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NELAIME LAIKE AUTOMOBILIU LENKTINIU PRIE SHEEPSHEAD BAY.

i Special Photographs N. Y. H. y •*— *

Paveikslas parodo sunaikinta Mercer automobiliu ir jojo varytoju Goveri Ruckstall, 
kuris apsivertė keturis kartus laike lenktynių Sheepshead Bay. Ruckstall apsisaugojo 
nuo sužeidimu. Laimėjo lenktynes in 2 valandas ir 23 minutas, padarydamas du szimtus 
miliu.

Tris vairiai sudege ant smert.
Winnipeg, Man.— Tris vai

kai Adolfo Odegardo, sudege 
ant anglies, name kuris užside
gė laike nebuvimo tėvu. Mo- 
tyna paregėjus ugnį isz kaimy- 
niszko namo adbego gialbeti 
vaikus, nes teip apsidege, jog 
ant rytojaus mirė.

r- 
Apsivedęs tris dienas, nužudė 

savo paęzia.

Grand Rapids, — James 
Allen, 64 metu senukas kuris 
buvo apsūvedias su Mrs. Hanna 
Jobu, 67 metu naszlia, in tris 
dienas po szliubui nužudė jia- 
ja. Priežastis žudinstos buvo 
ta, buk motore ufesikeisejo ant 
Alleno gyvasties mierije apiple 
szimo jo. Abudu pasipažino 
per pajieszkojima laikrasztije. 
Senuke turėjo vyra su kųriuom 
negyveno o paėjo isz Westbo
ro, Wis.

-

PRANCŪZAI UŽEJNA A^T VOKIECZIU APLINKINĖJE SNIPPO KUR EJNA 
KARSZTI MUSZIAI.

ISZ KARES LA ŪKO Apverktinas padėjimas Berlyne. — Gyvehtojai ne turi mėsos, 
miltu ne tauku. Badas didelis.

ISZ AMERIKOS.
Pardavimas moteres, priežaste 

musztynes.
—- ■ Uhicagm— Septini‘ Vyrai ’ tu

rėjo revolverinia kare už mote- 
re, viesznami užmiestije. Mo
tore likos pastatyta ant parda
vimo už 200 doleriu, nes tieje 
ižgamos nesutiko ant prekes ir 
prasidėjo szaudimai. Saliu- 
ninkas ir da du likos sužeistais 
o vienas užmusztas. Palicije 
suėmė du nes da ketina suymti 
daugiau. Panaszus atsitiki
mai aplinkinėje Chicagos atsi- 
buna ant kasdieninio paredko.

Broliukas norėjo nuskust savo 
sesutia.

Sturgeon Bay, Wis.— Laike 
kada nesirado tėvu namie, tri
jų metu sūnelis A. Franklinu, 
matydamas ne karta kaip tė
vas save skutesi, paėmė britva 
ir pradėjo pjaustyt veideli sa
vo sesutei gulinczioj vygeje. 
Ant ryksmo atbėgo motyna, ku 
ri radosi pas kaimynus, ir vos 
neapalpo kada paregėjo kruvi
na kudyki.

Iszplidke pasturgali savo 
pacziulei.

Allentown, Pa.— Už tai, kad 
žentas paklausė rodos savo 
uoszvio ir iszplake gerai pas- 
turgeli savo jaunai pacziulei 
su kuria apsivedė du menesiai 
adgal, teip ant jo užsirūstino 
jog Ella Eustice pamėtė savo 
vyra ir apskundė už sumuszi- 
ma. Jauna pacziule, turėjo 
papratima atsilankimo kas die 
na in parkus isz kur sugryžda- 
vo namon vėlai. Nubodo vy
rui tiejei spacieriai ir ėmėsi 
ant budo atpratimo pacziules 
nuo tu tankiu atsilankimu. Da
bar ne nori sugryžt pas vyra, 
tvirtindama buk luomas mote
rystes jiai visai kitaip persista 
to ne kaip apie tai mane priesz 
szliuba.

Negali suprasti amerikoniszku 
tiesu.

Woodbery, N. J.— Kazimie
ras Kaczerbovskis isz Paulsbo-

Jojo gyvenimas yra tikra 
pekla.

Philadelphia.— “Mano gyve 
nimas ant szios aszaru pakal-

uerTandasi katejrrtifr už užkln-'nes, yra tikra peklaT” 'Wp isž^
pima ant jaunos merginos. Ka
czerbovskis ėjo uliczia o kada 
paregėjo sedinczia patogia mer 
gina, negalėjo atsikratyti nuo 
pagundos pabucziavime jios. 
Užejas isz užpakalio pagriebė 
mergina in glebi ir užlipdė sal
du buczki ant josios lupeliu. 
Už tai likos apskunstas už už- 
k tupima ir sumuszima. Ka
czerbovskis negali dasiprasti 
del ko ji apskundė ant tokiu 
tiesu, nes jisai tiktai pavogė 
buczku o merginos nemusze.

Motere 43 metu mirė nuo ku- 
dyįkinio paraližaus.

Plymouth, Pa.— Pati Juozo 
Radzimevicziaus, turinti 43 me 
tus, kuri apsirgo praejta nede- 
lia ant kudykinio paraližaus, 
mirė ana diena. Motere libai 
sirgo ir nebuvo vilties iszgydi- 
mo josios.

Szuo turi levo uodega o slo- 
niaus galva.

Mount Sterling, Ky.— Ben- 
dzaminas Bell, turi nepaprasta 
szuni, kuris gal kada atnesz sa
vo locnininkui daug piningu. 
Turi jisai szuni kuris turi gal
va sloniaus o uodega levo. 
Kaip rodos szuo gyvens, nes 
yra sveiku ir priyma daugybe 
svecziu kas diena kurie taji ne
paprasta sutvėrimą atlanko.

Alijentai perka milijonus 
svaru sviesto.

Philadelphia. — Alijentai 
pirko czionais 1,690,000. svaru 
sviesto o isz Chicagos iszsiuns- 
ta 65,000 tukstanęzius svaru. 
Isz viso iszsiunsta sviesto pra
ejta menesi 8,000,000 svaru in 
Francuzija ir Angliję. Už 
sviesta mokėjo po 34% centu 
už švara.

sitare priesz sudžia William 
Christian isz Frankforto, jiesz- 
kodamas atsiskyrimo nuo savo 
pacziules. Christianas kalbė
jo toliaus: “Apsivedžiau su 
taja motere tik kėlės nedelias 
adgalios. Mano pati pakvietė 
savo pussesere ir josios drauge 
in mano stuba, kur giardavo 
nuo ryto lig vakarui. Nakti
mis iszej'davo velnes žino kur 
ir nesugryždavo lig trijų isz ry 
to, girta kaip nesutverimas. 
Kada pareikalavau idant man 
pagamintu vakariene, tai ap
lankydavau kėlės torielkas in 
galva ir turėjau bėgti isz stu- 
bos. Nekarta turėjau nakvot 
ant gonkeliu.” Ar-gi jau ne
turėjo budo ant apmalszinimo 
tosios bobos tasai lepsze?

Badai isz žiogucziu geras 
valgis.

Sandusky, Ohio.— Profeso
res Chester Bliss, isz vietinio 
ukiszko universiteto, tvirtina, 
buk žioguczei yra gardus val
gyti. Kalba jisai, jeigu kokia 
milijonierka iszbandytu valgy
ti žioguczius, tai ir kitos sektu 
paskui jiaja kaip beždžiones. 
Jeigu kas in tai netiki, meldžia 
me iszbandyti.

