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ISZ AMERIKOS
Szlavikas ulicziu pasiliko mili

jonierium.
Elizabeth, N. J. — Niekas ik- 

sziolei nežinojo darbsztaus gat- 
gy-veszlavio, Eugene Berne, 

venusio ant 1175 Elizabeth A V. 
iki su sykiu jisai apturėjo pra- 
neszima jogei jo szvogeris, K an 
sus senatorius Kelly, pasimirė 
ir paliko $10,000,000 turto, isz 
kurio Berno gauna dali. Tasai 

turtą isz 
Visi laik-

Kol Iv surinko savo 
aliejaus pramones, 
raszcziai dabar sukruto raszi- 
neti apie nauja Elizabetho mi- 
lionieriu — gatveszlavi ir klau
sinėti, ka jis su tuo turtu dary
siąs. Berne tuom tarpu dar nie
ko nedarysiąs, kaip tik persi
kelsiąs in geresni narna, bet sa
vo darbo gatvių szlavimo jo
kiu budu neuoris pamesti.

Aplaikys milijoną doleriu al
gos ant meto.

(’liicago. — Ana diena Tru- 
art Filui korporacije isz New 
Yorko padare kontrakta su ko-1 
miszku aktorių
veikslu Larry Semen, 
kydamas milijoną 
gos ant meto per 
metus už 
juokingu paveiksiu. 5 ra tai
didžiause mokestis kokia ap
laike kada k ru t amu j u, paveiks
lu aktoris. — 
szeszta dali tosios sumos ap- 
laiky tumėm!

Viens kitam pasįskunde — 
■ pabėgo.

krutamuju pa
upiai 

doleriu ai 
trauki tris 

padarymu szesziu

O, kad mos nors

ISZ VISU SZALIU
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Apgavo milijonieri Schwaba.

Mrs. M. B. Hayes likos aresz- 
tavota už paraszima milijonie- 

pravarde antriaus Schwabo
bankinio czekio ant 25,000 do- 

moterele naudojo

Del. — Kataliku
Commiskev isz

per 
pana B. fonnor kuri

leriu. rr<)ji 
jojo pravarde pakol neapgavo 
ji ant 300,000 doleriu. Ant ga
lo likos susekta ir uždarei a ka
lėjime.

Trūkis sumalė kunigą ir 
gaspadine.

M i)l ord,
kunigas James 
Dover ir jojo gaspadine Prisci- 
la Sherard likos užmuszli 
truki o 
vare automobiliu likos mirti
nai sužeista kada iii niaszina 
trenkė lokoinot i va apie piet 
Sukatos diena. Kunigo ir gas- 
padinos kūnai likos baisei su 
malti, jog 
žinti. Nelaime patiko ant 
kelio prie Ila* L..L.

lokoinot i va

vos galima buvo pa- 
gryž- 

Lako ant Du

Susirėmimas Lietuviu su Len
kais, — asztuoni Lietuvei 

užmuszti.
Kaunas. — Asztuoni Lietu

vei ir szeszi Lenkai likos už
muszti, septyni Lietuvei sužeis
ti ir vienas Lenku aficieris, 
kada dvi kompanijos rubežiniu 
sargu iszgujo regula r iszka Lie- 

isz Eglynos, 
užemia.

per keliolika

Kinuosia užsinesza ant 
revoliucijos.

Skini linge iCanton. — Wlcminngo ran
dasi apie puse milijono karei
viu, kurie paėmė toji miestą 
po trumpam musziui. Kwang- 
tungo provincijoi

Einu gatve. Visur 
tau ja tyla ir ramumas. Sziltas 
pietų vėjelis, Szvclniai glosty
damas veidą, keliauja tolyn. 
Gatvėje nieko nematyti.

Isz tolimos girdėtis gražus
szvelnus, meilus balselis. Mane 
traukte traukia in ta puse, isz 
kurias jisai plaukia. Einu, 
žinodamas ne kur. Staiga, 
'stoju, ir pastebiu jauna ir gra
žia mergele, atsisėdusiu ant žo
les, žiurinezia in menuli ir dai- 
nuojanezia.

“Atleiskite man 
asz susimaiszes.

vieszpa-

ti Kaži, gyv.

tuviszka vaisku 
kuri Lietuvei buvo 
Szaudimas tesėsi 
valandų.
Kalininkas apvogė gaspadori.

Kaunas. — Nakti isz balan
džio 8 in 9 d. pavogtu pas Bla- 

Daukanto g. 12
Nr., per iszrnuszta Įauga isz bu- 

daiktu ir doleriu, 
isz viso už 570 litu. Vagys, pa
sirodo, buvę pabėgusieji aną
kart isz Kauno kalėjimo kali
niai. Vienas isz ju Szidlauskis 
Alfonsas sulaikytas, kurs tar
dant prisipažino vogęs.

Taip pat
Kauno kalėjimo kaliniu balau 
džio men. pradžioje 
pas inž., Sliži, g\w. Kalnu g. 9 
Nr., in vairiu daiikfu už 3770 li
tu ir pas Korta Leiba, 
Ožeszk ienos g. N r.,
drabužiu už 1000 litu. Ir sziuo- 
se abiejuose atsitikimuose da
lyvavęs minėtasis A. Szidlau
skis.

to i n va iri u

pabėgusi uju isz

pavogta

o-v v
in va iriu

tango provinci,ibi ojiuy smar
kus musziai. Kiniszki pasikele
liai geidže palodyti jauna ka
ralaiti ant sosto 
inonarkije.
Už 20 metu sugriszias Kaize

ris ir Caras.
Beri i nas.

cziil istorikas Kemmerieh pa
skelbė savo pranaszyste, .jogei 
po 20 motu vėl griūsianti Ku
si ja ir Vokietija. Pinu to perei
sią dvejos revoliucijos abiejose 
szitose szalyso. Tuo laikotarpiu 
valdžia dar vol pateksianti kra- 
szt utiniams deszinicsiams ir 
vėl krasztutiniams kairiesiams. 
Uotam busianti dideli* revoliu
cija, kuri vėl pasodinsianti ant 
sosto Rusijoje earn, o
jojp kaizeri. Bet' jie abudu tu
rėsią labai apribota valdžia, 
pavidale Anglijos konstituci
nes monarchijos. Kennerich net 
spėja, kad rusai vėl pasodinsią 
kanors isz, gimines Romanovu 
o vokieeziai — Hohenzollernu.

ir algai vyt

žinomas vokie

Vok i et i-

1

ne- 
su-

prabilau 
man

J J

“Ar jus 
galite pasakyti kaip galiu da- 

“bu-sigauti iki 5-tos gatves 
su ” ? ”

Taip. Eik in ten. ..” 
Labai gražus vakaras

4 4 rp

4 4

jai sakau, nukirsdamas jos kal
ba. t

i pp -

n. I». BOCMKOWNMI, Fron. A 
F. W. BOCZKOWNMI, Ullor

’•* o ‘
4 1 , asz

“Taip, man linksma. Ir asz 
atėjau czionai pasilinksminti”, 
pasipylė isz jos malonus žo
džiai. Ar jum patinka szita vie
ta?”

“Isz tikro ežia yra gražu ir 
dailu. Pilnatis menulis leidžia 

-g 
nu- 

jus daž- 
užklau-

Auksinis medalis del 
profesoriaus.

Cambridge, Mass. — Už atsi- 
ženklinima moksle Dr. Charles 
W. Eliot, profosoris Cambridge 
universitete, aplaike auksini 
medali kurio paveikslas talpi 
naši augszeziau.

— ------ x -■------------- ...—>

Isz Lietuviszku Kaimelia

Gilberton, Pa. — Margarieta, 
pati Stanislovo Vaiczuino, li
kos surasta lovoje negyva, mir
dama staiga mirezia, nes nuo 
kokio tai laiko sirgo. Velione 
paliko dvi dukteres ir du sunn, 
broli Vincu Plopli ir dvi sese- . 
res Vacina ir Norkevieziene isz 
Ashlando. Prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos Frackville. 
Laidotuves atsibuvo Panedeli 
rytu ir likos phluidotu ant Sz. 
Juozapo kupinu Mahunoy City.
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Girardville, Pa. — Gustavas 
Kaszeviczius 37 metu, likos už- 
musztas Girard kasiklosia pra
ejta ket vergo ryta, per nupuoli
mą akmens. Velionis paliko dy- 
deliam nuliudimia paczia ir sze 
szis vakus. Gimė Lietuvoje

...... '

Detroit, Mich. — Detroito 
mieste yra apie 320,000 pramo
nes darbininku, ir isz to skai- 
eziaus apie 205,000 žmonių dir
ba vien tik automobiliu fabri- 

arba tokiose dirbtuvėse, 
dirbtuvėse, kur

M ' I
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Flint, Mhm. — Albertas' BaJ PbriFi)ulivardo.
Gimė po mirtei motinos.

Hutcheson, Kans. — Elzbie
ta Riggs, tikėdamasi pagimdyt 
kūdiki, staigai mirė czionaiti- 
neje ligonbuteje. Daktarai ma
tydami, jog da 
vast i ižgialbot, 
cije ant mirusios ižgialbedami 
kūdiki. Sziadien mergaite yra 
gyva, o daktarai turi vilti, jog 
augs. Kada maža Gerald i na 
likos ižgialbeta (nes gimti ne- 
užgimo) svėrė vos penkis sva-* 
rus.

Bjaurus pasielgimas var
gonininko.

New York. — Lenku katali
ku parapijai prie 155-tos uly- 
ezios, Bronxe, \...s_ ___ ___
Gondziala, 
mergaite * 
szauktas daktaras 
motinai, jog neužilgio mergai
te pasiliks motina. Gondziala 
likos pastatytas po 25,000 do
leriu kaucijos. Gondziala iszsi- 
žadejo savo paezios ir vaiku, 
kurie yra snaugia, kur ton 
Nanjoi Angį i joi.

Paskalai apibegineja, buk 
Gondziala da daugiau subjau
rino niergaieziu, kurios pas ji 
mokinosi muzikes. Teipgi drau
gavo su visokioms paleistu
vėms. Pavapi jonai labai inirszo 
ant dudoriaus, 
liczi avimu.
Žudino, aplpleszinejo ir skan

dino atejvius.
Laredo, Tex. — Palicije ana 

diena rado upeje Rio Grande 
artimoje Nuevo Laredo, tris- 
deszimts lavonus, kurie buvo 
labai subjaurinti ir supuvia. 
Vėliaus pasirodė, jog tai dar
bas smugleriu, kurie slaptu bil
du pargabeno atejvius per ru- 
bežiii in Su v. Valsti jus, o ka
trie turėjo pinigu, tai nužudy
davo, apipleszduvo 
paskandydavo upeje.
budu nelainringi atejvoi netu
rėjo progos žengti koja in 
laisva sklypą. Valdže daro to
li mesnia slieetva ir jau du žil
ei intojus suėmė, prižadėdami

dorscher, 1 motu, atveždamasdorscher, 31 metu, atveždainas 
kas lytas pieną del Mrs. Hele
nos Baser, 27 metu, keliolika 
dienu adgal užtruko truputi il
ginus, nes poni Helena skundė
si Albertui, buk josios vyras 
su ja ja pasielgi neja žverisz- 
kai. Albertas teipgi turėjo pek
la namiejo nuo savo prisioge- 
les. Viens gailėjosi kito ir ta
sai gailestis persimaino ant to
kios neapykantos prieszais vy
ra ir motoro, jog abudu nutarė 
pamesti savo szeimynas. Kaip 
sutarė taip ir padare, iszva- 
žiuodami isz Flint, Ohio in ežio 
nais. Palicije suseko pabėgė
lius ir dabar abudu randasi už 
sztangn apdumodami apie savo 
kvailybių.

Norėjo uždėt kasztus ant 
gubernatoriaus.

Sunburv, Pa. — Grandžiure 
atmete teismą Andriaus Kon- 
daczkio isz Sbamokino už par
davinėjimu svaiginaneziu gė
lynui kada jojo saliūne pada
re krata steitinei.
klausymas kas užmokės sūdo 
kasztus perdetinis užklauso su- 

Guodotinas sūdžiau 
mes galime uždėti kasztus ant 
gubernatoriaus
Sudže iszajszkino, jog to nega
li padaryti. Tada grandžiure 
uždėjo kasztus ant Northum
berland pavieto. .Jeigu gran- 
džiures uždėtu kasztus ant gu
bernatoriaus už kožna perlau- 
žima prohibicijos, tai gal Pin- 
chotas greieziau 
dirbti geresni alų 
butu prieszingas salimams.

Sumaltas mankimo duonos 
maszinoje.

Czionaitincje 
darbininkas

gali viena gy- 
padare opera-

do: 4 i

Kada atėjo

ar

Pi neboto?”

pavėlintu 
ir ne tiek

New York. — 
d uon keptuvėje 
Gabrielius Akampora likos pa
gautas per maszina kuri man- 
kina duona. Norints kiti dar
bininkai subėgo ižgialbet ne
laiminga savo dranga, bet bu
vo jau per volu, nes kada ji 
iszeme, visi kaulai buvo su
laužyti o kūnas baisei supjaus
tytas. Taja diena duonkeptuve 
nedirbo. Viena isz moteriu ku
ri dirbo arti krito negyva isz iszduoti visa lizdą razbtynin- 
susijudinimo.

