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Palicija szaudo in straikierius 
ir juju paczes.

Barre, Mass. — Ana diena 
pakylo musziai terp straikie 
riu o specialiszkos palicijos ku 
ri apsaugoja dirbtuves South 
Barre Wool Co. Musziosia da- 
lybavo straikieriu paezios ir 
vaikai. Vaisei tojo sumiszimo 
buvo užmuszimas vieno strai- 
kierio ir daug sužeido. Strai- 
kieriai dagirde, buk kompani
ja pargabeno daugeli portuga
lu užymti vietas straikieriu, už 
klupo ant juju. Palicija palei
do szuvius su augszcziau mine 
tu pasisekimu.

Sudraskytas ant szmoteliu.
Kansas City, Mo.— Nežino 

mas lig sziam laikui vyras li
kos sudraskytas ant szmoteliu 
miestiszkam parke, kada jam 
kiszeniuje truko dinamitas. 
Szmoteliai jojo kūno surasta 
du szimtai mastu nuo vietos 
ekspliozijos. Stebėtina, jog ant 
to paties suolo sėdėjo ir kitas 
vyras, kuris panesze tik leng
vus sužeidimus.

Szoko isz 40 augszczio idant 
atimti sau gyvastį.

New.— Albertas Goldman 
70 metu senumo, užlipias, ant 
bokszto Singer namo,glig 40- 
tam augsztui szoko žemyn užsi 
muszdamas ant vietos. Jojo 
mirtini szoki mate kelios ypa 
tos, kurios apalpo iszvyde taji 
atsitikima. Goldmanas tnuo ko 
kio laiko neturėjo darbo ir ra
dosi be jokios priglaudos.
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Miestas Gorica, paymtas nuo Austru per italus po sunkiam musziui

Mapa parodo ligniną prie miesto Gorica kuria Italai dau 
ginusia stengėsi paymti ir aplinkinia kur tęsęsi kruvinausi mu 
sziai.
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!

Paveikslas parodo miestą 
Gorica, atimta nuo Austru per 
Italus 9 Augusto. Miestas gu
li terp dvieju kalnu nuo kuriu 
Italai bombardavo miestą. Ki
tas paveikslas parodo, italisz- 
kus vadinamus Bersaglierius 
kurie yra narsziausi kareiviai. 
Italu kariumeneja.

Iszsiunsta pagialba del
• ižbadejusiu.

Washington, D. C.— Drqffi 
guve Raudono Kryžiaus 
siūnte in Europa del nukentė
jusiu nuo kares $1,327,663 
isz kuriu alijentai aplaike 
$1,002,022, in centraliszkas 
vieszpatystes $310,732 o kitus 
sklypus $14,909.

Geras vyras, iszplaka kaili 
savo pacziulei kožna pede’
Buffalo, N. Y.— Petras 

Velka turi labai gera motere. 
Apie tai persitikrino ana diena 
sude, kada likos paszauktas už 
sumuszima jiosios. Sudže nu
baudė jin ant $'25‘O kad juju 
neturėjo, tai ketiuo būti nu- 
siunstas ant 25 dienu in kalė
jimą. Motere tai girdėdama pa 
szauke: “Bet pons sudže, jisai 
mane tik karta ant nedėlios 
musza. Kiti vyrai musza savo 
moteres kas diena o neatejna 
su skundais Petras geras vyras 
geresnis už kitus. Leisk jin 
ant liuosybes. Jisai bus geres
nis.”

Sudžia nepaklausė moters 
ir nusiute jin ant 25 dienu ant 
pakiltos, kur gales geriau ap
svarstyti geruma savo paežiu - 
les.

Sugavo milžiniszka retina.
New York.— Po keliu va

landų kovojimo keturiu vyru 
pysiseke sugauti milžiniszka 
rekina sverenti 225 svarus. Re 
kiną sugavo artimoja Rocka
way Beach. Pajieszkojimai tų
jų žmogedžiu nepaliauna ir ej 
na toliaus.

Per 50 metu nudavinejo 
motere.

Wheeling, W. Va. — Pabai 
ga gyvenimo Saros Hamilton, 
86 metu sanumo, kuri mirė 
priglaudos namuose del senu, 
pasirodė, jog toji motere buvo 
už tarnaite pas tūla szeimyna 
Elm Grove daugeli metu. Bet 
nebuvo tai motere tik vyras 
persiredias in moteryszkas szle 
bes.

viso 25 o jaunikis 10 doleriu. 
Brutaliszkas tėvas.

Chicago.— Jurgis Dobda isz 
South Chicago, likos aresztavo 
tu už žveriszka pasielgimą su 
savo vaiku. Tėvas pririszo 
9 metu vaika prie lovos ir ne
davė jam valgyt per tris die
nas, pakol jin nesurado kaimy
nai su pagialba palicįjos. Tė
vas tuom ajszkinosi, jog turė
jo vaika nubausti, nes turėjo 
paprotį tankaus maudimo eže- 
rije- , . ...«...

SHENANDOAH, PA
— Juozas Peczkis, 50 metu 

senumo, jausdamas serganeziu, 
vietoj a paszaukti pas save dak 
tara, tai nubėgo pekszezias in 
Ashlando ligonbutia, 7 mylės 
tolumo. Kada pribuvo in ligon 
bute ir apsakė daktarui savo 
ergeli krito negyvas ant kėdės. - 
Laidotuvėms užsiėmė p. Ausz- 
tinaitis.

Kulpmont, Pa.— Steponas 
Szuszinskas, 58 metu senumo 
mirė Ashlando ligonbuteje nuo 
senatvės.

Senuke 112 metu mirė.
Baltimore, Md.— Ana nede 

(JŪr nriglaudoje dęl senu žmo
gių mirė Mrs. Hestera Feld
man, turinti 112 metu amžiaus. 
Senuke buvo motyna dvieju 
vaiku, deszimts anuku ir pen 
kiolika pranuku. Niekados 
nevažiavo automobiliuje, ne 
mate lekiamosios maszinos ii 
tik važiavo du kartus strytka
riu. Feldmaniene gyme Ro 
sijoj 1802 mete ir gerai pami 
rie krimiszka kare.

Priversti valgyti žmogienia 
isz bado. 
f ■Boston, yMa§‘..i- Armenisz- ( ** ' • • kas ir Siryszkas paszialpims 

komitetas danesza i n czionais, 
'nik tenaitiniai gyventojai ken 
iže neisžpasakyta bada ir var-

Ižbadeja Armėnai ne tik ka 
valgo žolia, szaknis, vabalus, 
pastipusia arklienia, bet ir nu- 
nirelius žmonis. Kaip kur li
kusios motynos valgo savo vai
kus.

Balta mergaite pavirsta ant 
raudonos.

Oil City, Pa.— Marion Hol 
brook, 6 metu mergaite, ran 
dasi mirsztante ligonbuteje 
nuo njiriymo raudono kaspine 
lio. In kėlės dienas po tam vi 
sas josios kūnas pradėjo per 
simainyt ant raudono. Dak 
tarai nutarė, jog mergaite už 
sitrucino visa kuna nuo kaspi 
nelio.

Nubaudė savo jauna paeziule 
ant keliu.

Bethlehem, Pa.— Už tai kad 
18 metu senumo paeziule Ear- 
lo Eustace, su kuria buvo ap- 
sivedias tik keli menesiai ad- 
gal, per tankei lankydavosi in 
artima parka ir nesugryždavo 
namon lig vėlybai nakežiai, jo
sios vyras paguldė jiaja ant ke 
liu ir nubaudė kaip tėvas daro 
su nepaklusnu kudykiu — už
davė keliolika per.... sedynia. 
Paeziule tuom labai užsirūsti
no ir vyra apskundė, o kad vy
ras turėjo tiesa nubaust savo 
motere už toki pasielgimą, vy
ras neprienįe kaucijos ir veluk 
ejti in kalėjimą ne kaip su jia
ja toliaus gyventi.

