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Apginkluotos maszinos kuriuos isznaikino daugeli vokiecziu Francuzijoi

Vaikai atejviu yra sveikesni.

Washington, D. C.— Pagal
isztirynejima
randaviszkos
sveikatos kamisijos, kuri dare
savo baudimus paviete Poster,
Steite Indianos, tai vaikai atej
viu yra didesni, sveikesni ir ge
riau iszsivystinia prote, ne
kaip vaikai czion gymusiu. To
ji kamisije pripažinsta už svei
kiausius vaikus Skandinavu,
Lietuviu, Lenku ir Vokiecziu,
pripažindami, jog vaikai tuju
tautu yra drucziausi.
KIEK RANDASI TINKAMU
VYRU IN VAISKA SUV.
STEITUOSIA.

MAHANOY CITY, PA.

28 METAS

“Inspektoris” atėmė kelejviui $1,600.
Chicago. — Joseph Persite,
keliaujentis isz Toledo, Ohio
n Salt Lake City, insisedo
Northwestern traukiniu. Savo
sakvojaže turėjo 1600 dolie
riu. Traukiniui iszejus isz sto
ties, kažinkoks uniforma apsi
rėdęs žmogus priėjo prie ke
leivio ir pareikalavo kad Per
site parodytu jam savo pinigus
nes jis esąs geležinkelio inspe
ktorius ir turis tatai žinoti.
Persite parode jam savo 1600
doleriu. Uniformuotasis isztrauke sakvojaža su •’ pinigais
ir ties Kedzie Avė. nuszoko
nuo traukinio. Tiek ta “in
spektorių” kas ir bemate.
500 Villistu pakarta.
El Paso, Tex. — Chihuahuoj likos pakarta penki szimtai villistu už visokius prasi
žengimus. Daejna žinios, buk
Villa su penkeis szimtais savo
pasekėju trauke ant generolo
Pershingo, kuris rengėsi ant
juju priėmimo. Meksikoniszkas ergelis da nesutaikintas ir
nežine kaip bus.

Suv. Steitu cenzuso bjuras
apgarsino, buk pagal surasza
gyventoju 1910 mete tai Suv.
Steituosia randasi suvirszum
21 milijonas vyru tinkamu pil
dyti tarnysta kariumeneje. Ži
noma isz tojo skaitlio ne visi
būti tinkami inžengti in glitas
laike kares.
Tuju kurie turi
nuo 18 lig 45 metu randasi sekancziuosia Steituosia:

Slaptingas dingimas jaunos
mergaites.
New Philadelphia,
Franciszka Savaicziutc,
tu senumo sieratelia dingo
miesto slaptingu budu. M
gaite dingo praejta utarninka
tuojaus po veseilei savo pažins
tamosios ir nuo to laiko niekas
jiosios nematė. Manoma, buk
jiji likos pavogta ir nugaben
ta in Ohaju. .
Mergaite turėjo, ant saves
balta szlebia ir neturėjo skry
bėlės. Gyveno pas savo apekuna.
Dabar aplaikeme žinia buk
mergaite randasi ant tarnystes
pas gerus žmonis Pottsvilleje.

Paveikslas perstato taisės milžiniszkas apginkluotas maszinas kuriuos iszžudino tukstanezius vokiecziu Francuzijoi. Tosios maszinos^jerejo per vokiaMainę....... ...... ........
156,449
cizu apkasas kaip kokts'TTCSvietiszka-i piitfhinišiTillžinas, kokio'd'a'vbkicčžtai nebuvfrffltMt!: slinko pėfgrabes, akmens medžius kaipo koks žaltis, naikindžT
New Hampshire.....
93,321
mas viską. Tosios maszinos yra amerikoniszku iszradimu ir likos padirbtos Peoria, Illinojui. Amerike jiases naudoja farmeriai ant farmu su kurioms are ir
Vermont...............
70,017
iždirbineja ukes o angliszkai vadina “tractor engines. Toji maszina deda savo sztangas ir keliauna kaip trūkis — ant savo locnu pradėto geležkelio.
Massachusetts.......
785,581
Rhode Island.........
129,131 Adgavo savo protą po isztrau- Amerikonai ne yra paezedus Milžiniszkas medis, arti 4000
Connecticut............
266,697
kimui dantų.
metu senumo.
žmonis.
New Yoik.............. 2,223,638
Cal. — RandaSpencerton, N. Y. — Užėjo
St. Louis, Mo.— Pagal tvir Sequoia,
Anglikai su Prancūzais stūmė vokieczius adgal.
New Jersey............
617,013
viszkam
parke,
raudosi senas
czionais nepaprastas atsitiki tinimą J. Lioneberga Davis,
London.— Anglikai su Prancūzais naršei stūmė savo
Pennsylvania......... 1,842,266
mas iszgydimo moteres. kuri pirmsedi St, Louis Union milžiniszkas medis vadinamu prieszus adgal, paymdami miestus Thiepval ir Combles, pasku
Ohio......................
1,107,888
turėjo sumaiszyta protą. Mo Trust Co. banko, tai ameriko “Generolas Shermanas,” kuris tines pozicijes vokiecziu. Yra tai dydžiausios bledes panesztos
Illinois.................... 1,369,910
turėjo du tukstanezius me
.
tere yra Mrs. Lloyd Warfield, nai yra mažiausia paezedus jau
per vokieczius nuo prasidėjimo muszio prie Verduno.. In neIndiana..................
596,682
tu
senumo priesz užgymima
kuri adgavo protą per isztrau- žmonis. Kalba j’šai: “Stebėti
Michigan........ ........
634,518 kima dantų. Vyras ketino jia nu, jog czionais Amerike, kur Christuso. Taji medi atrado laisvia paymta arti du tukstanezius vokiecziu o daugeli- užWisconsin..............
512,261 ja nuvežti in Poughkeepsie li- uždarbei yra geriausi, tik 99 James Wolvertonas, 1870, me muszta. Dabar Prancūzai turės ligų kelia ir stums vokieczius
net prie upes Raino. Daugybe amunicijos, ginklu ir maisto li
Minnesota..............
505,187
gonbutia, nes szeiminininkisz- ypatų ant kožno tukstanezio le, turi 280 pėdas augszczio, kos paymta nuo beganeziu vokiecziu. Vokiecziai traukėsi ant
Iowa.......................
400,829 kaš daktaras darodijo paszauk deda pinigus in bankas, nes 103 pėdos storio. Yra tai se
Jagu ne gabens kvieeziu in
viso vakarinio frunto.
Missouri..................
741,180 ti dentista. O kada tasai isz- Austrą Ii joi ant kožno tukstan niausias medis ant svieto.
------------N
Europa, tai duona
North Dakota.........
148,920 trauke moterei vinss dantis, ežio turi sudeja piningus bau- j
Kareiviai bėga isz rusiszko vaisko.
nepabrangs.
Pelkese surasta nužudinta
South Dakota.........
143,895 tuojaus pasveiko. Po isztrauki košia 300, Anglijoi 302, VoSztokholm. — Rusiszkas laikrasztis “Russkija WiedoNew Yorkas.—Joseph Kar
motere. Badai motere
Nebraska................
274,507 mui dantų, pasirodė, buk po kietijoi 317, Francuzijoi 346,
mosti”, garsina telegrama prisiunsta isz Odessos, buk tenaiti- tingai!, svaru ir mieru departpapilde žudinsta.
Kansas....... ............
379,750 szaknimis radosi uotis, kurie Belgijoi 397 o Szvaicarijoi
nis kariszkas sūdąs perkratineja teismus penkių tukstaneziu mento komisionierius, praneDelaware................
46,139 moterei uždavinėjo dydeli 554. Stebėtina teipgi yra, jog
Gary, Ind.
I alicije rado pabėgėliu isz kariumenes. Sudas nubaudė tuosius penkis tuks nesze, kad New Yorke 25,000
Maryland.................
179,818 skausmą nuo ko inpuole in pa Vokietija, Francuzije, Angli pelkese lavona nužudintos mo- tanezius dezerterius. Laiko perkratinejimo iszejo in virszu di ar 30, 000 smulkiųjų krautuvDist. of Columbia...
80,858 szeluma.
ję ir Japonija, kas kiszasi dy teres Onos Malekienes. Mote- deles szunibes perdetiniu, bet sūdąs apie tai tyli ir neiszduoda ninku rengia paduoti valdžiai
peticija, idant butu iszleistas
Virginia..................
410,422
durna gyventoju, tai turi dy- re turėjo szirdije žaiduli nuo svietui kokiu budu tiejei perdetinei prasikalto.
instatymas, draudžiantis iszTėvas nubaudė savo 67 metu
desni procentą žmonių ka de revolverines kulkos, veidas
West Virginia........
281,179
vežti kvieczius isz Suv. Vals
sūneli.
Graikai prisidės prie Alijentu.
da piningus ir banka ne kaip apdegintas paraku o plaukai
North Carolina.......
401,917
tijų in Europa.
London.— Graikije nutarė prisidėt prie Alijentu ir ka Esą, kadangi javai iszgabeBeaver Falls, Pa.— Kada Suv. Steituosia.
South Carolina.. ....
283,490
Kokis tai Andrius Jansza, riauti prieszais vokieczius. Tokiu budu Graikai iždave kare narni, tai ir duonos kainos teip
Georgia..................
507,688 Jurgis Hamiltonas, 67 metu se
Aplaike
užmokesti
po
64
2185 Washington uliczios, iž vokiecziams o prigialbes Rusams, Prancūzams ir Anglikams. baisiai kila.
Florida.... . ..............
177,152 numo, nepaklausė tėvo, ku
metu.
Komisionierius mano, jogei
davė palicijai savo motere, buk
Kentucky...... ..........
469,711 riam buvo paliepta ka toki pa
Sala Kreta randasi rankosia pasikeleliu.
New
Yorko pavyzdžiu paseks
Tennessee..............
434,641 daryti, tėvas, kuris turi 94 me Washington, D. C.— Jonas tai ji ji papilde žudinsta. Abu Atėnai, Graikije.— Trisdeszimts tukstaneziu pasikeleliu uže kiti miestai. Ir todėl gali atsi
me sala Kreta, užymdami svarbiausius miestus Kanea ir He tikti, kad bus uždrausta, nors
Alabama................
414,454 tus amžiaus, pagriebė sūneli Howard Payne, kuris parasze du likos aresztavoti.
garsinga
dainelia
“
Home
surasta
Badai
pas
Jansza
už
apikakles,
prie
visu
syecziu
racli.
Tik vienuolika kareiviu pasiliko isztikiamais kaldini isz dalies, iszgabenimas kvie
Mississippi.............
354,133
paguldė ant keliu ir uždavė Sweet Home”, kuris priesz kraujei aut trepu ir sienų, ir Konstantinui, kiti pasidavė be jokio pasiprieszinimo. Paėmi eziu Europon.
Arkansas....................
321,924keliolika blinu ant sedines.
64 metus buvo amerikoniszku isz to manoma, buk žudinsta mas Kretos atsibuvo be praliejimo kraujo. Kada keli tukstanLouisiana..............
347,518 “Ar dabar klausisi?” — pakonsulu Tunise, aplaike tik likos pas juosius papildinta. ežiai apsiaubė miestą, visi kareiviai kazarmesia pasidavė.
New Yorkas.— Daugelis
Oklahoma..............
366,339 szauke tėvas in sūneli. Sūnelis
Jausziene nuo kokio tai lai
dabar savo alga. Randas iszko negyveno su savo vyru ir kariszki trupineleiaTdeTgreito perskaitimo. New Yorko darbininku orga
Texas.........................
828,756prižadėjo būti paklusnesniu ir
mokejo jam 205 doleriu ir 90 pradėjo teismą ant ateiskirimo
Amsterdam.— Keturesdeszimfs Prusu likos užmuszta o nizacijų, turincziu virsz 100,
Montana............. .
126,862 turėjo sėdėti kuknioje už baus
centu.
mia visa vakara.
nuo
jo.
daugeli sužeista, per numetimą bombų per angliszkus lekioto- 000 nariu vakar turėjo mitin
Idaho..........................
88,839
jus
St. Denis Western, Belgijoi.
gus, kad nutarus prisidėti prie
Moterėles, gera naujiena
Motyna apszutino savo
Wyoming........... .....
55,886
Kramtė tabaka nuo 6 metu
London.
—
Rusai
Dobudžioję
paėmė
in
nelaisvia
du
tuks
visuotinojo streiko.
Colorado....................
210,637
jums!
kudyki.
lig 94.
tanezius vokiecziu. Teip Skelbia telegramai isz Odesos.
Philadelphia, Pa.— AngliNew Mexico..........
75,371 Philadelphia.— Ida Zelner,
Bristol, Pa.— Seniausias
Washington, D. C.— Mote
Atėnai.— Bulgarai paėmė isz amerikoniszku sklodu Ka- jos-Rusijos komisijonieriai su
Arizona........... .......
60,915 inpylus verdanezio vandens in gyventojas szio miestelio Jonas rėlės, nesirūpinkite, nes ant vale tabako už 15 milijonu verties, Amerikoniszkas ambasa
pirko didžiąją dali szeru Eddys
Utah........ ...............
86,590 ceberi, užmirszo inpilti szalto Saileris, kuris tomis dienomis Kalėdų galėsit siu nusipirkti dorius innesze protestą priesz užgrebima tabako.
Nevada............... .'...
30,489 vandens ir indejo kudyki su apvaiksztinejo 94 metus, kal tikrus rusiszkus kailinius, nes
Berlynas.— Vokietijos valdžia perspėjo Szveicarijos val tan kompanijos amunicijos
Washington..........
350,746 taja pasekme, jog baisei apszu bėjo in susirinkusius sveczius, randas tomis dienomis aplaike džia, kad greitu laiku per szveicarija in Italija bus iszsiusta dirbtuvių.
Londonas.— Upjohn, vie
Oregon........................
196,165tino kudyki ir sau rankas. buk pradėjo kramtyti tabaka žinia nuo savo konsulo, buk 10,009 italionu daugiausia moterių, vaiku ir seniu, kuriu tėvai
nas svarbiųjų advokatu, bylo
California..............
68.7,822 Abudu likos nugabenti in Ii kada, turėjo vos 6 metus ir be rusiszkas randas davė žinia, vyrai, ar sziaip galintis dirbti darbus szeimynu nariai, neteko je užvestoje del 2,255 000 dole
gonbute. Kudykis kaip rodos paliovos kramto lig sziai die jog neuždraudže iszsiuntima Vokietijoje uždarbio ir tapo nugabenti in kares nelaisviu sto riu, laike apgynimo kalba net
nai.
visokiu kailiu in Amerika.
45 dienas.
vyklas. •
IsMviso................ 21,071,076 mirs.
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Vaikai augo tiesus kaip ber mė. . . “Paskui lupos paliko
žai ir raudon-skruoseziai; Ag stipriai užsinariusios, o rankos
nieszka džiaugėsi, žiūrėdama gulėjo ant keliu, nekrutedain jus. Nes visi jie buvo nar mos. Drebantieji, margi žibu
sus ir iszauginti jos prakaitu. rėliai ant lieso kūno Kristaus
Bet didis Karalius už žvaigž užgeso. Už tai szalyje spinde
džių, kurs sunkius, ir lengvus jo rausva szviesa ant plikos
Kryžius žmones ant pecziu už galvos Apasztalu Kunigaikszdeda, atrado tur but, jog Ag- ežio —Petro. Zakristijonas užnieszkos kryžius ne gana dar ge žvakes ant altoriaus ir nusi
spaudžiantis buvo, jog duszia stebejes, žiurėjo in viena besitoje tvirtoj moteriszkeje yra meldžianczia, sedinezia tenai
gana stipria neszimui ir daug ant suolo taip tyliai.
Atsidarė dūręs. Iszblyszkusunkesnio jungo. Ir nuleido
jai asztuonius kryžius, kiekvie si mergaite, biednai, bet gry
nas —pundinio sunkumo. Pa nai apsidariusi, bego skubinai
ėmė jai vaikus, viena po kito. per bažnyczia pas Agnieszka.
Vyriausis nukrito prie staty Buvo tai biedna suveja, kuri
mo namu ir užsimusze ant vie gyveno kartu su sena moterisz
tos; antrasis užsiszalde ir, ke, vienoj’ triobeleje.
— Tetute!— Susznabždejo
trumpai pakentejes—pasimirė;
o Onyte, raudonskruoste, gra nedrąsiai mergaite— ne nusi
žioji Onyte, apleista savo sužie mink! sakau Tamistai bažnydotinio, mirė kareziais. Ir teip ežioj, nes Vieszpats Dievas yra
ėjo toliaus, kol visi asztuoni ežia arti nuo Tamstos: Jonas
numirė, ir Agnieszka purtino krito nuo kulkos, stovi jis paskausmas, kaip rudens vejas raszytas terp kitu užmusztu!
purtina egle. Mažu-pamažu Bet teipo-gi ir Jasaicziu Petras
atprato ji verkti, ir kad pas ir Petkaus Juozapas— visi jie
iii
kui grabo savo asztunto vaiko ten užraszyti— pridūrė ji, lig
ėjo akis jos paliko visiszkai sau Oguosdama.
Sena moteriszke neatsake
sos. Ir kada kunigas meldėsi:
nieko,
nejudino-1'. ?Tnrgaite pa
“Amžina atilsi dovanok jam,
Tuom lekiotoju yra William Thaw, antras, isz Pittsburgo,
eme
ja
už rankos ir su purtino,
Paveikslas parodo generolą Sarrail, vada kareiviu Macedonijoi, pažiūrėdamas naujei at Vieszpatie” — ji balsiai ir sti Bet ranka buvo szalta ir susti n Pa. Aplaike jisai garbes medali už geriausia lekiojima ir su
plaukusius kareivius isz Italijos in Solonika. Nuo juju pribuvimo, jau dalybavo daugeliuosia priai atsake: “Amen”. Tiktai gusi. Agnieszka buvo nebgyva. naikinimą keliolika vokiszku oriniu maszinu.
Jonas, jos mažiausia, paliko gy Staigu užspindejo saules spin
musziosia ir atsiženklino nepaprastu narsumu.
vas, ir Agnieszka stebėjosi la dulis ant erszkecziais papuoszVokiszki zeppelinai vela užklupo ant Anglijos.
Buvusia generolas valkatų, dvasiszkaja karjera ir stengia bai isz to. Ji atiduotu ir jin tos galvos Iszganytojaus, užžiKAS GIRDEI? Čoksey, kuris keliolika metu si gauti vietas svietiszkose in tyliai ir noriai, jei tokia butu bėjo nuteptos sienos, ir rodėsi,
London.— Zeppelinai užklupo ant pakraszcziu Anglijos
tylios,
iszkentėjusios
lupos
pa