Karukai susimusze —tiltas su
griuvo — 6 užmuszti 30 

sužeisti.
Cleveland, Ohio.;— Du elek- 

trikinei karukai susimusze ant 
West Third tilto, nuo ko tiltas 
sugriuvo in Cuyahoga upe. Sze 
szi pasažieriai likos užmuszti o 
tnisdeszimts sužeido. Abudu 
karuliai buvo pripildinti pasa- 
žieriais. Tiltas buvo medinis 
ir negalėjo iszlaikyti smarkaus 
sukrutėj imo.

Alijentai artinasi ant visu linijų ant balkaniszko frunto.
London.— Apt viso baikaniszko frunto alijentai nustume 

adgal vokieczius. Dabrudžioje Rusai ir Rumunai nustume Ma- 
kinsono liilije paymdami suvirszum 1000 in nelaisvia. Prie 
Orsovos, arti upes Danubes, karaliaus Ferdinando pulkai su
pliekė baiseivoKmezius. Ant macedoniszko frunto alijentai 
naršei pasistatė.

Rusai dabar randasi arti Brzezanu, 40 miliu nuo Lvavo kur 
pasirengineja ant baisios musztynes. Vokiecziai dabar kuopi- 
nasi prie Lvavo ant apginimo miesto, nes tai paskutine vieta 
kur kryžiokai gales atsispirt.

Vokiecziams artinasi galas, nes isz visu szaliu yra apsiaub
ti ir kaip rodos tai liks sumuszti.

■ Rosija gali padidintis savo inplaukas.
Petrogradas.— Rosijos finansų ministerija aplaike suma

nymus, kaip padidinti valstybes iždo inplaukas. Sumanymus 
atsiuntė gyventojai isz invairiu szalies kampu. M. Bark, Ro
sijos finansų ministeris, pranesza, kad padidinimui inplauku 
ministerijai patariama uždėti mokesczius ant bevaiku moterų, 
ant parako dirbtuvių, ant ryžiu, mielių, rūkytoju tabako, mo
kyklų rankvedžiu, alaus, saldainiu, krutamuju paveikslu, teat
ru, muilo ir daugybes kitokiu dalyku — viso.,344.

Kare užsibaigs tik Vokietijai pergalėjus.
Berlinas.— Vokietijos kancleris, von Bethman-Hollweg, 

kalbėdamas atstovu bute (reichstage) apie kare iszsireiszke, 
kad ji pasibaigs tik tuomet, kuomet Vokietija taps pergalėtoja.

Von Bethman Holhveg, be to, dar pažymėjo savo kalboje, 
jogei didysis talkininku užpuolamasai judėjimas visuose fron
tuose pasiekęs augszcziausio laipsnio, bet jo talkininkai nieku 
budu neinstenge sulaužyti vokiecziu apsiginimo linijos.

I -----0-----
Rugsėjo menesio begiu anglai žudė musziuose 119,549 žmonių.

London.— Begiu Rugsėjo menesio anglai musziuose žudė 
5,439 aficierius ir 114,110 kareiviu, tai-gi isz viso 119,549 žmo
nis, arba, apskirtai imant, po 3,800 kasdien.

Nors tos pragaisztis neapsakomai didelis, bet gi jos mažes
nes nekaip pragaisztis Rugpjuczio mėnesyj. Rugpjuczio mene
siu anglai žudė 127,945 žmonis, arba, apskirtai po 4,127 žmonis 
kasdien.

Alijentai laimėjo ant viso balkaniszko frunto.
London.— Susivienija Prancūzai, Serbai ir Rusai paėmė 

keturis miestelius artimoje Monastiro o Anglikai užklupo su 
bagnietais ant nevidonu prie Struncos upes. Ant viso balka- 
niszko frunto alijentai atstume savo prieszus.

Austrai ir vokiecziai likos atszauktais nuo Transilvanijos 
frunto ant prigialbejimo Bulgarams prie rumuniszko rubežiaus.

Parižius.— Pabėgėliai isz Berlyno, kurie gavosi in czionais 
kalba, buk mieste vieszpatauje didelis badas, gyventojei neturi 
miltu, mėsos ne tauku, vaikszczioje uliczioms kaip szeszelei. 
Nekurie aplaiko kepalėli duonos karta in dvi dienas, todėl žmo
nis lankei užklupineja ant kromu naktimis o ir ant turtingesnių 
gyventoju, kuriems atima maistu, .Žodžiu, mieste. Berlyne nie
ko nesiranda tik kaip kada atgabena maisto nežine isz kur. 
Brangenybe nesvietiszka o ir piningu nesiranda pirlcti maisto.

Vokiecziai perdurdavo bagnietais sužeistus Rusus, degino gy
vus, mirsztanczius skandino, o sužeistus troszkino grabuosia.

• London.— Tik dabar iszejo in virszu baisios nedorybes vo
kiecziu kurie pasielgdavo su nelaisviais arsziau ne kaip pago- 
nai senoviszkuosia laikuosia. Senatorius Krivsztovas, pirmse-; 
dis kamisijos, kuris likos paskirtas per cara ant isztirynejimo 
tu visu bjaurybių papildintas per vokieczius savo raparte da-' 
nesza:

“Kada rusai bego isz Krasniko, paliko 14 savo sužeistu 
draugu tvarte su taja vilcze, jog gal nevidonai susimylės ant su->, 
žeistųjų. Bet ate ja vokiecziai uždege tvarta su gyvoms au-. 
koms, sudegindami visus.

“Vienas isz vokiszku aficieriu suemias daugeli sužeistu ir' 
sergancziu rusiszku nelaisviu liepe visus nudurti bagnietais, oj 
katras vokietis nudure bagnietu savo auka tai inmesdavo in- 
upe. Upe buvo pripildyta nelaimingais nelaisveis kurie žuvo; 
nuo vokiszku bagnietu neturėdami progos save apsigint. j

“Prie Plocko vokiecziai užsidangstinejo save su vaikais ir 
jaunoms moterimis idant rusai negalėtu in juosius szaudyt.

“Samaroje Vasilius Vodyanov, melsdamas vokiszko aficie- 
riaus idant jam duotu giart vandens, už tai isztrauke jam liežu
vi su szaknimis. Sužeistus kapojo szoblems kaip gyvulius ne
temindami ant susimilejimo. Szamszovicze, visa kompanija 
prigulinti prie 278-to Kronsko pulko, pasiduodami ant paliepi
mo, likos visi iszskerdyti be mažiausio susimilejimo.

“Vokiszkas Raudonas Kryžius užsidangsto teip-gi viso
kioms szunybems, nes sužeistus nelaisvius žudina prie akiu juju 
draugu arba incziepina visokes bjaurės ligas o ypatingai džio
vos ligas idant greicziau mirtų arba kad negalėtu daugiau sū- 
gryžti in savo tėvynės. Tokiu budu užkrėtė suvirszum.de- 
szimts tukstancziu nelaisviu.

“Rusiszki nelaisviai Austrijoj, buna uždaryti in grabus ir 
užkalti vinimis. Tokiu budu daugelis gyvais užtroszko būda
mi palaidotais gyvais.

Teip tai pasielgdavo vokiecziai su suymtais nelaisviais.

Vokiecziai badai sumusze Rumunus, paymdami daug 
ginklu ir 1.1.

London.— Kaip skelbia žinios, ateinanczios isz Berlyno, 
vokiecziams teko daugybe amunicijos, ir szeip visokiu reikme
nų prie Hermanstadt’o (Transylvanijoj.) Czia, trijų dienu mu 
szyj, vokiecziai taip supliekė rumunus, kad tie, gelbedamiesi, 
betvarkėje pasitraukė adgal. Daugiau 3,000 rumunu pateko in 
vokiecziu ir austru rankas.

