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Po smerties tcwo, abudu su
OFFICE AS SECOND CLASS MATERS.
nūs užsveme sawo karalistom
ir abudu, kada pasybaige gaile
D. T. BOCZKOWSKI, EDITOR. (želaba) ižsyrynko po patoge
paeze ir džeugesy labai taip
wienas kaip ir kitas iž sawo isz
rankos. Taip wienas, kaip ir
WIRAUSES ZECERIS
kitas turėjo daugibo newalninku ir newaluinkiu taip del tarIR USZŽURETOJAS
nawimo saw kaip ir paežiu.-

ENTERED AT THE MAHANOY CITY POST

druharnes,

F. Boczkauskas.
"a

AGENTAJ DEL „SAULES,
Obywateliis W. Wroczinekas, Makanoy City,
Ohy.

Oby,

Kas nori užsiraszit ta pujku raszta,
tai tegul atsuneze pynigus, o tiktai:
Ant metu 2 dolerus.

W. Rugienis, Freeland.

M. Mocketviczua, Detroit, Mice.

Ohy

Juozas Maj&uckaa, Shamokin Pa.

Ohy

Stan. Martinaitis. Plymouth Pa.

Oby.

Ad. Ulman, Wilks-Barre. Pa

Oby’

Mot, Brazla, Waterbury, Conn.

Oby.

Petras Sarpalus, Wanami Pa.

Oby.

Tom Wiikajtis, Mahanoy-Plane.

Oby.

Win. Blažie, Pittston Pa.

Oby.

S. J. Mockajtis, Shenandoah Pa,

Da rejkalauje rodisto „Saules“ agentu isz n-'
kuriu vieta jago katras turėtu akwata tegul duoda
žln- .

sytrauke deszimts metu kai])
wienas kito ne mate ir wyresnis
brolis pradėjo isz ne matinio
sawo brolo ludet. Wiena die
na, paszauke pas sawe wyrause
ir wierniause wezyra (ministery) ir in ji prakalbėjo tuos žo
džius; Ar tu žinai, jog nog atsyskirimo su sawo brolu parsatrauke deszimts metu. Žinai
jog mudu su sawym giwenome
ne partraukto meile, dabar
tai]) pradėjau ludet prie jo, jog
sau- wietos nerandu. Pastanawijau sunst tawe pas ji, idant
pasweikitumei nogmanes ir pajiraszitum idant pas mane atsylankitu kuri troksztu iž szirdies
pamatit ir prie szirdies prysyspaust, žinau jog jis mano no
rui už-gana-padaris. Paimsy
su sawym waisko kiek nory ir
kelauk mano warde su alvdtle
U
naro'1'' ’daj>t .-i.ie

BYW/TEL1

kilo tokie nesyranda.
i
'
pyhigu tiek idant isztektum
Diena 19 pjuezio | Au gusto | del sawes ir del waisko, ka ne
bus parafialna rodą „medingas pryivalai skupet, ba mano
tuoiaus po piet apie 2 adina skarbezus ira ativyrasdel taives.
Pagal norą sultono dydys
kur bus swarbus aprodawoiwezyras
pasyrenge in ketone.
maj apie statima bažniezos ir
Keli desetkai welbludu likos
kitokius reikalus. ■
apkrauty wysokiamys dowanoKožnas prywalo ant tos ro
mys del Indyjos sultono ir jo
dos prybut ir ižgirst, ba tas paczios; iszrynko taipos-gi ka
dalikas prie kožno kiszasy.
sztarkesius Žalnierius su puiBus del susyrynkusu ap- kejs paredais ir ginklais o atgarsita, kiek kas afierawoio sysiveikines su sultonu, kelawo
ant bažniezos ir kiek randasy su dydelu pulku ir paroda pas
sultoną. Daug dienu parėjo
kasoje pynign.
pakolei ne dasieke rubežaus
Uzpraszo Komitetas. Indyjos, o kada jau buwo ne
toli staliezos miesto nusiuntė su
žine pas sultoną, jog atkelauje
no jo brolo su pasiveikinimu.

Tūkstantis naktų

ir wiena
ARABYSZKOS HISTORIJOS-

Kitados szalije Persyjos buwo dydys karalus, kuris turėjo
du sunūs kone wienu metu ir
jau abudu buwo suaugia, o
kad karaliste buwo dydele ir
pats karalus jautesy artimu
smerties, padalino karalista in
dwy dalis,-jaunesniam dawe
szmota žemes ne toli Indyju, o
wyresniam atadawe sawo wieta ir ne ilgai džeugesy isz pa
dalino del iszmintingu sunu
karalista, ba ne ilgai wylko numirė. Ilgai gėry sūnus ne
galėjo užmirszt sawo tewo ku
ry s taip puikei užaugino o ir
buwo geni ne tik del ju, nes ir
del sawo padonu.

Sultonas labaj nudžigo kada
šimtinis apie tai apreiszke ir
ilgai ne wilkinus paskubyno
prieszais dydy wezyra idant su
jua pasysweikint. Kada Wezy
ras atadawe no brolo sultono
pasweikinima ir gromatas, del
sultono Indyjos, tas labaj džeu
gesy kai]> dažinojo jog ira sivej ■
kas ir spakajnas nog užkabos
kaiminiszku ponistu, tuojaus
grižo in sawo palocy ir rengesy ka greiezause kėlaus pasmilima broli ir tame iždaive wysokius prysakimus del sawo
wezyro, o atkelaiinsys wezyras
apsystojo ne toli miesto su wajsku ir liepe del sawes ir del uewalninku pastatitie isz audeklo
būdas pagal budo tos žemes,
pakolei sultonas ne ižsyrengs.
Ketos dienos užtruko, pako
lei sultonas ižsyrenge su dydžeuse paroda kokios da giwentojei staliezos ne regejo.
Paskire daug tarnu ir wai
sko kurie inrediti žėrėjo no
aukso ir sydabro, ba kaipo jau
nesnis brolis, norėjo del sultono

Malianoy City,

P a.

Metas 1.