numesdami
daugeli bombų, užmuszdami 23 vyrus, 12 moterių
staigose,
kur
geriau
triūsas
ap

adgal, veile didelia mynia žmo
Nepaprasti atsitikimai ne hiu in Washingtona idant isz- mokamas yra. Dvasiszkijos valia Vieszpaties Dievo. Bet sidarė ir meilei szvypterejo in ir tris vaikus; Sužeido 56 vyrus, 43 moteres 26 vaikus. Bledes
karta atsitaiko ant szio svieto. melst nuo prezidento geresni žinybai grasina pavojus sziais Vieszpacziui Dievui, rodėsi ga bedusze uždanga nuvargintos mažai padaryta.
Sztai Passaic, N. J. ant dvieju gerbūvi darbininkams, dabar mokslo metais daugelyje vietų na buvo tu rykszcziu, ir Ag žmogystes.
artimu ulieziu, ta paezia diena “bėga” ant senatoriaus isz dvasiszkiu mokyklose palikti nieszka garbino Dieva, visa
Smertis blakėms in
szirdy atidavus savo paskutiir ta paezia valanda atėjo dvi Ohio,
be mokytoju.
minuta laiko.
niamjam—Joneliui—savo maporos dvynu.
Persimainė tasai valkata la
žiausiajam.
Nebūtu tame nieko stebėti bai, panasziai kaip nekurie
Begyje sziu metu Ameriko
DYKAI bus pasiusta ant keliu
už
Jis buvo geras, darbsztus metu del blakių isznaikinimo;
no, jeigu ne tas, kad tėvai dvi- darbininkiszki vadai; surinko je tapo užmuszta automobiliais
nuku eme szliuba ta paezia užtektinai žemiszko turto ir daugiau žmonių, negu, vokie- sūnūs. Ji galėjo ant savo senat kas urnai atsius stempomis
Szi Kalbamoji Maszina
diena, vienuolika menesiu ad- dabar valkatos iszmeta per du ežiu zeppelinu užpuolimuose ves galo "duoti atilsi savo se paczto 4 dvi-centines, kam mo
yra naujausio iszradimo su
galios, o priek tam du broliai ris, jeigu katras pasirodo prie ant Anglijos. Teip apskaitliuo noms rankoms; nes jo darbas kėti po 50c. iki $1. Czia gausite
konia
dykai.
Szitas
apgarsini

