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ISZ VISU SZALIU
Vyriausybe pavogė czebatus.

Odesa.— Charbine einantis
laikrasztis “Gyveninio Naujie
nos” pranesza: Iki 15 d. Lie
pos sziu metu per Vladivos
toko uosta Rusijon invežta 28,000,000 (28 milijonai) poru ba
tu, pasiutu Amerikoje. Ava
lai gabenta in Maskva, Petro
gradą, Odessa ir kitus miestus.
— Dvideszimt asz^oniu nu
lijonu poru —raszo toliau mine
tas laikrasztis — pilnai užten $
ka, idant apayus visus Rosijos
miestu gyventojus. Ir dar, gir /.•fe
BULGARAI BĖGA PALIKTA
di, kokis penketas milijonu po /CUŽMUSZTUOSIUS ANT
ru atliktu. Tuo tarpu Rosijoj
KARES LAUKO.
sziuo laiku jaueziamas tikras
avalu badas. Žmones net už
Bulgarai kurie spyrėsi prievyžas moka po keletą rubliu.
szais Anglikus prie upes Stru
Laikrasztis kibusią toliaus,
ma, Mahedonijoj, prasiszalino
kur
visi tie milijonai batu din
in kalnus Seres. Augszcziau
go. Atsakymas, žinoma, in ta
paveikslas parodo bėgdami pa
klausymą yra Trumpas: “Na- KELIAUJENCZIOS FORTE COS IR VIENAS ISZ FRANlikia užmusztuosius ant kares
CUZISZKU NARSUNU.
czalstvo znajet” (vyriausybe
lauko.
Žemiau matome bulžino.)
gariszka apieieriu atsisveiki
Paveikslas mums perstatų viena isz francuziszku apgink
Pradės dirbti mažesnius
nanti su savo ne užmusztu
luotu trakiu, kurie daug bledes padare vokiecziams.
Tuo
draugu, gailėdamasis, jog jin
degtukus.
sius tortinius trukius gali gabenti isz vietos in vieta labai grei
turi palikti paskui save.
Stockholm, Szįfclija. -SzvO tai. Žemiau perstato mums paveikslas viena isz franeuzisz
dijos degtuku dilu tuves nuta ku narsunu kuris pats paėmė in nelaisvia 20 vokiecziu, už
rė pradėti degtukus dirbti ma- ka aplaike auksini medali. Buvo jisai 42-sia musziuosia po
i
žesnius,‘migu kad iki sziol dirb Sommti i-r tik du-kartus likęs- sužeistu — kaiK:a in koja ir~pedavo. Sumažinimo priežastis, ti.
Sniegas Michigano Valstijoj. tai stoka puszies medžio. Mat
Daejo
milžiniszko turto isz
draugyscziu— Atsiskyrė.
Calumet, Mich. — Calumet iki sziol daug reikalingo deg
deszimtuku.
Oakland, Cal. — George
apielinkeje prisnigo apie du tuku iszdirbimui medžio SzveHeath innesze skunda in suda New York.— Praejta menesi coliu storumo sniego. Nuo de- dija aplaikydavo isz Rosijos.
Szuo.
ant persiskyrimo nuo savo pa- L. W. Woolworth, Menininkas szimties metu nebuvo tokio Dabar gi Rosijos valdžia už
Vienas ponas turėjo szuni.
czios Lottie, už tai buk apleidi- daugeliu kronui po visa Ame ankstybo sniego szioje apielin draudė iszgabeninia isz RosiSzuo labai buvo gudrus: jis
1,704 rusu suimta nelaisvėn.
neje savo namini darba, vai rika, žinomu kaipo “ferszto- keje.
jos medžio.
pats kas rytas nubėgdavo pas
Vienna.— Oficialis austru praneszimas^apie paskutini kepeja duonos pirkti. Paemes
kus ir priguli prie penkių drau rei” uždirbo tame menesije
Szvedijoj
degtuku
iszdirbine
Illinojus pardavė 225,000
gyscziu. Sudže tuom labai nu parduodamas tavoro už. $7,jimas yra vadovaujanti pramo dienu nuotikius Karpatuose skamba: “Pietuose nuo Dor dantimis keseli, kuriame jau
arkliu.
na Watra mes nustumeme rusus adgal per Negrą kloni. Su būdavo padėti pinigai, bėgda
si stebėjo szaukdamas: ‘ ‘ Ų-gi 348,418. Tosia kromosia ne
nes szaka.
ėmėme 217 nelaisviu ir užgriebėme 2 kulkosvaidžiu.
Prie vo pas kepeja; kepėjas, pini
prie kokiu draugyscziu ji pri parduoda tavora brangiau East St. Louis, III.— Steitas
Kirlibaba paskutiniu dienu musziuose pateko in musu rankas gus iszsiemes, dėdavo in keseli
guli?” Vyras apreiszke, jog kaip po deszimts centu. Ma Illinojus nuo 1914 meto parda
ISZ ROSIJOS.
penki rusu aficieriai ir 1097 kareiviai.
Septyni kulkosvai
priguli prie “Pythian Sisters, tot, ir isz deszimtuku galima vė del kariaujeneziu sklypu
kiek reikiant bandeliu, riestai
Ladies Maccabees, Rebekhas, dasidirbti milijonus, tik reike 225 tukstanezius arkliu kuriu Poltava.— Poltavos gyvento džiai buvo ežia kares laimikiu. Gi prie Smotrec 381 kareiviu niu, ir szuo nelietes namo juos
Pocahontas ir Heralds of Li žinot kaip bizni vesti o ypatin verte isznesza ant 40 milijonu ju draugijos pradėjo derybas ir 3 rusu aficieriai pateko nelaisvėn. Rusu kontratakos buvo parneszdavo.
gai nesigailet apsigafsyti laik- doleriu. Mulu pardavė 7000 Vladivostoke su japonu ir ame nepasekmingos. ”
berty.”
Viena karta ponas pastebėjo
už $995,000 doleriu.
Sudže ižgirdes tai davė tam raszcziuosia.
i ikiecziu firmomis. Draugi
kad vienos bandeles trūksta.
Lankytojui tuojaus persiskyri
Italu sklypas užkalbino 300 jos veda derybas, kad ainerikoKita diena vėl tas pats. Labai
arkliu ant statinio in trisde- niszkos ir japoniszkosios fir
mą.
nuostabu:
pirma niekuomet:
Rusai turi taipgi laimėjimu.
Štokas darbininku norints mo
szimts doleriu. Angliszki, fran mos aprūpintu jas avalais.
Petrograd.— Rusu kares sztabo praneszimas pažymi, taip neatsitikdavo.
ka geras algas.
Automobilei milžiniszkai
cuziszki ir belgiszki kupezei Mat Rosijoj pasidarė tikras
kad stiprios prieszu spėkos pradėjusios užpuolimus ant ju Ponas pasiryžo būtinai isztir
platinasi.
Spokane, Wash. — Pacific arkliu perka po 2000 arkliu avalu badas.
Karpatuose, in pietus nuo Domo Watra tose vietose, kur su ti, kas ežia kaltas.
Krasnojarsk. — Paviete
Harrisburg, Pa.— Steitas su Lime Co. pajieszko daugeli dar ant nedėlios isz Ameriko.
sieina Rumunijos, Transylvanijos ir Bukovinos rubežiai. Rytojaus sulaukus ,szuo ir
Kansk medžiotojai netikėtai
rinko nuo 1 Sausio, 1916 meto, bi ninku prižadėdami mokėti
Rusai sakosi atmusze smarkias austru vokiecziu atakas Kor- vėl su- kęseliu isz namu iszbeužtiko turtingas auksu ir szvi$2,285,123,50 už automobili po $3 ant dienos bet tuju nie
go. Iszejo pasėkomis ir po
moze ir Kirlibala apielinkeje ir net suėmė 1,200 nelaisviu.
nu vietas.
nius laisnus lig sziam menesiui kur negali aplaikyti.
Pastaruoju laiku rytiniam fronte prasidėjo musziai na- nas. Ir ka gi pamate? Szuo
ii lig pabaigai meto tikysi su Farmeriai ant Westu teip-gi § Washington, D. C.— Ran- Astrachan.— Kirgizu stepuo
nuo kepejo bėga tiesiai in siau
ju smarkumu.
rinkt $2,300,000. Didžiausias rugoje, jog negali aplaikyti daviszkas sveikatos bjuras ap se, Uszkaliap kaime, užregisra galvyte, kur po lipynėmis
numeris likos ižduotas No. darbininku, norints moka po garsina, buk nuo 1 July lig 25 tiuota susirgimai maru (“pa
gulėjo kažin koks kitas szuo,.Ii
225,606.
$2 ant dienos ir burda. Ryn- Sept, ant vaikiszko paraližaus vietre”.) Isz asztuoniu susir
gotas ir nuskurdęs iszima szuo
gusiu szeszi mirė. Bijomasi,
Iszsiunsta in užrubeži auto kejai obuoliu aplaiko nuo $1,75 apsirgo 23,262 ypatos.
Kariszki trupinėliai.
viena bandele ir duoda'savo li
kad epidemija neiszsipletotu.
mobiliu už $144,626,719, dau lig $2.
Petrogradas.
—
Rusu
submarinas
Tulen,
paėmė
turkiszka
gotajam draugui.
§ Memphis, Tenn.— Baisi Charkov.— Suvartotoji! drau
giausia in Rosije, Angliję ir Žodžiu, visur stoka visokiu
transportą,
kuris
gabeno
amunicije
ir
maista.
Laivas
rado

