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ISZ AMERIKOS
Mergina kuri negirdejo apie 

europisąka kare.
Baltimore, Md.- Lena Kebel, 

atvažiavo in Baltimore isz 
Indianopoliaus, nuėjo in ofisą 
laivines kompanijos North Ger 
man Lloyd iszpirkti laivakorte 
in Vokitija. Kada viriszninkai 
jiai aprėiszke jog lavai in Vo
kietija sustojo plaukti, mergi
na su nusistebėjimu užklausė 
kokia tame priežaste. “Isz 
priežasties kares,” — atsake 
virszininkai. “Kokia kare?’’ 
užklausė mergina su didesniu 
nusistebėjimu.

Kebelute apreiszke virszinin 
kams, buk apie kare nieko ne
girdejo, nes radosi ant tarnys
tes ant farmos, kur aplaikyda- 
vo po du dolerius ant menesio, 
o gaspadine jiai niekados nepa 
vėlindavo skaityti jokiu laik- 
raszcziu. Mergina per tuosius 
metus suczedino 402 dolerius.

milžiniszko

Rado kaulus 8 pėdu žmogaus.
Oakland, Cal.— Ant farmos 

Frano Williamso, darbininkai 
atkasė x kaulus
žmogaus kuris turėjo mažiaii- 

, šia asztuones pėdas didumo.
Kaulus tojo milžino nusiuntė in 

’ rtuzeju Kalifornijos universi
teto.

Mėsininkas pardavinėjo 
arkliena.

Saint Louis, Mo.— Nemaža 
sensacija iszvere ezionais mėsi
ninkas Charles Lowell, kuris 
prisipažino palicijai buk parda 
vinejo žmonim arklienia. Kada 
pradėjo jin toliaus kvost, pasa
kė, jog užmuszinejo senus ark
lius ir pardavinėjo. Buvo ji
sai nusiuntęs 200 svaru arklie
nos in San Franciska in tula 
koteli, kur ketino iszbandyti 
arkliena, o jeigu žmonim patik 
tu tai ketino pristatyti dau
giau.

Motere galima prikalbinti in 
szeszes minutas.

New York.— Garsingas su vi 
liotojas moterų ir merginu ko
kis tai Wax, prisipažino, jog 
gali prikalbinti ant apsivedimo 
arba paleistuvystes motere ar 
.mergina in laika szesziu miliu
tu. Prie to daugiau nereike, 
kaip tik pasiredyt puikei, nu
skrist usus ir kalbėti saldžius 
žodelius o moteres prikibs kaip 
muses prie medaus. Wex’a už 
dare už kroteliu, nes suviliojo 
suvirszum du szimtus merginu 
kurias pristatė in paleistuvys
tes urvas, aplankydamas už tai 
gerus piningus.

Sugavo milžiniszka veži.
Eastport, Me. — Gaudimas 

vėžiu prasidėjo ezionais Nov. 
15. Pasamoquoddy ir Fundy 
inlunkesia. Vienas isz žuvi
ninku Ned Reynolds sugavo 
milžiniszka marini veži kuris 
svėrė 28 svarus o turėjo 43 co
lius ilgio nuo vienos letenos lig 
kitai o didžiauses žnybis turėjo 
.14 coliu.

Jieszkojo dukreles per 12 me
tu, kuri iszsižadejo motynos.
Hartford, Conn. — Darata 

Brickley, kuri buvo dingus per 
dvileka metu isz namu, likos su 
rasta ana diena per palicije, ku 
ri josios jieszkojo per taji lai
ka. Kada davė žinia senai mo 
lynai apie atradimą dukters ir 
pribuvo pasiimti savo duikrelia 
namon, toji vietoja apkabint 
motynelia ir džiaugtis isz su
radimo, tai paszauke: “Asz 
nenoriu su tavim ejti, tu esi 
man visai nepažinstama.” Su
tižę paliepė dukterei nusiduot 
namon su molyną kuri per asz- 
aras negalėjo isztart žodelio 
ant tokio iszsižadejimo nelabos 
dukters.

Skurdas — vaiku žudytojas.
Washington, D. C. — Miss 

Julia C. Lathrup, federalio vai
ku bjuro perdetine, metiniame 
savo praneszime nurodo, kad 
sulig paskutiniu tyrinėjimu ap 
laikytu žinių Manchester’e, N. 
H. tose szeimynose, kuriu in 
plaukos ne didesnes, kaip 450 < 
doleriu metuose, mirszta kas < 
met vienas vaikas isz 4 vaiku, i 
Gi tose szeimynose, kuriu in- - 
plaukos siekia ar virszija $1050 i 
metuosey tik ?sz 16 vaiku įpirsz 
ta vienas vaikas. j
Naminiu paukszcziu pardavė- !

jai traukiami teisman. 1
New York.— Naminiu pąuksz 

ežiu trestas in 16 savaieziu tu- 
i ėjo $288,000 gryno pelno, nors 
visa jo apyvarta nevirszijo 
$2,000,000. Vertelgos, kaip pa 
rode tyrinėjimai, pardavinėjo 
krautuvėms pauksztiena pelny 
darni po 3 su puse centu ant 
kiekvieno svaro, o krautuvnin- 
kai lupo tiek pat pelno isz pub
likos.

Valdžia traukia keletą di
džiųjų biznierių, pardavinejan- 
cziu naminius paukszczius, teis 
man. Jie yra kaltinami suo
kalbyje pakelti perdaug augsz 
tai pauksztienos kainas.
Kaip pagerinti savo gyvenimą.

New York. — New Yorko 
ass-n for Improving the Con
ditions of tlje Poor (New Yor
ko asociacija besirūpinanti 
biednuju būvio pagerinimu) 
paskelbė, kad pagerinimui ne
turtėliu gyvenimo, neturtėliai 
turi mažiau iszlaidu daryti. Gir 
d i, suaugusiam vyrui, senes
niam kaip 17 metu užtenka-24 
centu dienoje kad gyvenus; 
moteriszkei, senesnei 16 metu
— 27,2 centu dienoje; vaikams, 
jaunesniems kaip 2 metu -— 
10.2 c. dienoje.

Kad taip tosios draugijos 
narius kas priverstu isz tokios 
sumos pagyventi kdki pusmeti
— jie tuomet kitaip užgiedotu.
Daugybe aukso atgabenta in 

Amerika.
Washington, D. C.— Atga

benimas aukso in Amerika pa
sididino ženklyvai in metus 
laiko daugiau ant $469,800,000. 
Isz viso adgabenta in taji laika 
isz Europos suvirszum 586 mi
lijonus doleriu. Praejta meta 
adgabenta tik $326,500,000.
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ANGLISZKOS SLANKANCZIOS FORTECOS PEREJNA PER VISOKES PERSZKADAS KAIP TAI ANT PAVEIKSLO MATOMA. TIEJE MIL

ŽINAI SZAUDO ANT VOKIECZIU IR PEREJNA PER JUJU APKASUS BE JOKIU KLIUCZIU PADARYDAMI DAUG BLEDES.

Motynk vogė kad užganedint Yri* «o •

k„,^c:X- Net<1 Jvokietije nori 
darna piningu ant nupirkimo! 
dovanu del savo vaiku ik gimi
niu,-Ona Delekiene, molyną 1 
vaiku, josios dvi 
terš ir

isz czionaiumu i<ro 
sudžia Delekiehe teisinosi 
tuom, jog norėdama padaryti' 
dovanas vaikams o netureda- j 
ma piningu, buvo priversta vog Į 
ti. — Geriau turėti czista savžij 
uia ne kaip' dovanoti vogtus I 
daigtus ant Kalėdų.

Arkliams davė pasilsi ant 
senatvės.

Pittsburgh.— Lee Muray ku-1 
ris užsiyminejo pervežimu žmoj 
niu Tarentume, nusipirko auto 
mobiliu o arklius pastate tvar
te ant “loskavos duonos.”) 
Muray nesenei aplaike 130 
tukstancziu doleriu po niirtei 
savo sesers. Arklei. dabar ap- 
laiko gera prižiūra ir nieko ne
dirba, nes Muray gailesi juo
sius parduoti, ba su jeis drau
gavo per daugeli metu ir jieje 
prigialbinejo jam užsidirbti! 
ant iszsimaitinimo.

Vestuves niksztuku.
Greenwich, Conn.— Utarninj 

ko ryta atsibuvo ezionais vestu 
ves pannos Elzbietos Janickiu- 
tes 28 metu senumo, su Juozu 
Alpnentu isz New Orleans, La. 
44 metu senumo. Elzbieta tu
ri 3 pėdas ir 6 colius augszczio 
o Juozas tris pėdas ir 10 coliu. 
Abudu niksztukai radosi ant 
cirkusu.

Prieszais

taikinsis

Bėrimas.— Vokietije ir josios draugai pradėjo mislint 
j apie padarymą sutaikos su savo prieszais alijentais. Progra- 
! ma sutaikęs iszsiunte po visus sklypus ir pas >pati popiežių. 
! Bet pakol daejs prie tosios sutaikos, keizeris paliepė savo ka- 
1 reiviams kariauti be paliovos. Norints Vokietije laimėjo Ru- 
j munijoj, bet szeip ant kitu frantu yra labai silpna. Vokie- 
I ežiams jau nubodo kare ir kanecz spyrė savo keizeri idant už- 
i baigtu kare pakol visas sklypas nepražus.

Sutaiką ketina būti padaryta ant sekaneziu iszlygu:

1. Sugrąžinimas Belgijos.
2. Apleidimas Vokietijos viso kraszto žieminiai Francuzi- 

joj kuria užgriebė musziuosia.
3. Padavimas Lenkijos ir Lietuvos neprigulmingais skly

pais.
4. Užlaikimas Serbijos per Austrije ir sugrąžinimas Bul- 

garijei visos žemes paymtos per paskutinius muszius.
5. Italije turi atiduot visa žeme užgriebta nuo Austrijos 

j aplinkinėje Adriatiko mariu.
6. Sugrąžinimas Vokietijai visu locnascziu Afrikoj ir ki- 

1 u daliu svieto.
7. Užlaikimas Konstantinopoliaus per Turkus.
Žinoma ant tuju iszlygu alijentai niekados nesutiks, bet 

Vokietija padavė savo iszlygas ant ko taikinsys o kad ir ma
žiau aplaikys bet.savo užmanima padavė. Ar aljentai pri- 
yms iszlygas taikinimo, tai pažiūrėsime koki duos atsakymu 
keizerui.

Rumunijos nuostoliai siekia .412,000 žmonių.

London.— Nuo laiko, kaip Rumunija insivele karen, ligi 
Ižduoda 80 centu ant maisto Į sziam laikui ji netekus apie 112 tdkstancziu kareiviu imti

niais, arba viena szesztaja dali visos savo armijos. Uzmusz- 
tais-gi ir sužeistais jos nustoliais siekia 300 tukstancziu žmo
nių. Szitokias žinias paduoda Overseas žinių agentūra, dary 
dama rumunu kampanijos apžvalga.

Centrelines valstybes — sako toliau apžvalgininkas — lai
mėjo begalo daug ne tik sumuszimu rumunu, bet ypatingai 
tuo, kad szituo joms pavyko sutrumpinti f rimta ant apie 550 
kilometru, arba daugiau kaip ant 340 myliu. Lapkriczio pra 
džioj Vokiecziu Austru Vengru Bulgaru frantas driekėsi 750 
kilometru nuo Predeal srities ip vakaru Karpatus iki Orsovos 
prie Dunojaus. Dabar linija skersai Rumunija ilgumu siekia 
tik aipe 200 kilometru, nuo Sinaja iki Dunojaus. Vokiecziu 
armijos užkariautas plotas siekia apie 50,000 ketvirtainiu kilo- 
'metru, arba arti 70,000 myliu.

per nedelia.
Augusta, Ga.— Stillman N. 

Kaime y, darbininkas audyni- 
czioje, padavė czionaitiniams 
laikraszcziams, jog jisai ne bijo 
brangenybes, nes iszsimaitina 
už 80 centu per nedelia, o kad 
uždirba ant nedėlios po 10 do
leriu, per tai jam lieka $9.20 
ant sudėjimo in banka arba nu 
pirkimo drapanų ir t. t. Val
gis jojo susideda isz žuvu, se
nos duonos, malaso, bulvių, pie 
no ir t. t.

Gr akcija szaukia 75,000 kariumenes.
Amsterdam.— Kaipo atsaikyma in talkininku blokada, 

Graikija paskelbė mobilizacija kariumenes. Paszaukta stoti 
eilen 75,000 graiku kareiviu.

Graikijos rojalistu spauda, sulig neoficialemis žiniomis, 
labai džiaugiasi vokiecziu laimėjimais Rumunijoj, paduoda 
isz ten visas savaip nuszviecziamas žinias apie teutonu pasise- 
J-umus ir'pranaszhnja, kad tik sutarty.) ir iszvien su yokie- 
cziais kovojant Graikija galėsianti savo laisve iszlaikyti.