puikiausiais pagerinimais.
davė jai duonos lig noro. Ty
likos- surisztais mazgu mote jojo duriu.
jama, kad nuo nauju metu iki
mas
tik
ant
trumpo
laiko
todėl
la, rami senatve pradėjo ant
Su kožna Gramafona mes
rystes su dviems seserimis.
rugpjuczio 1 dienai liko už
galo biedhai kankintiniai. Kas pasinaudokite szendien. Raszy duodame 6 Rekordus Dykai.
kite ant szito adreso:
^Prasideda laikas medžiok muszta 1040, o sužeista 8000.
Columbus, Ohio, tula mer- liu. Nekuriem sportams pali- Tuo tarpu zeppelinai Anglijai diena, ar saule szviete, ar ve B. SPECIALTY,
gyna isztarnavo prie telefono, cije atima karabinus, o neku- atsiejo apie 368 užmusztais ir jas uže, skubinosi ji in bažnyTHE CENTRE STORE
Box 9, Sta. W.,
ežia,
idant
su
Dievu
apie
savo
107
IV. Centre St; Mahanoy City, Pa.
kaipo operatorka, 24 metus. riems tasai sportas atima.... gy 870 sužeistais.
Brooklyn, N. NY.
tenai nuėjusius vaikus ir apie
In taji laika atsake ant 2,400,- vaste, kas tankei czion AmeriJoneli, savo mažiausiji, pasi000 atsiszaukimu. — Jeigu to ke atsitinka.
szneketi.
ji mergina iszklause per tele
Agnieszka.
Atėjo kare. Palydėtas būg
foną tiek szunybiu kiek musu
Farmeriai
tvirtina,
buk
szi
Gailingai skambėjo vargo nais ir triubomis iszmaszeravomieste per telefoną merginos
met
brangenybe
yra
priežaste
nai mažoj’ bažnyczelej, links jo teipo-gi ir jos Jonas, maiszklauso, tai užsitarnavo ant
drėgno
ir
szalto
Gegužio
ir
mai atsimusze žmonių: giedoji žiausis, su kitais, paskui pleauksinio medalio.
Birželio menesiu. O praejta mas nuo nuteptu sienų. Buvo vesojanezio veliuko pro langus
Specialiszka kamisije pro- meta rugojo,- buk brangenybe tai atlaidai. Per margus lan Agnieszkos trobeles. Senai mo
testoniszkos episkopolinios baž užstojo isz priežasties buk Ge gus szviete saule ir mete gra teriszkei kuone perplyszo szirnyczios, ketina suvažiuot atej- gužis ir Birželis buvo per žius, drebanezius žiburėlius dis. Drebancziomis kojomis
ant kūno Nukryžiavotojo, ku nubėgo ji ant kalnelio ir veinanti menesi in Saint Louis ir karszti ir sausi.
rio paveikslas iszauksuotu spel zejos in augszta, stipru, sunaus
permainyti maldų knygas.
Vyruczei, nemislinkite, jog ežiu žemyn veižejos.
stuomenį su raudonuojanezia
Priek tam užves maldas už dutebyre
gerove Amerike trauk
szes numirusiu, teip kaip kataViename isz parapijoniszku kepure, ilgai, ilgai, kol karei
likiszkoje bažnyczioje. Visi sis be paliovos, viskas turi sa suolu sėdėjo sena Agnieszka. viu eiles ant balto kelio, terp
episkopolinei biskupai pritarė vo pabaigė — kaip žmogaus Jos indubusios lupos judinos geltonuojancziu rugiu prapuo
...Labai Puiki ir Didele Knyga...
gyvaste. Sziadien trustai nau be paliovos; dideb^rožaneziaus lė.
szirdingai tame užmanime.
dojęsi kiek gali isz geroves ir karoliai braszkejo jos drebanTada verke ji, plaukus plesz
609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu
krauna milijonus, norints ir už cziose rankose. Ant valandėlės dama—Jonas buvo jos mažiau
Tomis dienomis iszejo isz moka darbininkams geras al
“Jėzus, sia ir paskutinysis. . . Szendiespaudos knygute: “Lietuvoje gas. Tegul ir tiejei darbinin nutilo giedojimas.
Pasakų ir istorijų.
::
::
:t
K
na ant atlaidų sėdėjo Agniesz
kurs
Tave,
Panele
Szventoji,
Europos Kares Metu,” su pa kai czedina piningus ir deda
veikslais. Parasze A. M. Mar- in bankas ant “juodos valan in dangų paėmė”—sumurmėjo ka giliai paskendusi mislyse ir
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet
tus, iszleido M. Paltanaviczia. dos” nes toji gerove ne ilgai pusiaukurta, susirietusi mote- karsztos maldos pasikeldavo
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite
Spauda “Amerikos Lietuvio,” tesys. Ateis da toki laikai po riszke teip balsiai, jog arti su- isz jos suskaudejusios motynisz
kos
krutinės,
ant
durnu
kody

klaupusiejie
žmones
nusistebe15 Mulbury Street, Worcester, karei, jog ne bus ne piningu
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis
je, atsižvelgė in ja. Viseip kai lo lig sosto Augszcziausiojo.
Mass. Kaina 50.
ne darbu. Naudokytes isz lai
tuojaus iszsiusta.
Intalpa: Pargrižimas isz ko, kada da sveikata giliuoja bėjo žmones apie ja. Vieni Nes jau priesz keliu dienu iszAmerikos Lietuvon. — Pra ir piningu yra, nes atejties ne tvirtino, jog ji yra gera, dora siplatino žinia, jog buvęs sun
džia kares Lietuvoje. — Lie žinome, ir negalima inspeti ka duszia, ta sena Agnieszka; kiti kus, kruvinas muszys. Agniesz
W. D. Boczkowski-Co.,
tuvos vargai laike kares. — mums rytojus atnesz. Iszmin- vadino ja elgeta; nekurie dar ka meldėsi už gyvasti Jono—
Mahanoy City, Pa.
Keturiu menesiu keliones su tingam du kart nereike kal blogiaus. Teisybe, viena syki savo mažiausiojo.
Miszios pasibaigė, ir kuni
pav.oge ji sauja szatru isz miszkares pabėgėliais isz Lietuvos bėt.
Gerbemei:
gas
užgiedojo: “Te Deum”.
ko, szaltos žiemos laike, kada
Rosijos gilūmon ir t. t.
Czionais prisiuneziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus
P. P. Mikalauckas isz Bos jos devyni vaikai ant viszko “Tave, Dieve, garbiname!” už
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant
tono, Mass, iždave knygute dantemis tauszkejo nuo "’szal- traukė žmones griausmingai.
Nekurie žmonis stebysi, jog
žemiaus padėto adreso.
dainų, ejliu ir deklamacijų, czio. Bet ta nuodėmė seniai at Agnieszka teipogi atsistojo,
kare teip ilgai tesasi ir klausi
nors
keliai
jos
drebėjo,
aiszkuria tomis dienomis aplaike- leide jai, tur but, Vieszpats
Su guodone,
nėja: kada po szimts knipeliu
me. Nekurios ejles toje kny Dievas, ir neteip negalėjo apie kiai ir balsiai giedodama kar
toji kruvina skerdyne užsi
gutėje yra prisisavintos kitu Agnieszka nieko kito pasaky tu su visais. Paskui isztusztejo
Vardas......................................................................
baigs?
autorių ant kuriu iždavejas ti, kaip tik ta, jog ji dorai ir suolai; žmones grudesi laukan
Dideli žinunai tyli, mažesni
Ulyczia
pats pasirasze kaipo autorius sunkiai uždirbdavo duonos kas isz bažnyczios ir rinkosi in bū
atvirai iszpažinsta, jog nieko
su mažom pertaisom. Sziadien neli del saves ir savo devynių rius ant szventoriaus, pasakoda
Miestas.......................... ..........
apie tai nežino, o tiejei, ka
lengva pasilikti autorium ejliu vaikucziu. Nes ant Antano, mi paskutinias naujienas isz ka
nieko nežino pranaszauja ka
kokiu pats neparasze ne sudė jos vyro, užgriuvo anasyk me res.
kita, ir.... vis ejna kalbos ap
dis miszke. Ilgai po to jis sir Tik sena Agnieszka sėdėjo
linkui. -- Kaip tasai kruvinas jo!
go ir ant galo numirė. Agniesz vis dar susiretusi ant suolo.
szokis užsibaigs, tai visi žino
Pastebėta, kad daugelis] pa ka vis dirbo per dienas ir nak Jos lupos vis lengviai tebesi ju
sime, o tuom kart kantrei lau baigusiųjų rusu dvasiszkijos
tis, plaudama ir prosavodama, dino: “Jėzus, kurs Tave, Pa
kime pabaigos.
nelę szventoji, in dangų paė
mokyklas (seminarijas) meta ir uždirbdavo sau duona.
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$35.00 GRAMAFONAS

$15.00
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Pasakorius
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rusios. I eippat atsitiko ir Kun maža bokszteli. Iszrode labai
riko drutvieteje. Vaikai apsir dailiai. Tasai szulinys buvo
go raupais, klykė vargszai die labai gilus: ketvirti valandos
nomis ir naktimis, pagalios ir reikėjo isz jo traukti vindu in
ju motina, Kunriko pati, teip virszu vandeni; metus žemyn
gi susirgo.
akmenuką, reikėjo ilgai laukti
Apie visa tai žinojo Elzbie pakol tasai pliumtelejo. Jame
ta nuo suvo gaspadines, kuri buvo inmuryti geležiniai vaszai
retkartemis tiktai nueidavo in ant kuriu kabindavo kopeczias
dvara ir neužkente ne Kunriko kad reikėdavo szulini iszvalyti.
paezios, ne jos vaiku. Kad Elz Aplink szulini žaliavo dailiai
bieta dasižinojo apie Kunriko žole ir buvo apsodinta szernelaime, tuojaus papasakojo mukszniais.
tėvui.
Buvo rudens laikas ir, kaip
— Tegul,— kalbėjo jiji, ir tai sako, bobų vasara. Isz drut
patis supranta, datyre, kas tai vietes iszejo Tekle, Kunriko
yra prispaudimas ir vargas, te tarnaite, drauge su pagijusiais
gul karta ir j u ragai nupuola. jo vaikais — Eberhadu, Ida
Kunriko pati tai jau nežinoda ir J ieva iszejo ant tyro oro paSzitas garsingas indijonas vardu “Lauce” su savo d rau- ma kaip puoszesi, puosze ir sa sibovyt. Kad tarnaite su mer
gu rodys perstatymus krutanc žinosią paveiksluosią. — Kur vo vaikus, visi priesz ja lenkė gaitėmis bovijos ant vejos po
Visas miestas New London, Conn, lauke su nekantrumu atplaukimo kito vokiszko sub
jojo draugas?
si, tegul dabar paaszaroja. O szermukszniais,
Eberhardas
marine Bremena, kuris ketina bile diena atplaukti isz Vokietijos. Vieta svecziui jau pareng
ir tasai niekadejas gal dabar tuom laiku mete akmenėlius
Laikas spyrė “Elzbieta atsi
ta kaip ant paveikslo matome. Laivas szale, yra tai Willeliad, kuris priyms laivorius ir
susipras,
jog kokiu saiku ki in szulini. Kad jau jam tai nu
sveikinti su tėvu, nes reikėjo
.jiaiseis
rūpinsis pakol nesugryž adgal in Vokietija.
tiems saikuos, tokiu pat ir jam sibodo, atsitraukė nuo szulinio
parengti vakariene ir savo gasir atsisėdo ant vejos. Tam tar
Ba jeigu nereikalingai nePonia-gi jai:
Nubėgus pas tęva, tuoj jam
padinei ir jos vaikams. Atsi bus atsaikuota.
be- pe atlėkė gražus pauksztis ir viską iszpasakojo. Tasai iszTėvas,
girdėdamas
teip
sziosi,
—- Tavim asz negaliu užsitiAtėjo pietus ir vėl duktė at- sveikinus su tėvu, iszejo. Elz
kalbanczia
dukteri, tarė:
atsitūpė ant viedro kraszto at klausės, prispaudė ja prie szir- ket, nes tu jau man kelis kar
Tai
vis
kvaila
busi,
nesze jam pietų, sėdo szale ir bieta nuėjo prie darbo, o tėvas
— Elzbieta, ar tai tu teip sigerti. Suczirszke ant kraszto dies su aszaromis ir tarė:
tus prižadėjai, teėziaus žodžio Ant beždžiones iszrodysi.
atmine praėjusius laikus, kada datyres saldybes ta diena, gar
kalbi?- Tai tu, tyki mergaite, viedro tupėdama ir sztai nutunepildai. Gaila man tavęs, bet
—
Mano
brangi
Elzbietele!
Teip, teip visos apjako,
gyveno savo dvare. Laikas nuo džiai užmigo.
dristi kalbėti tokius daiktus? in viduri viedro.
Didele apiera padarei savo ka galiu daryti, kitai turiu sa B- to žiupsnelio-proto ne teko;
Elzbieta kasdien stengėsi
laiko užeidavo in darželi nors
— Na, dabar jau asz tave prieszui. Nieks to nedrįstu da vo vaikus in priežiūra pavesti.
džiaugėsi isz artimo nelaimes!
O jus beprotes,
ant trumpo laiko, o kad saule kuonors palengvinti savo tė
O,
mana
brangi,
toksai džiaugs turiu! —pamislijo sau Eber ryti, o ypacz dar — prieszui. Eik ant kitokios tarnystes, bet
O
jus pusgalves!
.J
pradėjo leistis, atėjo nubudus vui. Kas ryta atneszdavo jam
mas nepuoszia krikszczionio! bardas. Paszoko prie szulinio, Delto-gi, mano kūdiki, nesidi- žiūrėk, kad gerinus neg szita
*
*
*
vesti tęva in kalėjimą. Bet kruzeli pieno, ar pora kiauszitokia
rūstybe tegu neterszia ta užlipo ant retinio, isztese jau džiuok tuo ir niekam nesigirk. pildytu mei.
kaip tasai nusistebėjo, kada in niu ir sviesto. Nuosavo bur
ves. Teisybe, Kunrikas nedo ranka prie viedro, bet szit pa Dievo tai leista, Jis tave pas Elzbietai pagailo tos mergi
ėjo in kalėjimą: jam rodėsi, nos atitraukė, o davė tėvui.
Jau ten buna velneva,
rai
pasielgė su mumis, neapken slydo ir — inpuole in szulini. tiprino, tat Jam tebūna garbe. nos, tai-gi jije tarė poniai:
jog ji invede in szvaru kamba Turėjo aukso auskaru, tai jas
Kur tamsi boba ragana,
Pamacziusios^ tai mergaites
te musu be jokios priežasties.
(Toliaus bus).
Puiki mislis.
ry. Nuo sienų voratinkliai pardavė ir tankiai.nupirkdavo
O jeigu da tankei užsitraukė,
Bet ar tu užmirszai, ka Iszga- pradėjo verkti. Tekle szoko
nuvalyti, asla iszszluota ir smil tėvui vyno. Žodžiu sakant gy
Tai ne tik kitus, net ir savo
Tame laike Tekle atnesze
nytojas nukentejo už savo prie prie szulinio szauke ^Ebefiiartimis iszbarstyta, langelis nu veno tiktai delei savo tėvo.
vyra per dantis trauke
BALTRUVIENE
szus? Juk žinai, jog kalbėjo. das ir mergina suprato, kad ji iszgelbeta kūdiki motinai. Mo
Po keliu dienu pargryžo sar
mazgotas, o per ji veržias szvie
Jeigu
jau nuolatos muszasi,
“Darykite gerai tiems, kurie sai turėjo bepuldamas užsika tina nežinojo ne ka daryt isz
sa ir apszvieczia visa kalėjimą. gas pats vienas su pono reika
Nes da ir provojesi, ‘
jusu neapkenezia, melskitės už binti ant vieno inmurytuju va- džiaugsmo. Pagriebė ji in gle
Lovoje szvieži sziaudai pri lu; turėdamas kiek laiko, at
Trankosi po sudus,
tuos, kurie jus persekioja”. Ap szu. Mergina pradėjo szaukt biu, pradėjo verkt ir bueziuot
lankė
kalinius,
bet
kaipgi
nu

