosia fabrikuo
pataikintas
per
angliszkas
kul

ni
Apolonovka,
A.
Augenis
Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams.
yra pageidaujami czionais ir tokius surinktus isz visu kam
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
sią
aplaike
padidinimą
mokeskas.
(Klimavicziui).
$150,000 ir vartoja szeme Jaike apie milijoną dolieriu
negali tikėtis privilegijų szio pu, nes kaip patis pripažino,
ties ir sumažinimą valandų
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sj^
Elvira
Vaicziulenyteisz
Lie
jog
grinorius
pribuvias
isz
Eu

sklypo nuo szio sūdo.
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pini^M
darbo.
Apie
3500
pasinaudo

in visas'dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užl;W
I. W. W. sanariai matyt da ropos, pribuna in czionais ap ISZ VISUSZALIU. tuvos, Vilaisziszkiu kaimo,
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemas®B
jo
tuom
pagerinimu.
Kupreliszkiu par., Czipenu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. UžruTH
vėsi gerai in ženklus Luzernes sigyventi ant giaro nes kiti
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinoma
—
Bradford,
Pa.
—
Visi
vals.,
Kauno
gub.,
jieszko
Sta

Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
paviete, jeigu sudže teip ant darbininkai tai “sziadien cze, Norėjo nužudint biskupa.
plieno ir geležies fabrikai sus
r
IB « O'-B
<»■■■■' B ■
nislovo
Vaicziulenio,
Povilo
juju užsirūstino. Geriausia in o ryto kasžin kur atsidurs”.
Guayaquil, Ekvador. — Kas
tojo per pametimą darbo maTamoliuno,
Jurgio
TamoliuDabartės, kada anglekasiai tokis inmete dinamitinia bom
tokes organizacijes nepriguleti
szinistu kurie spiresi padidini
užtvirtino
sutaiką, pradėjo ba in biskupo rezidencije su no, Kazimiero Baniulio, Petro
jeigu sudžios jiaises paniekina
mo mokesties.
ir.net ukesiszku popieru ne- daugelis sugrižynet adgal in tikslu nužudinimo. Bomba su Klingos, Aneles Viraliunytes
— Cumberland, Md.— N. G.
anglekasiklas, nes fabrikuosią arde visa pakaju, bet biskupa ir D. Szlyžio. Antraszas: Toms
; duoda.
Taylor
Tinplate Works, padi
koj gub., gorod Kainsk, apte
turi sunkei dirbti nuo ryto lig nesužeido.
Seton Hali colegijoi, South vėlybam vakarui už maža pre
ka J. K. Kireilisa (del Elviros dino mokesti 17 centu savo
600 darbininkams.
Orange, N. J., Inskupas John ke o kasiklosia uždirba dabar Pasiutėlis nužudė 4,
Vaicziulenytes).
— Sharon, Pa. — 2000
O’Connor iszszventino ant ku- gerai, trumpas sziftas, pasiro
sužeido 24.
Juozas Ruszkys sūnūs Madarbininku
fabrike American Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
ningu devinis klerikus terp do sau kaip ponaitis turėda Shanghai, Kinai. — Kinisz- teuszo isz Suvalku gub., Ma‘ kuriu randasi Julius Raczkauc mas užtektinai laiko ant visko, kas palicijantas Chapei, apsi riampoles aps., praszo atsiliep Sheet and Tinplate Co, aplai
Szitoj knygutei teipgi randasi
kas isz Worcester, Mass, ir o priek tam, qosas nestovi ant ginklavęs in karabine, staigai ti gimines: Avinskus, Krisz- ke padidinimą mokesties nuo Sapno.
Matijoszius C. Laukauckas isz kupros spirdamas nuolatos papaiko ir pradėjo szaudyt in cziunus ir Ruszkius. Antra 4 lig 14 centu.
— Hazleton, Pa.— Jeans- Planetos ir visoki Burtai.
Newark, N. J.
prie darbo.
praejgius. Pasiutėlis užmusze szas: V. Soroczina, Poltavskoj
ville Iron Works kur dirba
Kaip girdėjome nuo muso kiniszka gromatneszi, jauna gub., Vospitanniku Veiversamunicije, pakele mokesti ant 248 Puslapiu
Skaitome vienam isz anglisz- 41x6 coliu dydumo
korespondentu, tai virszinesia motere, japoniszka kupeziu ir koj Seminaryj. J. Ruszkevich.
10 ir 35 centu ant dienos ir da
ku laikraszcziu, buk jeigu preJonas
ir
Rozalija
Žyniai,
norints dirba gerai, nes svieto portugaliszka rasztininka o su
: ke gazolinos ant toliaus ■ teip tiek privažiuoju, jog darbo vi žeido 24 kitas ypatas pakol jieszko broliu: Bernardo Žy ketina padidint trumpam lai
Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c,
ke.
brangs kaip dabar, tai reikes
siems negali surasti. Kas die jin tūlas angliszkas kareivis nio gyvenusio 420 Lorimer St.
■ pakinkyt kėlės ožkas in ForW. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pą.
na in Detroitą privažiuoja ar isz konsulato mirtinai nesužei Brooklyn, N. Y. ir Jeronimo
’ u*.
do kuri nugabeno suriszta in Žynio gyvenusio 532— 39 St.,
dus, idant juosius trauktu.
ti po 300 žmonių jeszkoti dar ligonbutia.
* Girrios Kanadoje užima
Brooklyn, N. Y. Antraszas: ploczio suvirszum 600 milijo
bo, o tas pats ir Waterburije
Pagal statistika 1912 meto,
ir kitosia miestuosia Konetiko. Revoliucijonieriai padege Voronež, Barchatnyj Bugor, nu akeriu.
tai miestas Vilnius skaitė 217,dom Palajeva Nr. 74.
Moksva.
* Kinuosia popierą jau nau
000 gyventoju: kataliku 97,Nuo pradžios europines ka Berlynas. — Rusiszki revo Antanas Daneviczia jieszko dojo mete 240 o paraka 80
760, pravoslavu 8,842; žydu res iszvežta in Europa arkliu,
brolio Adomo Danevicziaus,
101,238; o likusie pripuola automobiliu už $350,000,000. liucijonieriai padege miestą Jono Griestoraiczio ir Viktori metu priesz užgimimą Chrisant kitu iszpažinimu kaip: Tik vienu arkliu iszvežta už Moskva; ugnis prasiplatino in jos Jesiulevcziutes. Antraszas: tuso.
randaviszkus namus. Neužga
* “Pat” Pawderly isz St.
^■-kalvinu; liuteronu ir t. t. Pa 600,000, o mulu 150,000.
V. Deistvujuszczuju armijų, 1 Louis, ižgere ana diena 218
nėdinti
darbininkai
revoliuci