Kicįc vokiecziu žuvo lig paskutiniai dienai Novemberio.
. London.— Vokiecziu kariszkos bledes lig paskutiniai die

nai Novemberio buvo 3,921,859 pagal randaviszka skaitlį. Isz 
tojo skaitliams 946,027 suskaityta negyvųjų. Tik vienam No
vemberio menesi je užmuszta 30,454 o sužeista 166176 kareiviu.

KARDINOLAS MERCIER VOKISZKOJE NELAISVĖJE.

CARDINAL MERCIER.

Badai, belgiškas kardinolas Mercier yra uždarytas, savo 
palociuje ir neiszleidžemas niekur — tei p kaip nelaisvėje. Vo- 
kiecziai jin nubaudė tuom už pasiprieszinima priesz prusus 
buk iszsiunte jojo tautieczius in Vokietije prie visokiu darbu.

Voronežas (Ros'ija) — Pali-Į 
ei jos insakymu vietiniai vyno! 
pardavėjai turėjo iszlieti visa 
vyną, konjaką ir kitus stipriuo
sius gėrimus, kurie buvo pas 
juos užsilikę po to, kaip Rusi
joj tapo uždrausta svaiginan- 
czin gėrimu pardavinėjimas.

Petrograd. — Palicije davė 
pavelinima del moterų būtie 
važnycziu ant visokiu vežimu. 
Moters užėmė vietas savo vyra 
kurie iszkeliavo ant kares. 
Mieste randasi apie 300 bob-— 
važnycziu.

J



KAS GIRDĖT?NEDALAIKE SAVO ŽODŽIO, MERGINA SKUNDŽE UŽ 50,000 DOLERIU.'

M
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advokatu James W. Osborne 
(3) ant 5!) tukstaneziu doleriu 
už nedalaikyma duoto įžodžio 
buk su jiaja apsipaeziuos. F. 
D. Safford liotelinis tarnas isz 
Plainfield. N. -I. pažino ypato- 
j<> (1) buk tasai yra tikrai Os
bornas kuris merginėsi su pa
na Tauzer.

DIDELIS ATYDARIMAS
96 Mažių Farmu prie Matawan, N. J. $225.00 Akieris

NAUJAS ISZRADIMAS .

Ant lengvu mėnesiniu mokeszcziu. Adyna isz 
New Yorko, szitos formos izzdirbtos, derlinga žeme, 
mokslaine arti. Tarpe Matawan ir Perth Amboy, 
Atsiszaukiže arba raszykite del platesniu žinių ant 
adreso:

Z. Kozlowski, 15%F6o°n8SL’New York N.Y. t
Dekavoje U milijono žmonių 

dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szatikė

ISTORINES KNYGOS

Geriausia dovana kokia gali- 
|te padaryti -del iždavystes 
į “Saules” yra prisiuntimas vie 
|no. skaitytojaus arba užraszyti 
jlakraszti del savo draugo, tėvu, 
mylęmos arba savo gaspadinei. 
Taja dovana ne tik mes džiaug
simės, bet džiaugsis ir tasai, ku 
l is “Saule” aplaikys per visus 
metus ir linksminsys jiaja. Pa
bandykit sziadien o persitikrin 
site ir tuom padidinsite musu 
iždavyste o priek tam iszsiunsi 
me isz musu szalies puikia, do
vana dideli kalendorių del kož- 
no naujo skaitytojaus.

Isz pasielgimo žvėrių po dide 
liūs parkus, galima spėti, jog 
szimet žiema bus labai lengva. 
Zinunai tvirtina savo inspeji- 
mus ant sekancziu užtemini- 
mu: paukszczei iszleke in szil 
tesu in s sklypus menesi s vė
liaus. Žieve medžiu yra labai 
plona ir lengva. Vabalai pasi
slėpė in žeme daug vėliau ne 
kaip praejta žiema. Lig sziarn 
laikui perspėjimai iszsipilde, 
nes jau konia puse Gruodžio at
ėjo o sniego mažai turėjome.

Amerikonai szimet pirko vi
sokiu kailiniu už 61 milijoną 
doleriu. Isz tojo skaitliaus tik 
vienu amerikoniszku kailiniu 
parduota už 59 milijonus dole
riu.

anku ant tuju vargszu apie 50 
milijonu doleriu.

Maistas ant tojo laivo suside 
jo isz 1000 skrynių pieno, 80,- 
000 svaru szebelbonu, 2000 sva
ru cukriaus, 825,000 svaru mė
sos, 98,000 svaru miltu, 300,000 
svaru ryžiu, 5000 alivos ir 100,- 
000 sumaltu kviecziu.

Armėnams gali pristatyt 
maista ir drabužius, bet vargiu 
gai Lietuvai ir Lenkijai negali.

gal mažai rūpinasi apie tai.

Aplinkinėje Jukos arti Elko 
ant Mozoru, surasta daugeli vi
sokiu sidabriniu piningu isz 
laiku lenkiszko karaliaus Jono 
Kazimieriaus. Kada Rusai už 
ėjo ant Prusu 1914 mete, jiesz- 
kojo visur užkastu brangeny
bių ir piningu kuriuos paslėpė 
tenaitinei gyventojai. Rusai 
užtiko vienam isz namu skiepe 
skarba, apie kuriu locnininkas 
nieko ne buvo žinojas. O kad 
tiejei piningai buvo seni, ru- 
siszki kareiviai juosius paliko 
ant vietos. Kada Rusai aplei
do taja aplinkinių, locnininkas 
namo sugryžo namon radęs ne
tikėta skarba k. . ji: karei
viai surado. Piningu buvo 
apie 200 isz metu 1658 — 1675 
didumo amerikoniszko sidabri
nio dolerio, paejnancziu isz lai
ku karaliaus .Tono Kazimie
riaus. Terp lenkszku piningu 
radosi keli ir szvediszki pinin
gai.

PROSTITUCIJA.

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

Vardas

Ulyczia

Miestas

•eke 35c
L- ; 25c

eke 50cNo.l — Padžiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd.
No.2 — Kunigo Paslaptis; tn Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d.
Np.4 — Apie Kupczians Hunu Jurd; Kapitoną Tunika, 108

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per p .^tn.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.

Lietuviszkas
Pasakorius

Labai Puiki ir Didele Knyga...
Talpina 88 Visokiu Gražiu609 Dideliu Puslapiu 

Pasakų ir istorijų.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 

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

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

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

prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

D. Boczkowski-Co. MthX”cJ,N

Tomis dienomis ifmsu garsiu 
gas muzikas p. Mikas Petraus
kas iszleido labai naudinga 
knygute reikalinga del kožno 
muzikos myletojaus pradedant 
studijuoti nežinomus jiems vei
kalus. Toji JnĮiygute yra: 
žas Muzikos 
'>^isz,k<

Ma
ynelis” kuris

‘ ‘ Cerkown Wiestu. ’ ’ apraszi- 
neja apie atsinaujinima stab
meldystes terp Czeremisu, gu- 
bernijosia kazanskoj ir viac- 
koj. Stabmeldžei atprovineje 
savo pamaldas ant rinkaus ir 
sudeda kruvinas aukas.

Laike tuju “pamaldų” pa
nikavo 3 aH-Jius, 10 yersziuku, 

meziu ir
ZOC'IAU

greit,gyyaTj’Do/ee — maloniai, 
saldžei; Pompose —- puikei, isz 
kilmingai ir t. t. Knygute su
sideda isz 32 puslapiu likos su
taisyta per Miką Petrauska, 
kaina 25c. Adresavokit: Lietu
viu Muzikos Konservatorija, 
395 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Jeigu kas nori aplaikyt pui
ku sienini kalendorių dykai, te
gul raszo pas: Russian Ameri
can Line Office, 117 N. Dear
born Str. Chicago, o aplaikys 
visai už dyka.

Norints tarnysta Su v. S teitu 
Įlotoje yra geriausia ir leng
viausia, bet vyrai nelabai insi- 
raszineja in laivorysta tarnaut 
Dedei Šamui už gera užmokes
ti. Vyru stokus ant visokiu ka 
riszku laivu apie 20 tukstan- 
cziu. Nekurie laivai likos pa
duoti in dimisije isz priežasties 
stokos vyru.

Kaip kada, mandagumas už
simoka, kaip tai datyre pana 
Helena Gimmel isz Wilmettee, 
III. Ana diena kokis tai vagis 
insigavo in miegkambari mer
ginos, kuri da ne buvo užmi
gus. Paregėjus vagi grabalio- 
jent po stalczius, padavė jam 
zapalka idant sau uždegtu ga- 
za ir parode kur randasi dežu- 
kia su brangenybėmis. Vagis 
tuom pasielgimu persieme, jog 
negalėjo isztarti žodelio, pasi- 
kloniojas gylei, iszejo nepaym- 
damas nieko.

Ketvergo ryta iszplauke isz 
New Yorko amerikoniszkas lai
vas “Cesarasb su du tukstan- 
czeis tonu maisto, drabužiu ir 
gyduolių už 23 tukstanczius do 
leriu del suszelpimo ižbadeju- 
siu Armėnu. Amerike sudėjo

buvo paaukauti del 
dievu,” versziukai 

ku-

zasu.
Arklei 

i ‘ dideliu 
del mažesniu dievaieziu
melukai del pranaszu; žąsis ir 
antis del aniolu. Pamaldas 
laike 54 kurtai (kunigai,) ku
rios prasidėjo isz ryto, idant 
dievaiezei galėtu priymti au
kas o tikintiejai po tam galėtu 
suvalgyti aukas.

Taji perstatymą sulaikė pa- 
licije ir misijonieriai kada da- 
ejo lig pusiau ceremonijų ir 
iszvaikino kvailius stabmel
džius.

Praejta Nedelia ir panedeli, 
Washingtone, atsibuvo mote- 
riszkas kongresas suszelpimo 
ir pagialbejimo prispaustųjų 
sklypu nuo kares. Ant tojo 
kongreso reprezentavo garsin
gi kalbėtojai ir delegatai se
kancziu tautu: Albanu, Ar
mėnu, Belgu, Czeku, Horvatu, 
linu, Ajnsziu, Latviu, Lietu
viu, Lenku, Rumunu, Žydu, 
Serbu, Slavoku, Syriecziu ir 
Uraincu. Lietuviu tauta re
prezentavo poni Mare Jurge- 
liene isz Chicagos.

Inspektoris paeztu persergs- 
ti žmonis idant nesiduotu prisi 
gaut visokioms apgavingoms 
kompanijoms kurios pardavi
nėja szerus ant visokiu kasikiu 
ii automobiliniu kompanijų, 
kuriu daugybe prasiplatino po 
visa sklypą. Tomis dienomis 
daugelis tokiu apgaviku likos 
su junta is kurie iszsiuntinejo vt 
sokius apskelbimus per paczta, 
pardavinėdami del kvailiu vi- 
sokes szeras nuo kuriu surinko 
milijonus. •

Geriausia dažinoti apie sze
ras nuo bankieriu, kurie jums 
duos geriausia rodą, kur indeti 
sunkei suczedytus piningus.

“Jaunuomenes Skyriuj” jau ] 
buvo apkalbėta daug invairiu : 
klausymu. Alkoholio ir faba- 1 
ko klausymas apkalbėtas: mil- ; 
lėliai, gorsetai — apkalbėta; : 
gyvenimo vargingumas ir eko- 
nomiszkas padėjimas — apkal 
bėta; meiles klausymas pusėti
nai apibubnyta, —- todėl nebus 
nuodėmės, jeigu pakalbėsime 
ir apie prostitucija. — Raszo 
M. Puinis Naujienosia.

Prostitucija nei vienas nepri- 
pažinsta už normali dalyku. 
Kiekvienas žmogus, kokiu insi- 
tikinimu jis nebūta, sako, jog 
tai yra. paleistuvyste ir niek- 
szyste ir 1.1. Bet prostitucijos 
atsiradima, jos egzistavimą ir 
panaikinimu nevisi vienodai 
aiszkina. Svietiszki ir dvasisz 
ki “dorininkai” sako, kad 
prostitucija atsirado del mote
rų ir vyru isztvirkimo— nu
puolimo doroje, ir norint ja pa
naikinti reikia asztriai bausti 
“mielaszirdystes sesutes” ir 
tuos savininkus, kurie jas užlai
ko bei einanezius pas jas vy
rus. Invedus tokias bausmes, 
jie sako, isznyktu prostitucija.. 
Su tokiais “dorųjų aiszkini- 
mais ir kovos budais nesutinka 
socialistai. Socialistai sako ir 
nurodo, kad prostitucija, kaip 
ir kitas nedorybes gimdo skur
das ir perteki ilis. O ta skurdą 
ir perteklių palaiko dabartinis 
surėdymas. Tai-gi kaltininku 
to nenormalio apsireszkimo 
yra szis surėdymas, kuris gim
do vienus varguoliais, o kitus 
lobininkais. Szitie socialistu 
prirodymai jau yra patvirtinti 
tukstaneziais faktu. Sztai toj 

• paezioj Chicagoj, kada buvo 
tardomos prostitutes, tai pasi
rodė, kad septynios deszimtis 
puosz. merginu buvo pastoju
sios prostitutėmis del didelio 
skurdo. Gaudamos 4—5 dol. 
in savaitė jos negalėjo pragy
venti. Kita dalis pradėjo pa
leistuvauti isz didelio pertek
liaus, nes per dideli savo iszdy- 
kuma, taip-gi pastoje prostitu
tėmis kaip ir isz skurdo.