Vyro buczkiai brangesni 
už mergos.

Dallax, Tex.— Ne visi žino j ( 
jog vyro buczkiai yra du kari 
tiek brangus kaip mergynos 
Teip nutarė sudže Murphy czic 
nais. Nubaudė jisai Williamr 
Madden idant užmokėtu po 5( 
centu už kožna buczki sūdėte 
ant lupeliu savo sužiedotine? 
Lucijos Martin, o mergyna tu
rėjo užmokėt 25 centus už duo
tus buczkius savo sužiedoti- 
niui. Mergyna užmokėjo isz

Vyrai su melinom akimi 
niekiausi.

Cleveland, Ohio.— Advoka
tas Bradley Hull, kuris per 
daugeli metu yra pavietavu ad 
vokalu, daejo prie pertikrini- 
mo, jog vyrai su melinom aki
mi yra niekiausi, apgavingiau- 
si ir niekiausi del savo mote
rių. Kožna mergyna ir mote
re privalo apsisaugoti tokiu 
vyru kanuodaugiausia.

Dantis iszaugo 71 metinei 
moterei.

Grant City, Mo.— Mrs. W. 
H. Campbell susilaukė trijų 
rauju dantų kurie ana diena 
šiai iszaugo. Motere turi 71 
netus. Nauji dantis duoda 
noterei nemažai nesmagumo.
Indejo mergaitei zuikio aki.
New York. — Czionaitinei 

laktarai indejo zuikio aki jau- 
lai eskimoso mergaitei ir kaip 
■odos gales su jaja parėget. 
landaviszki
nergaite isz Alaskos.

Eksplozija dirbtuves parako.
Wilkes-Barre, Pa.— Para

ko dirbtuvėje Duponte pakylo 
iksplozija kurioje likos už- 
nusztas vienas darbininkas o 
telis sužeido. Badai yra tai 
larbas vokiszku sznipu.

ISZ KARES LA ŪKO
——’

Inėjimas Italu in Gorica. 50,000 Austru pražuvo, 12,000 
gavosi in nelaisvia.

Rymas.— Suvirszum 50 tukstaneziu austru užmuszta ir 
sužeista in laika 20 dieninio muszio prie Goricos. Prie Carso 
Italai smarkei muszasi su Austrais. Italu karalius Viktoras 
pats injojo pirmutinis in miestą Gorica. Tame muszije paymta 
12,000 in nelaisvia. Austrai bėga adgal nes yra niuszami ant 
visos linijos.

Naujas suraszas pražuvusiu vokiecziu.
Amsterdam.— Pagal aplaikytas informacijas isz Holandijos 

tai nuo pradžios kares pražuvo 2,911,387 vokiecziu, o 677,461 
prusu.

Daugiau vaisko pribuvo in Francuzija.
Brest.— Tomis dienomis pribuvo in Francuzija daugiau 

rusiszko vaisko. Kiek juju pribuvo tai to neižduoda. Nekurie 
žinunai skelbė buk pribuvo 75 tukstaneziai.

Garsus Francijos miestas Peronne liepsnose.
Berlinas.— Francuzu artilerija pradėjo smarkiai bombar

duoti garsu Francijos miestą Peronne, dabar esanti vokiecziu 
rankose. Nuo szuviu miestas užsidegė ir jau didele dalis mies
to paversta in pelenus. Brangus rinkiniai puikiausiu italu ir 
flandru dailininku paveikslai sunaikinti. Taigi sunaikinti rin
kiniai brangiu senoviniu daiktu. Abejojama begu galima bus 
iszgelbeti nuo ugnies ir senovinius namus ir puikia katedra.

Rusai paėmė Stanislava, dabar artinasi prie Lvavo.
London.— Rusai paėmė Stanislava be szuvio,- nes austrai 

matydami, jog neatsispirs Rusams apleido jin bėgdami in szali 
Lvavo. Dabar ejna ant Halico o kada taji payms, tai turės tie 
su kialia in Lvava. Suvirszum deszimts tukstaneziu austru ap
leido savo glitas pasiduodams in rankas Rusu, nes kaip neku
rie pripažino, veluk pasiduot, ne kaip padėti savo gyvastes ne 
reikalingai. Prie Brodu ejna kruvini musziai priesz kuriuos 
austrai negali atsispirt.

Badai Deutschland paskandy- 
tas per francuziszka laiva.
Pensacola, Fla.— Laivas 

Deutschland kuris plauke ad- 
gal in Vokietija isz Baltimores 
likos užkluptas per angliszkus 
ir francuziszkus patrolinius 
laivus pakraszcziuosia Ameri- 
ko ir nuskandytas. Dabartės 
tie palis laivai jieszko kito vo- 
kiszko submarino Bremen, ku
ris ketino teip-gi atplauki in 
Amerika.

Gaila narszaus kapitono Koe 
nig ir jojo vyru kurie tiek pa
dėjo vargo atgabenti savo lai
veli in Amerika. Kare yra ne 

I milaszirdinga ir rusti.

AKYVOS_ŽINUTES.
* In laika penkių metu ran- 

daviszki ir steitiniai siuntiniai 
padare 62,550 nauju provu.

* Visokiosia fabrikuosią 
New Yorko Steite buna sužeis
ti kas diena po 600 darbininku.

* Pastatymas Szv. Povylo 
katedros Londone, užėmė 36 
metus.

* Isz priežasties stokos dar
bininku ant farmu Anglijoi, 
tukstanezei daniszku moterių 
pribuvo užymti tuosius dar
bus.

Pottsville, Pa.— Karczemo- 
ja Frano Acziukaiczio, Seltzer 
City, atsibuvo pakajine konfe
rencija kokiu budu užbaigti 
Europiniu kare. Rodininkai 
negalėdami sutikti pakele pa
tis muszi kuriame Leonas Bal
sis ir Vincas Traikauckas ran
dasi ligonbuteje.

Muszis prasidėjo apie 11:30, 
kuriame buvo naudojami stik
lai ir peiliai; smarkiausiu 
musztuku badai buvo Vincas 
Pecziulis. Saliuninkas teip- 
gi likos aresztavotu drauge su 
Antanu Zakartavicziu, Juozu 
Surma, Antanu Grigaicziu ir 
Vincu Pecziuliu. O kad žai- 
dulei ne yra pavojingi, per tai. 
visus paleis ant kaucijos. Da. 
bar pakajine konferencija at
sibus prie sudžiu.

TRUMPI TELEGRAMAI

* In laika 50 metinio dins- 
to Suv. Steitu ižde, Alfredas 
Quiffe, perleido per savo ran
kas suvirszum $25,000,000,000.

* Praejta meta New Yorke 
pakylo 1306 ugnes nuo pape- 
rosu ir cigaru. Kožna ugnis 
kasztavo mažiausia po $569.

* Kinuosia randasi dydžiau 
sės tiltas ant svieto. Yra tai 
tiltas per Geltonas mares, yra 
penkes ir czvertis miles ilgio 
stovintis ant 300 akmeniniu pa 
ramu.

§ Tamaqua, Pa.— Per susi
dūrimą dvieju strytkariu terp 
czionais ir Lansfordo, 35 pasą- 
žieriai likos maž daugiau su
žeisti.

§ Washington, D. C. Sena
tas priėmė biliu kuris pasky- 
ria Amerikai $267,597,000 apt 
užlaikymo kariumenes ir page
rinimo jos.

§ New York.— Per kriau- 
cziu straika, darbininkai ir fa
brikantai patrotino arti 40 mi
lijonu doleriu. Tiek tai strai- 
kai atnesza bledes abiem sza- 
lim.

§ Girard, Ala.— Randavisz 
ki inspektoriai iszliejo visokio 
svaiginanezio gėrimo in upe 
Chattaliooche verties už $300,- 
000.