Apysaka isz
gal randaviszka rusiszka auralekk.
park.
5
strelkovoj
artilekvortų alaus in nedelia laika.
sza, tai Vilniuje priesz kare
Dieve duok idant dąrbinin- jonieriai uždege karasino ir
radosi 81,638 Lenku o Lietu kiszki ergelei nustotu per tuo benzino dirbtuves sunaikinda ryskoj divizyj.
Ajriszis sumusze daugeli voJonas Aleksiunas jieszko kiszku girtuokliu.
Lietuviu Senovės Gyvenimo
viu kataliku radosi tik 2000. sius keturis metus o unije ang mi suvirszum penkis tukstanbrolio
Adomo
Krutulio
ir
Jo

* Fabrikuosią New York
lekasiu užaugtu milžiniszkai ežius tonu in trumpa laiką.
Szv. Jurgio parapijos, ant
no
Stravinsko.
Antraszas:
V.
kur siuva ^vaikams szlebukeą,
ir laikytųsi kaip mūras, nes po Vaiskas likos iszszauktas kuris
su Paveikslėliais
'Bridgėporto, Chicage klebo keturiu metu gali užejti dy- vos apmalszino revoliucijonie- Deistvujuszczaja armija, 1 turi užsiėmimą 9870 siuvecznas kun. M. Kriaucziunas vėl
džiausi ergelei ir vargas. Per rius szaudami isz karabinu ir lekk park 5 Strelkovoj Alti- ku.
‘
-I «
•
•
‘ • '
traukiamas m teismą kaip da177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c.
taji laika kožnąs gali užsieze- naudodami kardus, Keliolika leryskoj Divizyj.
nesza “Naujenos”. Patraukė
Katre Dagiene jieszko Jur A. J. KEIDOSZIUS
dyt puiku turteli nes bus ir isz maisztininku likos užmuszta o
ii ip teismą kun. Kolesinskio ko czedyt. Isz laiko kalkyt ge daugeli sužeido isz kuriu apie gio Januszkevicziaus isz Biržų
BANK EXCHANGE
gimines, kurie reikalauja isz leži pakol inkaitytas.
dvideszimts mirs ligonbutesia. par., Panevėžio aps, Kauno 202jTROY ST., DAYTON, O.
jo; S 15,000 paliktu mirusio
gub. Antraszas: Vitebskoj
Bledes milžiniszkos.
kup. Kolesinskio ir kuriuos
gub., Luczinskdj ujezda, poezt.
ATSAKYMAI.
• » ■ f,-* t r i 11 • <
ANT PARDAVIMO
teismas buvo priteisęs kun.
st. Bolovsk.
Kriaucziunui atiduoti tuos pi J. B. Plymouth, Pa.— Chi Restauracija
ir naminei Juozas Žilinskas jieszko se
nigus kun. Kolesinskio gimi cage randasi sekanezios lietu- daigtai parsiduos panedeli 15 sers Onos Kudikauskienes.
nėmis.
Meilingas Kriminaliszkas Apraszimas
viszkos parapijos: 1) Visu Mojaus. Parsiduos pigei už Antraszas: Deisvujuszczaja ar
• Popiežius Benediktas nu Szventuju; 2) Szv. Jurgio; 3) tai kad locnininkas apleidžia mija 1 lekk park 5 Strelkovoj Jaiįpi norite siusti pinigus in Lietuva kad 220 puslapiu - 6x9 coliu dydumo - Prekę 35c.
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite
siuntė gromata pas cara mels Szv. Kryžiaus; 4) Nekalto Pra miestą.
(‘gg oj) Artileryskoj Divizyj.
per mane- Jaigu norite pirkti Szipkorte tai
pirkite nog manes o busite visame užganė
Jonas Kųczinskas jieszko dinti.
damas jojo idant paleistu ant sidejimo S. P. M.; 5) Szv. Juo
Gerhart Eating House
Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
Mano agentūra randasi mano locnam
name
vertes
$14,000
ir
esiu
po
kauezija
ir
brolio
Juozo
Kuczinsko.
An

liuosybes kun. Andriu Szep- zapo; 6) Szv. Mikolo; 7) S. S.
120 W. Centre St.
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
priežiūra Ohijos Valstijos: Norėdami apie
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
tieki, arcibiskupa Lembergo, Petro ir Povylo.
Mahanoy City, Pa. traszas: Deistvujuszczaja armi- ka dasižinosite prisiuskite 2c., stynpa
Kokios szventes ir atminimai
v
pripuola szi menesi.

SUymįi apicieriai paymti in nelaisvia

“Prezidentas Irlandijos” kuris likos
suszaudytas usz pakėlimu revo
liucijos.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK i

«

...DIDELIS...

SAPNORIUS

■J

“VAIDELOTA”

“PRAKEIKTA”