Toliau. Ateinantis isz Eu
ropos laikraszcziai pranesza, 
jog karei iszkilus, o sykiu ir di
desniam skurdui ir vargui isz- 
sipletojus, paaugo dvigubai ir 
prostitucziu skaiezius. Ant 
kožnps gatves, ant kožno kam
po vaikszczioja desetkai merge 
liu, kurios pardavinėja savo ku 
na, kad tik gavus npsipiikti 
duonos szmoteli. Tai-gi szitie 
ir kiti faktai liudija, kad pros
titucija ranka rankon eina 
dideliu skurdu ir perteklių.

su

*
Da nekurie ir socialistu pia

no, jug bausmėmis, aresztais 
galima ja panaikinti. Visai 
ne. Tik bausmėmis galima lai 
kinai sumažinti, kaip prostitu
cija, taip ir kitus blogus apsi- 
reiszkimus, bet ne visai isznai- 
kinti. Jos nepanaikinsi tol, 
kai nebus praszalintos priežas
tis, kurios ta viską gimdo ir pa 
laiko. Kaip piktžolių neisznai 
kinsi, jeigu neiszrausi isz pat 
szaknu, taip ir neisznaikinsi tu 
visu prasikaltimu, jeigu neper
keis! isz pat pamatu tos tvar
kos, kuri gimdo tuos prasikal
timus.

Koki dabar iszvedima gali
ma padaryti?

Iszvedimas yra toksai, kad 
beveik visi žmones pripažinsta 
prostitucija esant negeistina, 
bet nevisi vienodai aiszkina jos 
atsiradima ir prasžalinimo bu
dus.

Pagalios, da reikia pridurti, 
kad ne tas kaltas, kuris gerda-

mas arbata nusinuodija nuo 
esaneziu jame nuodu, bet tas 
kaltas, kuris tuos nuodus inhe
re. Taip yra ir su gyvenimu. 
Nereikia perdaug smerkti žmo
gaus, kad jis szioks ar toks, bet 
reikia smerkti ta tvarka — su
rėdymą, kuris padaro žmogų 
netikusiu.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paežio 20 dvi centines.
butu žiema, kojos sziltos 50c.
Czia gausite konia dykai.
tas ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y.

Kad

Szi-

“SAULES” 
KALENDORIUS 

ANT 1917
Didelis “Saules” kalendoris 

ant 1917 meto jau užbaigtas 
ir pradėjome skaitytojams isz- 
siuntineti del tu katrie yra pil
nai užsimokeja. Tiejei, kurie 
da neprisiunte savo užmokes- 
ties už antra pusmeti, tegul pa
siskubina, nes po tam gali grau 
d intis.

Szimet kalendoris yra du 
kart didumo už praejta meta ir 
talpina savije:
1.) Eros.
2) Keturi metai laikai.
3) Amerikoniszkos szventes.
4) Perkelemos szventes.
5) Užtemimai 1917 mete.
6) Pasninkai 1917 mete.
7) Menesiai su szventuju var

dais ir paveikslais mysliu. 
Permainoms menulio ir oro. 
Kalendorinei užraszai ant 
1917 meto.

9) Svarbus atsitikima,! svietisz 
koje istorijoj.

10) Kokios vieszpatystes szian 
diena dalybauna europisz- 
koje kareje.

11) Apmanstinkim laika (ej- 
les.)

12) Dingusis deimantas —isto
rije.

13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.

14) Geros apmainos —istorija.
15) Juokingi užklausymai.
j 6) Gyvenimas sieratuko —is- 

torije.
17) Florindas ir karaliaus duk- 

tere Angelina — istorije.
Karalius permainytas in 
meszka per du raganius — 
istorije.
“Saule” szirdies mano —- 
ejles.

20) Ororykszte, — istorije.
21) Olga ir Karalaitis — isto

rije.
22) Miestas ant dugno mariu.
23) Vieuasedis.
24) Auksinis križelis —istorije
25) Daugeli paveikslu isz euro

pines kares.
26) Kataliogas knygų spaudin- 

tas musu iždavysteje.
27) Apgarsinimai visokiu biz

nierių.
Drauge su kalendorių bus 

duota dovana teip-gi puikus se 
ninis kalendorius ir kiszeninis 
kalendorelis.

Matote paguodoti skaityto
jai, jog kalendorius bus sma
gus szimet ir turėsite nemažai 
skaitymo ant Kalėdų.

Todėl paskubinkite prisiuns 
ti užmokesti idant gautumėt 
kalendori in laika, nes jeigu vii
kinsite tai gal ir neužteksime 
del visu. — Kas pirmesnis tas 
gilukningesnis.

S)

18)

19)



SAULE 3

gryžt tau sveikam ir gyvam, 
kada— nors tai ne lik tėvas, 
bet, rasi, ir instatymai vieszpa- 
tystes atleis tau ta nusidėjimą, 
jeigu garbe, o ne geda savo dar 
bais suteiksi musu szaliai.... 
Sudiev, brolau, sudiev! Telai
mina tau Dievas ir daboja nuo 
nelaimiu. — Ir persiskyrė — 
gal but ir ant visados!....

Skyrius V?

Kalėdų diedukas tomis die
nomis aplaikineja milijonus už 
klausymu nuo vaiku po visa 
svietą, kožnas daneszineja jam 
La nori ant Kalėdų. — Suras
kite viena isz tuju vaiku.

MOTIEJUS
Narsus kareivis.

Krisztupas sujudintas tuo- 
mi gerumu, kuningaikszczio, 
puolė jam in kojas garsinda
mas su aszaromis savo dekin- 
giste.

— Padėkavosi man geriau 
šiai — atsake kuningaiksztis-— 
savo narsiais darbais. Didžiau
si džiaugsma man suteiksi, jei
gu iszgirsiu apie tavo narsu ko 
vojima apginime nuskriaustu 
žmonių. Nevilkink ir negai 
szink dabar laiko brangaus del 
tavęs, o tik rengkis in kelione, 
imdamas nuo manės teviszka 
palaiminima.

Da ta paezia diena, brolis 
Krisztupo, Elijoszius atsilankė 
slaptomis pas broli, idant in- 
duot jam palaima nuo gimdy
toju, pamokinimus nuo nesura- 
minamos motinos ir szirdingus 
atsisveikinimus nuo mylemos 
sesutes. Už pilsniu tvirtinęs 
kuningaikszczio Radzvilos, lau 
kuose atsisveikinant jiems, Eli 
joszius indave nuo motinos 
drauge su palaiminimais signo- 
seli, o nuo geros sesutes auksi
ni kryželi ant atminties. Krisz
tupas pasakė jam jog- turi bėgt.

— Todėl asz — dadure Eli
joszius — nelaimingas mano 
broli atsisveikinu Tave brolisz- 
La sudedamas tau linkėjimą. 
Duok Dieve, idant mudu velei 
kada — nors pasimatytuva ge
nesnei ir linksmesnei valandoj. 
•— Ir metėsi vienas kitam m 
glebi, prispaudė vienas kita 
drueziai prie savo broliszku 
kratiniu ir verke abudu bu- 
cziuodamiesi. Pagalinus Eli
joszius ūmai lig atsiminęs ka 
tokio paleido broli isz glėbio ir 
atsiliepe:

— Bicziuoliai Brzezinskio 
jieszko tavęs, rasi, kur tykojo 
ežia ant tavęs, tad ejk, ejk isz 
ežia skubinkis, idant neinkliu- 
1 ūmiai iii ju nagus.

— Ryto jau manes ežia 
nieks nebematys! — atsake atsi 
buses Krisztupas. — Sudiev, 
brangus broli, sudiev! Ati
duok kuoszirdi ilgiausi pasvei
kinimą brangiai motineliai ir 
pabueziuok nuo manes josios 
kojalias ir rankelias, o teip-gi 
pasveikink ir mylima sesute, 
nes Dievas težino, ar pasimaty- 
syme da kada — nors.... Beto, o 
levas? — Nieko man nepasa- 
kiai apie tęva?

— Ak, tėvas! susirupines la 
Lai, ir liepes tau pasakyt, jog 
tau ta nusidėjimą tik vienas 
Dievas savo nepabaigtoj gėry
bėj ir mielaszirdystej atleist te
gali.... Bet kovok brolau nar
siai, nesigailėk gyvasties, nesi- 
baiksztink sunkenybių delei 
gelbėjimo tautos, kuri reikalai! 
ja būtinai pagelbės, kuria 
skriaudžia stipresnis nevido
nas, ir jeigu Dievas daleis su- 

tu. Aplaikinedavo jiedu teip- 
gi ir atsakymus isz ten-gi. Mo 
liejus nelindo dabar, kadangi 
Kaributai savo laiszkuose už- 
tikrinejo jin, jog savo Eliute už 
kito neiszleis, o lauks jo par- 
gryžtant. Po atlikimui moks
lo in pora metu vėliaus, Krisz
tupas pasiliko kapitonu ir isz- 
keliavo in Brazilija ant kares 
su Iszpanais.

Brazilija, szalis pietinėj 
Amerikoj, labai didele, bet 
anuomet visai retai da buvo ap 
gyventa, kadangi atejviste in 
czion isz Europos tuomet buvo 
visai maža. Gyveno, kas teisy 
be, jau czionais ir Europiecziai 
kaip antai Iszpanai Ulendai ir 
Portugalai, bet apart tu nieks 
daugiau beveik isz Europos 
tautu negyveno. Tėvynė buvo 
toji szalis raudonodžiu Indijo- 
nu ir negru. Buvo ežia per 
daug iszejviu isz Ulendijos. Isz 
panai kaipo valdytojai nežmo- 
niszkai spaude kitus iszejvius 
isz Europos, apsigyvenusius 
czionais, ir cziabuvius nelaimiu 
gus Indijonus ir negrus, vienu 
žodžiu Iszpanai norėjo ežia vie 
ni vieszpataut, o kad visi kiti 
butu ju vergais, nevalninkais. 
Elgėsi, būdami aklai iszdi- 
džiais, visai nekrikszczionisz- 
kai su silpnesniais; apipleszine 
jo anuos, griebe j u turtus, kan
kino žmones be .susimylejimo, 
trumpai pasakius, buvo tikrais 
nožmiais barbarais. Ulendai 
pirmutiniai iszženge prieszais 
nelabus Iszpanus, norėdami isz 
kovot sau laisve, kuria Lszpaj 
nai jiems buvo atėmė. Pasi
kėlė teip-gi ir kitos kilmes ežia 
apsigyvenusiu žmonių.

Netrukus Krisztupas sugry- 
žes in savo kambarėli, uždaręs 
duris, atsiliepė in laukenti ežia 
jo Motiejų.

— Na, mano Motie, dabar 
imkis kojas in popažastias ir 
begkime, kad mudviejų ežia ne 
kvapo nebeliktu. Esu nu- 
sprenstas tiesdarystes ant pako 
rimo, kadangi iszrado kaltu ir 
tave užmuszejisteja Bržezins- 
kio.

— Asz nuprenstas ant pako 
rimo? — paszauke Motiejus. 
— Matau, jog isz ežia nedalei- 
džia man Dievas iszejt gyvu.... 
Ant galo tiek to, jau su tokiu, 
kaip asz, bet kas-gi busią su ma 
no brangia Eliutia?

— Jug jos už tave nekars— 
atsake Krisztupas — ji isztekes 
už kito, jeigu tavęs nenorės 
laukt.

— Motiejus ant žodžiu, kad 
Ele jo gales iszteket už kito — 
gal už Rudiko....nubalo ir isz-
treszke akis, kuriose pasirodė 
tuo jstambus szlakai. aszaru. 
Po valandęliai nurijęs graudu
mą, kuris užkimszes buvo jam 
gerkle, isztare:

— To* jau nedaturesiu, po
naiti. Beje, ji, toji gulbele, to
ji grožybele, turėtu kam kitam 
tekti?....