* Amerikas pargabeno isz 
Europos in 11 menesiu 1916 
mete, visokio tavoro už $548, 
948,853, o iszsiunte in ta pati 
laika tavoro už $2,686,692,437. 
...25 užmuszti per susimuszi- 

ma strytkariu.
Johnstown, Pa.— Per susi- 

muszima jin pripildintu stryt
kariu, likos užmuszta 25 pasa- 
žieriai o daugelis likos sužeis
tais. Nelaime atsitiko ant 
Cambria linijos arti Echo.

ATSAKYMAI.
Del daugelio.— Jau nekarta 

kalbėjom, jog surasti gimines 
Lietuvoja yra labai sunku ir 
negalimu daigtu, nes iszsisklai 
dinia po visas szalis ir nežinia 
kur juju jieszkoti. Turite 
laukt pakol patis neatsiszauks 
per amerikoniszkus laikrasz- 
czius. Ant tolimesniu užklau- 
symu apie szita dalyka visai 
neatsakinesime.
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KAS GIRDĖT?
“Santaikoja” iszejnanczio- 

ja Cleveland, Ohio, skaitome 
sekancziai apie permaina tojo 

‘' MTkrksz'czio:
“Sziuomi apreikszkiu vi

siems “Santaikos” skaityto
jams, kad su sziuom numeriu 
‘.‘Santaika” sustoja ėjus, reisz 
kia, -szis numeris yra paskuti
niu. Ant toliaus, vieton “San 
taikos” eis kitas laikrasztis 

y “Dirva”, kuri leis tam tikra 
U bendrija, The Ohio Lithua

nian Publishing Company.
-. “Dirva”, užimdama ‘‘San
taikos” vieta, eis tomis paczio- 
mis dienomis, kas savaite. Pir
mas numeris iszeis ateinanczia

Po, visos eiles kontrakciju 
invairiu Philadelphijos laik- 
rasž^ziu leidėjai nutarė pradė
ti leisti laikraszezius mažes
nius, tysumažinti puslapiu 
skaitliu. Del popieros stokos 
ir pabrangimo nebegali iszsi- 
versti.

Francuzijoi dabar gema dau 
giau vaiku nekaip mergaicziu. 
— Žinoma! Gamta turi patai
syt ta, ka žmogus per savo ak 
luma kariszkai naikima.

Apskaityta, buk turtas Suv. 
Steitu nusideda isz 190 ir 9 
nolius, arba ant kožnos galvos 
pripuola po 19 ir 2 nolius.

Oj tie uoliai! Milijonieriai 
turi viską - vargszai nolius ar- 
'ba centus!

Po visa Pennsylvania saliu- 
ninkai pametineja karczemas 
ir ymasiuž kitokio darbo. Prie 
žastis tame yra, buk vilnis blai 
vystės užėjo po visa steita ir 
kaip rodos atej nanti meta bus 
su saliunais blogiau. Mieste 
Filadelfijoi randasi apie 250 
saliunai ant pardavimo. Badai 
miestai Pittsburgas, Skranton, 
York ir kiti atejnanti meta pa 
siliks sausais. Visur iszmintin- 
gesni saliuninkai iszpardavine- 
j'a biznius, nes žino jagu lauks 
lig kito meto, tai už savo vie
tas nieko negaus.

“Birzevyja Wiedomosti” 
skelbe, buk naudojimas svai- 
ginancziu gėrimu labai kyla 
Rosijoi, norints “labai rustai” 
yra uždraudžema naudoti tuo
sius gėrimus per civiliszka val
džia. Ant patvirtinimo savo 
užmetinejimu, tasai laikrasztis 
raszb buk in pirmutinius pen- 
kis menesius szio meto parduo 
ta Rosijoi 7,669,706 galonu 
alkohaliaus. Pagal ministerio 
finansų, tai slaptingu varytoju 
arielkos užaugo ant septiniu 
kartu daugiau in (laika 12 me
nesiu. Nuo Sausio lig 31 Ge
gužio aresztavota 4629 už slap 
tinga dirbimą arielkos.

Pasirodė, jog ne tik pas mus 
popiera pabrango nes visoi Ro 
sijoi teipgi baisei pabrango. 
Žinios skelbe buk Szvedijoi, 
ir Finlandijoi, kurios pristato 
popiera konia del visos Euro
pos, iszdirbimas popieros kasz- 
tuoja dabar nuo 200 lig 300 
procento daugiau.

Vienas lietuvis mokytojas 
kreipės in Danijos Raudonajy 
Kryžių, praszydamas sužinoti 
ar gyvi jo gimines pasilikę 
Lietuvoje. Kaikuriams laikui 

| praslinkus, jis gavo atsakyma 
apie visas užklaustasias ypa- 
tas.

Ir mes galime pabandyti to- 
kiuo pat budu sužinoti apie gi 
mines, pasilikusias Lietuvoje. 
Adresuokite ’ *laiszka szitaip 
Dania, Croix Ruoge. Danoise. 
Copenhague. Agence dės pri- 
sonniers de guere. Section 
Rusze. Kas nemoka raszyti 
francuziszkai, angliszkai, ar 
vokiszkai, gali raszyti rusisz- 
kai.

Dvte Of Aosta.,

Po jojo vadovyste italiszki kareiviai paėmė 
Gorica.

Kuning. Aosta, gyminaitis karaliaus Viktoriaus Emanue 
liaus vede italiszkus pulkus pasekmingai ant Goricos ir' da ve
jasi paskui Austrus.

"fflTTTri- .—j

Žmogeliai, kad vidurdienis 
buvoppasidare akysia tamsu.

Tuom laik Taurukas nenu
siminė ir tarė:

1 Skaitome lenkiszkam laik- 
rasztije “Straž” kuriame ko
kia duktė Jevos, szauke savo 
sesutes, idant lavintųsi ant.... 
kuningu.

O gal toji moterele ar panai
te niekad neskaitė, ka Szv. Po- 
vylas pasakė, jog: “Motere 
ne turi balso bažnyczioje? — 
Žinoma, nesikalba czionais 
apie bažnytinius chorus, kur 
moteriszki balsai ir teip už 
daug klykia.

Nesenei Detroite mirė kokis 
tai Mikola Caplis, kuris visa sa 
vo turtą susidedanti isz dvieju 
milijonu doleriu užrasze Ry- 
mo-katalikiszkai diecezijų, o 
jojo motyna ir dvi sesers aplai- 
ke tiktai po penkis dolerius. 
Biskupas Foley viso palikimo 
neprieme ir puse piningu su
gražino likusiai gyminiai, tvir
tindamas, jog toksai palikimas 
nesutinka su krikszczioniszku 
tikėjimu. — Da geriau ir isz- 
mintingiau butu padaręs tasai 
biskupas jeigu butu viską aty- 
daves o pasilikęs sau penkinia 
ant misziu.

Pigus kopūstai ir laszi
niu paltis.

Miestelij P***gyveno skųst- 
barzdis, ‘Bvadinosi Taurukas, 
del visu pažinstamas. Neskuto 
jis po teisybei barzdų, nes gy
dė žmonis ba ve — buvo vais-

— Ne pyk už tai, mano 
Baltramiejau, asz ka darau, 
gerai darau, ba ve tavo dantų 
szaknys labai ilgos, tai turėjau 
kita isztraukti, kad skaudama 
galeczia geriaus isztraukt. Pa
matysi pats.

Laikia, kada Baltrus isz 
burnos krauja spaude, kasžin 
ka pasznnbždejo Taurukas del 
savo tarno, ka pas jin mokino, 
si. Mokinis eme špilka ir už- 
pakalij už kėdės stojo. Tau
rukas ėmėsi antru kartu prie 
danties. Kada suemias dantį 
truktelėjo, mokinis 'dure su 
špilka in pasturgali, jog net 
Baltrus paszoko — danti isz. 
lupo.

