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ŽUDINSTA GARSINGOS SU- 
TERSZTOS BALANDĖLĖS 

GRACE ROBERTS.

Turėjo daug ženklyvu “sve- 
cziu, ’ ’ terp kuriu yra nužiū

rėtas žudinstoja Charles 
Kaier isz Mahanoy 

City.

Philadelphia.— Ana nedelia 
likos nužudinta garsinga “su- 
terszta balandėlė” Grace Ro
berts, kuri priiminėjo pas save 
daug ženklyvu vyru o terp ku
riu radosi ir Charles Kaier bra- 
vorninkas, isz Mahanoy City, 
Pa.

Detektivai dirba diena ir 
nakti iszrasti žadintojų tosios 
balandėlės. Kas tikrai jiaja 
nužūde tai palicije neiszduoda, 
nes badai didelis nužiūrėjimas 
puola ant Kaiero, kuris buvo 
vienas isz geriausiu prieteliu 
nužudintos merginos. Kaip ta 
sai viskas užsibaigs tai nežine, 
nes Kaieris tvirtina, jog Phila
delphia neapleis pakol tikra žu 
dintoju nesuseks.

Kožna pati Amerike privalo 
turėt po tris vaikus.

New York.— Daktaras Ro- 
kertas Sprague isz Massachu
setts© agrikulturiszkos kolegi
jos turėjo prakalba priesz Ame 
rikoniszka generaliszka drau
gavę, kuriame iszrode, jog 
Amerike žmonis labai pradėjo 
mirti, o idant užlaikyti skait
liu gyventoju, kanecz kožna 
motere privalo turėti mažiau
sia po tris vaikus, nes prieszi il
gai susimažins gyventojai, nes 
isz Europos dabar imigrantai 
neatplaukia. Merginos ku
riuos is'zeina isz arigsztesnio 
mokslo, vos puse tik iszteka, o 
tosios ka ir apsiveda, tai neturi 
daugiau kaip po viena kudyki.

Vargszu serga daugiau kaip 
turcziu.

Milwaukee, Wis.— Miesto ;kyta czionais per paczta kelis
sveikatos departamentas prune 
sza savo metiniam raparte, 
buk tenais, kur daugiausia yra 
apsigyvenusiu turcziu isz tuks- 
tanczio gyventoju serga tik 8; 
ypatos, o ten kur daugiausia 
randasi apsigyvenusiu vargin
gu žmonių ant kožno tukstąn- 
czio gyventoju serga 23 ypatos. 
Priežastis tame žinoma yra ne- 
dateklius ir stokas piningu ant 
gydimosi.
Milžiniszka dirbtuve amunici

jos Amerike.
New York.— Jog Amerikas 

turėtu kada kare, tai dirbtuves 
amunicijos, Bethlehem Steel 
Works, kuri yra didesne už 
Kruppo dirbtuve Essene, Vo
kietijoj, butu atiduota del ame- 
rikoniszko rando. Teip iszsi- 
tare prezidentas Schwabas. 
Bethlehemo dirbtuve iždirba 
milijoną szuviu kas menesi ar
ba puse daugiau kaip Kruppo. 
Neužilgio Schwabas statys fab 
rika už $4,500,000 kur dirbs mil 
žiniszkas anuotas.
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Karanza spyrėsi isztraukimo 
kareiviu isz Meksiko.

Washington, D. C.— Prezi
dentas meksikoniszkos kamisi- 
jos aplaikeš nuo Karanzos at
sakymą in reikalavimą pasira- 
szyti po protokolu, padarytu 
Meksikos Suv. Steitu susitaiki
nimo kamisijos. Karanza rei- 
kalauje idant Amerikas kagrei 
cziausia atszauktu savo kariu- 
menia isz Meksikos. Karanza 
daug norėtu, liet mažai aplai- 
kys.

“Cigarines bombos” siunczia- 
mos per paczta.

Los Angeles, Cal. •—• Aplai-

Prisižiurinejo puikioms blaus-
doms merginu ir neteko 

$3,500.
Chicago.— Petras Žyla dirb

damas fabrike likos sužeistas; 
ir kaip tvirtino neteko regėji
mo. Kompenszeiszion koini- 
sije pripažino jam už tai. $3,- 
500. Kompanijos advokatai 
ne buvo užganėdinti isz nu-' 
sprendimo sūdo tvirtindami 
Imk Petras mato gerai ir tik, 
nori isziiaudoti kompanija ant 
keliu tukstancziu doleriu. 
Idant savo nužTurejima už
tvirtint faktais, - paliepė novos 
parengti krutamosius paveiks
lus ant jojo kiemo, nes tai buvo 
tinkamiausia vieta. Petras 
nieko tame nenužiurinejo. į 
Paženklinta diena suvažia
vo keliolika aktorių ant Petro 
kiemo, tferp kuriu radosi pato
gi mergina. Pradėjo nutrauk
ti krutamuosius paveikslus o 
patogi mergina pradėjo rodyt 
savo riebias blauzdas lig keliu. 
Petras prisižiurinejo puikioms 
kojelėms merginos ir net su del 
nais plojo. Tame “aktorei” 
(o buvo tai isztikruju kompa
nijos detektivai) apspito Petrą 
szaukdami, jog turi labai gera 
regėjimą ir kodėl melavo sude, 
jog nieko nemato ? Petrukas 
susiprato isz savo klaidos, bet 
užvelai. Sudas atmete nu
sprendimą iszmokejimo jam 
3,500 doleriu, o jojo advokatai 
innesze vela nauja teismą už 
kompenszeiszion.
Visi Suv. Valstijų gyventojai 

turės kareiviauti.
Washington, D. C.— Ka tik 

tapo paskelbta slėptas apie du 
menesiu praneszimas, jog ka
res metu Suv. Valstijų kares

pakelius “cigariniu bombų,” 
kurias kas tokis iszsiunfe ženk 
lyvoms ypatoms. Žmonis ap- 
laike tokius cigarus nieko pik
to neprijausdami užrakindavo 
ir likdavos sužeistais. Randa- 
viszki detektivai jieszko siunti 
kus tuju “bombiniu cigaru.”

Ppiki statistika mieste 
Chicago.

Chicago.— Tamoszius Kil- 
bridge prokuratorius iszrodo, 

i buk mieste Chicago, vienas api 
pleszimas žmonių ant ulicziu at 
sitinka vidutiniszkai kas sze- 
szios valandos; žmogžudysta 
papildoma kas antra diena; va
gystę su insilaužymu in namus 
atsitinka viena kas tris valan
dos; savžudinscziu papildoma 
po dvi ant dienos; vagyscziu 
viena. kas penkiolika minutu; 
kokis nors triukszmas ant uli
cziu atsitinka kas szeszios se
kundos ir aresztu buna po vie
na kas septines po puse sekun
dų. '

departamentas prezidento lei
dimu gali paszaukti eilesna 
kiekviena Suv. Valstijų gyven
toja amžiui nuo 18 iki 45 m. be 
jokio praszymo, kad komgre- 
sas leistu valdžiai tatai padary 
Ii. Laisvos Amerikos pilie- 
eziu likimas, vadinas, atiduo
tas in . valdžios rankas. ■ Suv. 
Valstijų valdžia ingaliojania 
nemažesne spėka ant visu sza- 
lies gyventoju, kaip rusu caro 
valdžia.

Neviena ypata užmuszta ant
P ennsylvani j os gel ožkeliu.
1 larrisburgli, Pa.— Laike 

1916 meto Pennsyl tani jos ge- 
ležkelis perveže 553,890,063 pa- 
sažieriu o in laika trijų metu

■ v ■' ■ ■ įfki ■ne uzmusze nė*vienos ypatos. 
Tasai geležinkelis turi 27,000 
myliu geležinkelio. Pasažie- 
riai keliavo 15 bilijonu myliu 
arba 150 kartu tolumo nuo že
mes lig saulei.

Pennsylvanijos gyventojai už
augo ant 8,522,017.

Washington, D. C.— Censu- 
so bjuras apgarsina, buk Penn
sylvanijos gyventoju pasidau
gino szimet ant 856,906. Mete 
1910 gyventoju buvo 7,665,111. 
Sekantiėje miestai pasidaugi
no ant:

1910 1916
Allentown..... 51,913 63,595
Altonna........ 52,127 58,659
Bethlehem..... .12,837 14,142
Braddock ..... 19,357 ' 21,685
Carbondale... 17,040 19,242-
Carnegie....... 10,009 11,692
Chambersburg 11,800 12,380
Coatesville... 1.1,084 14,455
Connellsville... 12,845 15,455

' Dubois.......... 12,623 ■ 14,665
; Dunmore....... 17,615 20,776

57 ypatos lincziuotos praeita 
meta.

Tuskagee, Ala.— Praeita me 
ta lincziuota Amerike 57 ypa
tos už visokius prasižengimus, 
isz tojo skaitliams buvo 50 nige 
riu, 4 baltieje ir tris nigerkos. 
Lincziavimu atsibuvo Alaba- 
moj 1, Ąrkansuosia 4, Floridoj 
8, Georgijoj 14, Kansuosia 1, 
Kentuckey 2, Louisiana 2, Mis
sissippi 1, Missouri. 1, N. Caro
lina 2,Oklahoma 4, S. Carolina 
2, Tennessee 3, Texuosia 9.

Nauji pusdoleriai ir kvoteriai
Washington, 1). C.— Tomis 

dienomis likos prasklaidyti 
nauji pusdoleriai ir kvoteriai. 
Nauji piningai iszrodo grąžei. 
Nauji, deszimtukai jau mM se
nei pasklydo po Amerika.

SUDEGIMAS MASONISZKOS PRIEGLAUDOS WICHITA,KAN. KURIOJE SUDEGS 
KELIOS YPATOS, KAIP APIE TAI BUVO PRANESZTA PRAEITAM NUMARI.

Nigerka dagyveno lig 120 
metu.

Ottumwa, Iowa.— Marya 
Talbot, nigejka, apvaiksztine- 
jo savo 120-metinias varduves. 
Senuke atsimena, gerai seno- 
viszkus laikus, nes gyveno da 
už nevalninkystes laiku. "Aim 
visa meta pergulėjo lovoje, o 
kada jaucžesi sveika, tai užsi
ima darbu, akis turi sveikas, 
tik rankos labai dreba.
Nenorėjo priimt $100,000 nuo 

mirusios uoszves.
New ATork.r— Charles Sherill, 

buvusis ministeris isz Ameriko 
in Argentina, tomis dienomis 
neprieme palikto turto po mi
rusiai uoszvei, kuri jam paliko 
szimta tukstancziu doleriu. 
Palikta turtą užrasze savo pa
ežiai.

28 METAS

ISZ V1SUJĮZAL1U
Arkliena po 39 centus už švara.

Beilinas.— Isz priežasties 
pabrangimo arklienos ir ka i 
josios mažai randasi, mėsinin
kai pardavinėja jiaja po 39 cen 
tus už švara. Arklio kepenas 
ir deszros teip-gi ženklyvai pa
brango.

Kviecziai susimažino ant 25 
procento.