— Klausyk, nesielvartauk, 
Motie! Jeigu trokszti su savo 
Eliute kada nors susijungt, no 
atkutinai, turi Tėvynė apleis
ti. Begk, sakau tau, nevilkin
damas, isz czionais. Girioja po 
paežiu G artinu lauksi ant kryž 
kelio manes pribunant. Sa
kau da karta, begk isz ežia, nes 
kuningaiksztis, kaipo žmogus 
pildantis instatymu tiesas, gal 
netrukus atiduot tave in ran
kas teisingystes, tada tikrai, 
reiktu tau pasakyt Eliutei: 
“Sudiev ant amžių.” — Sztal 
tegi ežia nuo manės biski auk
so, ka man motina per broli Eli 
josziu atsiuntė, gal prireiks 
kur, ir begk. Ryto sueisiva pa 
minetoj vietoj, nes asz ir da 
szia ateinanezia nakti apleisiu 
Nesveži. Tu ejk, o asz da pa- 
laszysiu laiszka in Kaributus, 
idant tau užlaikytu savo duk
terį.

Motiejus, paemes piningus, 
padekavojės Krisztupui už ta 
jo geruma, atsisveikino ir isz- 
ėjo.

Kaip sutarė teip ir buvo, nes 
ant rytojaus tikrai suėjo sutar
toj vietoj laimingai, o po keliu 
dienu jau abudu buvo ant lai
vo, plaukenczio in Ulendija.

Pribuvę laimingai in ten, 
Krisztupas Artiszauskas tuo- 
jaus iszejes ant sausžemio, 
mieste Leyden užsirasze in 
ulendiszka kariumene, kaipo 
af'icierius.

Laisvomis valandomis nuo 
kareh iszku užsiėmimu, Krisz
tupas lanke vaiskava akademi
ja, kame su visu pasistengimu, 
stengėsi mokintis mokslo juri- 
ninkistes ir artilerijos. Buvo 
tai 1622 metuos. Motiejus po- 
senovei pritarnaudavo jam iv 
mokinosi teip-gi laisvomis va
landomis skaityt ir raszyt, ko 
mokino jin geras jo “ponaitis” 
Krisztupas. Isz Leide ėjo nuo 
juodvieju laiszkai labai daž
nai: vieni in gimdytojus Krisz- 
tupo in Ragaline, o kiti in Bu
tėnu kaima in namus Karibu-

Dabar Ulendija szelpdama 
savo tautos gyventojus j3razi-, 
lijoj, iszšiunte net deszimti ka- 
riszku laivu su kariumenia ir 
ginklais, idant inkurt tikra ka
re su Iszpanija. Laivai buvo 
airiui ai (žegliniai) kadangi da 
anuomet garlaiviu nepažinota. 
Apart dideliu laivu iszplauke 
teip-gi daug mažesniu valczin 
delei pritarnavimo dideliems 
laivams esant reikalui. Ant 
vieno laivo pildė pareigas ka
pitono musu Krisztupas, Ar
tiszauskas, kur teip-gi buvo, 
kaipo jurininkas (matrosas) 
Motiejus Gronda, kuris ketino 
vėliaus pasilikt Žalnierium, 
kaip pasakė vyriausias vadas 
Ulendu, jeigu atsižimes sąvo 
darbais laivorysteja.

Buvo tai 1629 mete, kada po 
trisdeszimts dienu plaukimo 
didmariu Atlantiko, iszvydo ga 
lop laivine Iszpanu. Motiejus 
apsitaisęs laivoriszkai, su leng
va be briliuko kepure ant gal
vos, apsivilkės <melina bliuzą 
(marszkiniais) su placzia api- 
kaklia, apvedžiota baltais 
raikszteliais, kuri užpakalije 
uždenginejo sulig pušiai pe- 
czius, o isz priszakio susiaurin
ta žemai ant krutinės buvo su- 
riszta baltu szniuru, kaip pa
prastinai buna pas laivorius, su 
tokios pat spalvos kelnėmis, 
placzioms galuose, būdamas da 
prieg tam patogus, ir tokiame 
apsivilkime gražiai iszžiurejo. 
Kaipo jurininkas nuolatai laks 
te su kitais laivoriais po laiva, 
kabinejosi virvinėms lipinėms 
ant inasztU; taisė airias ir dirb
damas vislab, kas jam reikėjo 
pildė savo pareigas labai gė
lai. Būdamas sumanum vaiki
nu netruko iszmokti gerai lai- 
vorystes, kad veike ir atlikinė
jo savo priderystes jau ne ne- 
siklausdamas kitu, ka ir kaip 
turi daryt.

Vienkart atėjus jo paeiliai 
sėdėt ant stiebo ir temint, ar 
nesiartina kokis laivas, bei ne
siranda ant juriu kokia uola, 
in ka galėtu laivas susimuszt,

patemijo stiebus iszpaniszku 
laivu ir tuoj davė signalą vy- 
riausybiai laivo. Tai-gi tuom 
pirmutiniu patemintojum ne- 
prieteliszku laivu buvo musu 
Motiejus Gronda! Tuo jaus su- 
raumojo kanuoles nuo iszpa
niszku laivu spjaudamos ug- 
nia in ulendiszkus, kurie teip- 
gi tuomi pat atsake savo prie- 
szains. Netoli nuo salos llama 
raka atsibuvo toji smarki pir
mutine szuvine; isz abieju pu
siu lėkę dideles kamuolines kul
kos, puolinėjo ant laivu, žudin- 
damos jurininkus, gadindamos 
laivus ir skandindamos juo
sius. Laivas, kurio kapitonu 
buvo Krisztupas Artiszauskas 
stovėjo pirmoja eileja, ulen- 
diszkos laivines; iszpaniszku 
laivu buvo vienu laivu dau
giau. Laivas po valdžia Krisz 
tapo stovėjo tarpe dvieju kitu 
laivu, o numeris “10,” po 
brang su viena szaliupa tai yra 
mažesniu laiveliu stovėjo užpa- 
kalije pirmu trijų. Kiti pen
ki su valtimis stovėjo atokiai 
nuo pirmos linijos ir da nedaly
davo muszije.

Pirmu tris ulendiszki laivai 
smarkiai spjaudė ugnia in prie 
szu laivus. Ant Krisztupo lai
vo buvo visas tuzinas kamuo
liu; po szeszias isz abieju sza- 
liu. Po valandai smarkios 
szaudines, Krisztupas, matyda
mas, kad teip besiszaudidami 
ilgai reikes grumtiesi su prie- 
vzu, liepe laiva pajudint isz vie 

' os ir szoiy.1 artintis link ar- 
cziausiai stovineziam ant anka 
ro iszpaniszko laivo. Nepal 
siūdami visai ant ugnies ir per
kūnijos kanudliniu szuviu pn- 
Bj link laivo teip arti k£ 1

-Um.o- fe*.
Tada Krisztupas užka- 

mandavojo, idant ant nepriete- 
liszko laivo mestu vaszus, pri- 
drutintus prie galu viržiu ir pri 
trauktu laiva prie savo laivo, o 
kada pavyko atlikti ta prisaky
mą jio, prisakė laivorems mes
tis ant neprieteliu su kardais, 
kirviais ir pistalietais. Puse 
narsiu ulendu tuo jaus persiga
vo ant iszpanu laivo, nežiūrint, 
kad anie su visu pasistengimu, 
inireziai gine laiva kirviais, ka 
lavijais, drutuvems ir pistalie
tais, nes kanuokmiis jau nebu
vo galima, szaudint. Tada kilo 
smarkus muszis tarp laivoriu, 
arba teip pasakius rankmuszis; 
ulendai kapojo iszpanus nemie- 
laszirdingai savo kirviais ir ka 
lavijais, bet ir iszpanai nębego 
intrauike galvas in apikaklias! 
Muszesi, arba teeziaus ginesi 
su pasiutiszku įnirtimu ir nar- 
singumu, o galop Krisztupas 
teiningai žiūrėdamas in besika- 
pojanezius, patemijo, jog pu
ses jo laivoriu nebus pakakti
nai, idant apgąlet prieszus, to
dėl stūmė in muszi ir kita puse, 
besirandanezia da ant ju laivo.

— Pirmi n vyrai, mirtis, bei 
garbe, žūtis, ar ingalejinias! — 
ragino savo laivorius. — Paro
dykit prieszams, jog turite nar 
sa ir drąsą, jog mokate gint nu 
skriaustus. Mirtis Iszpanam 
Pirmin, muszk kirsk, durk, kas 
gyvas!

Matydamas, kad ir Motiejus 
Gronda gramozdinasi ant isz
paniszko laivo, suszuko links
mai :

— Gerai, gerai, mano vai
kine! Garbe tau! muszk kirsk 
nesigailėk, muszk lietuviszkai 
kaip moki! Abudu mes turi
me ninnazgot nuo saves tuos 
juodulius, tas dėmias, kurios 
randasi ant mudviejų dusziu 
— o numazgosime jas tik krau
jais nelabu slogintoji! silpnu 
žmonių! — Ir patsai paskui Mo 
tieju mėtėsi su kalaviju ranko- 
ja ant Iszpanu.

— 0 jus szun’s užmariniai!
— suszuko Motiejus bėgdamas 
su pakeltu augsztin kirviu in 
tarpa muszancziusiu. —- Sumu- 
szime jus nedorėliai in ruksztu 
obuolį! Eh! jus juodi valniai 
eh! — pritarinejo sau pro su- 
kanstus dantis kirsdamas kir
viu iszpanus, nei medejias kul 
bias, net kirvis jo puolė ant pe
ties vieno iszpaniszko aficiero 
su smarkumu perkūnijos žaibo. 
Aficieras griuvo ant grindų pa 
plukes kraujais....

— Sanada Maria di Sevilla!
— suriko sielvartu apimti Isz
panai. Ir pradėjo susigrūdę 
irtis atbuli, kadangi pamate sa
vo admirolą perkirsta kirviu 
ulendiszko laivoriaus Motie
jaus Grando. Artiszauskas su 
savo laivoriais dabar szoko 
kaip liūtai ant Iszpanu, kurie 
matydami žuvimą, arba da ak
lai muszesi, arba visai jau ir ne 
sigine, nes mate kad neisz- 
vengs mirio. Netrukus visi da 
like gyvais, mete ginklus ir 
puolė ant keliu pasiduodanji in 
nelaisve. Krisztupas liepe sa- 
viszkiams suriszt visus Iszpa
nus, o pažeistuosius visus suiie- 
sziot in ligoiibuti ’m taisyta lai
vą, kur buvo aptieka šu viso 
kiomš gyduolėms ir gydinto- 
jai paimti isz Ulendijos.

Tuotarpu kiti laivai ulendisz 
ki teip-gi smarkiai muszesi su 
iszpaniszkais. Artiszauskas 
paemes iszpaniszka laiva, liepe 
sutaisyti airias, o stirninkui 
leist laiva link savųjų laivu, 
idant skubini in pagialba besi- 
muszantiems. Kitas iszpanisz 
kas laivas teip-gi butu patekės 
in rankas Ulendu, bet iszpanisz 
ko laivo kapitonas matydamas, 
kad jau Ulendai ima virszu, ne 
norėdamas atiduot laivo pa- 
szvente sau noriai savo ir visu 
da gyvu besiranclancziu ant lai 
vo gyvasties, uždegdamas para 
ka krautuvėj. Smarki eksplo
zija iszmete in padanges šudras 
kita laiva drauge su žmonėmis. 
Teip pražuvo laivas ir visi ant 
jio buvusieje žmones. Eksplo
zija toji padare bledi ir uleii- 
diszkam laivui,-kuris areziau- 
siai buvo nuo jos, puolanti raus 
tai ir dalis laivo, iszmesti in pa 
dangias per eksplozija, krito 
ant ulendiszko laivo ir, apart 
sugadinimo masztu (stiebu) ir 
airiu, užmusze kelis laivorius, 
o kelioleka pažeido. Kiti isz- 
paniszkai laivai pabėgo stiprei 
in tvirtinę Oranž’a ant salos 
Hamaraka.

(Toliaus bus.)

TARADAIKA.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE*
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “S AUT,E” 

Nežinau kaip žmogus gali 
stigoti grinezioje be jokio užsi
ėmimo. Gailisi keliu doleriu 
ant užsiraszimo laikraszczio, o 
bet duoda sau rodą ir gana

Nuejna ant paczto,
Pasiimti laikraszczio,

In svetima baksa pabarszkina, 
Ravage laikraszt i ir gana. 
Tokius reilketu suvaldyti, 

Žandus smagei apdaužyti, 
Tegul tada rakalis dejuoje, 
Nuo paczto laikraszcziu ne- 

grabaloje.
Jau tik vyruezei nerasime ne 

vienoje tautoje tiek tamsunu, 
— latru, ikiek terp Lietuviu. 
Jau net mano smegeninėje var
tosi kaip apie tai .pamislinu. 
Vyruezei yra geriausiu ženklu:

Kur daug karezemu,
Ten mažai razumu,

Viską girtavimas užtraukė,
Doriausia žmogų in pykta in 

trauke.
Ir protinga yma kvaraba, 
Jeigu paprasta, tai gana,

Kiaule pastoja, 
Proto atstoja.