Vokiecziu-austru laimėjimai Hermanstadt’o muszyje buvo 
maž daug tokie: jiems teko 13 rumunu kanuoliu du aeroplanu, 
10 garvežiu, 300 geležinkeliu vagonu, pilnu amunicijos, 200 amu 
nicijos vežimu, daugiau 200 vežimu su bagažu, 70 transporto 
vežimu, vienas ligonis traukinys etc.

Pienininku straikas New 
Yorke.

New York.— New Yorko gy
ventojai vidutiniszkai suvarto
ja kasdien po 2,500,000 kvortų 
pieno. Vienok jau vakar bent 
treczios dalies to pieno stoka- 
vo. O manoma, kad sziandien 
jo da mažiau bus atgabenta, 
taip jogei gali New Yorkui ir 
visai trumpai su pienu pasida
ryti. Mat New Yorko valsti
jos farmeriai, aprūpinantis žy
mioj dalyj didžiuli miestą pie
nu, pareikalavo isz firmų, isz-

V • • • • įveziojancziu pieną po naiųus, 
kad jos jiems brangiau mokė
tu už pieną. Firmos nesutiko. 
Farmeriu organizacija paskel
bė straika. i -.

§ Parižius.—- Kuning. Alek
sas Orlovas, rusiszkas karisz- 
kas siuntinis czionais, mirė 
utarninko diena, 49 metu senu
mo. s .. k

§ Philadelphia.— Tris dar
bininkai prie Alan Iron Oo. li
kos užmusztais per Readingo 
truki. F. Starnevskis, J. Cza- 
neckis ir Linkevicze. A ■ ,j
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Coureel eite

Trumpi Telegramai

KAS GIRDĖT? ISZ VISU SZALIU ATSAKYMAI.

Skaitykite “Saule”

AKYVOS ŽINUTES.
*

Vardas

Ulyczia

Miestas

tySail/y- 
f Sainise!

Smertis blakėms in 
minuta laiko.

47 COMBATS TOOK 
PLACE on Somme 
front between 
FRENCH AND 
PRUSSIAN 
AEROPLANE SCOUTS

PRUSSIANS LOST S, 
And 4- MORE WERE 
BADLY damaged

Allies line only 
three miles from 
Bapaume at 
NEAREST POINT

New Yorke kerszina iszejti ant straiko visi furmonai ir pei'kraustymo vežėjai. Puikus 
butu padėjimas žmonių, jeigu turėtu kraustyntis isz vieno namo in kita, kaip tai ant pa
veikslo perstato. Žmogelis užsikrovęs visus rakandus ant lovos trauke ulicze in nauja vie
la.

5TRONG PRUSSIAN 
REDOUBT CAPTURED
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W. D. Boczkowski-Co.,
Mahanoy City, Pa.

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Allaines

PEKOMNE

KAIP GYVENTOJEI KRAUSTINTUSI, JEIGU NEW YORKE UŽEJTU VISISZKAS 
STRAIKAS.
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Pagal surasza 1915 meto, tai 
Rosijos gyventojai padidėjo 
ant 53,000,000 arba 43 procen
tas nuo 1897 meto. Dabartės 
isz viso Rosijoj randasi 182,- 
182,600 gy ventoju.

Del ko vokiszkas submarinas 
“Bremen” neatplauke in Ame 
rika? Toji slaptybe tik dabar 
iszsiaiszkino. Jau du “Bre- 
mai” įszplauke isz Vokietijos 
nes vienas likos suymtas per 
Anglikus o antras per Francu- 
zus. Dabar plauke treczias 
“Bremas,’r bet ar atplauks gi- 
lukningai in Amerika tai neži- 
ne.

Tai jau susilaukėme Ameri
ke tureziaus, kuris surinko bi
lijoną doleriu o tuom yra žino
ma Jonas Rockefeleris. Ta
sai žmogelis turi Standard Oil 
akcijų už $331,674,938,44.

Pirko Anglo-Francuziszku 
kariszku akcijų už '$10,000,000, 
turi indejas milžinišzkus pinin
gus in bankus, geležkelius, ir 
randaviszkus bondus. Žodžiu, 
dastojo milžiniszko turto isz- 
neszanti bilijonus doleriu.

Norint s Rbckef eteris turi 
bilijonus bet ir nemažai paau
kavo ant visokiu mielaszirdin- 
gu institucijų kaip tai: 60 mi
lijonu ant mokslo, 30 milijonu 
Chicagds universitetui, 10 mi
lijonu Rockefeller medikalisz- 
kui institutui ant iszradimo vi
sokiu vaistu priesz didžiausias 
lighš, 10 milijonu ant suszelpi- 
mo nukentėjusiu gyventoju 
nuo kares ir milijonus ant kitu 
mielaszirdingu suszelpimu.

Bet žmogeli, turėk ir trilijo
nus, tai in karalyste dangaus 
juju nenusineszi, kūnas supus 
teip kaip ir vargingiausio uba
go.

Anglija mano po karei per
mainyti savo piningus pana- 
szei kaip Amerike: Svaras ar 
ba sovereign butu penki dole
riai, deszimts szilingu $2.50, 
keturi szilingai arba dvigubas 
florinas $1,00, du szilingai 50c. 
szilingas 25c. penas 2c. o puse 
peno 1c.

Jonas Snodgrass, Su v. Stei- 
tu generaliszkas konsulis Mosk 
voje, kuris pribuvo ana diena 
in New Yorka kalba apie iszda 
linima paszialpos del pabėgė
liu. Tvirtina jisai, buk suvir
szum 200,000 pabėgėliu randa
si po prižiūra 33 gubernijų, ku
riems iždalina (kožnam vyrui) 
pq deszims rubliu ant menesiu 
o vaikams po penkis rublius 

> ant užpirkimo maisto ir kitu

reikalingu dalyku. Lig sziam 
laikui randas aplaike suvir- 
szum penkiolika milijonu rub
liu isz visu daliu svieto ant su- 
szelpimo tuju nelaimingu pa
bėgėliu.

Naujausia liga kuri prasi
platino terp Lietuviu, tai yra 
“burdingieriu kolera.” Nesi
randa tosios nedėlios idant laik 
raszcziuosia neskaitytumem 
apie pabėgima paczios nuo vy
ro su burdingierium, arba bur- 
dingierius neiszvogtu gaspado- 
riui paczios arba gyventu su 
savo gaspadinems nepadoriai 
po ake vyro ir vaiku.

Aplaikome konia kas nede- 
lia gromatas nuo vyru kuriu 
bobelkos iszpiszkino su prielai- 
dineis. Viena isz tokiu groma 
tu patalpiname czionais.

“Milema mano pacziule! 
Ka tu gero padarei, jog ma
ne apleidai ir vaikus musu? 
O kaip tasai apleistas mažiu- 
lelis sziadien graudžei verke 
ir szauke: mama, kodėl mus 
palikai sierateliais, kodėl ta
vo szirdis buvo teip užsikie- 
tejus, kada mus apleidinejai. 
Milema mano pacziut. Ar
gi tavęs tosios nekaltos asza- 
reles tave nesujudins, ar pa
vėlinsi idant vaikutis mirtų 
isz gailesties ? ’ ’

Ar ilgai toji “burdingie
riu kolera” grasins terp musu 
lietuviszku szeimynu? Acziu 
Dievui mažai tokiu randasi bet 
toji szarancza užkrecze ir ki
tus. Dori burdingieriai apie 
tai ne nemislina ir guodoja sa
vo gaspadines ir gaspadorius 
ir privalo rūpintis iszrauti tuo
sius kūkalius isz tarpo szeimy- 
ninkiszko gyvenimo, jeigu ma
to prisiartinanti pavoju — tuo- 
jaus praneszti apie tai gaspa- 
doriui.