jog sultonas wela rito kėlaus judu giwi ne liksyte.
ant miedžiokles, apie ka dažiNe turetdamy
kitokios
nojo ir sultoniene isz ko labai
rodos nusylejdo žemiu o mer
džeugesy.
ga geniuszo nuwede abudo in
Ant ritojaus apie dewynta O o
krūmas ir pryweite juos idant
adina
isztrauke sultonas su
su jai abudo atliktu gedliwa
medejeis ant medžiokles, o ka
darba. O ka galėjo darit?
da gera gala atsytoljuo no mie
tureiorha himgino sawo wiru.
■ (liną pviesz piet: kad szitai sto, liepe sultonas sustot ir lau Kada tuodu jei užganapadare,
atsydaro durys no pakaju sul- kt, o pats paslapta sugrįžo in pamate ant ju ranku žiedus ir
.onienes, kuros palocys stowe- palocy pas broli ir nuėjo in ta prasze idant jei po wiena duotu
pakaju isz kurio langai isžeijo kito szalije sodo, ir su dydle
ant atmininio, dawe po wiena
inksmibe ižsypile daug ne- na in soda Sėdo abudo arti lan o geniuszo merga ižsyeme isz
'.yalninkiu o ir pati sultono. go už užleistu szidiniu zoslan- kiszeniaus szniura, ant kurio
Kaip tik spėjo in sodti meitie ku ka isz lauko ne buwo ma- buwo užtvertu 98 žiedai o užtuojaus rankomis suplojo ir isz tit, ar kas sėdi už j u ar ne. Ne werus ir ju žiedus ant szniuro
wysu szalu adbego inmynai, ilgai reikėjo laukt, szitai atsy- tarė:
ka buwo krūmuose pasyslepe. daro durys tos paczios ka wa- - Tai dabar žiūrėkit, kiekžiebu
Tuojaus taip newalninkes ir kar ir wela sultoniene su mer- randasy aut to szniuro tiek asz
pati sultoniene ižsynuagino o gomys iszejo in soda. Tas kartu sawo wira prygawau.
teipos-gi ir murinai, pradėjo pats daresy kas wakar o da su
Jis mane laiko skrjnioje,
gedliivus darbus, tai]) jog Gu dydesniu noru ne kaip wakar. kai]) matote, užrakita su dewims sėdėdamas prie lango sa Sultonas pamelinawo kaip ski- nioms spinoms ir kur eina su
wo akinis ne tikėjo, iszrode lwis, kada pamate sawo paeze saivym nesza, o wienok duodu
kajp ruje. Po tam wysy drau nuoga su murynu už krūmo saw rodą. Judu gi, esate sul
ge ivienani ivandijęJiaip ivarles pyldanczius gedliwa darba, o tonais, jus paczios turėjo wygagedliwa kad ne broles but sulaikias, das, o noryte idant moteryszkes
To szirdis plaka iž džeugsmo turszkesy. Ir taip
jog del paezos padarys netikė zobawa parsytrau^ apie.dwy butu par Įauga sžokias, nes tas kito wiro ne užsymanitu ? Ej ta džeugsma, nes kada inejo art adinas, potam itarjnai iszniko ji malszino.
kite par wysa swieta tai teisin
Po tai nuogai parodai tarė
pyrsztu in jos miegstube, bai o sultoniene ir newalninkes
gos moteriszkes ne rasyte.
sus regeimas parsystate del jo apsyredia nuėjo in pakajus. Saras in Gura.
Tai pasakius, lingtelejo su
— Ar tu žinai broli, jog asz
akiu, szitai paregėjo su ja drau Sultoniene kožna karta, kada
galwa ir nuėjus pas sawo wira,
ge, wieno lowo gulinti murina. ■ Įiltpnas iszkelautdaivo, tai saw dabar ne noru ne karalistos ne sėdo szale jo ir wela galwa jo
sultonaut. Tu esy ne laiminwiena isz tarnu abudo su pV A
už-deio ant sawo kėlu
i ir asz, eisyme in swieta ir
po saldaus darbo apsykabyj
t
•v ^lįioniv . p.-'sy^mija jamžtii
baigsj me.
nutyrpo ir sawo akims ne ip__
Saras
sugrįžo pas medėjus
kejo. Apėmė ji pyktumas m1 kitos ant silueto nesyranda
to~geriiuszo patitury taryhe...
ir
pawebe
w'ezyruj”waldze w'ieižpasakitaš, ižsytrauke szoble
Brolis sultono pradėjo būtie
Ar-gi nmdo del nedoribes.
isz maksztu ir wienu ipu nukir linksmesniu, ba dabar pats da- szpatawymo, o pats su brolu muso paežiu galima dabar apto abiem galwas, o ju bjaurius seko ir sawo lomioms akimis iszejo slapczej apleisldami ka leistie sawo ponistas ir walkiokunus par langa iszmetein ma pamate, jog ne tik jo pati jam ralista.
tys po swieta? Grįžkime adgaĖjo kėlės dienas par kaimus
res. kuros tuojaus buwo
buwo neivierna, nes ir jo bro
los ir iszmeskinie iž sawo galii' miestus, par kalwas par girwu tuos rupestius.
Padaręs tai, wysas smutku lo pati da bajaureu elgesy.
res, priėjo kraszta mariu, o ra
parimtasGiuejv^in abaza pasi Wakar©. sulaukus, sugrižo jo
— Gerai sakai atsake Girn
dę
szakota
medy
wezyra. K^da sugrižo jau pra-1 brolis su kitais medejeis isz
as, nes asz sawiszke nužudžeu
juo
idant
po
ir paczios ne turu, be kuros ne
dėjo szivituir prysake del wy-,’ medžiokles ir tuaįaiis nubėgo
wesije pasilsėt. Kada sėdo,
ažinotie apie
su idant krutintuosy in ketone.' pas broli idant
galu apsyeitie. Kada sugrižszpradėjo kaldet apie sawo ]>a1
-i
i'A
Puikus pulkas divieju sulto jo sivmkata, o ka,, !a inejo in jo
iu in sawo karalista’ tuojaus žej$Mga ir nedoru moterių elginia
pakajti,
radoili
nisuosujopargulejaswienonak
nu trauke o žmonis ne galėjoj
Krad szitai ppideio daritis szturko nemažai užd
ti,
liepsu ant ritojaus nužudint
atsyžiuret, tai parobaj.
Finas ir osziifaa^Aacz isz szalies
Kada buwo ne toli miesto,' drasynes Saras, pradėjo isz įep mariu. Kada^abieju akis at- ir taip kožna diena turasu taikūreni giįveno brolis, tas kada lo klausinetie, kas jam buivd: sykreipe ant mariu, paregėjo singa paeze.
dažinojo, jog brolis atkelauja ar kas ne patiko ar kitoke prie isz wandenio iszeinanti baisu
Tolaus bus.
iszivažeivo prieszais pasytikt žastis?
žmagu, skrine užrakinta ant deGurąs
pamyslijas
watandele
feu sawo wysu dwarii, o kada
winu spynų ir tas mylžinas
JUOKAJ.
prysyartyno wienas prie antro pradėjo pasakot apie sawo at- geujuszas (dwase) ėjo su tai
ilgoj laikesy susyspaude.
Su sytj’kima su paeže, ir ant skrine, tiesog ant to medžio,
Girtuoklis: - Taj wiruti giniuzyke intrauke in miesto ir galo dadejo:
po kurio du sultonai sylsejosy. lūkis, wiena karta grižai! na
— Broli! mudo abudo ne
nusydawe in palocy kur paskiNorėjo bėgt, nes u iresnis pa mon blajwus, tai mano pati ne
laimingi
ba ne tik mano toke
re del brolo-sweczio pakajus
sakė, idant inlipt iii medi, ka neižsyžojo;
pujkius prie sodo ka isz langu pati biuro nes ir wysos mote teip ir padare.
turėjo puiku regeima. Par ’tre rys ne ižskirent ir tawo paGeniuszas atwylko skryne
les dienas buwo dydele besieda czes....
po
medžiu, padėjo ant žemes,
— Ka! ar ir mano pati toke
Wienas ponpalajkis in sius
ir wysokios parodos, nes brolis
iszsyeme
pundą raktu, skryne
turėtu but?- paszauke parpi-sweczes nuolatos buwo smiitne:
Kas ten inejo in pakajul
atidarė ir iszejo isz jo labai
juk
asz
tawsakeu, idant ne ilejnaos ir jokios zoboivos jo my— Taip, ir tawo tokia,- at patogi merga; kiny sėdo szale
stum norynt pati kanalu..
sliu ne partraukė. Jo brolis
sake spakainai Gurąs,- pats milžino, o tas padeio sawo galSlūgine:- Praszui pono atSaras (įvyresnio ivardas) mate
maczeu szendien kas sode de- wa ant jos kėlu irta jam kasė
nesze
paeztorys pyiiguS.
ant jo weido nuludima, nes ne
josy su tawo paeze ir kitoms pakolei ne užmigo. Kada už
—
O,
tai tegul jreitaj ateina
dryso klaust priežastes, ba mysmigo, pradėjo kriokt, net jo
newaluinkems,
pas
mane.
Ujo, j°g ilgsta be paezos ir jau
balsas kaip grausmas atliepe
Tas papasakojo no pradžios
norėjo užmintie, ar ne norėtu
kalnuose.
Mergina, palowe
paeze pargabent. Noretdamas igi pabaigai, o sultonas net kasit ir pradėjo in szalis dajbroli Gura (jaunesnio wardas) pajuodawo isz pyktumo, ir bu ritis; kada pakele auksztin akis — Oj tu newidone už ka musuramint, užsakė dydele me tu begiąs nužudint paeze, idant szitai pamate sedintus du sul szi sesute? tare tewasin sunn.
džiokle myslitdamas, jog jo brolis ne butu sulaikias ir pra- tonus. Tuojaus galwa geniu— Asz tetuk bowijuosu, tai])
brolis ant jos, apie paeze už- szes palaukt ritojaus, idant szo pamaži padėjo ant žemes kaip tete su mama.
pats pamatitu ta ka nog jo
mirsz, nes pasymilijo.
stoio ir dawe ženklą idant
ižgirdo.
abudo nuliptu ženiin. Brolej
Kada diena medžiokles atėjo,
— Ar tu žinąj Jewute, jog
Apsynialszino Saras ir tuo
ne žinojo ar klausyt ar ne, nes
nuėjo Saras pas Gara idant
asz tawe taip milu ir isz tos
jaus iszejas pas medėjus, kur
kada wilkino, ta par puse lupu
rengtusy ant medžiokles, o nomejles suwalgicze.
ie kurie da lauki sultono lau
rynt kalbino ir buczeivo, Garas
tarė:
— Suwalgik mano szu.. ne
ki lauke ir prysake; jog rito
atsysake, jog ivažuot ant me
— Jago judu ne nulipsyte, mane. Žiūrėkis tu .jo, lig asz
wela bus medžiokle. Tuojaus
džiokles ne gali, bajauežesyne
tada pabudinsi! sawo wira tai
po wysa palociu pasklido žine
sweiku ir norėtu atsylset. Saras

brolo parodit, kaip jis ji mil i
ir paguodoje. Kada jau wyskas buwo porengta, sultonas
atsysweikino su sawo milinieuse paeze o prysybuczewes in
wales isztrauke apie wakara isz'
miesto in abaza wezyro, šimti
nio sawo brolo. G kad
buwo welus laikas, pastanawijo sultonas parbutie nakti bū
doje wezyro ir ant ritojaus, kade pradės szwist, traukt in kelone. Kaip pastanawijo taip
ir padare: Waiskui liepe apsystot o pats su wezyru kalbė
jo apie sawo broli ir apie kitus-daigtus. Buwo jau apie
wienuolikta adina nakti, užsygeide sultonas, da norynt karpamatit sawo paeziule, ba ne
galėjo dalaikit tajp artibutd'amas. Kadaro? Nieką niekam
ne sakes, parėjo pamažu sargus
ir užkaboreis nusyire in palocy. AVarta pažinus sultoną, inleido in pakajus sultonienes.