Lietuvoje baube pilvus su- 
einia, jog maskolei labai baudė 
už lietuviszkus rasztus.

Juk ir vaikai ūpara turi,
Jeigu ka draudže, tai jiejei 

nori,
O kaip gauna, tai ne žiuri, 

O ir su visu ne nori.
Kožnas atsisako,

Ir sako,
Mano tėvas nemokėjo, o gy

veno,
Bene rasztai žmogų ižgano! 

Ne skaitysiu ir gana.
Gerai vyruezei, czier,kelia isz 

sigerti, ir asz tankei iszlupu 
puskvartierkia, nes su davadu, 
ba kas per daug, tai sželauk. 
Juk Lietuvei viską pasigeria 
daro.

Mitingus atprovineja,
Visokius szposus varinėje, 

Save nesuvaldo,
Vieni kitiems galvas skaldo. |
Vienas žmogelis rugojo ant 

manes, jog asz tildai Lietuvius 
matau. Bai gasz! U-gi kas 
man galvo su žaliablekiais?! 
Asz tik rūpinuosi su savaiseis.

Kožnam gero vėlinu, 
Del visu gerai mistinu.

Tai-gi vėlinu del visu
“Saule” užsirašzyti,

Nuo kitu skaityt nepraszyti, 
Isz bakso nevagineti, 
Skaitant nesislapineti.
Tada bus geriausia,

Ir smagiausia.
Namie ne nubos, l 

Kožnas vektuosis stubos,
Mažiau suvalgys, 

Proto i ūgy s.
Ne vienas pasiputias kalba: 

“Saule” per prasta,
Ne progresiviszka, 

Nesiranda joje gero, 
Pagal kuningija varo.

Tai tau szunie Petnyczia. Ir 
tai mat didžiausia tame “Sau
les” klaida.

Ir tiktai tada,
“Saule” bus gera,

Kaip paniekins tikyba, 
0 stosis bjaurybia.

Te gyvuoje progresas,
Te gyvuoje spiritizmas, 

Tegul auga baczkos nuo gūžes, 
Tegul kožnas gere kiek gales.

Mes progresistai,
Mes civilistai,

Mes dydvyriai,
Mes tamsus kurinei.

Tegul turi taip mus vieta: 
Girtavimas. Tai apszvieta!

0 skaitymas tai kaziros, 
Ne reike kitokios vieros. * 
Szauksime mes visados,

Suims nuo “Lietuviszkos 
Dirvos, ’ ’

* Darbszaut nepaliausimi 
Nors pasikarsimi

“Lietuviszkas Pasakorius jin 
labai sugraudino.

Priynikite mano szirdinga 
padekavonia už “ Lietuviszka 
Pasakorių,” kuriame asz ra
dau labai puikiu ir graudingu 
istorijų. Kada pradėjau skai
tyti, tai turėjau paliauti skai
tės ant penkių miliutu, nes per 
aszaras negalėjau toliaus skai
tyti ir negalėjau matyti litaru. 
Dą karta dekavoju už teip pui
kia knyga ir vėlinu visiems Lie 
tuviams jiaja turėti namuosia
— sulinksmina senus ir jaunus. 
Su pagarba.

Antanas Gray.
940 Trowbridge St.----- , Mich.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary, 
Ind.

SKAITYK
Morališka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriaaia Burykla, sudėjo Cigonka isz
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke ICc

Tikriausei Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauaa 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoni-zku Burtiniku 
Preke ... - 10c

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

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.
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PASKUTINE SZAKMATU 
PARTIJA.r —

(Isz Vengrisako Maurus
' Vokai.)

Vardas Meliemet’o Aman 
Žade, Serdario Tuniso kariau
nos, garsėjo po visa szali delei 
perdaug smarkios disciplinos, 
kuria jis laike tarpe kareiviu. 
“Ne neprietelio turite bijotis, 
bet manes!” — tankiai saky
davo jis rekrutams. Ir tikrai, 
jo kareiviai ne pažinojo baimes 
muszoje, bet drebėjo priesz sa
vo virszininka.

Kariauna Meliemeto iszejo 
in kare priesz sukeltinius Grai
kus Albanijoje ir ten ingyjo 
garsa savo drąsumu.

Vienkart pastate Mehemets 
asztuonius raitininkus prie pen 
kiu versmių apie Arta, isz kur 
Graikai tankiai užpuldavo.

Prisakė jiems kuo ruscziau- 
siai ne praleisti nei vieno pro- 
szaji eiiianczip, ne užmerkineti 
akiu ir ne iszeminęti kojų isz 
kilpų.

Kareiviai elgesį, kaip buvo 
paliepta.

Apie pusnakti koks ten veži
mas iszlengvo, slapcziai slenka 
pro szali, bet jie pamate ji isz- 
anksto ir suturėjo. Vežejes pa 
bego, palikes jauczius, vežimą 
ir baczka ant jo. Kas buvo 
baczkoj, lengva buvo nuspėti 
ne iszimant kojų isz kilpų, ga
lia buvo tik iszimti szpunka, o 
kvapas priimnus rode, kad tai 
buvo prakilni arielka isz figų 
ii1 vyszniu — apie kuria gerai 
žino, gardi esant!

Kareiviams ne buvo uždraus 
ta gerti sugriebta spiruta. Po 
teisybei ir ne gere jie visai isz 
baczkos, bet inkiszo in vidų il
ga dūdele ir czilupe saldu, 
linksminanti skystimą. Ir kas 
ežia per blogumas traukti ariel 
ka per ilga dūdelei... Supran 
tania tai joks gėrimas!

Vienok pranaszas ne meluo
ja, sakydams, kad sznapsas, 
vyliai — velnio gėralas, nes 
gandina žmogų in visa pikta, 
isz pirmo ji insake kareiviams, 
kad jie ‘bereikalo sėdi ant kietu 
balnu; kada-gi žole yra taip 
minkszta.

Dar-gi jei jie pasites ant žo
les — nieks apie tai ne dasiži- 
ros< Arklius galima pririszti 
prie vežimo, o jie žinoma, pa
slaptines ne iszduos. O kad 
jau visi atsigulė ant žemes, vel
nio gėralas inkalbino jiems, 
kad- jie ne reikalauja saugoti 
visi 8, kad užtenka ir 4, o tuo 
tarpu, kiti 4 gal sau saldžiai už 
migti.

Szitiems keturiems, kurie li
ko ant sargybos nusibodo lauk
ti savo eiles ir jie visi susitiko, 
kad du isz j u atsiguls, o kiti du 
tuom tarpu saugos kitus.

Maurufs ir Sefers, buvo var
dai likusiųjų ant valdos.

-G Ar girdi, Maruf’ — tarė 
Sefer’s draugui — duje žmones 
pildo ta pat darba ka ir vienas, 
isz mudviejų užtenka ir vieno 
dėt sargybos. Ar teisybe?

Maruf ’ patvirtino Sefero nuo 
mono. Sugrajikim szakmatu 
paftija. Kas pragrajis, liks 
sargyboj', laimesentis miegos.

Maruf ir su tuom sutiko. 
Abudu bedujinu iszlygino že
me ... durtuvais, aprėžė ketur
kampi ir pardalino ji ant 64 
lauku.

Isz miszkiniu vaisiu padare 
figūras: laukimas grusznios bu 
vo karaliai; — obuoliai — karu 
Ii enes boksztas rode skilan
džiai; žirgelius — agrastai bė
ginius — szirmuksznes, o pes- 
czius — uogos miszkines.

Atsisėdo ir luosze (grajino) 
prie ugnies pradžių laimėjo Se
teris, bet sznapsas taip ji apak

lino, kad toliau sunku jam bu
vo pažinoti figūras, jis pamėtė 
savo karaliene ir keliuos ėji
muose galėjo gauti mata.

— Seferian — tarė Maruf’s, 
matydams pats aptureses vlr- 
szu — blogai tau einasi! —

— Teisybe, užmigęs esmu, 
kaip mane ramybėj^.

Pragrajisi? —
Ir asz tai matau.

lio, o asz sergėsiu vietoj’ tavęs.
Gulkis brolau, vardan Alla-
Sefer sugniaužė draugui ran 

ka už jo pasiszventima, norėjo 
ka ten daugiau pasakyti bet už 
migo ant vietos. O Maruf k 
su abiem akimis atviroms, su 
muszkieta rankoje saugojo sa
vo mieganeziuš draugus.

Bet peklos gėralas vis-gi jam 
sznabždejo: “Kode! neatsise- 
di? Mulkis esi, kamuodamas 
kojas, gali taip-gi gerai matyti 
ir sėdėdamas.”—- O jam atsi
sėdus, velnias toliau sznabžde- 
jo. — “Kam kamuoji savo 
akis?.. Jei užversi viena, teip 
pat gerai matyki ir kita.” — 
Maruf užmerkė abi akis ramin
damas savo misle, kad lieka 
dar ausis, kurioms puikiai gali 
girdėti ir tuo jaus prasmigęs pa
vojui arti esant. —

Ir uždejfes sau — ne miegoti, 
užmigo taip giliai, kaip ir kiti.-

To tiktai lauke pasislepusie-. 
jie ne toli Graikai. Iszbego isz 
krūmu, nuriszo nuo vežimo žir
gus ir tikrai butu užmusze vi
sus turkus, jei žirgas Maruf’o 
pajautęs pavoju ne butu sužvia 
ges. Pirmas paszoko isz mie
go Maliruf’s; prasnudo ir kiti: 
Sugriebė ginklus, susirinko ir 
szoko ant prieszu.

Bet ka veiksi? Jie sėdėjo 
dabar ant užgriebtu arkliu, ir 
juokėsi isz atbeganeziu turku. 
Vienas tiktai Mauruf’o žirgas 
nenorėjo klausyti savo raitinin 
ko. Jis szokinejo po juom kai 
re ir tiese, numėtė ji, suspardė 
kanuopais ir sugryžo pas savo 
poną. Kiti žirgai tape nuves
ti.

8 žmones liko tiktai prie vie
no žirgo. Ka pasakys ant to 
Mehemets?

Gailu buvo bedujinams savo 
jaunos gyvasties, kurie jau tik
rai ju vadovas ne gailės, bet 
dar daugiau jie gailėjo savo 
puikiu žirgu .pavogtu per Grai
kus.

k, ASQUITH

angliszkas ministers asquth, kuris PADEKA
VOJO UŽ DINSTA.

Vyriausias angliszkas ministeris Asquth, kuris ana diena 
padekavojo už taji diiista, buve žinomas po visa Angliję ir 
mylėtas per visus gyventojus kaipo juju prietelis kuris už 
juosius užtarydavo visame.

szu, kurs jau lūkuriavo vir- 
szaus. Pragrajinta nuvesdavo 
szalin ir szuviai garsino jo my-

Pirmas grajus pasibaigė; 4 
krito, 4 laimėjo. Naują lūkes
tis, naujas baime. Isztemp- 
tos pajiegos kovojanezio dva
siu pertrauke kova. Vienas 
tik ne tikras žingsnis, viena tik 
užmuszta figūra ir grajaujį 
sprendėjas szaukė: — mat! —1 
Tai buvo myrio Ilgimas. Ir 
vėl dujienukrito. Nuvede juos 
szalin ir suszaude. Liko tiktai 
Maruf’s ir Sefer’s, kaip vakar 
prie ugnies — abudu geriausiu 
ju grajiku.

Vienas isz dvieju grajino sa
vo paskutine partija. Abti 
pradėjo graju su isztempta pa
sarga: pasirme kakta ant ran
kos, užsimislyje, apsvarstyda- 
mi kiekviena savo žingsni, ne
siskubindami, ne permainyda
mi ėjimu, ilgai nei viens nelei
do kitam iszpildyti savo užma
nymus. Kiekviena pergale 
kasztavo tokia pat auka. Ap-

— J i yra gera ir tikra pati 
atsake Maruf’s atsidusedams.

Sefers uždengė sau veidą ir 
isztare kokia ten malda. To
liau jis klausia vandenio puode 
Ii, mazgoja sau Veidą, akys, de- 
szine ir kaire ranka ir klonio- 
jaš deszine ir kaire link. (Anio- 
lai ne matyti stovi priėjo.) — 
“Naktije davei man laimėti, 
Kad miegotiiare toliajB^er’s. 
M^’uFiTlei"<\a galva. ”

Tu buvai del manes-vlsad ge
ru draugu, Maruf’ai.

Jis lenkia galva ant kruti
nės.