Rymas.— Terptautiszkas in
stitutas ukystes apgarsino, buk 
szimet kyiecziu mažiau užderė
jo ant svieto ne kaip už praeitį 
meta. Argentinoj surinkta tik 
tai 70 milijonu buszeliu, AuS- 

I tralijoj 135 milijonus buszeliu, 
' Amerike, Kanadoj, Anglijoj, 
Indijoj, Japonijoj ir Europoj 
surinkta 2,500,000,000 arba 25 
procentai mažiau ne kaip 1915 
mete.
Tvanas paskandino 150 ypatų 

Australijoj.
London.— Arti szimtas pen- 

■kesdeszimts ypatų nuskendo 
1 tvane Ciermonte, Queensland©, 
Australijoj. Lig sziam raszy- 
mui surasta 80 kimu. Blędes 
milžiniszko^ Vanduo pakilo 
mieste ant devynių pėdu ir tai
teip staigai, jog gyventojai ne
turėjo mažiausios progos gial- 
betis.
46 ypatos žuvo ugnije paikszu 

name.
Quebec, Kanada. — Katali- 

kiszkoje priglaudoje del paik
szu Szv. Ferdinando pakilo ug
nis, kuri sunaikino narna lig pa 
matu. Ugnije žuvo 46 ypatos 
terp tuju ir viena miniszka. 
Priglauda buvo po prižiūra 
Mielaszirdinguju Seserim .

MINEMIS LIETUVOJ.

§ New York.— Kriaucziu 
straikas užsibaigė pasekmin
gai. Visi sutiko ant nauju isz- 
ligu ir sugryžo prie darbo.

§ Petrogradas.— Badai mi
lukas Gregoras Rasputinas, ca
ro rodininkas likos hužudintas 
per auksztas ypatas.



KAS GIRDĖT?
. Aplaikerne tomis dienomis ži 

nia nuo dideliu krautuvių kny
gų, buk visos lietuviszkos mal
daknyges jau iszsibaige ir ne
gales, juju dastatyti pakol ne- 
užsibaigs kare, o tosios ka ran- 

. dasi pas kupezius konia du 
kart tiek pabrango. Ka darys 

: žmonis be lietuviszku malda
knygių? Nesirūpinkit, redys- 
toje ■’Saulėje” da randasi di- 

. delis zopostis knygų.
♦u te —-------- ■ ’

Amerikoniszki fabrikantai 
< - kas metas padirba czebatu ir 

■czeveriku už $500,000,000. Fab- 
Va rikai yra verti $297,609,000 ku- 

riuosia sunaudoję visokio ma- 
c ; terijolo ant padirbimo apsiavi- 

:tnu už $382.111,000. Darbiniu 
tams užmoka algų $138,446,- 

■ m0OQ, dirba tosia dirbtuvesia
’ ■'’■ "• 206,089 darbininkai.

Žinunai apskaito, (o gal ne
turi svarbesnio užsiėmimo) 

'".kad, jeigu žmogus augintu 
pifšztu nagus lig 70 metu am- 

' ' žiaus, tai nagai užaugtu ant 7 
pėdu ir 9 coliu. Reikia žinoti, 

' ,J 'jbg nagai ant deszines rankos 
auga grėicziau ne kaip ant kai- 

j1 i A .. ,feses.

Suvienytųjų Steitu pacztas
* vi

-mmif
.........j ,per Kalėdas ir Nauja Meta per

leido per savo rankas. 125,000,- 
. , 000 pakeliu. Taji paczta ture-

. ■ tu gabenti 1000 vagonu, po de- 
szimts tonu kožname. Mene- 

___  _ sije Decemberio parduota mar- 
, R.: , įkįp ..už $15,000,000.

■iDii mndTfraeita meta Luzernės pavie 
i. te atšibhvb nemažiau kaip de- 
ov.'.zb -yyniolika žudinseziu. Už tąi- 
rnra; • se.*vžudihstes tik vienas prasi

žengėlis likos nubaustu ant mir 
ties. Matyt kad fenais ‘,‘džiu- 
res” ir sūdąs netiki nubausti 

.f.: .žmogų už atėmimą kitam gy- 

.in: yasezio.

■’ " Amerikoniszkos kasiklos iž
dą ve isz saves visokio minero- 
lo praeita meta ant trijų bilijo
nu doleriu, kaip danesza sekre
torius Lane geologiszkos drau
gavęs. Vario iszkasta už $520,- 
000,000; geležines rudos $.178,- 
000,000; anglių iszkasta 75,- 
500,000 tonu.

V

Pirmutini meta kada prasi
dėjo teip žinoma “kompenszei- 
szion tiesos” iszmoketa $4,- 
259,619,71 del sužeistųjų dar- 

' bininku ir tiems, kurie sirgo 
daugiau kaip 14 dienu. Už 
mirties iszmoketa $2,817,974,- 

,18.

Mirtis turėjo gana puikia Ru 
gępjuczia 1916 mete, nes ženk- 
lyviausia ypata paėmė Austri
jos ciesorių Franciszku Juozą- 

’<į5 ‘j.’ ■ * .r? j
pa. Tukstanezius paėmė ant 
kares lauko. Terp ženklyves- 
niu ypatų tame mete mirė pro
fesorius Mecznikovas Paryžiu- 

, ję profesorius Muensterberges, 
daug ženklyvu aktorių, pralotu 
kątalikiszkos bažnyczios, raszy 
toju kaip Harding Davis, Hen- 
rykis Sienkcyieziu's, Riley ir 
Jack London.

Pranaszaviniai inspetoju at- 
" ęities iszbure, jog ciesoris Wil- 
helmas iszejs isz proto arba 
bus paimtas in nelaisvia po pa
sibaigimui kares.

, , Sztai ka moteres kalba in sa- 
n ■■ ■ '■■■

vo. vyrus po szliubui:
1 menesi;— Jau vela iszeini. 

..,VJPasilik su manim nors trumpa 
valandėlių.

,.3 ^^.^nienesi:— Iszeini? Neuž- 
Iru k ilgai, nubodu.man be tą- 

ves duszele; Sugryžk tuojaus.
3 menesi:— Sziandien atėjai 

angszcziau namon, teip ?
4 menesi: —Pasakyk man 

ant tikrųjų kada sugryžszi 
idant žinotam

5 menesi:— Sziandien su
gryžszi vėliau, pr ne?

6 menesi:— Geriau nesku
bink teip anksti namon nes už- 
baigkie savo reikalus pirma.

7 menesi: — Greitai iszeini?
8 menesi:— Ko teip sėdi na

mie kaip kokis žioplis? Ar-gi 
ne turi jokiu reikalu mieste?

9 menesi:— Bijok tu Dievo, 
iszeik valandėlių in miestą, nes 
man perszkadineji gaspadorys- 
teje.

10 menesi:— Kad tave vel- 
nei tu molini puode, sėdi namie 
ir man tik perszkadineji dar
be.

11 menesi:— Traukis szalin, 
negaliu ne su kainiinka pasikal 
bet žodeli.

ISZ KARES LA ŪKO
Kruvini musziai ant Kankazo.

Petrograd. — Turkai užklupo ant rusiszku pozicijų ap
linkinėje Petrokaloja ant Kaukazo, bet po trumpam musziui 
likos atspirtais sudidelems bledems. Aplinkinėje miesto Musz 
rusai iszgujo Turkus isz juju apkasu, užymdami juosius ir pa- 
ymdami daugeli in nelaisvia. Aplinkinėje ežero Van rusai po 
trumpam musziui paėmė kaima Attman.

Austrije nori taikintis atskyriam-
Londonas. — Naujas Austrijos ciesorius Karolius, kaip 

paskalai skelbia, geidže padaryti atskira taika su Italais. 
Austrijai pradeda grasinti badas, o karalius yra pasirengiąs 
duoti Italams ka tik panorės kad tik susitaikintu. Norints ir 
Italams “pienas su medum” nuplaukia, bet nenori atsimesti 
nuo savo draugu ir daryti atskyrium pakaju.

Daugelis rusiszku kareiviu žuvo su laivu.
Berlinas. — Telegramai in czionais skelbia, buk visas 

pulkas artilerijos susidedantis isz 1500 kareiviu, nuskendo su 
transportiniu laivu ant kurio plauke. Laivas nuskendo nuo 
ėkšpliozljos. Nelaime atsitiko Baltike mariu, prie Finlandi- 
jos pakraszežui. Apie tūkstantis arkliu nuskendo. Tik 50 ka
reiviu iszšigelbejo.

Ant kokiu iszligu taikinsis alijentai su vokiecziais-kitokiu 
nepriyms.

London. — Sztai ant kokiu iszligu taikinsis alijentai pa
gal prisiunsta žinia in Washingtona ant pareikalavimo prezi
dento Wilsono. Trumpai raszant tai tosios iszlygos yra sekam 
ežios:

Taikos iszligos turi prasidėti nuo prasidėjimo kares, arba 
apleidimas visos žiemines Francuzijos, Belgijos ir Luksember 
go ir atidavima visos žemes užgriebtos nuo Serbijos, Rumuni
jos, Rosijos ir Montenegros.

Alzacija Loteringa turi būti atiduota JFrancuzams. Da- 
niszka dalis Shclesvigo-Holateino sugražinta turi būti Denmar 
kui; Poznanins, Lenkiszka Prūsija ir Lenkija Lenkams ant 
sutvėrimo karalystes pagal prižadejima caro.

Slavėnai Rosijoi, Hercegovinoj, Dalmatija. Kroatia ir t.t. 
bus sutverte viena karalysta.

Cžekije pasiliks neprigulminga vieszpatista.
Rumuniszka dalis Transilvanijos bus priskirta prie Rumuni 
jos.

Visas austrijokiszkas Tyrolius, Istra in kitas dalis Aus
trijos, kurie paeina isz italiszko kraujo, turi būti sugražint1 
Italijoj.

Turkai turi atyduot Konstantinopoliu ir suspaudas Ro 
sijoi.

Armėnai pasilks po Rosijos apgloba.
Arabai aplaikis liuosybia, o Sirije Maža Azije ir Mezopo. 

tamia turi būti po apgloba visu vieszpatyscziu.
Vokiszkos kolionijos pasiliks alijentams, piningynis atli- 

ginimas už padarytas bledes Belgijoi, Francuzijoj, Monte
negro ir t.t.

Visa vokiszka f lota turės būti padalinta del visu alijentu. 
Gvarancija jog vokiecziai daugiau nesigriebs už ginklu Euro
poje. Kiel kanalas turi būti atidarytas del visu europiszkm 
sklypu, Amerikui ir kitiems.

Ar vokiecziai ant tokiv. iszligu sutiks, tai ateitije dažino- 
sime.

Vokieežiai nepasiduoda Rumunijoi
Berlinas. — Suvirszum du tukstanezius rumuniszku ir 

rusiszku kareiviu likos paymtais 'per vokieezius in nelaisvia 
aike musziu Rumunijoi. Priek tam paėmė daug kariszko ma- 
;erijolo ir amunicijos.

Allijentai paėmė daug in nelaisvia praejta meta.
Parižius. — Mete 1916 allijentai paėmė 5^2,783 vokie- 

ežiu in nelaisvia. Padalinant taji skaitliu, tai Prancūzai pae. 
me 78,500 vokiecziu, priskiriant 26,660 tik prie Verduno. 
Anglikai paėmė 40,800; Italai 52,262; Generolas Saraila Ma- 
kedonijoi paėmė 11.174 Bulgaru, Turku ir vokiecziu.