i,e turetdamas ka įveikt, atsy.■oivijo ivienas ant medžiokles.
Gurąs likes wienas sawo
į akajuose, atluosawo tarnus
i • prysake, idanat spakainai
' utu, o pats sėdos prie lango
. aitrėjo par Įauga in puiku

Taip ir tam dydelam mieste ranTa gazietele norynt mažiuke nes
Shenandoahe pradėjo syrgt raupeis
FĘANCUZYJE.
tu, ka da ne tūry ir kalbiu
dasy wienas parkuno kąmsztis newos talpina gereusus artykulus. Dabar
,Small Pox” o ir keli numirė..
ant užsyrasžimo.
kokis tai pus-kunigis ką- klosztoryje eina trys gerausesi historyOs kuruos
Ka da ne iszmislis. Parižiuje
rapukus skuto ir arklus szriopawo, o ira godžei skaititomos par wysokes
D’
Apie Mt. Carmel, nutruko
dabar užsyželdino barzda ir ira sek- nacyjes. „Tūkstantis naktų ir wiena” stato bokszta ka praminė Eiffel
Montreal, Tenai likos užpulta
Ponai biznesawy kurinę,
Szlope Relianen wirwe dratina kaimene „Ižganingos armijos” arba retorum ar tepliku taip garbingo lu- ira tai iszrankos isz puikeusu histo- taip kaip kita bokszta babelo,
nes
tas
bus
da
auksztesnis,
ba
ryju
pardetos
par
francyjos
profesoteroniszko
Susywienimo.
Matit
jog
dasy
apgarsynimai, tegu} į*.
no wyndo ir pultdamas karas „Salwation Army” par iždikusus
ry isz arabsko liežuwio, o kūrės keti net 1000 pėdu. Tame bokszte raszo pas mane ar nory kad Ja
paguodotas
sekretorus-pus-kunigis
sugriulde Wm. Breasley.
žmonis, Ant ju sziopos užpuolė su
tūry dydela loska pas Lietuwinikus, no raszit Boczkauskas knigas del bus ir salunai del swecziu. No apgarsynimai butu ant to]^
akmenais ir wysus langus iždauže
bą kožnas pasytikes su tuo tepliku padauginimo lietuwyszkos literatūros
wyrszaus to bokszto bus matit ba prieszingam rože bus į.
prie tam kelis apkolieczijo. Palicyje
wietoje paduotie prieteliszkai ranka, dabar Jis pradėjo talpintie „Saulėje”
adbego gint nes ir ta likos pasweiTa 75 milos. Bus trepai in pats mesti, ipaez tu, ka saw taip]^
tai užsykesy su ranka paglostitie pa- det sawo brangiu wien—žemiu.
Nanticoke, Johnas, W. Tho kinta su akmenais.
želusy žanda, perka emo pawelijima kniga susydeda isz dwilikos tomu ir wyrszu, o ir elewatorus, ka gwai apie tai myslije. Žiioteį
mas stalorys maininys No. 1
ant Harrisn street no židelu idant jam gana ilgai tesys gazietoje. Dabar trauks žmonis. Jau labai auk- jog ne reikie taip sawe aute
hafto Susquehanna nusyleido
pawelitu neszot pysztule (rewolwery) antra turyte apie „Sznipa wada raz- sztai nusyire, ba kaip darbinin tint o kitus žemint; del manės d
ubatos wakare in mainus ir
Florydos Wal. žmonis labai ser tai dabar kerszije kožnam. Ant trijų bairrinku” tai ir kožna skaititoju už kai kala geleži su kujeistai že wysy ligus, ba kožnas geražmotenais likos užmusztu.
ga ant gelton-drugio. Daktarai Wa geru wiru labeuse inszirdo, jog tie ima o treeže apie „Užpuola Szwedu mai was ka girdėt, o dydeles Ug
gz, ipacz sawo wienžemi, mik
shingtone rodawojesy, kokiu spasabu pažine pyktibes wadowo susywieni ant szwentos wietos Czenstachawo ir
nės
sukurtos
wyrszui
del
kai

kaip tikra broli o biedno apf '
užbegtie, idant ta bajsy liga ne par- mo, no wysko atsymete ir ne nory ne kaip no zokoninku gawo in kaili.
tinimo
geležies,
tai
no
žemai
ginime stosu wysada. Autga- 1
synesztu in kitus Walstijus.
žinot apie tai. Taip wiruczei kožnas Ar-gi wiruczej kas gali reikalaut ge
iszrodo
kaip
kibirksztis.
Nolo
mysliju, jog jago katraaifa
resnes
gazietos?
Oi
kas
mums
isz
tu
prywalote padarit, ba tie abudo susyWashingtone pareita subata buwo
wienimai katalikiszkas ir tas lutera- ne reikalingu amerykansku naujenu, ryntis gautis in pats wyrszu, puika-myslis, tai teikes pairulabai puikios szermenis Sherydono
niszkas, tai jokios naudos igi to laiko kur ten kas pasydare Meksyke tarp tūry su elewatoru keltis 7 my- tie in sawo paguodota rankel<tz
Santa Cruz’ Cal. Zacharyoszus
ministerio. Kaipo už katalika, atsyne atnesze, be to: pasynagĮojo gal nigeriu? Ar jos mus ka apeina Tai nutas.
prowijo miszos bažniczoje Sz. Mate- Field, 55 metu, paszowe smertelnai
plunksna ir paraszitie apiesakaip kas, nes žmonių proCe in delmo- tiktai szkada wietos gazietoje, ba te
uszo kury buwo pripildinta wysoke sawo pacze 20 metu o potam pats nuna. Su liežuweis daug galime pada gul wienas perskaito wysas naujenas
Isz Parižeus daeina žine jog wo norą: ar tegul buna apgar
wireusybe, pradedant no paties pre- syszowe. Priažastis buwo ta, jog
rit nėr su darbu labai mažai arba su isz gazietos, tai kokia nauda isz ju szitoje nedeloje jen. Boulange- gynimas ar ne, o gal ir pora do ?
zydento ir wysos dyplomacyjos isz pati jo ne milejo.
apturės? Ka
dažinos:
Wiras rys wažewo atidengto karėto reluku atsiuns už gazieta, ba
wys nieką.
wysu žemiu. Kas norėjo eitie pažuboba arba boba wirą nužudė, wiena
Gerause
broliczei
kožnam
tikei
sė

