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Ira tai geriausia užeiga ir kožnas (Iš
tiria swetingo priėmimo

Ąlus szaltas,
M Iziniszki pikiai, 

Wboki'ig nrb'lkqa,
Puikus cigarai.

Kas tiktai karta atsilanko, tai ne ga
li atsigėrėt. Wirai hurra! pas Mara/.a
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Metas X

Is? Srtt Kenijos.

Philadelphia, Pa,
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Waterbury, Conn.

Is Bin Gitaijs.
Shugar Notch.

Isz Amerikos;

Žines del Lietuwiu.
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Mahanojus, Pa.
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,Othello” Pecziai*
Jersey City, N. J.

Shenandoah, Pa.
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EGZEMPLORI

—jų. Minkus.
321. W. Center Str.

Prie tu ir rasi pas mus wisokiu 
prietaisu kokiu tik raikalaunasi 
prie dwiracziu. O teipos-gi ir 

PATAISOM WIS0KI0 
SZTAMO DWIRACZIUS.....
T. L. Patterson, 

20 W. Center St.
Mahanoy City, — Penn a.

— Darbai ne szioki, ne toki. 
Wieni fabrikai pradeda dirbt, 
kiti welei nustoja dirbia.

— Oras labai gražus ir szil- 
ta.

pas mane Jumis wisiems senei ■ eakimas nog Suwienitu darbi- 
pažinstamas ir gero welijantis. ninku draugistes, kad walstijo 

se; Pensylwania, Ohio, West, 
Virginia, Indiana ir Illinois, 

Mahanoy City, Pa. ketina wisi mainerei austrai-

Evcrrl cdy Soya So. |
Cascarets Candy Cuthurtic, the. most won

derful mcdlcai discovery of the age, pleas
ant and refreshing to tlio lasic, acc gently 
and positively ou khlncys, liver and bowels, 
cleansing the on-iro .ysfz-m, dlsnel col^s, 
cure headache, v, habitual constipation 
and biliousness. . ?ase buy and try a box 
of C. C. C. to-day; it), 25, 50 cents, bold and 
guaranteed to cure by all druggists.

tinas būrelis, nes be jokio gi- 
waėczio,- rodos kad iszmirias.

------. . . .
Hazleton, Pa.

Ira tai geriausi peoziai, o kurie ira 
gwarantawotais jog gerai kepe

Turime wisokiu reikalingu del kuk- 
nios koki tik rejkaiaunasi.

haisiubsTmasods
del drilawimo skiliu anglijo galite 

gaut pas mus nog

užeiga del Lietuwiu pai

Nowicha,
Centre Mahanoy[City

Du*fiart-JVedelinis Latkrasztis

’SAULE
THE SEMI- tf*EEKL V

‘SUN’
1 RATAI WTENATINIS LAIKRASZTIS TIKRAI LIETUWISZKAS ANT SWIETO 

O KURIS 1SZEINA DU KARTUANT NEDELOS.

THE ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE WORLD BEING ISSUED 
TWICE A WEEK AND HAS A LARGER CIRCULATION THAN^ANY 

OT1 ER PAPER OF IT'S KIND.

Kdsztuoja ant melu $2,50
»

Jag-o kas raszo gromam in ivdiste tegul uzd“<ln toki adresai

lolatos szaltas, milžiniszki ii 
■ielka rugini, cigarai iž Berlino 
risi pas Nawicka užeikite, 
tikta gero alaus ižgerkite,

Linksmai laika praleisite 
■a: pas sawo broli Lietuwi!

[ETUWI8ZKAS HOTELIS — 

BA TRAKTI J ERNE

(W
to

o
A Bendrikio,.

i)4 E. Centre ui. Mahanoy City l’-i 
lei wirai! Hei darbininkai! pas se 
a darbininką wisi atsilankikitia.
Mana sakinas del darbininku pa 

:ei iszdaritas ir padabintas. Geri 
nai geri stiklai dideli! Ir arielkele 
jera galwos ne skauda ir garde? 
gėrėsi.

Lietuwiszkas

MIMO MR^ZO ShWiW Pa

CEKSERKi^'

GnWKjiBtoTOAMB 

sz 8-nptluKlausiu kningu kokiu irąunt swlem 
Ilgu, czlou n* raszlshi tik pawlrszlui-a, knlp;

Dantų geiiin >, Akiuskiiiubjnmts, 
Gumbus, H iso'cios i>i le/mob ^ 

Pilwo ligas ir i. t ll isokes ligas 
trulau; Karpas n> kojų, I l> lo

kiu- tilspoiidim^.
Žodžiu tareul wisas llgds gldau kuklos tm .gu 
kauke. Per gromaia galite gaut page ba. Ba 
szlklt lietuwiszkai Ir pridekite uz 2 c. marke, 
ant lokio adreso;

GEO. BELLIS.
Box 74 Slieniuidoali, Pa.

18-12-G

1201 E. Malianoy MA
.Mun h idtas arielka gaiš, d 

WIhI Ll-iuwel privalo paa Mn» malnlcrl nr<( 
laukit!“ ant perleidimo 1 Ikoba tai nzaunat 
mozu s. n

D. T. BOCZKAUSKAS.
52 1 ir 52a iV. Spruce Str Mahanoy City,Pa

.......Appearing Every Tuesday & Friday........

===S Subscription only S2,o0
Represents the interests of nearly 150,00b Lithuanians residing In 

United 8tat>-,

ADVERTISING Teric^^

No. 53.

szk nedelG3*9^^

Būdami Philadelphijoje pereita nedeleį 
buwome pas fabrikanta wisokiu Reperiu ir 
wirszutiniu marszkinuku del waiku (Boys 
Waists) kuriam buwo reikalingi piningai. 
Mum buwo reikalingi reperei o jiam pinin
gai. . • • i

Padawem jiam sawo preke ant 75 tuzinu 
ir 20tuzinu marszkinuku (Boys Waists) kuj- 
riuos paėmėm usz pamestinus piningus

Dabartės galėsim pardawinet del saw^> 
kostumeriu pigiau ne kaip mes kitados gau 
dawom wholesale.

Marszliinuliai del waihu
[BOYS WAISTS]

Raiti ir wisokio koloro, ne szuntanti labai 
grasei ir druczei padariti. tiktai 22c. ka pir, 
miaus budawo po 50c.

Icltee & Co. ■w****** <w-

15 Liepos 97 
Paskireme: Parduot
“I

^MAHANOY CITY, PA., DIENA 2 Liepos [ JULY | 1897 m.^

Ant htwirtios neflelins po Sekmimn 
Ewangelija [®gal Sz. Lūkosziaus 

Parskirime 3.
Ana meta, kad minioj supuo 

le prie Jėzaus, kad >klausitu 
Diewo žodžio, o Jis stowejo 
prie Genezareto ežero. Ir isz- 
wido dwi walti, stowiuezias 
gret ežero, o žwejei buwo iszli 
pe ir plowe tinklus. O in Ii peš 
in wiena walti, kun buwo Si
mono, prasze jo truputi atstu m 
ti no žemes. O sėdėdamas mo 
ke minias isz laiwo, O kad pa 
Jiowe kalbėti, tarė Simonui: 
Pawažiuok in gilme ir užlei-ski- 
te jusu tinklus ant žwejojimo. 
O Simonas atsakidamas, tarė 
Jiam: Mokitoji, par kiaura 
nakti darbuodamies, nieko ne 
sugawome, wienok tawo žodžiu 
užleisiu tinklą. O kad ta pa
dare užgrėbė žuwiu didžia aau 
gibe, o pliszo jiu tinklas. Ir 
pamojo sawo draugams, kurie 
buwo kitoje waltije, kad atei
tu ir padėtu jiems. Ir atėjo, 
ir pripildė abi walti teip, jog 
maž-ue grimzdo. Kad ta rege 
jo Simonas Petrą’, puolė prie 
Jėzaus keliu, tardamas: Iszeik 
no manes, Wieszpatie, nes es
mių grieszninkas žmogus. Nes 
pasistebėjimas buwo jin pere- 
mes, ir wisus, kurie su juo bu
wo isz sugawimo žuwiu, ku 
rjas užgriebė. Q ligei Jokūbą 
ir Joną Zebedeusžo sūnūs, ku
rie buwo Simono draugai. Ir 
tarė Jėzus Simonui: Nesibi- 
jbk'Jno dabar gandisiu jau žmo 
ne-3. O isztrauke waltis ant 
žemes, wiska apleidę sekė Jin

— In lietuwiszka mokslaine 
puikus būrelis waikelu. atsilan 
kb.

— Ne trukus, kaip girdėt, 
pribus wienas isz „nežaležnu“ 
kuningu ir turės del Lanku 
prakalba, apie naudingumą ne 
zaležnu parapijų.

— Praeita serėda, susitarius 
partije puikiu ponu ir poniu, 
pęnaicziu ir panaicziu, wažine 
jo ant spaciero in Mahinoy 
Junction. Kur praleido die 
nele linksmai, sugrįžo apie wa 
kara namon,

Po kriaueziniu straiku, wis 
da laikai ne pasitaiso.

— Inteligentnesni Lietuwei 
i patingai katrie priguli prie 
klubo, puikei elgesį.

— Fabrikai dirba ne per- 
szlektai, tiktai mokestis 
kam tikus.

" — Daibai ne kas. Priesz 
Nedele iždirbo po 3 dienas po 
10 ądinu,
y Stocktone ant gwolto tai 

so brekeri kuris kone no dwie- 
ju metu ne dirba o ir wandeni 
ne pumpawo. Dabar welei swie 
telis turės darbo.

n t,. •• Biznei suwis apsupneja 
isz priežasties negeru laiku.

J- Utarninke lietuwiszkoje 
bažniezoje buwo atlaidai Szw. 
Petro ir Powilo, Buwo pui
ki nobažanstwa o ir keli kunin 
gdf pribuwo,

— Ne žine isz kokios prie
žasties W. W. gawo sumaiszi- 
tą protą ir likos nugabentas in 
ligonbutie in Rock Port. Die- 
we duok jam ka nogreieziause 
sweikata, ba ira geras 
gas. _

Ashley, Pa.

Lietuwiszku kai- 
melu,

i. S.Lke 
. Paaa, agi. 
B,
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— PARDUOSI TIKTAI DZ —

(IVienug Doleri),
Naudokite isz tosios progos ir pasirūpinkite ta puike 

kninga nusipirkt. Del to paleidome teip pigei. idant pa- 
daritio wieta del kitu kningu, ba no dienos 1 JJEOOS pra
dėsime dirbt

Lietuwiszka Pasakorių
Da dabar ne ira įnikai kaip reikia usztai teip pigei pa

leidome. .Iago ir kam trumpa su piningais, tai gali dwiese 
ar keturiese sudėt po keliolika centu nupirkt ta kninga ir 
wienas kitiems atligint.

Perkupczei kningomis gali isz to turėt didele nauda, 
ba no menesio Liepos welei ta kninga bns brangi.

Naudokite isz tosios progos ir posiskubinkite su pirki
mu ba 500 egzemploriu greitai iszsiparduos, o kas bus pir
mesnis, tas gilukningesnis ir turės skaitimo ne tiktai del sa- 
wes, nes ir Jet sawo waiku ir anuku.

.Ingo tosios kningos iszsiparduos, tai jau ne atsiras ki
tos tokios. Ba iždawiste labai daug kasztuoje.

Paguodoti skaititojei “Saules” apie tai pasakis del sa
wo draugu kurie ne skaito “Saules” idant naudotu isz to 
trumpo laiko ir nusipirktu saw ta didele kninga su tom pui
kiom storiom o neiszpasakitinei džiaugsis.

l-iningus prisiuntinekite per “Money Order' kuri nu- 
pirksite ant paczto ir mums ta kwita prisiunsite prastoje 
groinatoje arba indeja 1 dol. in gromata už registrawot. 
Da geriaus butu, idant susideja keli, nupirktumete wiena 
“Money Ordes” ant tiek ir tiek sumos, tai pigiau kasztuotu.

Padekite giara adresa ant katro turime siunst kningas. 
Adresawolpto in mus sziteip:

D. T. BOCZKAUSKAS 
Mahanoy City, Penn’a'

Ant bargo kningos ne wienam nesiunsime.

Teipos-gi.
Wisas kningas, katros spaudintos muso durkarnejn 

igi d. I Liepos paleidžem po puse prekes, bet perkantis 
turi paimtie ne mažiau kaip už 1 dol. Ir teip ka kasztuoje 
5bc. tai gaus už 25c., ka 20 tai už IGc.

Naudokite ihz to ir paskubinkite su pirkimu ba suwis 
trumpas terminas.

— Uogeles atsirado, 
laike bedarbes turės žmonelei 
uszsiemima, nes ne ilgai bus 
ba Liepos menesije kaip girdėt 
prasidės anglekasise darbai,

- Szimet diena 4ta July 
pripuola Nedeloja, o apwaik 
szcziojimas bus Panedelije.- 
Mahanojuja bus puiki paro 
da.

P. Rinkewiczius tikeda 
masis geru laiku, pargabeno 
daugibe wasariniu šutu ir Ja 
bai pigei parduoda. ||O fain 
ceikis ir grąžei pasiūti.

— Norint szlekfi laikai, 
bet kvietelis ira drūtas, usz ka 
reike Dicwui dekawot.

— Ar politieznas klubas da 
giwuoja?

— Ira tokiu žmonių, jog ne 
tiktai jokio laikraszczio ne 
skaito, nes netiki ka laikrasz 
czei raszo. Ne senei buwo ap 
garsinta „Saulėje“, jog ne wie 
no priims in. darba katrie ne 
turi popieru, tai nekurie 
mandralei to ne tikėjo 
ir to nepaisi. Dabar kaip jau 
bosai maininei apgarsino ta pa 
ti, tai net iszsižiojo ir blusos 
nugaiszo.

— Readingokasiklos prade 
jo szita ecreda dirbt ir ketina 
iždirbttris dienas. Pasirodo, 
jog laikas pasitaisis.

— Darbai kaip ir wisur.
— Du brolei. padari purima 

o ir szkados ne mažai.
— Wisoe draugi-tes turėjo 

susirinkimus ir iszrinko po du 
delegatus kurie apswarstines 
apie parapinius reikalus.

— Tenais pradeda gerai 
dirbt, nes pribuiszai darbo ne 
gauna ir del to, tegul niekas in 
tenais ne wažuoja.

— Ponas J. S. gera bizni 
daro. Ira tai seniauses salų 
ninkas ir wisiems giara rodą 
duodą.

— P. J. Morozas padidino 
sawo narna, kureme talpinasi 
salunas ir dabar perkels sawo 
grosersztori.-Ira tai szaunas 
žmogus ir usz tai daro gera bi 
zni.

— Subatojabuwopede.
— Brekerei dirbo po 2, 3 ir 

4 dienas ant nedelos po 8 adi 
nas, •

- Pas p. Aksomaiti salune 
buwo balukas, ant kurio pui 
kei bowijosi.

— Ponas Petras Zawadzkis 
wisada turi szwieze mesa ir 
daugibia kostumeriu.
Lietuwei no jio perka.- 
lekite ant apgarsinimo.

— Dirbo anglines dwi die
nas. Po nedele ketina dirbt pil 
na laika,

— Kcnewkai turi kostume
riu in wales.

— Ir da pora lietuwiszku 
salųninkas p. Kubilus ir, nes 
ir pas juosus wisados pilna swe

— Lietuwei labai sutikime 
giwena,- teip kaip b rolei.

Jago taw negerai, imk wiena Cm- 
cerets, o tawe ižgidins tiktai 10 ir 25c

— Darbai kriaucziu 
riau eina, nes wis ne teip kaip 
turi būtie.

— Pareitoja Nedeloje atsi- 
buwo atpuskas Sz. Jono nes 
žmonių buwo suwis mažai. 
Neszparas atsibuwo ant 8 adi. 
wakare, pamokslas buwo gar
sintas lenkiszkai, perka Lietu 
wei buwo labai nuludia, ba ne 
suprato ka kuningas kalbėjo. 
Kas ira kaltas, jog Lietuwei 
ira atszalia ir in bažnicze ne ej 
na ir del ko buwo lenkiszkas 
pamokslas, tai ne žine.

— Ten giwena pusėtinas bu 
relis Lietuwiu.

— Darbai jau gerai ejna, 
tiktai naujai pribuwusiam isz 
kur kitur sunku darba gauti e.

— Ira ten baltasis Indij ti
nas, kuris kaip pas^mditas, tan 
kei stoja prie katro biznieriaus 
duriu ir atkalbinėja žmonis i- 
dant ne ejtu stiklo alaus ižgiart 
Tokiam reiketu pirti uszkurt 
katras kenke biznije.

Cyracuse, N. Y.

Ponas S. Mack isz Eliza
beth danesza, jog nebasznin- 
kas Antanas Szaltupis, apie 
kurio smerti buwo priesz koki 
laika daneszta, tai turėjo ne 51 
tikfai 41 meta.

Buwo tai klaida korospoden 
to.

Da pertraukeme laika par - 
dawimo kningu igi 15 Liepos 
ba da turime 150 kningu „Tuk 
stantis ir wiena naktų.“ Pasi 
skubinkite su nusipirkimu kad 
paskui nesigailetumete. Ira 
tai puikiausios ant swieto isto
rijos kokiu gali gaut.

Jagu tai butu niekai pasa
kos, tai ne butu a spaudintos 
wisuose liežiuwiuose.

Geresni laikai tikrai užeis, 
del to-gi uszsiraszikite kožnas 
„Saule“ idant turėtumėt iž dar 
bo pareja ka skaitit ir nuobodu 
laika praleist.