Mete 1916 allijentai paėmė 5^2,783 vokie-

Metas po szliubui: —Kad bu 
tau tavęs nepažines, esmu pri- 
riszta kaip arklis prie stulpo. 
Mano gyvenimas tikrai užtru- 
cintas su tavim. Kad nors 
karta pastiptum!

Laikrasztis World apskait- 
liuoja, kad suma visu dovanu, 
kurias kapitalistai Kalėdoms 
iszdalijo savo darbininkams, 
sieksianti $400,000,000. Bet 
laikrasztis tasai neapskaitliuo- 
ja, kiek milijonu doleriu kapi
talistai prisiplesze parduodami 
szimet visas gyvenimo reikme- 
nas kuone dvigubai brangiau, 
negu kitados.

Hudson Henrykis, anglisz 
kas laivorius pirmiausia atra
do taja upe New Yorke, 1609 
mete, o 1910 mete inlunke pra
minė Hudson Bay

SAULE

NAUJAS ISZRADIMAS

Pasakorius

* Mariuosia randasi tiek 
druskos, jog galima butu už
dengt visa Amerika ant 8,500 
pėdu storio.

Iirrautims Par'ze(‘um_° Į “Lietuviszkas Pasakorius jin 
bankas likos uždėtas mieste I i- į labai sugraudino, 
ladelfijoj, Pa., mete 1816.

Vardas

D. Boczkowsld-Co.

Staugia szunelis bndoja, 
Gelbėkite mane bedoja, 

Teip boba mane spaudžia, 
Jog net szunelis staugia.

Submarina atgabens gromatas 
in Amerika už 48 centus.

DYKAI
cmuae.iuMOit

American School 
of Languages^

AmerikoniSkO'
Mokyki*

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,

PIRMAS PAVEIKSLAS PARODANTIS MIRUSI AUSTRIJOS CIESORI FRANCISZKU JUOZUPA GULINTI GRABE 
SZV. STEPONO KATEDROJE VIEDNIUJE.

Berlinas.— Ateityj vokiecziu 
submarina Deutschland ir kiti 
■tos ruszies laivai gabens ir 
laszkus isz Vokietijos in Suv. 
Valstijas. Be paprastu krasa 
ženkliu, kokie reikalaujama lip 
dinti ant laiszku, siuneziamu 
krasa ir kurie kasztuoja adre
suojamiems, užrubežin laisz- 
kams '5c. už kiekviena laiszka, 
gabenama submarina bus dar 
imama special e mokestis — 48 
centai. Be to, tokis laiszkas 
neturės sverti daugiau, kaip 
20 gramu. Jei svers laiszkas 
daugiau, - negu 20 gramu, tai 
reikes mokėti dar po 48c. už 
kožnus 20 gramu. Laiszkai 
bet-gi negales būti sunkesni 
kaip 60 gramu.

Kadangi sziuo laiku laiszkai 
isz Vokietijos in Amerika vaik 
szczioja labai pamažu — tan
kiai iszeina net 6 menesiai kol 
laiszkas isz Vokietijos pasiekia 
Amerika — tai mainoma, kad 
norineziu siuntinėti savo laisz- 
kus submarinomis, bus labai 
daug, nežiūrint brangumo.

Ne uždengei gerai kreiga, 
Tai vanduo in grinezia bėga!

Jeigu bėga, tegul bėga, 
Tegul ir mano boba ižbega. 

Jeigu to džiaugsmo sulaukezia, 
Tau visa stogą apnuogyczia.

Ant pardavimo farmeriszki 
padarai.

Isz priežasties mirties mano 
vyro ir kad neturiu kam ap
dirbti, fanuos esmių priversta 
parduoti 1 karve su versziu, 
karieta, roges, pleczkas, žagria 
ir kitokius dalykus reikalingus 
ant farmos. Parduosiu kanuo- 
pigiausia. (t. J. 9.)

Mrs. Mary Mandziarski.
435 Church St. Minersville, Pa.

ŠTAI TAMSTOS PROGA
Greitai išmokti ang
lų kalbos. Su pagelba 
šios mokyklos, Tamsta 
išmoksi Angliškai kal
bėti, rašyti ir skaityti 
visai nesijausdamas liu 
osose valandose. Moki
name per pačtą visose 
dalyse Amer. ir Kana
dos. Tuos, kurie gali a- 
teiti į mokyklą, moki
namo klesose, dieno
mis ir vakarais. Čia 
galima išmokti Gram
mar ir High~ schooles 
kursus. Gražiai iliust-

__ -___ mota, su daugeliu pa
aiškinimų ir patarimų Katalogą siunčiame 
dykai; iddk keliąs markes prisiuntimui.

AMERICAN SCHOOL OP LANGUAGES, 
1741 W. 47th Street, • Chicago, Illinois

Dekavoje % 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 szauke 
si pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

apsireiškia prus strbotinai pasekmingu Ae 
nuo y limo pilt o ir z imu, yer- 
kits skuodi'jirnu. dusuliu gali os 
skaitdi'jimo. n įstojimo apetito, ji 
šalčio pairo}'?, eat., ęct., Šutai- 11 
somas’ i'šdirbėju labai pagarsėjusio sj

PA!N-EX?ELLERIO- | 
seno ir ištikimo draugo šeimy- 
dos, naudojiinio visame pasdu- g 
lyje įht jiusy šimtniečio....25c.
už bonkutę visose aptiek ošę, g 
.arba gulite už.-.isakyti tiesiai iš g 
!• 7. AD. BICHTEFv & CO. g 
*4-80 Washington Street, New York, g

Lietuviszkas

Labai Puiki ir Didele Knyga
Talpina 88 Visokiu Gražiu609 DideiiufPuslapiu

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

Sutaisytas sš formuios- 
reeeptt); suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Priymkite 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 minutu, nes per 
aszaras negalėjau tol iaus skai
tyti ir nugalėjau matyti litaru. 
Da 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.

Ulyczia

Miestas



SAULE

Petronėle lauke ateinanczio Stepo kuris žadėjo su jiaja sueiti užmiestije. — Kur yra Stepas ?

—- Kaskart geriau, sztai ir ketvirtas beprotis! — pamisli- jau.. — Na, mielas, Liudvike, paliauk besijuokęs, nuvesk mane pas randytoju.Su ddžiu gabumu prigelbejo man Liudvikas persivilkt isz pakeliavingu rubu in naminius; pasakius teisybe, buvo labai paklusniam ir nusižemine- jencziu, paguodone atidavinėjo man, kaipo savo duondaviui, ar ponui, kuopriderencziausiai, bet po kožnam mano žodžiui, ar savo vis juokėsi ir kvatojo.Nuvedus jam mane pas ran- 
liufflu. iioiT" ■Pasilikt tik su randyto-

1 > k•j- ’Bandytojas galejes turėt apie keturesdeszimts metu amžiaus ir buvo puikios iszveizos; usus turėjo juodus didelius, tokios pat spalvos pavarytus, kakta augszta apskryti, akis smarkios juodos, augszto ūgio ir stuomeniu gražaus, normali szko. Isz visu savo krutėjimu panaszus buvo labiaus in virszininka kokio ministerijos bjuro, neg’ in randytoju vieno dvaro.Patyręs, kad esmių nauju po nu, linkėjo man geros klotes ir sekines, pridurdamas, jog randu vislab židincziam stovije.• Mires ukevedis buvęs tobuluagronomu ir inkurinejo visokius pagerinimus kokius tik naujausias sistemas ukevedys- tes gauti gali. Kalbėjo man apie plūgas (arklius) Hovardo, apie kulemas maszinas Klayto- no, garu varomas, kurio pajie- ga liginasi su pajiega keturiu geriausiu jaucziu, apie valima pjuvu isz negeru žolių, apie pu- dima ir mėžimą dirvos, apie žo- Jia espartero; apie angliszkas kiaulias, apie avinus rambou- lietus, apie karvias be ragu, ku rios pieno duoda vieno melžimo dvideszimts litru, apie ap- rasojinejima pievų ir apie daugeli, kitokiu dalyku panesziu, apie kokius senei svajojau.Vislab tas yra dabar manu savastia, insteigta, parūpinta, inkurta ir vislab grąžei bujoja ■ ir žydi.Darbininkai susipažinę su tuom apsipratę ir nereikia nieko mokint, kaip su kuom, tur apsieitinet, kaip ka daryt. Isz tikro galiu būti visiszkiausiai užganėdintas isz savo pirkinio. Viskas tas buvo nuo senei mano idealu. ■ Isz to džaugsmo ir užsigane- dijimo is^siemiau cigara, idant užsirakini.

Nužvelgus tai ponui Makleriui (teip buvo vardu raudyto- jus) lig nusistebeje, bet"pradėjo manes mandagei praszyti, idant jio akyveizdoja uerukin- cziau.Paslėpiau tuojaus mano de- žele in kiszeniu. “Jsztikro ne bagas tur silpnus plauczius —- dusuli — pamslijau sau — ir negali užgaut durno. Tiek to! savo kambariuosia parūkiusiu.— Viskas man ežia patinka labai — tariau in savo rėdytoju, — tik vien turiu stebėtis keistumu czionikszeziu žmonių, argi to ju elgimosi priežastim butu oras czionaitinis, bei vanduo? Kožnąs isz j u turi koki skirtinga asabiszkuma; važnyczius visu keliu žliumbė, užklausus man ko verkia iszreisz- ke atvirei priežastį savo gailesnes, girdi savo broli nužudęs; atidarytojas jojo ant lazdos, nei ant arklio, pirma mano karietos; miszksargis žiurėjo ant. manes kaip kad butu mano ponu, o ne asz jio, o kamardinie- ris nuolat juokiasi be jokio reikalo.Bandytojas pažvelgė ant manes su stebejimusi.— Tai advokatas ponui ne pasakojo, kaslink to? — užklausė.— Ko-gi?— Kas link czionikszeziu žmonių tarnaujancziu. Juk tai buvo sanlyga dalyke pardavys- tes. Labai gerai, gerai isz jio szalies. Dar’tęs žinomas daigias, per vėlai. Beikia tau žinot, malonus pone, jog ežia tie visi žmones beproeziai. Velionis grovas mėgo to skyriaus žmones ir prisirinkti sau tarnu —beproeziu; tyrinėjęs ju papai kinta, studijavojo ir gydės, juos su tikrai stebėtinoms geroms pasekmėmis. Savo iszmintin- gu, kantrum ir sumanum apsiejimu su jeis, padare juos iszti- kimais tarnais ir naudingais žmonėmis. Važnyczius, da- leiskim, buvo teip didelei papai kės, kad tris kartus jau norejes papildyt patžudyste. Velionis ponas vienog davedes jin prie to, kad visiszkai nusiramino ir tik verkia už savo broliažudys- te, kurios suvisai nepapildęs.— Tai-gi, neteisybe, kad savo broli nužudęs.— Teip, visai neteisybe. Jis niekad brolio neturejes ii- neturi. . Atidarytojas tokiu visisz- ku idijotu buvęs, kad ir pats valgyt nemokejes; per sistema gynimo grovo, tape naudingu žmogum. Miszksargis buvęs pasiutusiu; atgabenta jin in czionais saituosia apkaustinta, nes kandžiojo visus, kas link jio prisiartino, ir dūko baisu- lingai, grovas pataikęs jin vienog nuramdinti, iszgydinti ir padaryti tokiu paklusnum, jog ant kožno paliepimo pono, pasi renges eit nors ir gyvas in ugnį, dabar tik pas jin pasiliko da toji puikybe ir pasididžiavimas ,kuom atsižymi kiekvienas paikszas, bet jis ir tamstos kiaušis, kaip klausė savo mirusio pono. Kamardineris lape atgabentas in czionais kaipo ne iszgydomas beprotis, kursai nuolat ai juokėsi visa gerki ia ir szūkavo, vartindamasis oželiu po žeme ir szokdamas, o dabar esą visai geru žmogum, nors ir nepamete visiszkai savo paiko juoko.Pagaliaus tas tikslas grovo buvo labai tinkamu del didelio pono užsiėmimu filiantropisz- ku, kuriam retai kas norėtu pa siszvenst; todėl advokatas padare didele klaida ir niekyste, neiszreikszdamas to tamistai priesz nupirkimą dvaro, ypacz, kad velionis grovas savo testamente pastate ta sanlyga, idant