Sefer’s isztiesia ranka del fi
gūros — ir judina — ne karalie 
ne, bet begini. — Mat! — girdi
si aplinkui. Maruf. laimėjo. 
Sefer’s prapuolė. Sefer’s pa
sikėlė, sugniaužė dar karta ran- 
ka sedineziam draugui ir pamo 
jo ranka stovintiems strel- 
cziams, jis augus esąs. Už va
landėlės szuviai garsina pabai
ga grajaus ir myri Sefer’o.

Maruf’s vienok sėdėjo to
linus prie pabaigtos partijos.

KUR BŪNA??
I Alano drauge Alarulia Kąga- 
i žinok i ule, paeina isz Suvalkų 
igub., Starapoles pav., Platisz- 

1 iu kaimo. Jeigu kas apie ja 
žino, malonėkit praneszti ant 
adreso.

. Dudonis.
1521 Lakeside Ave.

Cleveland, Ohio.

Mario szvogeriai Antanas 
Dzetaviackas, gyvena apie Ply
mouth, Pa. teip-gi Jonas Urba- 
naviezius gyvena apie Tama
qua, Pą. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Jos. Andruszkiaviczius.
1517 N. Sangaman Avė.

Springfield, III.

Mano szvogeris Motiejus Szi 
liskas, ir pati Katre Juocunu- 
ke, teip-gi mano pus-sesere 
.lagde Juocavicziuke, ir kili 

gimines Jurgis Genaviezius, Ta 
moszius Juocunas, visi paeina 
isz Suvalkų gub., Starapoles 
pav., Klebiszkio gmino, Prienų 
para. Praszau atsiszaukt ant 
adreso.

Geo. J uocaviczius.
1254 National Avė.

Milwaukee, Wise.

Mano kriksztu duktė Zuzana 
Suberskiute ir brolio duktė 
Franciszka Aliszauskite, paei
na isz Kauno gub., Szauliu Uj- 
ezdo, Zagaros para. Jeigu kas 
žino apie jas, malonėkit pra- 
neszti ant adresę.

John Aliszauskas.
Box 115. Vandergrift Hts, Pa.

Alano pus-brolis Kazimieras 
MMldliš paeina isz Suvalkų 
gub., Seinų pav., Seiriju gmino, 
Mikabaliu kaimo. Jeigu kas 
žino apie ji, malonėkit pranesz
ti ant adreso.

J. Aluliolisz
20 Davis St. Danbury, Conn.

Mano brolis Kazimieras Žer- 
deckis kuris 1912 mete dirbo 
prie kriaueziu Chicago. Paei
na isz Kauno gub., Telsziu pav, 
Sedos miestelio. Jis pats ar 
kas kitas tegul danesza apie jo 
jo būvi. (t. I). 22.)

Mr, Konst. Žerdeckis.
Box 65. West Frankfort, Ill.

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

-$—

MOKAME Antra Procentą, ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedant prie 
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atnegzat 

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

H. BALL, Prezidentas - E. NOONAN, Vice-Prcrid.
W. KOHLER, Kasierius

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

g Jau iszejo isz spaudos
Miižiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS' NAKTŲ IR VIENA
-ARABfSZKOS ISTORIJOS--

Tiktai $2.00
I (Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantmam 
kad ir jumis patiks.

T&fetaotis Naktų 
irVena

.!..y
į! 51
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Ka vertas žmogus be žirgo*
Liūdnais ir kumurnais sugry 

žo iii savo pulką ir ateje pas 
Aman — Žade — apsakė jam 
visa kaip buvo: kaip jie peržen 
ge jo paliepima kaip, kaip pas
kui pasigėrė užmigo, kaip du 
paskutiniai sargai grajino in 
szakmatųs ir kaip prastojo žir
gu.

Aman Žade visiszkai ne smai 
kavo iszduodamas koki prasu- 
dyjima. Ant jo visad ramaus 
veido ne galėjai perskaityti nei 
gyvasties nei myrio.

—- Kad 8 žmones liko su vie 
nu žirgu, septyni yra nereika
lingi nes asz ne skaieziau nei 
Korane, nei Azorate, kad 8 žino 
nes galėtu sėdėti ant vieno žir
go. O jus esat teip geri szak- 
iratu grajikai, lai szakmatai 
nusprendžia, katras isz jusu 
liks tuom vienu, kurs sėdės ant 
vienintelio žirgo. Kiti-gi bus 
suszaudyti.” —

Tuojaus Aman — Žade liepe 
atneszti 4 szakmatnyczias ku
rias turku ponai visad vežioja 
su savim ir 8 bedu jinai atsisėdo 
ant žemes. Prie ju pastatyta 
12 strielcziu su primusztomis 
muszkietoms idant suszaudyti 
pragrajijusius.

Sziį ar tas greit pasidarė sa
vo prieszininkui. Kitam-gi nu 
siminimas pridavė gudrumo ir 
jis paveikė geriau grajinti prie

link stovintiejie lenke galvas, 
pagirdami koki puiku ėjimą. 
Vienok szakmatnyczia vis-'da- 
yosi tusztesne; kairenlink ir 
deszinelink krinta vyriausios fi
gūros; padėjimas darosi aisz-. 
kesniu; dar Keli ėjimai ir Sefer 
prastojo antro bokszto. Ala- 
ruf’s tur viena bokszta dau
giau, o žimija daug.

Ūmai szaltas prakaitas pasi
rodė ant jo kaktos — mirtina 
baime apėmė ji, sudrėbėjo visu 
kimu. Pamanė, kad jo prie- 
szininks, ne žiūrint ant pra- 
gaiszintos figūros, turi, dar vie 
na ėjimą, kurs duos jam perga
le, jei jis ta pamatys.

Jeigu Seteris ■ atiduos savo 
karaliene už Maruf’o bokszta, 
tai gali jam duoti, mata dar bė
giniu. BM, ar pamanys jis ta 
ėjimą? Szis klausymas žimija 
dabar myri ar gyvasti. Sefer’ 
žiuri ilgai ant szakinatnyczips; 
žibėjimas jo akiu rodo kad jis 
labai gerai mato ir supranta isz 
gailinga ėjimą. Bet jis ne lie- 
ezia figuru, bet žiuri priesz sa
ve, ka ten apdum uodams....

— Maruf’ai — tarė prieszi- 
nikui kiek vaiku name turi ?

— Keturis — atsake .Ma
ruf’s drebaneziomis lupoms.

— Penktu apdovanos tave 
pati ? ■—

— Teip.
— Ar gera paezia turi ?

Klaidžia akimi jis dairėsi ap
linkui ir state drebanezioms 
rankoms figūras, bet teip lyg 
niekados nematęs kaip jas sta
tyti. , Aficieriuš ir pestinikus, 
drauge juodus su baltaisiais sa 
misziai.

“Kelkis!” — liepe Aman 
Žade — sėskis ant žirgo, pasilie 
k i gyvu!”

Bet žmogus vis sėdėjo ir žvel 
ge priesz save — iszmanio, jis 
judino figūras pirmyn ir adgal 
ir žiurėjo ant jo, besijuokda
mas.

“Kaip tai mulkiai!” — su- 
szuko: viens dėvi turbona, kits 
turi arklio galva!”

—- Veskit jin szalin! — liepe 
Mehemet.

Du kareiviai pakele ji, bei 
žmogus vis juokėsi neiszmanin 
ga juoką. Dangus, žeme ir žmo
nes apstojo jam nesuprastiriais 
dalykais. Jis dairėsi aplinkui 
be jokio supratimo ir tai, ka 
kalbėjo, ne buvo kalba iszma- 
ranezio žmogaus. Paskutine 
jo szakmatu partija atėmė jam 
protą.—

Sude.

Sudže:— Esi apsuditas ant 
smert, ar turi koki praszyma 
priesz viroka ?

Turiu, ponas sudže. pra- 
1 szau mane ne kart ir paleist.

Ant valios.

Slidžia:— Kiek sau metu ap- 
skunstas rokuoji?

Apskunstas:— Tai asz ati
duodu ant sūdo valios.

Skaitykite 
“SAULE”“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

APRA6ZIMAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS 

202 Puslapiu ■ * 6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SZIRDIES.

L
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo sunuepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidnnksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skoliny ku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mjslinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co 
Maluinoy City, Pa

Puikei apdalyta audeklines 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6f i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiam padėta 
blanką, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus išsiųsta.

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

Gerbemei :—
Czionais prisiiincziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas

Ulyczia

Miestas

W. 0. BOCZKO WSKI-COij y Mahanoy City, Pa
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SAULE 5

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

KAIP BOBA APGAVO 
VELNIĄ.

Kitados g-yveno gaspadorius 
kuris padare su velniu tokia su 
taika, jeigu jam per nakti, tai 
yra, pakol gaidys ne užgiedos 
tris kartus, nepastatys aplin

BUS NUSIUNSTAS ANT SUTAIKOS SEJMO IN HAGA.

kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS"
kuri parsiduoda už SI.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

kui jojo gaspadorysta dideli 
mūra, tai atiduos jam savo du- 
szia, bet davė tokias iszlygas 
idant velnias sunesztu akmens 
isz tolimos aplinkines. Velnes 
sutiko ant iszlygu ir pradėjo 
darba kada pradėjo temt, mū
ras jau konia buvo užbaigtas, 
kada gaidys užgiedojo antru 
kartu.

1 Diedas su boba lauke nekan-

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
Lietuvi szkle ji Rasztai ir Rasztinin- 

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

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sūnų. 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 ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimd. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe ąntgrabio. 

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 
peralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ii’ burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padavimu. 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 nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganczio kudykio. 
Herodąs 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 dundeli. 
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 ir vynuoges.

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. ūžvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergejei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbainlnkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dieyo. 
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.
Parisians 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. 
Pauksztelės Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sunu£ 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! hau. 
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 Valencijos. 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. Navatda 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 ii vienos naszles:

trei kada gaidys užgiedos tre- 
czili kartu, kuris isz nežinomos 
priežasties trecziu kartu neuž
giedojo. Mane, gal gaidys už- 
mirszo trecziu kartu užgiedot, 
o gal velnias jau ka uždavė.

Boba labai persigando, o kad 
tai buvo bobiszkos veisles bo
ba, pradėjo mislyt kaip ežia pri 
gaut velnią. Na ir iszmislino.

Nuėjo in visztinyczia, apsi
juosę skirtiniu žiurstu ir prade 
jo nniszt su delnais, balsas nu- 
davinejo kaip gaidžio (lauži
mas sparnais, po tam pradėjo 
giedot kaip gaidys. Apgavys
te pasisekė kanuogeriausia vėl 
nes girdėdamas giedala, mane. 
]og tai balsas tikro gaidžio bai- 
sei perpykias, pagriebė dideli 
akmeni kuriuom ketino užbaig 
ti mūra, ir teip smarkei mete 
juom, jog tas gilei inkrito in 
žeme isz kur isztriszko szulinis. 
Diedas ne tik apturėjo puiku 
mūra aplink savo gaspadorys
ta, bet prideczko aplaike puiku 
szulini o tai vis per pagialba sa 
vo bobos.

Velnias neiszpildes savo pri
valumo suszvilpe ir nulėkė in 
pekla o diedas su boba džiaugė 
si, jog nepateko in nagus szeto- 
no.

Čigonas svecziuose.

Viena karta pakvietė muži
kas kelis sveezius pas save, o 
tarp kuriu radosi ir čigonas. 
Padavė pirmiause bluda kisie
liaus valgė visi o čigonas be 
mieros valgė nepaisedamas ant 
kitu, nori tiktai savo pilvą pri- 
kimszti. kada gerai prikirto, ap 
laižė szaukszta ir jau pasikėlė, 
kad iszeiti sztai atnesza gaspa- 
dine bliuda koszelinos ir kita 
bliuda kiauszinienes. Čigonas 
pasikasė galva, seiles isz bur
nos pradėjo eiti, o valgyti ne
gali, ba pilyas per miera pri- 
kimsztas ir tarė.

— O j gaspadin, gaspadin, 
tu mokejei kaip ta viską paste- 
liuoti nes ne mokėjai ant stalo 
paduoti....

Geras aficieris.

Kalėjimo dažiuretojui dingo 
nuo geležines szepos rakta?. 
Sliesoriaus tuom laik ne buvo

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.

apmokame prisiuntimo kasztus/^^

mieste, kuris galėtu atidaryt 
nes tarp kaliu inkų buvo vienas 
senas vagis — ta paszauke, o 
jisai sulenkiąs vini, neilgai du- 
ravne atidarė szepa.

— Tai vyreli isz tavęs geras 
meisteris 1

— Teip, teip poniai- Matai 
ponas, kaip tai gerai, jeigu žmo 
gus kokio amato gerai iszsimo- 
kina.

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOGZKOWSKI-GOM " g Mabancy City, Pa.

Teisybe.