— O teisybe, ponas dakta
ria — tarė Baltrus, spjauda
mas krauja isz burnos tei
sybe, kad szaknya gilei buvo, 
ba pajutau, kaip net man se- 
dyneja atliepe!

Su džiaugsmu užmokėjo už 
isztraukima danties, o kada 
Taurukas paklausė, ar neturė
tu jam parduot pora kapu ko
pūstu — prižadėjo ka pigiau
siai parduot.

Taurukas ne po ilgam ga
vo kopūstus, nes užmokėt ne 
galėjo, ba daktarėlis niekados 
piningu neturėjo,per ka priža
dėjo kita syki užmokėt.

Tuom laik bego nedelia po 
nedeliai, o Taurukas suvis apie 
užmokesti už kopūstus užmir- 
szo, kad ir kas diena kopūstus 
valgė. Baltrus kelis syk buvo 
piningu, nes tas ’vis iszsisuko 
sakydamas, kad turi Bėgt pas 
ligoni — ir teip vis Baltrus 
gryždavu su niekuom namon.

Viena karta J iszsirenge Bal
trus ant tikro atimt piningus, 
ba jam labai buvo reikalingi o 
ir rūpėjo. Kada atėjo, rado 
daktara namie, nes tas paszo- 
kias, neva iszsigandias, paszau- 
ke:

— Del Dievo! o-gi kas tau 
Baltrau? Ar tu priepuoli ga
vai? Nuo ko tavo -veidas teip 
isztinias ?

Tai pasakias parode jam 
zerkola, ka padidina veidą. 
Kada Baltrus dirstelėjo, bai
siai persigando, ba tikrai pasi-
žiurėjas pamate savo galva 
kaip viedra.

— Kibą tave Baltrau
ba neszioja su tokia liga! —- 
reke Taurukas: — ar negalė
jai namie lovoja tysot. Juk 
tu vaikinia, už nedėlios pan- 
cziakas padžiausi. Turi ka 
greicziausiai apsiriszt galva 
sziltai ir tuojaus važiuot na
mon.

Tuojaus Taruukas eme po
ra vilnoniu autu ir apriszo 
Baltrui galva teip, kad tik no
sies galas buvo matyt, davė 
paskui kokios tai sriubos liep 
damas kas diena po szaukszta 
gerti ir pora nedeliu lovoja gu
lėti, ba jeigu to— girdi — ne
padarysi, bus po tavim.

Kada Baltrus parvažiavo na
mo, pati jo labai persigando, 
kaip pamate savo vyra aprisz- 
ta. t

— Oj-oj*-bj,Mkgdytiayklok 
lova ir iszvyrk remunaicziu, 
ba esmių siAis blogas — turiu 
rožia, kaltuha ir priepuoli gal
voja!

Per visa nedelia gulėjo Bal
trus lovoja’suszilias kaip pele, 
o smertis prie jo sėdėjo, ba 
teip daktaras pasakė.

Kada dvi nedelias iszgulejo 
pradėjo su paczios pagelba au
tus nuo galvos nuriszinet. Pa
mate pati, kad veidas nesu- 
tinias ir Baltrus, kada pasižiu
rėjo in savo zerkola, labai 
džiaugėsi, už ka ant rytojaus

nuvažiavo pas daktara, kad pa- 
dekavot.

Kada daktaras pamate inei I 
nanti Baltru, tuojaus pradėjo 
krapsztyti kiszeniu, nevos: 
jieszkodamas piningu, kuriu 
neturėjo, kad užmokėt už ko
pūstus. Nes Baltrus nenorėjo 
apie piningus neklausyti. Do
vanojo tuos kopūstus ir da ki
ta diena atveže palti lasziniu 
ir dekavodamas kalbėjo:

— Teip, ponas daktaria, 
kad ne jus, bucziau numirias.

...DIDĘLJS...SAPNORIUS
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visoki Burtai.

■ v —— — — :: 
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kia felczerium , o felczeris se
novės laikuosia, tai ir plaukus 
kirpdavo ir barzdas skustda- 
vo. Tai vela žmonis gydinda- 
vo — leisdavo krauja isz gis- 
lu ir taurias statydavo, trauk
davo dantis ir ne kurias dirbo 
mostis. Mokėjo grajint ant 
smuiko ir klerneto, per ka ne
retai grajindavo ant vestuvių. 
Žodžiu — buvo prie visko ti
ldąs — mėtytas ir vėtytas. 
Szposu buvo pilnas, kad ne 
viena paika apgavo ir apsuko.

Dideliu prietelelium del jo 
buvo Baltrus Lepszius, isz kai
mo Paikiszkių, netoli nuo to 
miestelio.

Lepszius laikais’ duodavo 
sau leist krauja, o kada tik ne
leisdavo, tai visa diegliai su-, 
imdavo.

Buvo tai rudens laikas. Kad 
pradėjo jam danti labai gelt, 
o tas buvo kiauras. Nubėgo 
tuojaus pas Tauri, kad duot 
isztraukt, ba negalėjo dalai- 
kyt.

Kada buvo jo stuboj, Tau- 
ris liepe sėst, paėmė replukias, 
o ve buvo, Tauris liepe sėst, 
paėmė replukias, o ve buvo 
per visa nakti nėmigias eme ir 
pasimilijo — vietoja skauda
mo danties, iszlupo sveika.

GENEROLAS CADORNA.
Italu generolas kuris surengė pasekmingai užklupima 

ant Goricos, kurio vaiskas plake, Austrhs per daugeli dienu 
pakol dasigavo prie miesto.

ISZ EUROPOS PAJIESKO.

Pajieszkau pusbroliu Tadeu- 
szo ir Benedikto Tanioszaicziu 
isz Skirsnemunės miestelio; 

(Yinco ir Jono Petraicziu isz- 
Jurbarko miestelio. Mano 'ad
resas: Russia., Petrograd, Po- 
dolskaja N 15 “Naujoji Lietu
va”. Perduoti Pranui Szvedui.

Marijona Kuzmickiene isz 
Suv. gub., Kalvarijos pav., kai
mo Balmanoniu jieszko broliu 
ii- pažįstamų Andriejaus Maks 
tutiš, Jurgio Kuzmicko. Vik- 
toros Kuzmicką, Simano Ku- 
ezinsko. Meldžiu atsiliepti. 
Mano adresas: Russia. Gorod 
Omsk, Alek^andrėvskaja uli- 
ca, ctoia.iN lylLiiotekii Komi- 
teL'ĄIp’i’i’anaė; jl.oi.

Ona Zaba Sųv. gub., Ma- 
riampoles pay., Mikoliszkiu 
valscz., kaimo Istraku jieszko 
broliu, Motiejaus, Juozapo Ža
bu ir sesers Elzbietos Zabaites. 
Mano adresas: Russia. Gorod 
Omsk, Alexandrovskaja ulica, 
d. N 1 Litovskii Komitet, Onie 
Zoba.

K. Batis jieszko dukters Ka
tarinos Batisziutes isz Suv. 
gub., kaimo Murinišzkes. Ma
no adresas: Russia. Gorod Pe
trograd, Upravlenie-Sievero- 
Zapadnoi, ž. — dorogi pismo- 
voditeliu 10-oi distancii P-nui 
eisui, perduoti Stepanu K. Ba
tistu

Ona (duktė Konstantino) 
Grigaite jieszko brolio Stanis
lovo Grigaiczio isz Kauno gub. 
Ukmergės pav., Szatu volos- 
ties, kaimo Leli. Atsiliepki. 
Russia,. Rtygęj.iReyelskaja. ui j 
ca N 56 kv. Onie Konstantino- 
vie Grigaitis.

Vaidelota

Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c, 
W. D. Boczkowski-Co. - Mahanoy City, Pa. 