visi tie jio protegavoti pasiliktu iki mirtial. Priderėjo žinot pirkykui kokius ežia ras žmones.-— Apie ta vislab nieko neminėjo man provininkas. Teisybe, negaliu užginezyt to, jog, rasi, nelinkedamas man nesmagumu turėt su paikszais, atkalbinėjo nuo apsigyvenimo rainuosią, bet tik paminėjo, jog turi czion pasilikti visi tarnai, tai yra: važnyczius, rumsargis, arba atidarytojas, kamardinie- ris, miszksargis, tamista, randy tojus ir da kokia tai beteve mer gaite. A, beto! kur randasi to ji mergaite ,toji bent ne’sa beprote ?— Nelaime, ir toji nepilno proto. Bet labai szvelni, mandagi ir verta pasigailėjimo buitis; su ta neturėsi tamista progos matimosi, kadangi ji gyvena toj dali ramu in kur randasi ypatinga ineiga, arba slaptos duris, kuriu nežinantis viso padėjimo tu dideliu senu ramu niekad neatras, o jeigu jios dai navimas tamistai nevodis, tai ji tamistai jokio kito nesmagumo nesuteiks.-— Didis Dieve! Tai-gi gyvensiu tarp penkių beproeziu!— Teip, ant nelaimes, malonus tamista.— Praszau tamistos laiszko popieros ir plunksnos, paraszy- siu tuojaus pas advokata ir nu barsiu jin bent, kad apie tai man nieko nepaminėjo.— Sztai yra! viskas ko tamista reikalauji, atnesziu tuojaus lempa, kadangi jau pradeda temti.Sėdau prie raszymo. Atnesz- ta lempa nustebėjo mane didelei, nes buvo visa apipinta plona viela (dratu) misinginių, nei lempos Deve’jo, naudojamos kasiklosia anglies, kur ga- zo daug randasi. “Kam-gi po velniu tas apipinimas tos lempos” — misliju sau, negalėdamas suprasti priežasties. —- “Jug neesame kasiklosia anglių? Ar tai tas užvaduoja klio sziu?” —Neilgai maseziau apie tai, kadangi mane labiaus ap- eitinejo užtylėsimas provinin- ko apie beproezius, už ka besi rūstindamas geidžiau atmony ti anam bent iszkoliojimu. Pa- rasziau supykęs, nemandagei bardamas, už nepasakyma jio man, jog pirkdamas dvara imliosiu sau ant sprando tokia sunkenybe, kad perku narna paikszu, už ka da labiaus rus- tineziausi, jeigu neraštau ežia bent vieno protingo, mokinto vyro, kokiu esą randytojas Mal ceris. Tam tik turi but dėkingu ponas advokatas, jog tinku pasilikt czionais ir nelaužau kontrakto, nes prieszingam karte, pakvieseziau p. advokata in suda. Sulenkės laiszka, indejau in konverta ir, nematydamas ant stalo žvakes, atsiliepiau :— Teikiesi tamista duot žva ke ir leko.Bandytojas mano griesztele- jo dantimis.— Ar malonus tamista ne- teiktumeis užlipini laiszko plotkeliu.— E, ne praszau leko.— Plotkelis geriau laiko.— Bet asz nemėgstu tuoju lipint.Pats nežinau kodėl jau buvau supykęs.— Tai nueik tamista in kita kambari užpeczėtint groma- ta, ten radosi žvake ir lekas.— Bet ar negeriau butu at- neszt in czion ?— Perpraszau tamista A-ta- re dabar raudytojas baldamas- bet turiu tamistai iszpažint jog' turiu labai stebėtina liga. Mano plaucziuosia oras tuoj per-

simaino in hydrogel (gazas . vandgimis) del apsvietineji- j mo teip, kad kambas kuria- i me busiu adina laiktprisipildo nuo mano kvepavim tuom ga- zu, o jeigu kas tam tambarije uždegtu degute, užiebtu žvake, tuomet pasidaryt! baisulin ga eksplozija ir visa namas isz lėktų in padangias.Ant tu žodžiu M; cerio puoliau ant kėdės persi an dės. Tas žmogus buvo didžiasiu beproeziu! Patekau intarpą sze- sziu beproeziu; o as buvau sep tintu beproeziu, kd sau teip gražia bendrija nripirkau už didelius piningus. Ka-gi dabar pradėt? Sukus padėjimas! Jeigu czi; pasiliksiu pats ankszcziau, ai vėliau, pa- paiksiu! O jeigu sz czion pa- begeziau palikes islab maloniai Dievo, bueziai da didesniu beproeziu! Suplesziau laiszka paraszyta in advokata sztai atsiminiau, kaip vienkart, ir iszejau smarkeiisz buto ran- dytojaus.— Nužemintas tarnas — szauke szis man iszeinant — persipraszau su nusižeminimu, jog tamistos nejalidžiau, bet jeigu kas lauke iszdvasuotu ruksztgimi, tuomet susimaiszes rųksztgimis su vandengimiu padarytu vandeni ‘ ir asz gale- cziau prigert.Pats nežinau kiek žmonių parstumiau bežengdamas in mano ramus, kadangi pamenu

Ant tu, kurie per daug man da- grisine Savo paikystia insitai- sysiu sau stora lazda, kuri veikiausia, protą in tas tuszczias galvas sugražins. Tos bent sanlygos ne yra kontrakte, to i nuo manes velionis savo paikam testamente nereikalauja ir, rasi pamirszo, uždraust muszt savo inpediniui jo isz- tvirkelius. —Ne, ne! asz ju ne glostysi!, kaip velionis dlą-es, asz iszmokinsiu juosius proto ir nuramdysu visus, parodinsiu jog esmių ponu ju.Bet sanžine atsiliepe, jog elgcziausi barbariszkai, kadangi tai žmones beproeziai.... Urnai velei atėjo man nauja mislis in galva, ar nebūtu geriausiu dalyku, parduot vislab ir prigaut teip-pat kita, kaip mane prigavo! Bet ir ežia at- • sirado kita mislis, kuri nedalei i dinejo man iszpildint pirmos;

—vo tepliotais ginklais, kuriuos Į • Isžriekantrintas drltrauk tepliorius inspraudes jiems in rankas, kuriu ne.krustelt nebegali, o tos ponios kaip puikei dangsto savo nudažytus veidus vedylomis, bet bejausmios kadangi iszjuokinek jias kaip nori, ar pasakys ka tau, ar užsirūstins — ne, nes tai negyvu pa veikslai ir tiek!

amžina atilsi, velionis tėvas, ga ves pagedusias citrinas, kuomet perkantis užklausęs, ar tai geri citrinai, atsakęs:—- Ne, tamista, tie citrinai pagedusie, galiu už juos piningus davinet....O asz busiu prigaviku? — pa mislijau. Ar asz nesigedieziau būti blogesniu, niekesniu, netei singesniu už mano tęva? — Ne! apgaviku būti ne noriu, bet galiu parduot nors ir su trota del saves, bet vislab iszpasakot pirtiktai, jog paskutiniu, kuriam kikui ir jam mažiausia slapty-smogiau savo galya in nosi, buvo mano kamandinieris Liudvikas. Juokėsi už szonu laiky darnusis isz to susidūrimo mudviejų.— Na, brolau, Liudvike, juokis dabar kiek nori ,nes turi isz ko pasijuokt! — tariau bet dabar jau pasiliauk! — pasmaukiau po valandai kad nesiliovė su savo: ka, ka, ka, ke, ke, ke, ki, ki, ki! —- Kad tave galas! eik pasakyk aniem kitiem paikszam, idant man nesirodin- tu in akis, nes esmių žmogedžiu o visupirmu paragausiu tavo mėsos! Skyrius IT.Vienog mano Liudvikas tos gramzdos nenusigando, kadangi linksmumo savo suvis nepamete. Atsitraukus jam uždariau duris sato kambario, užrakinau ir užklingiavau da ir pradėjau bėgiot po kambarius in ten ir adgal, kaip kad in- kanstas valakiszkos tarantulos. Keturi kambariai buvo szvie- sei apszviesti; ant kaminėliu kurinosi gausios ugnis, malkos piszkejo ir liepsnavo gražia szviesia liepsna, bet asz nejau- eziau ne szalczio, ne szilumos. Vakariene stovėjo pagaminta ant stalo. “Dekavoju! — tariau pats in save inerzintas. — Kasžin, kokis beprotis pagamino jia! gal vieton isz gaidžio, pritaisė isz kraliko, bei žiurkes.” Miegstubeja lova buvo paklota, bet asz nejaueziau, rei kalo pasilsio ir miego, misli jau ir galvojau tik apie tai, kokiu budu iszsiveržt isz tu paikszu namu.Atrast sau ižganingos mis- lies negalėjau. Insteigti sau naujus namus ir gyvent atskyriam nuo tu beproeziu, kuomet jie gyventu rainuosią, o asz j u ponu bueziau — netinka; iszde- jes piningus ant intaisymo nau jo namo, neturecziau fondo ant ukes.dalyka,lauži ut kontrakto, bet daejau prie to, kad provojimasis teip- pat iszsemtu mano isztekliu ir esą priegtam kvailistia. Neras damas kitokios rodos, nusprendžiau galop pasiduot mano nedoram likimui ir suvis nesirūpinti paikystėms tu žmonių.