Kasdien darydavo taip gai
vėtra perpute narna užmuszda- gijos ir gubernijos smulkiojo
Teip-gi iszsiunsta darbininku, kuriu jokiu budu
Francija.
lestingasis szuo, ligi jo drau
ma asztuones ypatas. Mobile kredito.bankas užsakė Ameri si po vokiszka kamanda.
daugeli in Indija, Australija, negalima gauti. Farmeriu vai
gas
iszgijo. Tada vėl parneša
Bay keli laivelei nuskendo.
London.— Anglijos kariszkas ministeris apgarsino, buk
koj invairiu butiniausiu reik
Afrika ir South America.
davo tiek duonos, kiek reikeda
kai apleidineja farmas o nusi § Mount Carmel, Pa.— Szemenų. Tarpe kitko nupirkta reikalauja da kokia 800,000 kareiviu in begi szesziu menesiu. vo.
Czeverikai pabrango nuo 50 duoda in fabrikus amunicijos sziu metu Helena Havriku su
Petrogradas.— Rusai nusiuntė pagialba Rumunams prie
10,000 poru batu ir suderėta
kur uždirba po penkis dolerius degė ant smert laike nebuvimo
lig 75 centu.
rubežiaus
idant neinleistu vokiecziu.
Prancūzai nusiuntė * Praejta menesi Pennsyldaug muilo bei degtuku. Isz
ant
dienos.
tėvu
namie.
Mergaite
uždegs
vanijos fabrikuosią atsitiko
New York.— Wholeseleriai
viso supirko invairiu reikmenų daugeli aficieriu in pagialba karaliui.
szlebukes su zapalkoms.
pakele tomis dienomis nuo 50
246
visokiu nelaimiu.
daugiau kaip už 600,000 dole
Berlinas.— Vokiecziai paskandino Francuziszka kariszLuz
ernes
pavietas
auga.
* Naujoj Zelandijoj likos at riu.
lig 75 centu ant kožnos poros
ka laiva Gailia kuris gabeno 1000vfrancuziszku ir serbiszku * Tris gyslas anglies (viena
czeveriku ir kaip rodos czeve Wilkes-Barre, Pa.— Luzer- rasta nauji plocziai geležines
ant kitos) atrado francuziszki
kareiviu. Visi pražuvo.
* Marya Buffano, Itale, užrikai da daugiau pabrangs jei nes pavieto gyventojai szimet rudos.
inžinieriai ant salos Haiti.
London.— Rusai paliuosavo 22 szvediszkus laivus kurie
Danije uždraudė iszga- sijuoke ant smert ana diena
gu isz Europos neaplaikys kai daugiau yra turtingesneis ne
* Inejga iszpaniszko rando
radosi
pristovosia
su
visokeis
tavorais.
liu. Jeigu kare greitai neužsi kaip praejta meta, nes juju tur benima in užrubeži visokius Pottsville, Pa.
Liepos menesije daejo lig $15,*
Poni
Russell
Rage
paau

