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Metą* 4

ma. Tas žmogus, matidamas sawo kai
meu jau bus metas.
— Sudže kaip tai gali but? Juk kalėjimą.
Kada ant to paskutynio klausymo asz esmu prasto gimimo ir ne moku
Grįždamas muso Jurgis par ta paty tyninke tykra Lanka ir kataliku, pra-atsake, jaute szirdyje sopuli ir aszaras nieko, kaip tik art iv akėt, o kaip ga kiemą, wela pamate tąja jauna moto dejo ji paguodoi irsopet ant jiojo bu-.
wymo. Tankei užtrukdawo gana iiakise pasyrcde.
lėtai! glitoms dawadziot?
re, kury da geraus in ji temijo.
— Ar prywerstynai likais paimtu
— Nieko tai nekenke; malone dyJosos weidas surupyntas; akis rodos ga walanda ir su jiuom kalbedawo.
in waiska, ar iž gero noro inžengei ? džiojo sultono ira dydesne, ne kaip pyinos aszaru žiurėjo su gaileste in
Naudodamas Jurgis isz to, mokino-.
NARSUS LIETUWIS.
— Iž gero noro inžengeu prie pešti wysy mokslai ant svieto. Ejna tyk Jurgi o kurya ir akiu sawo ne nukrej- sy no dažiuretojaus turkiszkos kalboj >
(Tolesnis traukis)
tai apie tai,’ idant'ii žsyžadetai sawo pe no jiosos. Ant ko butu žiurėjas o tai del to, jog jago kada liktu par
Laike sawo ligos, kury tesesy kelos ninku.
—
Kuom
buwai
waiske?
klaido tykejimo o aršyduotum tyki m ilgeus, nes sargai ragino paskubyni- keliu in kita kalėjimą, arba jago ka
nedelos, būdamas tarp wienu Turku,
Inžengeu
kaipo
prastas
žalniens
Allahui. (Turkai taip Diewa wady mu..,.
da dažiuretoju parmainitu, galėtu W
Jurgis iszmoko kelolika turkiszku rei
likaus
ne
trukus
padaflcieriu,
o
potam
na)
kurys
ir
wienatyniu
ir
tykru
wiesz
Sugryžes
in
kalėjimą,
kalininkas
to
liežuwio turėt nauda.
kalingeusiu žodžiu isz ko naudodamas
pats
karalus
mane
paskire
in
aficierus.
paežiu
cielo
swieto.
Ira
Jisai
gailingu
da
dydesni
smutka
jaute
szirdije.
La
Taip bego menesei. Tikumas dyde
norėjosi! dažiuretoju susykal bet,idant
— Turejei but labai narsus, kada ir kaip rodos jis taw atleis, jog igi bai rupynosy ir krymtosy. Kada saw lis aplinkui, įsa palengwo pryprata
ka norynt apie ka norynt apie sawe
dažinot. Nes kaip nusydiwijo, kada tawe pats karalus afioieriu pastanawijo. sziol iszpažinojei tykejima, kurys ira parstate, jog ciela giwaste turės būtie prie ta.
— Asz tyktai pildžeu prywaluma prieszingas szwentam muso tykejiniui. kalėjime, dydele baime parsyeme. Pra
po kėlu isztartu žodžiu dažiuretojus
Ne ilgai tas tykumas ipacz nakties
žalniereus.
Tyktai tada malones ingisy pas muso dėjo myslit, kokiu spasabu isz cze isz laike pradėjo but partrauktu,
lenkiszkai isztare tuosus žodžius: —
—- Kaip ilgai buwai waiske?
sultoną jago sawo klaida tysejima pa trukt, nes ne galėjo apmyslit. Laikais
Bukie kantrus, ne trukus apie wyska