su sawo prietelu M. Ratapanu tas ka prywalgias, tai ne žint ’
ret turėjo pyrktis tikieta, ba be to in
arba bu pakarę, tas wela paczta apidėt,
dyrbt,
Diewo
praszit
sweikatos
bažnicze ne inleido.
Chicago Ill. Ne toli nog to miesto ir pynigelus in maszna rynkt, o tu plesze ir t. t. Be—to: Arba kokis ir tame szowe penkis kartus isz kas tai badas....
Gilbertone ne dawires durnius gi rewolwerio Profesorys Parison,
partyje straikeriu sudarė, jog susy- gerklunu ne klausyt.
musze du freitkarei ir padare partai
Dabar semsyme isž kitos statynes: wena; apie tokius niekus uiekus nėr nes Boulangeriuj ne tropijo
Kaip duodasy matit, tai Jo
Chattanooga, Tenn. Tenais pa szkados dsl kompanios ant $40,000. Wažuojent isz to dydelo miesto, sus ka mynawot. Tokiu naujenu ir tokiu tiktai Ratapanas gawo wiena
hano
j aus wirai kruta apie pa- ■ .
dumiu,
tai
pylna
Amerika.
reita sereda buwo dydele ugnis kuri
tojau wieno wieto kur keli desetkai
kulka in užpakali galwos nes
matus
naujos bažniezos ir kaip ) '•
padare szkados $1,250,000.
Na,
tai
ant
szendien
bus
gana,
ba
mano genetiu giwena, Zenocziu ne
ne smertelnai kolieczijo- Tas
rodos ant žiemos turės sawo‘<
daug tenais buna, nes skaitlis jauni jau ir taip par daug isysznekejau.
profesorys ira prietelu Majoro
Szita utarninka Monterey, Cal. kiu parauksztina, par ka pas kožna
Paliksit ant kito karto, o dabar Jus
bažnicze. Diewe padek.
numirė Charles Crocker, 66 metu,ka- buna ant burdo net po keletą wiru. mano sakalelei gerai paminkite apie Šaipo ir nory apimtie wieta ant
Taipos-gi Mahanojaus nauralukas geležiniu kėlu, kurvs paliko Kaip pas katruos, tai tie wirai labai tai, apie ka cze patalpinau, ba tai
New Castle isz utarniko in seredą
60 milijonu doleou. Pereita žiema spakainei elgesy, ale kaip pas ne ku ira sweiki ir taisyngi pamokinimai kandydato ant kurio Boulan- je lietuwyszka kapelije leidže
wakare pereita nedele, grižo walti
pareita žiema parleido Prūsuose ir ruos, tai kaip pekla.
už kuruos prywalote intaisitie norynt gerys ketina būtie parstatitu. ant losu auksyni ziegoreli, ant
isz pikniko kury talpino sawyje kėlės
bus kelos nedelos kaip sugrižo in CaNe ižkosesu wysko, ba patis galite žipona del sawo prietelo ba žinote Boulangerys likos ne tropin- sawo locnos naudos, už ka ku
asabas, o kad buwo dydelis wejas
lifornije.
susyprast o kas-žin kas tam wysam jog Juso dede biodnas. Diewaži n®
walti apwerte ir nuskendo: Mitris
ruos tai pynigus pyrks nauja
tu.
kaitas? Ir tai dasyrasyte... Oj Jus turtingas.
Ann. Wheaton. Miss Dora Wheaton
trubas. Ira wiltis, jog ne wienas isz
mano waikelei! kad kožnas taip elgPRUSA.J .
ir Mrs May Turner. Kelos asabos
muso
brolu ne atsysakis pyrkime ja
Taradaika.
Belair, M d. Daeina žine isz tenai, tusy kaip elgesy kada da buwo naižsygelbino.
go ne dwieju tai norynt wieno tikiejog miestelije Forest Hill, Harford mieje, tai amerykonai kožna ant ran
Isz Gniewkawo daeina žine to.
Co. numira Sara Robinson, 100 metu ku nesziotu. Asz nežinau kas par
(no
Poznanians) jog keli masPaliko 36 anukus, 45 pra-anuku 45 wejas muso wirus užpueze kada par
ATSAKIMAI
koliszki
kazokai parėjo rubeži
ir wiena pra-pra-anuka.Gražus amžis. ta bala parwazuoje cze in Ameryka,
Ferre Hante, Ind. Priesz nedele
Tuojaus isz tu dorių wiru, isz tu
prusu prie Chlewiszkiu ir pa TARADAIKOS apgarsynimai
J. R. Mano wysa wale ira.
wienas wardu Shelby F. Parke isz
awelu, pasydaro ožei. Tas liežuwis
griebė einante mergina. Mer
Perrysvilles, nuszowe ant smert Dak
TAI ROTS!
parsymaino ant giwates geluonies ir Asz esmu tykras katalikas-lie- gina baisei reke ir ginesy, nu„Philadelphia Record” raszo, jog
tarą H. H. Peyton’a. Parke labai
joki žodi isz lupu neižgirsy, kaip tik: tuwis o ne Luteronas, o ka asz
sywylko ja in kardona. Mergi
buwo užwidus ir turėjo uszžiureime ant gelež-kelo „Erie Railroad“ ne Welnes, padla, senawa-biezius, para— Ka tu mysliji apie Alex.
noru tai talpynu in gazieta baina pabėgo ir pasyslepe pas wie
sawo jauna pacze, o kada sugrižo na toli no Shohola, N. Y. apie 1 adina lei ir kitoki bjaurus žodžęi, o kas ge
Maslaucka
Plymoute? 0 ka,
drukarne,asz
ra
mano
locna
mon, rado sėdinti szale paezos Payto- anksti, susymusze treinas in akmeni rulis gali plowot, tai tas razĄjneuses.
na gaspadory prūsuose. Tuo žmogus iszmintingeuses ir mo
ir
ižduotoju
kuri
lietus
paplowe,
ir
ant
kelo
nuesmu
reditoju
na ižsytrauke rewolwery isz kiszenaus
Tas mus žemina ir esame ,,'iiekits
jaus wela atėjo kazokai ir ap- kincZei.<<:s in wysus sztorninku
„Saules” ir ne reikalauju no
ir ant daigto padėjo. Pats in ran- griuwo. Maszina ir ketury wagonai pawersty. Priežodis mokii
r
susymusze. Tame^uzcjo Ekspresą?
nieko jokios tarpininkistos.
koki tik 1 tenais randas ir tokis
kas palicyjos pasydawe. _ k
„Tikas ir lagadnas wen iželis,
gina wela paėmė, nes ne užilwas treinas No 30 Chicago and St.
ne gali žmogų apsukt ba moka
Ira del karwes milima^Tvajkelis. Acziu už rodą.
go ja paleido. Kada apie tai
Louis Similed. ir tas užbėgo ant to
rokunda. Na tai-gi.
Broliczei! greeznumas wysur pryabydwy waldzios prusyszka ir
daigai ir nusywerte nog relu in pa
imtas ir greczna žmogų kožnas pa
Cleweland. Tam mieste buwo ro- kalne 80 pėdu žemin, 36 pasažieru godoje ir mili. Muso wirai [ žinoma
J. Z. isz Philadelpliios. To maskoliszka dasyžinojo ir slecda wysu darbininku kurie tiktai pry- likos koleezinty. Daugelis arklu ka ne wisy ] žmogų iszmintinga, ipacz kiu szpycu daug turyme ne tik twa isztrauke wysy kaltininkai
radosy, ant wagono, ne wienas sweignli in susywienima K. of L.
Da isz tenais:
iž sawo žemes, ir tiesog, kada pama miestuose nes ir paczese. Jus likos nu korotais in aresztankas ne liko.
to atdoro sawo daržine ir apipyla: broliczei ne prywalot tokio ne ckas rotas.
— Kas taw Jonai?
Isz Readingo daeina žine, jog pa- padloms, rupūžėms ir wysokajs biau-r- Sergu brolukai. Buwau
dakepinto
prystot.
Portugalijos
karalus
atwaženedelo szturmas daug labai szkados reis žodžeis o suwys be jokio reika
wo in Berlina ir likos pryimtu jau pas kelis daktarus, o įvys
Annapolis Md. tenai bus pakartas padare apie Readingo aplinkine.
lo norint jam in kela ne pareina, o
28 Rugsei (Septembery) W. J. Spenda
tegul
tokis
szud-burnis
buna
užsysu
dydele paroda. Kada kė kaip nieks taip nieks.
Apie Pittsburga taipos-gi wiesula
cer’ys už nužudinima W. Scott Dawgerias,
tada
beg
idant
ne
prysykabinlės
dienas pasyswetins, tai wa— Kad tawe-gi!.... Na ai
P.
S.
isz
New
Yorko,
Asz
siuto kad net telegrafo dratus nu
sono isz Allegheny Co.
tu
kaip
smala
prie
pado.
Na
broliczei
žuos
abudo
su
ciesorm
prusu
in
žinau
jog
dabar
geilesy,
o
kas
tu
ne žinai kur buna Wl. Dau
trenkė ir stulpus iszwerte.
ar gal ne taisybe ?
jam kaltas?
Rima kur atlankis popieži ir gėlawicze? Jago ne žinai tai
New Yorke, Panedeli nakti sude
Tai-gi, wirelei! Kitas pasyžuretu
karalu Italijos.
asz taw pasakisu: Giwena Skagė tam mieste „Conwent of the Sa ant sawo drabužio ir pamyslitu, jog
mokuose!
Ira tai gerauses lie
cred
Heart
”
(Pryglauda
arba
szpitotai
ne
pritinka
toki
žodžej
prie
ge

Sault Lake City, Hawards O Spen
APIE WYSKA.
tuwyszkas daktaras ir kožni ,in-.
cer. biskupas Marmonu wieros, likos le Szwenczeuses Szirdies) ant 132 uli lumbinio surdoto o ir prie to lencugo J. T. isz Pittstono. Gawau
* New Yorke wienas man- ūma lajka ižgido. AVažiy
suimtu, užtai jog užmusze Sergeanta apie St. Nicholas. Tame budinke ka ant pylwo kadaruoje.
nog Jus gromata, nes turėjot
talpinosy
195
asabos
isz
kuriu
ne
ma