Pradėjau apsvarstinet ar ne butu galima su-

be iszreikszti! Ir vėl ant mano nelaimes atsiliepe manije balsas, kuris klausė: “Ar gerai darai kad veltui tėvo palikta grasai metai, ar nežinai to, jog kas apie skatyka neapstoja greit jin pateripja ir pats neesą skatyko vertas!” Prisipažint turiu, kad teip buvau inirtes ir inpykintas, kad ant tos pasargos maža atyda atkreipinejau ir nenusprendžiau paklausyt jios, nes mislijau: “kad sziandien kas ateitu ir pasakytu nupirksiu nuo tavęs vislab, jeigu atleisi man 20.000 — pabueziuo cziau da jin szirdingai ir pasa- kycziau, atidavęs raktus:— Sztai, vakariene ant stalo, lova paklota, praszau, valgyk ir atsigulk sau ant pasilsiu, o asz keliauju in Amerika; ten manes teip neprigaus.Vienok nieks neateitinejo, tas, kuris nuimtu nuo mano ranku ir kojų tuos retežius ir daleistu keliaut in ta tolima szali pasaulės. Grabine tyla vi sur vieszpatauja aplink mane, nieks niekur nesusibeldžia; kad bent kokis prosenis isz gimines Klarandu atsilankytu pas mane ta vakara isz “ano svieto,” tai gal nors tas vargi- nanezias mane mislis, tuos rupesnius ir ergelius iszsklaisty- tu, kurie nei tamsus debesiai apsiautė mane. Kad teip tie po nai ir ponios rubuosia a la rococo, iszmintu isz savo rėmu dailaus darbo ir apsėstu stala, ir pradėtu valgyt mano nelips- teta vakariene, kalbėdamiesi tarp saves kokiu man nesupran tomu liežuviu! Prakeiktas sumanumas palikimas pavekslu seniu ir proseniu, czion gyvenu siu, ant sienų, po pardavimui ramu; jeigu naujas savininkas atidaro duris, rodosi jam, kad mato viena isz ju nužengenti ir besiartinanti link jio. Jeigu tai butu bent tos doros, seno- viszkos vaidyklos, kurios inei- tineja pro kaminus, bei pro sky lutias nuo rakto durysia, žvang sodamos saitais, su liepsnojan- czioms akimis, su riksmu ir dejavimu apuoko! Bet ne! jie tik ntiteplioti ranka teplioriaus — artisto paveikslai ant audimo, žiuri savo akimis nieko nemataneziomis, gramo sa-

— Po szimts knipeliu! kaip szalta toji lova. Gal ežia gulėjusi kokia metavojanti duszia? Na, laime, kad neužguliau ant jios, laime jios, kad pabėgo, nes sziandien asz jau ir jokiai dvasiai isz kito Svieto nepra- leiscziau ir nelaimingas tas butu, kas dabar gyvas in mano nagus'pakliūtu. 1Teip kalbėdamas gesinau žvakias viena po kitai, pako- laik visu nesugesinau, bet patemijau, jog da nevisiszkai tam su mano miegstubeja, ypacz kad ant grindų nuo lango puolinėjo plati juosta szviesos. Žvilgtelėjau augsztin ir iszvy- dau pro dideli gotiszka langa iszbliszkeli menesi, ta užtarytoju beproeziu. Iszžiurejo man kad ir jis buk visaip bjaurei szaiposi; da niekad neteko man pirmiau matyti jin su tokiom placziom lupomis, ne teip na- vatnai bemirkeziojanezio savo paikoms akimis. Bustino ir erzino mane didelei jio veidas . gelsvai — baltas, piktai besi- szypsans, o man rodėsi buk ir tas beprotis daro sau juokus isz manes.
BALTRUVIENE

smarkei roliosia ir paslepi save nuo jio akiu; nedaleid; jam szandyti isz saves.Dabar visiszka tamsa apsia te mane, nes ir liepsna ant ug navietes pradėjo gesti ir tik laikais blikstelėjus szviesiau jai, maeziau prieszais lova kabanti paveiksią velionio grovo, iszveizejo man jis kaip kad gyvas, beprisiartinantis link- manes kaip kad stovintis šzale ma no lovos, laikantis mano ranka ii' bandantis plakimą gyslų, rodos girdėjau jio žodžius: “Velei vienas beprotis daugiau!” —- Žodžiu, kiekvienas gyvas, ar negyvas daigtas persekiojo mane czionais. Patraukus man už retežėlio sieninio laikro džio, norint dažinot kokis laikas, pradėjo be paliovos musz- ti garsei. Suskaites keturesde szimts ypu, lioviaus beskaites '• ir pats nežinau kada jis nutilo■ skambėjęs. Apmaudodamas■ labai ir nerimdamas ,sucziuo-■ piau kampe lovos koki tai vintą (szriuba,) pradėjau jin su- kint in visas pusias, norėdamas nusukti ar isztraukti; tuotarpu patemijau, kad mano patalai ir pagalviai subloszke ir pasijutau begulins, kaip kad ant lakszto kiniszkos popieros. Dabar dasiprotejau jog mano patalai ir pagalviai buvo pripumpuoti oro, kuri isžleidau besu- kindamas žalvarini vinteli.Dūkdamas ir putodamas isz apmaudo, iszszokau isz lovos.(Toliaus bus.)

Sako kad Alegenije daug bla kiu priviso,Jog atrytu eiti negali suvisu,O ka, bobos laiko ne turi, Pasigėrusios po szveneziu guli, • Arba viena pas kita bėgioja,Suvis stubos nedboja.Ten mamytes puiku gyvenimą veda net man geda pasakyti. Ne tiktai paezios bjaurei pasielgė, nes ir savo dukreles nuo pikto negina. Motynos, motynos! rabokai jus sues, jeigu pasiutimo nenustosite. O velei, kiek tai ant provu iszduo date piningu.Isz tikro sodomije darosi, jei gu locna boba ant pagubos savo vyro varosi. Kur tiktai gir dėti, kur tiktai regeti, gero ne yra. Gerai mano kūmas Tara- daika prasergsti vyrus priesz nelaiminga apsipaeziavima. Ir asz ta pati sakau. O ka, ir čigono arklis, norint niekam netikins, o kada szikszninia plesz ka uždeda, tuojaus “pane” kitaip iszrodo, teip ir bobos neat- leidže prįgymimas; ba rodos iszrodo ant baisei dideles mišių tęs — pasidabinus in szilkus, o vis nieko ne bus, tuojaus gali suprasti ant apsiejimo ir sznek tos, kokios yra galvos. Szia- dien kitaip apie taisės misiu- kes suprantu, sakiau ir sakysiu: jog boba be apszvietos, ne bus “leide” niekados, daugiau šia nuo tokiu tamsiabobu ken- cze juju vyrai pakramtia. Grin- cziosia amžinai vaidai — niekad ne buna gerai — niekad to kios bobos gerkle ne pilna! O kiek tai vyru per locnas bobas isz svieto iszeina: vįeni pasipjauna, tai nusisžauje,' pasikarę, pasiskandina ir nevet per

locna boba būna nuganubintaisPažinau viena szviesia motete, tai turėjo vyra niekam netikusi — kaip koki liurba —• nemokėjo ne skaityti ne -raszyti, o apginime tojo verszio butu kam akis iszpleszus.
* # «Kur ten apie Hazletona, Bandasi apigarda-viena. Bobeles traukia guzute, Ir da maiszo su buzute, Velkasi in karezema,Ir da vaika paynm, ■. +Ir teip nusilaka,Jog net žiūrėt kaka!Kad kas užfundytu laukia, O kudykis namon szaukig.Mamule paejti ne gali,Ba kojos krypszta in szali, . Anglikai ant to žiuri, Ir nemažai juoku turi.
• « •Ne trukus in Szventa Kier at silankysiu,Tai su koeziolu bambadierius triušiu, Pasakykite, kad apsivalytu, Ant bambadieriu medžiokle padarytu, Ba kaip pribūsiu,Tai ir bobeles pakoeziosu! « « * .Vyras in miestą nuėjo su reikalu,Na ir tasinia su boba turėjo, Boba vyra apdraskė,Ir su purvais apteszke.Už tai nusidavė pas vaita,Mat boba likosi apskunsta, Bausmia užmokėjo,Bet ir vyrui nedovanojo.O ka rodos neyra, Keliolika doleriu užmokėjo, Ba boba svietkus turėjo, Tai ižsisukt negalėjo.Tai ir bus viskas, ba naujienos sziuom laiku ne kas. Neuž ilgio aplaikysiu daugiau! mate- rijolo tai ir koeziot geriau pradėsiu, ba jau “bobiszka dirva” isz naujo varpucziais apaugo, daug turėsiu darbo, kol viską iszravesiu ir taja dirva iszdirb- siu. Kur szvarėi užtiksiu, pa- glostysiu, o kur neszvafei, pa- koeziosiu....



PO TĖVU TALENTAS.

Paryžine draugavę psycho- 
1 ogiszimi-—mediciszka, užsiėmė 
perkratimu klausymu apie ta
lentu protiszka aplaikyta po 
tėvu. Du daktarai franeuzisz- 
kas Chaselinaser vokiszkas 
Mocbinsas, tankėi apraszo jog:

1. ) Dideli talentai poetiszki 
atsigema paskyrei ir stanavije 
atskyra apsireiszkima:

2. ) Motina poetaus visada 
yra motere, apteikta puikiomi 
dovanomi dvasinėmis, prieszin- 
gai-gi suims kvailins moteres, 
visada kvailu tiekti.

3. ) Talentas poetiszkas yra 
palaikus, bet tiktai buna ap
teiktas per motina, ne per tęva.

Ant patvirtinimo tosios te
orijos pridurta daug priklodu 
pirmoje eilioję atsiszaukta ant 
priklodo Goetho, katras, pagal 
locTiu ji o jo žodžiu, aplaike į po 
motinai “Lust zuimFabuliren” 
Czion butu galima* priminti Ju- 
lisza Slowacka, kuris kaip ži
noma, buvo atsigimias in mo
tinu, buvo in jiaja panaszus isz 
budo ir veido.

Prieszingai, žinomas antro
pologas, Franciszkus Geltonas, 
davadžioje, jog tarp poetu ir ar 
tistu intekme moteriszkumo 
mažiau dalipsto, negu tėvo. 
Tasai mokintas parėmė savo 
tikrinimą paveizda 24 poetu, 
paeinaneziu nuo 20 poru; iszro 
de czion, jog motina Byrono bu 
vo nepilno proto o tėvas Milto- 
no atsiženklinejo didele pome- 
te. Kitu poetu tėvai teipos-gi 
turėjo nepaprastus talentus 
Gal tonas, tikrina vienok, jog su 
nūs poetu. paprastinai ne turi 
poetiszko talento ir tikrai neku 
rie atsiženklina linkimu prie 
ko kito, padekime, prie nialo- 
rystes. Priminti vienok verta 
jog literatisžkas gobi times, tan- 
kei pereina nuo tėvo ant sū
naus norint sūnui toli lig tėvui. 
Gana bus priminti czionais ! 
Baudotus, Dumasus tris paka- 1 
leinios Fredru, tėvo ir sūnaus < 
Tolstojų. Bet tankiau atsitai- 
ko, jog sūnūs garsingo tėvo bu- ' 
na paprastu avinu, teip paezei ! 
ir kituose atskyruose, kaip tai 
suims paezedaus ir triūsaus mi ' 
lijonieriaus neviena karta yra 
iszlaidunu ir visa turtą prabi- 
cuoje. Ant galo pasakius, jog ' 
žmogus su talentu ant svieto 
pareina be intekmes motinos ir ' 
levo.

SAULE

- Stbinl Plrotogrnph N. Y. H, Serriee

PRANCŪZAI SUGRYŽO IN KANADA ISZ KARES LAUKO ANT VvKACIJU. JIEJE 
KALBA, JOG MUSZIAI TENAIS YRA PASEKMINGI O V0KI1CZIAI GAUNA

PLIEK KAS DIENA.

Kodėl žmogus be valgio nega
lėtu gyventi?

Da niekiau.
-r- Po perkuriu, asz pats ne- 

žijmu ko ta mano boba nuo ma
nės nori!