Primename del tuju skaitito 
ju, katrie esate uszsimokeja 
simokeja usz puse, meto už 
„Saule,“ idant prisiunjtumete 
antra puse, ba mums piningai 
labai reikalingi.
N AU JE ~ŽINE LIETU- 

WEMS.
Apgarsinu kad per Liepos 

menesi parduosiu gramatikus 
del greito isimokinimo Angels 
kos kalbos, tik už §1,00, 3 kni 
gas - su prisiuntimu, katrie 
norite, tai susidėję keli pirkit, 
ba tolaus welei pabrangs, ne- 
parduoczeu teip pigei, ale nu- 
biednau, ba ugneli daiktus su
gadino katra isz ne ticziu už
puoli.

Teiposgi duodu žinot Wieti- 
niems kad ziegorelus pigiau 
taisisiu kaip pirmai ateikit pas 
mane su tokiu reikalu drauge 
ir Balbereuju.

Meilei wisua Lietuwius usz
Tenais Lietuwei ira puse

Del Sergancziu.
-:NAVIES : OIDIMAS : LIGONIU.

Dr. J. Pornitis per daugeli metu 
praktikawojo wisokiose szpitolese (li- 
gonbueziuose) Europo ir rAmeriko. 

kuot. Pažiūrėsime ne užilgo Paskutini laika paszwente ant mikro- 
j kas bus skopiszku tirinejimu žmogaus szlapu-
i ----------------------  ! mo ir teip toli datire sawo tirineji-
| Pamėgink baksuka už 10c. Casoa-1 m ■ H kone kiekwiena H 
rets geriausi del plauozm ir widunu.;. ,.

° r iszgidintie Padazikie szmoteli po-
■" pieros in sawo szlapuma iszdziowikie

ta popierele, apraszikie sawo aiąži, 
kas saw kenke ir atsiuskie su 2c. mar
ke ant žemiau padete adreso: Gausi 
atsakima, koke liga sergi ir ar gali 
taptie ižgiditie. Rodą už dika. Adres.

DR. J. POKAITIS,
8361 Superior Avė, S. Chicago,Iii
Don't Tobacco Spit and Smoko Your Life Away.

If you want to quit tobacco usiug easily 
and forever, beiuauo well, strong, magnetic, 
full of now life ami vigor, take No-To-Bac, 
the wonder-worker, that makes weak men 
strong. Many gain ten pounds in ten days. 
Over -100,000 cured. Buy No-To-Bae of your 
druggist, under guarantee to cure, 50c or 
♦1.00. Booklet and sample mailed free. Ad. 
Sterling Remedy Co., Chicago nr New f ork.

Lehigh Va ley Railroad.
Isz priežastes Konvencijos Epworth 

League, Torento. Ont., Julajaus 15 
ir 18. Lehigh Valles gelez. nužemi
nus preke kelones nog wisu stacijų. 
Norintes wažuot ant tos parodos gal 
kelaut ant kožno kelo, tiktai puse 
{irekes. Ant wandenio teipos-gi. Bi-
etai parsidawines no July 14 ir 15, I 

geri sugrįžtant ‘-4ta, su pawelijimu 
sustot Niagera Falls, gražiausioj wie 
toj Ameriki. — Praspuoleniu gaspadorei

................... (t.9. Jul.) paw Kikartu gmi.) la 
bai gailinasi, jog pastati kaimi 
ne mokslaine. Waikainenori 
mokslaine, ba katrie tewai ne 
pakisza daraktoriui lasziniu, 
suriu, swiesto, ir 1.1, tai waiku 
kailei atsako.

O ka darit, karta inr engia 
mokslaine, tai darba sunku su 
naikint,- “Ne turėjo boba bė
dos, nusipirko kiaulaite,, teip 
ir su prapuoleniu gaspadoreis 
parėjo.

— Nekurosemokslainoseap 
dalino waikams lietuwiszkas 
kningas su ruskom literom, ži
noma usz piningus. Dabar wai 
kai atidawineje adgal o ir pinin 
gu atsižada.

Cirku sas I
Norėdami pamatit graju ir 

dideli cirkusa kuris atsilankis 
in muso aplinkine, o tas ira 
„Great Wallace Shows” kuris 
rodis sawo perstatimus Ash 
land, Pa. Julaus 7ta 97. Ei 
kit pažiūrėt Martelio kuris wa 
žiuoje ant baisikelo ir daro wi 
sokius szposus, Werutz Jamili 
ja, Petils, Mime Dupre ir ijos 
slonei; Romėną, Sansoni se 
šers, drutus Samsonus. Wiso 
kius žweris naredami pamatit, 
nusiduokit in Aszlandus ant 
tos dienos.

Cascarets sudrutina plauczius ink
stus ir 1.1. Niekados ne skaudo, pa
mėgink tik tai 10c.

Explozije Dinamito,
Scranton, Pa. Jun. 29. - 

Szita utarninka Leono Olszevv 
skio, lenko, kone wisas blokas 
namu likos iszsodintas su dina 
mitu szi rita. Dwideszimts na 
mu teipos gi likoi isznesztais.

Olszewskis likos sunkei pa 
žeistu, ir daugiau likos mažiau 
ar daugiau kolieczintu. Olsze 
wskis sako jog tai buwo dar
bas jio neprietelu politikei ir 
prieszingos partijos bažnitines.

Szkados padare ant §14,000, 
Kaip žmonis sako, tai apie 

300 swaru dinamito buwo už
degta, Nes pagal policijos 
isztirinejima, tai pats Olszews 
kis buwo uždegtojo di
namito, kuris paskiau Ii 
kosi aresztawotu per policije.

The Phil. Times. 
Musztine su Ereliu.

Bellefonte, Pa. Jun. 30. - Ka 
da Miss. B. Moore, waikszczio 
dama po girre su mergaite 8m. 
ikos užpultos per dideli ere

li, kuris norėjo mergina nu* 
neszt. Nes adbego ant mergai 
tęs riksmo motina, prasidėjo 
musztine su ereliu, kuri Mis. 
Moore pagawus už kaklo už 
smaugė. Erelis turėjo 8 pėdas 
no wienoigi kito sparno.

Likos nuzudiutu,
Aburn. N. I. Jun. 9.-Ko 

jertas J. Powlei likos nužudin 
tas ant elektrikinio krėslo už 
nužudima sawo paczios kuria 
nuszowe su rewolweriu.

Nenori t traiko,
Pittsburg. Pa. Jun. 29 .

— Apie Antoliepta priwiso 
maskoliszku miniszku ir patal
pintos klosztoruje perdirbtame 
isz katalikiszkos bažniczios’ Bet 
kaip rodos, tasai meszku ama
ras ne kenks Lietuwiams. o no 
rint randui gana daug kasztuo 
ja užtaikimas zokoninkiu, bet 
naudos isz iju suwis ne turi.

Tosios raganos, kat ros mo
ka lietuwiszkai, tai wažineja 
po kaimus ir prikalbinėję gas- 
padorius, idant atidalinėtu sa 
wo waikelus ant mokslo.

Tame klostorije turi ir daug 
jaun uinergu, tai kalbina Lietu 
wins, idant priimtu prawosla- 
wije, tai duos jiam pacze pato 
5a ir giara pasoga.- Igi szol da 
ne atsirado akwatninko ant ap 
siracziawimo.

— Liepojoje, du anglikai 
Marijot ir Seligman uszsidejo 
kiaulu mesinicze, kurioje pjau 
je kiaules, mesa sudo ir iszsiun 
tincje in Prusus, Angliję, 
Francuzije, ir in kitas dales 
swieto. Usz tat ir keules pa
brango, ba agentai laksto po 
tolimas aplinkines ir perkineje 
kiauleles, brangei mokėdami.

Norintis pirkt Dwirati (Baisike- 
Ii) tegul pirmiausia ateina pas 
mus. Galime taw parduot dwi
rati pirmos klasos gwarantawoti

Voff $40 iffi $50
Isz antros rankos nog

CHARLES 1 ffOLTJEH 
117Mahantongo uli. prieszais paozta 

Pottsville, Pa.

BANKA:
Iszmoka ir siunoze piningus n wi 
sas dalies swieto, per “draft’us” 

LAIWA-KORTES:
ir tikietus ant geležinkeliu perduo
da in wisas dales swieto kanopigeu 

ATĖMIMAS DALIU
Asz greioziausia atimu dalis iazwi- 
sn daliu swieto kaipo Russijos, 
Austrijos, Prusu ir t. t. o aplaiko 
greit ir be jokio ergelio.

HOTELUS, SALUNUS, 
namus ir lotus, parduodu kožnam 
laike ant lengwu iszmokesoziu

ANT gromatu wisados atraszo m

Charles H. WolUen
117Mhantongo st. Pottsville, Pa.

RASZIKIT LIETUWISZKAI.

eo, da we zinc del darbininku 
jog tiks ant jiu noru ir ne nu 
ri kad darbininkai straikuotu, 
ba jiam per tai butu daug erge 
lo o ir bizni pagaditn. Sauga 
ira senatorium ir per tai ne no 
ri straiko, kad žmonis ant kito 
karto duotu jiam baisa.
100)000 mainieria ketina strai- 

kuot.
Pittsburg, Pa, Kelos nede

los atgalos buwo girdėta jog 
minksztu anglių mainerei keti 
no padarit wisuomeniszka strai

praszau ateit su tokiu reikalu ka. Dabartės ketina iszeit pri

W a i s k a s in Kuba.
Madrit. Hiszpanai menesije 

Oktoberio nusiuns ant salos 
Kubos 20000 Žalnierių, ir kaip 
girdėt tai ketina su wisom pa
jėgom Kubieczus sumuszt.
Explozije Katilo.
Berlinas. Garinis katilas 

fabrike Rogan, netoli Koke!, 
Prusiszkoi Silesio, explodawo 
jo, užmuždamas 5 ipatos o pa- 
žeistamas 3.

— Oj Onuti, tai rots gawau 
wira, kožna siki pareina ritme- 
tije.

Ona:- Tai gal jisai ira nakti 
nis sargu kokiam fabrike?

— Kur taw! per naktis ej • 
niki traukia.

— Girdėjau, jog tawo dedis 
numiri?

— Teip, numiri.... nes ant 
nelaimes nu tasai ka kuniugu.

teipos-gi wisokiu re kalięgu <hl wis 
mainieriu, koki tik reikalaunasi.

IK
1.0 N. Main m Mahanoy Citv



KANTORAS BANKINIS.
i. t, Bomms

523 W. Spruce Str.

ŽMziaetiAe lltlutvlizkb

Turi susineszima bu visais europineis Bankais. Jau visi ira pentikr. 
ne, jog siunsti piningai per muso tarpininkista, graioiiause nueina.

MAHANOY CITY, Pa.

Biznio ne darome
Bu švitimais piningai- iiktaitka greioziause iazBiunozem kam priguli.

Szimtai tūkstantiu
isz wisu szaliu Ameriko per muso raukas siuuczeB, kas metas in Europa 
Lietuwa, Prusus, Austrije, Lenkija, Julija, Rusija ir tt.

Ne wieno piningai ne prapuoli
Kas in muso rankas sudėjo ant palai kimo ir kožname taikia gali oielibeje 
atsiimtie.

<-

rietas.

Ml

1s

j

' ■*

ant kampo Maia ir Oak ulieztu,

sūnau hah. Pa.
OI Knpezinako Ir P. Paskewiotiaus

Alus g<*riauaes, arielkos visokios 
uszkandaias uždika no 9 iszrito igi 

2 ad. po piet no 8tos igi 12 nak 
ti.

Walgei vifloki - kepsnis, oisterei 
ir tt. gardtei padariti gali gaut mu 

bo reBtaaraoijo.

niekur nukanda teip parankios 

vietos del praleidimo laiko kaip pa 
mua, ba randasi puiki didele le bb! 
dewineis bilardais puikei intaiei- 

tais.
Kožnu gali ateitie o bus kaip 

brolis priimtai ir smagei laika pra

leis.
Uszpraszomia 

Kupozinszas ir P.

WSKUTIMS N0RASX
zzT'vn^irenV'» < »

—.1PIS,1H.I—^KBEICZIUS^
Dyrba puikius drabužius pagal nau- 
jause neszenija, iž puikios gelumbes, 
korto, o ir daug pigeu negu kur ki-

u '*’.5

Ar nori atsigert’ 
giaro alaus?

-tJAGO NORI TAI UŽEIK PAS:-

A, Ramas zaucka

ANTW MAHANOY TUOJAUS PA8U 

S ) B. -SGICZIOS PO K AI IAE I K 

8ZALEI. IRA TAI PUKIAU- 
SES 8ALIŪNAB. 20-11-96

PIRKTOKITE •

CASCERATS
—kurie ira garsinti “Saulėje”, o ir— 

Kamfarinius Kamuolėlius 
del drabužiu, (Camphor bolls) ir Bo- 

' raksa, pas

HARRY J. KREBS 
111 W. Center Str.

Į'*' oy City, Pa.

Grrbūbb UŽKILA P AB

Juozą Lietuwnika
Minersville, Pa.

Wietiuei ir ateigej
Wi«i Brolei Lietu wei 

;Id ta pleisa nueikite.
Alaus stiklą ižgerkilr I

Ba tai wieti užeinama 
N e no w leno nepeikmn;

gali gaut wisko.
Ar nori gaut gera tawora? nusiduok 

— pas —

sWinca Juodeszka,^ 
W. Center st, - Mihinoy City? n 
Szwieži taworai o kas už keaz perka 

gauna labai pigei. Nusiduokite kar
ta o to nesigajlesites. 22.1.7

$1800.00
fllVEN AWAY TO INVENTORS.

————JiSaeoevery month given away to anyone who applies 
hrough ui for the most meritonous patent during the 
nontn preceding.
Weaocurolhe beat patent! for onr clients, 

md the object of thia offer u to encourage inventors to 
reeptrack of tluir bright ideas. At the name time no 
.visa to impress upon the public the lace that

,T ’S THE SIMPLE, TRIVIAL INVENTIONS
THAT YIELD FORTUNES,

uch as the “car-window" which can be easily slid up 
uid down withoutbraaking thepassenger'aback, “sauce- 
ran,” "collar-button," -'nut-lock," "boule-stopper,” 
md a thousand other little tilings that most any one cm 
5nd a way of improving; and iheec simple inventions are 
the ones that bring hugest returns to the author. Try to 
think of something to invent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive special notice Io 

±c “ National Recorder,' published at Washington, D. 
C., which is the bot newspaper published in America in 
die interests of inventors. We furnish a year's uibsaip- 
ion to ibis journal, free of cost, to all our clients. We 
<tu> advertise, free of cost, the inventioa each month 
which wins our $tw prize, and hundreds of thousands 
}f copies of the “National Recorder," containing a 
iketcb of tlie winner, and n description of his invention! 
will be scattered throughout the United Stales among 
.'apitalistsandmanuiocturers,thusbringiagtotlieirattca. 
-ion the merits of the invention.

All communications regarded strictly confidential.
Address

JOHN WEDDERBURN & CO., 
■solicitors of American cud Foreign Patents, 

618 F Street, N.W., 
ttox 3S5. Washington, Oy Htfirw—tjitor of thi) Mir. Wriiofo -nr 

felloe FKKh

Isz : Giwenimo : Giwentoju : Kalniniu.

Tolesnis traukis.

IV.
StJKCESOREL

Filipas sugrižinejo namon 
su suspausta szirdže. Tikėjo
si jisai priesz tai ne giaro priė
mimo pas dede; wažiawo in 
Krokawa su baimia ir žinojo, 
jog ant tusztio ta jio kelone. 
Labiause rūpinosi tuom, jog 
del serganezio tėvo jokio sura 
minimo ne parvež. Pamate 
jisai aiszkei, jog Morkus ira 
silpnas žmogelis ir da silpnes
nio budo, kur ne dora boba 
uszkariawo ir ne tiek kaltino 
Morkų, kiek taja boba.

gro

da ka

Para

tai to

ir anukus, stsiduso isz gilumos 
ir pabaigė giwaste.

Dabar tai suspaudė szirdi 
Filipui, kaip atsiminė apie de
de Morkų ir apie ta nedora 
priėmimą. Apsiwerke grau- 
džei ir klūpodamas gale kojų 
numirusio tėvo, ne patemijo,, 
jog kokis tai svetimas žmogus 
inejo in grinczele. Tuom a- 
teigiu buvo Mikola Ominis. 
Atnesze jisai gromata, kurii 
ka tiktai atėjo ant paczto, nes 
jau Miksimo givo ne uszspe- 
jo. Gromata buvo raszita 

i pas Maksima, no brolo Mor-
— O tai ne motere, tiktai kaus isz Krokąwo. Kun. Wa 

velnes-mislino kelaudamas 
namon, mano g 'spadoris ijaje rankas, o ne norėdamas
gerai pažinsta ir isz kur paei
na, kodėl ijje teip bijojo kad 
Morkus ne raszitu.

Filipas apie prowas nieko 
ne iszmani, ne dasiprato ne 
tiek, jog Agota bijojo, idant 
brolui gautųsi in raukas gro
mata, o kuri butu dawadu, 
jog Morkus turi gimines.

Sunkus buwo pasweikini- 
mas tewo, kada Filipas sugrį
žo.

— Tai sūneli mano kalbi, 
jog jisai atvažuos, nes ar ras 
mane giwa?

Diewas da užlaikis, ma
no teweli,-tari Filipas, slėpda
mas priesz tewa ka jisai pas 
dede datiri.

— Tai jisai ant manes ne 
piksta, kalbi?