Kruvinas Gegužis.
Kaune. — Gog. I dien. neto

li Seimo rumu tapo nuszauta 
žmbgus! Tūlas žmogelis ta in- 
vyki mates sziaip papasakojo:

truputiEjes truputi insilinksmines 
Lietuvos kareivis. Uolus mili
cininkas pasiryžęs kaip 
ta”
ja. Pasipynė bevedant keletas 
kareiviu ir atėmė suimtąjį isz 
milicijos, norėdami ji in komen 
dantura nuvesti. Suimtasis prie 
telegrafo stulpo atsisėdės ir lie
jos isz vietos. Kareiviai su 
szautuvu buožėmis pradėjo su
imtąjį “skatinti
tusi ir eitu kaip suimtas. Kur 
buvęs kur nebuvęs, turbūt pro- 
szali eidamas užkliuvęs karo 
butu skyriaus virszinihkas ci
viliais rubais ir mėginės už

muszama

”gir-
suimti ir nuvesti in milici-

isz vietos.

rubais 
szautuvu

y ?
y kad jis kel-

kulbėmis
v1>rfrolli11inkas'kareivi..«žsis‘o1'- Z,,rtis I’° 

1
Bronxe, 

sužagejo 
Rvdzewskiu.

apreiszke

O 
«> metu

Pa-

kerszindami

49 sužeisti per trūkimą 
bombos.

Kopenhaga. — Keturesde- 
szimts devyni laivoriai likos 
sužeistais per trūkimą bombos

džio, užsistojusi už 
kareici muszeikos kareiviai ap- 
szauke cieiliku,
kitokiais peikianeziais vardais, 

suimti ir 
buntauezika” drauge su 

suimtu kareiviu nugabenti in 
komendantūra, už ka, žinoma, 

gauti jei ne medaliaus, 
“rnaladiec”. 

kad

muszama

bolszeviku ir

ir gala-gale mėgino 
kaip“

tikėjosi
tai bent
Su imamasis matydamas, 
jau ji ves in komendantūra, pa- 
gazdinimui

V IV* žodžio

iszsieme revolve
ri ir pora sykiu iszszoves in ora 
leidosi bėgti. Kareiviai tris syk 
surike “sustok”, 
tuvus — pykszt-pykszt! ii 
cilhkas”
nines netoli Seimo rimui gat
ves paplūdo kraujuose....

Subėgo žmonių,

isztiese szau-

pargriuvęs ant akme-

ant daniszko kariszko laivo 
‘‘Gejser.” Ant laivo radosi 160 
laivorili, kiti apsisaugojo ne
laimes szokdami in mares.

Kaltina dvases už sksplozije 
kasiklosia.

Parhelia, Indije. — Ana diena 
isz priežasties dulkiu kylu baisi 
eksplozije 
kasiklosia, kuri yra 
gyli ausi u J nd i joi, turinti 1500 
pėdu. Nelaimėjo žuvo septines 
deszimts keturi darbininkai 
terp kuriu radosi 32 moteres ir 
merginos.

Indusai sako, buk sksplozije 
surengė szoszios dvasios kasik
losia, kuriems darbininkai ne
paaukavo szeszes ožkas 
dienas adgal. -

savo spindulius žemyn ir ly 
buczi uodamas, 
vargusias sielas. Ar 
nai ateinate czionai?’ 
>siau asz.

“Taip.”
Ir taip kalbėjome per vaka

re. Mes insiglinome in kalba ir 
nžmirszome apie 

Jos žodžiai 
.los

atgaivina

v

Gejser. ”

Indija Mining Co. 
viena isz

ketos 
yra 

tamsus žmonis ir in dvases ir 
kitokius burtus labai tiki.

Indusai

— Tele- 
Meshed o, Po r s i j os, 

Turbat Haida- 
smarkus drebeji-

Drebėjimas žemes.
Alla.habed, Indije. 

gramai isz 
pranesza,- Įnik 
ri, atsibuvo
mas žemes; kuris padare daug 
bledes. Daugeli gyventoju žu
vo, bet skaitliaus da nežinojo, 
nes galima aplaikyti ajszkes- 
niu žinių.

KOKIAM MENESI ESI GI
MUS, TOKI BUDA TURI.

5-tos gatves 
, jos bal- 

visas apsiejimas, jos 
mane lin,k 

O kad asz galecziau pasi
ja in savo glebi ir pabo

jau

bosus
sas,
sudėjimas trauke
jos.
imti
eziuoti! Vos susilaikiau.
darosi vešu ir vėlu.

4 4 Ar jus man pavelysi! jus 
palydėt?” prabilau asz lyg isz
malonaus sapno.

“Tnip. Kodėl 
sake.

Asz ja lydėjau link namu. 
Visu keliu ėjau lyg
'vaitis. Jau priėjome prie stu- 

, asz paėmiau 
ir dabar gyvai atsi-

ne?” jinai at-

kokis die-

belos duru. Staiga 
in glebi —
menu kaip asz ja karsztai bu- 
cziavau.

“Asz tavo myliu 
iszreiszkiau.

Jos akutes, in mano meilingai
pažvelgė. Jai nebereikpjo pra-

* ? karsztai

Del palinksminimo musu pa
togiu skaitytoju, patalpinamo 
czionais inspojima sonoviszko 
astrologo, kuris perspėji' budo 
merginos menesije kuriame

,kuos(‘,
arba tokiose 
motoru dalis.

Netik pats Detroito miestas, 
bet ir visa Michigano valstija 
yra užimta daugiausia automo
biliu iszdirbyste. Tenai pada-, 
romą 80 nuoszimcziu visu Ame
rikos automobiliu.

Subėgo žmonių, milicijos, 
kareiviu. Nuszautaji nugabeno 
in ligonbnti. Szovikus suėmė ir 
nugabeno in komendantūra. Ka 
su jais darys — nežinia. Bet 
girdėt, kad tas in vykis norima 

negražus 
aukszta

Boszevikai suszaude 15 
žmonių Gruzijoi.

Maskva. — Pravda paduoda 
žinia isz TifĮiso, kad 15 žmo
nių, 
ir didžiūnai 
Gruzijoi,

puslepti, nes, girdi, ■ 
atsitikimai, perdaug 
luomą žeminantis.

ir kimus
Tokiu'

ku.

t

Aukos neapsižiūrėjimo.
Washington, D. C.— Praejta 

mota likos užmuszta visokiosia 
nelaimėsią 76,000 žmonių o 
suvirsznm du milijonai aplai
ke visokius sužeidimus. Toip 
pranesza valdžios raportai isz 
visu szaliu Suv. Valst.

Luzerne, Pa. — Gegužes 15 
d. Cecilija Savickiene bandė 
labegti su Vincu Juszkausku. 

Jiedu nuėjo ant Miners Mills 
yias i 
tinti ir atsisveikinę trauke ant 
stoties. Kazlauskas jau žinojo, 
tad jie rengiasi bėgti, ir pama
tęs juodu einant ant stoties pa- 
szaukes policija, ir 
vo. Vakare buvo

. JuszĮtausko už jmvoržiina. Kaz 
auskui užmokėjo

džiai už pa viliojimą svetimos 
inezios užsimokėjo $78.60. Sa

vickiene turėjo užsistatyti $1,- 
100 kaucijos, kad nuo saVo vy

ro daugiau nebegs jei nebūtu 
kūmutes užstate tukstanczlo 

’ doleriu, tai but ėjus in kalėji
mą.

f; įl

Mkl^1' Hmenesije 
yra gimus. Sako jisai:

Jeigu mergina 
nuari aus ih'en^ai,

mis, bot turės gera būda.
Februarijo, Ims žmoniszka, 

mylinti paežiui e ir jausli mo
tina savo vaikams.

Morcziuje, mylės 
boti ir turės kovojenti būda ii 
nesutinkama su visais.

Apriliuje, nepasėdos ant vie
tos, labai iszniintinga ir pato
gi ir mylėta nuo visu del jo
sios patogumo, bot proto ma
žai turės.

Mojuje, bus 
ir labai jausli 
laiminga, po apsivedimui. .

Juniaus, ne turės tvirtaus 
budo, nesirūpins niekhom ir 
greitai isztekos už vyro.

Julajuje, bus gana patogi 
bot lakstanezio budo.ir nepa
doriai pasielgi nes.

Auguste, bus meili, darbszi, 
noapkalbinos kitu ir kaip rodos 
i sz.tekes už t u rt ingo vyro.

September*!, bus mylėta nuo 
visu su kureis draugaus, turės 
iszniintinga būda i 
piotere.

Oktoberi, bus pasisziauszus, 
nesutinkamo

užgeina Ju
tai bus gera 

gaspadine, tankei užsimisli-

o

11

daug kal

patogi motore 
p riek tam ir

ne 
nesirūpins

bus

savo i*aži^<nniw ai«i«vei^4
• 'i • ft “ i t • tF , .u Ji

sua reset a- 
teismas VL

$8.00. Vai-

Johnston City, III. — Gegu
žio 17 likos užmusztas kasiklo- 

; šia Motiejus Skuminas per puo- 
lanczius akmens, velionis turė
jo 59 metu, ižgyveno Amėrike 
39 metus, paėjo isz Dauksziu 
kaimo, Suvalkų red y bos. Kita
dos gyveno Szenadori, paskui 
P i 11 s bu rgo a pi i n k i ne je 
ten atvažiavo in Johnston Cit^

bill i — man to užteko. Atsisė
dom ant slenksczio ir kalbėjo
me.

Jau ryta$ pradėjo auszti, at
siminiau, jog man reikia eiti in 
darba. Darbas mano nėra leng
vas, o miegot i jau laiko nebėra.

kito pasimatymo”, 
velei pabueziaves pjau 

linkui savo namu.
Einant gatve ranka, graibto- 

jau kur mano laikrodis. Jiesz- 
kojau kokia valanda. Nerandu. 
Tada tiktai atsiminiau, jog lyg 
ka isz kiszeniaus trauke, kada 
asz ja taip meiliai ėmiau in gle
bi. ,

Bet, — pasimaseziau, — toks
, Ir teisingai 

Barnumas, Amerikos garsiau
sias i ‘ sorkin inkąs ’ pasakė-: 

Durnius gimsta kiekvienoj 
Naktibalda.

“Lyk 
ir ja

•/ r>

nekencziama ir

39 metus, paėjo isz

ir irta

ir paczedi kur iž£yveno apie 17 metu, tu-
rojo savo locna narna ir kiloki

budo, paklius in nelaimes per 11
savo liežuvi.

Novemberi, bus tvirto budo, 
gera darbininke ir mylėta nuo j 

visame pri-

turtą, bet buvo nevedias. Lai- 
dotuvesia dalybavo dvi drau-

• bonus
szimto automobiliu.
veins pasirūpino gyminaitis

ir apie puse
Laidotu-

visi jie princai, generolai «yra gyvenimas.

susekus kontr-revo
liucini suokalbi. Suszaudytuju

liko susza ūdyti

vardai nepaduodami, bet tvir- iminutoj.” 
t i narna, kad jie visi dalyvavo 
tame suokalbyje.

Pravda tvirtina, kad tas suo
kalbis prasidejes pradžioj 1922 
m. ir jame dalyvavę penkios 
partijos; buvo tariamasi pada
ryti visuotina sukilimą rugsė
jo monesy. Jie turėjo susižino
jimu šh buvusiuoju Gruzijos

Geras kostumeris.
K a rczemo je sėdėdamas

promioru Žordąni ir Gruzijos 
socialistu vadovu Ceroteli, taip
• « • • M M . - *

sve- 
czps prie kupolo alaus užmigo: 
Bartenderis kas valanda jin bu
dina.

— Ko tu*nuolato's budini? 
kalba kitas bartenderis —- arba 
jin no budink, arba iszpraszy- 
kie laukan.

— Asz jin

kaimynu kuriems 
gialbinest

Docombori, turės puiku sudė
jimą, labai akyva visokiu ži- 
nueziu, bet visame bus iszmin- 
tinga motore ir nesiduos apsi
gauti.

Lai musu moterėles ir mer
ginos tuom buriniu nenuliūsta, 
nes gal planietos kaip kada 
permaino būda žmonių, nes 
daug priguli nuo žmogaus 
idant savo būda permainyti ir 
būti mylėtu nuo kitu. — F.

Adomas Kurtinaitis isz Herriri, 
Kas norėtu žihoti dau

giau apie mirti velionio, tegul 
raszo pas: Jurgis Matulonis, 
206 W. 8tb. St. Johnston City, 
III.

III.

Wilkes-Barre, Pa. — Per ek- 
splozije gazo Lorrance kasikio- 
šia praejta petniczia likos ap
deginti M ikas Krusik, Stasyt 
Viszincki, Jurgis Kombo, Jo 

klikas Majew 
Tagarincki, vis

nas Kravezvk

jau kitais bolszeviku pricszi- 
ninkais užsieny. Savo tikslams 
jie panaudoję banditą Czelo- 
kajev, kuri bolsževikai suma- 
sze.

ne miglinu isz- 
mest! Netrukus velei budinsiu. 
Tai geras kostumeris, ba kož- 
na karta, kada tik pabudinu, 
tai užmoka už doszimts kupolu 
ką priesz užmigimą iszgeri.