Geriau nuo tokiu atsikraty
ti ne kaip vieni nuo kitu bėgti, 
nes žmogus su tokia boba gero 
neturės ir varga su vaikais per 
visa gyvasti ves.

Geležies fabrikuosią Ang
lijoj dabar dirba 36 tukstan- 
cziai moterų.

* Ant salų Spitzbergen li
kos atrasta plocziai žemes kur 
randasi deimantai.

* Žinunai apskaitė, buk vie
na varna gali isznaikinti in me 
tus laiko 700,000 visokiu vaba
lu.

* Ant kožno ukeso mieste 
New Yorke pripuola po $86 ant 
kožno.

* Inejga Cleveland© Ohio 
paczto daejo praejta meta ant 
$313,564,64.

* Steite Oregon randasi 14 
moteryszku advokatu.

nas pareikalavo iszradejo su
gražinti jam 50 rubliu, kadan
gi “talismanas” buvęs “netik
ras.” Szapranov tecziaus at
sisakė atiduoti piningus. Se
niūnas apskundė teisman isz- 
radeja.

Visokiu dar žmonių esama 
pasaulyje.

§ Vicksburg, Miss.— Ugnis 
sunaikino czionaitineje aplin
kinėje 10 milijonu pėdu me
džiu verties ant $250,000, pri- 
gulinczio prie Anderson Tully 
Lumber kompanijos.

§ Haaga. — Ateina žinių 
apie maisztus danu Rytines In
dijos salose. Danu kariumene 
malszina sukilėlius.

§ Amsterdam, Hollandija.— 
Liko užmuszta 25 darbininkai 
užgriuvus daliai Vise-Aix-La 
Chaelle geležinkelio linijos tu
neliui.
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Paaukavo aki savo milemui.
Parižius.— Daktarai isz me- 

dikaliszkos akademijos nežino 
ar priymti dovana patogios 
francuzaites ar ne, kuri paau
kavo viena isz savo akiu del in 
dėjimo savo milemui, kuris ne
teko vienos ant kariszko lauko. 
Mergina iszgirdus buk tūlas 
daktaras apgarsino kad žmo
gaus aki galima iszimt ir ki
tam indeti, nurasze in ligonbu- 
tia kur josios milemas radosi 
paaukaudama viena isz savo. 
Pirmsedis ligonbutes neprieme 
merginos auka.

Banditai apiplesze miesteli.
Saskavan, Kanada.— Banda 

banditu užpuolė ant kaimelio 
Caron, gulinti asztuoniolika 
miliu nuo Moose Jaw nakties 
laike. Banditai nukirto tele
grafo ir telefono dratus, suri- 
szo sarga banko Hamilton, isz- 
nesze kasa su dinamitu ir pa
ėmė suvirszum deszimts tuks- 
tancziu doleriu. Su pagialba 
automobiliaus dingo tamsumo
je nakties.

Naujas augalas kuris užvaduos 
linus, kanapes ir 1.1.
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Berlinas.— Stambieji'Vokie
tijos audinycziu savininkai, 
pirkliai ir bankininkai, sudėjo 
dideles sumas pinigu eksplota- 
cijai (isznaūdojimui) ir iszdir- 
binejimui naujos medegos, ku
ri, jei tik pateisins ko isz jos 
laukiama, padarys Vokietija 
neprigulminga nuo ingabeni- 
m6 isz svetur bovelnos, kana
pių ir vilnų. Ta naujoji mede- 
ga padaroma isz augmens, va
dinamo typha. -Auga ji pelkė
se. Ir galima ja iszdirbti in 
siutus tokios ruszies, kokius 
drabužius geistina austi.

Nepagialbejo būdas apsigini- 
me priesz kulkas ir 

szrapelius.
Vladivostok.— Mieste Socz 

koks tai žmogus Szapranov pa
sigarsino iszrades vaista, kad 
kulkos neikastu ir szrapneles 
neliestu. Ta savo vaista Szap 
ranov pavadino : “ Tilioksilo, ” 
t. y. dalis medžio Kristaus kry
žiaus. Daleles tos aplipinama 
vasžku' ir kareiviai neszioja 
jas, kaip talismanus. Iszrade- 
jas pardavinėdavo jas po 25 
rublius kiekviena.

Kaimo Vierino seniūnas Lev 
terov nupirko du tokiu talis
manu savo dviem sunam karei
viams. Vienok norėdamas isz 
bandyti talismano gale jisai už 
kabino viena ju gaidžiui ant 
kaklo ir szove in ji. Gaidys 
tapo nuszautas su syk. Seniu-

K. S. Rochester, N. J.— Mil- 
žiniszki ežerai yra sekanczio 
didumo: Lake Superior 32,060 
keturkampiniu miliu; Michi
gan 23,300; Huron 23,000; Erie 
10,000; Ontario 7,200.

I. C. Nettleton, Pa.-— “Kaip 
beda, tai pas žydą, o po bėdai 
ir t. t. ” Teip ir nekurie musu 
Lietuvei panaszei daro. Jeigu 
tamista klausei rodos kitos re
dakcijos kuri tamistai nepapei 
ke pirkti szerus kokioj tai kom 
panijoi kuri tik atejviams siūle 
savo szeras o nuo amerikonu 
szalinosi, tai kam tamista da 
mus klausinėj! rodos? Bukie 
užganadytas ir griauszk pirsz- 
tus ant senatvės inkiszes savo 
keliolika doleriu in kompanije 
kuri tau užmokės procentą po 
mirtei tavo vaiku. Kaip “Sau
le” persergsti apie tokes kom
panijos tai žmonis mislina, jog 
juos atkalbineje nuo uždarbio, 
bet mes pirmiausia isztiryneja- 
me apie teisingumą tokiu kom
panijų ir žinome apie ka raszo- 
me. Broliuk, jeigu ameriko
nai turi geras kasiklas kurias 
atnesz gera procentą, tai bukie 
tvirtu, jog “polanderiui” ne 
duos ju pavuostyt.— No ser!

Egypte dabar randasi 10 
milijonu gyventoju.

* Fabrikuosią armotu Krup- 
po dirba 13,649 moterų.

* Nuo pradžios kares, Fran- 
cuzijoj ižduota 8,000 kryžių už 
narsumą.

* Suv. Steituosia praejta 
meta radosi 114,640 advokatu.

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

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

Brooklyn, N. NY.

Parsiduoda geri namai.
Namai ant trijų familiju ant 

Valley uliczios, Cumboloje, Pa. 
Lotas turi 50 pėdu ploczio o 
195 pėdos ilgio. Parsiduos pi- 
gei. Yra tai geras intaupini- 
mas piningu ant geros spekula- 
cijos. Atsiszaiikite greitai, in 
redyste “Saules” arba po ad
resu: (t. O. 6.)

Gera Proga
56 Water Str.

New Philadelphia, Pa.

Btaches “i
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Visam Parižiuje žmonis kalba apie nepaprasta apgarsinima kuris tilpo vienam isz 
czionaitiniu laijkraszcziu. Apgarsinimas skelbe, buk locnininkas turi ant pardavimo di
deli szmota kariszko lauko Bois des Foureaux (paženklinta su ilga strela.) Locnininkas 
parduoda todėl, jog žino, kad vokiecziai daugiau in taja aplinkinia jau nesugryž.

Garbus tautiecziai!
Apturėjau nuo Tamistu 

knyga “Pasakorius” už kuria 
isztariu szirdingiausia acziu. 
Ta knyga yra labai reikalinga 
del darbininko žmogaus. Yra 
tai tikras pasilsys 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.