A. — Del ko kur gilus van
duo, tai vis yra tykus?

B. — Del to, jog tenai mote
res nesimaudo,

į ------- -

Jeigu europines" vieszpatystes paliautu kare ir padarytu 
sutaiką, tai isz Ameriko ant tojo sejmo kuris atsibus Hagoje, 
bus siunstas Jonas W. Garrett isz Baltimore, Md. Garett’as 
buvo per ilgus metus diplomat!szkoje tarnystoje, o laike szios 
kares buvo specialiszku pagialbininku amerikoniszkam aniba 
sadoriui Paryžiuje.

JTOKAI
Sude.. 1SlidžiaEsi apskunstas už I 

vogimą medžiu girioje. Ar tn I 
jau buvai už ka toki nubaustas | 
sudu ?

Apskunstas: — Ne praszau ! 
pono sudžio, igi sziol ant giliu
ko, niekas dą manes nenutvėrė.

Priesz sudže.
—- Asz tikrai. Pakali ponui 

sudžeijjog tasai mane Jiri e vi
su akiu teip kolioja, kad vėluk 
Imtu, man per sunki, pora ypu 
uždavias! »

Apskunstasis:— Tai ko man 
tu žiopli apie tai piripai ne pa
sakei, asz bu ežia tau antausius 
atpliekiąs su dideliu noru.

Vienas sugryžias isz Ameri
ko, nusipirko sau 80 margu 
apie Kalvari je, kuris visa pa- 
redlca ližvede kaip Amerike ir 
karta važiuodamas ant jomar- 
ko, tarė i n gavo berną.

— Ar girdi Jonai, asz tave 
v adysiu Džianu!

-— O kaip asz jus gaspador 
turiu vadyt?

— Kva i Ii s esi!
—; Gerai gaspador.

Szmuila ir Leiba.
Szmuila: Kas girdėt Leibe?
Leiba: Ne gerai! gaspądorel 

uždėjo ikroma su visokiais tavo' 
rais ir visi pas juos eina.

S:-— Ne bijok, ne ilgai tie go 
jei laikys, ba jie apie tai nieko 
neiszmaiio .

L:— Tai vis nieko, nes insodi 
no in ta k romą du vyrus isz 
Ameriko sugryžusius, tai tieje 
visame .paredkavos.

S:—Jeigu teip tai žydelems 
kapores!

A0F.0C

už boHkutę viVor'e :ijd įeitose, 
ąrba ęąĮU.e už.si?a!.yta tiesiai, iš 
*3*. Al). SHCHTHF. & <00.
B—80 WashliigtoB Stfuet, Mew loik.

UTAISYTAS iš formulos- 
, recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nho gėlimo pilvo ii' žarna, ger- 

budėjimo. dusulio. grflvos 
skaudėjimo. v įstojimu apetito, 

H j! šalčio galvoje. cct.. cct., Sutai- 
fi m somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIW-EXPELLER10-
seno ir ištikimo dratigo šeimy
nos, naudojamo visipne pasau
lyje per 'pusę Šimtmečio—-25a

LIETUVIU GĖRIMU SANKROVA.
Szitas apskelbimas suteiks jums gera nuomone apie dideli invairuma Vynu, Llkierin ir-844* 

sankrovoje yra Tiso gerai žinomu ruszin Vynus, Degtiniu 
Jles su didžiausiu atsidėjimu pasirenkame savo Vynus ir Likleriis ir tn<fel

prytoju gaunamu šiltoje sankrovoje. Musu
Akavitu ir teip toliau*.
galime garantuoti Grynuma ir Tikruma isz visu pusiu.

Usztikrinu tamista, kad jeigu 
patrauksi! siki nuok manes tavo- 
ro, tai pasiliksit mano kostuineriu 
įant visados. Asz siuncziu tavora 
ipo visas szalis Arrierikas, ir kiek
vienas isz mano kostuineriu pa
tvirtins už mane.

Orderiu* Iszsiuncziti kuip tik prijimu : ant pirmo 
troino per Express arba I rcitns. kaip norit.

į Asz nelaikšiu už prlsinntima jeigu orderis bus zž
1 $10.00 arba daugiu si.

Asz nelaikau pigiausi tavora už. visus, tiktai geriau 
?si tavora parduodu pigiau ne kaip kiti.
( Par.siirankit nuok mane* linginio Szn&pso po $2.00 
j galioną; gerlaiiHCs ka galima gaut.

Užsisakant gėrimus krosą pinigo! relke prisiųsti Expresso prisuku, krosas prišoku, arba llege 
'stniotu kiiszku. l ž visus gėrimus turi būti užmokėta iszanksto. Keikta pasakyti ar norima.kad plr 
į kės butu pr siųstos ekspresu ar važba

: Konstantinas Stravinskas, 1807 Carson Street, ^S.S. Pittsburg,'Penna.

Montello Correspondence School

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ“ KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules“ 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,“ kurioje radau’kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
Irnygos* išturėjau, tai. vakarais 
ėjau po “spikizes,“ pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas laja, knyga ir ne 
nenusiimi valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa- 
dirbimadeip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 -----Str.

-------- , W. Va.

Jei kuriems atsibodo dirbti szapoi. 
TAI) MOKYKITĖS AMATO AiiKA 
PREKYSTES. Musu mokykla pabaigęs 
gausi paludima, diplomą ir gales len- 
viai gauti darba sztoruose. Mokytis; 
per visa diena mokykloje labai brangti 
todėl galite iszmokti liuosam laike 
savo namuose.

MOKYKLOS KIRŠAI: Iszmokti 
anglisžkai kalbėti ir raszyti $G.00. 
Pradine Aritmetika $6.00. Pirklys! es 
ir Aritmetikos $7.00 Keliaujencziu 
Agentu $25.00. Rubu Pardavėju $10.00. 
Pagal mustv metodą gali iszmokti 
kiekvienas. Prisiuskite keletą sztam- 
pu, tad gausite probos lekcija, isz ku
rios matysite kaip lengvai ir žingedu 

mokytis. Norėdami gauti 1,000 stu
dentu per szi mokslo sezoną, mes 
paskirom dovanas, todėl kurio 
prisiraszys in musu mokykla szi 
menesi, tam duosime dovana la 
muzika. Ant tos- muVkos galima 
in trumpa laika iszmokti grajini. 
Vieni numeriai tos muzikos yra 
ant notų, o kiti ant strunu, pa
žiurėjas in notus numeriu, skam- 
lini tuos numerius, ir iszeina la
bai gražios melodijos kaip geriau- 

yra labai priimnus ir szvelnus. Jas 
Ne vienas su pasigėrėjimu

Perkant ji parsiduoda už $7.50
Uždirbsite

siu muzikantu.Minetos muzikos balsai 
galėjote girdėt teatruose arba viesznamiuose. 
yni pasakęs: “O, kaip graži muzika!

i’eikaiinira 200 agentu, kurie galėtu vakarais pardavinėti.
gerus piningus. Atsiszaukite tuojauspo sziuo adresu:

Montello Correspondence Scholl, Montello, Mass.

Paiki istorije apie “Jonasza Korczaka” yfe
2(12 poslapiu* Preke 35c. VT. D. Boezkowskl-Co. Mahanov City, Pa.

LiSONifl ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI ORIGULi PRIE

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

PILVO LIGOS

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

Gatvė ir No.
Miešti Valstija

Vardas ir pavardė

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, 
Sukrekejimo fitriktura, Pūsles bei Inkstą Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

Dr. J. Russell Price Co.,l.H02 - s so. ciinton st., Chicago, m.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakną Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį,

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser- X. 
gaubiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, ikaipo teisingų draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu~kuomi aš čsu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. MĄo plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirilnęjimų irpatiri- 
tno. Aš atidžiai Siudijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligai, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. A? noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales iriau atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite*man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAL

feno
Ypatiškas x 
Pmešims 
Vilties.

Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti Visai dykai, apmokėta 
pačta justi brangią medikališką knygą.

Vv Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa- 
Sfe®. A kyli aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
■ • 1 kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti—

ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
ąlp I žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusą senu laiku svai- 

x kata, stiprybė ir gyvingumas, jiis turite tuojaus parsisiųsdinti
‘■Į!įL A ž šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo 
į y , I vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimą priežastis ir kaip jusą negalės gali būti prašalinamos.
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SAULE

KADA NOESITE GERA TAVORA TAI PIRKITE PAS 
GUINNANA.

ISZ ROSIJOS

Visi žino kad Model Keystone yra tai geriausias peczius. 
Parduodamas pas Guinana.

Naminei rakandai pirkti pas Guinana visada gerai neszio 
jusi ir gerai iszrodo. Guinanokarpetai ir dyvonai ilgiau ne- 
sziojasi negu kiti.

Guinano siutai ir kotai del vyru ir vaiku yra padirbti 
isz gero materijolo ir per gerus kriauežius.

Visada galite geriaus pinuti siutą ar overkoti pas Guina
na negu kitur.

Guinano yra puikiausias sztorąs visame paviete, pirkti 
moterų apredalu. Didelis biznis moterų siutu, kotu ir kaili
niu. Gražiause apsirėdė moteres ir merginos pirko savo apre 
dalus pas Guinana.

Naujos mados, geras matei i jolas, ir geriausiu kriaueziu 
darbas, padare Guinano sztora populari.szka tarpe moterų ir 
merginu kurios perka gerus siutus ir kotus. Pirkite kailinius 
pas Guinana.

m TI1K.T A Mahanoy City, Mt. Camel,
(jUirNAlN O Shenandoah.

BlagoviesczenSk.— Rusu’Aal 
Tižia iszsiunczia visus žydus, 
(kurie apsigyveno ežia seniau 
aeziu insakymni buvusio Bosi
jęs vidaus dalyku ministerio, 
kun. Szezerbatovo. Daugu
mui iszsiuncziamuju žydu ta
tai reisžkia galutinas praradi- 
Įmas viso turto.

ANT PARDAVIMO '
Geras didelis namas ant W.

(Spruce uliezios, su visoms vy- 
(gudoms, maudykle, maudyne, 
vykados, sziltas ir szaltas van-

idno, elektrikas visur iszvestas. 
'dideli skiepai, didelis kiemas.
! Ant kito galo loto prie \V.
(Maple-uliezios teip-gi randasi 
namas ant vienos familijos. Szi 
tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To-

]del atsiszaukite kagreieziausia James J. Bell Atty, at Law.
(po No. 512 W. Spruce St. 126 So. Main St.

Shenandoah, Pa.
Batumas, (Kaukaze) — Už 

perdaug dideli pakėlimą kainu 
ant invairju produktu valdžia 
uždare visam menesiui vietinio 
milijonieriaus krautuves.

Žinios Vietines
;— Utarninke nupuolė pir

mutinis geras sniegas.
— Tik devinios dienos lig

— Union bankas seredoj isz 
mokėjo $31,300 tiems, kurie oze 
dino piningus per visus metus 
po kelis centus. Yra tai geras 
papratimas ir žmogų priprati
na prie czedimo o ant Kalėdų 
gali pirkti už tai puikia dovano 
lia arba indeti in banka.

— Leonas Daugirda 
cagos atlankė redyste 
les” tomis dienomis. 
Daugirda kitados buvo 
nojaus gyventoju ir pribuvo | 
ant laidotuvių savo tėvelio ku- i 
ris mirė praejta nedelia.

— Panedelije Pottsvilles su 
de likos perklausyta 240 apli- 
kantu ant ukesiszku popiėru. 
Isz t ojo skaitliaus advokatas 
Navakauekas turėjo apie 200.

— Musu lietuviszkas skva- 
jera tai “bizi man,” konia kož- 
na. diena turi padaryti sutaiką 
terp vyru ir bobų teip kaip Sa- 
kimonas. Seredo atsibuvo pro 
va Szimo Galinio isz Brooklyno 
(arti Moreos) už apdaužima ci
ferblato Mikui Tamosziunui, 
už ka turėjo užmokėti už patai 
sima. Stengėsi teip-gi sulai
kyt Katre Bearer su Zofije 
Kuczvara, bet insiutusas bobas 
sunkiau sugadyt ir turėjo nu- 
siiinsti teismą net in sostapyle 
Pottsvilles. Jeigu tiejei, kurie 
nesusitaikis lig subatai, tai 
skvajeris Miliauckas nusiuns 
teismus in suda. Geriau czion 
susitaikyt ne kaip trankytis po 
sudus.