300,000 straikuoje Rhure.
Essen. — Darbininku ir Ko

munistu dabar randasį ant 
straiko suvirsznm 300,000, per 
ka sustojo 31 szaftai ir 18 plie
no dirbtuvių. Visi biznei likos 
uždaryti. Sakoma buk bolsze- 

pa k u rsto d a rb i n i n k u s
ant straiko.
vikai

■'k

. ski ir Stasys 
likos baisoj apdeginti ant veid< 
ir ranku. Priežastis 
jos da neisztirineta.

eksplozi

100 namu sudege.
Montreal, Kanada. — Vaši 

rinioje vietoje Sto. Agatho, u; 
nis sunaikino szimta vasarini 
namu. Miestelis randasi Lai 
rentian kainuosią prie Can 
dinų Pacific geležinkelio.

Wl.
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KAS GIRDĖT

Keli motai adgal Kordas tai
so baisikelius ir neturėjo pini
gu nusipirkti visztnkia aut Ka
bulu. Sziadien jojo dirbtuvėje 
padirba viena automobiliu kas 
ketines sekundas, o pelno turi 
53 dolerius nuo vieno automo- 
biliaus arba kas ketures sekun
das tiek jam pinigu inejna in 
kiszeniu.

Amorike
stoti turtingu, 
not kaip.

galima greitai 
tikOii reikc ži-

Puikus padėjimas 
tauje vaistiniam

pa -

nystos 9,445 o szimet, in laika 
penkių menesiu pabėgo 3,378.

Isz to duodasi suprast, jog 
perdetinei turi pasiolgiuot žve- 
riszkai su savo vyrais, nes Dė
de Šamas labai rūpinasi karei
viais, duoda gera maistu, alga 
ir aprėdo.

Londone szimot tiek atkelia
vo amerfkoniszku keleiviu, jog 
spccialiszki agentai jesžko del 
juju vietos. I'tilti laivine kam
pan i jo sako, buk szimot atvėsy, 
net 80,000 keleiviu.

Apskaitoma buk amerikonai 
szimot ižduos apie 130 milijb^ 

europiszkn konu doleriu ant 
vieszpa- lionbi. Yni tai didele SUftUi pi- 

imt smAgmrm,kalėjime nigu praleisti
Kastom J eniteiiliarĄ l hilndcl-Į kariuos amerikonai galėtu pa

likti savo sklype, knrie geistuphioi, 
inapekcije.

klir nesenei padaryta 
Grandžiure

kydama ta ji kalėjimu rado-buk 
kalininkai didžiausi 
kai, jaunieji buvo

11 l:lu-

kazirnin- 
mokyti per 

senesnius visokio isztvirkimo 
moteriszkes kalininkes paleis 
tnvavo su dažlurvtujais, 52 
inogonkos vare munsziiine ku

katus idijnt juos iszteistu, bet 
negalėjo juju isz- 

in kuri im
advokatai
traukt isz purvino 
klupo.

\ iltis abieju dingo, nes ka- 
iastoti dideliu 

pnhnduiiMis pinigu 
spėlGihiei ju,

sijerius norėjo 
tureziu, 
ant visokiu
jo paginlbiniukas niftnste isz- 
sigauti isz mažo miesteliu 
idant pageryt savo gyvenimą.

Ir sziadien abudu randasi už 
sztangu, maustydami 
gysta neužsiluoka. Jeigu butu 
a|)ie tai isz pradžių mausto, tai 
sziadien

s
°

mnžo
savo gvvemina.

jog VII

nosirnstu kalėjime 
kaipo vieni isz didžiausiu pra
sižengėliu, sunaudodami žmo
nių kruvinus uždirbtus pini

SAULE

4 I

i

į
<
i

>

l I
' I ’

KIEK IR KOKIO VALGIO SUVALGO PASAŽIERIAI

*

KUR BUNA?

• Kur randasi 
suipis ir duktė, 
tu, plaukai n*i te-. *b

mano motere, 
Motore rauple-

" -I

M ilciuniene

Pajaujienės.

v\sz Magdalena
po vyru Lastauskiene paiszkau 
savo sesers Onos
Meldžiu atsisznukt ant adreso.

Airs. Louis LawsonLouis Lawson 
113 E. 2nd. SI.

S]iri ng Valley, JII.

TIKRIAUSES KABALAS

i

f
1

pirma atlankyti pifikes vietas 
Amoriko ne kaip keliauti in 
Europa, nes czionhis turimo 
žymesniu vietų uet knip Eurd-

i P<\l^

lojimo kniuba riuosia, maistas j ^|ynn pn
buvo supuvias
ir kiloki plū
smais knh'jimo tiesus. Gubenuir 
torius Pinehotas praszalius vi
sus dažiuretojus.

Tomis
Amerikos 1 .u-l

Di
va rd n “

ra t u ros 
po 
parto

ir netinkamus 
įžengimai pric-

iszleido 
arbininku Lite- 

o. 1 
Bom

dienomis

dim
I k O
Aszluonio-

♦)

L.lll<i' 
B riu mūrio 

liktoji ir Naminis Karas Pran- 
Ka rolius

Marksas, o isz vokiecziu kalboj
CUZIJOI. Parasze

ne
nes

Ant bankiefo patentavu ad
vokatu W’tishingtonc, George 

iko akyva knlba, ap- 
daug dalyku 

ir u žpn ton t a vo
lą, bet da galima butu iszrasti 

dalykus, kurio 
visuomenei:

SJ 
roikszdamas jog 
likos iszrasta

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

' I ' 4 r,: *’ -h . 1 ’i , ' Jįi

Kam duotis nupliktie? Mos 
tyrinėdami per 30 motu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimą, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Szitos gyduo
les yra geros del vyru ir mote

•lloili, apie 5 pe-i Arba AtidoDRimaH Paslapczftl Atel-
das ir 3 colei, linksmo budo,■ 
vardu Ona, duktė vardu Barbo
ra o sūnaus vardas Petras. Gir

ti pslvodp. Meldžiu i 
sugryžti pas mane.

I1. Stankus

• > . >

dėjau kad

(tn.2S)
Box G 

Sagoln, Mieli.

ties. Su pageiba kazirom. Pagal 
Chaldeifizku, Pcrsifizku, GralklHzku, 
Arablft'zku Ir Clftonlfizku burtlniku. 
IfizguldiuejlmaK to kabai o yra lapai 
lengvai Ir kiekvienam gali bud su
prast in u.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus ateiti. Su 
Balamono Nose.

tikriausia~buryklT
Sudėjo Clgonka Isz fcglpto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI U2........................

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
visas (ris knygutes per paezta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

4

it
h

ANT DIDELIU LAIVU.
n- htifuaumu imu—>4 H

c daug 
liiaisto kelionėje per

o
visokio
ant

Dideli laivai sunaudoj 
visokio 
Pači Piko

I\litidUmi 4 mnnHniiit iW«4»

žieriu, nes tieji nevalgo to ka 
valgo baltiejei pasažioriai.

Pacific paez

ANT PARDAVIMO.
25c.priek tam 

maiszvto $ 
juju plauke 

Greiti laivai 
i kom- 
isz San

mares, 
turi (urėti 
maisto 
daug

gyvenimo | 
Galimu i 
namas

’Piirin namu ant 
ant ketur'hi faitiiliju. * 
pirkti po viena. Vienas 
su visokiais įtaisais.

Joe. Salatka
140 W. R. K. St.

dirnrdvillt1. Pa.

ir pagamina val
ient duosiu

nes 
kiiicziku.

Pacific Mail Steamship 
ponijos kurio plauke i 
Krancisko in Kinus, Japouije, 

llonobilu, daug 
saves valgio kaip 

President. Wilson ’ ’ 
‘ ‘ Presi- 

laivas paima 
liek maisto kad užtektu dar
bininkams ir pasažieriarns ant 
60 dienu.

Sztai ka vienas isz tokiu 
laivu paima,: 55,000 svaru me- 

30,000 svaru 
kaip 1200 

naminiu 
1 1,000 svaru 

ii‘ 1.1., 
12,000

iX . • , .rn. Uodą dykai. Baszykit bile 
kalboje sziandien pas

Dr. BKUNDZA GO., Box 9
Broadway and So. 8-th St.,

Brooklyn, N. Y.
I’. S. —Priežastis visokiu li

gų tai užstoji mas, 
viduriu, nerviszkuinas ir 
vos skausmas.—

Naujės budas gydymo dykai. 
Pradže gydymo už keletą štam
pu,pasiusta bus per paezta už- 
peczotinta; szimtai tuksi miežiu 
dokavoje už pagelba.
DUOKIT APDARYTSAVO 

v SENAS KNYGAS.
Gal turite da 

brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
sziis ir be virszn. 
pas mus, 
skura ir bus geresne

I

Ku koriai ant 
tiniii laivu vra iszlavinti vyrai 
kurie verda 
gins didelihbsia 
kaip (ai ant paveikslo matome.
Poczei yra gazn ir elektriku 
degami ir laike keliones ptign- 
mina tukstanezius valgius.

Laike pajuostos keliones, ton 
ir adgal isz San Eraneisco in 
Kinus, k u koriai pagamina val
gi del 45,798 pirmos klasos pa- 
sažiel’iu ir 99,800 treczios kla- 

priek tam. padaro 14,200
užkandžiu del darbininku, la.i- 
voriu ir pasažierin.

Idant taji maišia paduoti pa
upį “ 

laivo

■■ I f>

1*
Filipinus ir 
])aima 
tai laivas 
ir tam pauaszus laivai,
dent Wilson’’

•a

antdą sekanezius
labai prisiduotu
Minkszta stiklą, kuris nesusi

ma sz i n u ko ra szy m u i 
teip nebarszke- 

galima butu
- K'

kuris butu panaszuS in 
arielka bet

t vora 
grindis

kultu;
gromatu kuri
tu; pypkia kuria

į iszezystyt kad nesnnrdetn,
ivma

!

protą;
nolvstu.

neatimtu žmogui 
per kuria kates 

kurios ne-
verte A . Tauras. Knyga puikei })raszketu kada vyras sugryžta 
apdaryta, t 
Preke $2.1 H).
rotorių K. Steponavicziu, Box
693, Cliffside, N. ,1. - Aeziu už 
prisiimt ima redukcijai kopija.

apdaryta. 56•> *.• ii

iVžkii'tejinias 
gal-

fferyęrB1*
* <► ijr

<a vienas

H Of
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uri u.ib pusapiu.
Gausite pas sek-

kliubo ir knyp- 
ga- 

liina greitai surasti kada nusi
rita po lova arba kamada.

velyba nokti i 
kuli nuo kalniereliaus kuri

isz Lietuvos 
savo

sos ‘isz kuriu 
jaut ienos 
tuzinu

vožiu, 
svaru

lis
I

Ii «

motina ketu- 
savo vy

to del jo
sios ir tai ta ja diena, kada ke
tino apvaiksz*meti 25 metines 
sukaktuves savo vinezevonos. 
Vargšu laja diena tikėjosi, jog 
po t iek metu vui go ir rupesezio 
josios vyras jaja apdovanos 
nors maža dovaneliu arba pa
ims ant paveikslu. Bet prie- 
szingai, nes atėjus namo girtas, 
trenki* moterią ant grindų per
kirto lupas su kumszczia ir su
spardė. Motere atsikėlus pa
griebė revolveri ir vienu szu- 
viu padėjo negyva 
Jau 
ka pasielgė 
dama savo 
kuris 
jai meili

Indijanoi tula 
riolikos vaiku nužudė 
m kurio meile atsza

4 *

t a ji žvori. 
tai nepirmutine motore 

panaszei, nnszau- 
drauga gyvenimo, 

prie altoriaus prižadėjo
bet tojo prižadėjimo 

da gal 
panasziu

p *
nedalaiki*. At e jt oje 
daugiau iszgirsime 
atsitikimu.

Vokiecziai yra skolingi Ai no
rikui $1,479,064,313 arba konia 
pusantro bilijono doleriu. To- 

roknnda inteike Su v.kia tai
Valst. kamisije Vokiecziams už 
kariszkas blades. Lž užlai’kvma 
amerikoniuku 
Raino priguli 
255,544,810.50.
prasideda nuo 
lijonu.

kareiviu ant
nno Vokiecziu

Kitos bled e s
dolerio lyg mi-

žmonis t ei p yra 
ii* r.i*• *■*»n io 

juju kūnas yra

Kalėjime York, Pa., likos už
vyra i, kurie dirbo 

banke isz kurio
daryti du
tam paežiam
abudu pavogė suvirszuni mili
joną
kita nežinojo, kad

Dabar abudu prisipa-
jog vagy st y. neužsimoka.

doleriu, bet vienas apie 
abudu vrn

ban-

vagys 
žino, 
(Del ko priesz vogimą apie tai 
neapmanste ?)