“Slaptybe AntgraHo’* 
--------- 1 —— ---------- . a—-------------------------------------------------------------------------

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” A?
2G2 puslapiu-Preke 35c. VT. D. Boczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa.

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

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

r™ ISTORINES KNYGOS ,
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Tngrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 

gi No. 2 — Kunigo Paslaptį®; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Prekė 35c B
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c

Įjį No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus. Preke 25c K 

g Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.
į W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.“VAIDELOTA”

Apysaka isz

Lietuviu Senovės Gyvenimo 

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

Lietuviszkasj 
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga...
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu

WHI .A’J 'i * *

PasaktHr istorijų. x ~ «
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 

tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis | 
tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co.,

Mahanoy City, Pa.

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas........... ........................... ......................... ...

Ulyczia.........................................  !

Miestas......................................... t..............



Naktis ant Kares Lauko

Ji klūpojo pas viena sužeis
ta kareivi kuris baigė gerti 
paskutini lasza pieno. Dabar 
ji atsistojo, nes jau szeszeliai 
nevidonu buvo atsitolinę. Ji 
nežinojo kad vienas Vokietis 
buvo pasislepiąs už kupelio 
szieno ir jis ja pamate. Sztai 
didelis skausmas perejo per 
jos peti didesnis dar skausmas 
ir už dantų skaudejima, ir 
skaudesnis už ausies gėlimą. Ji 
tik skaudžiai sudejavo, akye 
pasirodė tamsu ir ji griuvo ant 
žemes szale sužeisto kareivio.

* # *
Kada ji pabudo ir atidarė 

akis, ji gulėjo lovoje bet ne na 
mie pas motina tiktai ligonbu- 
teje ir ligoniu dažiureto sėdėjo 
szale jos lovos. Jos galvoje zva 
nijo kaip varpais ir ji nega
lėjo mislyti.

Buvo labai susirupinusi, 
kad ji nežinojo kur yra jos 
Motinėlė, brolis Lois ir ah kur 
yra brangus jos brolis Charles. 
Visas pareitos nakties atsitiki
mas teip ja buvo perjiemes, 
kad ji norėjo szokti isz lovos. 
Prižiūrėtoja ligoniu paguldė, 
jia vela gražiai ant lovos.

“Tamistos esat sužeista — 
jus negalit judinties,” kalbėjo 
dažiuretoja.

Marite pradėjo verkti.
“Ar jumi labai skauda?” 

kalbėjo dažiuretoja dedama sa 
vo szalta ranka ant Marites 
kaktos.

“Man nelabai skauda,” kal
bėjo verkdama Marite.” Asz 
negerai padariau kad asz nėra 
dau savo broli Charles, ir da
bar mano Motinėlė nežino kur 
asz eįmiu ir ji bus dar dau
giau susirupinusi negu pir
miau. Ji dabar mislis kad ir 
asz pražuvau teip, kaip mano 
brolis Charles”.

“Esi drąsi mergaite ir ejote 
pagelbeti sužeistus kareivius,” 
(Laibėju prižiūrėtoja szypsoda- 
ma. “Jumis perszove per peti. 
Mes viską girdėjome apie tai 
ir turim eiti pasakyti karei
viams, nes jie visi apie tave

klausė. Jie nori žinoti kaip ta
vo sveikata. Asz pasirūpinsiu 
kad jusu motinėlė gautu žine 
apie jumis. Pasakyk man savo 
varda ir kur gyvenat.”

“Ji Madame Courtois, ir ji 
buna Tamines kaime pas savo 
drauge, bet ji ten negyveno. 
Mes apie nedele laiko turėjo
me apleisti savo maža nameli 
Alloux ir bėgti nuo vokie- 
ežiu.”

“Allank,” atkartojo dažiure 
tuja ligoniu. “Tai yra tas pats 
kaimas kur mano Belgiszkas 
kareivis gyveno. Kaip jūs sa
kėt jusu vardas buvo?”

“Courtais,” kalbėjo Marite.
“Tai ir jo tokia pat pravar

de,” kalbėjo dažiuretoja.

SAULE

Priėmimas Angliszku Kareiviu Parižiuje Francuzijoi ka tik po Musziui su Vokiecziais.
Dabar Maryte su nepapras

tu greitumu sėdos ant lovos 
tartum ji jokio skaudėjimo 
nejautė.

“Ar kareivis vadinamas 
Courtais — ar jis butu 
Charles?” paszauke Maryte. 
“Ar jus ji regėjot?”

“Teip Namuro ligonbuteje. 
Charles Courtois buvo jo var
das drūtas gražus vaikinas da
bar asz galiu matyti kad tu 
jam suvisu panaszi. Asz ji pri
žiūrėjau ir asz ji visados va
dindavau mano Belgijos karei 
vis; dėlto kad jis tik vienas ka 
reivis ten buvo kuris paėjo isz 
Belgijos. Na ir tai stebuklin
gas atsitikimas, ir kokiu budu 
tu atsiradai ant kares lauko?”

“Teip,” atsake Maryte “Ma 
no motinėlė buvo labai nusimi 
nūs ba mes negavome apie jin 
jokios žinios ir mes bijojom 
kad jis sugrįžęs negales mus 
surasti: Visi kaimynai isz >kai- 
mo pabėgo su mumis ir nebus 
kas jam pasakytu jeigu jis su- 
grisztu. Kaip mano motinėlė 
bus linksma! Ar jis geresnis— 
pasakyk man kur jis dabar ran 
dasi?”

“Jo žaizda buvo labai pavo
jinga, bet baigia sugyti. Jis 
dar yra ligonbųteje Namur, 
nebus (langiaus kaip penkios 
mylios nuo czionai. Asz duo
siu žine jusu motinai apie jin 
tuomi paežiu laiku kaip asz 

siunsiu siuntini duoti jai žine 
apie tave.”

Maryte jausies visiszkai už 
gandinta.

Dažiuretoja buvo viena isz 
tu moterų kūrei viskas buvo 
galima. Ji pajieszkojo siuntini 
kuris nujojo in Tamines, ir už 
keliu valandų Madame Cour- 
tais žinojo kad Maryte ir 
Charles randas gyvi ir tuojaus 
iszsireuge eiti juos atlankyti. 
Kada ji atėjo in ligonbuti ku
riame buvo Maryte ji girdėjo 
linksmus balsus kareiviu.

“Tai yra kareiviai kuriuos 
Maryte aplanke ant muszio 
lauko jie dabar sveikina Mary 
te kada ji iszejoisz pavojaus,” 

paaiszkino jia dažiuretoja ligo 
niu. “Ji dabar yra tarpe ju lai
koma už didvire — maža mer
gaite kuri atėjo ant kares lau
ko jieszkoti savo brolio idant 
numažinti rūpesti savo motinai 
ir pastiprino troksztanczius ka 
reivius, kurie gulėjo sužeisti 
ant muszio lauko. Tikrai jiu 
sziadiena yra tarpe ju didvyre.”

— Sulietuvino K. Gedminas.

Skaitykite 
“SAULE”

'tow'F 5' •

Netikėjo.
Ponas in žydą: — Žiūrėk 

Judeli kokis puikus szuo, ’ 
Brangei po teisybei kasztuoje, 
nes ir yra in ka pažiūrėt.

— Uj, as niekad ne tikėjau, 
jog us taip mažus pynigus, 
teip dideliam sumyje.

Tik vaktavo.
Sudže: — Ar ir tasai kitas 

driaumedis buvo drauge su ta
vim vogt?

— Ne, ponas sudže, jisai 
tik vaktavo, ar kas nemato.

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE , “SAULE”

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 4 dvi-centines, kam mo
kėti po 50c. iki $1. Czia gausite 
konia dykai. Szitas apgarsini
mas tik ant trumpo laiko todėl 
pasinaudokite- szendien. Raszy 
kite ant szito adreso:

B. SPECIALTY, 
Box 9, Sta. W., 

Brooklyn, N. NY.