VIENYBE LIETUVNINKŲ
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $1.00.

Kanadoje metams $2.50; pusei metų $1.25.
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00.

Pamatymui siunčiame vienų numerį dovanai. 
Kningų katalogų siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co

Lietuviszkas
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga
609 Dideliu Puslapiu -^Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų. :: ii K ••

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta

W. D. Boczkowski-Co. mmZo?
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DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

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

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

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

' SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakai ūkas. 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri- 

. versi a linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus s.unu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.
, SETAS No. 3

Ragana. Apie keliauninką Joną 
Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus .4 r miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas if uosis. 
Budy ne. ■ ■

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padariniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo
kiuosia. Protas ant proto.

. SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel

niszkas tyltas ant upes neurono. Auk
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denczika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiczius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundėti. 
Dusze pakutavojencze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape h' vynuoges.

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

ft^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.*^^

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOGZKOWSKI-CO M :: :: Mahanoy City, Pa.

Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas. - __ '

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir Aliana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų: 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus /dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorije.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valėncijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mcsijo- 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 vyruotu 
moterių ir vienos naszles:

Bausme poSmęrt.
Karcziamoja, Hostancziuose, 

buvo girdėtas garsus kalban- 
cziu balsas. Sėdėjo ten tris 
prie stiklelio paleistuvei, kurie 
be paliovos gere jau tris dienas 
ir teip sau insireže, jog jau ne 
liežuviu negalėjo suvaldytie. 
Apie juos triūse motere, kuri 
buvo per jos kudykio tęva ap
leista. Isz jos tie valkatos szpo 
sus varinėjo, o jiji su kantrybe 
tu gedlyvu žodžiu klausė, ba 
tai d uosius sveteliai, kurie ka- 
da-kada keleis skatikais apdo
vanodavo kada eidavo namon. 
Tada toji žmona gryžo isz skie
po su pilnu uzbonu alaus, o vie 
nas isz girtuokliu tarė j n jia:

■— Ar jau paszapavai del sa 
vo benkarto vistiklus?

— Pone, asz neturiu ant lau 
ko linu, o nevat ne kur ta varg
dieni paguldyt neturiu.

— Duosiu tau dovana del ta 
vo kudykio ir tai nemaža— ta
re antras isz girtuokliu — nes 
turi iszpildint, ka pareikalau
siu.

— Jeigu tiktai bus mano ga
lybei ir mano saužiniai nepne- 
szinga — atsake atgaivinta vil- 
teja motere — su noru iszpildy 
siu, ka paliepsi!.

— Tai yra nemažas daigtas, 
ka asz reikalauju: — atneszk 
man kaulatriupi, ka ties baž- 
nyežios bromu stovi.

Girdėdama tuos žodžius mo
tere sudrėbėjo isz baimes ir pa
balus liūdnai atsake:

— Nedarykite sau juoku isz 
vargdienes ir negundjkite Die
vo!

Du kiti paleistuvei pagire sa 
vo draugo norą, iszsieme isz ki- 
szeniu pilnas masznas piningu 
ir iszpilia ant stalo ture:

— Ar tai negana del tavo 
kudykio už ta darba piningu1?

— Tai ir asz su piningais 
prisidedu —tarė pirmutinis, ka 
liepe ta padaryt, dedamas ant 
stalo teip-gi pilna maszna pi
ningu. — Apsimislik gerai; nie 
kad tiek piningu neuždirbsi, 
kaip dabar.

Paregėjus motere tiek pinin
gu, pasigodejo biedna žmona; 
pamislijo, jog per ta darba pa- 
taisis savo gyvenimą, pasidrą
sino. Mislijo sau, jog sugrie- 
szis, perpraszis Dieva, kaip 
paaukaus dali piningu ant baž - 
nyczios. Prisilenkė prie ju 
noro, atsiklaupė ir pasistipri
nus karszta malda, leidosi in 
baisia kelione.

Apie kaulatrnpi teip žmones 
kalbėjo, jog: buvo kitados ka
reivis, kuris kitados labai ne
dora vede gyvenimą. Jis isz- 
plesze nekaltai mergaitei cnata 
ir apleido jia; tuom biedna au
ka susirupinus savo kaltybių 
numirė nesziodama savije pa
klydimo po szirdže vaisiu. Ja 
pakavojo bažnytiniam skiepia.

Už metu po mergaites smer- 
tei, numirė ir tas nedoras karei 
vis, kuri pakavojo ant szvento
riaus. Isz daleidimo Dievo, 
žeme jio kuna iszmete, kuri ant 
rytojaus rado prie skiepo du
riu stovinti, kur buvo pakavo- 
ta mergaite.

Kaip žmones pasakojo, tai ir 
toji mergaite neturėjo atsilsio, 
ba kas naktis sėdėjo grabe ir 
skaitė dideliu prie žibanezios 
lempos knyga.

Numirias kareivis stovėjo 
prie skiepo duriu, net visas jio 
kūnas nukrito ir tik vieni kau
lai liko. Pakavojo jin da kelis 
kartus, ba labai jio aplinkines 
žmones bijojo; nes ant rytojaus 
vela rasdavo toj paezioj vietoj 
prie skiepo duriu stovinti, su

SAULE
sudėtoms ant krutinės ran
koms. . J

Kaip žmones mine, tai kada 
pas ta mergaite prasze atleidi
mo, tai toji neatleido, per ka 
turės stovėt iki paskutinio su
do dienai.

Žmones paskui apsiprato su 
tuom kauluoezium ir jau ėjo 
pro jin in bažnyczia drąsiai; o 
kada daugelis metu perejo, pa
sakodavo da kaip kada senieje, 
o jaunieje isz to juokėsi netikė
dami in tą pasaka.

Tai-gi in tu netikėliu skait
liu prigulėjo ir tie tris girtuok
liai, kurie moterie isz sauva- 
lios nusiuntė kauluoeziaus.

Kada toji motere isz namu 
iszejo, jau buvo tamsu; ėjo su 
baime, per kaima link bažny- 
czios, kuri paszalij kaimo sto
vėjo, juo labi aus art inosi, szir- 
dis jios drebėjo. ’Nuėjus mo
tere ant szventoriaus, sukalbė
jo “Aniolas Dievo.” Kada už 
ėjo ant szventoriaus, buvo jau 
visai tamsu, menulis pradėjo 
teket, kurio szviesa in kryžius 
atsimusze. Moteria baime ap
ėmė, vienok greitai perbėgo 
szventoriu ir jau buvo prie bro 
mo bažnyczios. Dabar jau ne
toli stovėjo prie skiepo duriu 
tas baisius kauluoezius. Ran
kas turėjo sudėtas, o nuo me
nulio szviesos labai baisiai isz- 
rode ir teip biedna? -moterei nu 
davė, jog sznabždejo poterius. 
Motere, drebėdama, isz baimes 
ka tik neparpuolę, nes viltis 
turtingos nagradon sudrutino 
jia; suėmus visa savo vieką 
griebė kauluoeziu ir užsimetus 
ant peeziu bego iii kareziama. 
Kauluoezius visu keliu barsz- 
kejo ir pakol jin parnesze, teip 
buvo baimia perimta, jog net 
jei galvoj maiszesi ir nežinojo, 
kaip parėjo. Ant galo buvo 
namie, mete kąuluocziu ant 
staloj o pati puoįe kaip negyva 
ant suolo.

Visi nutirpo žiūrėdami ant 
kauluoeziaus ir dyvijosi po 
draugiai isz drąsios moterysz- 
kes. Tris paleistuviai sudrė
bėjo pamatia priesz save kau
luoeziu, kada priesz tai mislijo, 
jog sugrysz tuszcziom ir jau bu 
vo pasiruoszia paszpigeliuot 
isz biednos moteres.