Abudu Sėdi kalėjime, o
kas tuom laiku likos uždarytas, 
pakol valdžios inspektorei 
peržiuręs knygų.

Vienas isz t uju vagiu buvo 
mokytojom mažam miestelijc 
Pennsylvanijoi. Mokestis buvo 
maža, jaunas vyras geide aptu
rėti geresni (liūsta, gyventi 
terp geresniu žmonių ir apsi
vesti su turtinga mergina. Ant 
galo aplaike (tinsta banke, ar
timam miestelije ir feip jojo 
pageidimai iszsipilde. Per jojo

ne-

rankas perejo tiek pinigu, jog 
apie ti;i niekados ne nesapna
vo. Isz pradžių kovojo su pa
gunda, bet ant 
sios auka ir
metu savo tarnystes banko pri
sisavino daugiau kaip 800 tnk- 
stanuzius doleriu kaipo kasi
jerius tojo banko.

Szale jojo dirbo jojo pagial- 
bininkas, kuris kitados teipgi 
gyveno mažam miestelije o ku
riam gyvenimas tonais nnbo- 

Aplaikes užsiėmimu bau
si! si d rail gavo su linksmais 

draugais, o kad algos neužteko 
ant linksmo

galo puolė jo- 
per dvideszimts

(lo. 
ke,

inandranjc,
vertas kaip ir jojo draugas.

gyvenimo, daro
Ko nekurie 

pasiszauszia 
jeigu 
tiktai viena doleri ir devvnes- 
deszimts centu? Toji žinia

isz jojo pa- 
kauszio pafeiszian^zimn ir “kas 
tai asz!’’ Koki.-* ta’ žimma ■ ap 
skaitė, jog niedžega kuri talpi- 
nasi sutvernne musu kuna. yra 
tik tiek verta.

Kas isz to, jeigu mes ta savo 
pigu khna uždengsime su dra
panoms verties nuo 25 lyg 500 
doleriu arba moterėles uždengs 
savo makaule su skrybėlių ver
ties kokia 50 doleriu, jeigu j i ji 
neverta 25 centu!

nevienam Užmes 
zia>iszimn ir 

11

In vieta pa vogtu pinigu de
al davo in banka falszivus vek

selius. Akyviausia, jog vienas 
apie kito vagysta nieko neži
nojo ir norta si prato. Teip tęsę
si per daugeli metu.

Ana meta,
kasijerio iszkoliavo ant vakaci- 
jos, kasijerius peržiūrėdamas 
jojo knygas, užtiko vagysta

kada asistentas

visokes istorines

Prisiunskit 
o bus apdaryta in 

no kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 

knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskito knygas iii re- 

“Saules.’’ o darbas 
ge- 

(t.f.

dakcije “Saules.’’ o 
bus padarytas puikei ir 
ra i. •

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika? 
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kilu metu “Quotes”. 
CITNARD linijos patarnavimas yra 
groicziauslas pasaulyje. PasaŽierel 
su ('unard bilietais neturi laukt, 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu. 

Cunard Linija turi padarius i

Lietuvoje del pagelbėjimo 
pasažieriarns per jn paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
Iszlaidas del to kad priveda pusa- 
žierius prie pat laivo, tezinis pat a r-, 
navimas yra dykai,
informacijų kreipkitės 
laivu agentu arba: 
C UN Alt p LINE, 
25 Broadway, 

New Yort

1.

tari)
;u

f

Del tolesniu 
pas btle

Ks rnsr.0 apie knyga ^rukkiniitlit 
Naktų (r Viena”

kuria man pri-

v ra 
daugiau 
visokiu

paukszcziu, apie
ojstoriii
bulviu, 
daržovių, 1,000

,000 tū
Zlllll

* >«>
2100 svaru

sažieriams,
\Vi Isoiio ”
diena 8,009 torielku,

kitokiu indu,
4,000 sidabrinib peiliu, videlen, 
szauksztu ir 1.1., 
isznuizgoje po 5,000,

ir

President o’ 
naudoje kas 

puoduku
...........Iii,30(10 st iki

BA

A’aldže nesupranti! dvi to tiek 
laivoriu isz flotos pamotineja 
tarnysta, nes in laika asztuo- 
niii metu pabėgo 35,049 vyrai, 
19,155 aplatke paniekinanezos 
diplomas o 23,687 kaipo notin- 
kami tojimesnoje tamystojo.
Prnejta meta paliego nuo tar-1

kasijerius 
knygas, 

bet apie tai užlaikė slaptybėje. 
Asistentas kasi jei jaus teipgi 
isztyrinejo isz nosiniu apie va- 
gysta kasijeriaus ir teipgi už- 

Vgldžios inspektoriai 
teipgi dažinojo vngj’sta praėj
iu sau vaite bot apie tai negalė
jo nžtylet.

Kada abudu vagei dažinojo 
buk įiju kalte iftzejo in vir-i 
Rzn, ta Vakaru nežinant viėnasj 
kitam iitiejo in banka, vienas 
paėmė $1000 i 
turėtu Už ka pasamdyti hdvo-;

tylėjo.

Zll VU, 
30,000 
svaru visokiu 
svaru saldžiu bulviu, 

kiausziniu,
gero sviesto, 2,,1.00 svaru pieno, 
200 galonu smet,onos ir 300 ga’- 
lonu pieno, czvęrtis tono sūrio, 
5 tonus miltu, puse tono kavos, 
arbatos ir koko. Da to no buna 
gana, nes kada^ laivas atplauko 
in Ilongktnig, tai da paima.dan gis yra

o kas diena 
staleziu, 

pa.klodžin, abrusu ir 1.1.

Mažai keleivei žino, kiek tai 
rupesties ir darbo turi knko- 
riai ir juju pagialbininkai pa
gaminti tiek valgio del savo 

szeimynos laike 
keliones, o reike žinoti, jog val- 

kaniiogeriauscs ir tin- 
r. S. S. B.

t iek 
mi Ižiniszkos

ginu maisto del kiniszku paša- kainas del visit
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MERGAICZIU MOKSLAINIU PALICIJE.
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Saint Paul, Minu, mokshiiniii Valdže paskyrė po asztuo

lai i po “pal icije,’’ kuriu 
> >

nes mergaites' kožnpjo mokslai nėjo 
priderino yra susekti ir aresztavoti

“pal icije”

palici.jpGerbiami TamstoH:— Szluoml duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz eslu Rplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tuksian
tis Naktų ,ir Viena"
siuntėt, norint asz prifilunczlau už- 
mdkesU už' ta puikia kuyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo dovana, už tai 
asz prlflluuczlu taniatniua mano pade- 
kavone kuriu praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkul kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga bu grąžais! apraszymais. Žiuoguo ( 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valksączlott po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangutis ; 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmlrszta visus vargus Ir 
rupesczlua savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo mllėma fizeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suramlhtl 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istdrljd, teipgi deka- 
voju už pulku kalendorių ka 1 ihan 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velljėntls pasl- *

“pa Ii ei jo,” 
kitas mergaites kurios 
turi dideli pasisekimą

KARMA ANT PARDAVIMO.

uos arba naszles
Imti man už 
vaiku, pakol

i (

nelanko mokslaines. 'Toji 
prjvertinio savo draugiu lankytis ant mokslo.

%

PAJESŽKOJIMAS
Pnjesžknu suaugusios mergi- 

idant galėt ii 
prižiūrėtoja 4

asz pareisiu isz 
darbo. Mažiausias vaikas turi 
2 metu, o didžiausis 9 metu. 
Asz esu Pluges parapijos, Jo- 
denu sodžiaus, gi 
mano patinstama, Atsisžaukito 
ant adreso. (M.29)

Ludvikas Rimkus 
Bor 500 

MI O <

ii atkiszauks
v •

. 90 likeriu, 10 ruimu 
didelis tvartas sn gyvulois. Ge
ras vanduo isž sznltinio prie 

Parsiduos pi- 
Prie 
(t.L)

namo ir tvarto, 
gei ant lengvu 
►Steito kelio.

namas

tatnaioms sveikata ir laime aziame 

lieku “Saulea” BkaitytbjaB, S. P? isz 
Somerville, Coan, Jeigu reikalaujate 

nuA^ d-rno •.! A virBx-inlueloa knygos tai prlatlįskite0 $‘>00 idant m “Saulės” 1azl<Hbtiiv4a o gausite tilo-
jaaskoe^Daczta. ‘ ■ t

Sag llarbor, N. Y.
J « — I Ii— »"« ll» I' . ..... "y—n— —W»» —. —i.—n -Į--jį

ROYAL MAIL
Greitas Tirtfiogbiis 'Kelius Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMIKJRGO.

Ant naujausiu 'puikiu “O’,’ Ipiviif 
OHIO, ORGA, OHIHJNA, OlrtHTA 
IN EUROPA ISZ EUROPOJ 
Treczla klesa Troczia kleba 
$108.50 
$106.50 
$107.00 
$105.t5

su pamokinimu

■ Gims. C. Rang 
Grier City, Pa.

ATSIUSK TIK $L(M1
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
ežiu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntlmu apnioka-

Geriausia stambi trajanka GOc 
Puplaiszkai 

Truk- 
i arba 6 pakolei už $1.40. 
“Daktaras Namuose

IN EUROPA

llamfairgt 
.Piliau 
Memel 
Kaūnafl

įtovAL mail steam

' $102^0 
’$1000 
$io6.oą

į

$io6.oq 
stow

vlrBi-mlpotos knygos tM prist lįskite

jaos ’oe^paCzta. < ? /

l‘A(/KET COMPANy,
20 Brondnny,

arba pas vietinius agentus.
*
New Yorky

i <■ n

m o.
Urba 6*pakelel už $5.20.
35c arba (j pakelei už $1.75. 
žolių 30c
Knyga “Daktaras Namuose" $1.00, 
Kantiezkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 60c. liliemefttorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $fl.5O.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Mipksztu abparu hu kabo $1.60. Celu- 
loido alui a ra i s $1.50. Vainikėlis mažo
ko prasto ahduru 65c. Celuloido $1.50, 
Mlnksztu abdavu $1.26. Laiszkams 
poploros 30 gapmku. tuzinas už G5c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Avė. KochfiBter, N. Y,

Aukso 
senovės

rw;<
įtriirį
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*
■o>■rmrririaii i r. ii i~ ~ ~

lakstantis Nakta ;
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IrVieM ■O
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Tiktai $2.00Knygos Didumas 6% per 9%,
150 Paveikslu. , 704 Puslapiu.
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Griebė už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurio randasi szitoje knyg6je<

4 •  , ; , ,, L |L'' j. .K
«

Trumpam laike iszsiuntemo daugybe szitu
knygų ih visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplalke
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. , Knyga* yra

'i ■ j '■ . O' * ■ , 1 J > 1 ' <«»'•» ii .. . !#-% _ ' .. . V* _ - >» •" * > ♦ *į

dručkiai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin-
tais virsmais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tučjaus iszsittnsta
per paežta. Mes užmokame nusiuntimo kasetus. Ader^aVokltė:

i. * * .i, a t . , - j 1 J” " 4 L( iii ir"H'1 5 ii 11 • ■** S . " B A i t

W. D. BČCZKAVSKAS..' 00. itAHANOY CITY, PA (»

wrj 
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palici.jp


RYKSZTES
»4

priotolian mano,■ Jeigu tau,
■ H - H iki) |< udiucI noi s luti i l’rl- 

■kiszkin pa ra k vijoje, tai —- jau
■ nsz gnlva dedu turėjai gir- 
f del i apie Kaulaki ArttrtRa. Nes 
[g ir kas jo nežino? Yra jis stnr- 
I szinu (vaitu) Polkiszkes ValRz- 
z czinns ir boto Yra garsus žmo-

dievobaimin-
darbais ir dide

liu protu. Už tai ir giria Kaula 
— žinoma, nevisi.
Polkiszkes kanauninkas, 

tu jo užklaustumoi

gus savo turtais, 
gurnu, gerais

ki
. *’ei 

apie Kau
laki, tik mostels ranka ir tars:

— Ko!... Pundzicjn... Knabi
kis,... ka czi/i kalbėti? ~ Kad 
tai visi tokio butu, lai ka!...

Ir guodotimis kanauninkas 
vėl teip iszknlbiugni mostels 
ranka, kad žmrtgus tuojau su- 
siprauti, jog niekus klausinėj):

Knulakio pagirti kiek rei
kiant nepagirsi, o 
už ka.

Bet po valandėlės kanaunin
kas tars:

— Ar žinai,

peikti nėra

ir užšitarnavimus, apie kūrinąs 
teip kars/,tai szauko 
d id ži a 11 s io j i (‘ Pel k i szkos 
valeliai” — kanauninkas, 
rasztininkas ir .lošeiis — skai
to nž niėka.