vaisius.
baigs, tai czeverikai pabrangs tas daejo lig $28,426,571. Ypa
Rymas.— Badai Hindenburgas negali apsiginti nuo už
po du dolerius ant poros ir tu tiszkas turtas daejna lig $13,* St. Louis, Mo. paženklino kavo dabar universitetui Syra puoli!. Jeigu toliaus allijentai kariaus teip smarkei tai lig * Pietinuosia Indijosia (po
rėsime mokėt už pora nuo 8 lig 035,500. Pavietas nuo padot- tris milijonus doleriu ant staty cuse, N. Y. 15 tukstancziu do pabaigai menesio payms in nelaisvia apie 100,000 vokiecziu ir valdže Danijos) randasi tiktai
leriu.
10 doleriu.
ku aplaiko szimta tukstancziu. I mo nauju mokslainiu.
pražudys 500,000.
[du automobilei.
__ j
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kautis atsitikimas užtvirtina mą. Paszventinime. dalybavo. ... — Kodėl gi taip tyli, neval
tai gana ajszkei.
apie 5000 žmonių ir draugys- ioji.’ į
Stanislovas Vasilauckas pri cziu — vietiniu ir isz aplinki — Nenoriu motutes grau
Prusiszki laikraszczei pranebuvęs nesenei isz Lietuvos in nes. Biskupas Thamas Beaven dinti! —atszove berniukas.
sza, buk Rosije neteko 7,500,Hazletona, dažinojo, buk jojo isz Springfield su asistencija
000 užmusztu, sužeistu ir pabrolis gyvena artimam kaime- lamingu Petraicziu isz GilbertDu broliu.
ymtn in nelaisvia kareiviu.
lije Stocktone. Iszsirenge Sta villes, Vasiliaucku isz WestvilO gal dabar rusiszki laikrasz
sis in sveczius pas broli Vinca. les ir-kitu laike ceremonijos pa Viename sodžiuje gyveno du
czei garsins buk Rusai drauge
Kokis buvo jojo nusistebėji szventinimo.
broliu. Vyresniojo buvo dide
su Prūsais neteko 7,500,005 ka
mas' kada pabaladojo in duris Prof. J. Czyžauckas su savo le szeima, jaunesniojo žmona ir
reiviu tebyreje kareje.
grinczios, ir pasisveikino su puikum choru susidedanezio vaikai buvo jau mirė. Abu
Žmonis kaip nieko apie tai
broliu, o tasai perstatė stovin- isz 60 giesmininku adgiedojo broliu labai mylėjosi, iszvien
nežinojo, taip ir nedažinos nie
czia motere bule tai jojo mote- puikes miszes.
darba dirbo ir savo pelnu dali
ko....
re, turinti ketvertą vaiku....
Prabaszczius Jakaitis užsi josi.
Stasis negalėjo tai iszkenste tarnavo didelia paguodone nuo Viena karta, po rugiapjutes,
Nekurie amerikoniszki pacze apskundė broli kuris likos už parapijonu už dideli darbsząvi kada rugiai jau gubose stove-,
džiai tvirtina, buk todėl Ame- darytas kalėjime už daug pa- ma ir pastatyma teip puikios jo, jaunesnysis nakti nubudęs,
rike tokia brangenybe, jog ame czysta ir 1.1.
bažnyczios ir surengimą teip tarė sau:
rikoniszkos moterėles ne yra
— Dievuli mano, kaip netei
Vincas paliko Europoje pa dideles parodos.
geros gaspadirielės, už daug
singai
mudu su broliu dalijaežiu ir keletą vaiku o pribuvęs,
gaiszina maisto, nes daugiau
in czionais greitai užmirszo Luzerne, Pa.— Spalio 4 die vos turtais! Brolis turi žmo
iszvęrda kaip sunaudoję.
apie jiaja apsivesdamas su ki na atsibuvo ekstra susirinki na, tiek vaiku — visiems rei
Kaip tai gerai apie tai kal
ta.
mas vietiniu draūgysczlu apie kia priteseti, visi aptaisyti. Jis
bėt apie tai tiems, kurie nepa
apsvarstima “Lietuvos Die daug reikalauja, o asz vienas
žysta kas tai trubinimas žarnų
esu: man nedaug tereikia. Mie
kada žmogus yra alkanas. Gal Isz priežasties dideles bran nai.” Susirinkimas atsibuvo lai, žinoma, atiduoeziau jam
but ir teisybe tame, nes galime genybes, vargingesnioje daliję ant sales p. A. Mockaiczio, ku turto dali. Bet asz broli žinau
kąltyt tik taisės amerikonisz- miesto New Yorke pradėjo mir ri atidarė prezidentas Jonas jis niekuomet nepanoręs dides
kas moterėles kuriuos nemoka ti vaikai isz bado. Teip tvirti Vabuta ir sekretorius Ant. Kat nes dalies imti.... Tai-gi, nu
Atstovai likos atvirt, nes musu ate j ves iszvere na H. Schlacht perdetinis pro- kevieze.
siunsti
isz
sekaneziu
draugys- ėjės ląukan, pridėsiu jam prie
Totiek kiek reikalinga o kartais tektiviszkos draugavęs.
cziu: Jokūbas Brukąs isz Szv. kiekvienos gubos bent po kelis
ir per mažai, kada vyras atejna liaus kalba jisai:
pėdelius.
Dz kasikiu.iszalkias ir suėstu Vaikai mirszta neturėdami Juozapo, Juozas Geretkauckas Taip pasakė — taip ir pada
] iri guliu ežio maisto ir pieno, isz Szv. Jono; S.Jurkszaitis isz
gumini ezelrata.
re.
srimtai vaiku ejna in mokslai- Szv. Benedikto; 28 kuopos S.
Jaunesniajam broliui namo
nes alkani o merginos ka uždir L. R. K. Teofile Maciejuniute;
Farmeris C. M. Nagle isz ba mažas algas, negalėdamos 77 kuopos Swoyers, Ant Katke sugryžus ir užmigus, nubudo
Nobleford, Alberta, užsejas iszsimaityt isz priežasties bran viezius; 67' kuopos Luzernes, vyresnysis, ir sako savo žmo
tūkstanti akeriu su kvieeziais, genybes, puolasi ant kelio pa Vincas Rigielis; Vitauto kliu- nai:
— Mano Maryte! Szirdi
surinko 52 buszelius nuo kožno leistuvystes. Padėjimas New bo B. Ziekas.
man
spaudžia, broli atsiminus.
akerio.
Yra tai didžiausias Yorke baisus!
Vienbalsei pasiliko nutarta
surinkimas ant svieto. Lig
idant kožna draugyste arba Vargszas vienas, kaip pirsztas,
sziam laikui tarne laike pirmykuopa iszrinktu po 5 ypatas pasiliko pasaulyje: nei vaiku,
Kaip žmonis dastoje turtus
bia farmeris isz Washingtono,
ant rinkimo auku 1 Lapkriczio. nei žmonos nebeturi. . Dažnai,
ir pasilieka trumpam laike mi
mums ežia krūvoje besilinks
kuris surinko 51 buszeliu nuo
lijonieriais parodo davadas
minant, jis gailesezio paimtas,
■skėriu.
amerikoniszko lekiotoj aus ir Wanamie, Pa.— Per storone vienas nulindęs isz pirkios isziszrastojo lekiamojo maszinu musu prabaszcziaus kun. Mi- eina. Kaip, gi asz norecziau
Sziadien Curtiso liaucko isz kataliku puses ir p. kuo nors ji nuraminti! Žinai
Moteryszka špilka nuo skry Curtisas.
bėles yra geriausiu innagiu lai fabrikas padirbinėja kas metas P. V. Kamaraucko isz tautie- ka, mano Rangioji: jei nelem
ke pareikalavimo, pradedant apie 10 tukstaneziu lekiamuju cziu puses, susitvėrė komitetas tu jam tarp laimingam būti,
nlio ginklo lig kepimui grybu. maszinu (aeroplanu) ir apie 5 del rinkimo auku del nukentė kaip mes esame ,tesie nors tur
jusiu musu tąutiecziu nuo ka
Bet niekas da negirdejo idant tukstanezius mbtoriu.
tingesnis u?( mus. Tai-gi',' jei
moteriszka špilka nuo skrybė Kovos menesije ,szio meto, res. 1 Lapkriczio. Komitetas su sutiksi, nueisiu ir pridėsiu po
lės galėtu būti perkūnsargiu. Curtisas pardavė savo fabriku sideda isz sziu:—kun. Miliauc- kelis pėdus jam prie kiekvie
Bet tas tikrai atsitiko Stevens už pusdevinto milijono doleriu kas, prez. A. E. Franka I Vice- nos jo gubeles.... Ar tinki?
Pointe, Wis., kur perkūnai tu amerikoniszkai kompanijai ku prez. J. Burinskas II Vice prez. Žmona mielai sutiko.
ri dideliu paguodone del mote- ri tuojaus praplatino bizni ant V. Kamarauckas ir J. Gaižauc- Ryto meta abu juodu pama
kas raszt. F. Kupstas kas. O.
riszkos lyties. Tula moterele milžiniszko laipsnio.
Priesz
te, kad ju gubu lygiai turima.
ejdama ulicze laike viesulos tu kare padirbinėjo Amerike vos Stravinskas, M. Karolius glob.
Dar pora kartu abu taip da
rejo taji atsitikima. Staigai szimta lekiamuju maszinu kas kasos. J. A. Lietuvninkas pre re, bet matydama, jog gubu
kokis tai perkunelis pabludes metas, o sziadien apie 800 kas sos kom. Arganizatoriai: J. nuolat vienoda, nutarė isztirti.
“nedrysias” trenke in josios menesis. Didesne dalis isz ju Sadauckas, J. Savukinas, P. — Eisiu, pasaugosiu, — abu
špilka skrybėlėje. Narsi mo ju buna siuncziami in Europa Szarksznas, J. Dabkeviczius, taria sau, — ir isztirsiu, kas
J. Venslovas, M. Padeginas.
terele neapalpo isz baimes, nes ir kitas dalis svieto.
ežia yra.
ineja in stuba ,persitikrino jog Du metus adgal Curtisas vos Komitetas darbuosis dykai Buvo graži naktis. Abu bro
perkunelis isztikruju trenke in viena maszina stenge padirbti ir tikymes surinkti kanuodau- liu iszejo saugoti, kiekvienas
špilka, iszdege skyle skrybėlė ant nedėlios. Teip tai kare giausia auku kurias nusiuns in in savo lauka. Ilgai juodu pa
je, apsvilino plaukus, bet gal vienus užmuszineje, o kitus pa Lietuva Raudonas Kryžius sislėpusiu tupėjo, bet nieko ne
Washingtone.
Nesigailėki
vos, nedriso dalipstet.
kelinėj a in milijonierius.
sulauksiu paėmė po kelis pė
me ir aukaukime kanuodaudus, ir nesza vienas'antrojo lau
giausia, nes kuom daugiau su
Ar girdėjo kada musu skai Popiera del spaudimo laik- rinkime tuom daugiau paleng kam Ir beeidama abu susiti
tytojai, idant kas piareikalau- raszeziu vela pabrango ir jeigu vinsime musu broliams Lietu ko.;
Tai tu ežia, Jonai! — suszutu deszimts tukstaneziu už, vie teip toliaus brangs, tai nekurie voje. — J. A. Lietuvninkas,
ko
pirmasis.
na szoki. Atsirado tokia mote ižduotojei bus priverstais su preso kom.
— Tai tu ežia, Petrai! —sa
rėle- ypatoje Onos Pietyszkie- laikyti leidimą laikraszcziu ir
ko antrasis.
nės isz West Hammond, kuri spaudimą visokiu knygų. ApDEL
MUSU
VAIKU.
Ir abu vienas antram puolė
persitikrino, buk szokis kuria laikeme žine nuo musu fabriko
ant kaklo. Ir apsiaszarojusiu
me dalybavo, yra tiek vertas. jog popiera da kelis centus pa
karsztai
pasibueziavo.
Innesze jiji skunda prieszais brangs atejnanti menesi. —
Jokūbą ir Mare Samoruckus, Tikra rugepjute del popieriniu
Kaimynai.
loenininku saliuno ir kitus, rei tinstu szimet, o ižduotojams
Pro musu kaima teka gilokalaudama virsz minėta suma laikraszcziu kiszenei vis dau
kas
upelis.
giau džiūsta, o prenumeratos
piningu.
Ant tilto stovėjo Strazdo Pet
vargei galima pakialt, nes skai
Szokis tasai atsibuvo praejta
Sūnūs.
rinkas
ir žiurėjo, kaip gražiai
tytojai manytu, jog ižduotojai
rudeni tame saliune. Vienas
nori greitai pralobt. Sziadien Mažas berniukas ėjo keliu. teka skaidrus to upelio vande
isz svecziu vardu “Juodas Jo
iždavinejimas laikraszczio vi Tuo tarpu dveji ratai bevažiuo nėlis. Nežinau, kaip tat atsi
nas” paprasze josios idant su
sai neužsimoka ir kaip tik ga jant sukliuvo. Vaikas laiku tikti galėjo, ar vaikui galvyte
juom szoktu. Isz pradžių atsi
nepasitraukė isz kelio, ir teki apsvaigo, ar sziaip kas pasida
lima iszejti ant savo.
sakinėjo, nes vėliaus iszejo
nis jam koja sulaužė. Parne- rė, tik eme ir inkrito vaikas
szokt su juom. “Juodas Jo
sze vargsza namo iszblyszkusi, upeliu. Butu ir prigėręs, bet
nas” paszokias su Ona nenorė
į ISZ L1ETUVISZKU skausmu aieziojanti. Jo moti kalvis, pamatęs nelaime, grei
jo užmokėt už “fundinima,, ir
na, ligota moteriszke, kuo neap tai pribėgo, szoko upėn, iszgelisz to pakylo musztyne, laike
KA1MELU
j alpo isz įszgasczio. Pamate ja bejo vaika ir parnesze tėve
kuriuo's Jonukas kirto Onai su
iszsigandus berniukas ir liovė liams.
stiklu in galva. Ona dabar Worcester, Mass.— Diena 12 si vaitojes.
Metams praslinkus, eme deg
tvirtina, buk pasiliko ant viso Spalio atsibuvo czionais pa- Atėjo daktaras, sudėjo, su ti kalvio namai. Nesuskubo
amžio subjaurinta ant veido ir szventinimas naujos lietuvisz- laužyta koja, sutvarste, apri- ne apsidairyti, ir visi namai bu
dabar reikalauna atliginimo. kos Szv. Kazimierio bažny- szo. Per visa ta laika berniu ve jau liepsnos apimti. Kal
czios kuri kasztuos $125,000. kas, dantis sukandės, tylėjo.
vis iszgelbejo žmona, ir vaikus
Kiek tai czionais Amerike at Prabaszczius Jakaitis nuo dau — Ar neskauda? — paklau viena tik, visu mažaji savo sū
.s i randa tokiu porelių ka turi geliu menesiu darbavosi idant sė jo daktaras.
neli, nulindusi kur isz baimes,paezes arba vyrus Lietuvoje, paszventinimas ir paroda turė — O j, ponuli, skauda, labai užmirszo isz namu isztrauktm
gyvena czionais su kitais? Se- tu kanuodidžiausia pasiseki skauda!
Pasilikusioje kudykio riksmą