dras
wiras 21 metu, Mikola ar eikie pas ji ba jago I
Dabar da pasakisu, ipacz dbl tu, ka
Pike sena žalniery kurys služijo Su.
žai gelbedamiesy apsy kolieczijo. nuwažuoje pyrma karta in kiti miestą pasymilit, ba nieko joje ne bu Mursy, szoko no stiebo laiwo
Walstiju armijo 1859.
wilkinsy, tai
nusykrom
Ugnis szkados padare ant $3,00,000 o jago nory sawo wien—žemi rast, wo. Tiek-to, ne prapuls
90 pėdu aukstio ir nuskendo. sy....
o buwo paduota in ugna-kase $200, tai tegul eina ulieze ir dairos} in szaJisai susyginezijo, jog nuszoks
000.
lis, o katram krome pamatis daug stoir da par’puse adinos plauks,
wintiu wiru, tai ten lietuwyszkas
New Yorke pareita petnieze sugrį
o norynt jo draugaj atkalbinė
žo po keturmanesinei kelonei po Eu Nueikie pas ji, o kad jis taw kromas. Muso įvirai tūry ta būda:
— Tu paikas daigte!Mysi
jo,
tai ne klausė, nuszoko ir da
RUSYJE
LIETUWA
IR
Jago
katras
diena
ne
dprba,
tai
eina
ropa ponas Blaine dydys patryotas pasus czebatus tai galesy džika
ji kad tik wienas salunas ra'
plauko.
partyos republikanskos, kurys drau szokt par kelis metus tai kur- in sztora ar tūry reikalą ar ne ir tenai
LANKAI.
sedy, ruko ir spiaudo ba ne kasztuoge buwo kandydatais su p. Clewe* Kaip pasakoje, jog popie- dasy Pittstone? Oj-gi pas Jin,
kos ne pamesy ne padu ne nu- je tabakas ir meczkes, o tegul wienas
landu. Daugibe jo prietelu pasytiko
žus Leonas xm ne žino ka pa- zaTepluszi? Ten gausy ir į
klauso in ju kalbas, tai net—ausys
Odesoje parengė garlaiwi,
toli ant mariu sn dydelu džeugsmu. pleszi.
alaus o pas jo broli Antį
wista, o kada in eina koke moteriszke „Moskwa” del caro, ant kurio darit su 100,000 buteleis wi
no ir 30,000 poru czeweriku, Tepluszi pyrmutinis krof
ka norynt pyrkt, tai ta ne tur kur aTARADAIKA.
nusyduos in Batum del pasykiu padėt ba kožnas akis insmeiges
ka jam par jubileusza dowa- ivalgomu taworu, kurys put
Tai we, oj kam ma talpintie sawo
matimo
su
persu
Szaku.
rokunda weda ir ne wieno i
szidijentei žiury. O ar tai gražu?
najo.
portretą in gazieta? Juk jau mane
apsuka. Diewaži taisybe, !
New Castle, priesz nedele petniDel to amerykonai ne nory isz lietuDaeina žine in rdiste ,Saužmones pažino gana gerai, o jau ant
ėzoje likos pakartu tuojaus po piet,
wyszko sztoro neina imtie ba wysa les” jog Lietuwoje gero ne ira * Tamoszius Njckersonas isz tai sako Taradaika.
mano paweiksl daug tokiu prywyso
Bostono, milijonerys, prezyRiešei, kurys nuszowe sawo pacze
da prykimsztas pipkeis par ka mote
tiktai ne su tokiu protu kaip mano.
žmonis biedni tūry dydeli warir kūdiki ir norėjo pats nusyszaut,
rys sarmatijesy. Tas pats dedasy ir
dentas
MeksykansKO geležinio
Gana bus mano wardo, kuris ira gar
nes n<\ pasyseke, likos suimtu par
salunuose. Gerause sėdėt namieje ga ba uždarbio jokio ne tūry, kelo ira sunum biedno žuwisus ne tik cze Amerike, nes ir už tos
žmonisMr paduotu in kaleima.
jago katra diena ne dyrba, paėmus ne wienas norėtu eitie in AmeJau Juozuj Majauckuj Sh.q
ninko ir ne turėjo ne wieno
balos, par kure plaukėm in cze. Tai
knigas su historyoms arba gazieta ir ryką nes ne tūry už ka ir taip
inuokusse
beda. Ne gali ah
kaip asz apmyslijau, portreto suwys
skaitit, o jago ne ira po ranka lietu tūry atsyduotie Apweizdai pa cento, kada in swieta leidosy.
ne reike.
sydyrbt.
Ketury
wirutystowj
wyszkas rasztas, tai prywaio mokin kolei geresnis laikas ne ateis.
* Par mares telegramas no 1
Pareita nedele teko būtie wienam
sztore
ir
ne
speje
apsydyrbt,
Dieninis laikrasztis, E wening Chro dydelam mieste kur Lietuwinikai tis angelskai skajtit, o ne ramstitie
rugsėjo kasztuos 25 centai už
O asz jam sakeu: Kam tąwteir
Taipos-gi likos daneszta, jog
nical, isz Pottswilles raszo, jog Mt. renge dydeli, labai dydeli meetings, bara krome isz ko tūry trota sžtoržodi, ka igi sziol kasztawo tik
irocewot ? Lupkie nog žmonių
Carmel gimė kūdikis su raguczeis. ant kurio ir asz norėjau rastis, idant ninks, o norynt par grecznuma nie Alwito prabaszczus Kun. Tur- tai 12 centu.
Jau priesz tai rediste „Saules” daži- petam galetau danesztie par raszta ką ne sako wienok ant mysles kas- czynawicze likos no dynsto prajar meta wiena o nusypyrks^
nojo apie tai ir da su dadeczku, jog del wysu Lietuwiniku. Nes ka, sale žin kas randasy.
baszczeus nuslinktu o Jo
dwara.O jis atsake:
jVIviS»O ll.l ll ĮCllOM.
Mokikimes grecznumo, ba tas taip
tas kūdikis kada gimė, tai norėjo buwo pasamdita ir bosas su raktais
wieta apėmė Kun. Staugajtis;
—
Oj
tu Taradaika mane
daktarai numarit, nes tas prakalbejas: kaip sz. Petras stowejo, o kada atėjo ira del žmogaus rejkalingu, kaip
wikaryjuszu
Kun.
Bukaweckas
dusze
brangesne
kaip tiewys.^
Da karta prymenu idant kož
„Greiczau jus wysy pražusyt o ne tiktai tris ir daugeus ne sulaukė, du walgis ir atsylsis. žmogus be swieto
kito
lauke.
Kun.
Ūsas
parsyniekniekei!
Asz
welit
ant mat
nas ka greiezause atsyszauktu
asz”. Jago tai ira taisybe, tai tewas riu Petras ne atidarė ir ant to mytin- iszko puikaus (ipsyeimo, tai taip isz- '
rodo
kaid
medys
ne
taszitas.
kele
in
Gryszkabudi,
o
kunigas
tas mane reikale „Saules.” žo pelno pasylausu, o ma Die-;
to kūdikio ne mažai uždyrbs pynigu gas pasybaige.
Tai bus apie tai gana o dabar ka Girdziunas
i
likos isz Alwito Jus-gi brolei, kurie jau gau was padės ir žmonių wysada
wežiotdamas toki sutweryma po
Tarp mus broliezej wys taip atsyAmeryka ant pažiūros.
taiko kada kokis brudas insymaiszo. mZ jum pasakisu api« muso „Saule”. ■parkeliu in Panemune.
nate „Saule” parodikite iridei pylna sztora turesu.

ISZ AMERIKOS.

T -i

Szi
garsyng
r:izb:
T. Kajp sa
sai ne ira di
wyska už ji. A
idant ji arti gal
pasytikt.
S. - Nes ka
isz wyso asztu
ir geru medi
szaujem, tai d
diena ir nakti
Wiena isz p
Ar daug už jo
Sznipas:- M
Luse ir Floren
deszimts tuksti
jo galwa. Ne
gražus pynigui.
P. - Juk ’
priesz ji?
S. - Tai ant
tūry asztuonesd
wiru. Kada, vv
szimtai žalnierii
dos užpuolė, t:
imts Žalnierių
wos spėjo pab
žalnierei apie ji
je.
Tarnas:- Tai
Sznipas:- Til
žmonis kaip ka
dadeda.
Poni:- Asz n
pati to datirt, ba
kai nėr ka su pa
Sznipas:- Na s
nieką ne sitik-it,
wyte, aplinkui c
Sznipas ima wien
prikisza ponei pi
kita drasam tarm
daro- ta pati ka E
—szauke-r---------— Ataduokite
dus, ziegorelus ir
kinu; asz esmu Si
Margrabiene klik
mes, o tarnas adb’
trauktis, ir tarė
tęs:
— Ponas medej
szposai ?
Sznipas:- Tai
Tykra taisybe, pon
Tarnas:- Kaip t
Poni:- Oj Diew
S. Norejei poni
Sznipa, szitai turi j
P. — Tai tikrai
S. — Asz esmu
pas. Dapildžeu
noru, idant mano n
dintum. Ataduoki
dus, ziegoreli ir tuk
nu už ka gausy nog
szka kelonei ka ne
mano gowedos ne
Galesy potam drase
Florrencyje.
Margrabiene m
pyrsztu žiedus, pac
pui ziegoreli ir tuks
nu. Tas dawe jei l
sawes ir ne kludinta
sius tarnus sugrižo į
kius.
Kada pradėjo te
drutines atsygule S
gluosniu, užsyklojo i
tium ir užmigo. J<
sukure ugni, pastati
prysyjuoke inwales
lewingu pradėjo migi
Kadt pradėjo szu
do szuwius girreje.
wysy už ginklu, ne i
kus ižgirdo aplinkuj
Esame wirai apseubti
—Ka, ar apseubti?
ke Sznipas ir gilei užs;

UZYJE.

tu, ka da ne tūry ir kai;
ant užsyrasžimo.

Sznipas

lislis. Parižiūje
praminė Eiffel
okszta babelo,
Ponai biznesawy kuiį*
uksztesnis, ba dasy
,
apgarsynimai, tegi^
Tame bokszte iraszo pas mane ar nory
el swecziu. No apgarsynimai
i
butu antįį
izto bus matit ba
1 prieszingam rože bs5.
trepai in pats mesti,
j
ipacz tu, ka saw taip^
lewatorus, ka gwai
■
apie tai myslije.
Jau labai auk- jog ne reikie taip sawe«į(.
kaip darbiniu- tint o kitus žemint; delmg
įkujeistaiže- wysy ligus, ba kožnas genfo.
, o dydeles ug- gz, ipacz sawo wienie®, jį
■szui del kai kaip tikra broli o biedno sp( 1
tai no žemai ginime stosu wysada. Antga- 1
irksztis. No- lo mysliju, jog j ago birus iii
pats wyrszu,> puika-myslis, tai teikta pan
i keltis 7 my- tie in sawo paguodoj nnkdr
įeina žine jog
?n. Boulangeengto karėto
M. Ratapanu
kis kartus isz
sorys Parison,
j ne tropijo
ga.wo wiena
galwos nes
eczijo- Ta?
telu Majoro
tie wieta ant

garsingas įvadas

T. Kajp sako žmonis, tai ji
sai ne ira drąsus; jo žmonis
wyska už ji. Wienok ne norėtu
idant ji arti galetau matit-ipacz
pasytikt.