Vaidelota

v

4
ft

SAULE

apie medžius: vieniems szakutes
nupjaudavo, kitiems žieve
I
paskusdavo, o trecziems czieB
pydavo.
— Mama! —tarė Kaziukas
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis
—
delko szis sodininkas teip
Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms,
tas aplaikys UŽDYKĄ puikų Lietuvišką Sieninį Kalendorių.
K
daug užsiduoda darbo? Juk
Perplyszusi varle.
Rasokite tuojaus adresu:
girioj daugybe maeziau viso
S. P. TANANEVIČIUS
Varle,
regėdama
jauti,
I
kiu medžiu augancziir laisvėje
“KATALIKO” LEIDĖJAS
f
Einant pabalio žoliauti,
ir nięks jiems. szakucziu ne| 3249 So. Morgan Street
Chicago, Illinois
Turinti vilti nepigia,
piausto, neeziepina, neskuta ir
..................................................................................................
But užsimanė jam lygia;
nepalaisto.
Ir, -lyg už kokia atgaila,
— Teisybe, mano sūneli, —
Ima tiek pūstis, kiek kvaila,
M AH ANOį&l TY;>A
Į
atsake motyna, — teeziau tarp
Net visos dreba jos kinkos. . . miszko ir sodo yra didelis skir
I
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.
į
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.
im
— Na, o ka? — klausia kai- tumas.
b
Anglijoj; Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.
minkos, —
•
’ , ' ■■
;.... -.... ■
a£
— Koksai gi skirtumas-^ —
— Žiūrėk, gal didums jau
Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
užklausė Kaziukas.
Knir.gų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.
mano
Motyna vietoj atsakymo,
ikslas yra: visada stengtis
Perein ugi Žabo ano?
atlikti
musu kostumeriu
nuskynė isz darželio viena" gė
Gal esmi augszcziau jo ragu ?— le, ir viena vaisiu isz sodo aureikalus ka nuoatsakan’ 120 Grand Street,
Brooklyn, New York.
Toj tarė:—da ne lyg nagu.
oziausia, daryt ta viską
ganeziu medžiu ir padavė su-I
idant
bankavi reikalai bu
Nekeikiant ant ryto labo,
Z__ :______ \----------------------------------------- -------------------------------------:------- - Nagi da syk! po szimts stabu!.. nui. ’Kaziukas paėmė vaitjitz
tu jiems priemni ir su
paragavo ir pasakė, kad labai į
nauda, o ju pinigai kad
O dabar kaip? —Ane žymio gardus; paskui pauostęs gelele
visada butu užlaikomi
Prie jo milžiniszko gimio.
atsargiausam
bude,
pagyre, kad maloniai kvepia.
Bet da kart kaip putes—plyPaskui nusivedus Kaziuką
szo,
miszkan motyna nuskynė lau
Net grobai, isz szonu kyszo!
kine gelele ir padavė gulint.#
INTEREST. PAID, ON SAVINGS''
Norints szi sakme nėr graži,
po laukine obele vaisiu. Vai
Bet mokiu kožna pamaži:
kas pauostė gelele, bet joje ne.
JAME5- V. GLKARD
Gyvent taip, kaip Dievs pri rado kvapsnies; paskui para
James W. Gerard yra amerikoniszku ambasadorium nusiustas
liko,
Prie išsinarinimo ir isipjovimni
gavo obuoli, bet greit ji numė
in Vokietija ant padarinio sutaikos su Kaizeriu idant
Negeidžianti to, k^DuTiko.—
Tuojau įtrink D-ro Richtcr'io
tė ant žemes, sakydamas, kad
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE
paliautu skandinias laivus.
Jonas Mikobs. labai kietas ir negardus.
______ :___________________________________________________________
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv— Dabar insitikrink, Ka imk puse szaukszteb rugszties į “PRAKEIK
nikų numylėtas naminis būdas
Liūtas ir szunytis.
_
—.. szaut-- ,l
KB’MINALISZKAS
ar j-tris
ziuk, — tarė motyna, — ir at ir užpilk-du
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių
APKALIMAS
Viename dideliame mieste simink, kad žmogus be iszauk karszto vandens; szituo tijį
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
T. ir F.
B9CZKAUSKAS
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
stačiai nuo
rode laukinius žvėris ir už lejimo ir mokslo yrą panaszus suvilgyk su kempine ar -dzmoF. AD. RICHTER & CC.
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate
žiurejima eme piningais arba in laukini medeli arba laukine cziuku skarulio surudinta vie 202 F.utožd
3x9 col. Dydumo 74-80 Washington Street, New York, N. Yiš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
szunimis ir katėmis penui žvė gelele. Szi gelele nors graži, ta ir kaip tik rudis bus iszimReikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
EP-i.
•li0B10M0BB0M(»a0n0SS0M0M0tt0Ho»
n
'ADViK^'SZIRDIES.
ryno. Vienas žmogus labai no bet nekvepia: medis iszduoda ta, tuojaus nuplauk tyru van-,
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.
3
a
-t
307 W. 30th St.,
New York Citv.
rėjo pažiūrėti žvėrių. Jis pa-,;vaisiu, bet negardu ir kieta. deniu, idant rugsztis neužkenk
A. J • a PRAPULTIES.
i
3
Da.->s kafe‘/ .,o Petro Randai
gavo mažiuką szunyti ir nune- Cerai iszaukletas žmogus pa tu audeklui. Citrinos sunka su
£
NAUJOS KNYGOS
i
■itildanį
y’
f
aželi
ir
Mikolas,
B
■
sze in žvėryną. Tam žmogui naszus rūpestingai inskiepy- druska taipgi yra gerai tam
i
su pluofžtj ■ piei u po pažaste,
leido pažiūrėti žvėrių, o szuny tam ir užlaikomam medeliui, paežiam tikslui, patiesiant ant
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
ineio.sL-4>b:..J,
“Kas yra Kristus” “Priesz tei M
Petras
galva ir valan
Sknhzlw
Antambin” Apysaba
isz gyvenimo Francuzu. ti inmete narvan (kletkon) pas kuris saldu gardu vaisių isz saules balti; jei iszkarto rudis
dėlė z ru-f su nepakajum in
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
□IdpiyUC Mlilgl aUlU
S87 puslapiu. Preke 35c.
W. D. Boczkowskl Co.
liūtą.
vei-' ’. :y.,eriaus.
duoda.
neiszeina tai reikia atkartoti.
■ pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- H
Raięiis Įiadejimas — tarė
į
Szunytis paspaude vuodega
Abuszis. Arba vietoję tiesti ant saules,
i ralus čigonu” “Istorija isz 1795
s,-dedamas popiėras ant
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne ®
hzios priesz Petra, pair pasitraukė in kampa. Liūtas
«
Puiki istorij e apie “Jonasza Korczaką”
suvilgyk citrinos rugszczia ir
’Wuusi ant alkuniu ir
a doras ponas” “Girtavimas” Szi- fl
26 £ puslapiu - Preke 35c.
VT. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
S tos'knygos preke tiktai 25o.
priėjo.prie szunyežio ir ji pa
užšidunksėjusi.— Ne turime
gg
laikyk vįrszui garuojanezio
9 -------------------------------------- Iff
užtektinai piningu ant užmo
S3
uostė;
iszvirto
ir
pradėjo
ju