Tas, ka pirmutinis to nuo mo 
teres reikalavo, tarė:

— Isz teisybes, toji motere 
savo užmokesti uždirbo!

— Tegul paima ir sėda su 
mumis in draugia -— pridūrė 
antras.

Atgaivino apalpusia mote
ria, gyre jios drąsą ir atidavė 
jei pažadėta nagrada. Tas, ka 
jei liepe parneszt, paklausė, ar 
kauluoezius davėsi pasiimt1?

Motere drebėdama atsake:
— Dievas jam nepavelijo, 

kad man ka pikto padarytu. 
Tik man nudavė, kaip nesziau, 
kad mane kas vijosi. Nenore- 
cziau už jokius piningus kita 
karta teip padaryt.

— Nes ka dabar daryt su 
kauluoezium? — paklausė vie
nas isz girtuokliu.

— Tegul vela ten nunesza, 
isz kur parnesze — atsake pir
masis — ir tegul pastato, kni
sto ve j o.

— Ta sutartis tarp mus ne
buvo — atkirto motere — Asz 
ka prižadėjau, tai iszpiklžiau.

— Uždirbai! — tarė szidi- 
janeziai girtuoklis — nes kas 
mum isz to kauluoeziaus? dal
ines nemislijam mirtie, o ant 
metavones už savo nusidėjimus 
gana turime laiko. Dar dau- 
giaus uždirbsi, kaip adgalios 
ta baisu sveczia nuneszi.

— Žinote ponai, jog tai yra 
dideliu nusidėjimu vest kita 
apt pagundų — atsakę motere.

— Asz tau prislegiu — kal

bėjo pirmutinis - jog tavo ku- 
dykiu apiekavosiuos, pakol sau 
ant duonos negales užsidirbt, o 
jeigu turecziau numirt, tai už- 
raszysiu jam tiek turto, jog 
jam užteks pakol gyvas bus. O 
sztai tie visi yra liudininkais.

Motere žiurėjo su rustybia 
ant kalbanczio ir pradėjo mis- 
lyt. Pakele akis in dangų ir 
patyka kalbėjo:

— Kone ant auksztybes! ap- 
reiszk man, ka turiu darytie!

Paskui sudėjo rankas, kaip 
prie maldos, o po valandai tarė 
in gundintojus:

— Tegul ir teip bus, tegul 
stojasi su manim pagal norą 
Dievo. Nes mano nusidėjimai 
'tegul puola ant jus!

Ir drąsiai prisiartino prie 
stalo, ant kurio gulėjo isžple- 
totas kauluoezius, pagriebė 
barszkanczius kaulus, eme ant 
pecziu jr isz karezemos iszejo. 
Visi paskui einanezia žiurėjo, 
nes ane vienas nepalydėjo per 
duris.

Meldėsi prie Dievo eidama ir 
padare didelius prižadėjimus, 
jog jeigu gilukningai atliks ta 
kelionia. Ta mislis pastipri
no biedna moteria ir ėjo drą
siai. Kada ėjo, kauluoezius 
barszkejo, nes jau motere pri
prato ir ant to suvis nepaisė.

Kada artinosi netoli bažny
czios, kauluoezius pradėjo but 
sunkesniu. Isz pradžių nepai
sė ant to. Nes kada prisiarti
no prie szventoriaus vartų, pa
juto, jog labai kauluoezius sun 
kino ir ko toliaus, sunkesnis da 
resi. Jau vos gali dalaikyt, 
jau sunkumas jia spaude prie 
žemes; dar pora žingsniu, o bus 
ant vietos.

Atvilko ant vietos ir jau no
ri statyt, o ežia numirėlis pra
deda judėt ir apkabinias jei už 
kaklo druezei prakalbėjo:

— Neleisiu tave, pakol ne 
iszpraszysi man nuo tos mergi
nos atleidimo, ka tame skiepe 
guli. Eikie in skiepą ir pra- 
szykie už mane.

Biednai moterei ant galvos 
plaukai stojo, szaltas prakaitas 
iszmusze ant kaktos ir kaip sta 
bas stovėjo su uždarytoms lu
poms.

— Ar nori iszpildint mano 
vale? — paantrino vela kauluo 
ežius.

— Padarysiu viską — atsa
ke atsikvotejus ir drebėdama 
motere isz baimes.

Tada ranka kauluoezius at
leido ir atsiliuosavo nuo sun
kaus glėbio. Atsikreipė neno
rėdama ir pamate, jog veidas 
kauluoeziaus prisipildė mė
soms, kuris vela kalbėjo:

— Atidarykite skiepo duris 
ir eikie trepais žemyn. Rasi 
teriais grabe sedinezia juodai 
apsiredžiuse mergina ir dide- 
lia prie lempos szviesos skai- 
tanezia knyga. Eikie pas jia 
ir praszykie del manes atleidi
mo, ba kitaip mielaszirdystes 
Dievo neapturesiu.

Moteriszke padare teip, kaip 
numirėlis insake, atidarė skie
po duris. Buvo tuojaus trepai, 
tais nusileido ir toliaus pama
te špinksaneze nuo lempos 
szviesa. Daugelis stovėjo gra
bu, tarp kuriu radosi grabas at 
d aras, kuriame sėdėjo iszbalus 
juodai parėdyta mergina, ant 
ranku buvo pasirėmus, ant gal
vos rožių vainikas, ant kruti
nės gulėjo didele knyga, in ku
ria žiurėjo teip, jog rodos skai
tė. Musu motere prisiartino 
ne drasei prie grabo, puolė ant 
keliu ir prasze del kareivio at
leidimo.

Iszbalus mergina neatitrau
kė nuo knygos akiu, tik galva 
pakratė niėka nekalbėdama.

Motere praszo ir meldže, nes 
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j'vo kudykio, del kurio laimes 
driso in tokia baisia l^elionia 
keliaut.

Ant syk mergina pakele akis 
veidas jos rustus iszsiblaive ir 1 
pradėjo dangiszka szviesa 
szviest, o už valandėlės mei
liais žodžiais prakalbėjo:

— Del meiles tavo kudykio, 
kareiviai dovanoju!

Tai pasakius padėjo knyga, 
gule in graba ir antvožas užsi
darė. Lempa užgeso,.pasidarė 
tamsu, o skiepas rožių kvapsne 
prisipildė. Motere dairėsi 
tamsumoja, kur per duris me
nulio szviesa szviete, iszejo 
greitai linksma isz skiepo.

Kauluoezius.klausė ir dabar, 
ar jam dovanojo ?
.— Dovanojo del meiles ma

no vaikelio.
Kauluoeziaus baisus veidas 

persimainė ant gražaus ir tarė 
szvelniai:

— Garbe Dievui ir Jo miela 
szirdystiai! Garbe ir szlove 
Dievui ant ąugsztybes!... Ge
rai padarei, jog praszei varde 
savo kudykelio; ba kaip buvau 
gyvas, neturėjau ant maži u lė
liu mielaszirdystes. Slidžia 
augszcziausias pasakė man, 
jog tik kudykis del manes isz- 
praszys mielaszirdystes. Ei
kie namon be baimes ir gar
bink Dieva!

Tame užgiedojo gaidys, o 
motere be jokios baimes gryžo 
namon.

Ant rytojaus rado toj vietoj, 
kur stovėjo kauluoezius, kru- 
vutia dulkiu. Inejo žmones in 
skiepą, kuri rado neuždaryta, 
o ant tos vietos, kur merginos 
grabas stovėjo, žydėjo puikus 
rožių vainikas.