KAS GIRDET?

ITALU APICIERIUS PASISLEPIĄS ANT SNIEGINIO KALNO TEMINA PALEISTA
SZUVI ANT AUSTRIJOKU.

iszgirdo Strazdas. Iszgirdes
szoko in paskendusius ugnyje,
pakrypusius ir griuvanezius
namus, isznesze laidyki ir ati
duodamas
kalviui tarė;
i
— Tu. man'aji iszgėlbejai,
■asz tavaji.-,.v -Auriu' Dievui,
kad man leido tau atsilyginti:
SKAITYKITE
SKAITYKITE

VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei metij $1.00.
Kanadoje metams $2.50; pusei metu $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

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

J. J. Pauksztis & Co.,
Brooklyn, New York.

120 Grand Street,

“SAULE”
“SAULE”

Lietuviszkas
FasaK'oriiis
...Labai Puiki ir Didele Knyga...
GOJLDideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
Pasakų ir istorijų.

K

K

K

::

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.
I"

•

' ...

”——■

-

r

į

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

■

Gerbemei:

. h

-

-

.

Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius

ant

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,
Vardas ................. ............................................. —
<f ! G i

Ulyczia............. j.d......n...1......................... .... .......
Miestas............ .............................. .......................

W. D. Boczkowski-Co.
•d-A-

.... ........................

...

Mahanoy City, Pa. /
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SAULE

DYKAI!

Ženklivi sveczei kurie ana diena atplaukė in Amerika. Amerikoniszkas ambasadoris James Gerard
su paczia sugrižio in Amerika isz Vokietijos. Paveiksle teipgi matoma Misš. Lillian Greuze
garsinga aktorka kuri pribuvo isz Anglijos, ir Mme. Lina Cavalieri garsinga dainininke.

Vertes Knygų už $1.00
Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS"
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu
Knygų vertes $1.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie
knygos “Kapitonas Velnias.”
SETAS No. 1

Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztininkai. Nedaryk skirtumo terp vaiku.
Velniszkas Kaziravimas.
Jieszkojo
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka
ketina antra karta apsipacziuoti.
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas
ant proto. Graži istorija.

Setas No. 7.