Szv. Vincento draugyste ant 
savo mėnesinio susirinkimo nu 
tarė priyminet naujus sąnarius 
tik po viena doleri. Naudoki
tės isz progos ir insiraszykit in 
draugyste Szv. Vincento. Su
sirinkimas atsibus Nedelioj 19 
szio menesio, Hetuviszkoje 

. mokslaineje. D. 15. J. 19.
Juozas Serockis prezidentas.
— Ant praejto susirinkimo 

Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sana 
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
ko. 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. (t. f.)

isz Chi 
‘ ‘ Sau- 
Ponas 
Maha-

Minersville, Pa.— Buch Run 
peezeje, Mikas Zaprzerebski 
jsz New Yorko, iiudure peiliu 
AV. Bukora. Abudu vyrai pra
dėjo ginezius laike gerymo. Nu 
durtąjį nugabeno in ligonbuti 
o kaltininką in Pottsvilles for
te ca.

SHENANDOAH, PA.
— Ignotas Mikeleviczius, 

apie 61 metu senumo, krito ne
gyvas nuo szirdies ligos laike 
darbo Shenandoah kasiklosia. 
Ejdamas in darba jautėsi gaila 
sveiku. Paliko paezia ir du
sunūs.

— Mete 1904 Home Brewing 
kompanije užprotestavo prie- 
szais Thomas Coal Co. idant ne 
isziminetu angli isz po bravo
ro kuris pradėjo slenkti in že
me. Tomis dienomis sudže 
Brumas nusprendė, jog kompa
nije gali kasti angli jeigu laiky 
sis angliniu tiesu. Toje vieto
je randasi augliu ant trijų mili- 

I jonu doleriu.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS.

mokėdami randa už bile kokia ■ 
Į stuba, jeigu galite pirkti nau- 
( jos mados stuba už neperbran- 
i gia preke. Gyvenkite su savo 
(szeimyna geroj stuboj. Asz( 
tu’ lu uis naujas stabas. Gali-1 
te sziandien pirkt o rytoj insi- 
kraustyti. Turtingo žmogaus ( 
siūba už biedna žmogaus pre-i 

ike. Atsiszaukite pas. (t. f.)

Iszsirmkite banka del savo paczedžiu teip 
atsargiai kaip iszsirenkat savo prietelius.

Smolensk. — Isz miesto Bie- 
lyj praneszama, kad in miestą 
Ūsai sustojo gabeno prekes.

Valgyt i nėra ko — nėra duo
nos, nėra cukraus. Ne degtu
ku, ne žibalo, ne kitokiu reika
lingu gyvenimui dalyku nega
lima gauti. Tik retkareziais 
ant turgaus pasirodo juodi, tar
tum su žeme sumaiszyti, supe
lėję miltai, už kuriuos bet-gi 
reikia mokėti po 3 rublius 50 
kapeikų už viena puda. Ir gy- 

’ ventojai tuojaus tuos miltus isz 
ima — ka darvs neeme.

Danbury, Conn.— Czionais 
oras gražus ir da neturėjome 
szalcziu, darbai eina gerai ir 
žmonis uždirba pusėtinai, isz 
kitur pribuvusiems no sunku 
aplaikyti darbus — kaip del 
vyru teip ir merginu. Lietu
viu czia randasi mažas būrelis 
ir sutikime visi gyvena. Geis
tina butu, idant in czionais at
važiuotu daugiau musu tautie- 
cziu, nes darbu randasi ir ant 
farmu kurie taji darba supran
ta. Norintieje daugiau ajte 
szia aplinkine dažinoti meldžiu 
raszyti pas mane: Mr. Joseph 
Muliolis, 20 Davis Str. Dan
bury, Conn.

Petrograd.—( Pasižymejes 
Rosijos biurokratu tarpe savo 
laiku generolas Kurlov tapo pa 
skirtas perdetiniu visos Besi
jos palieijos.

Kurlov pagarsėjo 1905 m. 
būdamas Minsko gubernatorių. 
Czia ant jo gyvastes buvo padti 
rytas pasikėsinimas. Po to jis 
pradėjo smarkiai eiti augsztyn. 
Stolipino laikais jisai buvo vii' 
szininku rusu žandarmerijos.

Bet kuomet Stolypinas tapo 
nuszautas, tai Kurlov, betyrine 
jant, pasirodė. ■ mnaįsz.yte.s jnj 
suokalbi, suriszta su Stolipino 
nužudymu. Delei to Kurlov 
ka tik nepakliuvo teismo suo- 
lau ir neteko žandaru virszinin 
ko vetos.

Dabar-gi jis vėl liekui vienu 
caro valdžios szulu.

Jurgis Elinauckas.
New Philadelphia, Pa. • CHAS. SCHWIENTD

Kontraktoris ir stalorius.

Stato namus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
darbas g varau lytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Užlaiko skloda visokiu im-, 
portytavotu ii' amerikoniszku 
gėrimu. Gausite pas ji viso
kiu vynini arielku, alaus ir por
terio boksais arba baczkutem. 
Duokite orderi priesz laika o 
ims pristatyta in namus. Busi 
te užganadinti jeigu pas ji pirk 
site. (to 101.) FIRST 

NATIONAL BANK

Opuikus skaitymai!
5 NAUJOS KNYGOS B

g 9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei-

> sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
5 pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ę ralus oigonu” “Istorija isz 1795 
g meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
įt doras ponas” “Girtavimas” Szi- 

y ’'Vjiį ą-e.k.e tiktai 25q,
8 istorijos, 141 puslapiu apie % j 

“Grafas ir meszkininkas ’ “Apie g
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Auktio mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arbs 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
aaazlaite” Preke tiktai 25c,

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

INTEREST PAID ON SAVINGS 
#CERTIFICATES OF

Niagara Falls, N. Y. — No- 
rints czion randasi apie 300 Lie 
tuviu, bet stebėtina, kad jie nie 
ko nepradeda veikti ant tautisz 
kos dienos, vien tik daugiausia 
užsiima girtuokliavimu. Bro
lei ii- sesutes, kelkimės isz to 
miego o griebkime.5? prie darbo 
kurio czion randasi užtektinai, 
kai]> tai prie skaitymo, loszimo 
teatru ir t. t. o tada isz kitu 
miestu pamatys jog czionaits- 
nei Lietuvei teip-gi kruta ir ne 
miega amžinu miegu. Sukrus 
kime ir atsigaivinkime o isz to 
turėsime nauda ir pakialsime 
Lietuviszka vardu visam mies 
te. — Amerikonas.

DIDELIS BALIUS.
Szv. Jurgio Kareiviu drau

gyste isz Mahanoy City paren
gė dideli balių kuris atsibus 
Panedeli pirma diena January, 
ant Lenku sales. Balius prasi
dės 2 vai. popiet ii' trauksis lig 
vėlybai nakezia. Grajis pir
mos klasos orkestrą. Inžanga 
25c. Moterems ir merginoms 
dykai.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

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

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

; PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
j riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
I Krausto Baigtus ir t. t.
į 520 IV. Centre St., Mahanoy City, Pa.

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

ANT PARDAVIMO.
Namas, 6 ruimai, geram pa

dėjime, ant lease žemes, Craigs i 
peczeje. arti Sillmono brekerio. ( 
Didelis lotas, daug vaisingu me i 
dzin, tvartas ir t. t. Atsiszau
kite ant vietos pas

Mrs. D. Burke.

Mahanoy City, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAS 
» ADVOKATAS

E. Vandergrift,,Pa.— Auku 
Lietuviszkoje Dienoje surinkta 
sekaneziai nuo Szv.' Kazimie- 
riaus $100,000; moterų Gendriu ■ 
tęs draugystes $25; S. L. A. Į 
165 kuopa $10; surinkta E. i 
Vandergrift, Leecburg ir aplin
kinėje $907.52.' Viso surinkta 
$1.042.52. Iszlaidu buvo $128. 
33. Iszsiunsta ant ranku komi 
teto $914.19.

Rinkiku komitete radosi 11 
ypatų, kurie paskyrė 35 lietu- 
viszkus rinkėjus ir 25 anglikus. 
Tula draugyste nusiuntė savo 
aukas in nežinoma vieta. Ko
mitetas szirdingai dekavoje au 
kautojams ir rinkikams už teip 
puiku pasidarbavimu ir aukas. 
— J. M. G.

$ Cor Main & Centre St., Shenandoah,Fa. X

« 8 istorijos, 122 puslapiu apie «
3 “Pranuko nelaimes” “Ąudra” S 
S “Kodėl neleido Baltraus m dan S 
S gu” “Bausme už szyksztuma’' g 
g “Mažo sziauoziaus dideli reika- 
y lai” “Dienos kentejimoNantoi” g 

‘‘Netobulas žmogus” Szitos 5
5 knygos preke tik 25o, »

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ Z 
2 tpraszimas isz pirmutines puses X 

szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
/ viszku užlieku, parodo kaip 
S senoviszkos laikose Lietuviai S 
S gyveno, puiki apisaka su pa- 
5 veikslais. 177 puslapiu tik Ž5c «

4 istorijos, 196 puslapiu apie ž 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” S

5 “Lorenas” “Eermega mužiko” S 
5 “Su kuom kas kariauja, nog to % 
g dingsta” Preke knygos 2&o

NAUJAS LIETUVISZKAS

GR ĄBORĮUS

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

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

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

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokt? ang- 
Iiį kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesi jau sflamas liu 
osose valandose. Moki
name per pactą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
name klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High schooled 
kursus. Gražiai iliust- 

_______ __________ ruota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; idčk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th Street, - Chicago, Illinois.

American School 
of Languages

AnetikoniStca 
Mokykla

DYKAI
CHie«eo,tt.iNOi£

Merchants Banking-Trust Co. banka paverezia savo pi
ningus ant inorgecziu ir ant džedžmentu kurias mes žinome 
Mahanojuje ir aplinkinėje.

Namai arba prapertes vis daugiaus vertos negu paskola, 
todėl yra tai sargus indejimas piningo.

Musu paskolos ant prapereziu Mahanojuje yra teip sargus 
lig randaviszki bondsai.

Musu direktorei yra vyrai gėrio supratimo ir patyrė del pa
skolinimo pinigo.

Mes atkreipame atyda ant apsaugojimo. Mes norim ju
sli paezedžius atsargei užlaikyti ir iszsidalyti su uždarbeis su 
savo depositoreis.

Geriaus turėti maža profita isz savo pinigo ir būti apsau
gotas, negu bandyti gaut daugiaus procento ir nežinodamas 
kad pinigai yra atsargei kur ihceti.

Dekite savo pinigus in Merchants Banking Trust Co. ban 
ka o jumis uždirbs procentą, teip-gi inteiiksite prieteliste szito 
naudingo banko, jeigu kada noietumet pirkti namus arba in
fill in koki bizni. - Mes prigialhstame savo prieteliams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

-DIREKTORIAI—
D. M. Graliam, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. U. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavuia

W. J. Milės ’ F. G. Hornsby

QOQOOOOOaGOG©QOOOOO«KXXXXXX)OGOOQCXKXXX>OOOOOOOOGOOOOOO

T ALL NATIONS DEPOSIT BANK |
• ...gu LA1VAKORCZIU SKYRIUM... M
g P* V* OBIECUNAS ir KOMPANIJA g
i 12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
® Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. O

iSWwalS Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesu apie S 
sfiaflįltHSftffi $150,000 ir vartoja szeme iaike apie milijoną dolieriu o 

ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už bu- v 
iaupiutus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus S 

įfS'iHsiį *n visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko o 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu Q 
’r kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- g 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. V

OCXXXXXM^OOi^OCMXXXJOOOOOCOCOOCCOOOOOOaCOOOOOOOGCOOOOO

if«Apysaka isz Lietuviu^Senoves Gyvenimo 
1 O III Hili I d 8U P^eiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

LIETUVISZKAS PASAKOJUS
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.)

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

(BALTRUS S. YANKAUS

1 Skaitykite! |
S gaus 5 isz virez-minėtu knygų, « 
% arba $1.25 vertes knygų už $1.
5 Raszykite kokiu norite. Mes S 
8 siusime knygas per paozta ir g 
S apmokame visus kasztus. Galite « 
g pirkti kiek norite, Visos knygos
2 yra geros ir kožnam jie patiks. % 
y Raszykite azendie, AdreSavokit
« W. D. Boczkowski-Co.
j Mahanoy City, Pa. 'A

S

ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

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

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

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

V f H-I I 1 COPXR.ICHT

Užlaiko vi šokiu Amerikcniszku ir Tinpo- 
rtavotu Geri nu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu 2)ri tku, Vinių. Porterio ir t.t. 
Perkanlie .. pristato dykai tiesog in namus. 
Jaigukada priteikęs bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir busite

> visame užganėdinti.

Mes tu knygų neperdaugiause tarime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Faukszti 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 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti^ Sznniti lo

jali, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka .uieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

serganti jin Tęva
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Kai-alius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Areli?.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
V ai tiekus.

ne-

Sztuocziaus duktė.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akia.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbos o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvaa
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 duslia vaikszcio 

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

teris išzgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo iieszkot.
Apie Durni u ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
^■3^ Szita Knyga perkupcziaxns arba agentam, 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio
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