I
ŠKAITYK

Moraliszka Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

Tikriauses Kabala, arba atidengimas E9 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas ■ 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, g 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku H 
Preke ... - 10c n

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

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

533 VERTES KNYGŲ UZ $1-^|
SETAS No. 1.

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaiku. Velniszkas kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paczia. 
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturteduktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu ka ketina antra karta apsipacziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. 
Protas ant proto. Graži istorije.

SETAS No. 2.
Prake kta. Andrius sakalukas. Varginga elmana ir karalaite revelija. Apie karatu sultoną. Apie žalnieru,.. ,,p paganius. 
Talmudo paslaptys. Peleniute. Apie du brolius varguti ir skuputi. Doras gyvenimas.! Privesta linksmybe. Apie vargingo 
žmogaus sunu. Apie tris užkeiktai karalaus du kteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3.
Ragana. Apie kelauninkajona. Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. Kunigo paslaptis. In merika. Pakaruoklis. Po laikui. 
Onytės laimes. Per neatsargumą in balta vergija, Vieszpats Jėzus ir miszko medžiei. Žvake. Del pi natiniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi ir žvaigždes. Meszla-veržis. Grapas. Ėgli, arzuoles ir uosis, budyne.

SETAS No. 4.
Graži istoriji. Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekta nekaltybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto kad ant 
gero neiszejtu. Kaip joniszkei apvogė saiga. Atidengta žudinsta. Žmogus be szirdies. Užmirszi. Pranaszavimas apie moteres. 
Iszgialbeta peralinika. Dz iko pasaka apie Jezusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbaluj bažnyczia. Stebuklingas 
akmuo. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci atitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakaites apie čigonus. 
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime. Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila. 
Kapitonas stormfield.danguje. Pabėgėlė.

SETAS No. 6.
Vaidelota. Berbele. Mokytoja. Velniszkas tyltas ant upes nemuno. Auklėjimas sveiko ir serganczio kudiko. ITerodas boba. 
Kas nepažinita dievo tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes in szviesa. Pasitaisius prasižengėlis. Duktė malkakerczio. Apie 
Kupcziaus sunu jurgi. Apie kapitoną tumka ir jio denczika. Vargingas gyvenimas ir smertis. Javarovas ir jio klintis. Gaidžio 
pamokslas. NebĮutus daiktus. Tris raiczius. Tris pamokinimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. Dusze pakutavojeneze liepoje. 
Apie ne szvaru. Apie labai dideli szelmi. Sidabro stikline arba sakyk visada teisybe. Dorybe ir milaszirdingumas. Paskutinis 
pinigas. Pražuvę miszkai. Apleista naszlaite- Jieszkok aukso szirdyje- Lape ir vynuoges.

Kas pirks Didele Knyga 
po vardu:

‘KAPITONAS VELNIAS’ 
kuri parsiduoda už $1.00, 

gaus kitokiu Knygų 
vertes SI DYKAI!

Randasi 12 Setu Knygų. 
Kas pirks knyga “Kapitonas 
Velnias” ir mumis prisius 
$1.00, tas gales sau iszsiri- 
nkti bile koki seta žeminus 
padėtu Knygų DOVANA 
prie knygos:

‘Kapitonas V elnias.’
Jaigu pirktumėt szitos 

knygos isz musu kataloga 
tai turėtumėt mokėti Doleri, 
bet kas ‘pirks knyga: 
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri 
tada gauna bile koki seta 
knygų DYKAI.

Mes apmokame prisiūti mo 
kasztus.

Szitas pardavimas, tik ant 
trumpo laiko.

SETAS No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbajninkn. Balada. Malūnas girrioje. Paskutines miszios. Irlanda. Robertas velnas. Medėjus. 
Kaip klizmas skripkorius liko turingu ponu. Kalnu gyventojus. Kaukazo belaisvis. Lozorius. Narsi mergina. Už vydus Vyras. 
Jurgis skaptukas. Ergelei pono morkaus. Du ar keturi: Svietas dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žydai kaimuose. 
Nevidonas.

SETAS No. 8.
Neužmokamas Žiedas.' Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szventa 
žemė. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu ir dukterį: Kajimas. Drūta petra. Joną Nuogali. 
Valdamieris. Bedalis.

SETAS No. 9.
Parisians nuskurelis: Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis pankui Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyra- 
Apie smaka ir nikita. Dėde isz amerikos. Pasaka man o dedei, dzūko pasak i. Viena nedele tiisybis. Iszgydintas. Nedora 
dede. Apsigavo- Valkata. Paukszteles Jezuio. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. Kokszta 
ant salos dago- Ingrabanas.

SETAS No. 10.
Sūnūs mal kiaus. Iszklausyta malda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus- Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl bailia-s 
neleido in dangų. Bausme už szyk zluma. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentejimo nantoj. Hau! haul bau 
Apie stebuklinga puodą- Duktė mariu. Sruolis isz lietuves. Dvarine pana- Baisi istorije.

SETAS No. 11.
Doras gyvenimas- Trys užkeiktos karalaus dukters. Bloznas kuris buvo protingesnis už savo poną. Anglonus isz valencijos. Kožnas 
daigias turi savo vieta. Ka pasakė katras paeziuojes. Janaszas korczakai. Vaitas szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis joiiukas karalium Graži haremo nevalnike- Luoszis. Istorija vienos motinos. Vaikucziu plepėjimas.

SETAS No. 12.
Grafas ir meszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera- Del moterių ir apie moteres. Aukso mįsles garsingu rasztininku ir poetu. 
Cigonka arba pagriebta ir velei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas. Diedas ir boba. Apleista naszlaite- Keidosziu onute. 
Kaimynai- Kuo baczką prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus; Navatna lyga 
jr navatna gyduole. Du medejei. Inžeidingas neatbolnmnas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje. 
Namus sodas. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. Istorija isz 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite; Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles:

W. D. Boczkowski=Co., Mahanoy and A Street Mahanoy City, Pa.



SAULE

Žinios Vietines

— Sziadien In Dangų ėmi
mas Szv. P. M,

— Lietuviszka Diena” 
Lake Side. Tukstancziai su
važiuos musu tautiecziu.

— Iždavejas “Saules” W. 
D. Boczkauskas su savo paežiu 
le lankosi Atlantic City.

— Nedėlios vakara kokis 
tai apsvaigintas lenkelis užde
gė narna ant .Spruce uliczios už. 
ka likos aresztavotu.

— Panedelio ryta apie pu
siau trijų, užsidegė keturi tvar 
tai ant E. South Avė. vienam 
isz ju sudege ir arklys. Ble- 
des gana dydeles.

— Jaigu kas geistu pirkti 
puiku narna ant W. Spruce St., 
su visokeis intaisymais — pir
tis, garinis katilas ant apszil- 
dimo namo ir kitoki pagerini
mai randasi. Redyste parduos 
taji narna pigei-kuris pirmiau
sia atsiszauks in redakcijos 
‘ ‘ Saules. ’ ’

SPECIALISZKI TREINAI 
in East Mahanoy Junction

Ant Readingo geležinkelio

TAUTISZKA DIENA

ANTROS TAUTIŠKOS

Lietuviu Dienos
EAST MAHANOY JUNCTION, RUGP. 15, 1916

utarninke 15 AUGUSTO.
Isz Preke Apleidžia

Shamokin 85c. 10:25
Excelsior 75c. 10:37
Mt. Carmel 65c. 10:35
Mt. Carmel Jet. 65c. 10:47
Locust Gap 60c. 10:51
Gordon 60c. 9:00
Ashland 55c. 9:07
Girardville 50c. 9:15
Shenandoah 50c. 8:55
Shaft 50c. 9:00
Lost Creek 50c. 9:04
Mahanoy Plane 45c. 9:21
Maizeville 45c. 9:24
Gilberton 35c. 9:28
Saint Nicholas 35c. 9:33
Mahanoy City 25c. 9:39
Tamaqua 25c. ......
Vaikams nog 5 lig 12 metu

puse prekes
BESU Pasažieriai isz Shaft 

Lost Creek, ir Maizvilles turi 
pirkti tikietus ant treinu nog 
konduktorių.