Tie tris girtuoklei arba pa
leistuvei nuo to laiko savo gy
venime pasitaisė ir suvis prie 
Dievo atvirto, kuris moteria ir 
jos kudyki apseziai apdpvano- 
įo. Tas kudykis augo dievo
baimingai;.o kada užaugo, in- 
stojo in dvasiszka stoną ir ve
de gražu gyvenimą.

mergina nieko neatsako, tiktai 
galva krato.

Motere nieką negalėdama 
veikt, su sunkumu ant szirdies' 
gryžta adgalios trepais augsz- 
tyn.

Pamatęs kauluoezius gryž- 
lanczia moteria paklausė:

— Ar man dovanojo ?
— Ne! — atsake vos girdė

tu moterė balsu.
— Na tai gryžk adgalios ir 

be paliovos praszyk, pakol jos 
nešuminksztinsi!

Norėjo motere dar ka kalbėt, 
nes kauluoezius parode rustai 
su ranka in skiepą.

- Eina isz naujo. Teip paezei 
stojosi kaip pirma: biedna 
mergina sėdėjo kaip priesz tai, 
tiktai rožių vainikas pradėjo 
ant galvos baltai žydėt. Mote
re puola priesz mergina ant ke
liu ir praszo lauždama rankas. 
Mergaite vela su galva pakra
tė. Motere neperstojo praszius 
a ardia Iszganytojaus, bet ir da 
bar negali mergaites suminksz- 
tyt. Biedna motere nepaliauja 
praszyt, gulėdama veidu ant že 
mes; jau adina laiko prabėgo, 
o jiji dar klupoja priesz užkie
tėjusia mergina, o toji nieko 
sau isz to nedaro ir tik in kny
ga žiuri. Su didelia baimia 
gryžta vela su niekuom motere 
isz skiepo, o kauluoezius kiau
le kaip pirma, ar jam dovano
jo?

— Nenori dovanot — atsa
ke motere tyku balsu.

— Gryžk dar syki! — liepe 
kauluoezius:— Be tavęs nega
liu gaut praboezijimo. Jeigu 
tu man ta malone nepadarysi, 
liksiu užkeiktu iki sudnai die
nai. Eikie greitai, pakol gai
dys ne užgiedos, ba jau mažai 
laiko.

Motere, negalėdama atsisa
kyt, eina da syki trepais žemyn 
in skiepą ir praszo kaip priesz 
tai, nes mergina tiktai in kny
ga žiurėjo ir ant jos praszymo 
galva kratė. Tada motere pra 
dėjo praszyt vardia nekalto sa-

i ...DIDELIS...SAPNORIUS
Su Paveikslais beveik prie kiekvieno 
Sapno. Szitoj knygutei teipgi randasi 
Planetos ir visokį Burtai.

248 Puslapiu - 4x6 coliu dydum

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

Apysaka isz LietuviuSenoves Gyvenimo 
« OIU O ■ UIU su Paveiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

“Slaptybe Antgrabio” ^g^isgr§rzim.?. SS

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu* Preke 35c. W. D. Boczkowski-Co. Mahanor City, Pa. '"V’“VA1DELOTA”

Apysaka isz

Lietuviu Senovės Gyveninio 

su Paveikslėliais

177 puslapiu. 6x9 coliu dydurno. Preke 35c.
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SAULE

NEDELINE EKURCIJA 
OCTOBERIO 8=to.

Glen Onoko Bethleham
Mauch Chunk So. Bethleham

Allentown. ' Easton
Phillipsburg

Dubeltavas Tikietas

Vaikams Puse Prekes

Giara proga atlankyti gymines ar draugus. Tikietai geri 
tik ant Specialiszko Treino kuris aplais Mahanoy City ant 
7:30 ryte. Grįžtant apleis sekau ežius miestu:

Phillipsburg 6:25 - Easton 6:30 - So. Bethleham 6:50;
Allentown 7:00 - Mauch Chunk 7:58 - Glen Onoko 8:03 vakare.

Lehigh WHey 
Railroadt

Tag Day piningu ta diena su
rinko $1,400 suvirszum, o iszvi- 
so piningu surinkta per prakal 
bas ir su Tag Day arti $5,000.

— Dabar nesenei buvo de
legatai atvažiavę J. Bielskis ir 
V. Bartuszka su prsikalbomis, 
žmonių buvo pilna sale kaip 
prigrūsta; piningu surinko vi
so $416 su centais, nuolatos dir 
ba be perstojimo. Pas mumis 
su darbais teip-pat eina labai 
gerai, žmones neatmena tokiu 
geru laiku, nes tik tas nedirba, 
kas nenori, darbu yra visokiu 
invales. Daugybe lietuviu tu
ri savo saliunus, sztorus drabu
žiu, buezernes, pekarnias ir 1.1. 
Lietuviu gyvena virsz 5000, ži
noma visokiu pažiūru yra, bet 
kataliku yra daugiaašei, nes vi 
sur katalikai szi ta nuveikia. 
Teip-pat patartina ir reikalin
ga Baltruviene del nekuriu mo
terėliu, ir Taradaika del vyru, 
nes perdaug turi unaro.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Impo- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Arielku, Vinių, Porterio ir 1.1.
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada prireikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

Iszmokiname. vyrus ir vaikinus 
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra- 
szykite pas Nosokoff’s Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS

18 tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
del ataugymo plauku $1.00 
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuoj aus prigebsti. Raszy- 
kite tuo jaus ant adreso:

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

Brooklyn, N. Y.

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

Užsakykite tuojau, suramin
site savo artimuosius.

W. TRASKAUSKAS
_..GRABORIUS.._

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus, Numirusiu. Pasamdo 
piginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 IV. Centre SL, Mahanoy City, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J, SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

Žinios Vietines

— Kėlės vedantis ant kapi
niu, kuris prasideda nuo galo 
Spruce uliezios yra uždarytas 
c norintieje važiuoti in Potts
ville turės ymti kelia vedanti 
nuo Campions tvarto. Mies
tas perdarys kelia idant neim
tu teip status.

— Panedelij 2 d. Spalio at
sibuvo Koncertas Birutes baž
nytinio choro po vadovysta 
gerb. p. St. Szimkaus. Pelnas 
del naudos Szv. Juozapo bažny 
ežios. Koncertas nusisekė ge
rai. Programas szio vakaro 
nors nebuvo ilgas, vienok pub
lika buvo užganėdinta isz teip 
puikiu dainelių. Padeklemuo- 
ta kelios deklėmacijos, kurias 
mergaites atliko puikiai. Po 
deklemaciju sudainavo dvi so
lo p-le Budrevicziute, ‘^Pamy
lėjau,” ir “Vai pute, pute.’ 
Teip-gi buvo prakalbos kun. 
dr. Bartuszkos. Pasakė apie 
vargus ir padėjimą Lietuvos 
Aukos surinktos nuo prakalbu 
paskirta del nukentėjusiu ka
res. Teip-gi pasakė trumpa 
prakalbele vietinis prab. kun. 
Valaitis. Szirdingai Acziu vi
siems atsilankusiems.

— Susilaukėme nauja var- 
goninka ypatoje pono Kaman- 
taucko, kuris badai yra geru 
muzikantu ir gana popularisz- 
ku žmogum. Sveikinam poną 
profesorių su savo szeimynelia 
tarp musu gyventoju.

— Žmonis prijausdami • pri- 
siartinanezia žiema pradėjo po 
rotis. Kelios Veselkos atsibu
vo szia nedelia tik nedažinojo- 
me su kuom porojesi. Bet jei
gu patis nesusipranta atejti in 
redyste ir paduoti pravardes 
tai redyste paskui juosius ne
lakstys. Po laik neturite ko 
gailėtis.