dengti balta paklode, ant kedu
Metyndami nereikalingai pi
mislykie sau gerai, jog Kunri pagelbos, bet visi buvo lan vaika, žiurėjo ar kur nesusižei
tęs puodelis su žydinczioms ir sistebėjo, kad nuėjo in Filipo
ningus.
ko pati daug kenezia nuo savo kuose, nieks pagelbon nesis de. Bet vaiko butą sveiko, tik
kalėjimą?
Pakreipė
galva
ir
kvepenczioms kvietkoms. Ju
Laikais vaikai už motyna ejna,
vyrp, ju vaikai tau nieko nepa kubino. Mergina nežinojo ne tai isz baimes buvo iszblyszkvepėjimas pripildo kalėjimą. tarė:
kada musztyne pareina,
dare, o tu džiaugies, kad juos ka daryt. Šit atbėgo Elzbieta kes. Paglamonejus kūdiki, puo
Kad czia pamatytu Kunri
— O tu, mano Elzbietele!!
Ynt vyro užpuola^
le
ant
keliu
ir
tarė:
patiko nelaime? Elzbieta, tu ir dasižinojus kas atsitiko, taneiszpasakytai
džiaugiuosi. kas, tai mane be mantant in^^^fe'vaikai in
— Tu, Dieve, ji iszgelbejai,
mylėdama savo tęva neturi re Teklei:
Teisybe, jog vaiku meile tėvu mestu kalejiman. Asz vienok
Tau
ji
paszvencziu.
— Leisk mane tuojaus in
pykti ant jo prieszu. Ar tu gir
linkon pasaldina j u gyvenimą. už tai nepykstu, mėgstu szvaru
Botam selo ant lovos ir pra
ok io'^ji i e 1st
dejai, kad asz rugoeziau ant szulini, kad asz suszuksiu tai
Ta meile isz baisaus kalėjimo ma ir kožnas, katras tiktai no
dėjo
mokyti
vaika,
kad
niekur
Ar
tai
tokia
paveizda duodate,
savo prieszu? Atpencz, jeigu sulaikyk. Gal Dievas duos,
padaro linksma rojų. Bet pa- ri, gali isz niekiausios urvos pa
nesikabinetu daugiaus," ypacz
Szventu dienu nepaisote,
asz matycziau ji nelaimėje, tai iszgelbesime vaika.
Nekurios bobeles dideli unasakykie, mano dukrele, kada, daryti szvaru gyvenimą.
tenai,
kur
gali
patikti
nelaime.
Didžiausius
vaidus kelete,
Persižegnojus leidosi in szu
ra turi,
Parejas namon, pagrūmojo patsai stengeziaus ji apginti,
ir kaip galėjai tu tai viską pa
Už valandėlės suszuko:
Žmonis isz visu szaliu kuopinors ir pats galeeziau pražūti. lini. Drebulys suėmė mergaite:
Kaip per stiklines žiuri,
Elzbietai, kalbėdamas:
daryt? Kas tau padėjo?
■
—
Kur-gi
tasai
aniolas,
nasi,
oras szulinyje buvo szaltas
Nesenei ta mada atsirado,— Asz to nepeikiu; supran Jeigu tau gerai eitųsi, ar tu tu
kurs
iszgelbejo
isz
szulinio
ma
Kaip
ant
komedijų
renkasi.
Czia, teveli, yra vienas se
retumei tokia szirdi, kad ats- tamsu, baisu, net plaukai ant
Kaip nosis akulorius gavo.
nas žmogus, kurs gerai tave tu, jog tu jam dar daugiaus ge tumtumei Kunriko paezia. pa galvos pradėjo sziausztis; bet no vaika? kur ta angliute, ku
Nors karta snukius suvaldyYpatingai tokios, ka nemoka
li
gelbėdama
mano
kūdiki
pa
pažino ir daug geradejyscziu radejistes padarei. Vienok, tekus tai in nelaime.
kite,
sudėjo vilti Dievuje ir leidos
skaityt,
mergucz
’
,
vaktuokis,
kad
per
ti
galėjo
pražūti
?
Tekle!
su

nuo tavęs datyre; jisai man ir
— Ne, teveli, asz to nepa- žemyn. Kad dasileido iki tai rask ja ir paliepk, ateitu pas Be akuloriu ne vaiku apvalyt. Szventomi dienomi sulaikykite
tave tasai nelaisvis neiszbegtu.
padėjo.
Žmonių nepiktykite,
darycziau, tai butu nedorai. vietai, kur ant vaszo kabojo
Na ir iszrodo kaip kumele
Ne
tau,
ne
jam
tai
nepasisek

mane:
toks
darbas
negali
pasi

Asz jam nesisakiau kuo esu,
Del kitu sarmata nedarykite.
Pagelbecziau kuo galėdama. - vaikiszczias, suszuko, kad su likt be užmokesnio.
kamanota,
bet vakar paprasziau, kad man tu, nes vartų spynos drūtos, o
Ateis ne trukus valanda,
— Permainykie savo misli, laikytu rata. Bet kaipgi da
Tekle tuojaus nubėgo in sar Kada nosis su bryliais pabal
padėtu apvalyti kalėjimą vie ponas insake, jiu saugot teip, o bukie jiems meili, kaip bu bar ji nukabinti nuo vaszo?
Jog to gailesites gana,
nota.
no nelaisvio. Mislijau, kad jis kaip locna gyvasti. Ka asz da- vo meilus Iszganytojas savo Viena ranka laikėsi už retežio, go grinezia, rado Elzbieta prie
Ba Dievulis nukoros,
Neviena su brileis ejdama
loveles
serganezio
vaiko.
Elz

bijos Kunriko, bet prieszingai, rycziau jeigu iszbegtu?
Kaip
neteksite ne duonos.
prieszu linkon. Dievas yra ne- ant kurio nusileido, o kita mė bieta mezge szkarpetka.
parpuola,
Gal
butu
sargas
ir
neleides
pagyre mane ir pasakė, jog ir
Jau nuo vaiku daug kenczete,
iszpasakyta meile, Jis visus gino atkabinti vaikiszczia. Bet
Ar in diezia inpuola,
Kunrikas už tai nepyktu, jei daugiau vaikszczioti Elzbietai myli, tartum, savo locnus vai kur tau ? viena ranka nieko ne — Elzbieta! mano ponia rei
Nuo ju ir in kaili gaunate,
Ba galva užrietus turi,
pas
Filipa,
bet
toji
jam
prisie

kalauja,
kad
tuojaus
eitumei
dasižinotu, nes pagodojame ka
O da kaip sūnelis pasigers,
Tai kur ženge, nežiūri.
kė, jog neturi mislies ji paleis kus ir visiems szvieczia savo galėjo padaryt. Pamislino, jog pas ja. Džiaugkis, gausi gera
reiviu stoną.
Tai tęva ar motyna su peiliu
geradejinga saule. Dievo Sū ir savo ir vaikiszczia gali pra užmokesni.
ti.
Viena tokia ant nosies brilius
pervers.
— Asz to žmogaus ne nepa
žudyti;
ta
mislis
jaja
parėmė.
nūs ėjo mirtų, idant iszganyti
turėjo,
Elzbieta
klauso
pamokinimu
—
Jeigu
eina
apie
užmokes