— Bulelis 
kalbėjo tie

ir liudijo
“obv-

ežia daigias 
“szoldros” 

jis Varpnyczia pastato, 
modoga -ir miisu darbininkas, o 
pinigus rinko kanauninkas pri
simindamas, pek loins 
kinis baidydnrtias...
tik prie darbo varinėjo ir nnr 
vyresnybes tiavėlyjima iszga 
vo... t) kas link jo jiagyriinu 
nuo ministorio ir

tai dar velniai ant 
ji už tai, ii 
jam negeh 

Tur būti

kad
Musu

ir vėl- 
Kaulaki.*’

medalio už
“usordija,” 
ano svieto paeipis 
jokio kanauninkai 
bos.,. Pamatys jis... 
nežinai, brolau, už kn jis gavo
nuo gudu modali ir pagyrimą, 
ir delko už ji t oi]) visi gudai 
stovi ? Matai tas gyvate nž mu
su pinigus pastato valszcziaus 
kanceliarijoje auksinta abrozo 
Bogorodicos ' (Dievo Motinos)

pnndzleju, isz 
keno kaszto stovi sžit puiki 
varpnyczia ? — Isz Kaulakio, 
pnndzirju! Tik jis apie musu 
krnszta Ir žmogus, o “reszta,” 
pnndzioj tody, plikaeijos, gir
tuokliai.

Nevion kanauninkas garbi
na Kanlaki: ir valszcziaus 
rawtininkas Sobakin, ir žydas 
JrtSelif^, rudojo Orelio suims, 
ta pati sako.

Lai tau pavyktu susieiti in 
pažinti su p. Sobakinu (asz sa
kau “pavyktu”, nes Sobaki- 
nas bet su kuom nebendraus — 
tai gerai žinok); tai Sobakins, 
kilus apie starszina kalbai, at- 
siszauks apie Kaulaki no kiek 
neblogiau už kanauninko.

— O, brat, starszinas pas 
mus, tai ne bet koks!... Kad tn 
žinotumei sens ir žilas, kaip 
ožys, o kaip iszger... ai-ai-ai!

Bot ir rei
kalus piftkini is’/.tnnno. Per’gu- 
bornatOHaus revizija niusu 
valszczius visuomet ])irfnas!... 
Ar žinau 
turi pa gyrimą 
vidaus dalvku

usordija

pavyktu ”,

kiok gali iszgorti...
1 T *■ “ * 1

t

reszta,

re vizija

jog miiRu staminas 
nuo ministorio 
ir medali turi 

už “usordija” (stropumą.) 
Tarpininkas (posrodnikas) pas 
musu, pats gal girdi*jei, žvė
ris, britvonas, o ir jis nedrysta 
Kaplnkio keikti, kaip antai 
kitus starnzinus. Ne tik blogu 
žodžiu neužgauna, bet visuo
met pats už Kaulaki priesz vy
resnybe stoja: szit anais motais 
reikėjo siusti in Maskva ant 
caro aps i vainikavimo starszi- 
nus del pasveikinimo, tai tar
pininkas nurodo gubernatoriui 
ant Kaulakio. Ir teisybe, ji ir 
nusiuntė vyresnybe in Maskva. 

Žydas Josolis, rudojo Orelio 
snnus, turėjo ant rinkos netoli 
nuo valscziaus namu savo tro
ba. .Jis pirma invesiaut mono
poli, užlaikydavo kareziama, 
dabar jau ant jo nelaimes už
dengta.

Tai tas vargszas Josolis iki 
f^.iai dienai negalėjo kalbėti 
apie starszina be to, kad jo 
akis neapsirasohi vos sulaiko
momis aszaromis: tuojau, na
bagas, atplmėrta senus laikus, 
kuomet jis nŽlailc.Vdhvo kar- 
cziama ir ponas starszinas, ap
sistodamas pas 
susirinkimą, baigdavo 
re ”1

ji kiekviena
1 umima- 

valsžėziauh dalykus.
— U i...

ir szvenlino ji, parsikvietos i'sz 
pavietinio miesto popa.

—- Na, tai 
mulkiai, 
ezimis pinigus ant tokio daig
ioj

— Neduok, jei mandrus, kad 
keletas vyru tik iszmano daly
ku ir srtvo tiesas, 
bijo, kai]) velniu, 
ir tarpininko, kurio, žinoma, h 
kojomis ir rankomis i n kibo in 
Kaulakio užmnnvnia... Oi ir su- 
krinszo pusantro

jus palis 
kad davei o

esate 
va Isz-

o kiti visi 
rasztininko

szimto ant 
maskolių abrozdo! Na, o po to 

žinoma, gudai už 
mat

abrozdo, 
Kaulaki

gudai 
guldo: 
goriau negu

y !
szaukia

— reiks

galvas 
toks žaltys jiems 
tikras burliokas: jusu žmogus. 
$ako, katalikas... Ko bereikia! 
O tas katalikas, kad ji perkū
nas!... Bot palauk tn, gyvate — 
beveik pūtuodamas 
koks nors “szoldra
tau viena karta sprogti! Pama
tysimo, ar 'daug tau padas ta
vo prietelius kanauninkas ir 
tas kumeles uodega szventin- 
tas alirozdas?!

Bet toip-kalbėjo apie Kau
laki tik “szoldros” — betur- 

Mntai koks 
ir galingas Kaula-

“szoldros 
toliai ir vargszai. 
garsingas 
kis Antanas.

Bet klystnmoi, 
many tumei, jog 
suomei buvo t oi]) garsus ir tur
tingas, kaip dabar. No broliuk! 
Tokia garbe ir galybe nelabai 
kam tenka, 
mo

brolau, jei
Kaulak is vi-

ir nuo tėvu paliki
no v i si i omo t t e u žs i laiko. 

Szit Simas Vargutis ir puikia 
toviszke gavo isz levu paliki
mo ir giynais pinigais, pasako
ja svietas, ar dvylika szimtu, 
o dabar veizok, kas jis per žmo
gus: žydui brovarninkui van
deni valkioja. Teisybe, yra sa
koma: paikam per nieką levu 

Nereikia <\iapalikimas. Nereikia <*gia nei 
seniu liudijimo: pono Svirplį- 
kovieziaus dvaro vežėjas, kur
sai dar tik penkti motai, kaip 
praleido kantonu, ir tas sakosi 
atmenąs, kai]) Varguczio tė
vas buvęs starszinu Polkfsz- 
keje, 
niekas, girdi, tuose krasztrtoso 
nei girdote negirdėjos. Jis at
sirado, giHli, Pelkiszkiuošė jįjį 
pinu 12—15 motu.

O do
kas dabar!!...

būdavo pabaigs po^ 
nas starszinas reikalus valsz- 
ezhij, nitt,. Irt Ateina‘pas mane, 
o paskui jam daug-daug muži
ku ateina... Ot, asz ir uždirbda
vau keletą'' kapeikų... 
bar... oi, vai,
Reikia badu sti]Mi.

Bet nevisi teip gerai atsi- 
szaukin ir giria Kaulaki. Ir no-! 
dyvai: ir ant saules yra'tasz- 
kai, o ant žmogaus tai ir visai 
ne sztuka juos iszrasti. Kiek
vienas turi srtvo nedraugus, ir 
Kaitinkis tn turėjo ypacz daug.

’ Tie neprieteliai arbaL MSŽd|- 
dros,” kaip sakydavo kahąu- 
nihkas,

o apie Kaulaki . tuomet

j •

SURISZTI MAZGU MOTERYSTES PER TELEFONĄ.
Sutižę Ha! P. Hughes isz Port \Vorl h, Tex

2
I

Juokingi apraszymai apie žydus.

Daugiausia, žydai paguodavo 
ir mvlcjo Karalių Kazimiera 
didiji. '

Sztai vienam miesteli jo žy
dai pastato sinogoga, kuri bu

vienum

— Szviosiausins 
goikszti turiu!
kalba Kndživlllnt, pats ntsigu-

kimiu -
— pertrauko

Budže Hal l’. Hughes isz |(1orl Wort h, Te.x. aiia iliomi 
riszo mazgu moterystes per telefoną Horace Koller 
Helena Satterwhite isz Bremerton, Wash, kuri gulėjo ligonini“ 
toje serganti ant uždegimo planeziu. Vinezovone atsibuvo 
2042 myliu tolumo. I *

TARADAIKA

Virdžiiiijoi si ei t e, 
Buvo šziam svii'to, 

KriksztInos atsibuvo, 
Visokiii žmonių prilhivo.

J

Vi nczovone

nes 
liu

• tai yra, nesu vedos skait- 
pelno ir 

kuom jis a]>8ivers 
to-gi einant per 
ma buvo 
kaip koks norint Irszas arba 
Brolis, antsikvempos 
gos, siauros knygos 
viena ranka, in peisus, 
skaitė dienos uždarbi, 
liai durnojo, kaip rytoj apsi
versti. Tilom thrpu jo žhlona 
minke piragtis arba maldo vor- 
kianezius valkus ir riioszosi po 
troba.

Buvo rudens 
Purvas miestelyj buvo iki pus
blauzdžiu, ir tiktai geras žino
vas miestelio taku, gnlejo per
eiti per ji neprisėmęs, arba vi
sai nepamotos klumpiu. Oras 
buvo drėgnas, smulkus lytus, 
kaip dhlHo dulke. Tokiam oro 
ir teipyoiai, žinoma, nieko ne
simato ant miestelio gatvių.

kiir-ne-kur szmokszojo, 
žvdn oszkos, 

gardo, 
savo gaspadoriu

Tik 
kaip 
kurios

per 
norint

neiszgalvojos, 
rytoj. Del 

m i esto! i gali- 
langus matyti,

il- 
ir i n voles 

rasze ir 
arba gi-

ant

iamsi naktis.

vieninteliai 
k a matosi

gy V i 
ant

baidykles 
neturėdamos

nakvojo prie 
mimu.

Tai buvo 
sutvėrimai,
miestelio galviu. 
'Bet no, ]>aluuk! 
sžnėkejimas ir pliauszkejimas 
purini nuo klumpiu. Per migla 
ir tamsuma vos galima. pani;V 
tyli du atsargiai žongianeziu 
per slydžius.akinenis vyru. rfik 
užėjus jiems in 
žydo langu vieta.

Girdžiusi

sz v i ošia nuo 
galima pa

žinti, kad vienas isz ju — tai 
/. s.-,z.v //.,.! minėtasis Simas

žyd boru i s, o ant ras
aug.szcziau
Vargutis -
kas žiu koks kitas, leip-gi dris
kis. Poroje per rika, juodu at
sisveikino ir Varguczio ben
dras1 dingo, pasukęs in kas-žin 

o Simas nuėjo lokoki kiemą, < 
lyti.

Daojes ant jalo miesto prie 
senos pakrypusios trobeles, Si
mas paklabino duris.

Neužilgo vaikiszkas 
užklauso isz vidutis:

— Totusz, Ar tu?

O‘

balsas

su
su pana

K Ada. vakaras atėjo,
Susirinkln stovėti negalėjo, j u -t <i / 'k "

ui ui 
tis pažirtojo, 
ši a razina:

Jsz kur ji a
f

Tik pasakoja Svii’plikėvicziArts 
senas urėdas, kad Kaulnkis at- 
sigrudės isz kas-žin kur huo' 
Paprūsės, nupirkęs hub jo po-» 
no valaku žemes ir. pradėjęs 
gyventi ir augsztyn kilti.

Dėlei to “Szoldros”

atsiplove, nieks gerai nežinojo

no va laka žemes

ir 4i pli-

- vargucziui. 1 
gtpni pa žinojo 

Kaitink is nei szi ni
to rubliu nojiasigailoš prngir
dyt i ir užmokėti slidžioms, kad 
tik jie nusjiVostu inrožli priesz 
visa valszcziu kokia 30 rvksz- 
cziu tam drąsiam žvdborniui. 
valkatai ir “szoldrai ” 
gucziui. Ir teisybe, buvo nž ka 
pilti in kaili Vargucziui: kaip 
tai jis, vdbalas, žemės d'itlko, 
<1 risrt iszkblio'ti prieTiek šViėto 
starszirt/i. Kaulaki ybitnun, ku
rio mĮkoliddnVd heipafs talpi
ni ukh s, 6 pbastI žmonos no tfk 
lied tįsdavo užgauti ji ndis 
menkiausiu žodeliu, bet ir.Kam

> u . I f 4 < ♦ A . I k ■ J * ■ !

0 Vargu*

Var-

vii Italas, žemos dulkė

į ‘ 1 | J

io luĮkolio'dnVd nei pats tnrpi-

st a ežia i n cha d i n puVo.
» * a Am •»I i f ‘ p Q

lakiu 
bot v i suopio t: 
no ^larszina, 
“pani Ktiulakėvtczin.

Srtsireim* Vargutis
szimi szitokiu bndu.

pnna'li,'” 
” aidia t’nrtkiansiai 

M ; 1
su star-'

Ponas starszina atvyko, pa
baigos susirinkimą valszozitije^ 
in tihktiorino DvVlinškio.