S. - Nes ka darit? Mus ira
isz wyso asztuoniolika medeju
ir geru medeju. Mes gerai
szaujem, tai del mus niekuo;
diena ir nakti tikojem ant jo.

Wiena isz poniu atsyliepe:Ar daug už jo galwa gausyte?

Sznipas:- Wenecyjo. Genuo
Luse ir Florencyjo, paskire po
deszimts tūkstantiu cekinu už
Sznipas:— Kas girdėt?
jo galwa. Ne gaila pawargt dewinis wirus, o wysy wienu
gražus pynigui.
balsu paszauke;
Mužikas:— Daug kraujo ant
P. - Juk waiska ižsunte
— Wade, užklupkime ant rnbežaus prasyliejo.
priesz ji?
tu szunu!
S.- Kaip taj ?
S. - Tai ant niek. Sznipas
— Gerai!- atsake Sznipas
M- Wajskas supere Sznitūry asztuonesdeszimts drąsiu nes noretau pyrmapažiūrėt, kur pawiru. Kada, wiena karta trys stowy milicyje. Per ja greiS.- Ar tikrai ?
sziratai Žalnierių ant jo gowe czause galesyme parsymuszt.
M.- Ginesy wiriszkai su sados užpuolė, tai septinesdeszInžurejas szali, kuro gerause wais, nes wienok juos apseube
imts Žalnierių pražuwo o kiti larsymuszt, dawe ženklą ir leiir wysus iszkapojo.
wos spėjo pabėgt. Ir dabar dosy in kaire szali. Wos szim
S.- Wysus.
žalnierei apie ji daina dainuo- ta žingsniu paėjo, patemijo poje.
M.- Wysus o wysus.
lierele ant žemes.
Pakele

plunksna ir paraszitie apiesawo norą: ar tegul buna appr
gynimas ar ne, o gal ir pora do >
reluku atsiuns už gazieta,ba
tas ka prywalgias, tai ne žili

kas tai badas....

Kaip duodasy matit, tai Mahanojaus wirai kruta apie pa- matus naujos bažniezosirkūp ’ ■,
rodos ant žiemos turės
bažnieze. Diewe padek.

Taipos-gi Mahanojaus uaii
je
lietuwyszka kapelije leidže
•io Boulanant
losu auksyni ziegoreli, ui
parstatitu.
ne tropin sawo locnos naudos, už ka ka
ruos tai pynigus pyrks nauja

Tarnas:- Tai wiruti diwai.

Werdas ir padawe Sznipui.
Sznipas:- Tikrai diwai, o Tas pradėjo skaitit:
žmonis kaip kada da daugeus
„Wardan rando, kožnam dowanojedadeda.
sy isz Sznipo gowedos, kurys aplejs
Poni:- Asz noretau wienak
sawo wada, o prie Žalnierių prysypati to datirt, ba žmonių pasa duos. Kurys-gi Sznipo galwa atneszkai nėr ka su paiset.
tu, tas ne tik luosyba apturės nes ir
Sznipas:- Na szitaip: Ponios
penkis szimtus cekinu pynigais.”
nieką ne sitikit, cze saw stoParskaites Sznipas paszauke:
wyte, aplinkui drąsus tarnai.
— Draugai, tas rasztas prySznipas ima wiena pisztalieta,
žada del jus luosybe ir atlaida,
prikisza ponei prie krutinės, o
jago mane apleisyte ir atsyduokita drasam tarnuj; jo draugas
syte in rankas.
daro-ta pati ka Sznipas, ir pa— O, ne! ne duosyme prysygaut, prysiegeme taw tarnaut
— Ataduokite ma sawo žie
ir tawes klausyt igi smert • atdus, ziegorelus ir tūkstanti ce
syliepe Werdas. — Wade! wa
kinu; asz esmu Sznipas.
de! sudraskikie ta popiera ant
Margrabiene kliktelejo iž bai szmotelu; padarysyme isz jo
mes, o tarnas adbulas pradėjo patronus ir ne wiena isz tu lat
trauktis, ir tarė akis iszwer- ru padesyme kaip szuni:
tęs:
— Brolei!- paszauke Szni
— Ponas medėjau, kam tie pas. - Pasyrodikite galingais.
szposai?
Ink ne toli turyme igi rūbeSznipas:- Tai ne szposai. žaus. Jago mus paims in sa
Tykra taisybe, ponas drasuli.
wo nagus, tada giwasty pabaigsyme po bile budelo. PražuTarnas:- Kaip tai?
kime geraus su ginklu ranko
Poni:- O j Diewe!....
je, ne trotikime wilties, ižsyS. Norejei poni pati matitie
muszime; na brolei, pradekime!
Sznipa, szitai turi ji prie sawas.
Dawe ženklą szuwiu isz
P. — Tai tikrai juo esy?.. .
pysztalieto ir tuojaus puolė ant
S. — Asz esmu tikrai Szni
neprietelu.
pas.
Dapildžeu juso norą,
Parsygande žalnierei drąsą,
noru, idant mano norus dapilpradėjo maiszitis, ir butu sudintum. Ataduokie tawo žie
wys pabege, idant ne butu dadus, ziegoreli ir tūkstanti ceki
wudca suwaldesir paakwatijas
nu už ka gausy nog manes laiŽalnierių.
Tada kaip lewai
szka kelonei ka ne wienos isz
susyeme: ginklai tarszkejo ir
mano gowedos ne užkabins.
balsai kolieczintu atsymusze in
Galesy potam drasei kelaut in
padanges. Alestas su trymys
Florrencyje.
draugais tuojaus puolė prie
Margrabiene nusyeme no
kojų Sznipo. Werdas, Gintas
pyrsztu žiedus, padawe Szni
Seweras ir Sznipas stebuklin
pui ziegoreli ir tūkstanti ceki
gai galejosy. Seweras kelisik
nu. Tas dawe jei laiszka nog
ronitas, puolė ant žemes su
sawes ir ne kludintas par drą
dwiliko draugu, Sznipas suė
sius tarnus sugrįžo pas sawiszmęs wysa wieka, parsymusze
kius.
par glitą ir gilukningai, pats
Kada pradėjo temt, pasy- wienas, gawo ižsmukt in užrudrutines atsygule Sznipas po’ beži popiežiszkos ponistos.
gluosniu, nžsyklojo su ploszCze du dragūnai užbėgo jam

trubas. Ira wiltis, jog ne wienas is
muso brolu ne atsysakis pyrkime ji-

go ne dwieju tai norynt wieno tikie-

neina žine to.
' keli masrejo rubeži
;kiu ir pa- TARADAIKOS APGARSYNIMAI
ina. MerTAI ROTS!
inesy, mi
na. Mergi— Ka tu mysliji apie Ala.
pe pas wieMaslaucka Plymoute? Oka,
įse. Tuožmogus iszmintingeuses ir mokai ir ap- kinczeusęs rn wysūš’sztorniiih
Iff/ir merkoki tik ■ tenais randas ir folds
s ne užilne gali žmogų apsukt ba moka
i apie tai
rokunda. Natai-gi.
usyszka ir
įjo ir slecaltininkai
Da isz tenais
aresztan-

— Kas taw Jonai?
Sergu brolukai. Buwau
s atwažejau
pas
kelis daktarus, o įvys
pryimtu
.ada ke- kaip nieks taip nieks.
Na ai
, tai w.a— Kadtawe-gi!
prusu in tu ne žinai kur buna Wl. Danįpieži ir gelawicze? Jago ne žinai tai
asz taw pasakiau: Giwena Sjiamokuose! Ira tai gerauses lie
tuwyszkas daktaras ir kožn[.in ,
is man- urna lajka ižgido. AVažik
Mikola ar eikie pas ji ba jago
j laiwo wilkinsy, tai
nusykron
skendo,
inszoks
plauks,
aibine— Tu paikas daigte! Mysi
o ir da
ji kad tik wienas salunas ra
dasy Pittstone? Oj-gi pas Jib
popieza Tepluszi? Ten gausy ir į
ka pa
alaus o pas jo broli An<
is wiTepluszi pyrmutinis kro
eriku,
(valgomu taworu, kurys puj
Iowarokunda weda ir ne wieno <
apsuka. Diewaži taisybe,
.as isz tai sako Taradaika.
(
įrėžy
simo
iuiviJau Juozuj Majauckuj Sha
vieno
muokusse
beda. Ne gali aji
ašy.
sydyrbt. Ketury wiruty stowj
no 1
sztore ir ne speje apsydyrbt
0 asz jam sakeu: Kam taw teip
tikprocewot? Lupkie nog žmonių
par meta wiena o nusypyrksj*
dwara - 0 jis atsake:
— Oj tu Taradaika manę
dusze
brangesne kaip tiewyey
kož
iktu niekniekei! Asz welit ant mas
les.” žo pelno pasylausu, o ma Diejau- was padės ir žmonių įvysada

Ael pyina sztora turesu.