— Tai vis teip yra su tuom 
bobom, o maniszke visada žino 
ko nori.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

" Siuneziu szirdinga padeka- 
yonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
paktu,” kurioje radau kanuo- 
puikiaušiu istorijų kokiu da sa 
Vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
yau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
irias trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
jas. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
lyirta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.—- 
įlinka, 412

Kaip jums rodosi, ar žmo
gus ilsisi nors valandėlė visisz
kai, nekiek nejudedams?

Nevienas justi atsakysite: — ■ 
Kaip-gi! jog žmogus kuris mie
ga, visiszkai ilsisi, nekruta.

Kas man teip atsakis, tegul 
prideda ausi prie kaireses pu
ses krutinės mieganezio žmo
gaus, — jis iszgirs, kaip to žmo 
gaus szirdis plasta; tegul pri
siglaudžia prie jo lupu, — ir 
patirs, kaip tas žmoguj kvepuo 
ja; tegul nudengia jo krutinę.
— pamatis, kaip ji kilojasi. — 
Tai-gi ar isztikro miegantis 
žmogus visiszkai ilsisi ir vidu- 
rije jo kūno viskas teip pat mie 
ga, niekas nekruta ?

Kur nekrutės! kruta! tenai 
darbas ne ant valandėlės nesu
stoja. Diena ir nakti szirdis 
nuohitai plasta, kraujas vaiksz 
to visur savo takais, oras nuo- 
latai ineina ir iszeina daugiau
sia pro uosi ir buna. Tas kū
no krutėjimas —- yra pati žmo- 
gaus’gyvastis.

Bet visada judant ar szeip 
dirbant, reikia szis tas pragai- * 
szint. Raktas per ilga laika 
berakinę jaut nudila; batu pa
dai bevaiksztant nupliszta; ku
liama maszina kankina žmones 
ir arklius; lokomotivas, beju
dėdamas, suėda daug malku ir 
vandens. Tas pats yra ir žmo
gaus gyvenime.

Tas krutėjimas, kur nieka
dos nenutyla žmogaus kūne, 
tas nuolatinis darbas be palio
vos dildo jo spėkas ir naikina 
jo kuna: daleles žmogaus kū
no visokiais keliais pragaiszta
— bekvėpuojant, beprakaituo
jant, iszeinant oran. Žinomas 
daigtas, kad žmogus, kuris ne 
sėdi sudejes ranku, bet nuola- 
tai dirba, daug daugiaus pra- 
gaiszina daleliu savo kūno. Jei 
žmogus isz ryto save pasisver
tu, o paskui, visa diena dirbtu 
n ieko nevalgęs ir negeres, va- 
kare-gi vėl pasisvertu save, tad 
pamatytu, kad jis tada daug 
lengvesnis, kad jam jau trūks
ta keliu svaru.

Žmogus, nuolatai gaiszinda- 
inas savo kūno daleles, veikiai 
galėtu visai nunykti, jei pra- 
gaiszintuju daleliu vietos neuž
imtu kitos naujos daleles. — 
Isz kur-gi. atsiranda tos naujos 
daleles? Kas joms duoda pra
džia? — Lengva suprasi, jog 
tai padaro maistas. Pavalgęs 
žmogus tuojau susigrąžiną pra. 
gaiszintas spėkas ir svarumą.

Tai-gi matote, kad mums rei- 
•kia kasdien valgyti ir gerti, no
rint susigrąžinti tai, ka pra- 
gaisziname isz savo kūno. Už
augę žmonis turi tiek valgyti 
ir gerti, kiek' to valgio arba gė
ralo pra ga isz i nu, bet vaikai, kn 

- Str. į rie da aug-a, piivalo sziek- tiek 4

daugiaus valgio bei gėralo.
Rasi nesuprantate, kaip tai 

valgis persimaino in kuna ir 
krauju, in tokius daigtus, km 
rie visiszkai in jin nepanaszus. 
Norint tai suprasti, reikia ge
rai žinoti, kur eina ir in ka pa
virsta valgys, indetas žmogaus 
biirno. Tai-gi apie szita daly
ku noriu dabar jums papasako
ti.

Ihsideje valgi in burna, pir
miausiai ji sukramtome, antri
name ir maiszome su seilėmis, 
paskui rijame.

Nuritąs valgis eina pro rija
mąja stemple iii maiszeli, kuri 
vadinapie tikruoju pilvu. Pil
ve valgis susimaiszo su jo skis- 
timu, truputis jo pasileidžia, 
dalis iusigeria in krauju, o at
lipusios dalis po valandos ar
ba ir dvieju eina sau toliaus in 
žarnas. Ten jos susimaiszo su 
tulžies skistymu, paskui su žar
nų skystimu, da labiaus sutesz- 
ta ir patiekti panaszios in put
ra arba tirszta sriuba. Isz žar
nų visas skystimas, panaszus 
in pieną su vandeniu, iusigeria 
in krauju, o visi tirsztimai, ku
rie negal suskysti, iszeina prol 
drūtosios žarnos gula laukan. 
Tokiu budu valgis pereina iii 
krauju, o susimaiszes su juo, 
vaikszto po visus krasztus kū
no ir maitina net tolimiausias 

dalis.

Viskas kaip reikia.
Ant franeuzinio rubežiaus 

žandaras pareikalavo praszpor 
to nuo pakelevingo ponelio. Ta 
sai susiergeliaves, nes neturė
jo jokio praszporto, paduoda 
surasza valgu isz restauracijos, 
ant kurio buvo paraszyta:

— Kiaules galva.
— Liežuvis jauezio.
— Kojos verszio.
Skaito žandaras su mandru- 

mu ir paduodamas poneliui ta 
laiszkeli kalba.

— Sugražinu ponui praspor 
ta— viskas paredkia.

Prakalba kandidato.
— Duokite visi, brolei, bal

sus už savo tautieti.
Tegul amerikonai žino, kad 

mes laikome salidariszkuma, 
turime užsaviszki eit.... kaip 
aveles....

Keli balsai atsiliepe :
— Kaip paskui avina!

Mokykloje.
Darak toris in mokini. -— Pa- 

sakykie man, katras isz žvėrių 
ėdriausias ?

— 1I-gi Ignotas!....
Kas kas?*.

- Tokis jaunas burdingie- 
ris Ignotas, ha mama sako, 
jog ėda mėsa kaip žvėris.

<UR BUNA?
M ano giminaite Ona Pataptu 

te,.18 imlu Amerike, isz Suval
kų gub., veturvalakiu para. Pa 
szenieniu sodžiaus. Teip-gi 
mano gininaite Ona Jankaus- 
kiute 12 netu Amerike. Isz 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
irparap. Pieskiu gmino. 
gul atsisžaukia ant adreso.

J. Renkas.
245 S. Beech Si.

Mt. Carinei, Pa.

Te-

Mano tikras brolis Vincas 
Talandzeviczius. Apie du me
tai adgalios gyveno So. Bosto
ne. Paeina isz Suvalkų gub., 
Seinų pav., isz Lazdijų. Tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Mrs. Antanina Lazauskiene.
Frm-kville, Pa.

Mano gimine Petras Mocka- 
viezius, 7 metai kaip Amerike, 
pirma gyveno Mahanoy City, 
Pa. pas Vinca* Tamkeviezia, 28 
Oak St. jau 3 metai kaip iszva
žiavo in Buffalo, N. Y. dirbo 
ant laivu. Tegul atsiszaukia 
ant adreso. (to 3:)

P. Klimczauckas.
28 Oak St.

Mahanoy City, Pa.

Mano broliai Jonas ir Jurgis 
Almonaicziai, teip-gi mano se
suo Jonieszka, po vyru Okiene, 
teip-gi mano pus-broliai Anta
nas ir Kastantas Stanaicziai, 
visi paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiesczio Ujezdo, Liestnist- 
va gmino, Matarniu kaimo. J ei 
gu kas apie juos žinot, malonė
kit praneszti aut adreso, (to 2) 

Win. Almonaitis.
R. L. Gibbs, Camp 2, 

Iron River, Mich.

Mano pųs-brolis Petras Lu- 
koszaviczius, paeina isz Suval
kų gub., ir pav., Puncko para., 
Andriejavo gmino, Ramonu 
kaimo. Turiu labai svarbu rei 
kala, praszau atsiszaukt ant ad 
reso.

Wni. Tumialis.
28 Pugh St. Kingston, Pa.

Mano pus-brolis Petras No
reika, paeina isz Vilniaus gub., 
Traku pav., Butrimonių \Volos 
Gireikoniu kaimo; teip-gi pus
broliu Juozo, Petro, Prano, ir 
Mikolo Jesniuku, paeina isz Vo 
siszkiu kaimo, Darsuniszkio pa 
ra. Meldžiu atsiszaukt ant ad

J. Kondrotas.
21.4 N. Fairhill St.

Philadelphia, Pa.

Mokykloje.

.Mano brolis Aleksandra Ka
siulėms, girdėjau kad pirmiaus 
gyveno 'Shenandoah, Pa. dabar 
bežinau kur.. Praszau atsi
szaukt ant adreso.

K. Kasiulonis.
262 E. Federal St.

Youngstown, Ohio.

UNION 
NATIONAL

MAHAN'
k CITY

Daraktor i s ižguldinėdamas 
mokslą skaitliaus, kalba in mer 
gaite.

— Jeigu asz turecze 19 obuo 
liu, suyalgyczia 9, tai kas bu
tu?

— Tai butu, jog ponui pro
fesoriui gurguluotu pilvia.

Pajieszkau Antano Žukauc- 
ko paeina isz Kidulių gmino, 
Kaimeliu para., Kualiszkiu kai 
mo, 7 metai adgal iszvažiavo 
isz Grand Kapids, Mich, neži
nau kur, l’raszan atsiszaukt 
ant adreso.

K. Orent?
523 Crosby St.

Grand Rapids, Mich.

“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- 
lies už antra pusmeti, tegul pa
siskubina, nes po tam gali grau 
d i utis.

Szimet kalendoris yra du 
kart didumo už praejta meta ir 
talpina savije:
j.) Eros.

Keturi metai laikai.
Amerikoniszkos szventes. 
Perkelemos szventes.

2)

4)
5) Užtemimai 1917 mete.
6)

8)

9)

11)

18)

19)

20)
21)

Pasninkai 1917 mete.
Menesiai su szventuju var
dais ir paveikslais mysliu. 
Permainoms menulio ir oro. 
Kalendorinei užraszai ant 
1917 meto.
Svarbus atsitikimai svietisz 
koje istorijoj.

10) Kokios vieszpatystes szian 
diena dalybauna europisz- 
koje kareje.
Apmanstinkim laika (ej- 
les.)

12) Dingusia deimantas —isto- 
rije.

13) Amerika, musu laisvia Tė
vynė.

14) Geros apmainos — istorije.
15) Juokingi užklaūsymai.
16) Gyvenimas sieratuko —is

torije.
17) Florindas ir karaliaus duk- 

tere Angelina —- istorije.
Karalius ‘ permainytas in 
meszka per du raganius — 
istorije.
“Saule” szirdies mano — 
cjles.
Ororykszte, — istorije.
Olga ir Karalaitis — isto
rije.