- Ne piksta, teweli, ne!
— Ir tikrai atvažiuos ?
— Tikrai atwažiuos.
— Diewe duok, idant da no 

rint karta galetau pamatit.
Tikrai norėjo Miksimas pa

matit broli, nes ar sulauks to
jo laiko; liga jio tai ne ižgido- 
ma, ba tai isz senatvės! ne tu
ri pajėgu ne isz iowos pasikel- 
tie! kas dien menkių ejna, szi
tai ant pagalos atėjo paskuti
ne valanda.

Buvo tai sunki valanda. 
Kun. Walentas, kuriam Fili
pas wiska apie Morkų apsaki, 
buvo ir Mikola, plusdamas 
sawo mareze Agota, Morkaus 
gaspadinia o ir ciela szeimine
le buvo apsiaubus lova mirsz 
tanezio Maksimaus, o jisai sue- 
mias visas pajėgas galėdama- 
sis su smereze, laimino sunui 
ir anūkams ir prasze visu, i- 
dant melstųsi už jio dusze.

— O mano brolui,-kalbėjo 
ant galo wos girdėtu balsu, - 
pasakikite, jog jiam laiminu 
walandoja smerties ir wiska 
atleidžiu, žinau ir tikiu sze
dien, jog jisai savo piktumia 
atsileido, ba jisai ne buvo pik 
tu žmogum ir turėjo giara szir 
dl. Melskitės, idant Dievas 
dovanotu man nusidėjimus, 
kaip asz jiam dovanoju. Nu
tilo, o per taja valanda tileji- 
mo, wisi suklaupė, melsdamie
si už duszia mireztanezio.

-J Kada Maksimas atsipeikėjo, 
peržegnojo silpna ranka sunu

lentas paeme gromata in savo 
i var- 

gingo Filipo kankint da lab- 
jaus, inaidejo iu kiszeni, kad 
nusiunst adgal pas ta, katras 
raszi gromata.

i Ne trukus uszsiemi szerme- 
nimis Maksimaus War nos, o 
aplinkines giwentojei sudėjo 
pokiek ant szermenu, kad pui- 
kei žmogeli palaidot.

Szermenos bu wo puikios. 
Isz kaimo ir isz aplinkiniu su
sirinko daugibi žmonių, kad a 
tiduot paskutinia tarnista del 
pažinstamo doraus žmogelo, 
kuri wisi milejo ir paguodoje 
Susirupinias ir apsieratitas Fi- 
lipas, apwerkiae tewelo kapa, 
grižo pas sawo giaradeju ir 
sunkei dirbo, kad tiktai tižiai- 
kit likuse szeiminele.

Dabar turiu del skaititoju 
pasakit apie taje gromata, ku
ria Morkus prisiunti, o kuria 
kuningas buwo paemias.

Morkų, kaip tai jau augsz- 
eziau buwo pasakita, pastana- 
wijo da gerinus padarit ir su 
sawobrolu susitaikint, negu 
paežiam nusiduot in kejlone. 
Ne isztikejo jisai ne sawo, ne 
brolo drutumui ir ne buwo 
twirtu, ar sulauksi pawasario 
ir ar gales pasimatyt su savim. 
Pastanavijo kameoz paraszit 
locna ranka gromata pas Mak 
sima, nes jiam labai buvo persz 
kadoja Agota. Jisai labai to 
sios bobos bijojo, o tokia turė
jo ant ijos intekme,, jog nieka
me ne galėjo del ijosios pasip- 
rieszint. Intike in ijaje ir nie 
kame nesiprieszino. Paži- 
nias-gi gerai, apie ka ijei la- 
biause ėjo tada, kada ne norė
jo jiam pawelit raszit groma- 
tos pas broli, o ne norėdamas 
už ijosos wiernuma palikt be 
apdowanojimo, ant ritojaus, 
po iszwažiawimui Filipo, isze 
jas in miestą, sugrįžo apie po 
ra adinu vėlaus kaip visada, 
nes linksmas ir sveikas, jog 
niekados tokiu ne buwo. A 
*ota net pabūgo pamaezius sa 
wo poną, ba ne žinojo kas su i 

juom dedasi.
— Oho, oho! mano Agota 

ne nesitiki, ka. asi; dabar misi1 
nu,-kalbėjo in save sėsdamas 
irie sawo stalelo iszimdamas 

isz kiszeaip.us plu oszta popie 
ru.

Agota waktuodama sawo 
Morkų, pastauki už duriu:

— U-gi kas cze-ve.
— Raezisiu gromata,-tari 

Morkus trindamas rankas.
— Pas ka?
— Pas ka? - klausi.-U-gi 

pas ka, jagu ne pas mano mi 
lema broli Maksima, kuris be 
manes ne gali numirt ne susi 
taikias.

— O-ho! tai welei pradeda 
klejot.

— O-ne, ne! Tai ne klejo 
jimas, tai jau wiskas pabaigta, 
-dadawi. rodidamas antpluosz 
to popieru iszimtu isz kisze 
niaus.

— Kaip tai? jau ponaa 
mata paraszei?

— Ne gromata, nes 
svarbesnio.

— Katoki?
— Ar ka? atmink.

- — Ne galu dasiprast.
— Na minkie.
— Ne žinau.
— Na, tai pasakisiu: 

sziau testamenta.
— Didis Diewe! o ar 

kis strokas?
— Strokas, ne strokas; Die 

was skaito valandas giveni 
mo.

O kada jau testamentas ga 
tavas ir per waldže pat virti n 
tas, tai ir gromata galu drasei 
raszit pas broli.

— Šiitai velei? Tai kam 
prie tosios gromatos reikalin 
gas testamentas?

— Tai! o ar isz mano groma 
tos ne galėtu tave tasit po pro 
va?

— Tai poneli intikejei in 
mano žodžius, kureis norėjau 
tam valkatui uždarit snuki....

— Nes ne, suvis ne apie 
tai eina.

— Tu mielini poneli, jog 
asz apie save daug rūpinau 
81.-

— Saugok - Dieve, mano 
siirdele-Agotele-saugok Die 
we!-Eamiu labai persitikrinias. 
apie tawe; o kad apie testamen 
ta ne užmirszau, tai taw pripa 
žinau, jog-jau senei apie tai 
mielinau.

— O wienok ponelis ne ti 
ki, jog man buwo labai nesma 
gu, jog gal asz su didelu neno 
ru buwau priežaste tosios smut 
nos istorijos.

- Smutnos istorijos? ka tu 
kalbi! Tai we! jagu vienam 
gaunasi viskas ir tai da ne ma 
žas turtas.

Agota nutilo. Ponas Mor
kus po valandėlei ne žiureda 
mas in weida sawo gaspadines, 
kuris butu supratias kas deda
si ijosios duszioja, iszpletojas 
arkusza popieros, ant kurios 
buwo paraszitas testamentas, 
skaitė ijei garsei pradže, pripa 
žindamas ijaje usz vienatine, 
kuri apims visa turtą; ir dada 
vi:

— O ar ne palaikiai usz pik 
ta, jog del tawes pavedu mano 
brolo szeiminele? Mat, atiduo 
du ant tavo valos, duosi del 
jiojo vaiku kiek norint, jagu 
jau bus numirias.

— Ach Diewe!-da apie tai 
ne reike kalbėt!

— Tai ne ira juokas, ba net 
man linksma ant szirdies.

— Jagu jau teip, tai ponelis 
gali būtie be baimes, asz apie 
ponelo broli ir jiojo waikus ne 
užmirsziu.

— Asz žinau, ba taw mano 
szirdele tikiu. Nes ne užmir- 
szkie apie tai, jog mano ciela 
turtą sudedu in tawo rankas.

— O Diewe mano! ar-gi asz 
tiek nupelniau!

--Už teisinga prisiriszima 
prie manes, asz ir sawo gi was
te užmokėtam O ka tasai že
miškas turtas geluoja.

Agota isz džiaugsmo net in 
kogas mėtėsi Morkui, dekawo- 
jo wisokeis žodžeis ir prižadėjo 
jog melsis už jin per ciela sa
wo giwaste. Ir dadawi:

— Man prie ponelo geriau- 
se. Tu man brangesnis negu 
tiejei wisi tawo" turtai!....

— Na, na! nesirūpink, ma
no szirdele; szitai paraszisime 
gromata pas Maksima, ba toji 
mislis mane nuolatos wargi- 
ca.

- Gerai, gerai, mano mili- 
mas poneli, jagu taw apie tai 
eina.

Ir ėmėsi abudu prie raszimo 
gromatos. Morkus paraszias

eilute kožna karta skaiti Ago
tai ir klausi ar gerai.
viską giri ir niekame nesiprie- 
szino Morkui ir labai jisai 
džiaugėsi isz to. Kada pabai
gi gromata, da karta ciela per- 
skaiti ir tari:

— Na, dabar man kaip ak
muo nupuoli no szirdies. Wis 
kas teip stojosi kaip norėjau. 
Dabar tiktai dviejų žodžiu 
lauksiu no Maksimo, o paskui 
mirsu be baimes.

Laiminga Agota isz tu užra 
szu, visa palaiki už giara ne 
matidama nieko pawoingo del 
saves. Gromata pati nunesze! 
ant paczto ir parnesze Morkui 
kvitą no gromatos. No to lai 
ko buvo labai linksmas Mor
kaus giwenimas. Senis rodos 
pasidari jaunesnis ir linksmes
nis,-o lauki su didelu nekant
rumu no brolo pora žodžiu at- 
sakimo. Kuningas Walentas, 
kuris buwo pas save paemias 
gromata, buwo užimtas szerme 
nimis, o paskui tuojaus turėjo 
sawo parapijo atlaidus (atpus- 
ka), tai ir usztruko su nusiun
timu adgal gromatos pas Mor
kų; ir tasai vilkinimas pradėjo 
rūpint senuką.

Wiena wakara, kada nulu- 
dias ir nuolatos laukentis gro- 
matos Morkus sėdėjo prie sa
wo Btalelo, ir Agota jin ramino 
aavo rodomis, uszskambino in 
duris, ir kada Agota ižbegus 

1 in priemene, atidarė dūręs, gro 
matneszis inteike del ijosios 

i gromata su juoda peczete.
> —Kasten naujo?-paklau- 

se nekantrei Morkus.
i — Ei nieko,-atsake Agota 
i slėpdama gromata - cze gromat- 
. neszis pabiudo ir mielino jog 

adresanta ras.
O gromatneszis girdėdamas 

taje kalba Agotos atsiliepi:
— Ponas turi pasiraszit, 

jog priemi gromata.
— K a? pasiraszitj-paszauki 

su karszcziu Morkus;-tai man 
gromata?

— Teip, ponu i,-atsake gro-' 
matneezis.

- Duokie man-paszauke 
Morkus.

Agotai tas ne pasiseki. N o 
rejo paslėpt gromata kurioja 
danesza apie smerti brolo. Ne 
žinia, kas buwo per priežas
tis.

Agota padawi gr. mata. Se
nis su drebante ranka pagrie
bė.

— Juoda peczetis!....
— Praszau paraszit,-tari

gromatneszis.
Morkus pasiraszj, gromatne- 

azis iszejo Agota nesitraukė 
isz kancelerijeles.

— Juoda peczetis!-paantri 
no Morkus ir laikidamas gro
mata rankoja, svarstesi a1 pieša 
tie koperta, rodos ko bijojo.

—“Reike perskaitit, tari n« 
kantrei Agota.

- Teisibe.-Tai pasakine 
perlauže peczete ir numėtė ko
perta.

— Ka? sztai mano gromata 
ne atpleszta eugrižo!-kliktelejo 
nusigandias.

— Skaitikie poneli, cze ira 
kita gromata.

— Teip, ira kita gromata, 
-kalbėjo maiszidamasie ir dre
bėdamas iž baimes.

Paemi antra gromata in ran 
ka, skaiti pertraukdamas po 
kožnam žodžiui, o buwo teip 
paraszita:

„Gromata pono ne usztiko 
givo Maksimo; kaip atėjo, 
tai buwo ka tik numirias, o 
prie kurio mirio ir asz pats 
buwau. Brolis wiska ponui 
atleido, ba giaras sūnūs wis
ka paslepi priesz tewa, apie 
nedora priėmimą jio pas ta- 
we. Diewas drueziau eudi 
je tokias prowas, meldžiuo- 
siu vienok, idant taw, mano 
pone, ne atmintu tavo uszsi- 
kietejimo.

Senovės tawo pažinsta- 
mas ir prietelis juso nelaimin
go tewelo

Kuningas Walentas.
— Ha! tai tawo, tu boba 

darbas!.... -sukniaukė senis, 
ir apalpias iszwirto ant kedea. 
Ilgai jiojo ne galej o atgaivint, 
toji žinia dmezei jin perveri.

ta, sujeszkojo jin tuojaus štai — Tai ne gali būtie Juozai,
Agota cziukija, nesirūpindama apie jau pas mane buvo 5 metua ir

Morkų. Paszauktas daktarae niekad ne pastipo, 
liepe užlaikit tikumą, nes apie 
sugrižima in sveikata ne davi
nėjo parankes.

Morkus gulėjo be žado, o
Agota gal deszimta karta įrats- 
kaitinejo pasislėpus testamen
ta, del kurios wiska užraszi.

Spawiedninia*.
In kėlės dienas wos pasiseki 

’ daktarui atgriebt Morkų. Bu 
wo tai rudenio gražus laikas. 
Šauleli išviete ir buwo links
ma senio pakajuja, o ir jiam 
buvo ant duszios linksma. 
Gulėjo ant iowos Morkus tu
rėdamas gera prižiūra no Ago
tos, kuri norint del akiu svie
to tupinėjo apie seni. Senis 
pabudo apie pusriezius. Ago
ta sėdėjo ant kėdės szale lovos 
ir newoi buwo apsiwerkue.

— Didis Diewel-tari dairi- 
damasis po paknju, pirmu kar 
tu atsipeikėjas,-asz da esmių 
giwas.... o kaip n?z sunku 
miega ir sapna turėjau....

— Tegul ponelis daug nesz- 
neka,-tari Agota lankdamasi 
prie jio, Diewas ižgelbejo no 
sunkios ligos, reike dabar tajt 
sveikata czedit.

— A-ha! tai tu Agota?-Tei 
aibe, teisibe. Tai mano brolio 
jau negiwas!

— Meldžemes visi už jiojo 
duszia. asz ir dawiau ant mi 
s«iu(?).

— Ar davei? tai labai gerai 
Da reike karta duotie. Asz 
pats duosiu. Tegul wisi mel 
džesi už jin.... Jisai 
giaras, jisai buvo labai 
žmogus. Asz jiam 
skriauda padariau.
melstis, idant Diewas man at 
leistu kaltes.

— Melsimės, melsimės, tik 
tai tu poneli nesirūpink pe 
daug.

— O ne užmirszk apie jiojo. 
waikelus.......

— Wisko turės.
— Gal jie labai biedui 1
— Girdėjau, jog turi puike 

gaspadorista.
— Garbe Diewui! garbe 

Diewui! Nes žinai, jog asz jau 
cziuosi artimu smerties.

— Diewe brangus! ka tu po 
neli kalbi? Liga jaupernigale 
jo, m* reike nieko bijotis.

— O teip, persigalėjo. Nes 
tas buwo del manias baisiausiu 
daigtu, ka galėjau be spavie- 
des numirt. Nes Diewas pasi 
gailėjo manias. Reikia jin 
perpraszit.

— Bukie tiktai ponelis be 
baimes.

— O busu, busu, 
ngi. Wieno tiktai 
tawes praszau!

— Tai ko tokio, 
ras poneli?

— Szitai, idant man prisiek 
tum, jog apie vaikus Maksi- 
maus ne užmirszi ir paszelpsi 

, teip, jog wargo ne turės.
— Prisiekiu ponelui ant 

Dievo ir Jio Motino Szwen- 
cziause - tari audėjus rankas ir 
klaupdama prie lovos.

— Dėkui taw; ne užmirszk 
užlaikik prisiega; o dabar pra- 
szau tawes, paraszikie man 

1 tuojaus gromata, arba 1 geraus 
1 bus duotie telegrama pas kunin 

ga Walanta. Geras tai mano 
1 senowes pažinstamas. Jiam 

noru iszpažint mano nusidej- 
i imus ir paskui be rupeaties nu 
i mirsu, o tikėk man, jog jau- 

ežiu, kad ne trukus emertis usz 
klups.

— Smutnds mįsles poneli a- 
pemis toja ligoje. Padarisu 
ka ponelis liepi, nes kam teip 
skubinti

— Kam in kelone; tai ir lai 
Juk ku-

Duktė skaitidama gazieta del 
motinos, usztiko artikuleli apie 
susiwinczewojima vienos poros 
o buwo teip paraszita: “Ponas 
Jonas susiriszo mazgu moterį- 
stes su Elžbieta.,, Ir pertrnu 
kus skaitima, paklausi moti
nos:

— Motinėlė, kaip isz odo 
mazgas moteristes? ...

Motina:- E! ne plowok akai 
tik tolau.

Kaip wienas kal
ba apie mergi

nas.
Mergina 15m. ir 17m. tai 

jaunas winas, ka wos pradeda 
putot.

18m., 19m., iržOm. szampa- 
nu. (

No 20to įgi 25to meto, tai 
winas iszBistowejas.

No 25to igi 3oto tai-arbata 
su araku, tiktai reike paszil- 
dint,kad butu gardu.

No 35to igi 40 tai gira isz 
obuolu.

No 40 igi 45 stujesi iszru- 
goms.

Mokslaineje.
Profesorių:- Jagu ne turčiau 

akiu, ne galetau matit, jagu ne 
curetau ausu, ne galetau girdėt 
r pasakikie man Petruk, kas 
butu jagu nosies ne turetau

Petrukas:--Tai ponas profe- 
solus ne galetau tabokos zaži- 
vot.

f J

„„Hm W®'*'l®* 

Piiliionije.