kėjimo prie pabaigos menesio,
B
Rodos del gaspadiniu puodo — tas greitai pagelbsti
ES
8 istorijos, 141 puslapiu apie H
įsa rito mėginau sutraukti no
S “Grafas ir meszkininkas” “Apie
dinti kojas ir vuodega. Liūtas
rudis iszimti. Arba kremo tar
skolinyku kas priguli, nes
8
i Ragana, karalaite ir afioieriu”
sunkei labai eina; lenais kur
palydėjo jin koja ir perverte.
Purpuriniams arba mėlynėms.- taras (cream of tartar), kaip pa
a “Del moterių ir apie moteres”
ant tikro mislinau gauti, tai
3
fl
Szunytis atsikėlė ir atsistojo Vartok sodos druska (sal-soda) sakyta žemiau iszemimui vaigavau raszta ant ilgo termino.
31 “Aukso misles garsingu poetu B
Labai Puiki ir Didele Knyga
O
8
Tiesiok pasakius, stekas mums
a ir rasztininku” “Cigonka arba į
priesz Liūtą ant dvieju kojų. ar trinta boraksa, viena ar du sziu dėmiu taipgi tinka isze
szitnta tukstaneziu franku!
o pagriebta ir velei atgauta mer
S
Liūtas žiurėjo in szunyti ir szauksztu.in kibirą vandens; mimui rudžiu.
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
9 giuke”
“Mano džiaugsmas” £
13
nieko jam nedare. Kada pri bet jei vartoji augszcziau apPREKE 50c.
g “Diedas ir boba” “Apleista
S
Plieninius prietaisus ar instru
Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
žiūrėtojas inmete mėsos gaba- raszyta skalbiamaji skyscziu,
Ui naszlaite” Preke tiktai 25o,
B
Nusiuntimo
kasztus
mes
apmokame
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
■5 5 istorijos, 137 puslapiu, apie ■oo
la, liūtas atplesze kąsneli ir tai pamirkink jame truputi ir mentus apsaugoti nuo rūdijimo.—
Anot prof. Olmsford, Yale’o
W. D. Boczkowski-Co
8 “Kalnu gyventojus” “Kaukazo fl
padėjo
szunycziui. Vakare iszskalbk, kaip paprastai; tas
belaisvis” “Lozorius” “Narsi Hs
609 Puslapiu
•
6f x 9į coliu dydumo.
kolegijos, szitas lengvai galima
Malianoy City, Pa.
kaip butas atsigulę, ir szuny apsaugos nuo visokiu kliaumergina” “Užvydus vyras” 0
K
padaryti sudaryti sutarpinus
Preke szitos knygos tik 25o,
M
tis atsigulė palei ji ir savo gal cziu su invairiomis varsomis.
«
ant lengvos ugnies tauku 6 ar
9U puslapiu, apie 0a
7 istorijos, 90
va padėjo ant buto kojos. Nuo
Kaspinai skalbti. — Skalbk 8 unc. ir kolonijos (rosin) 1
“Ergelei pono> Morkaus” “Du X
o
to laiko szunytis kartu ir gyve kaspinus szaltame muiliname
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
ar
keturi”
‘ Svietas Dvasiu” B
“
uncija, maiszant kol atausz.
no pas butą narve. Liūtas jam vandenyj— nelabai stiprame
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy S
Galima nuszluostyti beveik vi
dai kaimose”
“Nevydonas” o
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
nieko nedare, kartu ede žaidė ir neplauk.
“Jurgis Skaptukas” Prese 25o B
sai,
kaip
ve
peiliu
aszmenis,
kadangi greit iszsiparduos.
ir miegojo su juo.
K
Szilko, kaszmiro ir juodos al- arba galima atskiesti žibalu ar
4 istorijos, 105 puslapiu apie fl
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Szluocziaus duktė.
Viena karta in žvėryną atė
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- e
pakos rubu valymas. — Isztar- benziną. Pavirszys turi būti
Nelaimingas bagoezius.
Vilka.
jo
ponas ir pažino savo szuny
trasir krepesius” “Kampelis B
Kalvis.
e
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
pinfc
szaukszta
trinto
borak
vaiskus
ir
sausas
tepant
szituo
K
Raganius.
auksinius kiausziniūs dėjo, ir Kiau
C? duonos” “Isz ko dideli ponai” S
ti; jis pasakė, kad tas szunytis
Tris brolei.
laite žemeziugpilo.
so puseje kvortos szilto van misziniu, kadangi jis nesustab
Preke szios knygos tik 25o
5
Stalorius daktaru.
yra jo ir paprasze atiduoti.
Apie Karalaite paversta in varle.
■
dens (minkszto) ir iszdulkines do rudyjimo, jei jis prasidėjo
8 istorijos, 122 puslapiu apie K
o
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
O
Apie Karalaite stebukl-merge,
Prižiūrėtojas norėjo gatiduoti
o “Pranuko nelaimes” “Ąudra”
Tris jaunikei.
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda nė~gerai, pavilgyk tas dalis, kur Reikia žiūrėti, kad taukai ne
9
Meszkinas.
matomai muszanti.
ir eme szaukt szunyti isz nar yra demes, ar ir visa ir prosyk
O “Kodėl neleido Baltraus in dan
Baidiklos.
Apie Karalaiti netikėta.
būtu sūdyti.
B gu” “Bausme už szyksztuma” o
o
vo. Liūtas atsistojo ir eme isz iszvirkszczios puses.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenorius.
a “Mažo sziauoziaus dideli reika O
Kalvis ir ponas.
Velnes ir Mužikas.
o
Plieno ar
geležies
sagtims
burgsti.
s lai” “Dienos kentejimoNantoj” a
Pabaiga kaziminko.
Melagis.
Moraliszka Kabala, katra iszdeda
Amonija prie mazgojimo. — szveisti. — Paimk szmoeziuka
o
o
Skarbas
o
pati.
Szitos a
Taip pragyveno szunytis su
K “Netobulas žmogus”
Giliukningas Zbrajus.
žmogaus
ateiti'
Preke
10c
o
Iszmazgojimui
taukuotu
mazflelamingas atsitikimas.
o knygos preke tik 25o,
Zerkolas.
negesintu kalkių be žvirgždu
S
butu isztisus metus. Po metu
Fundatoris.
Tikriania Bnrykla, sudėjo Cigonka isz
Szetoniszkas šiokia
o
gocziu
paimk
szaukszta
amoKaip Padonai iszpildo paliepimus
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ a
pavilgyk in alyva ir trink, pa
Ii
Egipto Rubiną Suiza, perdėjo ant
Prakeikta.
gi szunytis apsirgo ir nudvese.
O apraszimas isz pirmutines puses «o
savo
valdonu.
Kiniszka
pasaka.
nijos ant puodelio karszto van
valtys.
Lietuviszko
D.
T
.B.
Preke
10c
«
baigdamas szviesti su zamszu.
o
Pavogti Deimantai.
Liūtas nieko neede ir vis uoste
o szimtmeozio, iszimta isz Lietu- į
G ūdras Žalnierius.
denš, perplaujant tyru vande
Stebuklingas skeltuvas.
Tikriames Kabala, arba atidengimas
Melage pati.
o viszku užlieku, parodo kaip 9
ir laižė szunyti. Kada jis sup
Medalikas motinos.
Kaip užlaikyti sidabrą vaispagialba Kaziru, pagal garsingiauas
Paikas Jonas.
B senoviszkos laikose Lietuviai S
niu; iszvalymui szilkįniu daik
O
Jezusas
ant
vakarienes.
Apisaka
O
Apie milžinus, mažus žmonis ir
rato, kad jau szunytis nebegy
Chaldiszku, Persiszku, Graik.szku,
K gyveno, puiki apisaka su pa a
senu žmonių.
tu, alpakos ir tt. to paties sti kum. — Jei nori be szveitimo
niksztukus
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
Laižybos.
vas, jis pradėjo trankytis ant
veikslais. 177 puslapiu tik 25o Mu
Pu brolei.
sidabrą užlaikyti vaiskia, pa Preke
prumo
amonija
gera,
numaz