22) Miestas ant dugno mariu.
23) Vieuasedis.
24) Auksinis kr iželis —istorije

i ; ii

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
igus szimet ir turėsite nemažai 

’ skaitymo ant Kalėdų.
Todėl paskubinkite prisiuns 

d užmokesti idant gautumėt 
kalendori iii laika, nes jeigu vii 
ginsite tai gal ir neužteksime 
dėl visu. — Kas pirmesnis tas 
g/ilukni ilgesnis,

Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Bandas turi njtisu banko sudėtu pinigu.

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

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtum ėt reikalą su Mušu 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.

Jau-'iszėjo isz spaudos ■■ -
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARAERSZKOS [STORUOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

IfctaotisNal

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntak vyrszais.

Dydumas Knygos, x 91 coliu, 
Apie ISO Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

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

Gerbemei
Czionais prisiuncziu jumis 

$2 už ka pra.szom.fi man tuojaus prisiųsti 
milžinifizka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas................... ........

Ulyczia............................ .............

Miestas ...........................................

W, D, BWK8WSKI-C0.r

i

pra.szom.fi


SAULE 5

DYKAI! APIE VISKĄ.

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 žeminus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

SETAS No. 1
Lietuvi szkieji Rasztai ir Rasztinin- 

kai. 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.

SĖTAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

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
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. 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 pirsžtiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis, 
Budyne.

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 
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. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupcziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka h- 
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 skrlpkorius 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 dukteri: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
li. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kūczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzuko 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 A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szykšztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! 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 aficlera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso misles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onutę. 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:

Mieste St. Pierre ant salo« 
Martiniko, kuri neseniai bai
sus vulkaniszkas iszsiveržimas 
apvertė in griuvėsius, užliejo 
ugnine masa, uždume smiltimis 
pelenais ir akmenimis buvo 
teip baisus pasileidimas žmo
nų, kokio, be abejones, niekur 
kitur ant visos žemes skryto 
nebuvo. Paleistuvyste ir viso
kios veisles nedorybėmis gyven j 
tojai miesto St. Pierre jeigu! 
jau nepravirszino tai bent sto-Į 
jos ligos gyventojams miestu I 
Sodomos ir Gbmoros, kuriuos | 
Dievas pražudė sierine ugnia.

Gyventojai miesto St. Pierre! 
per Didėja Petnyczia ir per Ve 
lykas lig norėdami pasityczioti' 
isz svieto Iszganytojo ir Ji isz- 
niekinti užvede teip bjaurius 
ir pasibaisėtinus viešzas žais
lias, kad tarytum plunksna k ra 
tosi nuo ju apraszymo. Pa
leistuvyste, keksziste ir nedory 
be pasiekė mieste St. Pierre 
augszcziausia laipsni; žmones 
tikinti, doresni nusiminė .su 
didžiausiu pasibjaurėjimu ant 
viso to žiurėjo. Žmones tikin
ti in Dieva, kaipo Teisinga Sli
džia, iszreiszkia savo nuomo
ne, jog baisi bausme, kuri kri
to ant. miesto St. — Pierre, yra 
Dievo rykszte už baisiausius ju 
prasižengimus ir persarga del 
kitu miestu, kuriuose ima vir- 
szu paleistuvyste. Pražuvo po 
griuvėsiais, ugnine masa ir pe
lenais miestas St. Pierre ir 
apie 40,000 jo gyventoju, ir 
vienkart prapuolė vieta, kuria 
paleistuvyste ir nedorybe apsi
rinko sau už sostą. Tokia — 
pat iszreiszke teip-gi katulikisz 
kas Viskupas ant salos Marti
niko, kuris laike atsitikimo bu
vo Ryme. Aj, Dievas ilgai Jau 
kiantis, liet viską atlyginantis.

Maineris Kat.

SKAITYTOJEI GERIAUSI 
SUDŽIOS ANT APSVARS 

TIMO “SAULES” 
KELENDORIAUS.

JĮ

' ‘ i

■ ■

i/*,

Anglįszkas naujas ‘ ‘ Szarvuo- 
czius” —baisūnas, kuris vis
ką naikina pakelije kas tik

tai pakliūva in jojo 
kelia.

Baisus tas kares pabūklas, vi 
saka naikinąs, visaka laužas, 
griaujas ir mirti neszas yra tai 
ypatingas bukliu inžinieru su
galvotas sutvertas milžiniszka“ 
vežimas automobilius. Padirb 
tas jis isz tampriausio plieno, 
apszarvuotas invairios ruszies 
anuotoms ir szaujamomis ma- 
szinomis. Kad pasislėpė tame 
baisūne kareiviai ledžasi ant 
prieszininku, darosi baisybes. 
“Szarvuoczius,” tiesa, greitai 
bėgti negali — jis daro apie k? 
turias mylias per valanda — 
bet užtat jam visi keliai geri: 
jis persirita per placziausias 
gralies,.ritasi in. Minus, ardo vi 
'šokias barikaiA; muro..sienas; 
ir visa,‘kas tik jam ant kelio pa 
sipina, drasko ir naikina.

« š-

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.

^žsHvles apmokame prisiuntimo kasztus.*^J

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

Gerb. “Saules” Redakcije.
Asz K. J. Pavlauekas laik- 

raszczio “Saules” skaitytojas 
su sziuomi jumis siuncziu szir- 
dinga acziu už teip puiku ka
lendorių ant 1917 meto, kuri 
ana diena apturėjau nog jusu. 
Isztikruju yra tai puikiausia 
dovana kokia redyste laikrasz- 
czio gali dovanoti del savo skai 
tytoju. Turiu už garbe pra- 
neszti, jog tai yra puikiauses 
kalendorius koki asz esmių ma
tes Lietuviszkoje spaudoje. Pa- 
puosztas su invaireis paveiks
lais, ejlemis ir su gražeis juo
kingais pasiskaitymais, kad 
žmogus butum didžiausiam nu
liūdime o paemias szi kalendo
rių skaityti, tai užmirszti var
gus ir jauczesi linksmu ir lai
mingu ant svieto. Patariu kož 
nam broliui ir sesutėms idant 
netrukdytu laiko ir užsiraszytu 
“Saule” ir aplaikytu taji ka
lendorių.

Tai-gi mieli broliai ir sesu
tes, jeigu norite turėti linksmu
mą savo namuosia, kuoveikiau- 
sia užsiraszykite “Saule” ir tu 
resite namuosia linksmybia per 
visus metus, aplaikydami kas 
metas dovana teip puiku kalen 
dori o priek tam da du pridecz- 
ko — sienini ir kiszenini isz ku 
riu kožnas nudžiugs o katras 
skaitys “Salde” vienus metus, 
tai niekados nepaliaus skaitės, 
nes tai yra linksmiausias ir ge
riausias laikrašztis.

Su pagarba.
K. J. Pavlauekas.

.Waterbury, Conn.

Eina imtis.
Paliemonas susitinka vaka

riu su girtu žmogum ant uli- 
czios, ir svyruojenti in visas 
szalis ir klausia :

— Kas tan yra?
Tas atsako:
— Imliosiu su alum ir ariel

ka! .

Bjaurybe.
Kriste:- Kaip asz Juozeli bu

vau maža, tai buvau niekam 
netikus! —

Juozas:— Tu Krištole da ir 
sziandien isz to ne iszaugai!

Sudia.
Sudžia:— Ar teisybe, jog pa

vadinai ta žmogų asylu ir gre
mėzdu ?

Kaltininkas:— Asz to ne pa
menu, nes kaip dabar žiurau 
ant jio, tai iszrOdo ant tokio.

Melas. ’ \
— Jau velei tave mate su!®® 

vyru ant idiczios. Ar tai vis i 
tei bus? i

I

— Ka asz kalta motinelia, 
jog paskui mane vyrai laksto ? į

—- Meluoji! O kodėl.paskui Į
mane nelaksto ? . . į !

Teisingai pasakė.
Sudžia:— Nuo kada tu esi 

naszlis ?
Kaltininkas:— U-gi nuo lai

ko, kaip mano pati numirė.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINAL1SZKAS 

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

202 Puslapiu * 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
L

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

Petras pakeli galva ir valan- 
. dele žiurėjo sunuepakajum iu 

veidą kasijerias.
Baisus padėjimas — tarė 

Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios 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; tonais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, Štokas mums 
szi m ta tukstancziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame!

W. D. Boczkowski-Co 
Mahanoy City, Pa

VA1DE0LTA”
Apysaka iszW!.«gixas» zJiSL. * “ J

Lietuviu Senovės Gyvenimo
- - ««. «1 I 1* • -ROM

su raveiksieliais
177 puslapiu. 6x9 coliu dy durno. Preke 35c.

pajsegos

energija

AR TAMSTA KENTI

Prisėskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Miestas Valstija

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokią ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.SCO Madison & Clinton Sts., Chicago, Ill,

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu- 
mas> nusBpnūjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlatimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jusu brangią medikališką knygą.

nuo tulžingumo užpouliinij; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
negalėjimo miegoti.; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai. sujudinamas, 

nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus pietums apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas} draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose saniygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

SUAS BRANGUS
VADAS 1 SVEIKATA

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir syniptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą dėlei sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač, svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus. dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu. • • - •

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančiu sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojiino; nuo ąprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;nuo vėmimo ’ . ...... .....
nuo



% SAULE
Metinis Susirinkimas 

Stokholderiu.

į ATLANKYKITE MUSU NAUJA SZTORA į____ UU_________ _____
RASITE mus daug didesnoj vietoj. Parodysim jumis didžiausi pasirinkimą

OVERKOTU ir SIUTU
Po $8.50, $1O, $12.50 lig $20

Yra tai geriausi pirkinej visam mieste už tuos prekes. Busite svetingai pri
imti ir gausite sanžiniszka patarnavimą kaip ir praeitijė. Pirkite apredalus ant 
Szventes pas mumis o suezedinsite pinigą. :: :: :: :: ::

Dabar esame po Numeru

DUCOVir? DDOQ 106 W. Centre St, KLrU YlLA ©Kva., Mahanoy City, Pa.
(skersai Krebso Aptiekos)

Ant to paežio skverio ir ant to paežio szono ulyczios, tik keletą duriu aukszcziau.

X
CXX

X

Moterems Apredelai ir Kaliniai
Praeita sanvaite pirkome visa tavora nog didelio 

iszdirbejo New Yorke už 33^ pigiaus.
Mes tą tavora sumaiszeme su tavoru musu sztore 

in papiginom preke ant viso to tavoro.

$10.00 Kotai, dar $6.98
15.00 Kotai, dar
20.00 Kotai, dar

Daug Pluszinu ir Kaliniu Kotu, 
atpiginimas ant Moterių Siutu.
Vaikams. Daug visokio puikio tavoro ant Kalėdų 
del Vaiku, Mergaicziu, Vyru ir Moterių.

Ateikite pas Guinana Sztora ten gausite geriausia 
viską pirkti.

< TI1VT A IK T ? C? Mahanoy City, Mt. Carmel, 
U1Ali O Shenandoah.

10.00
15.00

Teipgi didelis
Puikus Kotai

Žinios Vietines
—-; Ant laikyto susirinkimo 

m ies4isgkn. iod|ni nku likos nu-
■ pakelti mokesti paliemo-

5 dolerius o burmistrui 10 
' Cįiu.’ Teip-gi likos iszrink- 
tas miešti szkas elektrikierius 
Pijuszas Juodeszka ir miestisz- 
ku daktaru Jonas Bissella.