. .. 
ij^l užvažiuoja: i’tat 

to
jiKlilHV’“!“',.
’ tiiimitioii F1,k* 

' T - ’ 1 ' D J
jDgrilo pus1—

■1B
M

f

M biro ka nore 
ba statikas be pelno, tai' 
jiijia užpakali no tot 
mo, daugiai niekas. I 
tj nei1 ka apie tai daugii 
midiiiįapie tiek kito« 
turėjo misliti! 
iįZpndtm buvo pefi'S1 
jetteitik bowokeW' 
landele. Ant todiiu v 
jmerio Mendrowskio at> 
siejo ir tuojaus suprato

szonia Andriu, kursai f 
ir nigs drebėjo, paskui 
in awiuinke ii kopeciic 
palėpė utaidange. bi 

i aiiais klausė, ar neilgi 
i mo gudu arba tmonm 
, bet visam kaimelije l 
i ku, tikawis vis dar 

Bet irtas po w 
Andrius nutildė; Kaji 
lipo isa palėpės, pedal 
galėdamas dilde ir n 
laukus ant namo.

——

po pusiau- 
tarp tworu

valandėlei

buw< 
dorai- 
dideb' 
Reiki

mano b ra 
daigto no

mano ge-

Ateina wienas žmogus, pas 
skolininką baust kad atiduotu 
piningus, tardamas:-

— Na, szedien paskutini 
karta ateinu mano piningu ...

— O dėkui Dievui, jog no- 
•int karta gavai protą. Jau se- 
ei rekejo teip padarit ir ne 
įuoiatos landinet.

Pasakorius.

tolsti® “t10118 lao 
dap&la,

įlirakadeles iaejo An 
Arias, Beatos surista awi 
ndwita anipD'

indeli m wežim»,bet Meti- 
dwitattbe. Paemeairi 
no^driiua, l^0 “‘P8

" įsiaere kilpa ant kaklo, oi 
jiklsupeirelipriauutwertekii

i . v • Aiieumrtneata.periiga
nte tintėjo in pasilenkusio ea Tikt kada i* 
\vo kaukitojo weida ii is wi- je, pasidare jam kai 

an pajiegu pasimirė.
WeltoiL. Mendrovskis 

dajėdpriau pavertė kilpa, a- 
to tik snkaikeir pabalo jos 
apsiaszaroje akis.

. Dar valandėlė palauke, pee 
įi atleido kilpa, nuėmė me

. le ir drebinczii paguldė ant 
Mėžimo.

Kajimas ktowejo aalia ir 
tintėjo.

Kasiin-ta jis jaute, žiureda 
maa in Mendrowski. Lig 
skruzdėlėj jin aplipo, lig ri- 
dur’.uos kas trauktu ir jam ro- atiipeikejo. Nese 
dės, tad ji pili kas smaugia, vogti, užtai pirma

Irezukleltn ui taMeirui 
smaugiamąja airi, jei nebijotu, 
kad kaa neiszgiRlu. Apeigri 
to iu kita szoua ir skangejo 
[užaridejo] Meudrovskiui, jog 
jii taip gali.,..

Andrius tuom tarpu iszne- 
eze antra awi, parkui treezia ir 
taip tolaus. Su kiekviena tat 
pats buwo daroma, Tik Men 
drowskis kaa karta spareziau 
atliko aawodarba ir Kajimas 
ra Zi6jaire eu tuom apsiprato, (raulines airis A’ajii

Wirituom tarpu tilejo: nei we! Teisibe, labai 
žodžio wiena kitam nepratare. niugu, o Kajimas

Tik kariais atsiliepia liloje rejo duoti, bet w 
a\mkroksztelejiiM<. \reikejo klauriti?

Audrins i-ziiwe avi gaWpata itebejoriik 
paskutine [pnštarajn) ari.

Ar jis negerai jai sznipa už 
riszo, ir Mendroihkis beaiaku 
biudamas aurisiimo numėtė, 
gana, kad kaip užnėrė jai ant 
kaklo kilpa ir prispaudė ke-kaltas, už tai kr 
Vw, avis ^ittpirejo ir gailin-bhw.
gai užbliovė,

0 tam bliovime buwo tiek 
maldavimo ir gailingumo, lig užbruzgoliuota 
kad Imtu isz žmogaus kmtines 
iszejes ir (jo in erdtre lig sku 
sdamads už papildita neteisi- 
be.

muize prakaitas. J

lojoa ir rankos ne 
mas lemia nuleido.

Bet ne ilgai tai 
Pergalėjo ta uut 

iszsieme isz kiszeniat 
piningo. Na, laida 
kės grąžint iu Men 
kai kad tik biski 
ke...
- Alleagit!.-

; Ir atsigulė, 
Andrius, bet ne

- ne! lieptu išmesti 
rumu. O dabar,.. |

Ir vėl Kajimas a simer« 
ir paglostė ranka barzda, ^1 
wisu iszsibudino. Pamaži 
sikele ir pažiurėjo |ier įauga 
grinezia. ;

— Kam žiburi degini'iuhl 
da! - szuktelejo per langa. 11

Sore nieko ne-nkidauiil 
uszpute žiburi ir pradėjo 
ti. Kajimas vėl in ta ['acii| 

vieta sugrižo.
Mislijo apie ka kita.
Artinantis pusiaunakcziiį| 

Kajimas wis labjaus tupėjo,i[| 
Andrius awis iszduos ir arii.l 
važiuos Mendrowskis <

Delko neiszduos? klausei 
pats saves ir pradėjo protauti,! 
kaip iszrito grįždamas isz gir. Į 

rios, Tai avis duos, bet ana
sai ar atvažiuos?... Ka tai, 
lig pirma siki juodu prekiau
ja? Lig jisai, Kajimas, kadi 
ji apgavo, nedalaike žodžio? 
Arba lig juodu vaikai, kadap 
gaudinetu wienas kita? O Men 
drowskis lig tai koks „frajer,“ 
ka nenuwoke apie reikalus?^

Atvažiuos, tikrai atva
žiuos...

Isztikro uojaus 
nakezio praslinko 
koks szeszelis.

Menulis aut tos
buwo apniauktas, sunku buwo 
pažiti, kas prie grinezios sėdi 
ir szeszelis bailiai staplele4.

— Kajime, tu czionais? pa
klausė židiszkai.
,— Asz.
Ir prie Kajimo atsidūrė Men 

drowskis. Buvo basas.
— Ka, awis?

Ira.
— Daug?
— Asztuonios.
— Czionai?
— Pas ana, paduos jais...

Ar duo«?
Menulis iszlindo isz debesio.
Mendrowskis atsisėdo ir pra 

dėjo skaititi pinigus.
- Atsimink, jei neduotu, 

pinigus sugrąžai.
— Žinoma“
— O jei pagautu'
— Kada?
— Priesz nusivežima.
- Tai taw sugražisiu, o ne 

tai tavo paežiai.
— O jei tawe pagaus?
— Didelis daigtas!... tai pa 

leis kada, o ne, tai Sore užmo
kės.

— Atsimink!
Kajimas paslėpė pinigus iu 

maszna, rubline popierele paė
mė atskirium.

— Reikia eiti.
Reikia.

— Nusiauk cziabatus, kaip 
atsitikus - nepažis, mislis kad 
bobos...

— Teisibe.
Kajimas nusiawe cziabatus, 

pasidėjo patvorije, pasiėmė 
besiwalkiojanczia ožkų apgrau 
žta sziuota.

— Kam ja imi?
- Nubraukte pedsaka.

Nereik: turiu pala.
Ant galo paimk....
Tikdami nuėjo in krūmus, 

kur buwo paslėptas nedidelis 
vienarklis vežimėli*.

Kajimas sėdo in vežimą, o 
Mendrovskis ėjo szala, selino 
taip szuntakiais prie dvaro awi 
nikes kuri stowejo truputi szo 
ne, užtverdama keturkampi 
kiemą. No kluono skire ja 
tris kūgiai sziaudu. Mendro 
vskis užvažiavo vežimėli in 
medžiu szeezeli, Kajimas iszli- 
po isz vežimo. Susilenkęs 
pradėjo rėplioti prie kluono, 
priėjo prie kugiu ir sustojo: rei 
kejo jam pereiti szwiesu tarpa 
kur toje vietoje žeme siena tik 
siaura szeszeli dare.

Nežinojo ka dariti, ant galo 
atsigulė ant ž*m ir ant pil
vo szliauže. . aip atsidūrė 
pas awinike ir pamaži prie du 
riu priėjo: buvo adaros.

■— Andriau! - tare beweik 
paeznabždom.

Nieks neatsiliepe.
— Andriau! - atsiliepe gar

siau ir suvarstes duris.
Ko - atsiliepe balsas 

taip-gi pamaži.
Wienmarszkii is Andrius 

stojos priesz ji. Walandeleti 
kjo.

— Atnesziai pinigu/? - pa 
klausė ant galo.

— Piktai rubliu; daugiu s 
negavau.

V

ėjo užmigti, kaip 
perm naktį 1 
vartėsi. Bliowim 
mos avies skamba 
drauge su kas žiu 
su, kurs slankia: 
gie!...“ Bereiki 
;r wel gula, miega 
teip neima, o misti 
trie painiojasi, 
periikalbeti, ne dal

Kajimas.
(Tolesnis traukis.)

Bet ko ji nerimauja? Kaji
mas arba jau ka iszmislijo ir 
kokiu nors budu apsirūpino, 
arba surinko reikalingus pini
gus, idant užsimokėti kahahii.

O jeigu nesurinko?.... Na, 
tai tada ji, Sore, jam pripažins 
kad kasdien slapta eme po ke 
lis arba kelolika skatiku isz 
pelno kromelije irsuezedijo jau 
pusėtina suma - ir tuos pinin
gus jum paskolitu.

Kajimas prieszais namu sode 
jo ir ilsėjosi.

Labai nusidirbo ir dar turi 
darbo. Po pusiaunakeziu ate 
ias Mendrovskis awiu: reiks 
jin dawest, paskui už kaimo 
iszlideti. Gal su tuom ilgai 
užtrukti ir wel ueiszmiegos, tai 
gi nusivilko szwerneli, at suė
mė galwa in siena ir pusią u 
budėjo, pusiau .snaude. Wir- 
szui dangus žvaigždėmis isz- 
barstitas.

Ir Kajimas ausimislijo, kas 
tai butu, kad kožna žvaigžde 
butu sidabriniu rubliu? Ajai! 
Kiek cze butu rubliu!... O kad 
tie visi rubliai butu jo, kad 
juos jis, Kajima->, turėtu, tai 
priesz ji žemitusi ir akamonas 
ir žonca, ha! net pats ponas, ka 
bewiaik visados giwena užru- 
bežije ir augina tokius nawat 
nui del lenktiniu arklius.

Sziadien jis turi nusižeminti 
turi roditi save pavargusiu, 
daleidžia niekiti sawe, epjaudi 
ti ant veido ir stumdiii, ne* 
jam su tuom gerinus iszeina, 
nes dar ji neiszkilo, o jis ir 
taip uždirba, bet tada!...

Tada nieks jam nedrįstu pa 
sakiti in akis: „žide!“ nes jis 
pamestu szwerneli, nusiskustu 
burzda ir važinėtu karietoje...

Sore tiek turėtu eilu drapa
nų, kiek ira nedelu per mitus;

l ’Mekeliui, Rifkei, Joseliui, ir 
I Didei parkwiestu giwernerius 
lisz Wiennos, o tarnus apreditu 
kaip koks kunigaiksztis ar gro 
was. Na, tegul jam koksai 
kainas, kaip Andrius, paban
dau ka pasakiti, kaip jam isz
rito kalbėjo, tegul dristu gau- 
moti kumszczia, tai jisai ponas 

’Henrikas Liufta's iszmestu ji

vai atsiliko ir k

kad nebuvo jam 
ramu, kaip sziad 
butus smaugii

Ir kam-gi cz 
Wisados inula'

dano gerai; di 
beda ne inkisz*

atsakis? -Žino 
imas iszsiteu 
paibelis toki dšimtai kitu bliovimu avini

ai. Nisupmta&s birelei A 
neįlįs balsai ūpo ten sopres-v 
tas. lenais suprato, kad už 
lotos žingsniu no kaimenes at
tekama iu užmuszejit-te it 
kad wiena isz ju pulko žūsta 
beginkle budelo rankose. Pa na lengviai 
ridate baisus truksimas; awi- jin in knim 

 

nai isiokoiaz užtvaru, awis\kau, taidi 

 

kaip padūkę šokinėjo per two \ji-Om susid 

 

ras it aitvarus, besigruzdanioB\tino ateiti, 

 

mindžodamosi ir tremdamos |ateiti, tai 
viena kita, o ju blovimaa iu-| ve, kad ti 
go, didinosi ir stiprinosi.... lauktuwii

Kajimas kaip lavonas nu-| Ir vėl 

 

Mankęs, diretele’in AndriuJneramaus 
koriai stovėjo ir drebėjo vtisnj Bet ir 
kunu. Wienas tik Meni revslnu prade 
kis nenustojo nuovoka. Trini Boieo 
kaimas galėjo mana sukelti,\Magdei 

 

tai-gi akies mirkanij1 avi už-\tu %n jt

ant kito 
misliti apie 
mirsi....

Ritoj’ ke 
uis dabar si

JUOKAI.

m . ■ .nu .mi.iiijj minami iijjiyipiijiu

džio prakalbėt. O kada prade 
jo kalbėt, tai klejodamas vi
saip kalbėjo; Agota tuojaus 
ne užmirszdama apie testamen

kas, mano brangi. «
ningas Baka pasaki:

Pabalus giltine,
Ta nevidone,
Usz sprando kabina,
Ant sūdo gabena.

Tolaus bus.

--------  I
— Oj tu Irszkau,. Irszkau! 

isz tavęs tai suktesnis negu či
gonas. Pardavei man petnr- 
czoja arkli, o ant ritojau pad
vėsi.

uždengė pala ir pate in weži-\maūri 
ma szoko.

— Tu detsaka utetlmrekl\niire, 

 

- szuktelejo Kajimui ir supla-^izu 
ke arkli. priei

III nepi
Bliowimoawiu niekaueiaz-l A 

 

girdo. Praslinko pora dienu Įtei f 

 

ir Kajimas leugwiaus atsikve 

 

jie, nes nore rodos nesibijojo I de. 
nieko, bet wis-gi aprokawimas | 1 
galėjo neiszsipildmti ir vagile 
palemita1 paszauktu Andriu, o 
su Andrium ir ji in suda. Gai 
h laiko ir kasztai visai nerei
kalingi, ir vieno ir kito iszka 
da: kiekviena valanda turi ji «i| 
arliti prie geidžiamojo siekio, ps

Tai

ate 
mt 
pe
ga



e Juozai, 
metus ir

azieta de 
ileli apie 
iOS poros 

“Ponas
i moterį- 
pert ran
d moti*

, - ne! lieptu i»zn)esti 
rumu. O dabar...

Ir įvei Kajimas a gimta 
lir paglostė ranka barzda, į 

wisu iszsi budino. Pamaži 
sikele ir pažiurėjo |ier Įauga 
grinczia.

— Kam žiburį degini(ių 
da! - szuktelejo per Įauga.

— Meluoji!
— Kam man meluoti! Te, 

gal paskui gausiu.
— Duok szia!... Tegul ta

ve nogla!
Kajimas nusispjovė ir pada 

ve rubline popierela, kuria 
Andrius pas save paslėpė.

Senas mainieris,

Mat. Reklis.
Turi puiku saluna

317 E. Center Shenandoah, Pa,
Hel malnlon'l ir darbininkai, 
W18I o wfBl Llctnwoi walkal, 
Pas Malonėta Bėkit nusldunklt, 
Senam malnlorlu! uždirbi duokit.

Giara alų wisados turi o arielka Ja 
bai žmogų stiprina cigarai su skaniu 
dumelu.
Lietuwei pas senaji mainerj!! £-(Į-g

— DAKTARAI —

D. C. T. WATKINS
404 E Centre UU.

Mahanoy City, — Pa.
Pibalfci mokila Kuropoje Ir Amerikoje. Jtfo 

prireiktu daktaro tai auelduoklt ant anaacalau 
padoto numaro. Telpos-gl tol wletol randaaL

Dr. Hannah Hath Ina, 
Ira tai vienatine daktarka motore ant cleloa ap 
anklnea kuri gido motoroe Ir walkue. Motor* 
*u tawom ligom liūliuokite pas moterlaika d* 
ktarka, o sveikata atgauelUa 18-11-

paprasto. Akamonas baisei 
keike, bernai lakate, kaip pa
ke, no kluono girdėt buvo žon 
cos baisas.

— Jonuti! ar jie pasiuto 
paklausė einanezio pro szali 
berno.

Tolaus bus.

t? arba

į „Tūkstantis ir wiena naktų 
§

Glimimss AgentnA
Kuri- pristato aru In wisussalunus 

sbnandcah’e ir dėti aplinkiniu 8»hi

druczei apdarita.

$3.00— Ira ten kas?
— Ira.
- Tegul užvažiuoja: visi 

miega; sargas tikka nuėjo in 
grinczia ir negreit sugrisz.

Kajimas tuom paežiu keliu 
sugrižo pas Mendrowski. Pri 
važiavo prie awinikes ir Men 
drovskis patiesė ant žemos juo 
da pala,

Už valandėlės iszejo Au 
drius, neszdamas suriszta awi 
su užverstu sznipu. Norėjo 
ja indeti in vežimą, bet Men
drovskis nedawe. Paėmė avi 
no Audriaus, paguldė ant pa 
Ica. užnere kilpa ant kaklo, už 
siklaupe ir stipriai užveržė kil 
pa.