Kada jau wy*kas nutikdawe ir nie
—
Inžengeu tuojaus priesz kare ir mesy. ■ Antru daliku ira tas, jog da gundesy pryimtie sultono loskos, nes
dažynosy.
ko ne budawo girdėt kaip tik ženklaj
Gali locnai dasyprastie brangus laike tosos likaus paimtu in ne.wale. turesy prysiegt o tai del to idant pade kada gerai apmyslidawo, net drebulis naktyniu sargu, Jurgis megdawo tada
— Kokiu spasabu gawaisy in ran tai mums Lankus pl;okt.
ii paimdawo.
skaititojau kaip tada turėjo Skaptu
stot ant stalelo ir žiuretie in žibanty
kas muse Žalnierių?
Tai jau Jurgiui buwo uždaugr, o ne
Norėjo tyktai del swieto akiu prykas nusydžiaugt, kada po taip ilgam
wandeni.
Ant to klausvmo norėjo nieko ne galėdamas susylaikit paszauke:
imtie pagoniszka tykejima ir norėjo
laikui pyrma karta ižgirdo lenkiszka
— Ka?! asz ture au sawo szwenta prysiegt Turkams, o prie isz rasto lai Tame tai laike, pradėjo kas tokis
atsakit, idant ne užrustyt Turku, k a
kalba!
suprutes sudže jiojo susymaiszima, ta tykejima pamest, idant pasylikt tur ko pabėgt. Nes wela susyprates pa naktymis atlankinet Jurgi, o atslinkęs
Kad butu prymanes, tai butu szokiszku plesziku ?!.... Asz turetau myslijo: jog ir tai ira grieku priesz langeli no duriu žiurėjo in kaltininką
kės prie dažiuretojaus ir buczewes, rein ji:
ir po gerai walandaj atsytolindawo.
— Pasakikie teisybe, narszus karei kareut priesz sawo lvolus? priesz sa Diewa.
nes sulaikidamas sawo karsžty, pa
wi, kokiu spasabu gawaisy in rankas wo žeme? Ar girdy.sudže, pasakikie
Kada apie tai myslijo ir tuom turė Ne galėjo saw Jurgis to iždet, kas
klausė kur iszmoko lenkiszkai i Ant
turkiszku Žalnierių, ba tas taw gali sawo ponui, jog kad ir jie ataduotu jo galwa užimta, metesy ant keliu, pra tai ženklintu; da labeus stebėjos, jog
ko atsake jiam, jog būdamas kitados
toji ne patinstama dwase pradėjo kas
ant gero iszejt, prieszingai-gi jago tai del manes wysus žemyszkus turtus ir szidamas Diewo pagelbos,
prie waisko gawosy pas Lankus in
sybes ne pasakitai, o meluotum, saw ant sawo wietos padarytu sultonu, tai
Wos kėlės karsztas maldeles nusiun kart tankeu atlankinet.
newale, o būdamas ten gana ilgai, isz
Ant galo wiena karta, laike tamsios
pagaditum, ba mes ir taip gana gerai Jurgis Skaptukas niekados ant jiojo te pas Diewa, kad szitai inejna daziumoko tojo liežuwio. Dadawe ir tai,
žinome apie tai, apie ka tawes klauso noru ne tik ir ne nusyžemine. Tegul retojus kalėjimo, atnesze duona ir wan nakties, ižgirdo ant pyrsztu ejsena ka
jog jiam ten labai gerai buwo, nes iž. su manim stojesy ka saw nory, nes to deni kruze, o prysyartynes prie kali- rytorium ir sznabždejima szlebes. Ir
sybodejo sawo žemes, sugryžo in Tur me.
niko su paguodone, welidamas ka no- tuojaus davvesy girdėt girgždėjimas