menu, bet džiaugiuosi tuo. Ma
ir tuos, kurie buvo jo prie- Žinojo jog tiktai Dievas jai ni, — atsake Elzbieta, — nėr Tai ant mažo vaiko užvežliojo,
Ka raszo apie “Tūkstanti Nak
savo tėvo.
tai, mano mieliausia, kaip tai
szais. Teip ir mes privalome gali padėti, atsiduso ir vėl ban ko ne eiti in rumus, nes ka pa
Kita ant szunc suklupo,
tu’’ ir Pasakorių.
žmones geradejystes ilgai neuž
Kunriko drutvieteje, kur kvėpuoti ta paezia meile, nors de. Prisislinko prie vaiko, lie
O szuo už tai szmota blauz
dariau,
tai
ne
užmokesnio
geiz
mirszta.
per dienas ir naktis kele puo ir didžiausiu prieszu linkon.
pė jam drueziai užsikabinti
dos iszlupo.
Asz Feliksas Grigaitis isz
sau
už kaklo. Kad vaikas in- dama.
Elzbieta iszejo ir po valandė tas, vienu sykiu viskas aprimo
Elzbieta klausė, ka sake tė
O
kiek
tai
atsiejna,
Gary,
Ind. siuneziu jumis szirNenorėjo
eiti,
bet
pamislilei sugryžo atneszdama vaka Kasdiena nuo Kunriko ateida vas, ir kiekviena žodi dėjosi in sikabino, tada szauke jiji, kad
dinga
padekavonia
už Tukstan
Jog
pastatyt
puodą
ant
pejus, jog tai negražu butu ne
traukiu in virszu.
rienes kepta karveli, kelis vė vo liūdnos naujienos, nes užka szirdi. Potam tarė:
ti
Naktų
ir
Viena
o
teip-gi ir
cziaus nepataiko,
Nudžiugo Tekle, pamaezius klausyti ponios, nuėjo drauge
bino stipresni už save kareivi,
žius ir bonka vyno.
už
Pasakorių.
Yra
tai
dvi mil— Teve brangus, iszpažinsO kiek tai atsitaiko,
su Tekle. Kad inejo in kamba
žiniszkos knygos su puikeis
— Del Dievo, mano kūdiki! norėdamas atimti jo turtus. tu jog turi teisybe, asz ikiszio- kylanezius isz szulinio augszri kuriame sėdėjo ponia gret Jog paklysta ir namon nepa skaitymais ir paveikslais. Veli
Kunrikas tapo sužeistas ir toli lei apie tai nežinojau, bet nuo tyn.
isz kur tu tai visa emei?
reina,
mieganezio jau savo sunaus,
nu savo broliams tautiecziams
— Geri žmones man duoda. nuo savo dvaro gulėjo kitame szio laiko pasitaisysiu. Mylė Kareivio pati isz priežasties
O
kaip
da
nusilaka,
toji
paszoko
nuo
vietos
ir
szir—- kožnam nusipirkti taisės
Anglio pati davė audeklo dvare. Per ta musztyne visko siu ir prieszus; Kunrika, jo nelaimes savo vyro sirgo ir už
Tai ir brilius purvyne palieka. knygas, o turės džiaugsmo už
din gai ja pasveikino.
marszkiniams, jos mergaite at- nustojo ir kaip kitados parsiun paezia ir vaikus teip, kaip ir tatai gulėjo lovoje, bet iszgirtektinai per ilga laika. Tosios
Bobukes ir mergaites,
— O, mano brangi dukrele!
nesze pora karveliu ir tuos vė tinejo namon visokius lobius, nieko pikto nan nebutu pada dus riksmą ant kiemo, prisiar
nežinau kuo asz tau galiu at Ant dideles ir mažos nosaites, knygos vertos tiek aukso kiek
josios svėrė o ir daugiau. Asz
žius, duona tai mano dalis, o teip dabai’ prasze paezios, kad re. Jeigu Dievas mane už tai tino prie lango, pažiūrėtu, kas
O kad ir brylius turi,
lyginti už ta gerdeyste. Mano
be juju nežinotau kaip praleist
vyno nusipirkau už savo pini atsiusti jam maisto ir jo vy nubaus, tai noriai pasiduosiu atsitiko. Lszgirdus sunu Įkritus
Bet mažai inžiuri,
kūdikis, kad ne tu, gal butu
savo laika, nes dabar negaliu
in
szulini,
maž-ne
apalpo.
Bet
rams.
Kunriko
pati
butu
važia
gus. Apie pagalvi, kuri, davė
jo ryksztei.
galejes
jau
szulinio
duame,
bet
Kad
vyrai
protą
turėtu,
ne
užmigt pakol neperskaitau
pasakius
Teklei,
kad
užsikabi

vus atlankyt savo vyro, bet ne
isz po savo gaivu, nutylėjo.
Elzbieta dalaike savo žodi.
tu
ji
iszgelbejai;
nuog
szio
lai

nors
viena istorija ėjnant gult.
Melinus
akulorius
uždėtu,
Valgiau pietus pas ciesorių, galėjo pasirodyti už muru, nes Nes iszalino nuo Kunriko vai no ant vaszo ir kad sargienes
— Feliksas Grigaitis, Gary,
ko
busi
tu
kaip
ir
mano
loena
Tada
mandrybes
nerodytu,
bet ne vieni manes teip nesu- tykojo visur prieszai. Kunri ku, bet artinosi prie ju kalbė tarnaite nusileido jo isztraukt,
Ind.
Namieje sėdėtu.
drutino, kaip szie. Elzbietele kas mat turėjo juju daugybe; jo su jais, bovijo juos. Neilgai atsipeikėjo. Szit pamate Elz duktė, o asz apie tave rūpin
mano! Dievas to tau neuž- jiejie butu ir seniaiis užpuolė
Parsiduoda geri namai.
bieta stovinezia vied re ir ja in siuos, kaip tikra motina. Nuo Del tamsiunu ir stiklai netrukus
iszpilde
savo
prižadėji

mirsz, ka tu sziandien padarei Kunrika, bet nedriso. Dabar,
szios
dienos
pasiliksi
pas
ma

gialbes,
Namai ant trijų familiju ant
kibusi savo sunu.
mą, kurs labai atsižymėjo.
tėvui.
ne.
Taves-gi,
Tekle,
negaliu
Jeigu
szviesybes
neturės,
Valley
uliczios, Cumboloje, Pa.
Kadangi
szulinys
buvo
la

kada Kunrikas tapo pergalėtu
Elzbieta tuo labai džiaugėsi,
ilgiaus
laikyti,
per
tave
kone
Elzbietos
drąsą.
Jeigu
proto
ne
turės,
Lotas turi 50 pėdu ploezio o
bai platus, tarnaite negalėjo
ne viena diena savo gyvenimo visi jie sukilo. Kelis kartus
pražuvo mano- vaikas. Nepil Tai da kvailesne iszžiures. 195 pėdos ilgio. Parsiduos piVyduryje drutvietes kie ranka pasiekti viedro, tai-gi dai savo priderystes — neprinepažino jije dar tiek linksmy siuntė jije praszomo maisto,
mo
buvo
szulinys, o szulinys, turėjo su kartele jiji insiubuot žuri vaiku. Sziandien dar su ta Kvailiukes, stiklus in szali gei. Yra tai geras intaupinibet
vis
sugriebė
Kunriko
prie

bes, kaip sziandien. Isz džiaugs
meskite,
mas piningu ant geros spekulamo suszuko:
szai. Tokiu budu ne Kunriko kokio reikia dar pajieszkoti: ir tik tada pasisekė nusileisti vim atsiteisiu, o ryto eik kui
Žiūronus insitaisykite,
cijos. Atsiszaulkite greitai, in
O kaip turtingi sau pasileng pati negalėjo keliauti pas sa virszuje iki pat dugno buvo Elzbietai ant žemes. Pasijutus sau nori.
Ant
šzniurelio
prilaikysite,
redyste “Saules” arba po ad
vintu, kad tai jaustu neiszte- vo vyra. Jau ir paezioje drut iszgristas dailiai akmenimis, lauke, Elzbieta puolė ant ke Persigandus Tekle puolė po
Po
nose
pakabysite.
niai
in
kojas
ir
su
aszaromis
resu :
(t. O. 6.)
liu
ir
padekavojo
Dievui
už
aplinkui
rentini
keturi
akme

kliu beturcziu! Kožnas pada vieteje pradėjo pritrukti ir
Gera Proga
ręs mielaszirdystes darba gy maisto ir kitokiu daiktu. Anot niniai stulpai; stulpai tie pri pagelba. Tuojaus pamislijo melde kad dovanotu, teisinda Akuloriai ponia nepadarys,
Norint
katra
ir
po
nosia
pamasi,
neturėsianti
kur
paside56 Water Str.
sau,
jog
tėvas
josios
labai
laikė
dailu,
smailu
in
virszu
ventu czion ant žemes kaip to priežodžio,— beda neina
sikabys,
j ti.
New Philadelphia, Pa,
.^danguje. *
jI viena, bet kelios kartu susita- stogeli, kurs buvo panaszus in džiaugsis apie tai iszgirdes.

Filipo Kareivio
Duktė.
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Su kokiu tikslu reikia vesti?
.
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TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA

Tiktai $2.00
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Geriausias

Žiburys yra Pigiausias

RayoįMit

KUR BUNA?

Dydumas Knygos, 6t x 91 coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

A. J. SAKALAUCKAS

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mak“oy £UU,p.
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| 3249 So. Morgan St, Chicago, UI.
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Klausimu, ar vedimas turi
kokia intekme ant žmogaus ku
.y...f,,v.T T «T. Y»T>.T T. Y T. Y»Y T Y« * .*-• -.-•-•rft
niszkos ir dvasiszkos pusiu bu
vo užimti visose szalise ir vi
suose laikuose daugelis mokslo
Jau iszejo isz spaudos
žmonių. Kas seniaus budavojne
Milžiniszka Knyga:
aiszku, net ir mokslincziams,
sziandien visiems neaiszku, ži
noma ir priimta per teisybe.
Kas sziandien gali ginezyti
-ARAB1SZKOS ISTORIJOSpriesz tai, jog susivienyjimas
lycziu sutaiso viena isz augszcziausiuju gamtos isztatu.
Žmones, kaip ir visa gyvascziu karalyste, privesti ta ins(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)
tata pildyti, ir jokiu budu ne
r- -V,
gali isz jo iszsisukti, ypatingai
In trumpa laika; vienos sanvaites, iszsuaugusiejie, nes kitaip ju or
ganizmas smarkiai nukentetu.
sinkiem daugybe szitu knygų in visas szalis
A vėžiaus ir atydžiaus tam daly
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
kili prrsižiureje, patemysime,
knyga prisiuntė mumis padekavones.
kad vedimas didele daro intek
i'
me kaip ant sveikatos, teip ant
dvasios ir budo abieju lycziu.
Mes tikrai gvarantinam
Didele daugybe ligų, ypacz
Alijentai turi užemia dideli ploti žemes artimoje Salonikus, nes kelei tenais yra baisiam padėjimo ir nekarta vaiskus
kad ir jumis patiks.
lyties, randa sau aukas beveik
turi dirbti kelius. Paveikslas parodo padirbta kete per angliszkus kareivius per kalnus.
iszskirtinai tarp nevedusiuju
ANT PARDAVIMO
ANT PARDAVIMO.
žmonių tuo tarpu, žmones ve žmogui energijos, gabumo ir Paveikslingas ir įdomus gy
dusieji daugelyje atsitikimu veiklumo jo užsiėmimuose tei venimo būdas gyventoju salos
Salunas mieste Freeland,
nuo to apsaugoti, o jeigu ir pa gi traukia žmogų prie drau Fidži; jie neturi jokiu gėrimui Namus su sztoru ant puses
Pa.
Parsiduos pigei ba locnisitaiko, tai labai reti atsitiki gystes, geraszirdybes ir dory indu: augusi e ji gesina savo loto, su visoms vigadoms. Teip
troszkima tiesiai isz upelio gi namas ant kito galo loto. ninkas turi kitoki užsiėmimą.
mai. Smertis daug— daugiau bes.
('j ’?)
Galiaus reikia pripažinti, semdami vandeniu saujomis, Parsiduos neperbrangei. At- Atsiszaukite pas:
randa darbo tarp viengungiu,
Ed. Allen,
(t. f.)
kad vedimas gausiai atlygina arba cziulpdami per lendrines siszaukite po
negu tarp vedusiu.
709 Front St.,
No. 534 E. Mahanoy St.
Tokiu budu vedimas lyg už visus gyvenimo nesmagu triubeles; ju kūdikiai numirtu
Freeland, Pa.
Mahanoy
City,
Pa.
kad duoda užtikrinimą ilgam mus rupesezius ir sunkumus. nuo troszkimo, jeigu ju moti
nos negirdytu juos inleisdapragyvenimui. Dar-gi senovės (Isz,, Bracz. gaz.”).
mos jiems in burnutes vande
rymijonai turėjo vedimo dievą
Bucziavimo istorija.
ni isz savo burnu.
— Gimena1 itatydami jo garbei
Tarp visu szio laiko apNeabejojama, kad bueziavi
stabus,
■teidavo szitokius
szviestu
tautu
bueziavimas mas yra kilęs isz karsztu moti
žodži
mui, si
^kaitosi paprastu meiles ir pa- nos jausmu prie savo kūdikė
Imu i se:
a usir 1i lio ir tik paskiasneme laike pe
dorose
jos
pavidaluose. Bet rejo in meiles apeiga.
n eu ž BTk y m
mstatu, o^^
Galiaus bueziavimas tiesiai
laikancziug gausiai apdovano. bueziavimas kur-kas vėliaus
atsirado,
negu
meile
—
kalti