Ali-Baba ir keturesdeszimts razbaininku.
Balada.
Malūnas girrioje.
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuzmas skripkorius liko turingu ponu.
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvydus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo
randa, bet as jam sakau kad NUSIPIRKO “TŪKSTANTI
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
IR VIENA NAKTŲ“ KNY
tai melas!
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa .
GA IR UŽCZEDINO
Trukije ejnancziu prie rube- Prasidėjo ergelis ir turėjo
PININGU.
žiaus, sėdi vagone antros kla- storulis viską iszkraut isz kisos kelios ypatos ir konia kož- szeniu. Ant gilukio viskas už
...DIDELIS...
na isz juju yra užimtos slėpimu sibaigė pasekmingai, storulis Siuncziu szirdinga padekain kiszenius visokius daigtus užmokėjo tiktai 47 rublius vonia del redystes “Saules“
Setas No. 8.
už knyga “Tūkstantis ir viena
SETAS No. 2
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta ant kuriu turėjo užmokėti ak bausmes su akciza.
Prakeikta.
Andrius Sakalukas. alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne cizą. Staigai inejna žydas, o
Insiutes kaip szimta velniu, ■naktų,“ kurioje radau kanuoVarginga Elmana ir karalaite Reve- muno. Ketvirtas prisakymas Dievo.
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal Keliautoje in szventa žeme. Beda. matydamas kaip kokis tai seny sėdi storulis vagone visas inkai puikiausiu istorijų kokiu da sa
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. vas žmogelis deda in kiszenius tęs nuo piktumo, apsakinėda vo amžije ne esmių skaitės ir
Peleniute. Apie du brolius, Varguti Apie girrios sargo sunu ir dukterį:
Kada da tosios Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- visokius daigtus, atsigryžo jin mas apie savo atsitikima ki negirdėjas.
versta linksmybe. Apie vargingo žmo li. Valdamieris. Bedalis.
knygos
neturėjau,
tai vakarais
ji su užklausymu:
tiems pasažieriams ir Žydą, ku
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
Setas No. 9.
— Perpraszau poną, tegul ris jin teip puikei prigavo. Ne ėjau po “spikizes,“ prakerda Sapno.
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris
Szitoj knygutei teipgi randasi
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi
buvo protingesnis už savo poną.
vau
nuo
3
lig
4
doleriu
kas
va

man
pons
pasaka,
ka
veži
su
sa
praėjo
minutu,
kada
trūkis
ju

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
SETAS No. 3
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva vim?
dinėsi isz vietos, kad sztai atej karas, o dabar ta suezedinu ir Planetos ir visokį Burtai.
Ragana. Apie keliauninką Joną re. Pasaka apie geležini vyra. Apie
4
— Kodėl? Kas tau apejna na tasai Žydas in vagona ir be turiu namie puiku užsiėmimą
Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. smaka ir nikita. Dede isz Amerikos.
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. mano interesas? —atsiliepe sto jokios sarmatos sveikinasi su skaitydamas taja knyga ir ne
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per Viena nedele teisybes. Iszgydintas.
- 4«x6 coliu dydum
nemislinu valkiotis po kareze- 248 Puslapiu
neatsarguma in balta vergija. Viesz- Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. įas jegamastis.
» storuliu:
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai
— Ny, tai pone jegamastis — Sveikinu jam sviesiauses mas trindamas alkūnes prie ba
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris teje. Sugertuves traukije. Alute dūk
Preke szitos Knygos su nusiuntimo tiktai 50c,
io. Vėlinu kožnam nusipirkti
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos nieką neskadina! As jam va ponuli!
ir^*M^is. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. dago. Ingrabanas.
žiuoju ir Karaliaucziu ir žinau, — O tu prakeiktas smirde- taja puikia knyga o kožnas tu W. D. Boczkowski-Co.
Bud.-ne.
Mahanoy City, Pa
Setas No. 10.
rėtu linksma vakara namie
kur
tam
urednikas
jesko
tavoliau!
—
paszauke
storulis
užsiSETAS No. 1
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 10, as nori ponui darodit gerai, muosuodamas su lazda ant Žy skaitydamas teip puikes istoriPuiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal medėjus. Pranuko nelaimes. Audra.
jes. Kiti klauso mano apskai
D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
J"
262 puslapiu-Preke 35c.
kur
gali
tam
daigtam
paslėpti,
do
—
ir
da
tu
drysti
rodytis
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto Kodėl Baltraus neleido in dangų.
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- kad tam uredniks negalėtu su man in akis!?
Per tave, tu tymu su didžiausia atyda. Da
apvogė sarga.
Atidengta žudinsta. cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
prakeiktas jeruzolimiszkas par karta dekavoju redystei už pa r— ISTORINES KNYGOS —j
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! hau. rast.
dirbimą teip puikios knygos.—
szavimas apie moteres.
Iszgialbeta Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu.
Storas jegamastis persitikri- ke, netekau 47 rublius!....
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana.
----- Str.
nias iszajszkinimu Žydo, paro — Ny! kas tam atsitiko? M. Baka, 412
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa Baisi istorije.
aj No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke,50c ®
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
-------- , W. Va. g£ No. 2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu Preke 35c ja
de jam viską ka su savim turė ko ponulis teip reke kaip tam
Setas
No.
11.
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
® No. 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c g
rudas jautis? Te tavo 47 rub
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko,
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos jo ir kalba:
INo.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
— Czia turiu du szimtus ci lius! — Žydas iszpme 47 rub
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi vo protingesnis už savo poną. Anglogaru, bonka arielkos, o czia lius ir padavė inpykusiam. Ži
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas
kiuosia. Protas ant proto.
visokį
mažmožiai.
noma,
visi
pastyro
isz
akyvuturi savo vieta. Ka pasakė katras pa
W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa. I
SETAS No. 5
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas
— Uj, koki ten mazmoziain, mo ir nežinojo kas atsitiko.
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis
grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. szvilpikas. Pas merga. Gražios akis as turi žinot.
— Na, gerai jau gerai.... —
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium.
— Ot toki niekucziai, ve ke kalba truputi apsimalszinias
čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu Graži Haremo nevalnike. Luoęzis. Is
i
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal toriją vienos motinos. Vaikucziu ple lios plunksnos del moteryszku storulis — nes kam asz užmokė
tiszaitis.
Debesėlis.
Piktadaryste
skrybėlių ir kėlės szilkines ske jau tuos 47 rublius?
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi pėjimas.
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.
petaites.
Setas No. 12.
— Ny, ponulis turi jam adSETAS NO. 6.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra
—
Also
git
—
kalba
Žydas,
gal tam piningus!
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel gana, karalaite ir aficiera. Del mo
niszkas tyltas ant upes nemuno. Auk terių ir apie moteres. Aukso mįsles ir pradėjo jegamaseziui pasle— Žinoma, kad turiu, bet
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. garsingu rasztininku ir poetu. Cigonpineti
daigtus.
asz
tos visos istorijos nesupran
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo ka arba pagriebta ir velei atgauta
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes mergiuke. Mano džiaugsmas.
Die
Ant galo sustojo trūkis ant tu. Del ko mane iždavei in
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. das ir boba. Apleista naszlaite. KeiDuktė malkakerczio. Apie kupcziaus dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- rubežiaus stoties, visi pasažie- rankas akcizinio inspektoriaus
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena riai nusidavė in dideli kamba kaip Judoszius Christusa?
jio denczika Jeremka. Vargingas gy boba kytrešne už velnią. Uždėjimas
venimas ir smertis. Javarovas ir jio miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- rį kur ketino atsibūti krata.
— Ny, as ponuliui ka toki
Ar Esi Kankinamas
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus vatna gyduole. Du medejei. Inžei- Szale jegamasezio stovi szalė
pasakysiu! Jeigu inspektoris
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
Atėjo inspektoris ir butu pas mani jeszkoja, tai as
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo,
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas Žydas.
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie žmogus pavojuje.
Namu sūdąs. pradeda daryti krata kufaruovybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai
turėtum mokėt 567 rublius akneszvaruma. Apie labai dideli szelmi. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu.
šlapinamais Organais, Dusulių, NegruoKožnas vyras turi pareikalauti umu
Sidabro stikline arba sakyk visada tei Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. sia ir krepsziuosia, neradęs nie cizes, ba as turėjau pasislepiąs
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
Genavaite.
Kalėdų ko nužiūrėto, uždėjo ženkleli
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. Girtavimas.
laiku vienų iš tl Stebuklingų Knygų.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo,
ant saves labai brangius mezŽvaigžde mesijoPaskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. nakties miszios.
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?
Apleista naszlaite.
Jieszkok aukso sziaus.
Pasikalbėjimas 13 vyruotu ant ženklo, jog krata likos pa
J*. Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
ginukus.
Kada
as
tave
iždaszirdije. Lape ir vynuoges.
moterių ir vienos naszles:
riuose; galvos skaudėjimus, blogi} avyrai negabi pri darbo ir ne galingi
daryta. Kada jam ketino ejti viau, tai inspektoris jau apie
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus;
nauduotis priimnuino gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
toliaus, inspektoris užklausė mani užmiršo isz sumisziino ir
vyrai turi pareikalauti vienų i§ tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu storulio:
sius ratus po akių; ai- negali miegoti;
didžios vertybes medikališkų knygų.
pas mani neješzkojo ir da ga
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin
nintas ir lengvai sujudintas; ner
su kataloga tai turėtumėt mokėti $1.00, bet — Ar tamista ne turi kokiu vau dovanu 12 rubliu kad tave sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
dalyku ant kuriu reike užmo iždaviau. Jeigu as nebutau iž
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir kėt akciza?
linis nuo draugystes;-nuliudys, priklus
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
davės ponuli, tai inspektorius
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori
Kelias į Sveikatą,
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki — Ne, — atsake storulis su butu atkreipiąs atyda ant ma būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, Stiprumą
ir lengvoi kalboj teip, jog galesite
ir Energiją.
energitiškas
vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
didžiausiu malszumu.
nias, padarytu krata ir turetau
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas
ta knyga parodys
Seta Knygų Dykai.
Inspektoris jau ketino ejti užmokėt 567 rublius! Matai,
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biodnas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
j/įį
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kontoliaus, kad sztai stoją tasai Žy tokiu bildu as uždirbau 567 rub
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius.
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
das, o atsikreipiąs in inspekto- liūs ir isz tu tau sugražinau 47
apmokame prisiimtimo kasztus.-^^ ri garsei paszauke:
ir esame kvit, o ponulis priek
Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
— Ny, kaip tai nieko?
O to da turi užganadima, jog už
kur padėjai tuosius du szimtus viską užmokėjai ir ne turi nie
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 200. Madison & Clinton Sts., Chicago, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau
cigaru,
ka
turi
paslepiąs
kiszeko ant savžines! Szi gyt! Svei
Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
niuosia? O kur plunksnos ir kinu ponuli !
Vardas ir pavarde............ ............................................................................................. ............
šzilkines skepetaites. Ar gir
Adresas........................... .......................................... . .....................................................
dėjai pone urednik! Ar tai
SKAITYKITE “SAULE”
Miestas
W. D. BOCZKOWSKI-GO.,
Stejtas
nieko! Tai tu norėjai, apgaut
SKAITYKITE “SAULE”