Avis iszwertus akis, persiga 
ndus žiurėjo in pasilenkusio sa 
wo kaukitojo weida ir isz vi
su pajiegu pasispire.

Weltuil... Mendrowskis 
dar stipriau pawerže kilpa, a- 
wis tik sukai ke ir pabalo jos 
apsiaszaroje akis.

Dar valandėlė palauke, pas 
kui atleido kilpa, nuėmė wirwe 
le ir drebanezia paguldė ant 
vežimo.

Kajimas stovėjo szalia ir 
žiurėjo.

Kaežin-ka jis jaute, žiureda 
mas in Mendroweki. Lig 
szkruzdeles jin aplipo, lig vi
duriuos kas trauktu ir jam ro
dės, kad ji pati kas smaugia.

Ir szukteltu už save ir už 
smaugiamąja avi, jei nebijotu, 
kad kas neiszgirstu. Apsigri 
žo in kita szona ir skaugejo 
[užvidejo] Mendrowskiui, jog 
jis taip gali....

Andrius tuom tarpu iszne- 
sze antra awi, paskui treczia ir 
taip tolaus. Su kiekviena tas 
pats buwo daroma, Tik Men 
drowskis kas karta spareziau 
atliko sawo darba ir Kajimas 
wis labjaus su tuom apsiprato.

Wisi tuom tarpu tilejo: nei 
žodžio viens kitam nepratare.

Tik kartais atsiliepia tiloje 
avies kr:oksztelejima<.

Andrius iszne-ze art galo 
paskutine [pastaraja) avi.

Ar jis negerai jai sznipa už 
riszo, ir Mendrow>kis besisku 
bindamas suriszimo numėtė, 
gana, kad kaip užnere jai ant 
kaklo kilpa ir prispaudė ke
liu, avis pasispirejo ir gailin

gai užbliovė.
O tam bliovime buvo tiek 

maldavimo ir gailingumo, lig 
kad butu isz žmogaus krutinės 
iszejes ir ėjo in erdve lig sku 
sdamasis už papildita neteisi-

S >re nieko ne-nkidu 
uszpute žiburį ir pradėjo 
j. Kajimas vėl iii ta įmc : 
vieta sugrįžo.

M išlijo apie ka kita.
Artinantis pusiaun.ikcai 

Kajimas vis labjaus iupejo,i 
Andrius avis iszduos ir ari 
važiuos Mendrovskisl

Deiko neiszduos? kla® 
pats saves ir pradėjo protaut 
kaip iszrito grįždamas isz gir.; 
rios, Tai avis duos, bet ana
sai ar atvažiuos?... Ka tai, 
lig pirma siki juodu prekiau
ja ? Lig jisai, Kajimas, kadi 
ji apgavo, nedalaikc žodžio? 
Arba lig juodu vaikai, kad jp 
gaudinetu vienas kita? OMeo 
drovskis lig tai koks „frajer,“ 
ka nenuvokė apie reikalus?.

Atvažiuos, tikrai aki 
žinos...

Isztikro uojaus po pusiau , 
nakczio praslinko tarp tvora 
koks szeszelis.

Menulis ant tos valandėlei . 
buvo apniauktas, sunku buvo I 
pažiti, kas prie grinczios sėdi 
ir szeszelis bailiai staplele*.

— Kajime, tu czionais? pa
klausė židiszkai.

— Asz.
Ir prie Kajimo atsidūrė Men 

drovskis. Buvo basas.
— Ka, avis!

Ira.
— Daug?
— Asztuonios.
— C’zionai?
— Pas ana, paduos jais,..

Ar duos?
Menulis iszlindo isz debesio.
Mendrovskia at-isedo ir pra 

dėjo skaititi pinigus.
- Atsimink, jei neduotu, 

pinigus sugraži.-i.
— ŽinomaJ
— O jei pagautu '
— Kada?
— Priesz nusivežima.
- Tai ta v sugražisiu, o ne 

tai tavo paežiai.
— O jei tawe pagaus?
— Didelis daigtas!... tai pa 

leis kada, o ne, tai Sore užmo
kės.

— Atsimink!
Kajimas paslėpė pinigus iii 

maszna, rubline popierele paė
mė atskirium.

— Keikia eiti.
Keikia.

— Nusiauk cziabatus, kaip
atsitikus - nepažis, mislis kad 
bobos...
- Teisibe.
Kajimas nusiaive cziabatus, 

pasidėjo patvorije, pasiėmė 
besivalkiojanczia ožkų apgrau 
žta szluota.

— Kam ja imi?
- Nubraukte pedsaka.

Nereik: turiu pala.
Ant galo paimk....
Tiledami nuėjo in krumus, 

kur buvo paslėptas nedidelis 
vienarklis vežimėli’.

Kajimas sėdo in vežimą, o 
Mendrovskis ėjo ezala, selino 
taip szuntakiais prie dvaro awi 
nikes kuri stovėjo truputi szo 
ne, užtverdama keturkampi

isz odo

vok skai

k a 1- 
gi-

7m. tai 
pradeda

jzainpa-

eto, tai

i* arbata

dra isz

i iszrti-
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turecau 
jagu ne 
i girdėt 
k, kas 
retail 
s profe- 
s zaži-

but atsiti-

teip greit

s, pas 
iduotu

ikutini
u ...
og no
nų 8C- 
ir ne

Tewas:- Ar gi tu sūneli at 
simeni norint žodeli, ka kunin- 
gas szedien per pamoksta kai 
bėjo?

Sūnelis:- O, pamenu! U-gi 
kuningas kalbėjo, jog Walan- 
tas Gaidukas paims saw 
paeze Ona Szekszterne.

usz

bet

Seniausias Grroser-Sztoris
,-------------- IB PODRAUG---------------s
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★ Baisikelei! *

Kaji- 
slijo ir 
lipino, 

is pini- 
iliaiui.

Na, 
pažins 
po ke 
r u isz 
jojau 
jin in-

i sede

r turi 
u ate 
reiks 
:aimo 
ilgai 

>8, tai 
Isite- 
tisiau 
Wir- 
i isz-

, kas 
igžde 
Ajai! 
kad 
kad

, tai kiemą. No kluono skire ja 
onas tr‘s kūgiai sziaudu. Mendro 
4, Papykis užvažiavo vežimėli in 
iru. medžiu ezeezeli, Kajimas iszli- 
,Vflt po isz vežimo. Susilenkęs 
j us J pradėjo rėplioti prie kluono, 

priėjo prie kūgi u ir sustojo: rei 
kejo jam pereiti szviesu tarpa 
kur toje vietoje žeme siena tik 
siaura szeszeli dare.

Nežinojo ka dariti, ant galo 
atsigulė ant ir ant pil
vo szliauže. aip atsidūrė 
pas avinike ir pamaži prie du 
riu priėjo: buvo adaros.

— Andriau! - tarė beveik 
pasznabždom.

Nieks neatsiliepe.
— Andriau! - atsiliepe gar

siau ir suvarstes duris.
Ko - atsiliepe balsas 

taip-gi pamaži.
Wienmarszkii is Andrius 

stojos priesz ji. Waiandele ti

inti 
siu. 
udi
nes
na, 
ir

pa 
jis 
st u
e...
ja
is;

, ir 
ius 
itu
gro 
sai
in-
sz-
1U-

3 as
1 ji

— Atnesziai pinigui-? - pa 
kiauše ant galo.

■— Tiktai rubliu; daugiai s 
negavau.

kiekvienas skatikas tur gimdi 
ti skatiką, ir jei kas-nors nau
dingo - valanda, kurioje gali
ma buvo ka nors uždirbti, ar
ba skatikas be pelno, tai žings 
nis in užpakali no turtingu
mo, dauginus niekas. Praėjo 
tai neri ka apie tai daugiau nei 
misliti; apie tiek kitu daliku 
turėjo misliti! ... Teisibe, 
iszpradžiu buwo persigandęs, 
bet tai tik buwo trumpa va
landėlė. Ant žodžiu važiuo- 
janezio Mendi owskio atrikwo- 
szejo ir tuojaus suprato, kaip 
dalikai stovi: stuktelėjo in pa 
ezonia Andriu, kursai stovėjo 
ir visas drebėjo, paskui mėtėsi 
in awininke ir kopeezioms in 
palėpė užsidange. Isztempes 
ausis klausė, ar neiszgias loji 
mo szunu arba žmonių balsu, 
bet visam kaimelije buwo ti
ku, tikawis vis dar blowe.

Bet ir tas po valandėlės 
Andrius nutildė; Kajimas nu
lipo isz palėpės, pedsaka kiek 
galėdamas dilde ir nuėjo per 
laukus ant namu.

Tikt kada atsidūrė grinezio 
je, pasidarė jam karszta ir isz 
musze prakaitas. Jaute, kad 
viskas jame atskiriu dreba ir 
kojos ir rankos nenulaikida- 
mas žemin nuleido.

Bet ne ilgai taip durawo. 
Pergalėjo ta nuoganda ir 

iszsieme isz kiszeniaus gniutuli 
piningu. Na, tai dabar nerei
kės grąžint iu Mendrowskiui, 
kas kad tik bifiki 
ke....

— Alles git!..
Ir atsigulė,
Andrius, bet ne

atsipeikėjo. Nesenei pradėjo 
wogti, užtai pirma nakti nega
lėjo užmigti, kaip Kajimas, o 
per wisa nakti kankinosi ir 
vartėsi. Bliovimas smaugia
mos awies skamba jam ausise 
drauge su kas žin kokiu bal
su, kurs szaukia: „wagie! va
gie! ... “ Bereikalo ataiseda 
;r vėl gula, miegas kaip neima 
teip neima, o mislise vis tik a- 
vis painiojasi. Kam davėsi 
persikalbeti, ne dabar, tik puse 
metu pirmiau#, kada dvi pir 
miltines avis Kajimui parda
vė? Teisibe, labai reikėjo pi
ningu, o Kajimas kitaip neno 
rejo duoti, bet vis-gi kum jo 
reikėjo kiausiti? ... Paskui 
pats stebėjosi; kaip tai leng 
wai atsitiko ir kaip davėsi gi 
liaus iusiklampiti., Bet nie 
kad nebuvo jam jam teip ne
ramu, kaip sziadien. Tai tur 
but tas smaugimas už viską 
kaltas, už tai keikia save ir ži 
dus.

Ir kam-gi cze avis smaugti? 
Wisados imdavo surisztas su 
užbruzguliuotais szn'pais ir bu 
davo gerai; dabar ka-tik in 
beda ne inkiszo. O tegul wis 
kas pasiroditu, kas už viekai 
atsakis? -žinoma jis, nes b a j i 
imas iszsiteissins.. . Tegul1 
paibelis toki darba! ..

Ir velei Andrius vereziasi 
ant kito szono. Nori dabar 
misliti apie Magde; gal už 
mirsz....

Ritoj’ ketino susieit. Se 
nis dabar sirguližoja ir mergi 
na lengviau^ galės atbėgti pas 
jin in krumus, nes kada svei 
kas, tai dukteri saugoja ir su 
juom susidėti nedaleidžia. Ke 
tino ateiti, tik ar ateis? Tures 
ateiti, tai per ja ir avis parda 
we, kad turėtu už ka nupirkti 
lauktuwiu.

Ir wel mislis sugrįžta prie 
neramaus dahko.

Bet ir An rius už poros die 
nu pradėjo apsiprasti.

Buvo jomarke, nupirko 
Magdei kasniku, apie du kar 
tu su jaja matėsi. Pati paša 
kojo, kad senis wis blogsta ir 
matiti, jog mirtinai apsirgo.

Tai' dar geriaus! Kaip nu 
mirs, su Blažiene bus lenk- 
viaus, nes ir sziadien ne lobai 
priesztarauja jam. Kad tik 
nepatemytu!...

Ale kas oze patemis 1 Lig 
tai siki Kajimas, erne dwaro a 
wis, o niekas apie tai nenuwe 
de.

Ir teip pamaži pas Andriu 
atsiranda senowiszkos linksmu 
mas, kaip netikėtai trenkė jin 
jerkunas isz blaivo dali
jaus.

Wiena wakara wos tik par 
sigines awis inejo in kiemą, Į

Wienoje valandoje atsiliepe 
szimtai kitu bliovimu avini- 
kei. Nesuprantamas žmo
nėms balsas tapo ten supras
tas. Tenais suprato, kad už 
loros žingsniu no kaimenes at- 
iekama ira užmuszejiste ir 
kad wieua isz ju pulko žūsta 
beginkle budelo rankose. Pa 
sidare baisus trukszmas: avi
nai iszoko isz užtvaru, awis 
kaip padūko szokinejo per two 
ras ir užtvarus, besigruzdamos 
mindžodamosi ir tremdamos 
wiena kita, o ju blowimas au
go, didinosi ir stiprinosi....

Kajimas kaip lavonas nu
blankęs, dirstele* in Andriu, 
kursai stovėjo ir drebėjo wisu 
kunu. Wienas tik Mend rows 
kis nenustojo nuovoka. Triu 
kszmas galėjo visus sukelti, 
tai-gi akies mirksnij‘ awi už
smaugė, ant įvežimo ja trenkė, 
uždengė pala ir pats in įveži
mą szoko.

— Tu detsaka užszlavinek!
- szuktelejo Kajimui ir supla
kė arkli.

III
Bliovimo aviu nieks neisz- 

girdo. Praslinko pora dienu 
ir Kajimas lengviaus atsikwe 
pe, nes nors rodos nesibijojo 1 
nieko, bet wis-gi aprokavimas 
galėjo neiszsipildinti ir vagiate i 
patemita4 paszauktu Andriu, o i 
su Andrium ir ji in sudn. Gai 
la laiko ir kaaztai visai nerei- 
kalmri, ii’ vieno ir kito iszka 
da: kiekviena valanda turi ji < o— v
artiti prie geidžiamojo siekio,’pamate, ka«i atsitiko kas ne-

A.- Kalbekie ka nori, 
tasai Blekaszirdis; tai giwas a- 
siias.

B:- Ar žinai, asz ant Bleka 
szirdžio nieko ne duosu kalbėt, 
ba ne senei paskolino man 30 
doleriu.

A:- Tai-gi matai, jog turu 
teisibe vadiut jin asilu! Jagu 
ne butu asilu, tai ne bum taw 
paskolinias piningu.

Pats in paeze:- Ka matau { 
duszite, tu velei miegi kampe?

— Pati:- Mano szirdžiuk! 
jau asz kiek kartu tavęs pra 
sziau, kad nesikisztum in mano 
darbai

T ai rots.
— Ar žinai, Jokūbai, apsi- 

garsiiiaii gazietose, jog pajesz 
tau saw merginos ant apeipa- 

eziawimo.
— O ka, ar atsiszauki?
— U gi atsiszauki viena.
— Kokia tail
— U-gi mano tewo sesuo.- 

eena davatka....

DA I4.TA KA * 

,F II 11 huoli 
Mahano. <’ttv r-

Gido wisokias ligas greit, o ir tur 
sawo locna aptieka kuri randasi ant 
W. Center u

Ar nori turėt 
gera Baisikeli?

3-28-5

Gali gaut wisokiu pas muso Lietuwi

W Rinkewicziu-
2b i Centre SI, Mahanoy City, Pa 

Baisikelei drūti ir labai lengwi isz 
pirmutinio fabriko.

13?“ Norintis gaut baisikeli tegul 
raszo gromatas lietuwiszkai. N47

LIETUWISZKA KfiAUTUWEW
ŠOKIU APSIAWIMU!

Uzebatn kuriniu, in 1 ’ha ir cz- 
•j vveriau nut -zw(-nl<'8 diem del m 
- i tenu ir wan.., labai pigei pirsiduo 

da

Petras Simanawi ožius
Už wisuk "KUPBARZl'ZlJ- 

Szensdorije puikiause ir lengwiause 
skutid barzdas ir p n i s kai plau
kus kiaepa.

Jagu nori padabint sawo weida ir 
cralwa, — nusidnok pas ta garsinga

LIETUWI8ZKAS BALBERI3

M, MINKUS,
517 IF.Center llnlmnoy City, Pn 

Skuta barzdas longwai ir greitai 
Kiarpn plaukus puikai

Po nuskutimui ir nukirpimui žmegt’S
10 metu jaunesniu. Passawa koz 
nas priwalo mmiduot. 22-xii-vi

Hei WiraiLietuwei!
Jago nukelauel m Freelands.
Tai ne zZmlrazkite ta;
Jog reiklu užejtle pas

Joną Rugieniu.
-lu. szaltas, arielka -era ir wysokiu <rlnn ga. a 
kaip ten nukelauel. O clgard bavan. Isz f brl 
ko Boczkaueko. ę.gj rdu

Ejkite wisi I Alaus ižslgert 
hnnitf ’m-.rt

Ejkite wisi i A 
S. ni ir jauni, I O

Grover DentalCo.
18 E-Pine Str., Mahanoy City, Pa.

Indedame naujus dantis, 
tomis dienomis gawomepui 
kiu setu kuriuos indesimeuž
$S.oo

tautijem ant žinotu
Mes traukėm daniis pagal 
naujausia iszradima be jokio 
skaudėjimo Jago užorde- 
riuosite pas mus dantis tai 
senus už dika isztrauksim 
E Kaminas dikai.

ANTANO DANISZEWICZIAUS,
630 W. CENTER ULI. MAHANOY CITY, PA.
Geriausi ir szwiežiausi ta worst del walgio Miltai wisokie k wietinei ir rugi

nei, Mesa rakinta ir szwiežia.