.
10c
O
Isz gyvenimo milinczios poros.
a
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lokletkos sienų ir grauže grin
4 istorijos, 198 puslapiu apie s
Po svetima pastoge.
jutij Katinėli niaukleli ir apie Ragojau! greitai su tyru vande sigamink tam tyczia skaruliu
Prisiuskite
25c
vertes
stempu
o
gausite
Ubago meile.
“Urvą užkeikto” “Panaszus” Mu
ganiszka Ueda.
dus. Visa diena butas taip me
visas tris Knygutes per paczta.
niu; veidrodžiams valyti tru szitaip: paimk karbonato amoPetras bude.
“Lorenas” “Sermėga mužiko” •fl
Balus suknele.
tes ir burzgė, paskui atsigulė
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir
“Su kuom kas kariauja, nog to J8
W. D. Boczkowski-Co.
puti ant skarulio, sulenk taip, nijos (ne grynos angliarugszStebuklinga tobliezia.
o
serganti jiu Tęva.
palei
negyva
szunyti,
ir
nuti

dingsta” Preke knygos 25o
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.
tes
amoniako
druskos)
(carbo

a
Szleivis.
Ne sūdyk ant pažiūros.
kad užpakaline puse butu sau
o
Mužikas Karalium.
lo. Prižiūrėtojas norėjo paimti
Mažas Antanukas.
nate of ammonia) 2 unc. smul
5 istorijos, 77 puslapiu, apie n
S
sa
ir
nesiektu
rankos,
szituo
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Bedarbe.
szunyti, bet butas nedave.
N “Grigorius kuris per 17 metu «9
Apie Raganiška Pleczkute.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
E gyveno ant salos” “Isz mirusiu R
skuduru nutrink veidrodi ir kiai sugrustos ir virink pusei
Jonukas Pauksztukas.
mainierio.
R
Prižiūrėtojas mane, kad liūtas
Karalius Vargutis.
o irisikele” “Dorybe veda in O
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
paskui popiera nuszluostyk; kvortos minkszto vandens. Pa
a aime” “Debesėlis” Preke 25o a
Žuvininkas, - Geniuszas ir juodu jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
užmirsz savo varga, jei jam
o
e
langams vieno szaukszto amo- vilgyk szitame tirpale tinka
szalu Karalius.
ao
B
Balatono ežeras.
duos kita szunyti ir inmete
Akmedas ir Raganaite Paribana.
et
8 istorijos, 112 puslapiu apie fl
Pataikė dalgis ant akmens.
nijos in puse kvortos vandens mus szmoeziukus muslino ir i
B
Trys Lapai kirmėlės.
Netikėtas
szveczias.
“
Nevaloje
pas Maurus’’ “Viesz o
narvan
gyva,
bet
butas
tuojau
nenugrežes padžiauk iszdžiuti. m PAMĖGINKIT SKAITYT 8 S
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
Apie tris Karalaitias.
užtenka,
pabružyk
panurkes
v',
kelio
duobes
” “Karalaitis žmo
i
dideli galinežiu irapie, karalaite gulbe
jin sudraskė. Paskui atsigulė
iš &
Savaitinį Laikraštį
Kaip iszdžius, sudek gražiai ir
Apie septinis Brolus.
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
gus
”
Preke
szios knygos 25o M
o
skudurą
ir
nuszluostyk
su
po
į
Apie kuningaikszti Kardeli
tinis galinezius.
m
fl
s
apėmė savo kojoms negyva
padek.
Kaip
reikia
vartoti
tik
“
LIETUVA
”
fl
A
Si
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Juozas ir Maiįjona.
piera; ketvirtos dalies amoniszunyti ir teip pragulėjo pen jos reikia valymui taukuotu patrink skaruleliu sidabrini
Didelis 8 puslapių laikraštis su
Apie Vaika katras Karaliaus duk
ao
o
paveikslais, einųs 24-tus metus.
Neteisi pati.
teris iszgelbejo nuo smako.
K Skaitykite!
kias
dienas.
Szeszta
diena
Jiu&
Mi i
fl
koki
aptraukta
daikta,
o
nu