PERKYTRUS ICKUS.

Vaidelota

SAPNORIUS

Skaitykite
“SAULE”

50,000
KNYGŲ

VISIŠKAI UZ
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SAULE

B

Žinios Vietines.
— Utarninko vakara apie 5
valanda užsidegė namas kuria
me gyvena Jonas Stankonis,
922 E. Railroad St. Badai ug
nis pakylo nuo kibirksztiu praejnanczios maszinos.
Bledes
mažos.
— Seredos ryta Vokiecziu
kataliku bažnyczioje Miners
ville atsibuvo szliubas p. Fran
ci szkos Pajaujutes duktė p. V.
Pajauju isz Mahanojaus su p.
Jonu Lizdu isz Wilkes-Barre,
Pa- Svotai buvo p. Katarina
Pajaujute su p. Robertu Alaburdu. Vėliname laimingo pa
gyvenimo.

Susiririkimas del apsvarstymo
“Lietuviu Dienos.’’

DIDELIS BALIUS

Parengė “Vycziai” isz Ta
maqua, Pa. Subatos vakara
21 Oktoberio ant Dubaucko saes. “Vycziai” užpraszo visu
pribūti o tvirtina kad galesite
■
inksmai praleisti laika.
Inžanga vyrams 35c. Moterems
15c. Vaikams 10c.

m
Platesniu paaisžkinimu rasi m
INKSTU LIGOS.

23 Akmenų Railroad Laikrodi

NAUJAS ISZRADIMAS

Patontotas regulator)?
užsukamas ijz virszaus
del Moterių ar Vyru, 181
gvarantuotas ant 20m.
siusim szita laikrodi
’■G visiems per C.O.D.
’ už $5.75 per ezpres.
jei nebus toli

BALTRUS S.YANKAUS

te musu cirkulioriuje, kurs už
valdytas: Severos Gyduole nuo
Inkstu ir Kepenų — Kada ir
kaip ja vartoti. “Gaunamas do
Nemokekyte nei Cente.
■ Atminkit, kitur už
varai. Pareikalauk vieno, ramokėsite už toki la:y
krodi $35. Su kožm
szydamas in W. F. Severą Co.,
Laikrodi duodam
$5.75
Lenciugeli.
Cedar Rapids, Iowa. Ten rasi
901 CENTRAL BANK
te patarimus, kaip gydyti in- Excelsior Watch Co. BLDG. CHICAGO, 1D
vairias ligas, kurioms Severos
ANT KONGRESMO'O
Gyduole nuo Inkstu ir Kepe
nų skiriama. Pamėgink szia gy
STEBĖTINAS ISZGYDIMAS duole nuo sekaneziu nesmagu
PATRUKYMO.
mu — uždegimo inkstu arba
-zlapumo
sutirsztejimo, skaus
Satai kaip szitas žmogus tapo
mingam besislapinimui, kojų
iszgyditas nuog Patrukymo
be jokiu skaudėjimu ir
tinimo ir strėnų skaudėjimo,
trotijimo laiko.
isz priežasties inkstu ligos; gel
tliges ir skilvio rugsztumo.
Czia paduodame paveiksią Jono
Kasztuoje 50 et. ir $1.00.
Millandero, gerai žinomo pilieczio
miestelije Nusquehoning, Pa., kuris Parsiduoda
visur aptiekose.
iki pereitu metu labai kentėjo isz prie
Reikalauk
Severos
Gyduoles
žasties labai sunkaus patrukymo. Szia
dien yra visiszkai sveikas, ir tvirtina, nuo Inkstu ir Kepenų (Seve
jog jaueziasi apie 10 metu jaunesnis.
rn’s Kidney and Liver R- me
dy). Neimk užveduojaneziu
vaistu. Negalint gauti, užsisa
kyk tiesiai nuo W. F. Severą
Co., Cedar Rapids, lova.