& CUKRUS, KAH &RBATA, RAZMOS, GAZAS ir tt. g?
Kas perka už piningus — KESZ gaus daug pigiau. Alus giaras arielkele 
gera jog po ižgerimui žmogus buna sweikas kaip žuwis.

fi*as sawa! pas sawa! sena pažinstama o kas karta atsilankis tai to 
nesigailės! Neužmirszkit jog persikrausto inguauja wieta 680 W Center

y/, va 7Z>

§ 1UIKUU8ES LIETUWISZKAS i

§ 
Q
R^1’21 E. (Je it-r nliczo', z Shenandoah, l’ab

1 uojouc .žali- L*ni-'h Yalta lipo, po deszlnci raukai ejaani lu mleHta. >
v (jn tai paikinu** Ir h* wletad-'l -wstehii ir i dw tei tu, kurie itwlaup lu 
. >heoan loab’a

Apari alinu o kvkoalo Ir afauj. tari dideli -toporfa par gabento lot Europon visut Ino, ri u 
, 'FU, wlBoklu wal.4u Ir uj»U*rfu. ę

TelpOB-gl . ’ nodi* aAlpkuriee ir rfinnczv pxniugue m wleas dale* ewieto. A
Y Pakelewlr i i8 gali gani oakwini-* ir urietojhz.ka ruda wiflam*. O

Ira fui w* t atl.ie Ir puikiausia wleto clelam 8benandoab'e, o kbi* kurta aidULkl*, ta* a. 
jLfua neej (IM—*—.

WLENATINE LIETUWISZKA

Nuolatos szwiežia mesa turi 
savo mesiniezioje ir tai visokia

Jnutienn, JFersiiene

Kinui tear, Awinciiena

Wisokiu rukitu mesu ir deszru 
gali gaut pagal norą.

Pas sava virai, pas sava, ba 
pas savirzki visada pigiau ne
gu pas kitokius.

Alus labai giaras ir skanus,
Prie duszlos ir szirdies lipnus,

Gal giart karalei ir pralotai, 
Darbininkai iri wisoki, džontalmona

Krautuve po numaru
281E Center nil. StanM Pa

. 28-2-95

Walgomas : Kromas
IMARCIRKEWICZ1AUS,

802 W. Centre ui, Shenandoah,Pa.
—Parduoda—

Geriausia Kawa, Cukru, Mesa 
llarbata, ir t. t.

J.4.6 Wisi pas sawo broli Lietuwi

Ne trukus užsideda" baisikelu klubas, o

BALTU US WISZINSKAS,
West Centre Str, g? Mahanoy City, Pa

Partraukia daugibe baisikelu drutu, lengwu ir pigiu.
Hei jaunuwe skubinkite uszsiordenuot saw baisikeli!
Dwiraezei atnesza žmogui didele nauda, ba gali nusiduot in kur nori 

ir tai greieziau, negu su arklu.-Ir jagu toli in darba nueit, tai ne tiek nu 
wargsta negu turi pekszczeš piunkt.

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

TRADE MARK8, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &o.
Anyone .ending e .ketch and description may 

julckly ascertain, free, whether an invention Is 
probably patentable. Communications strictly 
conlldentlal. Oldest agency forsecurlng patents 
Ln America. Wo bare a Washington office.

Patents taken through Munn 4 Co. rccolrQ 
ipoclal notice lu the

SCIENTIFIC AMERICAN,
>»autlfully lUustmted, largest circulation oJ 
an identlflc journal, weekly,terms 13.00 a yean 
rtM.lx months. Specimen copies and Hand 
Bool; on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
_____ 361 11 ondwnv, New York.

lietuwiszkas, taip dwasizkas kaipo ir 
moksliszkas, taipg’ ir laikraszczius; 
kaipo tai: ,,Varpa“, „Ūkininką“ ir 
.Tėvynės Ss/ga“. wisus tris kartu 
imant ant 1897 m. gaunama už § 3 dol. 
Kataloga knigu ir laikraszczius ant 
pažiūros prisiuneziu dowanai. Užpra- 
szant knigas arba laikraszcius, reikia 
sikiu ir piningus prisiųsti.

Jurgis Lapinas,
Tilžėje — Tilsit,

I Ostpr. Germany
Ų TAIKOTSSASUS! PA........

sį, J. Naujuna!
_ Ar žinai kur? ant ui. North West234
* SITFAAxVDOAH, PA.
w Dideli stiklai, | Arielkole macn
'//), Kaip milžinai. | Prie szirdio lipni

A P. T&bjro, po prižiūra J, Ziuuciino 
No- 336 W C notre Str. - Mahimv Citv P

■wr.-j/M į

Hiy UHWII
Geriauae Ir pirmutine užeiga del Lietuwiu pas

Adoma ir Ludwikia Stawickus

Lietiwiszkis laikrnzth 1 I

—:Kasztuoje ant metu:—
Jlnieriko; 2 dot, ir 50c
Europoja; 3 dot. ir 50c

MSZEJNA DU KARTUS ANT NEDĖLIOS^ 

Utarninkia f ir į Petniczoja 
IŽDUOTOJUM IR REDAKTORIUM

D. T. BOCZKAUSKAS, $ £? 0 
$ & & Mahanoy City, Pa.

Drukarne geriausia intaisita už wi-

sas kitas lietuwiszkas drnkarnes

Maszinos garu įvaromos ir loc-

nam namia.

J. GUDISZKI,
ant 607 E.Contre nl. Shenandah, Pa

----------- PIRMOS KLA808------------

k Asz, wiruczei, ne toks žmogus, idant 
. 1 rnrlrinrd n < n . « ' e n f n ir'nrn *

$ § 
§ viduryje miesto szale Wyoming dip ) 37 nuraeras. §

Temis szaitas alus, ir visi girimti o likus TeipH-gi ra 1 įsi r i § 
įminga Salia del mitinga veselllu ir bailu! §
J Krtn Jiums kur kitur jeszkot ir brangei mokėt, jagu turite tikrais 
e©', rviszk-t sal-> o ir tabu pigi*. J

oo m -rn rn rn rn r. 'n rn n en on on on rn fn rn en rn on 'n o

r i

AH &SI SVEIKAS?
A.r k ms taw ,kenke?

Jagu jautiesi ne sweiku su uszsisenejusia liga, arba ne wienas dak
taras taw (n3 maozino ir taw in akis pajuke jog -Nieko ue b ui”, taj spjau 
in akis, o tuojaus nusiduok pas lietuwiszka garsinga

kuris in teip trumpa laika stojosi garsum tarp kittauoziu. Gido užsisene- 
jusias ligas, — romatizma, drugi, dusuli, dispepsije irtt.; jaunikiu wisokes 
gas gautas nog iždikumo; teipoi-gi skuros ligas, ižbarimus wisokius pa- 
pauszkus ir tt. ir tt. Wietinei suimti ligomis pribuna o isz tolau tegul 
pergromata susinesza. Ira tai labai didele geradejiste, jagu žmogus sa
wo kalboje gali apie sawo sopulus priesz daktara iszsakit. Adresawokite: 

Dr. J, SZLIUPAS, No 421 Penn Avenue Scranton, Pa.

Iszsiuncziamc in wisus miestus ir miestelius wisos A- 
merikos 'visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del suavi
mo, Maszinas del drukawojimo gromatu, Siutus, Overkc 
tus, Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klnrnc; 
tas, Fleitas, Baselies, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbis, 
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelitis. 
Kompasus, Žiedus. Auskarus, Abrozus ir wisokius kilus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus del laikrodėliu jt 1.1. Prisiuncziame katalioga 
Itožnam dykai. Adresawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
66 Fifth Ave., CHICAGO, ILL.

js>>.
B

-a- B. WISZINSKAS, -s-
WIENATINIS : LIETUWISZKAS : KRIAŪCZIUS.

Kuris siuwa sutus labai pi- 
gei ir grąžei ir ne tiktai del oi- 

’ YL wilnu nes ir del visokiu

2212-6 3ii w CENTRE Str.

GLAuNA AGENC1JA
LAIWAKAECZIU 'ZSIPKOROZIU)

Lietuwiu gereuse užejga pas

Petra Žilinską **

susiriesdamas girc^iaujsawo tawora
Ateikit patįs pamatu!
Alsas, sznapso, — cigaru paruklt;

O kaip to wlsko pabanaisl, 
Tai k kitiems da pasaklelt I

(6-10-9

D. T. BOCZKAUSHA
523 W. Spruce Str. Mahanoy City, Pa.

Parduoda szipkortes del wisu Lietuwiu apsiįriwenjsiu Amerikai 
katrie tiktai non pergabent sawogimines, o ir milema mergele.

jokio ergelo katras perka szipkortįa pas

D. T. Boczkaubka
nllczios Main tarp dvieju ffole- 

žinkelin, Mahanoy City.
Alus ■ arielka £era, o oygarai isz 

paozios Turkijos

iut

įįr. £.§eliginaii’as
76 S. MAIN Street.

MAHANOY CITY, Pa.
Kuris praktikawp pirmutiniuose 

gidinoziosia per ka gido wisokias 
ligas wydurinias ir pawinszinias ipa tin 
į<ai baisiausius pasižeidimus kūno.

Offisas visada atidarifas ir Lietu
vei gali,lietuwiszkai susikalbėt, per 
Ka kožnas su wisokeis sopules priwalo 
nnsidnot. 26 3-6

Daktaras Paul B Dunn 
11 N. CaMwisa Mahanoy City, Pa 
Praatikuwo ilgus matus szw. Ag 
nieszkos szpitoleja.

Gido wisokos ligas, žaidulus ir >e 
naa ronas.

įima ligonine no ad. 7 Ui 9 k4 rito.
• f iri 3 j«o plat.

7 igl ;1 vakurln.

Skaitik Brolau!
Ar nori giaro alaus ižgert? Jagu 

□ori tai užeik in

I įietumsz’sa (SAįįįyj

Waiskawu
ūSŠįgĖi draugiseziu. Owerkoozius pa- 

siuwa pigiau kaip židelei kne 
krome parduoda. Wisi pas sa 
wa! 4-12-7

No. 513 IF. Center till.
Mahauoy City, Pa.

Ira tai senas mainieris ir prietelis 
kas žmogus, pas kuri kožnas priwalo 
tsilknail. 7-11-5

Wanted-fin idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth. 

IF A TT i XT/\XT PtrriTVT TT i Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Atlor- MAHANOY CITY, PA

ka,S%tU0įa sziplrortew.
ISZ UMIilliGO

Ant espraaawo szifo sa trinus kminais ^38,50 
‘Taoaliaia

Union Lino
<•34,00

“84,00
'C Kasjperka in ten ir adgal [-

ANT EXPRESAW0 $68,50
ANT PACZTINIO $61,50
A-nt Expresavo 
A.iit Priežemio 
Union Imne

■$34,00
$30,00
$•37,00

2NIGA MONtT.
tfEfWTINAS DAJKTAS IJetuwiszkoje kalboje!!

c- Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu toki* 
kniga kurioje wysosslaptibes monijimo butu atidengtos del wysuT 
Senowes žmones wadino monininkus raganejs, daranczeiu monut 
su pagialba piktos dvasios, da ir szendien daugielis atsiranda to 

/ kiu ka tajp mislije ir szniak.i. Girdėdamas newieukart tokios pass 
'kas. pasižadėjau dawest kad wysas mandrumas ir iszmintis paejna is> 
mokslo. Di Itogi tirinedamas iszradau wyska ir no senėj gieidžema b 
dawiau kniga isz kurios kožnas gal but moniuinku, Toje knigojo taip 
nasy daugiau kaip szimtas akiwu pamokinimu irapo 50 abrozelu pan 

d.mcziu gana njszkiej kajp apsyejtio ir isz sawo užduotes iszsiriszL ®
Toi knigu druczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdai.ta su aukso atspaudom ani 

nbdaru, kasztuoja tyktaj............................................................................................ S1.5<
Tcjpgi turu ant pardawimo wysokius dajktus ir rejkalingas prietajsas pno moniimo 

be kuriu apsLjt negali. Pricg tam turu krautuwia vysokiu knigu kokios tyktaj lietu 
viszkoie kalhoie iszeio. Turu maszinukies det drukawimo gromatu ir tl

Pujki popiera di I raszimo grome'u su dailom kwietkom ir drukawotais pasveikini 
mais. Tuzinas tokios pnpicros su dai. us kopertais kasztuoja 35c„ tris tuzinai $1.00

Turu del j.tunuinencs juoking t kwietka, kury, kada duodi pavuostit, isztiszka van

duo ir Į 
K s i.

:d:>ro d-jng jn- ku, prekio 25c.
f :<igrii'iir.8 norėtu turėt daugiau mažu, tegul alsiunczc dydela, asz 

i. s ti-u-n -: m ! Tie padariau 100 mažiukiu ir humusu ųž $ ,25c.
, .1 . >..l u v.y-ui;|. - knigasarba kitokius dajktus irczlenes, i>o aptureiron 2 centinca imu-

>•4 ii zli -Intus' it.il it'i'. Adresas lama no szitoks:

JOSEPH MATUTIS, 
J;, the Ave., Brooklyn N. X



•SAULE’

D. T. BOCZKAUSB

No. 54.

Gerinusias Lietuwiszkas

[BOYS WAIS'

O

Visas kningas, katros spandir 
igi d. 1 Liepos palaidiem po puse į 
turi paimtic ue mažiau kaip už I dol 
50c. tai gaus už 25c„ ka 20 tai už

Naudokite fe to ir paskubinkit! 
pas terminas.

.IR* 1

Aplaikeme da 
mažiukiuNaujausAuksoAltoris

apdarais, 
— wieni po

50 kiti po 75 c. 
Turi didžio 4 colei 
ilgio, 3 ploczio, o sto
rio puse eolo.

Zawadzkio,
Sugar-Notch, P •.

Turi sawo krautuweje wisokiu mė
sų : swiezia ir rukinta. Swarste tei
singa, mesa ka gardžiausia ir nepui
kiausia. Deszru niekur teip puikiu 
ir skaniu ne guusite kaip pas jin.

I sz tai ti.r ds'ijlbo koBtumorlu,
Ir ku dlon su gurbo ola pilna moterį >1 

Hel Lietuvei pas savlszkll 
Peeta pulklan.la wlslszkll h’m

Sunkiu laiku prekes.

Kad paraglt plrkikus parduosim per wdlenu 
prlo kozuo orderio ant moterlsiko ir vi- 
ru zlegorello H ka MIRil rato paauksuoto kurs 
Isz.rodo kaip »<0 au įJįK&l kalnia laikrodėlis Ir 
izluos daiktus; 1 setas guzlku mink- 
lotaiussu lenclugelels, Irmarszklnlu guzlkolus 
go reuse Romna auaso uz *2,50,1 špilka su akme
niu pasu suota vertes *1,75, pora auksiniu žie
du su delmontals *3,50 Ir diamond stud *2 Wisus 
tuos daiktus Ird-legorsll gali gaut iszmokejas 
U,93 O.O.D antezpreso, Jago nepatiks, neimk. 
Jago pasidabos užmokėk *4,03 o gausi Ir lencuga 

bya! M'fp Co, 991 DearhomSl Chicago.

Mahanoy City

Pastato Ir padirba visokius ponulius, geleži 
nlas tvoras ant kapiniu Ir 1.1.

Pomuikai nuaireliems nog$3 igi $300
Mee gwarantlnam muso darbą Ir materljola uez 

žemesne preke padlbt no kaip kiti fabri
kantai. Ateikit pas mua arba 

rasalklt gromata o opiai- 
klalt muao prektae.

EVERETT & BLEW,
MARBLE YARD,

500 E. Pine Street, 413,7

Ganjes Lieiuwiszkas * —

GRABORIUS,
J, Ozepukaitis & Go.

East Centre st. Shenandoah. Pa.
Netoli Ralingo (lipo.

j $ 0 i

Prilaiko .wisokius grabus ir drapanas 
del nebaszninku, pigiau ne kaip pas 
kitus, Teipos-gi turi ant pasamdini- 
ino puikias kasietas ir arklus del

Kriks7tinn, Weseilin, Part ir lt.
Su tokeis reikalais nusiduokite pas 
pas sawo tautieti Gzep ukaiti. 18,6,7

Lietuwyszkas Hirentus.— o 
i,------- Ratri>" triwenuie nt
mAR-mcH, pa. 

<-■ r oryte pvrtt eaw szlpkorte arba olunet pyni 
ju. La Llufnvs. tel nae7do:>lriU‘ pw

* • pyii.nzue Id wt5r? dale* -iW’-dv 
ir partinoda gth jvi’*-’.

ai*’ •
.‘•i’-Ktam run iter* •vidgoma tawora K>«’

įžnrt** gnu* pVz**n* nirkh kdp pat kitu?.
Aį.i- tai ne užuiirszkite, ne t ik ii 

J'Z'it’-mo' ., ces )r if-z aplinkine".

Lietuwiszkas 

kromassu wisoke’s 
DRABUZEIS.

119 N. Main al.. Pittston, Pa- naujos neazebn 
sz giaro celklo kor, o ir Isz. gelumbe- gatava ura 

bMIa, gali savkožnas eeznateluoteuteno I'da 
daug zteenea prekes Isz. ezwietlauslo olklo, ko 
bt dabar pargabento, ne susigulėjusio tlesoz iaz 
fabriko. Pristatome visokee mandl ras del irareJ. 
wlezkn draugi, ežiu. Pao saw n a ejk ltu, o ne pw 
peisu oezlus

A. K. Spūdis
119 N. M»iu Stt

Piltston. I’k

00-4>4>OC^-0»^0

Etereed at the Mahanoy (ity, Pa. griebsis už amei’ikonaites ir 
kožna už Lietuwio tekes, tas 

-TT- i pats ir biznieris ne nore •• pai 
Laikrasztig „Saule,“ kaipo i'-zej I mtie tingine, ba ‘ jiam wisas

Post- Otfice, as second cL. ss 
Mail Matter.

nantis kataliekzkoja dwa-vji p- w» 
lo skaitit kožnas Lietnw 9, b t reira 
prieszingas W!wentamtik<j:mni ir we 
da klistancziiB ant gnr-i ke'o.