“
LIETUVA
”
yra
politikos,
lite

Karalaiti Miranda.
drabužiu;
valymui
sidabriniu
Apie Karaliaus Sunu kur savo
m ratūros ir mokslo laikraštis, pa
o
Kaip gilukįs mainosi.
JR SS
tas nudvese.
trijų Seserų ėjo jieszkot.
o gaus 5 isz virsz-minetu knygų, So
daiktu vieno szaukszto amoni- sistebėsi, kaip jis pagražės. įk
Ragana.
m duodantis daugiausiai žingeidžių
s arba $1,25 vertes knygų už $1.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
iš Lietuvos, Amerikos ir
Elnes, Velioribas ir Arelis.
o Raszykite kokiu norite. Mes
Alkis. jos in puse kvortos vandens.
Niekuomet
nevartok muilo u žinių
S3
Medėjus.
Apie Žydą ir Petra.
viso pasaulio. Laikraščio kaina
O siusime knygas per paozta ir S
fl
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Apie du vaiku Siratas.
sidabriniams daiktams, jei no
S
Geležies
rudis
isz
drabužiu
iszUž
visą
metą
tik
$2.00
Vaitiekus.
Apie Pagratnduka,
C apmokame visus kasztus. Galite
Gero iszauklejimo ir mokslo
imti. — Turėk į uncijos ok- ri, kad turėtu savo vaiskumą.
Už pusę metu tik $1.00
o pirkti kiek norite, Visos knygos
fl yra geros ir kožnam jie patiks. a
nauda.
saliszkos rugszties (oxalic acid)
Vienų, numeri gausite uždyką,
a
o
U Raszykite szendie, Adresavokit 9
jei pareikalausit, adresuodami:
Viena karta mažas Kaziukas mažuose szmocziukuose bonke□
9
&
“L I E T U V A”
s W. D. Boczkowski-Co. ■
vaikszcziodamas su motyna po leje užkimsztoj. Atsiradus ge
* Amerikoniszkos moterė
Szita Knyga perkupeziama arba agentam
s
fl o
3252
SO.
HALSTED
STREET
soda, pamate jame sodaunin- ležiu rūdims ant baltos staltie les kas metas ižduoda 10,000,W R
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio
Mahanoy City, Pa.
CHICAGO, ILL.
-3
ka, kuris nuo-pat ryto triusesi ses ar kitu baltu drabužiu, pa- 000 doleriu ant pirkimo szunu. EU
H
r

Del musu jaunu skaitytoju.

Darys sutaiką su Kaizeriu

UŽDYKĄ!!!

Lietuviškas Sieninis Kalendorius

■
■

I

„VIENYBE LIETUVNINKŲ”

>

J. J. Pauksztis

Co.,

f

m

PAW-EXPEUER

Į PUIKUS SKAITYMAI

1

-j

ETUVISŽKAS PASAKOJUS

PREKE $2.00

SKAITYK

f

W. D. Boczkowski-Co.

6

SAULE

Kaikurie ju yra perkertami
Didžiausia piramida yra
Kas laimes.
upes Cheops viena isz trijų Memfiso
— Pavasaris czion labai gra plaukimu požemines
Parsiduoda puiki farma, 34
— Rinkimai arba nomina žus o kas netingi dirbti ant Echo szaku. Toje upeje gyve piramidu grupos, esanezios ant akieriu, puiki vieta ant gero
augsztumos, 137 pėdu augsz kelio ir apgyventa. Kas metas
cijos visokiu kandidatu, atsi farmu tai gali gauti darbus vi na aklos žuvis.
Ilgiausias
geležinkelio
tune-,
cziau lygmales Nyliaus potvi- galima padaryti pelno apie
bus Utarninke 16-d. szio me sur, aplaiko po 50 doleriu ir
lis
sviete
yra
szv.
Gotardo
tunio. Josios didumas likosi su $1,000 ir $1,200. Parsiduos
nesio. Klobai privalo priesz maista. Žmonių didelis stokas
m-lis,
ant
geležinkelio
sząkos,
mažintas, paimant jos laukines tiktai už $3,300. Prie žemeslaika nutarti už kokius kandi Kanadoja isz priežasties dau
tarp
Lucernes
ir
Milano.
Tu

dalis aprūpinimui akmenimis pasilieka 2 arklei, 2 karves,
geli iszkeliavusiu in kare. Ke
datus duoti baisa.
nelio
virszus
yra
900
pėdu
že

miesto Kaire. Josios niūras apie szimta visztu ir visas pa
li lietuviai teipgi iszkeliavo in
— Nedėlios nakti pakylo
miau
pavirszio
ties
Andermatiszpradžiu susidėjo isz 89.C98 darines, 5 vežimai, maszinos,
kare, bet vokiecziu ir austrijoeksplozije gazolinos pas sziautu
ir
6.600
pėdu
po
Kastlehor000 kubiszku pėdu ir ligsziolai 13 akieriu rugeis apsieta. Ne
ku in kariumenia nepriima
ežiu Lapriore ant Main ulino
virszune,
szv.
Gotardo
gru

turi dar 82.111.000 pėdu. Da toli nog miesto. Priežasties par
ir labai szias tautas czionais
ežios, iszneszdama visa frunta
pes.
Tunelis
yra
264
pėdu
plo