insigyveno
žmones ir dabar inja. ’
Sztai priesz jus jauna mer ninke viso gyvuojanezio šutve gavo pilietiszka tiesa aplinky
dėlto, kad Kayolight kerobėse meiliszku jausmu. Tai-gi
gaite; iszbalus, suliesėjus su in rimo.
Gal kai-kas pamanys ar sau dabar visuose luomuose buezia
sinas duoda daugiau szviesos
dobusiomis nuo vargo akimis
perstatys
pirmąją
meiles
pora,
vimas skaitosi labai aiszkus ir
ji kaip kvietkele, netekus gaigeresne ir lengvesne szvieša
vinancziu saules spinduliu len vadinama — Adomas ir Jieva puikus rtieiles ir pagarbos žen
negu paprastas kerosinas.
kia savo galvele prie žemes arba ka-kita, paveiksle dvieju klas. Bueziavimas gali būti
jos kvėpavimas sunkus ir visa karveliuku mainais apdovano- karsztas ir szaltas; meilus ir
ATLANTIC
tarsi suirus. Bet iszpildykite janeziu vienas kita karsztai- piktas: jis gali szirdyje padary
gamtos istata, aszleiskite ja už saldžiais pabueziavimais. Toks ti ugni meiles ir leda neapy
vyro, ir pamatysite kokia su ja tame dalyke persistatymas yra kautos. Bueziavimas gali pada
bus permaina: akys užsidegs klaidingas. Pirmutinėms po ryti mylineziai szirdžiai rojų
nei rūksta nei smirdi ir Ka
Ugne gyvybes, veidai paraudo roms musu tevu-tevuku buezia smagybių ir linksmybių ir ta
nuos, o nuo jos stuomens atsi vimas suvisai nežinomas buvo. paezia szirdi gali paskandyti
mpos neužsikemsza ir neapruKinai susitikę vienas su kitu, jurese skausmu-kentejimu. . .
duos sveikata ir smagumu.
ksta. Papraszyk jo vardu.
(Toliaus bus.)
Beto, viengunygbe daro stip iszreikszdami viens kitam szir,
Puikei apdaryta audeklineis
ria intekme ir ant protiszku dingus jausmus, vietoj bueziaVisi geri pardavėjai turi ji.
iszmargyntais vyrszais.
žmogaus intaisu, kaip vyrisz- vimos, palengvele sukisza, in
Mes patariame New Perfection Virimo
kiams, teip ir moteriszkems. daikta nosis, arba palyti nosi
peezius, Perfection beduminius kerosino
mis
viens
kito
veidą.
Birmanai
Pajieszkau
Mikola
(Demena
Szildytojus ir Rayo Liampas del naudoji
Visuose beprotnamiuose skait
paeina
isz
Kauno
gub.,
Vilki

pasisveikinime
ir
iszreiszkime
mo
Rayolight kerosino.
lius viengungiu vyriszkiu ir
jos
Wolos.,
Czekiszkes
para.,
THE ATLANTIC REFINING CO.
moteriszku daug didesnis, ne meiles jausmu naudojasi uosle,
Prienų dvaro girdėjau kad mi
nes
szvelniuose
ir
szirdinguose
gu vedusiųjų.
Visur Pennsylvanijoj ir Delaware.
res, o vėl girdėjau kad Ohio
susitikimuose
viens
kita
apuos
Savžudybiu ir prasikaltimu
steite gyvena. Jeigu kas žino
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
tineja.
Gentes
gyvenančzios
apie ji, malonėkit duot žine
statistikai duoda apie ta daly
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
ką teip-gi gražius skaitlius: isz kalnuose Czitagano susitikę ant adreso.
vietoj
“
pabueziuok
mane
”
,
sa

A. Jezkus,
100 savžudžiu, 67 viengungiai:
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ko
—
“
pauostyk
mane!
”
Nau
R.
F.
D.
No. 2, Box 23
ant 100 apkaltinamųjų viso
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.
St. Clairsville, Ohio.
kiuose prasižengimuose prisiei įazelandai ir laplandai iszreisz
kime meiles ir paguodones
na 67 viengungiai.
ANT PARDAVIMO
Garsus prancūzu daktaras jausmu glosto viens kito ran PUIKUS SALUNAS su Na
Dehe sako: “Vedimos yra vie- kas ir veidus. Tarp tulu Aus mais, mieste Tower City, Pa.
W. D. Boczkowski-Co.,
nutipjs būdas privedimui žmo tralijos genezių yra būdas isz- Netoli geležinkelio stacijos.
Mahanoy City, Pa.
gaus palinkimu ir jausmu prie reiszkiant meiles jausmus pus Lietuviais apgyventa. Parsi
ti viens kitam in veidus.
duos neperbrangiai už tai kad
Gerbemei
tvarkos ir doros siekio paka
Bet iszkur, kaip ir delko at locnininkas turi važuoti in
Czionais prisiuncziu jumis
kinant savo prigimtus jaus
sirado bueziavimas? Delko mu virszutines isz priežasties kad
mus. Užslopint suvisai savo
$2 už ka praszome man. tuojaus prisiųsti
su gadynėje apszviestesnese vaikai tenais aplaike darbus.
prigimtus palinkimo jausmus
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
tautose iszreiszkimui meiles ir Biznis gerai eina. Atsiszauki
yra pavojinga, kaip ir duot
te ant adreso:
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
pagarbos jausmu visur priim
John Rickis,
jiems perdidelia valia”.
tas bueziavimas?
Tower City, Pa.
Su guodone,
Visas žmogaus organizmas
Mokslinczius
Lombrozo
yra kaip laikrodis, kurio ma
sziąip aiszkina bucziavimo atVardas.............................................
žiausias sutrukdymas ar pa
NAUJAS LIETUVISZKAS
žeidimas nors smulkiausio sa- siradima: Bueziavimas atsira
G RABORIUS
Ulyczia...............................................
nąrelio atsiliepia ant visos ma- do isz to motiniszko akto, ku
rio budu paukszte peni savo
szinerijos.
Miestas
Tai-gi, vedimas yra būtinai paksztukus isz snapo in
120 W. PINE ST.,
MAHANOY CITY.
reikalingas kaip vyriszkai, teip snapa. Jeigu kas augina savo
ir moteriszkai lyežiai, imant isz naminius paukszczius, tai gal
Iszmokiname. vyrus ir vaikinus
kuniszkos ir isz dvasiszkos pu užtėmyje, kad tokiu pat budu
balberiauti in 4 ar G sanvaites. Dūkia
siu. Žmoniszkas poroje gyveni mote — perekszle peni savo bosas ant saves, uždekite savo szapa.
mas .suteikia smagumą kunui kvailus vaikpalaikius, kurie Dirbk ant saves. Apie dauginus raszykite pas Nosokoff’s Barber School
ir ramuma protui, priduoda nemoka ne lest ne gert patys. 1202 Fenn Ave. Pittsburgh, Fa.
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Vedimas ir jo ant žmogaus
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SAULE

...DIDELIS...

Girtuklystes pasekmes. ant lauko galite liga gauti. . .
Girtuokliai, prisisproge deg
tines ant gatv.es, pykszt! pakszt! -viens kitam in ausi, už
cziupfos, in kupra! tas tam už
gerkles smaugti!. . . .
Juozas isz tolo pamate, kad
jo broli jau visai Petras už
smaugė' nupuolęs — viena in
viena puse, kita in kita puse
numėtė, nustumde. Perskyręs
nusivarė broli namo.
Petras, kumsztes sugniaužęs,
dantis tratina ant Juozapo.
— Palūkėk, tu rupuže, asz
tave pamokysiu!
Ant rytojaus: dzingu-dzingu!—Policija atlėkusi ir apsto
jo kieti to žmogaus, prie kurio
buvo Juozapo pareituves.
Ūkininkas nustebės klausia:
— Ar velniu ežia norite?
Tie sako teip ir teip:
— Turime iszkratyti tavo
kietyje Juozapo dulktus. Žino
me, kad jis turi daug kontrabantu —dar ir pats patupėsi už
perlaikymą. . .
Ūkininkas, nieko nelaukda
mas, traksz, traksz!—užrakino
kieti.
Iszsitraukes rakta, sako:
— Neleisiu in savo kieti!—
dagi be jo paties, neleisiu! Ma
no yra kietis viso kp prikrau
ta, o jo tik skrynele. . . Kraty
mo dingste mane apvogsite. . .
kas atiduos?
Kaktų neszinas, inejo in vi
dų.
Policija dairosi, kaip per no
si gavusi.
Pasiuntė paszaukti Juozapa:
patis gi susitraukė, krikdami,
apstoję kieti, stirsta.
Belaukiant kaltininko, eme
jau ir brekszti—ne to pasiun
tinio, ne Juozapo ne balso.
Kaip sutemo', ūkininkas iszėjas sako:
— Bereikalo ežia stirstate,
^jpondia4j‘‘.kaip szunys. . . Asz
nalcti neinlėisiu in kieti ne tik
jusu, bet ne paties Juozapo. . .
Raktas pas mane, duru nelaužyste. . . ryto ryta atrakisiu ir
žiūrėsiu. . . kratykite sau jo ir
mano paszalius. Sziokia nakti

Policija matydama, kad ežia
nieks ju nebijo, nuleido nosis.
Pamažu žandaras su žemskiu
po viens kito susmuko in vidų.
Ūkininkas padėjo karsztos bu!
bienes dar ir lasziniu po szmoteli. Maskoliai apszile pasidė
jo apsiaustus — gėrėjosi nusi
lengvino nusvirejusius rpeczius
per diena.
Juozapas, iszvakarėmis pa
rojęs, rado prie klėties sarga —
viena tik szimtininka. Pasisznibždejes patyliais, Juozapas
szimtininkui kaži-ko inspaude
in delną. Onike pasislėpusi isz
nesze rakta. Atrakino kieti,
isznesze nemaža knygų maisza
ir kitu intariamu daiktu. Oni
ke rakta atgal padėjo. Juoza
pas, inlindes in kamara, atsigu
le sziltai, ir kiti namiszkiai
miega sau. O policija pasikaitydama stirsta, kaip szunis, ap
link kieti. Ryta iszauszus iszkratė visas kertes, visus kloties
palepins, apvertė antraip visus
Juozapo daiktelius—niekur ne
siūlo galo, ne pasiutusio popie
rėlio nerado.
Kad butu tuo laiku pasipai
niojęs Petras, turbūt jam butu
akis iszbade, ar ka kita pada
re. Isz to apmaudo keikę, kei
kė susireizdami, iszsitiezdami,
žadėdami nedovanoti Petrui už
tokia melagyste.
Iszvažiavo kaip grobą pute.
C. Sabanaitis isz Chicagos raszo apie knyga 1001 Naktų.
O dabar dekavoju tamstoms
už knyga “Tūkstantis Naktų
ir Viena” asz esiu labai dėkin
gas už teip labai puikus skaity
mus, vėlinu savo broliams skai
tytojams nusipirkti szita milžiniszka knyga. Asz kol nebu
vau mates ii’ skaitės szitos kny
gos tai gailėjausi $2 iszduoti,
bot; dabar pradėjau skaityti tai
dabar nesigailu kad pirkau-szi
ta knyga.
Su guodone,
Charles Sabanaitis.
644 W. 18-th St.
Chicago, Ill.

DYKAI!

SAPN0R1US
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi
Planetos ir visokį Burtai.

248 Puslapiu

4*x6 coliu dydum

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

-

Mahanoy City, Pa

ISTORINES KNYGOS
No.l — Padžiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd.
No.2 — Kunigo Paslaptį"; lu Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d.
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

Preke
Preke
Preke
Preke

50c
35c
25c
25c

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

A Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” A?
262 puslapiu- Preke 35c.