— Y. M. L. I. Klobas iszduo- 
da paliepima visiems sąna
riams idant priimtu ant svar- 
biaus susirinkimo kuris bus lai 
komas ateinanezia nedėlios va- 
kara. Sanariai skolingi už 6 
menesius jeigu nepribus ant szi 
to susirinkimo tai bus isz kny
gų iszbraukti. Pagal Klobo 
nutarimą 10 Oktoberio 1916.

— Ant praejto susirinkimo 
Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tilt ant trumpo lai- 

'■kb'. Yra tai seniausia draugys 
te Mahanojuje ir drueziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi- 
buna kožna menesi, ta nedelia 
po 20-ta, k(t. f.)

— Jeigu katra Dievas pa- 
szauktu in savo karalysta, ne- 
užmirszkite apie nauja grabo- 
riu kuris tarpe musu randasi, 
o tiioni yra Antanas Sakalauc-: 
kas, gyvenantis po No. 120 
W. Pine uliezios. Parengė nu
mirėlius puikei pagal norą gi-' 
miniu o už savo -patarnavima' 
ima nebrangei. Neužmirszki- 
te adreso.

— Jeigu guodotini biznie
riai reikalautu senu laikrasz- 
cziu ant suvyniojimo tavoro lai 
ateina in redakcije, nes turime1 
kelis szimtus svaru ant parda-i 
vimo.

Coaldale, Pa.— Karczemoje 
Jono Paulionio, atėjo John Ma- 
larkey ir John Davis, geri drau 
gai, pirmutinis yra asesorium 
miestelio o paskutinis rodinin
ku —Lonsulmanu. Isz nežino
mos priežasties susikivirezino 
abudu ir Davis greitai isztrau- 
kes revolveri paleido szuvi, pa 
taikindamas Malarkiui in bur
na, kulka sustodama pakauszi- 
je. Norints sužeistąjį nugabe
no in Panther Creek ligonbutia 
bet ant rytojaus mirė. Žudin- 
toju uždare kalėjime. Abudu 
yra geri žinomi ukesai.

So. Boston, Mass.— Kiek te
ko skaitytie laikraszczio ‘ ‘ Sau
les,” tai visai mažai žinių ra-' 
dau isz didelio miesto Boston, 
su So. Boston, rodos kad nėra 
nei lietuviu sziame mieste ir ro 
dos kad nieko neveikia, bet 
kaip pasirodo, tai lietuvei S. 
Bostoniecziai nemiega; veikia 
visi kiek galėdami, vieni ki
tiems nepasiduoda. Katalikai 
pereitus metus, rudens laike su 
silauke naujo sveczio — laik
raszczio “Darbininkas,” da
bar eina antri metai ir gerai gy 
vuoja. Teip-pat laisvamaniu 
laikrasztis “Ateitis,” isz pra
džios buvo kiek doresnis, bet 
vėliaus nuėjo kitu keliu, todėl 
daugel kataliku atsisakė skai
tytie, nes, prieszingas pasirodė 
kataliku tikėjimui, ir socijalis- 
tu laikrasztis “Keleivis,” nog 
daugel metu insiszaknejes, žmo 
nes daugiau nieko nežilojo 
kaip tiktai “Keleivi,” bet da
bar kaip pasirodo tai tam “Ke 
leiviui” nekas biznis eina, jau 
nemato tokios rugiapjutes kaip 
pirmiaus kad buvo. Dabar 
“Keleivio” red. pasistatė, už 
$50,000 puikius mūrinius na
mus. Lietuvei katalikai turi 
gražia bažnyczia, perejtus me
tus gerb. klebonas T. Žilinskas 
paragino parapijomis ir su ju 
pagelba tapo padarytas naujas 
altorius, ir investa elektriko 
szviesa; dabar turime isz viso 
tris kuningus žymus veikėjus, 
su ju pagelba tapo padaryta pa 
vasario laike 15 d. Balandžio

ANT KONGRESMO'O

Hon. Robert D. Heaton 
(REPUBLIKON’AS)

Rinkimai Utarniuke November 7, 1916

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KKIMINALISZKAS 

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

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
I.

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

Petras pakeli ga'va ir valan
dėlė žiurėjo s. Inuepakajum 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 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

ikslaa yra; visada stengtis 
atlikti muso koetumerin 
reikalas k* nuoartsakan- l 
oziausia, daryt ta visk* 
idant bankavi reikalai ba- !U| 
ta jiems priemni ir sa Jj 
naada, o ja pinigai kad j 
visada butą užlaikomi j 
■tsargiaaaam bade.

INTEREST PAID ON SAVINGS

ANT LEGISLATORIAUS
(For Assembly)

Adam C. Schaeffer
(Republikonas)

Praszo juso balso ir intekmes’

INKSTU LIGOS.
Platesniu paaiszkinimu rasi

te musu cirkulioriuje, kurs už- 
vardytas: Severos Gyduole nuo 
Inkstu ir Kepenų — Kada ir 
kaip ja vartoti. “Gaunamas do 
variai. Pareikalauk vieno, ra- 
szydamas in W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa. Ten rasi
te patarimus, kaip gydyti in- 
vairias ligas, kurioms Severos 
Gyduole nuo Inkstu ir Kepe
nų skiriama. Pamėgink szia gy 
duole nuo sekaneziu nesmagu
mu — uždegimo inkstu arba 
szlapumo sutirsztejimo, skaus
mingam besislapinimui, kojų 
tinimo ir strėnų skaudėjimo, 
isz priežasties inkstu ligos; gel 
tliges ir skilvio rugsztumo.

Kasztuoje 50 et. ir $1.00. 
Parsiduoda visur aptiekose. 
Reikalauk Severos Gyduoles 
nuo Inkstu ir Kepenų (Seve- 
ra’s Kidney and Liver Reme
dy). Neimk užveduojaneziu 
vaistu. Negalint gauti, užsisa
kyk tiesiai nuo W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

ANT PARDAVIMO
Puikus salunas mieste 

Mauch Chunk, Pa. Geroj vie
toj. Parsiduoda pigei isz prie
žasties nesveikatos locnininko 
Galima pirkti ir narna kuria
me randasi szitas salunas. At- 
siszaukite ant adreso. (08 °?)

J. Kenney
80 Susquehanna St.

Mauch Chunk, Pa.

609 Puslapiu

LIETUVISZKAS PASAKORE
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.

6| x 9f coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

ANT PARDAVIMO

Salunas mieste Freeland, 
Pa. Parsiduos pigei ba locni- 
ninkas turi kitokį užsiėmimą. 
Atsiszaukite pas: (’j q)

Ed. Allen,
709 Front St.,

Freeland, Pa,

Mes tu knyga neperdaagiaase tarime 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 etebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apia Ra- 
ganiszka 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 jnodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu, 

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi RazbaininkaL
Vaitiekus.

ne-

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 Radonai 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 kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens. 
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Ziuike katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo lieszkot.
Apie Dumiu ii jo Szyvuke, 
Apie Žy la ir Petrą. 
Apie du vaiku Siratas. 
Apie Pagra uduka.

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

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

-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 
ADRESUQK1T:- G. A. BARONAS, 
p. o. McKees Rocks, Pa.

$35.00 GRAMAFONASuž $15.00
Szi Kalbamoji Maszina 

yra naujausio iszradimo su 
puikiausiais pagerinimais.

Su kožna Gramafona mes 
duodame 6 Rekordus Dykai.

THE CENTRE STORE
107 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

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

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

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

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

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

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

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

QER1 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.

GUINAN’S

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

Mahanoy City 
Mount Carmel

Shenandoah 
Lansford

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

-$-

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

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

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

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