bartinis vertikaliszkas augsztis davimo už tai kad vienai mopersekioja. Nuo pirmo Juladirbtuves.
czio
ir
18
pėdu,
10
coliu
nuo
jos isznesza 450 pėdu; pirmiau terei per sunku apsidirbti. At
jaus liks uždarytos visos kar— Kunduktoriai ir motor- czemos, nes blaivininkai laime apaezios iki virszaus skliaus buvęs 479 pėdu. Visas jos ak siszaukite ant adreso:
monai aplaike pakėlimą mo- jo savo pareikalavimus.— J. tui. Jis turi 9į myliu ilgio.
menų sunkumas yra apskaito
Miss Francis B. Mullin,
Didžiausiais medžiais sviete ma ant 6.316.000 tonu
kesties ant 25 centu ant die M.
Hilltown, Pa.
nos. Sutaiką priymta ant dvie
yra milžiniszkieji Kalifornijos
Didžiausias varpas sviete
Vienas isz gojų, Tu yra Maskvoje, Car Kolokol,
ju metu.
DIDŽIAUSI DAIKTAI. medžiai.
lare
apskrityj,
sulyg iszmata- ant žemes ties Kremlium. Ap
— Vargoninkas Ant. Visz(Dalykai naudingi ginezuose.)
vimu Valstijos Geologiszkojo sukui ties apaezia jis turi be
monas apleido dinsta lietuviszMatavimo
nariu, esą 276 pė keik 68 pėdas, o jo augsztis
koje parapijoi isz keliaudamas
Didžiausias teatras sviete dos augszczio, 108 pėdos storio yra daugiau kaip 21 pėda. Sa
in Homesteada.
yra naujas operos butas, Pary ties apaezia ir 76 pėdos augsz- vo storiausioje vietoje turi 23
f Nedelioi po piet, mirė štai žiuje. Jis užima beveik tris tyje 12 pėdu nuo žemes. Kai- colius ir sveria, sulig apskai
ga mirezia ant szirdies ligo s Jo akrus žemes; jo kubiszkas dy kurie medžiai yra 376 pėdu tymo, 433.722 svarus. J.s n’ekuomet nebuvo pakabintas.
kubas Kriaucziunas, 23 metu dis yra 4.287.000 pėdu; ji^ kai diametre.
ANT PARDAVIMO
amžiaus antras sekretorius Szv. nuoja apie 100.000.000 franku.
■ Didžiausias knygynas yra
Didžiausias
kabantis
tiltas
Antano draugystes, laike susi
Puikus salunas su namais
Bibliotheque Nationale, Barymieste Tower City, Pa. Netoli
rinkimo. Velionis paėjo isz yra tarp New Yorko ir Brook
žuje,
insteigtas Liudviko geležinkelio stacijos. Lietu
Vilniaus gub. Traku pav. lyn©; ilgis jo svarbiausio
XIV. Jame yra 1.400.000 to viais apgyventa. Parsiduos neGrabliaucziszkiu kaimo Dzies- skliaustlankio yra 1.595 pėdos
mu; 300.000 brosziurufl 75.000 perbrangiai už tai kad locnimanu par., paliko viena broli 6 coliai; visas tilto ilgis yra
rankraszcziu; 300.000 žemla- ninkas turi važuoti in virszutiir du pusbrolius Szeszkevi- 5.980 pėdu.
piu ir chartu ir 150.000^pini nes isz priežasties kad vaikai
czius ir kelis dėdės Gilbertone, | A.ugszcziausias veikiantis ugfenais aplaike darbus. Biznis
gu bei agnosu. Graviūra su- gerai eina. Atsiszaukite ant
brolius ir seseris ir tęva lietu- niakalnis (vulkanas) yra Popo
virszum 1.300.000, o rinkinyje adreso.
( j q)
voje. Laidotuves atsibus sere- katapetl — “rukstas kalnas”
esaneziu
apie
10.000
tomu.
John
Rickis,
dos ryta ant kuriu užsipraszo — trisdeszipsts penkiom mylios
Portretu skaitoma apie 100,Tower City, Pa. ■
visus pažinstamus ir draugus in pietvakarius Įųįo Puebla,
G00.
Meksikoje;
jis
Jfal7.
748
pė

velionio. Graborius TraskaucRandasi visokiu muilu
Didžiausias tyrlaukis yra
du augszcziau Vandens lygmakas užsiyms laidotuvėms.
Kuriu visai neprivalo but
didelis sziaurines
les ir turi trijų myliu (anglisz- Sachara,
— Parsiduoda puikus Over ku) ploczio krateri ir 1.000 pe Af/ikos plotas, besitiesias nuo naudojami prausimai. Toki
land automobilius, del 5 ypa du gylio.
Atlantiezko vandenyno va muilai sugadina veidą ir ran
\
tų ar daugiaus. Gera proga
Ilgiausias vieloti tiesinys yra kariniu Nyliaus kloniu in ry kas isz ko atsiranda visokios
pirkti automobiliu už maža panaudota telegrafu Indijoje tus. Ilgis nuo rytu in vakarus odines ligos. Todėl privalote
preke. Geo. Miller, Tl 3 W. per upe Kistnah. Jis yra dau yra apie 3.000 myliu, jo vidu visada praszyt Severos gydanti
Center St,
(’įg oą) giau 6.000 pėdu ilgi'o ir. yra tinis plotis yra apie 900 myliu, Odini Muilą (Severos Medi
jo dydis apie 2.000.000 ketvir cated Skin Soap)yra tai tyras
— Szv. Kryžiaus draugyste 1.200 pėdu augszczio. Mp
ir antiseptiszkas muilas tinka
nutarė praejta susirinkimą nu Didžiausias sviete lajVas bu tainiu myliu,. Lietus puola Sa
charoje srautais protarpiuose mas maudymuisi, galvos prau
mažinti insiraszima tiktai už vo Great Eastern. Jis buvo 680
simai ir skutimui, teipgi kū
1 doleri. Priymines sąnarius pėdu ilgio, 83 pėdu ploczio ir 5, 10 ir 12 metu. Vasara karsz
tis dienomis yra nepakenezia- dikio maudynėms. Vartokite
lig 11 Juniaus menesio. Nau- 60 pėdu gylio, turintis 28.627
kas died. Aptiekose gausite
dokytes isz teip pigaus insira- tonus sunkumo, 18.195 kub. mas, bet naktis tankiai būva
szaltos. Žiema oras buvo kar po 250,arba raszykite tiesog
szimo nes Szv. Kryžiaus drau pėdu didumos ir 13.334 gryno
tais žemiaus užszalimo laips pas W. F. Severą Co. Cedar
gyste pradeda milžiniszkai registro.
Rapids, Iowa.
(pf^)
Didžiausia tvirtyne, žiūrint nio.
augti o po tam graudinsytes.
Nevilkinkite nes ateikite ant nuo strategiszkos atžvalgos,
susirinkimo 14 Gegužio ant yra garsioji Gibraltaro tvirty
Ji užima uolini pussali,
Queeno sales arba pas M. La ne.
pinską sekr.
Cl'W-Sl) insidavusi in marias, apie trijų
myliu ilgio ir trijų bertainiu
-----.. ♦ ................
mylios ploczio. Viena vidurine
uola
iszkyla iki 1.435 pėdu
ISZ LIETUV1SZKU augszcziui;
augszcziau vandens
KAIMELU.
lygmales. Jos sziaurinis szonas
yra kuone perpendikuliariszHazleton, Pa.
kas, kuomet rytinis yra pilnas
baisiu skardu. Pietų puseje
— Neužilgio czionais pradės pasibaigia taip vadinamu Eu
statyti dirbtuve szilku kuri
ropos Taszku. Vakarinis szo
kasztuos $150,000, duodama nas yra netoks skardus, kaip
užsiėmimą del tukstanezio dar rytinis ir tarp jo apaezios ir
...Labai Puiki ir Didele Knyga...
bininku.
juru yra siauras, beveik lygus
— Vaikszcziodama miege sklypas, ant kurio yra pastaty
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Elzbieta Trentli nupuolė nuo tas miestas Gibraltaras. Tvirgonkeliu isz treczio augszczio tynė yra skaitoma neinimama
Pasakų ir istorijų.
::
••
::
::
susižeisdama skaudžei.
kariszkam užpuolimui. Pa
— Arturas Sandrokas 16 prastas garnizonas, taikos lai
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet
metu senumo elektroteknikas ke, skaito apie 7.000.
Chiniszkoji siena yra di
aplaike žinia nuo kariszko mituojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite
džiausia
visame sviete. Ji bu
nisterio isz Washingtono idant
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis
prisiunstu savo iszradima ant Vo pabaigta pirmutinio cieso
szaudimo torpedų su pagialba riaus Taino dinastijos, apie
tuojaus iszsiusta.
220 metu priesz Kristų kaipo
bedratinio sistemo.
apsidraudimas nuo totorių. Ji
— Lietuviai malszėi gyvena
eina sziauriniu Chinijos parųW. D. Boczkowski-Co.,
—-be jokios gyvasties ir krutė
bežiu per augszcziausius kalnus
Mahanoy City, Pa.
jimo juju tautiszkas ir artistisz
ir giliausius klonius, per upes
kas krutėjimas yra apaugę vor
Gerbemei:
’ *.
ir visas kitas gamtiszkas kliū
tinkleis.
tis. Jos ilgis yra 1.250 myliu.
Czionais prisiuncziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus
Skaitant 5 pėdu paramsti, vi
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant
Shamokin, Pa.
sas sienos augsztis isznesza 20
Parapijos Choro kancertas pėdu; storis, ties apaezia, 25
žemiaus padėto adreso.
ir balius puikei nusisekė, žmo pėdos, o ties virszum, 15 pėdu.
Su guodone,
Giliausia kasykla sviete yra
nių prisirinko pilna sale ir
visi buvo užganėdinti. Pir Lambert anglies kasykla, Bei
Vardas.............
miausia choras padainavo ke gijoje, 3.490 pėdu.
Ulyczia.....
Didžiausias urvas yra Milturias dainas, priek tam buvo
deklamacijos duetai ir t.t. žiniszkasis Urvas, Edmonsono
Miestas
Vienas duetas Marijonos Dar- apskrityj, Kentuckyje. Jis yra
gevieziutes su Prof. J. Rakie- arti upes Green, apie szeszios
cziu puikei buvo atdainuota mylios nuo miesto Cave ir 28
‘‘Skambanczios-Stygos.Cho. nuo Bowling Green. Urvas su
ras sudeda szirdinga aeziu sideda isz betaisykliszku kam
Mahanoy City, Pa.
bariu,
kuriu
tūli
yra
dideli,
visiems kurie nepatingėjo atsi
guli ant invairiu lygumu.
lankyti ant szito vakaro.