Vaidelota
Rumunijos karalius Ferdinandas, apėmę sostą po mirtei savo dėdės karaliaus Karolo,
Oktobcri 1914 mete. Jojo pati, karaliene Marija, duktė mirusio grafo Edinburgo, yra
angliszka kuningaikszcziutc, pussesere angliszko karaliaus Jurgio ir rusiszko Caro. Kara
liūs Ferdinandas turi tris suims ir tris dukteres. Belgu karalius ir Bulgaru karalius yra jo
jo gymmes.

KUR BUNA:
Garbus tautiecziai!
Apturėjau nuo Tamistu
knyga “Pasakorius” už kuria
isztariu szirdingiausia acziu.
Ta knyga yra labai reikalinga
del darbininko žmogaus. Yųt
tai tikras-pasiisys po darbo die
nos, kur žmogus linksmai gali
laika praleisti.
Vėlinu kad ta knyga rastus
kiekviename name ir pas kiek
viena lietuvi. Su guodone.
K. Gedminas.
Cincinnati, Ohio.

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

Mahanoy City, Pa.

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimu
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c.
W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

“VAIDELOTA” g

Mano draugas Jonas Grimai
Pajieszkau
Pranciszkaus
Lodenckas, paeina isz Kauno la, paeina isz Kauno gub., Ba
gub. Szauliu pav.d Joniszkes seinu Ujezdo, Ęrzvilko Wolos.
para., Trumpaiteliu sodo; teip- Sarapiniskiu kaimo; 4. metai
gi Zidorius Vilimas, paeina kaip amerike, pirmiau gyveno
isz Domantu sodo, ir szvoge- Chicago, Ill., dabar nežinau
ris Simanas Kauc'Si'Sviczlu^lt“ 'krrr. Turiu svarbu reikalą,
eina isz Kauno gub. Turiu gul atsiszaukia ant adreso.
J. Pakutinckas,
177 puslapiu.
svarbu reikalą, meldžiu atsi
Box 89,
Coal Dale, Pa.
szaukt ant adreso.

J. AVaicžiulis,
15'Warren st.,
Bridgeport, Conn.

VT. D. Iioczkowski-Co.

Apysaka isz

6x9 coliu dydumo.

Preke 35c.

“QLwU-wLo AntovaVun” Apysaka iszrgyvenimo Francuzu.

□laptyoe Anigraoio

28rpusi8piu.

Pr^35c.

VERTES KNYGŲ UŽ $1

SETAS No. 1.
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Nedarykia skirtumo terp vaikų. Velniszkas kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites o rado paezia.
Stebuklinga kuczia. Krėslas. Nelaimingas karalius ir jio vienturte duktere. Nelabas vyras. Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu ka ketina antra karta apsipaeziout. Pikta onuka. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szųkiuosia.
Protas ant proto. Graži istorije.

Kas pirks Didele Knyga
po vardu:

KAPITONAS VELNIAS’

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

kuri parsiduoda už $1.00,

SETAS No.2.
Prakektaį Andrius sakalukas.
Varginga ei mana ir karalaite revelija.
Apie karalu sultoną.
Apie žalnieru.
Raganius.
Talmudo paslaptys.
Pelemute. Apie du brolius varguti ir skuputi.
Doras gyvenimas.
Privesta linksmybe.
Apie vargingo
žmogaus sunu. Apie tris užkeiktas karalaus dukteres. Apie juokuti kuris buvo protingesnis už savo poną.

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

SETAS No. 4.
Graži istoriji.
Slaptybe antgrabio. Apie kapitoną tumka. Dasekta nekaltybe. Vagis kiausziniu.
Ne yra to pikto kad ant
gero neiszejtu. Kaip joniszkei apvogė sarga. Atidengta žudinsl a. Žmogus be szirdies. Užmirszy. Pranaszavimas apie moteres.
Iszgialbeta per alinika. Dzūko pasaka apie Jczusa. Kaip ponas raukszlis atsivertė ir pastate virbalui bažnyczia. Stebuklingas
akmuo. Burike ir burikas. Kareivis ir velnias. Kas man nakci acitiko, dzūko pasaka. Užliekos izs senovės padavimu. Peary
ant žemgalio. Baisi naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5.

-

*

Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis grabelis.
Drąsus szuo.
Kolpra. Senelis. Vergo Sapnas. Kelios psakailes apie čigonus.
Gregorius. Isz numirusiu prisikėlė. Dorybe veda inlaime. Szaltiszaitis. Debesėlis. Piktadariste neiszsisaugoje koros. Tomila.
Kapitonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

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

D. Boczkowski Co

gaus kitokiu Knygų
vertes SI DYKAI!

SETAS No. 8.

'

Neužmokamas Žiedas.' Apie drūta alksni. Valukas isz girrios. Ant nemuno. Ketvirtas prisakymas Dievo. Kelautoje in szventa
žeme. Beda. Auksiniai peliai: Dvynos karalaites. Apie girios sargo sunu ir dukteri: Kajimas. Drūta petra. Joną Nuogali.
Valdamiėris. Bedalis.

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

Parižiaus nuskurelis. Auka nihilistu. Stebuklas kuczios nakti. Kalvis paszkui Atsitikymas senam dvare. Pasaka geležini vyraApie smaka ir nikita. Dede.isz amerikos. Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka.
Viena nedele teisybes.
Iszgydintas. Nedora
dede. Apsigavo. Valkata. Paukszteles Jezuso. Žibinte Bažnytajteje. Sugertuves traukije. Alute duktė kun-kerniaus. Kokęzta
ant salos dago. Ingrabanas.

‘Kapitonas V elnias.’

Sūnus malkiaus. Iszklausyta malda vargszo. Apie Joną ir aliana. Geras medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. Kodėl baltraus
neleido in dangų. Bausme už szyk-zltima. Mažo sziaucziaus dideli reikalai. Senelis. Dienos kentejimo nantoj. Hau! haul haul
h pie stebuklinga puodą. Duktė mariu. Sruolis isz lietu vos. Dvarine pana. Baisi istorije.

Jaigu pirktumėt szitos
knygos isz musu katalogu
tai turėtumėt mokėti Doleri,
bet kas pirks knyga:
“Kapitonas Velnias” ir pri
sius mumis Viena Doleri
tada gauna bile koki seta
knygų DYKAI.
Mes apmokame prisiutimo
kasztus.
Szitas pardavimas
trumpo laiko.

tik

ant

SETAS No. 9.

SETAS No. 10.

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

SETAS No. 12.

v

Grafas ir mcszkininkas- Apie ragana, karalaite ir aficiera. Del moterių ir apie moteres. Aukso mieles garsingu rasztininku ir poetu.
Cigonka arba pagriebta ir volei atgauta mergiuke. Mano džiaugsmas.
Diedas ir boba.
Apleista naszlaite- Keidosziu onute.
Kaimynai- Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena boba kirsene už velnią. Uždėjimas miesto Vilniaus. Navatna lyga
ir navatna gyduole. Dit medejei. Inžeidingas neatbolnumas. Kas yra Kristus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas žmogus pavojuje.
Namus suda°. Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. Istorija isz 1795m. Nedoras ponas. Girtavimas. Genavaite. Kalėdų
nakties miszios. Žvaigžde mesijosziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu moterių ir vienos naszles:

Mahanoy and A Street

Mahanoy City, Pa.

SAULE

6

| Žinios Vietines <

BE OPERACIJOS

Duryea, Pa.
— Ostrovskio sale, kurioje
ajdublistai laike kelis susirin STEBĖTINAS ISZGYDIMAS
PATRUKYMO.
kimus o vėliaus buvo uždraus
ti laikyti tolimesnius susirinki Sztai kaip szitas žmogus tapo
mus, sudege lig pamatu. Ug iszgyditas nuog Patrukymo
be jokiu skaudėjimu ir
nis padare bledes ant 15 tukstrotijimo laiko.
taneziu doleriu. Palicije mano,
buk tai darbas ajdublistu ku
Czia paduodame paveiksią Jono
rie padare tai isz kerszto.
Millandero, gerai žinomo pilieczio

— Nedelioje pripuolė Szv.
P. M. Rožancziavos.
— Ta pa ežia diena praside
da menesis Spalis— Octoberis.
Žiema jau po szonu.
— Mieste platinasi tifusas.
Lig sziam laikui randasi pen
Sheboygan, Wis.
kiolika ligoniu. Isz kur epidemije prasidėjo tai daktarai da — Czionais teip atszalo, jog
žmonis pradėjo devet overkobar tyrinėja.
— Szia nedelia aplinkinesia ežius. Viskas nesvietiszkai pa
kasiklosia likos sužeisti apie brango, nes žmogus su maža
15 anglekasiu, nekurie gana pa pedia vos iszmaitina savo szeimynelia. Bulviu czionais visai
voj ingai.
negalima pirkti.
— Ant tikrųjų nežine ai
publikines mokslaines atsida
AKYVOS ŽINUTES.
rys panedelije ar ne, nes palie
pimo da neaplaike isz steitinio
* Tūlas francuziszkas keraisveikatos bjuro.
kas iszrado nauja būda dirbi
— Szi menesi užgimė 59
mo kietojo medžio isz sziaudu.
vaikai, o mirė .22 žmonis.
* Norvegijoj pastatyta fab
— Lietuviszkos kapines isz- rikas kurioje iszdirbines kas
rodis daug puikiau kada už
metas 4,000 tonu aluminum.
baigs dirbti nauja cimentinia
* Szvaicarijoj oszka yra la
tvora ir iszlygins kalneli. Rei
bai guodojamu žvėrių. Kas
kėtų ymtis ir prie vidurio ka
oszka paniekina, buna nubaus
piniu -- iszlyginti is iszkirsti
tas kalėjimu.
krūmus, a tada, butu daug gra
* Juliena Cohen isz Green
žiau.
wich, Conn, turinti vos 27 me
— Jaigu kada važuosite pro tus amžiaus, yra motyna 14 vai
Lofty, tai sustokite pas Frana ku.
Pinku, tuojaus prie geležinke * Patrikas Dillon, sverintis
lio. Pas ji gausite visokiu gė 200 svaru, gyvenantis Wilming
rimu ir užkandžiu.
ton, Del., apskundė savo 100.
— Ant praejto susirinkimo svarinę dukrele už sumuszima
Szv. Juozapo draugystes buvo jo.
nutarta priimti naujus sana* Mieste San Rafael, Cal, vi
rius už pigu insiraszyma tiktai si vaikai yra priversti mokytis
už $1, ir tai tik ant trumpo lai- plaukti.
Yra tai seniausia draugys
* Irlandijoj randasi 435,992
nhanojuje ir drueziai užsi- žmonių, kurie turi savo namus.
IhDabar turite giara pro* Szvecije turi’ 10 milijonu
■hLigiara
skėriu durpių.
■ Toil's augliu Norvegijoj
^k^lasztnoja $17,00.
■^daliai' raudo

j^^^Kiloju.

— Kas geidže vfl
kiu
Washingtona, D. C. am
dienu, pažiūrėti svarbiauses
vietas, viskas už dyka: kote
lis, maistas, automobiliu kelio
ne, inžanga in muzeju, kelione
laivu in Arlingtona kur gyve
no prezidentas Washingtonas
ir t. t. lai naudojęsi isz pigios
keliones, kuri parengė Readingo geležkelis 2 Oktoberio o tik
tai už $18,05 už viską, isz Mahanojaus ir aplinkines. Dažinokite ant stoties apie daugiau
informacijų.
(t. S. 29.)
FZ'”

^^^Wegone parduota pr'aejta
meta 36,000 svaru žieves cascara medžio... in aptiekas.