Kun'ngas P W.
Cenzorius tlv-anl./K'i rjztu

„SAULE”
Wienatinis autswieto li- tu« iszkas 

taikrasztis kuris isz, ina du kartu ant į 
ne lelcs: UtarDinke ir Petnicz oia.

Kasztuoja ant meto $2,50
In užmaris $3,50

tearsiu imai
1 colls ant kart -------
1 colls ant trijn kartu -------
1 colis ant trijų mrnealu -----
1 colie ant meto -------

50c.
81,00
„4,u0
„15,00

kendes sztore suėstu ir turėtu 
werksminga giwenima,- tasai 
ir pasijeszkos saw kitos tautos 
mergaite-ne iž dikuse lietuwai 
te, kuri ne prie tanciaus ne 
prie ražaneziaus-ne prie nie
ko.

* Beda czion Ameriko ma 
no rūteles. Szitai ten kur Ko 
nektiko gubernijo, labai mote 
reles susirupinia. Priežastis 
ira tokia: No kokio tai laiko 
szwaistosi kokis tai „rabinas'* 
o po draug ir bekeris ir katra 
motere neima no jio duonos, tai

Wisoke" gromutas, piningus, dane; ne duoda pasparto in dangaus 
reikė karaliste.

- | Tenais bobeles dalinasi ant 

dwieju dalu,-ant diewuotu
ir nediewuotu. Jagu jau katra 
ima no „rabino“ duona, tai wi 
sas ižgnningas milestas aplaik1 
neje. Szirdeles mano! Ar-gi 
tai ne welei jungas del mote
rių? Tuszcze ju-bedu, war 
gai patis ateis.

Tai ir bus wiskas, ba po džiu 
lajaus mano gahvoja da ir da 
bar rodos fajerkrekei spragsi 
tai ne galu wisko susumawot 
kagirdejau,-kitu kartu 
giaus paporisiu. ■

zinius, „Money Order'j is" 
sinnst ant adreso:

' D. T.BJCZKAUSKAS, 
»2I <fc 523 W. Mpruee Str 

Mahanoy City, Pa.

Nkaititoju „gailies“
l’lmngue ehmekl e In Redlsta „Saules" p „ 

Uonov Order“ kuri turite ant paczto nuplrkt '.at 
tieka sumos, kiek elunczet Ir prastoja gromato 
m.ims prlslunst, arba indet pora doleriu lu Ii 
auta Ir užregletraeot

- J apt i*rmalnot wieta In kure ėjo lalkrasztle 
ai padekite sena Ir nauja adresą.

- Kas nori gaut no mus atsaklma, tegul luded 
aaeztlne stempa už 2 centus

- Ne duokite skaitit lalkraezti tokb.ro. kuris 
alko „Saules.“ Jagu turi ant pragerlm
gal turi Ir ant laikrasz lo.
K.žna-go .sski tlt>!is “Stole, ? Ik k id 

saw > dra ig t la iir. n '■ a > t1 l ai <r i a 11 o.

Baltruwieni
No pawictres bado ir wainos 

ir no szlektu kaiminu ižgelbek 
mus Wieszpatie. Tai-gi, ma

ino rūteles. Pnesz k les dienas 
turėjau sapna, jog buwau wie- 
nam miestie, kur randasi dau 
gibi wisokiu misinginiu pabri 
ku. Rodos nukakinau in dali 
miesto wadinama Bruklinu; 
ton mano rūteles apsinakwo 
jau pas wienus dorus žmonis, 
tai szirdeles mano tam pa 
ežiam name ant wirszaus giwe 
na kokie tai pruselei ar pusiu 

.dijonai. O-gi enukei, snukei 
'nemazgoti tu j u bobų! Iszkiszu 
sios galwas per langus skaliję 
ant žmonių. Szirdeles mano 
ir ia sawo- lomius wirus pasi 
szaukia aut pagialbos. O kas 
per žodžei isz ju bumu iszeiti 
neje tai asz bjaurintausi su ma 
no szluota dalipstet- Jagu 
jau žiotis praskunda, tai no 
wirszaus ant žmonių spjaudo.

Waiku in mokslaine ne lei 
dže o teip bj uirei iszmokinti, 
jog žmonims in akis kabina
si.

Teip, tewelei, tegul juso wai 
kelei auga ant laukiniu o ture 
site senatweje džiaugsmo inwa 
les, o teip kaip szedien žmo
nims duodasi in ženklus, teip 
jums ant senatwes akis su na 
gaiš iszkabins.

* Ar gi jau ne kurios moti 
nos suwis proto ne turi augiu 
damos dukreles, jagu isz jau 
nu dienu ne mokina moralisz 
kūmo. Szitai pažinau kėlės 
tokias moteres Szenadorije, jog 
kaip dukruke 13metu, tai kaip 
szarkos su wuodega pareigi r u 
eioe, jog moka nudawinet suau 
guses mergas.

O i jus wiszigalwes! ne si 
džiaugkile su tuom, tiktai pasi 
rūpinkite, kad ijuso tosios 
szlapnoses mokėtu pasteluot 
walgi, iszprosint marszkinius, 
sulopint drabužus ir sziek tiek 
.siuwt. Ar žinote ka, jog ateis 
laikas ne nžilgio, jog protingi 
jaunikaiezei rankas purtis no 
ainerikoniniu lietuwaicziu ii 
wisos susiwalkios kaip žido pan 
taplei ant meszlino. Maineris 
nori, idant pati hutu darbszi ir

-ZX
SPUIKI ir LINKSMA UŽEIGA" 
| —PAS— S

I W. PAJAUJU
S 8
§ o 28 II • Mahanoy StretH,,<
įj i'iTY, l"rt

Wieta puiki, szaltas alus, gardi^ 
karielkele, meilus prijemimas! $ 

8 Wisi Lietuwei pas sawo, o neS i. .8 .... i z , < szwuri, priekiam dora ir negpas cztutabakius! 4—6—96 į'
beždžionka, tasai ne ims, o

i žmonis galėtu suprast.
; Jagu laikraisztis nori būtie 

swarbum, turi sawo skaitito 
: jams nieko daugiau kaip tik 
i tai teisibe padawinet, norint 

toji teisibi nekuriom ipatom ne 
i patiktu. Tarp iždawiscziu lie 

tuwiszku dedasi suwis kitai]).
Turime newos laikraszcziu 

iždawinejamus par dwasiszkus, 
kurie tiktai tokia teisibia talpi 
na ant kiek ira del jiuju nau 
dingu, nes kad primanitu, tai 
wisus miletojus apszwietos ir 
teisibes sudegintu, ir jagu ka 
riauja, tai kariauja su melagis 
tomis ir kas ira iszroditu geru 
del wisuomenes, tai suwis prie 
szingai ir ka bjauriause apra 
szo.

Teip pasielgent ne tiktai, 
jog žemina sawo laikraszczius, 
nes ir ne prisideda del wisuo 
menes giaro. Tegul tiktai 
wiena karta skaititojei kunin 
giszku laikraszcziu nutwere 
meluojant ir jog perkreip: ,e(e 
faktus arba uslepe paduoi > tei 
sibe, tuojaus neisztiki i>> i io 
jaus ant niek palaiko dvasu : 
kus ižduotojus, o kurie sawo ra 
wztus del wisu bruka.

Kėlės teisibes ne ira po teisi 
bei puikei kwietkelems iszklo 
tas, prieszingi, iszklotas erszke 
czeis ir dageis, kurie ne wiena 
karta pažeidže igi kraujui tuo 
sus, kurie juom nori ejtie.

Jau to daseki keli ižduoto 
jei-

Ne patinka del kitu laikrasz 
ežiu jog nepuezeme su jeis in 
wiena dūda, jog ne uszpuoline 
jem ant progresistu norint tie 
jei ka no puikiausus užmani 
mus sutwere, - wiska pagal jiu 
nuomone reiketu peikt. O ne 
paiso to, jog Rasztas Sz. liepė 
milet ir newidonus. Ne prigu 
Ii peikt ne jokio Ižduotojaus, 
ne szlupiniu, ne progresistu, 
tiktai priwalome peikt kas ira 
kenkeneziu del wardo Lietu 
win, o pagirt, kas ira jiagiro 
werta jr ne wiska melagingai 
permainit norint tas ira labai 
naudingu del wisuomenes.

Su szimpawimu nieko gero 
ne padarisime. Kur tiktai rei 
nalingu bus stotie apginime 
8zw. tiki bes ir doribes, ten sto 
eime pirmutinei o ir apginime 
doru kuninguf nes kur nužwel 
gsime, ivis tiek, ar križiokai ar 
szlupinei.

Laikraszczei iždawinejemi 
per kuningije, turi iszeitinet 
suwis katalikiszkoja dwaseje, 
o ne teip, kaip tebirei iszeitine 
je, kuriuose ta]pinasi piemeni 
szki straipsnei ne atneszanti 
krikszczioniszkai winuomenei 
mažiausos naudos tiktai usz- 
traukia isz wisu szalu pikttara 
wimus.

žodžiu Kristaus „palaimintas 
kuris duoda duszia sawo už 
draugija.“

P. Boczkauskas turi karak 
teri szwento Jono Kriksztito 
jaus, kuris matidamas karalu 
Heroda su brolo paeze giwe 
nant, o miledamas teisibia, 
eina perserget Heroda kad 
nesigadije su brolo paeze gi 
went. Sz. Jonas žinojo tikrai 
kad jin Herodas neapdowanos 
piningais nes reikes galwa pa 
dėt, bet eina pas Heroda ir ne 
žiuri kad ir giwasti reiks patro 
titie, teip ir ponas Boczkaus 
kas, matidamas neteisibes, ne 
gali užtiletie norint tikrai žino 
kad už tai neprietelei teisibes 
užsirustis ant jio, del to užpra 
szom wisus geros szirdies lietu 
wius už sweikata ir kantribia 
pono Boczkausko kelis sik 
suszukt' Hurrrra!!! da lietu 
wei bus žmonėmis kolei Iszdiio 
tojas „Saules” giwuos.

Jau szia nedele apturėjom 
17 gromatu su žiniom apie ku 
ningus už kurias žines tiems 
Lictuwiams meilingai dekawo 
jam ir praszom dauginus žinių 
atsiustie. Mes labai nusidiwi 
jom isz nekuriu gazietu kad 
ne buwo ne žodžio priminta 
apie atsiszaukima, o labjause 
diwai mums kaip tai „ritas” sa 
we rokuodamas už szwenta, o 
ne patalpino musu atsiszauki 
mo, mat ne kurie mislina kad 
mažu mias juokawojam, reike 
žinot kur eina apie teisibia, tai 
tia juoku nėra.

O dabar praneszam lietu 
wiszkiems jegamasezems pro 
wininkams, kad skubintume! 
baigkt prowotis su lietuwisz 
kais Ižduotojais, ba ne užilgo 
turėsit prowotis su ižduotojais 
Angliszku laikrasztiu, ba jau 
su szitais prowotis jums reiks 
daugiau proto ir piningu. Mes 
iszleidom praszima in Peters 
burga apžiūrėta su piaezete ir 
paraszu konsulo, ir kaip greit 
gausim žino ir tuojaus patalpi 
sim Organe didžiausios drau- 
gistes Amerikonu, tegul pas 
kui muso prowininkai pasipro 
wos, ir isztarem amžina papei 
kima tiems parapijonams, ka 
laiko sawo parapijose newido 
nūs teisibes, del Die wo mielau 
šio, ar-gi jau nėra geru kunin 
gu Amcnke del jusu, geras ku 
ningas priwalo pats mums at i 
siustie žinia apie sawe, blogas i 
žinoma neatsiuns, kiti turi 
pie jin apraszit.

Su guodone komitetas
W. Wirszewitz, 
C. Reinikis
W. Geleiskis ir kiti.

nupleszt, arba aiszkiavi sakant 
nubankrutit musu ižduotojus 
lietuwiszku laikrasztiu. Kaip 
jau wisiems žinoma, pirmiause 
mėgino ant ižduotojaus „Sau
les,” kas jiem ir nusiseko, o da 
bartes jau 22 num. „Ryto” jau 
aiszkiai sako, kad wisi ižduo- 
tojei to sulauks.

Tai-gi mieli Brolei, dabartės 
aiszkei galima matitie kas už
stoja mums kela ir neprileidže 
mus prie apszwietimo. Žino
ma mieli Brolei, kad musu iž- 
duotojei laikrasztiu dasiektu 
didesnio iszteklaus tai greiezeu 
pradėtu iždawinet ir didesnes 
wertes kningas, nes ne palei 
kuningiszka kurpali, nes knin 
gas, kurios atnesztu žmogui 
nauda, nes matomai musu ku
ningelei skubinasi užbegtie kė
lė tam darbui. Tai-gi mieli 
Brolei, paduodu asz cze užma- 
nima, kad apsigintie no tu pas 
turlakiu, o ir jagu mes norim 
wadit sawe katalikais ir gerais 
žmonėms, o ir jagu mes kalbė
dami poterėli ritas ir wakaras 
minim didžiause prisakima 
Wieszpaties, tai ira: „Milesi 
Wieszpati isz wisos duszios sa
wo, o artima sawo kaipo pats 
sawe!” Tai gi mieli Brolei, 
szis prisakimas mums primena 
kad mes ne atkutinai turim pa 
duotie broliszka ranka artimui 
sawo. Tai gi mieli skaititojei 
„Saules” po kiek nors sudeja 
turim prisiunstie iszduotojui 
,,Saules” del pridengimo kasz
tu pridaritu per newidonus 
musu, o kad parankeus mum 
butu atliktie szis weikalclis, tai 
ižduotojus „Saules’' tur pri
siunstie adrisus ant bile kokio 
wardo skaititoju kožno mies
to, tada angai apturėjas ad«i- 
sus, suszauks mitinga ir pasiro 
dawija pagelbės sawo ižduoto- 
j u ir tai mieli Brolei neatbūti
nai turim iszpildit, ba jau pir 
miaus „žebris” per sawo „rita” 
wisaip „Saules” skaititojus 
bjaurino, o dabartės jagu mes 
teip apsileisim, tai tada „žeb
ris” ue apsimalszins ir wis Lie 
tuwius szi. puoš. Tai-gi mie 
Ii Brolei „žebris” 22n. sawo 
draiskale szauke, kad jisai wi
siems snukii s uždarisias, nes 
tai labai nawatna, kodėl jisai 
sawo n suwaldo? An
tai „žebris” bla ma kad buk 
tai ižduotojas „Saules” peržen 
ge szeszta prisakima ale isztik
ro ar „žebris” galėtu pasakitie 
o mažum teip ižduotojas „Sau
les” peržengė 6 prisakima kaip 
nesenei ant w:eno waikinelo 
užmeti. Tai-gi isztikro labai 
nawatnai iszreiszke arszesnius 
žodžius ir sako: „asz t a w 
u ž d a r i s i u s n u k i.” 
Isztikro tai labai nawatna. Be 
rots, jagu ižduotojas „Saules” 
tapo patrauktas in suda usz žo 
džius, susimestie ar sukibtie 
ka tai tie žodžei galima prili- 
gintie wisai prie nekaltu susika 
binimu, ar gi tai eikis taikosi 
matitie kad waikinas su mer
gina su rankom wisai nekaltai.

Tai-gi mieli skaititojei „Sau 
les” da eiki primenu, kad del 
dolerio daugiau ar mažeu nesi- 
duotum sawe mulkeis waditis, 
nes drasei stotume apginime 
lietuwiszkos spaudos no muso 
newidonu, o kad atsiligint tuo 
sius piningus ka mes sudėsim 
del nuskreustos lietuwiszkos 
spaudos, tai asz cze wel paduo 
cze szitoki užmanima, kad ne
mokėtume kuningam algos per 
kokius 3 ar 4 menesius tai ir 
mums sugriž musu ižduoti pi
ningai.

Su guodone, M.Osz...

Chicago, Ill, d. 28 June, 
Guodotinas Ižduotojau!
Mias komitetas jeszkotojai 

teisibes nutarėm ant mitingo 
diena 27 Biržele siunstie szir 
dingiausia padekawone p. 
Boczkauskui Ižduotojui laik- 
rasztio „Saules” už patalpini- 
ma mnso atsiszaukimo, iszko 
wisi Lietuwei mato- kad geres
nio, protingesnio ir teisinges
nio reditojaus wargei surastu 
taip ponas Boczkauskas, kuris 

už teisibe ir galwa padėtu, jis 
neatboja kad neprietelei teisi
bes nori prapulditie už teini- 
bes garsinima, ale atsiminkit 
wisi neužkestojei teisibes, kad 
žmogų milinti teisibia ne gal 
nugazdint ir ne papirkt.

dau

Gromatos prisiunstos.

S. Boston, Mass.
Guodotini skaititojei „Sau

les.“ Gal kožnam tiakoskai- 
titie apraszima aplink gi wen i- 
ma senowes Lietuwiu, isz ko 
galima patirtie, kad senowes 
Lietuwei buwo pagal anos ga 
dines prakilnus, drąsus ir nar 
sus jaigu jiu stenge apsigintie 
ne teip didelu uszpuolu ipacz 
no prakeiktos szuniszkos gau
jos Kri?oku.

Ale pažvvelkim mieli brolei 
ant sziandieninio Lietuwiu pa 
deimo, tai isztikro pamatisim 
didela atmaina. - Kadangi 
szendieninei Lietuwei žemeuse 
stowi užwisas tautas.