Žinios Vietines.

Coalhurst, Kanada.

Skaitykite

“SAULE"

Lietuviszkas
Pasakorius

W. D. Boczkowski-Co.

AUG. JERMALA

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

...UŽLAIKO PUIKU SALUNA...

Pas ji rasite visokiu geriausiu amerikoniszku ir importitu gėrimu. Gardaus szalto
aluezio. Kvepancziu cigaru.
Teipgi už
laiko visokiu užkandžiu. Busite sveitingai
priimtiJaigu kada busite Tamaqua tai
užeikite.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja Kimus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus ir 1.1.

520W. Centre St., Mahanoy City,Pa.

19 Centre St.,

-

Tamaqua, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

PUIKUS LIETUVISZKAS HOTELIS

P’pMT'l? A T A Mili«zancka«, Savininkai
CIjI v 1 ItnL 16 South Baltimore Street
HHTFI
Wilkes-Barre, Pa.
iixj 1 n .1._ ) Skersai Central R. R. Dypa

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
Rodą dykai.
Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite atsako ar atmeta.
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.
154 Nassau St., New York, N.Y.

B. S. YANKAUS

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras
/u
I\\
\>1

Ijj
\IĮ
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/\

Alk. A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt visokiu oeikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome visokiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:

THE GLOBE, 133 West Centre

/,
Į
(I
i
'J
L
\
(.

Street.

Merchants Banking Trust Co., Banka
turi geriausia būda del
suczedjnima Pinigą.
J I savo pinigus in deda ant pirmo morgeczio ant namu, kuri yra atsargiausias
būdas del sudėjimą pinigo.
Tas reikalauja gi aro užsitikiejimojjj
tai kad visada turi but pilnai persitikj
kad visada turi but pilnai persitikrinB
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paskola yra atsargi.
Ji nori kad detumet savo paezedžiu^n
szita banka ir mokes jumis procentą.
Direktorei szito banko yra gerai pažinstami biznierei ir vyrai kurie esą savi
ninkai brangiu nejudinamo turto.
Jaigu norite pirkti namus, szite direktorei jumis pa
skolins pinigus ant pirmo morgeczio.
Jaigu norite pradėti
koki bizni galite pasiskolint pinigu priduodami atsakanti ųž
stati. Szita banka gali būti jumis didžiausia pagialba. Gera
banka yra visada geras prietelis.

Merchants Banking Trust Company
Mahanoy City, Pa.
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UNION
NATIONAL
BANK
MAHANOY
CITY

Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
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OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.
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H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Visos Prekes Numažintos Didelam
Pardavime
:: :: ::
:: ::

Moterių Siutu ir Kotu...
$8.00 vertes Balto Chincilla Kotai po ■ • $4.98
$9.00 vertes Kotai po
$5.98
$10.00 vertes Kotai po
■
•
$7.98
$15.00 ir $16.00 vertes Siutai po • • • $11.98
$20.00 vertes Siutai po
•
•
■
$14.98
Gražius Mergaitėms Kotai po • • $1.98

Del Vyriu...
$10 ir $15 Siutai Vyrams ir Vaikams, yra tai geriau
si Siutai už.szita preke.
Geras kriaueziu darbo viluionis Siutas, $16.50 lig $25

Vaikams Siutai...
Siutai po $2.98, $4.75, $6 ir $8 del mažių ir dideliu
vaiku.
Datirsite kad pas Guinana rasite pigiausi
Kromai steite del pirkimo giaro tavoro.
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Shenandoah
Lansford