’ ' u H ■. f . * • , i
iStaęszina viliszinnmas saxm in-

ir biėžiuliu iižomo 
o Dvylinskas priesz

Buvo namines guzu lės, 
Smegenis visiems shikos. 

d ir posžtuku ‘galia priėjo, 
Ne sarmatos neturėjo. 
Roko, kžūko, trepsėjo, 

Bjaurus žodžius kalbėjo. 
Pradėjo nykhzcžeiA' bhdylis, 
Ir kuinszežiomis daužytis, 
Naktį, apie antra adimi, 

Viens kita namon vndiha.
O netoli Moin širvio, ' 

Keturi ant vieno apspito, 
Pririnko hkmenii, 

Sėstojo visi prie sienų.
Užklupo ant vieno va i k in o Ii o, 

Bet tasai rėkti pradėjo, 
'Tris dėdės tuo adbego, 
Nes pagauti ju negalėjo, 
In namus pradėjo sekti, 

Kad nustotu prade rėkti.
Kada, juos atojnant ižgirdo, 

Visi tuo po lova •nlindo
No ilgai ten tiųiejo, 

Dėdės badyti pradėjo.
Ne ilgai ten laukus, 

Isz po lovos visus isztraukus, 
Tn automobiliu insodino, 
Ir už sztangu patalpino. 
Ant rytojaus sudže atėjo, 

Po 22 doleriu kožnas užmokėjo, 
Kur toip buvo nesakysiu, 

Ant kito karto da užsilaikvsiu.
*

vo augHZtesno už kataliku baž- 
nyezia. Miesezionys paomo taį 
nž nužeminimą bažnyežios, in- 
nosze skunda pas karalių, rei
kalaudami idant palieptu žy
dams sumažy t sinagoga. Ka
ralius atsake snvo padonams:

— Asz eshiu
karalystes mano tiktai iszilgat 

augsztumas pri
guli prie ])atios Dievo.

Daugiau jau riėjnskujide ka
raliui.

ir skersai -

<l| 4'

valdyt ojmn

o

Knnigalksztis Radzivilias su 
daugybe tarnu ir sveOziu rado
si ant medžiokles. Noredanias 
juos ])avieszinti' nuvedė kar- 
ėzema.

—- Iszi isk czionais kelioli
ka bncžkn midaus, Mes šono — 
sžau.ke in šzinkorin.

— PerpraAzau
pono — atsake su nusižertiinl- 
mu szinkrtrius, — no turiu 
tiek midaus; nesitikėjau ture
li lipk šviežiu.

— Paguldyt ji ir inpilt jam 
botagus!

Paguldo žydą, inpyle jam

sz vieša n*

o sl

°5 
botagus su pridoezkais, isz vi
sos szirdios ir nuvažiavo to
linus.

Žydas tnojaus davė žinia sa
vo kaimynui žydui szinkoriui 
artimam kaimelije, idant ka- 
hiiogroieziausia parengtu kelis, 
bertainius hiidaus dol kuni
gą i kszozio.

Turi žvdai del mus vv-

lorosant h 
numūri, 
priesziais bėgiojo in In niunari 
tai iniioszilnmas 
pilnus butelius,
mas tuszczius imlus. O už dil
iu, numifre, g/rdojosi klegeji- 
fnas balsu, skambėjimas stik
lu ir ga.ršrts juokas valszczinns 
tėvu.

. ' If . , ' ■

Ant savo nelaimes Vargutis 
su kitu tokiu pat ‘‘szoldra,” 
kaip ir pats, atsivilko pas Dvy- 

sau pus- 
susodo gerti

užkandas ii 
tai iszneszda-

Jrdejosi klegeji-

linski ir pasipraszos 
butolke degtines, 
abelnoje t rioboje.

*

szoldra,

Dar noiszgere jie savo bute
liuko, kaip jau ponas starszi
na su savo prioteliais, raudoni 
ir sunkiai dusaudmi kilo na
mon, nes jau biivo; Vėlu ir jie 
seniai buvo atvyko. Starszina 
pereidamas per abolna tridba, 
pažvelgęs ant sėdineziu prie 
buteliuko Varguczio ir jo bon-

lo ant sarti o ir pradoįb nusegi- 
net kelnes .juk tdi it/riesiam 
ponui tik tojo reiko?...

Ant to ir tizsilmlge kelione.
O kad žydri i gyveno didėlėje 

baimėje nž vioszpatavimo Rad
zivillos duodasi supraMi iflz rto- 
ktinczio atsitikimo:

O

Žydas kame lai prasikalto o 
kunigaiksztis liepė ji i^VaKti. 
Žydas meldo, vorke, o ant galo 
matydamas, jog negili Įbes nie
ko, kalba in kunigaiksfeti.

Asz jum galiu patarimu*
ti gerai, asz galetau szviasiam 
kiinignikszoziiii 
pHe karu!

— O prie ko, osmii akyvas 
žinoti’ •

— Su pagialba musu kaba- 
galiti iszmoktt’szuni

prirtiduOti

los, asz 
kalbėti.

Kn tu kalbi žvdai? ar 
isztiknljii ?

— Nu, ponas ^ali pabandyt 
ir duoti mnn vionn mota laiko.

Na tai gerai, pasilik da 
metus, nes atsirnyk idant isz- 
mokytum kalbėt mano szrtni.

Žydas nudžiugęs, iždnve ba
lių savo draugams, nŽjiraszo. vi
sus kaimvnns ir linksminosi •l
smagei.

— Ko tu teip džiaugiesi?-’ 
klausė jojo draugai — kas do 
gilukis tave patiko? Girtdojo- 
me, jog tave ponas ketinrt’lsz- 
varvt.

ir duoti mnn vionn meto laiko.

atsirnvk idant isz-

- Ketino mano iszvary^i, 
paliko da ant meto, po tu 

iszlygu, idant iszmokytau 
szuni kalbėt.

nes
jok

t) ka padarysi po metui? 
Kokis žvdasno, — užklauso kuning. Radzi- 

vilias antro szinkoriaus, o žino
damas jog žydai gyvena dide
liam sutikime, vienas kitam 
danesze apie jojo pribuvimą ir 
kad parengtu midaus...