ATSAKYMAI

Frackville, Pa.
— Visi Frackvilles Lietu
viai užkviecziami in susirinki
mą kuris atsibus ant Bradles
sales, 7 valanda vakare, ket
verge, Spalio 5 diena.
“Lietuviu diena” jau artina
si, — mums gražus laikas susi
organizuoti,
pasekmingiau
rinkti aukas nukentėjusiai Tė
vynei!
Visi vyrai, moters, mergai
tes, vaikinai neapleiskite szio
svarbaus susirinkimo. Parodin
kit, jog milit savo Tevynia ir
esate josios vaikais. Susirinkit
kanuoskaitlingiausia. ('g -o q)

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

Patentotas regulatoris
užsukamas isz virszaus,
del Moterių ar Vyru, 18k
gvarantuotas ant 20m.
siusimszita laikrodi
visiems per C.O.D.
už $5.75 per expres.
jei nebus toks

Kataiikiszlcos Szventes:
29 —Szv. Mykolo ArkaniuoloLietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

Nemokekyte nei Cento.

Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu
Laikrodi duodam
Lenciugeli.

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

$5.75

Excelsior Watch Co.

B LD G ? N CHIC AG

miestelije Nusquehoning, Pa., kuris
iki pereitu metu labai kentėjo isz prie
žasties labai sunkaus patrukymo. Szia
dien yra visiszkai sveikas, ir tvirtina,
jog jaueziasi apie 10 metu jaunesnis.

U1

Rusijos ir Vokiecziu cenzū
ra Amerikos Lietuviu Laikraszczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno gero draugo tuo
labiau giminaiezio pareiga yra
užsakyti “SAULE” savo gi
minėms ir pažistamiems Rusi
joj arba nelaisviams Vokietijoj
Preke in užsienius metams
tik $3.50, pusei metu $1.75.
“SAULE” nueina in visus Ru
sijos ir Vokietijos kampus (tik
nežinoma, ar inleidžiama Di
džiojon Lietuvon, bet in Prusu
Lietuva ir Vokietijon bei Austrijon nelaisviams praleidžia
ma).
Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

Skaitykite
“SAULE”

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

Užlaiko visokiu Amerikoniszkn ir Importavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese,
visokiu Arielku, Vinių Porterio ir 1.1
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus,
Jaigukada prireiks, bile k ikiu gėrimu tai
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite
visame užganėdinti.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS
APRASZIMAS
Verte D.T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

John Millander.
Jaute, jog kas nors truko.
Jonas Millanderis buvo užimtas prie
labai sunkaus darbo. Viena diena ke
liant labai sunku daigta, pajautė, jog
jam kas nors truko vienoje puseje pa
pilves, paskui jautėsi labai negerai ir
visai apalpo. Tas atsitikimas, beveik
su kožna diena tapo nelaimingesnių o
paskui patemijo sutinimą.
Nuėjo pasirodyt daktarui, kuris po
peržiurejimui pasakė jam, jog yra pa
trukęs ir turi nesziot diržą per visa sa
vo gyvenimą, arba turi pasiduot ope
racijai.
Visi gydytojai (daktarai) gerai žino,
jog operacija yra labai pavojinga
ypacz del alkoholiniu. Bet p. J. Mil
landeris buvo labai doraus gyvenimo
žmogus ir sveiko kuniszko sutvėrimo,
bet nenorėjo pasiduot operacijai.

Bijojosi operacijos.

202 Puslapiu

6x9 col. Dydurno

-

SKAITYK
katra iszdeda
- - Preke 10c

Moraliszka Kabala,

žmogaus ateiti -

L

Tikriauses Kabala, arba atidengimas
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
Preke
10c

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

_..grabqrius.._

W. D. Boczkowski-Co.

ANT KRASZTO PRAPULTIES.

Mahanoy and A St.,

Duris kambario Petro Randai
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztu,popieru po pažaste,
inejo smagei.
Petras pakel' ga’vair valan
dėlė žiurėjo s haepakajum in
veidą kasijerias.
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir
užsidunksojusi.— Ne turime
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyk u kas priguli, nes
sunkei labai eina; lenais kur
ant (.ikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiesiok pasakius, Štokas mums
szimta tukstancziu franku!

Mabanoy City, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
Krausto Daigtus ir t. t.

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

per du metus, bet jokis daktaras nega
Įėjo man pagelbėt. Apie Jus Garbus
Daktare dasižinojau nuog savo prieteliu ir pastanavijau idant Jus atlankyt.
Buvo tai laiminga mintis. Dabar su
didžiausia linksmybe galiu sakyt, jog
esu visiszkai sveikas ir jaueziuosi 10
metu jaunesnis. Tegul Dievas laimi
na Jusu rankas ir proca. Kožnas vie
nas, kuris tik kenezia ant Patrukymo
ir platijimo gislu, tegul kreipėsi in
Jus, o bus dėkingas už iszgydyjima
teip kaip ir asz. Su pagarba.

John Millander.
Raszykite, idant atsiunst ilustruota
knygele: “Patrukymas ir jio gydyjimas”, indedant in gromata už 2c. mar
ke.
Patarymai ir peržiūrėjimai už dyka.

DR. A. W. O’MALLEY
...SPECIALISTAS...

41 S. Washington St.,
WILKES-BARRE, PA.

E®®* Skaityk!
Būk Muzikantas arbą Giedorius
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8
lekcijos be mokytojo kuris yma
50c. už 1. lekciją. Visokių notų
Knyga $1.50 parduodu už 1.00
G. A. BARONAS,
p, o»;w McKees Rocks, Fa/

adresuokite

MAHANOY CITY, PA

ikslas yra: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu
reikalas ka naoa<tsakanoziansia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiaasam bade,

W. TRASKAUSKAS

(

INTEREST PAID ON SAVIJiCS į

5.4 CERTIFICATES

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

<1
II

...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

U

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

(I
II
II

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma. Lietuviams.
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie
$150,000 ir varloja szeme laike apie milijoną doliėriu
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- I I
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda I.aivakortes. Užlaiko
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrubežinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

“LIETUVISZKAS PASAKOMS

Tapo tikėtoju diržo.

j

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

PREKE 50c

Pirko diržą — panasziu jungui ge
riausia, ka galėjo gaut. — Bet tuom
jam tik kanezios pasididino. Bandino
antra. Bet ne tas jam nepalengvino.
Tapo priverstas pamest savo sunku
darba, kuris yra dalia kožno paprasto
žmogaus, jog patrukymas visada didi
nosi, ir isz tos priežasties turėjo jieszkoti lengvesnio darbo.

FIRST
NATIONAL

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

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

DALIS L
MOTERE BE SZIRDIES.

BALTRUS S. YANKAUS

Teip kaip ir daugybe žmonių, teip ir
p. Millanderis bijojosi operacijos o
teiposgi turėjo apsvarstyti trota laiko.
Turėdamas vilti, jog vienok atras pa Nusiuntimo kasztus mes apmokame
galba, nusidavė pas kita daktara, ku
W. D. Boczkowski-Co
ris jin dar mažiau palinksmino. Iszaiszkino jam, jeigu patrukymas ne
Mahanoy City, Fa
bus užlaikytas gerai ant vietos, ir jei
gu operacijos peilis dykai bus parei
kalautas, gali tikėtis, jog Patrukymas
didinsi^ o tada datirsi arszesnio atsiti
kimo, jog Patrukymas, tai' yra trūki
mas pievos, kuris atnesza mirti daugy
bei žmonių.

C. G. Worcester, Mass. —
Žodžiai ant sidabrinio ameriko
niszko dolerio: “In God we Iszgydytas be pareikalavimo peilio.
trust” (Mes tikyme in Dieva)', Viena diena be kalbant su savo prie
teleis ir draugais, kurie patemijo jio
reiszke, jog netikime in sida abelna slobima ir sirgimą ir visai nebrą, auksa ar kitoki metali, tikuma in darba, ■— primine jam, su
kokiu stebuklingu pasivedimu D-ras.
tik tikėkime in pati Dieva ku Andrew w. O’Malley: Wilkes-Barre.
riame rasime pagialba musu Pa., gydo Patrukyma, vandenini patru
kyma ir nerviszkas ligas, be pareika
rupeseziuosia ir varguosia o ne lavimo peilio arba chirurgiszkos ope
racijos .Rodijo man, idant raszytau
doleri je!
pas ta daktara, o ant atsakymo nuJ. K. West Fitchburg, Mass. siunstau už 2c. marke, reikalaudamas,
— Jagu tamista esi tvirtas ti idant atsiunstu knygele: “Patruky
ii- jio abelnas iszgydyjimas,” o
kėjime, tai nusiduok in Carey, mas
geriausia butu, idant pats jin atlankyOhio, o fenais dasižinosi, kur tau jio offise, o jis iszgydis mane vi
randasi bažnyczia kurioje tai- siszkai.
pinasi tos stebuklingos relik Sztai gromata, ka Jonas Millanderis
raszo:
vijos szventojo, nuo kurio žmo
Dr. A. W. O’Malley.
nis iszsigydo. Mes negalime
41 So. Washington St.,
tamistai duoti jokiojadreso nes
Wilkes-Barre, Pa.
telegramai mums nedanesze ko Nusquehoning, Pa.— Garbus Dakta
kioi bažnyczioitasai stebuklas re O’Malley. Noriu, idant. padekavot
Jums už iszgydyjima manes isz Patru
atsitiko.
kymo ir platijimo glslu.
Kentėjau

DIDELIS KONCERTAS.
Panedeli 2 Oktoberio, Boczkaucku saleje, Mahanoy City,
Pa. bus didelis Koncertas p. S.
Szimkaus vedamas choras pa
dainuos nauju inspudingu dai
nų. Apricz to bus prakalbos
ir bus rodami szviesos paveiks
lai, ant galo bus Tautiszki žaislai ir 1.1. Pradžia 8 vai. vaita
ANT PARDAVIMO
vę. Grynas pelnas eis Liet.
Puikus
salunas
mieste
Bažnyczios naudai. Visi nuo- Mauch Chunk, Pa. Geroj vie
szirdžiai kviecziami atsilanky toj. Parsiduoda pigei isz prie
žasties nesveikatos locnininko.
ti. Inžanga 25 ir 35c.
Galima pirkti ir narna kuria
me randasi szitas salunas. Atsiszaukite ant adreso. ('08 °1)
j ISZ LIETUVISZKU
J. Kenney '
j
KA1MELU
§
80 Susquehanna St.
Mauch Chunk, Pa.

23 Akmenų Railroad Laikrodi

RUGSĖJIS - SEPTEMBER

Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų ■ 88
Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
609 Puslapiu

*

6;| x 9;| coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
kadangi greit iszsiparduos.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Vilka.
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.
Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge,
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.
Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis,
Prakeikta.
ualtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lojuti, Katinėli niaukleli ir apiu Raganiszka uieda.
Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir
serganti jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.^*
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu
szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kiimeles.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dideli galineziu irapie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas. .
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikius
Apisaka seno
mainierio.
■
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio
io. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk
teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Šešetu ėjo iieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagia uouka.

W. D. Boczkowski-Co.

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ
UGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagiaIbsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu,
ant pirmu morgecziu, judgement!! ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada
žinosite kad banka bus juso prietelis, ir kad pinigai
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra daugiaus verti negu morgecziai.
Szita banka nori kad detumet savo pinigus in
szita banka nepaisant ar didele ar. maža suma, ir žino
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

A

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

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

(jERI PECZ1A1
Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu.
Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiū
rėt

Model Keystone Pecziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai
bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti.
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.
Shenandoah
Lansford

GUINAN’S M&cXi
UNION
NATIONAL
\ BANK J

Mahanoy City, Pa.

Szita Knyga perkupeziams arba agentam
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

CITY

Capitol ;Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
-$OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
rnr-nesuose, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.

M

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9