— Del ko tada klausėt*, jago apie na padarysu....
kije ir gawo prie szito kalėjimo už
Sudže ne mažai stebejosy, jog ižgir greuczeuse sultoniszku losku. Nes rakto jutryno ir wela nutyko.
wyska gerai žinote?— paklausė drasej
dažiuretoju.
do toki atsakima iž ’ipų newalninko. kada jiam Jurgis tiesog pasakė, jog
Nusygan'jo ir nežinojo ka tai žęn1Dabar-tęs ir Jurgis papasakojo a- J urgįs.
— Ba noryme dažynot, ar esy tai- Suraukė1’ kakta, žiun.jj kaip katynas jokiu iosku~no*-sultonb'neYeikaiaajv,
pie sawe, kuom ira ir kokiu spasabu
syngu, o ka labeuse turėtum dydele in pele ir už walandos tare:
nusydiwijo labai dažiuretojus ir prade
Paihiojosy jiojo galwo wyeokios
gawosy in rankas Turku. Ižsyklau— Pamyelik žmogau, ka kalby! jo Jurgiuj dawadžiot, jog butu paik mysles ipacz apie baidiklas, ka būda
loska
pas
sultoną,
kurys
del
tawes
ren
synejo, ar laikais ne žyno kam ji in
ge. Pasakikie-gi tiesog, kaip gawaj- Pamyslik kadarai.... Asz įnysliju szu idant paniekintu suhoniszkom los mas mažu waiku girdėjo bobas pašacze adgabeno ir kas su juom bus.
jog tai ne isztykros szyrdies kalby; ba kom.
sy
in rankas muso Žalnieriui
kojent.
Dažiuretojus ne žinodamas apie nie
Jago turu taisybe pasakit, szitai tai butu ne žmogum, jog tokius pryža
Ir tam gundikui atsyspire Jurgis, o
ka, ne galej ojiam pasakit, ba ne bu
Kada tokioms myslems buwoužim
taip buwo. Kada muso karalus So deiimus atmestu ir niekintu sultonisz- ka matidamas dažiuretojus jog nieką
tu norėjas ji surupynt.
tas, raktas apsyeuko wiena ir antra
bieskis iszuežiniu inpuole in tarp tur- ka malone? Tai ne gali but, kalbėk ne galėjo padaryt, jszejo murmėdamas
Ant galo ižsykalbedamas,' jog da
karta.
kitaip?....
pc nose.
daug tūry darbo, ir jog kas gali nužiu kiszku Žalnierių, o gindamasya kiek
Lauke su baime, kas eze tolaus nu— Ka ketynau pasakit, tai ir paša
ret, jog už ilgai kalėjime buna, ba bu turėdamas wieko, wos ne prazuwo,
sydes.
kiau,
o
dabar,
jago
ketynu
but
kaltyANI0LAS SUKAMINT0JU8.
wo labai uždrausta, iszeje isz kalėjimo asz tada matidamas taje nelaime pryAnt galo atsydaro pamaželi durys,
ninku, tai nuweskite wela iu kaleijibegan
su
keleis
žalniereis,
abgineu
ka
Par 4 dienas swarstesy Jurgis wyso
ir durys užrakino.
ma, idant juso plowoniu ne girdėtam kems myslems ir tyktai maldoje turė inejna su žibintaite, jauna patoga moSurupyutas Jurgis sziek tiek susy- ralu, nes likaus taip sunkei pažeistu,
— Ka tu plowoji?. ar tai girdėta jo szioki toki palengwynima.
teryszke.
jog
puoleu
be
žado.
Kada
atsykworamino, jog norynt kaip kada gales
tejau, macziauey tarp turkiszku žalnie ant swieto, jago tokis smyrdantys szuo
Jurgis susymaisze labai, nes matida