— Ne turiu vvno nes turiu 
gardu, sena midų del jusu 
szviosybes..

~~~ jM a t ot, 
paszauke Radzivillas.

rūpinasi, kas 
bus už moto? O! o! o! kas gali 
atsitikt in meta ? O gal kuni- 
gaiksztis numirs arba jo szuo 
pastips! Kas gal žinoti! -

i
4.

Ant Radzivillos turtu rado
si žydas, kuris buvo žinomas 
kaipo didelis szmuitorius ir tu
rint is gera iszminte. Radzivil- 
las norėdamas persitikryt jojo 
išzminte, paszauke pas save ir 
davė jam jauna avinelo, Irtiria 
žydas turėjo sugražyt po me
tui po tu iszl.vgu- idant avele 
ne nupultu nnt sunkumo ir no 
svertu daugiau.

Žydas susirūpino isz pra
džių: duoti avinėliui esti —< 
svers daugiau, ne davinėt nu-

fu Pittslona nuvykau, 
Daug vaikinu ten sutikau, 

Ant pažiūros butu sportelei, 
Bet kad menki kotolei.

Pradvlia kelnių sedvnes, 
Nuzalatytos kotu alkūnes. 

Kas jit* viėni greit n<‘shpratan 
Bot. ne poilgo dasipratau.

Tai yra sztamas g<‘iniinyku 
Szit o miestelio kaži myku, 
Kurie po pedėi. salunosia

* susedia.
Po k ei i‘s paras soil i ne odia. 

Pokeri ai’ ejniki trauke,
Ir įszsižioja gilukio laukia, 
Cze gilukio belaukdamas, 
Po kelis dolerius dedamas. 
Viens visai pinigu neteko, 
JaU no tur ne ant tabako, 
Isz szloro maisto negaus, 

Jaspadine už burda reikalaus.
Vol, ir beda vaikine 
G i Ink i prabundi no, 
savo reikalu pinigu 

neturi,
Visi kaip ant Vilko žiuri, 
O oze nebagas alkanas, 
Visai nusilpnins kūnas. 
Sztai vaikinas, atsistojo, 
Silkes galva sugriaužė,

Ir per duris laukan drožė.
Ejna namon uosi nukorias 
Visa s i szb ly szk i a s,

miegajas, 
Tuszti kiszenei tabahioje

O pilvas tuszczias gurguliuoje.
Tai kokiu spoi l n czion yra, 
Ar galima ,p turėti už vyra ? ’ | 

jVęVorfah no senos bobos, 
Arba ne žiupshi tobokos,

(

1

t

5

A 111 r>«

midų del

jog atminiau, —
Pa

guldyt žydą ir inpilt jam ketu- 
‘resdoszimts botagu su pridecz- 
kais.

Szinkorius vos
sa vo

gyvas, davė
žinia tu o jau s savo kaimynui 
idant ])arengtu vyno ir midaus 
del kunigaikszczio.

— Ar girdi žydai ar no turi 
del mus lydekos, uos daug, 
idant visiems užtektu — už
klauso treozio szinkoriaus Rad- 
ziyillas.

— ()j, danggalis 
turiu, nes turiu midų ir vyną 

—- Matot, jog atminiau!
Paguldykit žydu 
kiek in ji in t lips!

pone no

ir inpi 1 kite

puls ant sunkumo ir pastips.
' i

mislis: patalpino 
kletka, o szalo josios

Ka ežia daryt? Puolė jam m 
galva gera 
jaja in 
pastate kletka su vilku. Nfcfci- 
gailėjo valgio avelei, nes ka j’ai 
pribuvinejo ant sunkūmei, tai 
tnojaus nupuldavo isz/pTiežAA- 
ties rupesties ir baimes jog to
ki bjauru turėjo kaiinynrt?

Radzivillas nusistebėjo isz
minte žydo, padaro ji savo ty
riausiu faktorium.

Paguldo žydą, inpyle kiek 
intilpo, nuvažiavo pns ketvir-

Girdi žyde!
dro, tarė:*

— Kas
Vargutis, 

, “plika c i ja”! 
tai laikas, o tu, begėdi, karežia- 
moje laki, kai]) szuo ?!....

Vargutis nors menkas žmo
gus ir neturtėlis, pasijuto vie
nok užgautu ir tarė:

gali užginti?,., 
geriu. .. ir tu

b dis, pats iki isžnakėziu kaTcze- 
moj lakes už svetimus pinigus!.

-- Sztil ! subliuvo nesavo hal
su štiirsžina.......

— Pats tu tylėk, ko (kabinę-
• • • • V • 'I i • P • I

ežia pa.szau--do žmonos?. .
tu... Ak tu 

Kurs
ke Radzivillas in ketvirta žv- 
da — ar ne turi del mus...
_____. - ... ._______: _

Y į

minto žydo, padaro ji savo vyAa!.. 
palojstiivi,

atsakeasz!— Asz, sūneli 
Simas. Vargutis, kaip tik i nėjo 
in savo triobele, tuoj sėdosi už 
stalo ir pasirėmęs ant ranku 
giliai užsimislijo. Jo sunūs Be-

i
ra mm

■W
*11» —

pinkas, kokiu 7—8 metu inpute 
angli ir užžibino szakali (ba
ltina.) Po to jis isžtYahko Tftž 
pecziaus blindeli su atszahi- 
siorns virtomis bulbemis (ropu
tėmis) ir, inpylos in'kita bliu-

■i Ii •' h i , h
temis) ir, inpylos in kita bTm- 
(loli barszcziu (batviniu) riig- 
szties, pastate priesz ieva ant 
stalo. Ant galo iszemes isz sta
lo papenti sudžiuvusios dilo-, 
ftoš ir padujos ja ant stalo, tu
ro:

— Kode b nevalgai, totusz?
1* a Ii “ 17* r ' I T. I|k^ 11

■ -- Kas man 
Už savo graszi 
man nonurodysi, kad asz bego

nes senei

Tai kokiu sportu czion yra, <!*

JUOKAI 
t a * A ' u **: • 1< A ». * (iį N

r—r. '"i "P
yk/V,!* ' I 1 I r I' ’ 11 » f .i *1.

Per križiaunas dienas.
Laiko križiaunu dienu kupiji-

• savo

Šūde.
kaltininku, kada 

jau abudu advokatai snvo kai-

Kelertas ne

Gal ant sprando puodyne ne- 
šz.ioje,

Kad kažiruoti suvis nenustojo.

Sudže in
gas susistates vaikus apfb 
klausė katekizmo.

fu ■ *- ’
bąs pabaigė, paklauso: '

Na ka turi ant savo iszsitei
sinimo ?

Kaltininkas: — Asz tiktai la
bai padiviju sudui, jog mane, 
kaip slivo Artima toip szlektai 
nUspixMidete.
ra^žths sžvėntas sako: Ne su 
dikite ne vieno, o ne busite su 
dytais!

Kiek yra Sakramentu? klau
so mergaites jau jiatarpusioK

— ^eptyni.
— įkalbėk!
— Pimas Motelysto-2 Krik- 

^ztas. * **
1

jiesi prie žmonių, degtines pri- 

sziurkszczihi
* 1 i TI!

Į

J sz-
gortok degtines ir alaus ir itp

* -1 '.v/“* Ui M

Isprogęs? Didelis t u ežia man 
ponas! tai sake į

Kita kart h kaip atsThinkysm, 
Asz juos visus pamokysiu, ‘ 1 
Iszguisiu ikiir piji yra i anga, 

Tada pažins kas tai Tarndaika! 
*"* *    I I 0 ,■■■■*.<■« -p     ...

pArsiduqda puiki

Vargutis.— Nenoriu! atsako liūdnu 
balsu Simas ir pridaro:

Pats pavalgyk ir eik gul-kncijos”. — anot kanauninko'

ti.
t ' ' 1' .

kulbes ir užsrėbęs kelis Sžauk- 
sžtlis rngszties, surinko Vi'feka 
nuo stalo ir permainos szakali 
atsigulė in savo lova. O Simas 
vih rymojo, ir nolinksihos ni i li
tis — oi kaip nelinksmos — nž-

žodžiu — pykdavo ant Kaula-
kio ir vadindavo ji tarp saves 
^pniRu,” 
“moliuku.

arba ‘♦burn, 
f,

> f arba

1L
.Pelkiszkiu miestelyje 

jau bevelk sumigo. Tik pas žy
dus l<nr-nė*ktir doge tr6bo$e 
lempos, nes jie abelnai vėliau

visi

lempos, nes jie abelnai vėliau 
gula ir vėliau keliasi iiž žino* 
nes. f

keikia susiriesdami
Starszina it visus jo'niloVelnus nepadaręs “fokuhdos siliiihe-

Be n i ūkas,

^ta'rszina užkaitas nuo
Iszguisiu ikiir pijiyiai anga

------L_ - v< - - ---------------- '

J
Ji

suvalgęs kėlias[‘maūdu gioždamas, žeiigo piąe
Varguczio, pakeles kmnszti:

— Ak tu, rupuže, žyd borui,
asz tau iszmaiszysiu tavo pfh

J '

— O pas tave nei
— atsake

' FARMA. ■:
160 akieriu farma, 14 ruimu 

namas, du dideli tvartai, penki

J lik žinote ka- * * " ■*# <

Kaip tai — tai ne iszl^alei- 
jios? *

*- Nugi dvasiškas tėveli

keiktus dantis.
A

ne‘ yra ko

’ ♦' l t
-

. ■ J maiszyti
H J 

drąsiai; 
cine jo gaiviu Už pasiprieszini- A^lirgutis: nelysk, sziaip pbh

• • t > • • • ■ i • " 'i '*■1 * ■ 1 v ■% ‘ ’’t i * T 1 i • ima ir iszkoliojima starszinos 
tbbai prižadėjo paduoti ji infftšoi prižadėjo paduoti ji

»

’ ( J j L * i

atida ir vieszai pasako, jog no^ na

**
J A 

suszuko starszi<

'kitokį bud inkai, viskas geram 
■padėjimo. iDidoliš sodas viso-’ 
kiu VAismgu medžiu, 50 akeriu 
girios. Randasi prie didelio

Sunku mergas pažint, vistiek 
/ .■ ’ ... *

Mįkas: — ’Cbinijoj vyrai rie

Nugi dvasiškas tėveli 
pirm rauso žmonis žonijoRi^o pa
skui buna kriksztvnbs.

1 ‘U«!u m*-'ii /M u11 1 "

>1*

Žydas rirtatguls isz X’akaVd ’buAes jis Kaitinkis Antanas', jei Kalėj i the
* ‘ t /• i • r/; r-1’!'1'11 ' 1‘v "ii • ■ r*% rieiszdirb^os kaili tam žydbėr-

įkelsiu su kede tavo plike.
—- Vyrai! —
, — suimk i to ta 1 ‘ parszi va °! f

asz ji supurtysiu!!! j ’’n i frUŽJU Au iToliaus bfcs.

ežėro^ Prieinama preke. Parai“ 
’duos su gyvuliais r 1 “ 1
!liu. V (m;29)

Geo. M<Fitze,į
R. Di No.*2 ’Forošt City, Pa

duos su gyvuliais ar be gyvu-!

Geo. M. Fitze

-. < . K'. « «. 4

Mikas: —
' ‘ .11 • t t ,r t

pažįsta savo paežiu iki neapsi- 
veda.

Plikas:
»'i r •« ’ * , ■11

Chin i ja —
Kam kalbėt apie 
ir su inynnisdaip

.* y ra: ’ tįk aps i vedos pama tn i ka s 
. ‘ji per žvėris.ji per žvėris.

Dave rodą.
Del asžtnhnirtL 

doleriu,'biriu teip lankei IV’to- 
hi gala kilo ateitinėi.

Kostumeris: — Tai kodėl ne 
atsikraustol ureziau gy venti!..

Kriauozius:
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OATPITAJC STOCK |115,Ht.K .
•urglaa ir PrctltM 1584,144.54

4 
i 
I

i

Makana aatru orc»c«nfa anl audMu 
F<*l s*. Procentą prided am prie ju* 

i 0*u*2o ir 1 Liepos, nepal- 
*<•1 *r atnMxat parodyt knygute 
*r n*. Men norim kad Ir ju* turft- 
ttioaat reikalą a u musu banka, 
taisant *r mala* ar dideli*.

lankai įdaras nuo 9 ryte Iki I
Huba.to«i« • ryte iki 12 vai.

H. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prei.
Joa. E. FERGUSON, Kaslertus.

Ant J. Sakalauskas 
LIKTCVISZKAS URAB0RIU8 

UI RAL8AMU0T0JAS

Laidoja kimu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobUlu* ylsoklem* reika
lams.

Parduoda visokiu* paminklus, didel
iu* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip- 
kltea pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

801 E. Pine 8L Mahanny City. Fa.
r*

y

JONAS M. CISARIKAS
.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, Ę 
Tavom*, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. |
Geriausiose Kompanijose

Žinios Vietines
> r'.

Szi vakarti eis per mies
tą didele fantatiszka paroda.

— Seredoj Decoration Day 
arba padabinimas kapu.

— Ketverge pripuola “ Die
vo Kūno.”
ežios ta ja szvente Nedėliojo su 
proeesije.

— Ant lietnviszku kapiniu 
silsisi sekanti 
dalybavo

Mikalonis, 
Ramanauckas, ,Juozas Suszke- 
viezius, Albertan Laski, Petras 
Olszauckas ir Augustas Coope- 
ris. Neužmirszkile 
kapus tujn didvyriu.

— Del daugelio 
buvusia prabaszezius Italu pa
rapijoi kunigas Tatnoszius At- 
teni, mirė praejta 
Misericordia ligonbuteje 
delphioi. 
a pome

Bažnycze apvaiksz-

kareivei kurie 
avietinėje

Petras
karėje;

Edwardas

padabyti

žinomas

K et vergą 
Eiln- 

Aploidos Mahanoju 
Szimedorio parapijų. 

Buvo palaidotas Eiladolfijoi.
— Vargonininkas Rakiotis 

isz Froelando apėmė 
lietuviszkoje parapijoi ant vie
tos va r. K. Žalnieraiezio kuris 
iszkoliavo iii Chicaga.

— Poni A. Grigaliene isz 
Filadelfijos tomis dienomis 
lankosi pas savo tėvelius Pan- 
gonius. o 
teipgi isz 
savo 
kienia.

— Kaip

dinsta

tonus

poni V. Dabsziene 
Filadelfijos at lanke 

motinėlių Magdalena Jnr-

ę 
cĮ 815 IV. Mahanoy Ayeų Mahanoy City* 

.dBBnnNrnmvn mare «mwtevmai eeeeeeee e u see sens* įsės i •« • etsoe*

I Tvtrcslsuai* Lleturlitk* 
0 A rt K A

Didele kaucija sudėta V aisti- 
jo* Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 

Slunczu pinigus in vi
sa* dalis svieto, pagal dienos 
kursą.

m ui.

Parduodu Laivakor
te* kompanija n u* tn ty t am * 

kabiem*. Parūpinu Pasiper
tu* keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
Ui Ir pigiai, 
kalnas o 
atsakima.

V. LAPINSKAS
401 IT. Mahasoy Ave^ 

MAHANOY CITY, - PA.

Rantykite apl« 
gausit* teisini* 

Adresavok! te:

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa. j

,W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUYI3ZKA3 

VRABBBnil MAHANOY CITY, PA.
V* 1 JŽ"1

! f UbwwMSSNiW** *»^<l

-
Laidoja Kanus Numirusiu.

Automobiliu* del Laidotuvlu Krik
ai tini u, VMellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t
420 W. Centre 3L

Pasamdo

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryto. 
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-laiklnls ofisas randasi 
KAZCNO Al’TIEKOJE, 

Shenandoah, Pa.38 8. Jardin St.

CHA9. B. f ARM LEY 
Real Estate Agent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojams 

randas Ir telp toliaus.
288 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

Xlctuvlsukaa Grabortua

K. RĖKLAITIS
Laldojd Numirėlius >a(*l 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke motera.

Prieinamos prekes.
>■ —!■■■ II 4

IK Weut Spruce Street 
XAJLANOY CITY, PA.

■ell Telephones No. 149

Jnrgeleviczius 
iii Lietuva 
metu adgal, 

atvažiuoti vela in Ameri-
keturiolika

girdot, tai buvusia 
f | vargonininkas 

kuris iszvnžiavo 
apie 
mano

Daugelis Mahanojeeziu da 
pamena Jurgelcvicziu.

— Kardinolas 
iszszvent ino 
tedroje
ant kunigu.
tris isz Mahanojau

ka.

tu randasi 
kurie vya;

Daugherty 
Eiiadelfijos ka- 

Subatoje 33.klierikus 
Terp 

s,
Mikolas J. Holly slavokas, ir 
Juozas Ostlieimer ir Charles E. 
Keller abudu vokiecziai. 
tris atlaike pirmas miszes 
delioje.

Panedelio ryta iszkelia- 
Worcesteri, Mass, poni

Visi
Ne-

-i 
i!

i <f*"‘

Naujės geležinkelis Utah.

ntidnrvtHS

auksi

LT ei

Lietuvos laikraszeziu prano-

— *

kad

tiktai

APIE MOTERES.
►•'it?.;

Franci,joi

,1

br ■ r ■ r-įl 

«NMI V

SKAITLIS GYVENTOJU 
KAUNE.

szimu, Kaune esą 84,352 gyven- 
pagal tautas dalitojai, kurie 

jusi szitaip:
Lietuviu
Žydu 
Lenku 
Vokiecziu 
Husu 
Baltgudžiu 
Visu kitu

Taigi pasirodo,

41,1)88
24,228

8,311
• 4,174

° 345
80S
398

Lietuvos

i T*

r 
s*

O f

T

sostinc.je lietuviai yra mažumo- 
sudaro tenaijo, nes Jie

48 nuosziniezius.

* Erancijoi randasi konia 
penki szimtai daktaru — mote
liu.

4|i

vo m
Strielkuviene atlankyt savo sc- 
sutia 
met u.

kurios neinate nuo keliu «l°

— Jeigu norite aptverti c.i- 
montn kapus ir kitokius pana- 
szins darbus tai geriause jum 
padarys cimentinis kontrakto* 
ris Adomas 
Railroad Str.

Butkus, 610 E. 
(t.j.l)

— Aptiekorin? Milius jums 
duos patarimu visame, sutai
sys teisingiausia receptus, turi 
szviežiausios trajankos isz Lie- 

gyduoliu.

visame,

tuvos ir patentuotu 
Szale daktaro Dumiu.

— Gerbiami Lietuviai-Lie- 
tuvaites nepamirszkite kad 28 

>3 m. L. V. 
statis scenoj trijų 

“ Daktaras 
Szitas veika

las yra komedija viena isz juo
kingiausiu Lietuviu kalboi. 
Aktoriai deda visas pastangas 

Po lo- 
szimui prasidės szokiai ir ba
lius. Tad visi meldžiami atsi- 

ant szio puikaus va- 
Kvieczia 

ežiu kuoja.

ti. Gegužio (May) 192 
104 kuopa 
veiksniu komedija 
isz prievartos.”

Lietuviu

kad gyvAi atvaizdu tie.

lankytie•f

karo. Lietuvos Vy- 
(t.43)

PARSIDUODA PIGIAI
Karpetu czistinimo biznis, 

moka
czistinimo

Kas moka raszyti ir skaityti, 
parsiduoda labai pigei. Trokas 

parveža ir iszveža 