Grįžtant adgal apleis E. Ma 
hanoy Junction 8:00 ad. vaka
re lig Gordono; ir 9:10 in She 
nandoah, Mt. Carmel, Shamo
kin ir t. t.

Specialiszki treinai apleis 
Mahanoju 9:00 ir 10:20 ad. 
priesz piet. 12:50, 3:25 ir 6:2C 
popiet. Grįžtant adgal apleis 
E. Mahanoy Junction 5:05. 
6:55, 8:20 ir *10:00 vakare.

Specialiszki treinai apleis 
Tamaqua in E. Mahanoy June 
tion ant 11:10 ir 1:40 o apleis 
E. Mahanoy Junction in Tama 
qua 10:40 priesz piet ir 8:00 va 
kare.

TVARKA.
10 vai. Mišios ir Pamokslas.
11 ligi 1 vai. Prakalbėlė, benas, pietus ir pasilsys.
1 ligi 3 vai. Base-ball Minersville ir Mahanojaus team 

ir Liet. Tautiški žaislai.
3 ligi 4 vai. Lenktynės, virvės traukimas ir tt.
4 ligi 7 vai. Dainos ir prakalbos.

Dainuos atskirai šie chorai:
Minersvilles vadovaujant p. J. Mikutavičiui.
New Philadelphijoą vadovaujant p. A. Gudaičiui.
Mahanojaus vadovaujant p. St. Šimkui.
Maizevilles vadovaujant p. J. Demkui.
Mt. Carmelio vadovaujant p. J. Šaurui.
Shamokin vadovaujant p. J. Rakiečiui.

Tie chorai prisižadėjo dainuoti išanksto, gal prisidės ir daugiau 
Tie visi chorai suvienyti vadovaujant p. St. Šimkui padainuos 
šias dainas:

a) Beauštant aušrelė, b) Ant tėvelio dvaro, c) Einu per 
dvareli, d) Lietuva Tėvyne musu.

Protarpiais kalbės kun. Dr. V. Bartuška, St. Šimkus, kun. 
Dr. P. Augustaitis.

PASTABOS:- Virš minėti dalykai bus Lakeside parke 
ant kalnelio aptvertame darže. Inžanga 10c. Tikietas'giliuos 
visai dienai.

2. Lietuviu šokiai bus nog 1 vai. ligi 5 vai. ir nog 7 vai. 
ligi 9 vai. vakare saleje ties stočia Lake Side parke.

3. Lietuviai Dienos rengėjai turės savo gėrimu, užkan
džiu ir loterijų budeles girioje ant kalnelio Lakeside parke. 
Budos pažymėtos Liet, iškabomis.

4. Kiekviena rengianti šia Diena kolonija turės savo 
komitetus ir auku rinkėjas, pasižymėjusias vinodais kaspinais. 
?as tuos žmones reikia pirktis tikietus valgiams ir kitiems 
iaigtams gauti.

5. Grynas pelnas iš visu viršminėtu dalyku eis nukentėju 
sienas nog karės lietuviams sušelpti.

6. Beto Lietuviai gauna pelno dešimta nuošimti iš 
siu svetimtaučiu bizniu: Lake Side maudyklių, luoteliu ir karu
selių. Lakewood parkas mum neduoda nieko, dėlto patariama 
<ad kiekvienas Lietuvis atkreiptu in ta atyda. Neužmirškite 
kad “Lietuviu Diena” bus vien tik Lake Side parke.

Broliai ir Sesės! pasirodykime šiandien tikrais Lietu
viais : elgkimės blaivai ir padoriai, kalbėkimės visad lietuviškai 
ir savo skatiku sušelpkime badaujančius.

Centralis L. T. Dienos renginio komitetas:
Pirmininkas — V. Jusaitis.

Vice-Pirmininkas — kun. J. Valaitis.
Sekretorius — St. Petruškeyičius. 
Kasininkas — A. Glinskas.
Finansų sek. — p-le. Kelminskaite.

’u.

Geras Apetitas, 
dideliai remiasi ant skilvio ge
rumo, o skilvio gerumas remia 
si ant veiklumo virinimo apa
rato. Skaityk, kaip Severos 
Gyvasties Balsames (Severą’s 
Balsam of Life) atitaiso skil
vio betvarkes: “Nors asz ken 
tėjau per du metu, bet dabar 
baigiu sveikti. Turiu gera 
apetitą, galiu dirbti ir jaueziuo 
si labai gerai pasidekavuojant 
Severos Gyvasties Balsamui. 
Szirdingai rekomenduoju ji vi
siems nusilpnusiems” Andrew 
Koren, Logansport, Pa.— Seve 
ros Gyvasties Balsamas yra la
bai geras preparatas nuo nevi- 
rinimo, dispepsijos, kepenų ne
veiklumo ir tu nesmagumu 
simptomu, būtent, — liežuvio 
apsitraukime, stokos apetito, 
nusilpnėjimo, blyksles ir skil
vio silpnumo. Kasztuoja 75c. 
Parsiduoda visur aptiekose, ar 
ba užsisakyk tiesiai nuo W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, la.
C. Sabanaitis isz Chicagos ra- 
szo apie knyga 1001 Naktų.

O dabar dekavoju tamstoms 
už knyga “Tūkstantis Naktų 
ir Viena” asz esiu labai dėkin
gas už teip labai puikus skaity 
mus, vėlinu savo broliams skai 
tytojams nusipirkti szita milži 
niszka knyga. Asz kol nebu
vau mates ir skaitės szitos kny 
gos tai gailėjausi $2 iszduoti, 
bet dabar pradėjau skaityti tai 
dabar nesigailu kad pirkau szi 
ta knyga.

Su guodone, 
Charles Sabanaitis.

644 W. 18-th St.
Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO

Trijų lubu namas po No. 
317-319 E. Centre St. Maha
noy City, Geram padėjime. 
Po 10 ruimu. Visoki intaisy- 
mai. Lotas 25 per 125 pėdu- 
Dasižinokite apie daugiaus 

(to 65)
Attorney Swank, 
34 W Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

pas,

ANT PARDAVIMO

Keturi geri arklei. Parsi
duos pigei už tai kad dar nau
dojame automobilius. Atsiszau 
kite pas: (-99 01)

Noonan Bros.,
E. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

Rusijos ir Vokiecziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikra- 
szczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo 
labiau giminaiezio pareiga yra 
užsakyti “SAULE” savo gi
minėms ir pažįstamiems Rusi
joj arba nelaisviams Vokietijoj

Preke in užsienius metams 
tik $3.50, pusei metu $1.75. 
“SAULE” nueina in visus Ru
sijos ir Vokietijos kampus (tik 
nežinoma, ar inleidžiama Di
džioj on Lietuvon, bet in Prusu 
Lietuva ir Vokietijon bei Au- 
strijon nelaisviams praleidžia
ma).

.Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

ANT PARDAVIMO
PUIKUS SALUNAS su Na

mais, mieste Tower City, Pa. 
Netoli geležinkelio stacijos. 
Lietuviais apgyventa. Parsi
duos neperbrangiai už tai kad 
locuininkas turi važuoti in 
virszutines isz priežasties kad 
vaikai tenais aplaike darbus. 
Biznis gerai eina. Atsiszauki
te ant adreso:

John Rickis,
Tower City, Pa..

(‘J T)

Meile ir budai tarp septiniu 
tautu.

Pamokinimai.

§ London.— 20 darbininku 
likos užmuszta o 150 sužeista 
dirbtuvėje amunicijos Buha- 
reste.