Nedelioj 15 d. Spalio Szv.
Juozapo svetainėj atsibuvo vie
szas susirinkimas, suszaukta
visos draugijos del apsvarstym o “Lietuviu Dienos” reika
lams, nežiūrint kokiu butu pa
kraipų, idant atsiustu savo iga
lietinius, ka ir padare. Susi
rinkimą suszauke vietinis Tau
tos Fondas. Žmonių susirinkia buvo in 50 ypatų. Tvar
kos vedėjas szios dienos buvo
p. J. Žarnauckas, sekretoriavo
p. Ant. Leskauskas. In Lie
tuviu Dienos komitetą iszrinkl; szie asmenys: Pirmininkas
Tonas Žarnauckas, Pagelbinin— Graudu buvo atsisveikin kai Vincas Žemaitis, ir Frarias
ti ponstvai Vik. Lapinskams Klimauckas, Rasztininkai A.
su savo vienatiniu kudykiu Ma F. Leskauskas ir Zofija Rutrijona, kuri likos suriszta maz kauckiute, Kasierius V. Jusai
gu moterystes su p. Vincentu tis, Globejei Kasos Kaz. SzeszJuodeszka, utarninko ryta per kevi ežius ir Jonas Paulavi
kun. Valaiti. Ponstvai Juo čius. Preso Kom. Vincas Ki
deszkams teip-gi buvo graudi rti auckas ir Z. Rutkauskiute.
atsiskyrti su savo paskutiniu Prie szio vietinio “Lietuviu
ANT PARDAVIMO ‘YS Hon. Robert D. Heaton
sunum, bet tasai nuliūdimas ne Dienos ’ ’ komiteto pasirodo
(BEPUBLIKONAS)
Balber-szapas, du krėslai ir
ilgai užtruko, nes žino kad sū kad prisidėjo 13 draugijų: —
Rinkimai Utarninke November 7, 1916
du pool tebelei. Geras biznis,
nūs gavo gera mergaite už pa S. L. R. K., Tautos Fondas; S.
Lietuviais apgyventas. Gali
czia, o p. Marijona gavo gera L A., Szv. Jono; Szv. Prancisz
ma pirkti visai pigei kadangi ANT LEGISLAT0R1AUS
vyra. Abi szeimynos tuom yri* kaus; Szv. Kryžiaus; Szv. Jono
(For Assembly)
savininkas nori apimti didesni
užganadintos. Bažnycze bu Blaivininku; Szv. Kazimiero;
Adam C. Schaeffer
bizni. Atsiszaukite pas: (to 85)
vo puikei iszredyta ir pilni* Szv. Vincento; Saldž. Szirdies;
■ (Republikonas)
B. Dursh.
žmonių.
Bažnytinis choras Szv. Petro ir Povylo; Birutes
Praszo juso balso ir intekmesBox 331. Wash. Co.
puikei padainavo jaunave Choras, ir Liet. Szelpimo Fon
Coal Centre, Pa.
džiams o vakare Mahanojaus das.
W. TRASKAUSKAS
benas pagrajino keliolika pui
John Millander.
Szis susirinkimas pasirodė
__GBABORIUS.._
Jaute, jog kas nors truko.
NAUJAS LIETUVISZKAS
kiu overturn. Broliu del jau gana triukszmingas, atsirado
Jonas Millanderis buvo užimtas prie
GRABORIUS
navedžiu buvo p. Vincas Ke- ir triukszmadariu. Geda tiems labai sunkaus darbo. Viena diena ke
niauckas su p. Margarieta Juo- kurie kelia betvarkia tokiam liant labai sunku daigta, pajautė, jog
jam kas nors truko vienoje puseje pa
deszku sesuo jaunavedžio. Sve svarbiam susirinkime. Atsira pilves, paskui jautėsi labai negerai ir
120 W. PINE ST.,
MAHANOY CITY.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
teliu radosi daugel o isz kitur Jo net teikiu kurie reikalavo su visai apalpo. Tas atsitikimas, beveik
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA
su kožna diena tapo nelaimingesnių o
buvo pribuvia: Poni Stulgai- sirinkima uždaryti.
paskui patemijo sutinimą.
Iszmokiname. vyrus ir vaikinus
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
Nuėjo pasirodyt daktarui, kuris po
tiene, Agnieszka ir Franciszka
Matyt kad nerupi jiems Lie peržiurejimui pasakė jatn, jog yra pa balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bukia riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
bosas ant saves, uždekite savo szapa.
Rekiutes isz Wilkes-Barre. J tuviu reikalai.
Mahanojie- trukęs ir .turi nesziot diržą per visa sa Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra- Krausto Daigtus ir t. t.
vo gyvenimą, arija turi pasiduot ope
Arcikauckas, pati ir duktė Ma iziai! Stokim in vienybe nors racijai.
szykite pas NosokoiTs Barber School 520 IV. Centre St, Mahanoy City, Pa.
re, A. Vaszczila, poni Raczkauc aut szios vienos svarbios die Visi gydytojai (daktarai) gerai žino, 1202 l’enn Ave. Pittsburgh, Pa.
operacija yra labai pavojinga
kiene isz Shenandoah. F.. Ur nos, užmirszkim praeities visus jog
ypacz del alkoholiniu. Bet p. J. Mil
landeris buvo labai doraus gyvenimo
kaiezei, K. Lapinskai, J. La nesusipratimus.
Stengkimes žmogus
ir sveiko kuniszko sutvėrimo,
pinskai ir Mrs. Semeniene
surinkti auku kodaugiause. bet nenorėjo pasiduot operacijai.
Labai Puiki ir Didele Knyga
Minersville. Jos. Žugždai ISZ Gal ne vienas isz mus broliu
Bijojosi operacijos.
Teip kaip ir daugybe žmonių, teip ii
New Philadelphia. Prof.
Lietuviu klausė viens kito, kas p. Millanderis bijojosi operacijos c
88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88
Sodeika isz Scranton, Pa.
žin kiek auku surinksim “Lie teiposgi turėjo apsvarstyti trota laiko.
Turėdamas vilti, jog vienok atras pa
— Helena Pajaujute, apsi tuviu Diena?” Broliai ir se galba, nusidavė pas kita daktara, ku
Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
ris jin dar mažiau palinksmino. Iszvisiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
vedė su Juozu Heery isz New sers, neužmirszkit kad tai pri aiszkino
jam, jeigu patrukymas ne
Yorko. Apie taja svodba ma guli nuog mus Lietuviu tame bus užlaikytas gerai ant vietos, ir jei
6f x 9| coliu (lydumo.
609 Puslapiu
gu operacijos peilis dykai bus parei
žai dažinojom todėl negalima darbuotis. Nesigedykit auku kalautas,
gali tikėtis, jog Patrukymas
rinkt, nesnauskit užsidarė sku didinsis o tada datirsi arszesnio atsiti
daug raszyti.
kimo, jog Patrukymas, tai yra trūki
— Ant praejto susirinkimo boj ta prakilnia diena, nes ne mas plėvės, kuris atnesza mirti daugy
Szv. Juozapo draugystes buvo aukaudami, ne dirbdami ne su bei žmonių.
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
. Tapo tikėtoju diržo.
nutarta priimti naujus sąna rinksim. aukų. Po Lietuviu Pirko diržą -— panasziu jungui ge
riausia, ka galėjo gaut. —■ Bet tuom
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena*
rius už pigu insiraszyma tiktai Dienai bus duota atskaita laik- jam
tik kanezios pasididino. Bandino
raszcziuose
kiek
katra
kolionikadangi
greit iszsiparduos.
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
antra. Bet ne tas jam ncpalengvino.
priverstas pamest savo sunku
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Sriuocziaus duktė.
ko. Yra tai seniausia draugys įa surinko. Žinoma butu dide Tapo
Nelaimingas bagocuius.
Vilka.
darba, kuris yra dalia kožno paprasto
le
geda
mums
jeigu
mažai
au

Kalvis.
žmogaus, jog patrukymas visada didi
Apie Jonuką, Arkluka, Antaile ka
'te Mahanojuje ir drucziai užsi
Raganius.
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
ku
šurinktumem.
Todėl,
Ma

nosi, ir isz tos priežasties turėjo jieszlaiko. Dabar turite giara pro
Tris brolei.
laite žėmeziugpilo.
koti lengvesnio darbo.
li
anojiecziai
stengkimes
dar