Atdbego Sewaras ir paszau szaltini, atsygere igi walei, par
žurejo karabiną ir iszejo ant
ke:
— Wade!ka dabar darysy- wieszkelo. Wos kelis žings
nius paeio, ižgirdo žingsnus
me?
einantio; ir pamate tuojaus ei
S. Turyme galetis.
nanti žmogų su pyntinaite parSeweras: Gerai, nes mus
sykabynusy par petius. Užėjo
teip maža saujele, o waisko
Sznipas j am už akiu ir paklau
kaip skruzdyno.
sė ar ne tūry ka parduot. Mu
S. Suszauk wysus tegul su- žikas pažurejo jam in akis, at
syrenka.Alsetas stowy su tryssake :
deszimtawiru ten, kur wakar
— Turu sūrio ir swiesto, o
pastatej. Mus cze ira tiktai dwitaipos-gi kumpi ant pardaivylika.
Tropinsyme atsygint;
liejikie užtriubit. Užprowiki- mo.
Sznipas tiek ema nog jo ta
te karabynus; tegul kožnas bu
woro,
kiek in kiszenius tylpo
na gatawas
ir
puikei
užmokėjo. Mužikas
Balsai triubu atliepe pakal
dzaugesy
iž
užmokestio, dawe
nėse. Tuojaus atitraukė Werda
Sznipuj
sykute
duonos, ku
das su sawo draugais; po‘juo
ir Alsetas. Turėjo tada Szni re del sawes turėjo ant kelo. Isz
pas po sawym keturesdeszimts ko pradeje tarp sawes kalbėt.

Jo draugaii
sukūrė ugni, pastate sargus ir•

tium ir užmigo.

prysyjuoke inwales isz pake

leivingu pradėjo migditis.

Kadt pradėjo
do szuwius

szwist, ižgir

girreje.

Tweresy

wysy už ginklu, ne ilgai tru

Al

kus ižgirdo aplinkų j balsus:—
Esame wirai apseubti!
—Ka, ar apseubti?-paszau
ke Sznipas ir gilei užsymislijo.

Gerauses ir pigeuses abrozninkas,
Paszauke szunis.
Sznipas
prysyartino prie j u drasei ir ta už kitus abrozninkus kurie po amerika waiksztineje, tsi Adomas Ulmore.
nas.
— Ne žinau, kas ko nusygans ?

— Kasesy?- paklausė wienes iž cygonu.

Carbondales obywatelei tegul rei
kale
,.Saules“ nusyduoda pas ob. J.
— Tas kurys nieko ne bijo
A.
DeLosky
[Dedele.]
atsake greitai Sznipas.

Cygonas:- Asz nežinau ka
apie tawe myslit.
S.- Myslik kaip nory, nes
Prie turtyngo kožnas puola,
pyrma duokie atsygert wino
Ba jis tūry pyliva stora;
jago tūry.
Pyhva stora, maszno graszy,
C.— Gausy jago užmokesy. Kožnas prie jo artinasy.
S.— Užmokesu.

C.— Nes....

Kur nueina, wysy mili,
O wargdienis priesz ji tili;
. C.— Kas per kwaraba. Tu
Jam wyska wale plowotie,
iszrodai, kad esy pabėgės. Ar
O warkszui ne ižsyžiotie.
Tartais ne esy wienas iž Sznipo
gowedos.
S.— Ka mus tūry apeitie Už turtynga kožnas stoję,
Kunigai, ponai, pagodoje,
Sznipas ?
Ir ka turtyngas pasako,
C.— Ma daug apeina.
Tai ne wienas galwa ne krato.
S.— Tawe ?

S.— Tiktai duok.

Jo galwa
brangi
....
O
o

S.— Kaip tai?

Turtingas iszmintingeuses,
C.— Gaucze daug pynigu Norynt butą isz paikeuses;
Ba jago dolerai skamba,
už galwa.
Tai ir pagirus randa.
S.— Jau per welai.

Kada pradėjo temt, užlypo
ant storo in szakoto ąžuolo ir.
ant jo par wysa nakti parsedejo. Ant ritojaus ėjo tolaus ir
daejo prie kelo kurys ėjo per■
girre ir ne toli to kelo atsygule.

geležinio taworo

J. H. EHICH‘0
MAHANOY—CITY Pa.
Ant uliczos west CENTRE, Nu, 22. Ten gau

eyte wysoklu, darbiniu noezinu ir blakiniu sadu

ISrSKAITIKIT!
Del wysa ira ta žine reikalinga, jog pyniga
reik czedit. toke tai wieta randasy S1IJEI* A., o ta wieta
ira MILAUCkU sztoras, ba wysy taworai parsyduoda už pigease preke tejsynga
swarste |woga| ir mast a teipos-gi su kaupu
saika. Ten randasy dydele krautuwe IVIYLTU,
kwietiniu ir ruginiu; IVIE SU suditu ir rukin
ta; DESZRU, KUMPIU, SWIESTO ir KEUSZYNIU. Kožna diena pareina wagonas su
szwieZu toworu ipacz kokiu geros ir szwarios
gaspadynes reikalauje. GUMBA-20LU
TRAJANKOS B niekur tokios ne galima gaut
kaip tam krome. Taipos-gi randasy: ZIEGOREJ, ZIEGORELEI' rankowsages, loncugai, lencugelei ir žiedai iž czisto aukso; drapanos:
MaRSZKINEI, darbines kelnes, czebatai skurinei ir guminei iž gerauso fabryko ir taworo, ka
net žmogui nubosta dewet. CYGARA J
iž pujkeuso tabako, sn kwepencziu dūme la, par
syduoda pawieniuj o ir skrinutems, pigeu nie
kur ne gausy, kaip tik 8IIENANDO-

Milauskus.

C.— Kodėl?

S.— Pražuwo musztineje su Limpa prie jo, kaip prie medaus
žalniereis.
Su rodoma, kaip prie ižmanaus,
M.- Ir Sznipa? <
C.— Isz kur tai žinai ?
Ne diwai, ba jis turtingas,
S.- Tai gerai.
S.— Asz ir buwau ant tos Ir su tuo tiktai galingas.
M.- Nes gaila, jog givvo ne medžiokles.
paėmė, ir jog likos užmusztu.
C.— O ka ar ne atmineu?
Ejs jis wienok in pekla, ba
Turtingu j wale grieszitie,
S.— Ka atminei?
Iž biedno žmogaus sziditie,
mire be spawiednes.
C.— Jog tu esy wienas isz
Kad toks paikis prymanitu,
S.- Teisybe sakai.
jo gowedos.
Wienas wysk suwalditu;
M.- Mes spakainei nmnirsyS.— Na, na, da karta pašaine; ar ne?
kik, o czielibeje isz mano ran
S.- Juk mes ne esame pyk- ku ne ižejsy.... Asz esmu Tankeu swiete taip atseina,
tadareis.
Ražuretoju tos girres, turėjau Jog tokiems galas pareina,
t
_.akaisu sawo žmonomis -eiti e Tada wysy atsytrauke,
M.— Bukie ponas sweinas.
^el
žalnieru
in pagelba, o tu ma jr prietelei kaktas ražke.
Kada mužikas nuėjo, Szni
pas paejas gala gilin in girre drysti ta kalbėt....
užkando gerai. Paėjo kokia
walanda, iszejo in laukus ir
isztolo pamate griuvėsius seno
palomis. Apsydaire aplinkui,
o giwos dwases ne pamatęs ėjo
pas tuos gruwesus. Tame ra
do iszminta taka, kurio kada
ėjo užėjo ant kiemo žolėmis
apaugusy. Sėdo ant iszwersto
stulpo ir gilei užsymislijo, Spakuinuma jo pertrauke bėgantis
jaunas briedis. Atsystojo ir
be waiksztinetdamas apie nui
rus, užtiko durys, atidarė tais
ir radosy dydele stubo. Bal
sas jo žingsniu atsymusze mū
ruose. Isz tos stubos, buwo
durys, druczei uždaritos. Pabaladojo in jais nes buwo tika.
Paržurejo da kėlės stubas tusztes, o potam iszeio laukan.

KRŪMAS

C.-= Ach, Diewe! „kakanaNe wysy, tūry ta būda,
džela” asz galėjau brangus po
Kad ne kenstu žmogų kuda,
ne pablust sawo mysleje:
Ipacz diczpilwiu ne mili,
S.= Na, gana to-parodikit
Ir ant ju pagiru tili.
sawo paszportus: ira del mus
prysakita, idant tokius walkatuskaip jus, klaust apie pasz- Swietas dabar daugel žino,
Kas ka įverta, tai pažino ;
partus.
Cyganka:= Ach, ponuli ge Norynt szwentieje kalbėtu,
Ant to jis ne nežiūrėtu.
ra wina turyme.