Laike ketwyrtoje dienoje, kaip pats
lenkiszkai pasykalbet.
acmetynetu ir niekintu turkis’ko sulto welaus pasakojo, užmigęs, tokius tu mas, jog toji slapty asaba stowy prie
riu,
o
kada
mane
ižgide
gawausy
in
.Tikėdamas kas walanda, jog pano malone. Tūry da laika! Apmys rėjo sapnus.
duriu ir tolaus ne ejna, tyktai žiury
szauks priesz suda, o iszradia nekaltu szita kalėjimą.
Surasze wysa iszpažynima kaltinin lik ar pryimsy tykejima dydžio prain ji godžei; atsykwotejas ir jis prade
Stojo
priesz
ji
kokis
tai
jaunikaitys
paleis ant luosybes, parbuwo tame
ko, sudže tuos rasztus parstate dydžein naszo Mahometo. Pasakikie, ar nory patogas baltuose rūbuose apsysedusy jo akiwai temit in ta szlebiuota dwa
laukime kelolika dienu.
jem baszui, kurys parskajtes juosus, prysiegt muso sultonui ir ar ginsy mu ir saip in ji prakalbėjo.
Wargino ji tas labai; nes ka
se. Buwo patoga ir auksu ižsiuwy
so sklipa no uszpuolu. Tark tyktai
— Wargingas ir nelaimingas žmo netoi szlebei.
da wiena diena buwo užimtas myslems ilgai apie ka toki su sudžiu kalbėjo.
Po pasykalbejimui sudže wela pry- wieua žodi ar nory, o wysko turesy iu gau! daug kenty, ba esy kalėjime o ir
atsydaro durys ir inejna waiskawas
Kada jau gerai prysyžiurejo, rodėsi
syartyno
pas kaltyninka, taip pradėjo wales. Na ka, tark žodi? ■
gunditu. Žada taw laime, kad tik sa
sargas, kurys jiam liepe ejt ant sūdo.
— Asz taw duodu paskutyni žody, wo dusze suteplotum. Atsymink wie jiam, jog rodos toji weida kur regejo,
kalbėt:
— Aukszteuses muso wieszpatys jog sawo szwento tykejimo ne parnešu nok, jog drutybe cnatoje, tai ira gerau wienok ne dryso prakalbėt in ijaje,
DRUTYBE IK TYKEJIMA8.
Su baime ir džeugsmu iszejo iž ka pastanawijo taw dydele loska padarit o priesz sawo wienžemius rankos ne se laime. Kožnas atskalūnas bus pa kas už wiena ir ko reikalauje?
usztatai, jog esy narszus wirae, iv ge kelsu. Ba pats gali apie tai iszmanit ženklintas netykista; ne turės tykumo
lėjimo su plakaute szirdže.
Ije taipos-gi žodžio ne piakalbejus
Kada ėjo par kalėjimo kiemą, pare rai atsyženklinai musztyneje. Taip ar asz galetali būtie geru Turku, jago sawo giwenime o wysy niekina ne tik da žiurėjo koki laika in Jurgi; ant ga
gejo lange moteryszka weida, kury a- mano Skaptukai, iž malones sultono, sawo sklipo ižsyžadetau ? Geraus nu- giwa nes ir numirusy.... Bukie narlo su galwa linktelėjus tarė turkiszkai:
kiwai in ji žiurėjo. Dy”stelejo in jia nog tos walaudos jau ne newalninku, myrt arba kalėjime supust, o ne būtie sum, ba dorybe nuolatos atyma usznewydonu
locnos
tewines.
“Igi meilingam pasymatymui” — isz
nes aficieru muso waisko ir žemesniu
je praejdamas ir ėjo tolaus.
pelną!
—
Sudže
jau
nieko
ne
atsako,
tyk