. j Baltrus Adomaitis, (54 me
tu; senumo jaunikaitis mirė 
ijtarninko diena nuo angleka- 
siki dusulio. Velionis paliko 
Lietuvoje tik viena broli. Pa- 
ęjo isz Kauno gub., Pakruovio 
jfer., Szukoniu kaimo. Likos 
palaidotu ant Szv. Antano loto, 
petnyczioje per graboriu p. 
Traskaucka.

Norints visi tavorai pa- . . ...brango kaip tai: škurmei, dar
bines kelnes ir 1.1. bet pasW.

. Rynkevicziu galima pirkti pi
giau ne kaip patis sztorninkai 
sziandien gali pirkti. Ponas 
jįynkeviczius prijausdamas, 
.jog tavorai pabrangs, užpirko 
ytaiigylie ir sziandien parduoda 
pigiau ne kaip kiti. ,— J.
' —- Pas skvajera Miliaucka 
atsibuvo teismas, kuri užveda 
įBronišlava Kragždiene ap- 
skunsdama savo vyra už sumu- 
szima. Vyras užmokėjo kasz- 

? tus ir ant to užsibaigė. Jonas 
Po^eyicze, milžiniszko sudėji
mo vyras apskundė maža mo
terėle Beria Stekevicziene už 
sumuszima ir suspardima,. jog 
Dr. Dumtas turėjo supleiste- 
riuot ciferblati Jonukui. Ma
ži ulele moterėlė turėjo pastatyt 
300 doleriu kaucijos lig teis
mui. Jeigu “džiure” pama
tys maža moterele kuri sumu- 
sze galijotą tai tikrai atmes 
prova.

—• Rynkevięzius jum par
duos overalsus, pirsztines, vali
zas ir siutus pigiau ne kaip kiti 

^. sztorninkai. visam paviete. —J.

tu per automobiliu. Szoferis 
nesustojo ir nedažinota prie ko 
automobilius priguli.

— Automobilius prigulintis 
prie Kazimierio Norkevicziaus, 
sudegė arti Ringtowno utarnin 
ko vakara. Automobilius bu
vo pirktas tik praeita meta.

Minersville, Pa.— Petras Mi- 
jielionis kuris mirė ana diena 
likos palaidotu ketverge ryta. 
Velionis paliko paežiu ir kele
tą vaiku, o kad prigulėjo in 
draugyste Szv. Ludvikas isz 
Mahanoy City todėl sanarei to
sios draugoves užsiėmė laidotu 
veins.

■T
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Metints. susirinkimas Stok
holderiu Merchants Balking 
Trust Co. banko isz Maianoy 
City, Pa. del aprinkime Direk
torių ir apsvarstima litokiu 
reikalingu reikalu, . atsibus 
minėtam Banke, Utarninke 9d. 
January, 1917m. Balsavimas 
nog 2' lig 4 vai. po-piet.

Daniel F. Guinan 
D. 29 J. 5 Kasierius.

Ar skaitai “Naujienas”??
Jeigu neskaitai tai užsira- 

szyk dabar.
“Naujienos” yra didžiausias 

lietuviu dienrasztis jame dau
giausia žinių telpa isz Lietu
vos ir isz viso pasaulio; už tai 
tamista turi skaityti.

Kaina metams $5.00
Pusei metu $3.00

Kas užsiraszys dabar
dovanu knygoms vertes $1.00. 
Piningus siunsk Money Order

Smertis blakėms ir bambatie- ’ 
riams in % minutes laiko

be truciznos. Į 
DYKAI bus pasiusta ant keliu | 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas ūmai atsius stemporais 
paczto 20 dvi centiiies. Kad 
butu žiema kojos sziltos 50c. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

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

Brooklyn, N. Y.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

----------   -------------------------------------------- ------------ ------------—I..,..—-■ -f. •

Laikas czedint piningus kada 
juos uždirbaujaute
Merchants Banking Trust Co. banka prigialbsta savo de- 

positoriams....... Priima didelius ar mažus paezedžius.
Vaikams 5c. ir 10c. kortos, yra tai parankiausios kortos 

vaikams czedyt piningus.
Galite padėti $1 arba $5 arba tūkstantis doleriu.
Visada galite suprasti nauda per buvimą kostumeriu sai

to banko. Szita banka duos jums knygute ir galite dėti po 
$5, $10 arba $50 ant menesio. Prgialbes jumis pirkti narna ar 
ba prigialbes jumis biznije.

Merchants Banking Trust Co. banka yra tai banka būti 
jusu prieteliu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

gaus

Robey St. Chicago, 111. (to 4.)

* Pirmutini universitetą Chi 
cage uždėjo draugavo baptistu 
1857 mete. O kad neturėjo pi
ningu ant tolimesnio jojo gyva
vimo per tai 1886 mete likos už 
darytas. Dabartės taji uni
versitetą atbudavojo Jonas 
Rockefelleiis savo kasztu 4,- 
500,000 dolereis.

iPUIKUS SKAITYMAIS
NAUJOS KNYGOS B

Musu tikslas yra:

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
No.2 — Kunigo Paslaptį’; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynas Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziauš Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

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

ISTORINES KNYGOS

Preke 3-5c

Preke 25c

Prisuskite $1.00 o gausite, visas Knygutes per paczta.

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

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma per tris mene- 
Mus, Nauji sanariai bus pri
imti lig 37 m. amžiaus už $1.00 
instojimo, nepaisant apie jo re- 
ligiszkos nuomones. Susirin
kimai atsibuna Nedeliomis po 
pirmam kožno menesio, pirma 
valanda popiet Liet, mokslaine 
je. Norintieji prisiraszyti prie 
senos ir drūtos draugystes, dar 
turi gera proga insiraszyti už 
pigu insiraszyma. 
tęs isz progos.

— Nori suezedyt piningu 
laike tosios brangenybes pirkte 
drabužius pas Rynkevicziu

Naudok i- 
(April 1)

J

SHENANDOAH, PA.

— “Lietuviu Moterių Lab*. 
dar i nga Draugu ve,” prie ku
riuos priguli suvirszum 30 pra
kilnesniu moterių, per Kalėdas 
paaukavo 100 doleriu del pa
vargusiu szeimynu, teip-gi da
vė maisto del vargingesnių 
ypatų. Toji, draugove teip-gi 
paaukavo 100 doleriu “Lietu- 
viszkoje Dienoje” del pavargo 
siu tautiecziu Lietuvoje —dau
giau ne kaip kita panaszi drau 
gyste. Szenadorio moterėles 
nesnaudže, nes kur tik jaueze 
kad gero gali kam padaryti tuo 
jaus imasi prie darbo suszelpti 
savo artima. Ar-gi reike ge
resnio tikslo draugystei kur 
randasi tokia plati dirva kaip 
Szenadorije. Juk moteriszka 
szirdis greieziausia prijauezia 
gailesti del savo artimo ir kož- 
name laike yra pasirengus 
szelpti tuos, kurie daugiausia 
paszialpos reikalauja. Tosios 
draugoves pirmininkai yra: Po 
ui M. Juodeszkiene preziden
tas, p. V. Dundziliene kasije- 
rius, p. L. M. Kaziuniene sek- 
retorką.

Kitos draugoves privalo sek-
pėdoms tosios labdaringos

savo metini susirinkimą Nede
gioje paprastoj vietoj. Visi sa 
narei privalo atsilankyt.

d r a ugu ve s r - - ~..~.
— Juozukas Tamkeviczius, 

9 metu amžiaus, likos permusz-

fe v

I

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
relus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygęs preke tiktai 25o.

8 istoriją 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir afioienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mįsles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
aaszlaite” Preke tiktai 25o,

visada stentis atlikti musu 
kostumeriu reikalus ka 
nuoatsakaneziausia, daryt 
ta viską idant bankavi 
reikalai butu jiems pri- 
emni ir su nauda, o ju 
pinigai kad visada butu 
užlaikomi atsargiausam 
bude

W. TRASKAUSKAS

—, Gerai žinomas visiems 
sudže Brumas, likos ana diena 
suparalizavotu laike pasikalbė
jimo aptiekojė savo pažinsta- 
mo Minersville panedelije. 
Daktarai tvirtina buk turėda
mas drūta būda, gal pasveikti.

Shamokin, Pa.— Ona Dauk- 
sziute, 10 metu senumo dukrele 
Romano Daukszo, likos trenk
ta per automobiliu ir sužeista 
pavojingai. Randasi ligonbu- 
tije.

— Seredos ryta sudegė ko
telis Kearney ant Pearl uli- 
ėzios. Bledes isznesza ant 5,- 
000 doleriu. Yra tai freeze ug
nis in tris nedelias laiko ku
riuos padare bledes ant puse 
milijono doleriu.

— Ona Starinskiute likos 
trenkta per automobiliu prigu
linti prie Andriaus Wenco isz 
Wilkes-Barre.

New Philadelphia, Pa.— Ka- 
siklosia Silver Creek likos už- 
musztas Kazimieras Stalnionis 
ir Ambraziejus Kindulis.

MacAdoo, Pa. — Susiburia 
apie teismą kuriame nesenei da 
lybavo, Bronislovas Kalisz nu
dūrė peiliu Vinca Czervinski 
sužeisdamas jin mirtinai. Czer
vinski nuveže in Hazletono li- 
gonbutia.

NAUJAS LIETUVISZ!*
graboBus

A. J. SAKfflAUGKAS
12« W. PINE ST., < JWHANOY CITY. >

5 istorijos, 187 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 2bo,

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

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

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziauoziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitot 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota* 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isž Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais, 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 190 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Loranas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25c

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

p Skaitykite! ^“”11 g gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
arba $1.25 vertes knyga už $1. SA 
Raszykite kokiu norite. Mes S 
siusime knygas per paozta ir % 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos

I
yra geros ir kožnam jie patiks. > 
Raszykite szeadie, Adresavokb
W.. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

—GKABORIūS—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t.
520 W. Centre SL, Mahanoy City, Pa.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už pažeidlma Kaal- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir t. t.

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

Lietuviszka Krautuvę
VISOKIU GĖRIMU

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

Užlaiko visokiu Amerikcniszku ir Itnpo- 
rtąvotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Ari iku, Vinių. Porterio ir 1.1. 
Perkantie . pristato dykai tiesog in namus 
Jaigukada priteikęs bile kokiu gėrimu tai 
ateikite nūs mane o pirksite gerai, ir busite 
visame užganėdinti.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK i
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... ?

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh,Pa. į;
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. , k 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie Q 
$150,000 ir vartoja szeme Jaike apie milijoną dolieriu Q 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- Sj 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus g 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko C 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu g 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- g 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 
Karaliaus Varasziaus vaidiszko Notarijuszo. g

D0OO0CC€XM50OOOOOO<XXX}COC!OC CCM>G0C€XXMXM200OC<XXX3G00000

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.

609 Puslapiu 6į x coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

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

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemeziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti? Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka uieda.

Petras bude.
Apie tris Broliu Karalaiczius ir 

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

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

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

ne-

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

savo valdonu, Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižytos.
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 vaikszcio 

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

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Sesei u ėjo iieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke, 
Apie Žydą it Petra.
Apie du vaiku Si ratas. 
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
Szita Knyga perkupeziams, arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos joMo nuszimczio
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