karpetus. 2 maszinos del suvi- 

karpetu ir kitokios 
maszinos

su katrų

mo
Ii ligos 
kaušo prie 
tu.
dirbti nuo $165 iki $205. 
pats nemoku raszyti 
nei bizni laikyti.
Preke $1975.

Lud Vi karauskas 
951 Clinton St. 
Cincinnati, Ohio.

reika- 
kurios pri- 

czistinimo karpe- 
Ant sanvaites galima už- 

Asz
ne galiu 

Gera proga.

(t.43)

moterių ku-
diriui Rhode Iglumi valsti-

K o n i a puse
l'IOS

neuždirba daugiau kaip 13 
doleriu ant savaites.

* Pana Juli.je 
Syracuse, yra pirmutine 
raliszka advokate mieste New 
\ orke.

Skaidei parodo, buk aine- 
rikoniszkos moteres kas metas Į 
ižduoda 76 milijonu?

padabinimo

J enn v 1SZ 
gene-

Į

I

s
ant savo

doleriu ’ 
veideliu, i

Jis nesiskubina.

Kunigas sake pamokslą žmo- 
užt ikes juos

1
i

II

nems uzi ii<(‘s uios sedinezius 
prie darbo. Pagalinus paklausei 
visu:

— Kurie norit (‘it in dangų 
atsistokit.

Visi atsistojo, iszskyrus vie
na jauna vaikina.

—- Kodėl tu nestoji, ar tu ne
nori in djingu nueiti?

— Taip, teveli, labai
bet tik dar ne szituo atveju.

noriu

Geriausiu budu.
4.......   —

— Asz tave, ženteUOSZVL,. — XK.-Z, V«VV, Z^„VX , 

sziandien paskutiniu sykiu už- 
sikviecziu pas save ant Vietų; 
jau .daugiati 
pasisakyt: asz praradau 
avo turtą.

lentas:

Ana diena likos 
naujos geležinkelis ejmmtis iii 
Pnh Vaut aplinkinių kuris yra 
sujungtas su
Gubernatorius Maybey užbaigė 
geležinkeli i n ka ldamas 
ui vini laike ceremonijų.

KATALOGAS KNYGŲ
No. 120 

Vienu” 
biszkos

“TuksHntls
Puiki didele knyga.
Istorijos.

IrNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta
Union Pnnifio 8t>auda los puikios knygos, tas parodo l / J ! J y Jl| J < < U I 1 I v • 1 /I t, ii lt i 211 Rrnjkad žmonėms ji labai patinka.

150 paveiksiu.
704 

geradldelu puslapiu,
drūta popiera. Drucziai Ir pulke! ap- 

audcklinlalR inzmarglntais 
virszalR. Didumas knygos 9% per 6% 
colius.

daryta

No. 151 Tris Istorijos apie Pasku i 
tin i b noras, Septynis brolius, Vargingai 
Žmogaus sunu ir razbaininka. 62 pu*. 
Preke - - . - J5C

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas. Priversta linksmybe.

•A • •

Mch užmokame nusiuntimo 
kaHZiUR. Pirkite o neaigailealte. $2.00 

No. 122 Kapitonas Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 pus 
lapių, popierinei apdarai. - $1.00

No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 
iraplsaka isz Francuzu gyvenimo, 

viena trumpa Maskoliszka pasaka, 287 
puslapiu. .... 50c

No. 124 Prakeikta, meilingas Kri- 
minallszkas apraszymas, 202 pus.

No. 125 Vaidclota, i 
jlrmutlncs puses szlmtmeczio, iszlmta 
sz Lictuvlszku užlieku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - 35c

No. 126 Keturios Istorijos apie 
Urvą užkeikta, Panaszus, Leorenas, 
Sermėga mužiko, Su kuom kas kariau
ja nog to dingsta. 196 pus. - 85c

No. 127 Tris Istorijos apie Neva-

35c

Vargingo žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas kuri* 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu - - r

No. 153 Tris Istorijos apie Duktė 
pustyniu, Pelenlute, Du brolel Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi Istorijos apie Vladi- 
mleras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žeme, Beda, Tamsunus 

58 puslapiu.
istorijos

pirgauna.
No. 15(1 Penkios

61 
15c

15c

15c

15c
apie

npisaka isz Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo,

15c

I

Juokai. 60 puslapiu.
No. 157 Puiki istorlje apie Jona- 

262 puslapiu.sza Korczaka. 262 puslapiu. 85c
No. 158 Tri* istorijos apie Anglo 

rlus isz Valencijos, KoŽnas daigias tu
ri savo vieta. Ka pasakė katras pa

Įlojo pas MAurūs, Vleszkollo Duobes, 
Karalaitis žmogus. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekla vIhuh 
lygiai. Velniszkas kaziravimas. Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia. Stebu
klinga kuczia. KreslaH. Nelaiminga 
karalių* ir jo vienturte duktere. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skripka. 
ka ketina antra karta apsipaeziuot: 
Pikta Onuka. Preke tiktai 25e.

No. 130 Penkios Istorijos apie 
Gregorius, Isz. numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszalti, Debe
sėlis. 77 puslapiu.

No. 131 Keturios
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliūtis. 
Apie kupczlu kuris norėjo plglaus dar 
bininko. 182 puslapiu.

No. 132 Szcszios istorijos 
Deives, Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida, 
telp-gi 
Dievobaimingas auginimas valku, Aky 
vos Žinios, Valuos preita szimtmetije, 
Didžiausi tiltai. Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 59 puslapiu. - - 25c

Prakeikimas.

Nelaiminga

Del tu

Istorijos apie

- . ‘‘On* tvoros.
istorijos apie

35c 
apie

Toj paczloj knygelėje 
raudasi szltle apskaitymai,

czluojas. 76 puslapiu. - 20c
No. 159 Dvi Istorijos apie Neuž

mokamas žiedas Ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. ... 15c

No. 100 Dvi Istorijos apie Balsi 
žudlnsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. ... ]5c

No. 161 Penkios
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jlo sunu dideli 
gallnczlu Ir apie karalaite Gulbe, apie 
Žalulerl ir apie tai kaip giltine pasili
ko ka*iluocziu,,Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios Istorijos apie 
Žmogus sudlje o Dievas valdo. Du kart 
žudlnsta, Rastlnukas, Kumelaite prie 

121 puslapiu. - 25c
No. 163 Pasiskaitymui knygele: 

Nauji meval, dainele. Kvailys, numirė
lis Ir velnias, arba moteres iszmln- 
tingesues už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amerlkoniszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema. In ka 
nekurie žmonis tikt 
lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczios. susl- 
rinkimuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
gillukuingos dienos. Žmonių skaięzius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 16 i Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas Ir

Kaip nekurle

No. 13.3 Septynios Istorijos apie, jį0 buliukas, Merga-karclvl*, Vleszpa-
Smertls Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tal su manu padu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus, 
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir t.t.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 135 Szlupinls puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinusi sekahczlos 
Istorijos: Dievo sureda. Velnias Na- 
mlejo, Kandidatas ant apslpacziavlmo, 
Dzūkas Iszvadavo savo paezia Taba- 
kierka. Kaip Žydas inoiCa geszefta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
telp-gl keletą juoku, geru rodu Ir t.t. 
48 puslapiu. .... 15c

No. 13G Szlupinls puikiu skaity
mu (Treczla dalis) talpinusi sekanti 
skaitymai: Ila isz maiszo Iszlius, apie 
boba ka negalėjo savo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypata, 
Galybe meiles, Raganiszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, telp-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaitymal Ir t. t. 
puslapiu. - - -

No. 137 Tris apisakos apie Pinin
gai galva-žudžial, Ražanczius iszgclbs- 
tl nog smert, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposelei, kaip traukt giliuknln- 
gai einiki ir kiti szposelei.
Preke .... 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Burike ir Burlkas, Kareivis Ir velnias, 
Kas man nakcl acitiko, dzūko pasaka. 
UŽllekos isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istorijos apie Gyveni
mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - ' 15c

No. 110 Puiki istorija apie Kantra 
Alena. Motyua eiles. Gudri Merga ir 
vaitas pasaka. Pasiszventimas kunigo 
istorija isz. kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. Keletą juoku. . . . 25c.

No. 141 Istorija apie Sierata, pul
kus apraszyraas. 119 puslapiu.

No. 142 Septynios Istorijos apie 
Ponas Ir Szlauczius, Isztikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczoma nuo- 
szallja, Vaidutis, Galinga szoble, Moti
na sopulinga, Meile sunaus. 181 pus. 
Preke u* - - - »5c

No. 143 Istorija apie AU Baba ir 
40 Razbalninku. 45 puslapiu.

No. 144 Keturios Istorijos apie 
viena motina, Valkuczlu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalnlnke, Luoszla 
62 puslapiu. ... 15c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrlos Ir Ant nemuno. 58 pus. 
Preke - - - 15c

No. 146 Dvi Istorijos:
Senas Klastoris, juokingas 

apraszlmas. Preke knygutes tik 15c.
No. 147 Tris Istorijos apie Tris 

Valkljozal, Iszmintlnga rodą, Apskialb 
tojas. 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos apie Sū
dai Dievo, Sūnūs Stalorlaua, Iszgydln- 
tas, Budelis X, Kunlngalksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - - 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolora, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasakos apie čigonus. 
45 puslapiu. ... 15c

jh s ’ S

No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine

Viso-

Labai smagi

ts Jėzus ir vaikeli*, Užganedljo save.
58 puslapiu. ... 2Qe

No. 165 Keturios Istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus. 
Kaip Kuzma Skripkorlus liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas .Totorių, Daltas Valdulfs, A t mo
kėjimas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 16? Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku. Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas Ir Nikita*. 
61 puslapiu. ... jį©

No. 168 4 Istorijos: Moczlutes pa- 
1 sakojlmal. Pasaka apie maža katiluka. 

Lietuvos skausmai, eiles. Vargdienis. 
Pirmutine szalna aplsakele. Preke 15c.

No. 169 Tris istorijos: Musztine 
už mergina. 
Kas kaltas.

naujas stovylas.
i Wasliiugtone, 

Aleksa ndro
pradėjo statyti 

Hamiltono,
prie i'“1’“’

UI1I ......t. ’.i A1' t
Suv. Valfit. l’uszA’cntiiiimas atsibuvo 1.7 Gegužio.

/ I

dideli bilmzini stovyla 
kasijeriaiis C

pinnutihio
47 puslapiu.

’’v4* ' -■ .______ I II W—

Pirkite Columbia Grafonola Dabar
p ■

*v V1'' *

L'i'emrri

■iV'A^4‘; /r
* W o Geradejlngas murinas. 

Preke 25c.
No. 170 Tris istorijos apie Pavei

kias gyvenimo, Nuopolel Mateuszo Je- 
rubausko, Osieczna. 40 puslapiu. 15c

No. 171 Tris istorijos apie Velnl* 
zkas malūnas. Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo, Stebuklinga puo
dą, Dainele.

Per dvi sanvaitesJ
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negalėsiu, gaila 
visa

- A kad tave galas!
Tai asz pagaliaus 
del meiles? *.

apsivedžiau

PAJESZKAU PARTNERIO.

duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirkaite pas 
gnfmola $125-$150.

mus
>

Mr. Watkins mekanikas ran- 
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti, bile koki fonografa 
ar grafofona.

201 W. CENTRE ST

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

52 
15c

52 pus.

I5c.

15c

47 puslapiu. • - 15c
No. 172 Penkios istorijos apie Ran 

Nedaejusia žadinsią.ka apveizdos.
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadl- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 173 Keturios Istorijos apie

Žibinte bažnyczioje. Sugertuves trau- 
kije. Alute duktė kun. Kerniaus. Bo- 

64 puslapiu. 
20c

na.

ksztas ant salos Dago.
Preke -

No. 174 Dvi istorijos apie Auka
Stebuklas kuczlos naktį.Nihilistu.

61 puslapiu. 15c
No. 175 Tris istorijos apie Raga

na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir Ste
buklas. 74 puslapiu. - 20c

No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - - -- - i&c

No. 177 Asztuonlos istorijos apie 
Dede isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzukiszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dede, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztells Jezuso, telp 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. ... I5e

No. 178 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasls, Ant kiek užlaiko moteres pasla- 

61 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvllpikas, Pas merga, Gralio* 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 180 Tris istorijos apie Kali
mas, Drūtas Petras, Nuogalls. 
puslapiu. -

No. 181 Tris Istorijos apie Gailu
ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke .... 15c

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vlslos, Doras Vaikinei!*. 60 puslapiu. 
Preke - 15c

No. 183 Pulki istorija apie Szaki- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu. 25c

No. 184 Pulki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu. • 15c .

No. 185 Juokingas 
apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu. -

No. 187 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabėgs 
1a Km-d leztvre. Prišautas vagis. 60

74 puslapiu.

1

pti.

Nori kad tauįJytumet savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagolba savo prieteliams.
Musu dępozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu;
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigu?. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gęra banka yra jusu geriausia prietelis.
- ■ - 1 . " . ii. .U .. a.

62
15cGero žmogaus katras turėtu 

keturis tukstanezius 
Asz turiu gera bizni czeveryku 
taisymo dirbtuve su gerom ma- 
szinom, biznis isz dirbtas gerai; 
asz noriu uždėti nauju ozevory- 
ku krautuve ba turiu didele ge
ra vieta. Galite atsiszaukti ir 
nemokant is to amato 
isznlokysiu in
Kuris norėtu i nei t i in ta bizni 
tai tegul greitai 
nes tokia proga ilgai nebus. ' 

Electric Shoe Repui r Shop.
763 Grand St.

doleriu. Aniolas
Dievo. 62 pus.

Dėkite savo pinigus in
JHEROHANTS BANKING TRUST GO.

—I—
DIREKTORIAI:

D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlus
LEON ECKERT, Vlce-Prez.

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

nes asz 
t rumpa brika.

atsiszaukia D. M. GRAHAM, Prez.• •

(t.43)

spra.styma.8
46 

15c

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda geros stubos po 

No. 321 }V. Spruce Str., Maha-
noy City, ant devynių familiju 
ant kampo. Atsiazaukite tuo- 
jaus pas: Adoma Geguži, Box 
45, Middleport, Pa. (t.j.l)