Stalorius daktaru.
Apip
Karalaite
paversta
in
varle
ga insiraszyti in giara draugys
Iszgydytas be pareikalavimo peilio.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Apie Karalaite stebukl-merge,
Tris jaunikei.
te už pigu insiraszyma. Atei buotis kiek tik bus galima, mer Viena diena be kalbant su savo prie
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda neteleis ir draugais, kurie patemijo jio
Meszkinas.
ginos,
moters,
vyrai,
seni
ir
jau
matomai musza.nti.
kite ant susirinkimo kurie atsiBaidiklos.
abelna slobima ir sirgimą ir visai neApie Karalaiti netikėta.
Manau tikuma in darba, — primine jam, su
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenorius.
buna kožna menesi, ta nedelia ui, visi prie darbo.
Kalvis ir ponas.
kokiu stebuklingu pasivedimu D-ras.
Velnes ir Mužikas.
Pabaiga kazirninko.
po 20-ta.
(t. f.) jog visi prijaueziat vargstan Andrew W. O’Malley: Wilkes-Barre.
Melagis.
Skarbas o pati.
tiems ir bada keneziantiems Pa., gydo Patrukyma, vandenini patru
Giliukningas Zbrajus.
Nelamingas atsitikimas.
Zerkolas.
ir nerviszkas ligas, be pareika
Lietuviams Lietuvoj, neuž kyma
Fundatoris.
Szetoniszkas szokis.
TEMYKITE.
lavimo peilio arba chirurgiszkos ope
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
Prakeikta.
mirszkit
kad
tai
del
ju
szios
au
racijos .Rodijo man, idant raszytau
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Isz priežasties lygu “Typ
valtys.
pas ta daktara, o ant atsakymo nuPavogti Deimantai.
kos
rinksis.
Beabejones
visi
Gudras
Žalnierius.
siunstau už 2c. marke, reikalaudamas,
hoid Fever” ir “Dipterijos”
Stebuklingas skeltuvas.
Melage pati.
idant atsiunstu knygele:
“Patruky
lietuviai
myli
savo
tėvynė
to

Medalikas motinos.
Paikas
Jonas.
ant kuriu daug žmonių dar ser
mas ir jio abelnas iszgydyjimas,” o
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
Apie
milžinus,
mažus
žmonis
ir
senu žmonių.
ga szioj aplinkinėje, užžiureto- dėl privalome ir gelbėti ja. Vi geriausia butu, idant pats jin atlankyniksztukus
tau jio offise, o jis iszgydis mane vi
Laižybos.
sos
aukos
taps
nusiustos
Rau

Du b rolei.
jei Ligonbuczio, Ashlande tu
siszkai.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Apie
Karalaiti
Varguti,
Szuniti
lodonamj am Kryžiui in Washing Sztai gromata, ka Jonas Millanderis
Po svetima pastoge.
juti, Katinėli niaukleii ir apie-Ra
rėjo susirinkimą Panedeli Oct.
Ubago meile.
gan iszka ^ieda.
raszo:
9-th 1916 ir nutarė neleisti jo tona kuri nusius in Lietuva.
Petras
bude.
Balus suknele.
W. O’Malley.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Preso kom. Dr. A.
Apie tris Brolui Raralaiczius ir
41 So. Washington St.,
kiu svecziu iii ligonbuti, tiktai

BE OPERACIJOS

A. J. SAKALAUGKAS

18 tukstansziu plikiu žmonių
dastojo puikus plaukus o teipgi sulaikė puolimą plauku isz
galvos labai trumpam laike in
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu
iszradimo. Informacijas Dykai
Pagialbejo'milijonams, pągialbes ir jumis tosios gyduoles
del ataugymo plauku $1.00
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto
garsinga papuczku gyduole
kuri tuojaus prigebsti. Raszykite tuojaus ant adreso:
Olgerd Brundza Co.,
Broadway, 8-th. St.,
Brooklyn, N. Y.

PREKE $2.00

Wilkes-Barre, Pa.

Utarninkais ir Ketvergais tar
Nusquehoning, Pa.— Garbus Dakta
pe 1 ir 3 adynos popiet, prade Ka raszo apie “Tūkstanti Nak re O’Malley. Noriu, idant padekavot
Jums už iszgydyjima manes isz Patru
tu’’ ir Pasakorių.
dant Oct. 13-ta. Norinti ap
kymo ir piatijimo gislu.
Kentėjau
lankyti ligonbuti Nedeliomis Asz Feliksas Grigaitis isz per du metus, bet jokis daktaras nega
Įėjo man pagelbėt. Apie Jus Garbus
galima ta padaryti pagal seno- Gary, Ind. siuneziu jumis szir- Daktare dasižinojau nuog savo prieteviszku regulų.
(to 87.) dinga padekavonia už Tukstan liu ir pastanavijau idant Jus atlankyt.
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir Buvo tai laiminga mintis. Dabar su
12 LEKCIJŲ ANGLISZKOS už Pasakorių. Yra tai dvi mil- didžiausia linksmybe galiu sakyt, jog
esu visiszkai sveikas ir jaueziuosi 10
KALBOS.
žiniszkos knygos su puikeis metu jaunesnis. Tegul Dievas laimi
Jusu rankas ir proca. Kožnas vie
Lengvai ir parankiai sutai skaitymais ir paveikslais. Veli na
nas, kuris tik kenezia ant Patrukymo
sytos, kurias iszmokus turėsit nu savo broliams tautiecziams ir piatijimo gislu, tegul kreipėsi in
Jus, o bus dėkingas už iszgydyjima
gera pradžia iszmokt Kalbėt ir — kožnam nusipirkti taisės teip
kaip ir asz. Su pagarba.
knygas, o turės džiaugsmo už
Easzyt Angliszkai. Jeigu ne tektinai per ilga laika. Tosios
John Millander.
Raszykite,
idant
atsiunst ilustruota
tikit tam iszradimui, perskaity knygos vertos tiek aukso kiek knygele: “Patrukymas
ir jio gydyjikit pirma lekcija ir persitikrin- josios svėrė o ir daugiau. Asz mas”, indedant in gromata už 2c. mar
sit ar teisybe. Prisiuskit 10c. be juju nežinotau kaip praleist ke.
Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.
tuojaus gausit proba. (Oct. 24) savo laika, nes dabar negaliu
DR. A. W. O’MALLEY
Montello Correspondence... ne užmigt pakol neperskaitau
..SPECIALISTAS...
nors viena istorija ejnant gult.
School.
41 S. Washington St.,
— Feliksas Grigaitis, Gary,
Montello, Mass. Ind.
| WILKES-BARRE, PA.
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Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno
mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Eiutke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
j Apie du vaiku Siratas.
, Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co.

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.
iszlaimeja provose už pažeidima Kaslklose
Fabrikuose, Geležinkeluose,
Laivose ir t. t.

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

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

ijWRS5tvt.. ,
asai

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumsriu
reikalus k# nuoa-tsakanoziausia, daryt ta viską
idant banka vi reikalai bu
tu jiems prietnni ir sn
nauda, o ja pinigai kad
visada
butu užlaikomi
ataargiausam budo

COPCR.1GKT

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Tmportavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese,
visokiu Arielku, Vinių, Porterio ir 1.1.
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus
Jaignkada prireikes bile kokiu gėrimu tai
Ateikite tas makt e o pirkaite gerai ir busite
visame užganėdinti.

HitE^T^AID ON SAVINGS^

^CERTIFICATES of ww I '

ALL. NATIONS DEPOSIT BANK

i
II
J

o

...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

ii

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.

11

Ii

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 11
$150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 11
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už sutaupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 11
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. U.irubežinis skyrius randasi po vadoviste . gerai žinomo u
Karoliaus Vai-asziaus valdiszko Notarijuszo.
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LIETUVISZKAS PASAKOJUS

serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu
szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona,
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
•
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai,i.
Vaitiekus.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ
UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagiaIbsta 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 didele ar fnaža suma, ir žino
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.*
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres.
L. Eckert, Vice-Pres.
I). F. Guinan, Treas.
J. II. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
W. J. Miles
F. G. Hornsby

GERI
J. ■^phbbb-^PECZ1A1
—
Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu.
Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiū
rėt .

Mode Keystone Pecziu
•

.

. .

• .*

.

Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai
bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti.
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.
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UNION 1
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Szita Knyga perkupeziams arba agentam |
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio |
■
naša
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Mahanoy City Mount Carmel •

Shenandoah
Lansford

Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Bandas turi musu banke sudėtu pinigu.
-$—
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.

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Su batonais 9 lig 12ad.