Atwede ji in dydele sale, kuroje wadu. o kada atsyženklinsy prylanku
Pabudo kaltyniukas su džeugsmu, ėjo iž kalėjimo uždarius wela pamaži
tai
gilei
užsymyslijo.
Po
v.landai
mu
del
dydžio
sultono,
tai
trumpam
ba taji sapna palaike už prasarga že durys.
radosy kelolika sudyszku wirszininku.
stojo
no
stalo
ir
tarė:
laike
gali
stotys
baszu.
Tnreey
aukso
myszka; stojo no sawo migio, klaupė
Wyduryje tuju sėdėjo dydys basza,
Tas naatynis atlankimae Turkaites
— Tai paskutynis tawo žodys?
ir nieko taw ne feluos.
ir ilgai meldesy, dekawodamas Diewui labai ji nudiwijo. Nes kas-gi nesydi
puikei paeyredes.
— Paskutynis!
Wienas iž sudžiu, kurys mokėjo ge Apkaito Jurgis, tuosus žodžius ižgir
už loska regėjimo.
witu tokiu regėjimu?....
Dabar sudže prysyartynes prie dyTnja pacze diena, apie pietus, wela
rai lenkiszkai, pradeio klaust Jurgio, dės. Būdamas Uetuwiu, ka wyska
Atsygules ant migio, ilgai myslijo,
del sawo tewines ataduotu, priek tam džiojo baszo ir wyska papasakojo ka likos nuwestu in sale, kur paantryno
« ant ko jis turėjo atsakit:
katalikas, atpyrktas krauju paties Die jedu kalbėjo. Baszas net siuto isz pyk norą sultono, nes ir dabar atsake ta ne galėdamas užmigt......... Troezko
— Kaip wadyniesy ?
paty, ka pyrmu kartu! Atskajte jam saw prymintie, kur ijaje mate. Net
— Wadynuosy Jurgis Skaptukas. wo, turėtu wysko ižsyžadet ir uezklu tumo.
Po
tuom
prysyartyno
wela
sudže
pynet
ant
sawo
brolu,
ant
kryksztiowyroka, o kuremę buwo apsudintas ant galo atėjo jiam ant mysles, jog
— Kiek tūry metu ?
pas
Skaptuką
ir
pasakė,
jog
jago
ne
niu!
Nieką
ne
žiūrėdamas,
be
apnays
an
cielo giwenimo.
— Metu turiu 24.
,
tai bus toji paty, kada likos westas in
pryims
tykeiimo
mahametoniszko
ir
lijimo
sieke
su
ranka
prie
szobles.
Būdamas ant to pasyrenges, pryeme
— Isz kur paejni?
sale sudo. Ke ijje reikalawo, to ne
Nes antnegiluko! užmyrszo, jog jau ne tyks ant walos sultono, bus uždary Jurgis wyroka su tykumu.
— Isz Lankiios.
senei ijosos prie szono ne tory. Kas tu in kalėjimą ant cielo giwasties. Ant
Apie jiojo buwyma kalėjime trum galėjo daeyprast. Pastanawijo laukt
— Ar isz miesto ar isz kaimo?
— Esmu gimęs kaime Szturu, ne apraszis jiojo skausmai Toji myshs, galo dadawe, jog da duoda 5 dienas pai pasakisu: Diena už dienos bego kantrei kitos nakties wilteje, jog apie
jog ne tūry iokio szmotelo geležies i- ant apmyslijimo.
nuludyme- Wienatyniu jiojo swecziu wyska daži*os.
toli Grodnaus.
dant katra galėtu perwert, suwys jiam Isztares tuosus žodžius, dawe ženklą buwo dažiuretojus kalėjimo, kurys.
, — Ar tūry pacze ir wnikus?
(Tolaus bus.)
— Tyktai turiu pacze kute pae- atėmė wieka; apleido rankas ir tarei sargams, idant kaltyninka nuwestu in kas ritas pryneszdawo maistą ir gėry-
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City,