Kas ’pirks Didele Knyga po 
vardu:
“KAPITONAS VELNIAS” 
kuri parsiduoda už $1,00. 
gaus kitokiu Knygų vertes $1

DYKAI!
Randasi 12 Setu Knygų. Kas 

pirks knyga “Kapitonas Vel
nias” ir mumis prisius $1,00, 
tas gales sau iszsirinkti bile ko 
ki seta žemiaus padėtu Knygų 
DOVANA prie knygos:

“Kapitonas Velnias”.
Jeigu pirktumėt szitos kny

gos isz musu katalogu tai turė
tumėt mokėti Doleri, bet kas 
pirks knyga:

“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri tada 
gauna bile koki seta knygų 
DYKAI.

Mes apmokame prisiuntimo 
kasztus.

Szitas pardavimas tik ant 
trumpo laiko.

Anglikas mėgsta moteris aut 
pažiūros iszmintingas ir ne 
pliuszkias; lenkas mokintas ir 
oatogias; lietuvis drūta, riebia 
ir su pasoga; italijonas kuri 
įpie jin tupinėja; iszpanas kad 
pati kaip apie sveczia sukinė
jusi; vokietis, kad jo pati 
nuolatos dirbtu kaip kumele.

Anglikas kada mergina pa 
myli, tai geria degtiniu su van 
leniu; lenkas arielka; lietuvis 
dūsauja; italijonas ir iszpanas 
jeigu negauna tos, kuria pamp
ėjo, geria trucizna; prancūzas 
zampana, o vokietis maslian- 

kas.
Jeigu ka angliko pati pa

mėgsta, tai jis keliauja in svie 
ta; lenkas in ugi szokai ir ant 
peiliu eina už paezia; lietuvis 
galva kaso; italijonas dainuo
ja; prancūzas szoka, o vokietis 
spirgus valgo ir alų geria.

Jeigu anglikas katra myli, < 
anoji jo nenori, pasidaro sau 
gala; lenkas muszasi; lietuvis 
plusta ir keikia; italijonas ir 
iszpanas su sztilietu persiduria; 
prancūzas tuojaus kita merga 
pasijieszko, o vokietis nosi nu
leidžia ir jau kitos nejieszko.

Anglikas savo merga guodo 
ja; lenkas meilingas gromatas 
raszineja; lietuvis isz meiles in 
kupra savo mergai musza ir už 
rankos tašo; italijonas ir iszpa 
nas labai sergsti; prancūzas gi 
rla, o vokietis redo ir deszru

Kam per daug ragai užaugo.
Tam kiti ragus nulaužo.

Geriau ant svieto iszlaimesi, 
Kaip mažiau visko reikalausi.

Rodos ne kalti žodžei, 
O ir tiejei padaro blogai.

Kožnas keiksmas, 
Velniui džiaugsmas.

Toki žmonis protą turi, 
Kaip j ejei juokingai nusižiū

ri!
Bagotas del žmonių, 

Iszrodo labai mandru;
Kuprys tiesum, 

Ir dailum.
Žmonių nuomonėje piningas 

Yra labai galingas.
Didelis džiaugsmas, 

Didelis niekas.
Kvailys peike ta, 
Ka ne supranta.

Juom motina tamsesne, 
Tuom vaikai kvailesni.

Jeigu turteli t,ures:,
Tai apie savogeradeju neuž- 

mirszi.
Geresnis kąsnis duonos ramy. 

beje,
Negu mėsos prirentias busi ne

ramybėje.
Jeigu greitai nori pralobti, 

Tai turi kožna apsukti.

Ne turėsi niekad vargu, 
Jeigu saugosies! skolų.

Jeigu s'kole užmokėsi 
Tai dideli džiaugsma turėsi.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

Anglikas pradeda mylėt 
mergina kada jam paezios rei
kia ir tai tik del akies; lenkas 
isz duszios; lietuvis jlel paso 
gos; italijonas ir iszpanas myli 
kaip pasiutia, prancūzas iszto- 
lo, o vokietis daug mislija.

Ne niekszo skoliniko gana
♦ gerai bus, 

Jeigu in skole paimsi kad ir 
pelus.

SKAITYKITE

SKAITYKITE

SKAITYKITE

“SAULE”

“SAULE”

“SAULE”
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PUIKUS SKAITYMAI j
NAUJOS KNYGOS |

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioieriu” 
“Del moterių ir apie moteres 
“Aukso ruisles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giukę” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina" “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Prese 25oĮ

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” C~1L— 
knygos preke tik 25o,

Szitos

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

4 istorijos, 198 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

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

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, 
arba $1,25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.
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ANT PARDAVIMO
Didelis lotas 180 pėdu ilgio 

per 45į pėdu ploczio, namas 
ant dvieju familiju mieste New 
Castle, Pa. Kasiklos ir elektri- 
kinei karukai visai arti. Labai 
gražioj vietoj. Parsiduos pigei 
isz priežasties ligos ir senatvės. 
Atsiszaukite tuojaus pas.

(T5 Sny)
And. Aleknawicz.

Broad Mountain, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

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

ŠTAI TAMSTOS PROGA 
išmokti greitai Angljl 
kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasek
mingai mokina per 
pačtą visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir klesosc, die
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaigti Gram
mar ir High sehooles 
kursus.—Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių; įdek kelias mar- 
kesprisiuntimui kny
gos. IŠkirpęsprisiųsk 
kartu šį apgarsinimą-

Amerikoniška Mokykla, 1741 W. 47 St.. Chicago, III.,

American School 
of Languages

Amerikon iSlta 
Mokykla

DYKAI
CHMMO, ILLINOIS

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...
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ANT PARDAVIMO

Narrfai po No. 316 ir 318 E. 
Mahanoy St. Mahanoy City. 
Apie daugiaus atsiszaukite ant 
adreso. ('gg ‘Sny)

124 N. Jardin St.
Shenandoah, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY . CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 IV. Centre St., Mahanoy City, Pa.Geriausias būdas dėl įtrinimo

Neturi stokuot nei viename name 
D-ro Richter’io 

P&IH-ĘffELLEB
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washingtea Street, New York, N. Y.

NAUJAS ISZRADIMAS
Tukstancziai plikiu žmonių 

dastojo puikus plaukus o teip
gi sulaiko puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
del ataugymo plauku ir sudru, 
tinimo. Teipgi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuojaus prigebsti. Raszy
kite tuojaus ant adreso:

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

Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ks nuoatsakan- 
oziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude

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

W. J. Milei ’ F. G. Hornsby
INTEREST PAID ON SAVINGS 

nJ

ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... «1

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA f 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 
$150,000 ir vartoja szeme iaike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
.taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus 
in vifas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu 
ir kitokiu dokumentu reilalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

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

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

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

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

APRASZIMAS
Verte D. T. ir F. W. BOCZKAUSKAS

' Puslapiu - 6x9 col. Dydurno 
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
I.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Deris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesž Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, Štokas mums ~ 
szimta tukstaneziu frankui*

PREKE 50c 
NusiunCuo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Fa
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Zl Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

-$-

MOKAME Antra Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

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

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

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

Per metus musu sztoras buvo žinomas kaip sztoras 
geriu KARPETU ir DYVONU.

Preke eina augsztin ir velinam kožnam dar pirkti. Velna 
ir kvarba daugiaus kasztuoja todėl fabrikantai daugiaus 
ima už, KARPETUS. Pirkome dideli skaitli KARPETU ir 
DYVONU ir parduosim tuos ka turime už pigu preke.

LOVAS perkame visa kara ant syk ir parduodame 
LOVAS pigiau negu bile kokis sztoras visam steite.

Aplaikeme Naujos Mados Parlorinius 
Nauju Loncziu ir Stalu.

MahanoyCity - 
aJI KJ II r>l N C? Mount Carmel -

Siutus, teipgi

Shenandoah 
Lansford
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