Ipacz Lietuwei labiausei nu 
puolė per szuos paskutinius 
penkis szimtus metu kada jiuo 
sius apseubte apmaudingi wil- 
kai. Amaras uszpuoles, ge- 
riaušes auguoles sunaikina.
Taigi, cze, mieli brolei mums 

proga suprastie isz keno tai 
priežasties mias esame teip že
mai nupuolė. Paprastai musu 
wadowai nukreipė wisa kalte 1 
ant ruskos waldzios, buk tai 
ruskas ciecorius nedaleidže mu 
mis apsiszwiestie.

Taigi mieli brolei! Asz cze 
ne mislinu pagirtie ruska wa 
džia, ale wienok negalima saki 
tie kad po ruska waldže wisi- 
szkai uždrausta mokslas. Juk 
kaip wisiem žinoma, kad Lietu 
woi kožnoi waitistoi ira moks* 
laine o ir su atsakanezeis mo- 
kitoieis.

O kad ruska waldže uždrau 
de uszpeczkines mokslaines, 
ka tai kadaisi ubagai mokida- 
wo waikelus ir tik to ka 'ems 
kuningelis pawelidawo, taigi 
musu kuningelei kaip imanida 
mi atkalbineje žmonis kad ne
leistu sawo waikelus in taisės 
naudingas mokslaines sakida- 
mi kad ruskos raides negra
žios.

Taigi mieli brolei turim cze 
priligit Amerikos lietuwiu sze 
dienini padeima kadangi prasi 
platino lietuwiszki laikraszczei 
terp Amerikos lietuwiu o ir 
pradėjo Lietuwius buditie isz 
noamžino miego darodidami 
jems kaip esą skreudžemi, ka 
tai daugumas pradėjo akis ati 
darinet ir ue teip gausei dorie- 
lis sawo metitie Pamatia tai 
musu apmau iingi tūli wadowai 
kad ne kas cze bus per biznis, 
tai insitaise ir jie sawo drais
kalus ir bandė žmonis atkalbi- 
netie no skaitinio laikraszcziu, 
nes kad jems tas nepasiseke, teisingas užteisibia. ir galwa sa*

a

Ku ning’ii laikraszczei.
Jagu reike teisibe pasakit, 

tii ižduodantie laikraszczei pi-r 
kuningus, suwis ne krikszezio- 
uiszko dwaseje iszeitineje. Tie 
jei laikraszczei nesirūpina kad 
žmonis mokint moraliszkumo, 
nes mokina nežine ko, - iszlei 
dilioje hiikraszczius, nes ne del 
ko kito, tiktai iszpeikimo kitu 
laikraszcziu ir asabiszku usz 
puldinėjimu.

Tokius laikraszczius priwa 
lo protingi lietuwei katalikai 
ne imtie in rankas, ba ne moki 
na žmonis doribes ir duoda di 
deli papiktinama del kataliku. 
2'Szciien kone kožnas niekina 
taiseis taikrasžczeis, kurie sėja 
melagistes ir ka no bjauriause 
asabiszkai uszpuldineje.

Laikraszczei katalikiszki tu 
ri kožna kwestije apswarstit 
teisingai dawinet, sawo pamoki 
uinia, swarstaneziusius gaut 
usz sawo szalininkus, gerus ir 
naudingus užmanimus kitu lai 
kraszcziu ne peikt, o tuom wis 
ka apmaiszins. Szedien su sa 
no piestiniu uszpuolinejimu ir 
geriausius Lietuwius in pasku 
tin i be atweda.

Tiejei wisi plndimai tai tik 
t d daugina skaitlį prieszuš 

Su piktumu ir kerszinimais 
ne wieno ne pritrauks prie sa 
wcs tiktai gražumu ir puikeis 
įamokinimais.

Tewas szwentas Leonas 
XIII teip atsiliepe in raszejus 
el wisuomenes: „idant swar 

biuose rasztuose ne peiktume 
:e klaidas ir iždikimus, nes 
,eip, idant iszmetinejimas butu 
ne kenkentis ir kad ipatas pa 
ezeditumet; nes galite raszit

Didžiausi G.radAei
Lietuwiszkos tautos

ir tuosiusI PRIVALOME SZELPT.

Isz Shenandvili. Pa.

C Radzewiczius, locninink as puikaus 
mtelo ir puikiause wieta del utkela- 
wusiu, tuojaus augszeziau Lehigh 
Valles dipo o po draug turi ir groser 
sztori No. 121 E. Centre st.

Fr. Balczunas, turi locinaui name 
groser sztori No 205 E. Centre st

M. Kupczinskas užlaiko puiku sa
una ir 9 pultebelus ant kampo Main 

ir Oak uhcziu. \

S A. P. Taboras pirmos kla- 
>sos buezerne, moša puikiause 
ir pigeu kaip kitur, E. Centre.

M. Walcntinawiczius wie- 
natine lieluwiszka krautuwe drabužiu 
ir kriauezu szapa, E. Centre st.

f R. Kuncmonas Ižduotojas 
Redaktorium lietuwiszko 

iaikraszczio po wardu •‘Darblnlnkax”.
J. Medelis, agentas no wisokid gė

rimu: arielka, wino, brandžiu ir tt.

(^\ J. Beilis turi puiku saluua 
XiL/ ir restauracije antkanipo 

Main str. po aptieka.

Maha no v City, Ph

luna ir geriause užeiga del at- 
kelawusiu isz kur kitur, No 25 N. 
Main, terp L. V. ir P. & R. geležink]

Juozas Mockaitis, turi puiku šalti
na ant kampo Pine ir 2-nd uli.

M. Minkus, balberis ir po draug 
geras ziegorninkas, W. Center st.

-o telpos-gl Ir- 

WlIlS prietaisas delta PoltoMin. 
llaszlklt pas mauo groin-u i ja; • n uito plrzt 

nauja nrsena pultobell o gausit duug 
pigiau negu pas kitus.

Telpos-gl taisau pultebelus ka nogroiczlau- 
ala. gorinu Ir pigiausia. Adresas 

J. W. RiCHARDSON,
tai dabar nusprendė turtiszkni wo padės. Atsimindamas antiaiszkei ir suprastinai, idant 10 E. Mahanoy avė. Mahanoy City, Pa;

DOWANA BEL SKAlTlTOJIi i<‘SATJI .JES" 
KALĖMIS

K. Nawicka,
8l2, E. Centre Mahanoy City

Dib^artrNedehnis Lail

— ANT -

(Su PAWEIKSLUISZDUOTOJA US ■ 
Parasze ir iždawe sawo kasztu

D. T, Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Katras užsimokės ant atei 
nanezio 1897meto, gaus ta pui 
ku kalendori. A Įvaikis ir tie 
-i ka pilnai užsimokėjo no u. 
keo, kada, prade o ‘ ŠAULĮ’ 
iszejtinet du kart ant nedelos.

Žinoma jog ir po Naujam 
Melu iszsiuntinesimiakalendc 
tins del t ka prisiuns prenu
merata užvilkta o ir del nau 
ju, — kol iszteksimia.

Kas tiktai už puse meto irt 
užmokėją, tai jokiu spasabii 
ne galime kalendori duot, bu 
m ūmiem patiems kasztuoja 
50 centu.

Alus nuolatos szaltas, milžiniszki it 
klai, arielka rugini, cigarai iž Berlino 

Wisi pas Nawicka užeikite, 
Stiklą gero alaus ižgerkite, 

4:9:7 Linksmai laika praleisite 
Hurara: pas sawo broli Lietuwi!

Lietuwiszkas Kotelis — 
ARBA TRAKTI J ERNE

P 
i j 
er 
2. © 
to o B

•iKNiNGOS:-
SDaudintos: locno t drakamn *

D. T. Boczkausko
^ahanoy įity. - go
Tuksiu ntis Na ki ui ir wiena. ra - 

biszkos hhitirijns.................1> 3.0b
ABECELA, arba c-r- i-, sknjtiau 

iL-l lietuwiszku -vi-iku o ir de! sui.uc 
gusin.............................................. 25<.

„LINKSMI \\ AK AHA T’ dw 
utis stora koluga kn-. talį-ii n sawiiu 
wisok-s imikes hiaiorijr-s, ri:<i/>aa,pv 
-ak< le i. t .............. . $l.OO-i-ol.

(i tnui ai-rksiD’.l. arba Hiimislinis. 1T , ,
tu n- ;.Į i- mnkb W u ■ zpatiee Jęzu JOKIO MfUZO Ster Notch Pa 

oho............ ... .......... 15c
K-'t- 'iii/ii pvni(i(/iis ir turis 51c
'!->ra'iszka Kabala, ka iszrodo nte

!•> ZmiMsii*.........................................  25c
Markus ir AurelianuB, apraszin as 

Isz pirmutiniu amžių Kriksziionisz 
k u .... ........................................ 2<"

Nevaloj'- pat Natinis.............51
Tris puikios įsi. rijo:- apie 

ir’.anda, »rba i-.ekaltibe suspausta,’ 
< Žmogelis kuris uoc-jo turėt ila.ii>.

O

A Bendrikio,.
304 E. Centro til. Mahanoy City P-t 
Hei wirai! Hei darbininkai! pas se 
na darbininka wisi atsilankikitia.

Mana salunas del darbininku pa 
kei iszdaritas ir padabintas. Geri 
•nai geri stiklai dideli! Ir arielkele 
gera galwoo ne skauda ir garde? 
gėrėsi. 18-12-6

LietuwiszkasSALONAS

1RATAI WIENATWIS UIKRASZTIS TIKRAI LIETU 
O KURIS ISZEINA DU KARTUANT 1

Kautuoju ant melu
Jago Ims rasų gromata in red ste legal aut

521 Ir 52a W. BprneeBtr **

Specialnas iszpard

Būdami Philadelphijoje pe 
bwome pas fabrikanta wisol 
wirszutiniu marszkinuku del 
Waists) kuriam buvo reikal 
Mum buwo reikalingi reperei 
gai.

Padawemjiam sawo preke 
ir 20 tuzinu marszkmuku (B( 
riuos paėmėm uszpamestinu

Dabartės galėsim pardawi 
kostumeriu pigiau ne kaip n 
dawom wholesale.

Balti ir wisokio koloro, ne 
grąžei ir druezei padariti. tik

1 Kas padare geriau.............. .25 o
ižc-nJ ia- sapnn....................15c
Isinrija api<- Gudru piemeniMi la

Lai įfraž,........................................2ft<

McAtee & Co, •»
f-torija apie SieraU..................25c
Įlįst..rija apie įvelniszka malūnu 

kasztuojn .......... . ... .25c.
P a I ni< Angl iškos i- ulbos... .75o

Ira tai geriausia užeiga ir kožnas da- 
tiria swetingo priėmimo

kiltis szaltas,
M Iziniszki stiklai,

Wt.oki >8 arielka#.
Pulkus cigarai.

Kas tiktai karta atsilanko, tai ne ga
li atsigėrėt. Wirai hurra! pas Minna

Prasidėjo >r>g Jun*

PasaTlcrM wazlnojentl laz I> ajnrko lemi oj- 
na ant įlipu ant iillcztou; ?uot of Corllandt arba 
Derbro?ei‘<) nil. [Pennavlwanijoa f eros (laivelio 

U.'! tiOiinczlu vrZuol .-i-aZiurlulu teeinu, a 
s-.imi ram.. Itllie Ir in telera vietas: In Penn Ha 
ver. Junction, Mauch CbuuK, I.-hir.ehton, Sl»:ln 
pion. '■■■ >.-.u>:i',aa, Al'.i nlo-.-a, Ikihlohcm, Ros 
on. Haz.lvt»n. ’ «s>arly, Delano ac 

5:14, 7;6I, 9;381szrl4; 1:12, 3,2 ,5: 7 lr6:I 
In Nev York 6:14, 7:51, Ir 9:28 laz rito, 1:12 3,2 < 
(>:,7 poplot

In Hazleton 6:14, 7:51, 9;28 prlesz plot Ir an 
1 :12, ’.2 .76:14, 8;56 popiet.

In Wllkee-Darro, Tunkhannock, Towanda, 
Ulster, Athene, Waverly, IrElmtra 6;14, 9:29, lez 
lit Ir.a.-O. 6:11 po plet,

In Rochester, Buffalo, Irwetus nni 6:14,9,2g 
az rito Ir 1;12, ;l:3, 6;14.

In Scranton 6; 14,9:28 lez rll Ir 1:12,8. W. 6 14 
po plot

lu Ilavon Run, Centralia. Mt. Carmel IrShn 
mokln 8:40, 10:60 lez rll Ir 1:32, 3:53, 6:34 Ir 8;5g

In >limbini ant kelio Ponn.-ylveuljos gelo- 
nkollo 10:50 lez ill Irl-S-J. 3: 3, Ir 6:34 popiet.

In Delano 6:00, 6;14, 7,51. 9;28, 10,1 lez fit Ir
I ;12, 8,23 6;14 8:56 Ir 11:15 po l-lct.

In Buck Mountain, Now Boston, L-arkvater, 
8t Clair, Panarino 7:61 1 ,1 lez rlt, 1;12, 3,23 
4;14, g:56 po plot.

In Shenandoah. Frackville, St- Clair It P-,tt 
svllta 8;40. Isz rito fr3;63 po plot-

J.O llhonandoah Uklal 1,11 5;5I po plot
(NEDELINI8 TKEINAP.

In Park Place Ir Dclnno 9;25, 1:04 , 6 ; 'O, «;H.
In Latty, AuJi-nrled ir HazluPiii 9;23,1:04 Ir 

:45.
In Shenandoah. LoslCreock, Girardville 11 

Ashland, 7;89 lr9;43.
lu Shenandoah Uklal 5:42. isz rite
In Shenandoah, Raven Run, Centralia Mt 

Cimnel Ir Shamokin 9;43,1 ;32, 7:07.
In St. Clair, Pottavlllo Ir SIU,e szalcs 5; 

9;25,1;04,1 ;35, Ir G;45 po plot.
In Wllkea-Barre, Pltlaiou, Sayre. Rochester 

Buffalo Ir In aitas azalea Westu 9;25 Isz rlt.
In Philadelphia l;04 |x> plot.
Now York 9 ;z5, lez rito ir l;l>4 paploto 0;45 

n Eoostou tlktnt.

Rollin II. Wilbur, Chas S.Lee 
lenerainPA Superintend k Gen. Pass, Agt.

A. W. Nonnemacher,
Assist Gei '1. Pass. Agt., 

FAM 11 i.K S R SMIli 
ZLuJl’ IN I'. -n;/ |.-

Geriausios LisMws Atrastos
sz slaptingi ausiu kningu kokiu Ira am owlcto 

Ilgu, czlou raszislu tik pawlrvzlnes, kaip: 

Diintn gėlimu, A kiti sku iidejimaą,
Gumbas, H'Iso'.ios priepuolei

Piiwo litras ir i. t. R isakes ligas 
■ dus; Km pus n> koja, Ir k’lo

kius alspoudinis,
Žodžiu tarc-ut wlaaa Ilgas gldau koklon žmogų 
kouko. Porgioinuia gulite gaut pago ba. R-i 
uziklt lleiuvlszkal lt-pridekite uz 2 c. markė, 
ant lokio adreso;

GEO. BELLIS.
Shenandoah, Pa, 

18-12-6

21 ©CB
Box 74

NAUJAS UE1ILMAS SALUW

1201 E. Mahanoy MAHANOYd Ir
Alus 8 ulių-', arielka gera, elgarzp., 

Wlsl Lietuvei privalo pas Bona malulerl atel- 
luukltle am i-crleldlmo l.lko ba tai ezaunar, 
mozu e. -<

LIETI WI8KA

i.nibv);
SufvJU ol-ii

B>u h Bcthlehom, Pa, 
KA'i ■ / f ‘{ŪKIR WA- 
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Naudotai? isz tosios progos ir j 
kninoa nusipirkt, Del to juleidorae 
dantie vieta del kitu kningu, ba no di 
tiesime dirbt

Lieluwiszka Pas;
Da dabar ne ira laikai kaip reikia 

leidome. Jago ir kam trumpa su pini 
ar keturiese sudėt po keliolika centu 
vienas kitiems atligint.

Perkupczei taingomis gali isz t< 
ba no menesio Liepos welei ta kninga

Naudokite isz tosios progos ir pc 
mu ba 500 egzemploriu greitai iszsipa 
niesnis, tas gilukningesnis ir turės skai 
wes, nes ir del sawo waiku ir anuku.

Jago tosios kningos iszsiparduos, 
tos tokios. Ba izdawiste labai daug k

Paguodoti skaititojei "Saules" ai 
wo draugu kurie ne skaito --Saules'’ 
trumpo Įniko ir nusipirktu saw ta didi 
kioin storioin o neiszpasakitinei diiau

l iningus prisiuntinekite per “J 
pirksite ant paczto ir mums ta kwi 
gromatoje arba indeja 1 dol. in g 
Da geriaus butu, idant susideja kel 
"Money Ordes" ant tiek ir tiek sumo 

Padekite giara adresa ant katro
A dresavo kite in mus

■D. T: BOCZK/
Mshanoy City,

Ant bargo kningos ne vienam i

ii.
nori r.irHla’l&ra S'TA’

•ii nii-lklerlo-.,,; p», 5^2'
21o ii . Center m> . .MtilKtaoy Uty, hi.

Žmogau, tu mistini, jog nususins peisnoezius taw gerai welina ir 
gera suta perduoda? Niekados!

f Nueikiepas sawa, o gausi pig.j lr jruta šutu.
I :ipw-gi parduoda szifkortei ir sija jz •-piningos in wisas dales

tokb.ro