16-8-88

GERAUSE APTIEKA,
C. C. Hagenbuch’o
Ant uli. Centre, Num. 22,

MAHANOY CITY, P A.
Ne tik ten gausy wysoklu giduolu, nes ir ro

dą ligoje. Teipos—gi randasy wysoklos farbos,
alejus, warniezus, periamos kwepentisys mui

las, wysoki szepetukai del dantų ir kitoki dalikai.

g:SKAJTIK:
Kormas

walgomu

taworu

TTraskaucko
TEN

gausy:

MYLTU

MĖSOS,

CUKRAUS,

S.— Pylk greiezau sena ra
Pynigs tinka žmogui kožnam,
KAWOS,
gana!
Nes
ne
wersziui
o
ir
tokiam;
C.— Su dydele akwata po
IB WYSOKIU WALGOMU DALIKU.
Kurysai proto ne tūry,
nas užžuretojau girres.
Ant biedno isz aukszto žiury.
C.- Ar tai tawo dukterys,
tu sena ragana.
JOG GIWENA SZALE ZASZIRSZE.
C.— Wyresne ira mano du
BLACKO
ANT ULICZOS
ktė, jaunesne augitine. Eikie
CENTRE MAHANOY CI
cze Rože! Oj ponuli tai ira la
TY, PA.
bui gera mergaite ir apkriksžti- Jo Mil. Kun Klonowski, isz
ta. Rožuka atneszkie piragai- Shamokin
$ 5,00
ežiu del pono.
Oj ir wela Shamokai.— Kas
Rože:- Szitai ponas
„ 1,00
W
Pajauis,
Mali.
City
taw,
jog tu szlubuoi?
,S.- Graži mergaite! Ar esy
„
1,00
—
Ne szlubuoju, po szimta
J.
Juodaszko
„
tu tykrai apkriksztita?
pipkiu!
nes kiu'ka no czebato
„ 1,00
Cyganka: Ach Diewe! Szitai J. Truskowski,,
pameczau.
„ 1,00
jos metrykai.
J, Szukaitis, „
— Tai wiruti, diwai ant di„ 1,00
Rože:= Taip esmu apkrik- J. J.Mockajtis,,
ivu! Naujės czebatas o be kursztitakos. Kad del tokio sueuczeus
S. Colletto Baltimore „ 1,00
S.= Na ka noryte už wina ?
nagai nuputu! Ar--gi tu neži
„
1,00
K. Bielis,
C.= Nieko ponas.
nai kur buna F. Urbaitis?
„ 1,00
G. Kailus,
n
S.= Asz nieko dowanai ne
noru. Parodikite paszpartus.
A. Baniszauskas Shen. „ 5,00
Ka turyte tose kaszose ? Isz kur
— Na ka, ar taw patinka
„ 1,00
emete tais waszkines žwakes: S. Spmonowicze „
historyje „Tūkstantis naktų ir
Gal kur pawaget?
wiena ?
J. Wirbickas, New Y. „ 1,00
— Oj broliti! Diena ir nak
Tolaus bus,
ti skaitau. Ka-ja galas, tik ir
1,00
A. Arminajtis New B.
graži.
1,00
M. Mackewiczub Det.

Ne trukus dawesy girdėt bal
sai žmonių ir skambucziu, ii•1
kas sikis artynosy tas balsas;;
pamati traukenti pulkeli cygonu. Trys buwo įvirai, dwy
senos bobos,
dwy pryauge’
mergos, ketury waikai, du mulawedžei ir du szunes. Kaip1
kele.
Wiena užmusže, kitas rodos pažinojo je ta aplinkine,>
ba trauke tiesog pas szaltinuka,
pabėgo.
prie kurio gulėjo Sznipas. Ka
Nuilsės nuėjo ant galo in
da ji szunes pajuto, lotdami
artima girre, tankumine pasys
užpuolė ant
jo.
Wienas
lepes puolė ant žemes.
1,00
isz cygonu twere už karabyno,
F. Lukoszajtis, Cbica.
o kiti už surudyiusu szeblu.
1,00
— Na, norynt wiena karta J. Lindzins, Excel.
III.
— Kas ten!- paszauke wie matau tawe pas Blaži.
J. JJatkiewicz Sug. No. „ 1,00
— Taj žinaj, jog ne pas wie
Jau artynosy pietus, kada nas isz cygonu.
na
ne ejsu kaip tik pasji,ba
— Szaukite szunis-tara Szni
Sznipas pabudęs labai troszko;
Kas užmokėjo, o nebuwo pabwitawotu, te
pakilo no,žemes ir gilin ėjo in pas- ba kaip be-matant wiena geresnes wietos ne rasy wysam gul ioskawai ateyszauke in Redieta ,SAULES,,
Pittstone.
girre- Ne_ ilgai trukus rado padesu.

O wiruti tik tas Scrantu
Szmarauckas bizni gera waro!
Žmonių įvys kaip prygrusta.
Kibą jis tūry koki wasziuka,
ka žmonis prytrauke....

hiotztiins Irimu

Laine, kada kožnas isz gi- t ęįr A. DANIH ITAVlfZ A US
Tarp tu trobų Szwedai ne
įventoju
klosztorous užimtas Lie t it av y s z 1< sr s
Apginimas Czenstachawos galėjo ižbutie ba zokoninkai
apginimu,
girdėt buwo ant bopradėjo laidit ugnii par ka užK+r+otmtats
no uzpuolos Szwedu.
-Xsud juk sn>[uiiios[oz nąuiqpjj[ kszto balsa szwentu giesmių su
MAHANOY CITY, P a.
WYSOKIU TAWORU, MAHANOY CITIP
piupi iirpm'j zsi kuolai a^unsnu prytarymu kapelijos. NeprieKUR
RANDASY
’
walgomi
tatelei myslitdamy, jog tai del ju
Po tai liajsei naujenai silp snjoid aidu npAi sif.iajjipj
TEN GALIMA GAUT: SZYLKU, KASZMYKU WYS0KI0 KOI.ORo
•oAAiizv.id n C iKzuiu au k|oav ant juoko graije, siuto isz pyk- woraj ipacz del gerugaspadiniu
nesni tikeime pradėjo bijot,
matidaini taip baisu ir drura ,inr[ numSiĮ piu oSaą Dįzooįį ttuno. Tos giesmes nobažnos
GATUNK0, WYLNONIU CE.JKIU IR KARTONU.
newydona, ipacz heretika. Ne -o>[ .n ąauizsiiiiign snsoiiMKS .n teip pakele szirdes ir dadaive
ikurie iž aplinkiniu daivinejo ąniizs oiapiud įku.Cuk.ikjį nizoud akivata jog ant baisaus ryksmo
RANDASY TA.TPOS-GI: SAl'I.E-SAUGEJ IR LIET-SAUGEJ [PARASOLEl]
rodą, ipacz iviresnisys zokono n C lopzs.iK5[ zsį kcį ‘yvpaMzg neprietelu ne klausė,
isz Weluno, idant zokonin- ouitu.fsmi ikcįk^j
-auia.£s?ii
Neprietelei kaip inmaneitBENTI ISZ GERAUSU FABRYKU IR USZ IVYSOKIA PREKIE. AVYSOKIOS
kai czenstacbaivos kaip norint s įmini q sksXaa jį ikSojs aSapXs dami be palowQS už puolinėjo.
storotus su Szwedais susitaikit dawyrno ir kad jokiu dalikli Par ivysa diena ir ant ritojaus
RYSZKOS JEKES IR ANT IVYSOKIO AMZIO.
KOZNA A1OTERISZKE ,1B
ne kaip užpikint juos, idant no esą sztant apgintie kloszto- baisus balsai armotu baube.
Mahanoy City, P a.
paskui nesigailėtu. Nes parde- raus.
NA, GALI USZ MAŽUS I’YNIGUS GERAJ APSYPYRKT.
JAGO NORITE
Nakties laike kada tamsumas
tojes czenstachaivo turetdamas
Tas nuejas wysaip prykal- neprieteląms služijo, kasė pa
USZSYCZEDIl^ TAJ NIEKUR NE EJKITl^ KA.IP TIK PAS:
svilti Motino sz., akwatijo wy- bino idant pasyduotu zokonin- mūrais skilęs ka norėjo su pa
sus zokoninkus, idant kožnas kait nes tie liepe pasakit, jog raku ižgreut. Teipos-gi pasyI>. J. Clcsii-y.
sawo giwasti afierawotu apgi- ue nemyslije apie tai, ba Mille seke del Szivedu priartintarnime szwentos ivietos, ipacz tos rys ne isz wales karalaus raotas iisz kuriu dydeles kul
ivietos kuroje likos ingaieti da Szwedu atitraukė cze prie mū kas laide ant klosztoraus, nes
dydesni newydonai.
ru tiktai par godumą ant klo- ir tos nieko neįveikė, ba ne
18 dienoje lapkritio, suszoukie sztorynio turto. Lauke igi iviena ne klude mūru tiktai
wysus zokoninkus, teipos - gi ritojaus, o ant ritojaus nusunte įvyrszum parėjo. Isztikro, tai
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