Wysos gromątos, taip su pjuigajį
kaipo ir su kitokcis veikalais, ftęlrę-.
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ym mapas ir wysokes žinos įlinka .votys, kas
is.
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Lzeifta kas
Ajtf metu, oze. Ąmeriko. k%s$tu3jj%
Vįktąj .,..,...,..,,,.......,, 2 (įolevęį.
Už colį apgavsynlmo ąnt motu
įpleru, o wieua karta apgareynl2Q>
ęęntų už kožna eijukm.

Milaucka, wienok Diewas ne uis suwys uublugo ir be vtiltes NO FREZYDENTO SUW. K AT. wlenas nedoras Judoszlus. Neštai sujuodusius, o taip kuriu „Sau
ne sugadino szwentam uzwedimui, le” tūry pyrmutine wieta.
LIET. D R. AMERYKE.
apleido, o tuom laik szuo szu pasylikituo giwu jago namieje
Modalu;} aplaikeme až ta gidui
ipacz pagerino.
le, lt Londono, Wiodniane, Amsterda
Kaip Seimas atsyprowljo, tai jau
Ant galo su dydelu džiugsmu denim pasyliko. Sarmata!
bus, tada nnweže in gidynieze
— Warszawoje nihilistairen
mo Antworpo irt. t.
kožnas žino, nes kada parwažewau kawoju paguodotom Drauglstem, Iž ge koki tai apwaiksztioiiua aut
kuroje
pasako;
jago
da
diena
F. AD- RICHTER & CO.
namon,"“in nedele nukclawau in Ed Bostono S. Kazlmierio, Iž Nantiko
Zines del Lietuwiniku.
įropojo n .tnai: Rudolatadt, G’y, Londono,
butu buwes namieje, tai jau ne wardsdale (Kingston*) kur giwena Koralaus Wla. Jaglelos; S. Juozapo, 13 d. Kovvo. Toje tai dienoje
Kaip girdėt, tai Twarauckas
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pradėjo kalbėt, jog pats uiJau bus 45 metai, kaip drauglje po sel in akis iszkiszt, o jago mano pro mas nedoribe kalmuku.
Dyrstelekite ant apgarsyni- cze, kur turėdamas tam tykuse
musze jlosos kūdiki ir waikžudis li
ward u Munn a Co. Bkoadway New ce apszacasvojet, tai dyrbklme be
— Lietuwcje. žiema wydujn<' Juozo Jnrkszczajczio, ku wieta ir prytaisas geraus gali York u iszleidyneje sawo iaiaraszty. atwangos reikale lietuwystos. No
kos suimtas.
pradžios
swieto
glerems
užwedimams
W y 1 k a s paleistas.
ry9 Prygul> 'n skąitli gerausiu gidynt. — Wienok ir cze ne Jago isz muso Lietuwiu atsyrastu ko pykta dwase etate kludes, o ir Wiesz tine ir kurie ižsykulia sedy
sziltose
grinezese
ipacz
wąka
—
Plimonthe welu pučai susybug
ėjo
rodą
Dr.
Jasinskio,
o
nusy
kis
Iszmysllnczius
Ir
už
koki
daigta
kreueziu o ir nesybrangina
pats Chrystusr.s, kada Iszrinko 12
dawe pas antra d ak tara, kurys norėtu gaut patentą, tada szaukites Apasztiln, Idant pamaezitu mokini rais ir kaip ne “kurie skaito tawojo iž pagundos Wylko, kuri ne
me, Wienok tarpo Jiun a.tsyrado ir taikraszGus norynt no ranku < užsenel paleido Iž kalėjimo. Praeiti
Norynt ozuu lu^aude oby. J. kėlės dienas gide, p kada ligo fn taj-ą draugija o aplaikis.

įĮM

Rev. P. ABR0MAJTI8. Rector.

Atsyprowins 7 diena Wasario 1891 m.

Muzyke pyrmos klasos.

(Skaitikit wysy.

t

,, i>u talog“ Si™™0"’- got tikta; uyUelrj.

I

f įjuprum'icjo uilstteta

I

Jilhlto susiwo InogaislD

t
I

irB.wjo">tkuningo nuhnlogu pryjausdiiMS,

.

■ jįl Jmi“* poilcjjel irinhiįlJ: alejo 9policmMii paeme
I iTdhf" jrjj°

I įjj. Kaip roioa ”1“ "’flk“ keI
ffilks-Buiiin kletka.

lieptu 8awe supt.
-

k<
-

Praeio menesys. Teiras ktl- t"
ba in snnu:
,r
— Na, Tatnosneli, laikas
antros paezios paayjeszkot! ji'
— Del Diewo! tewuli! tegul / J*
ir toji ejna po welnin jau mat Į1-^

da«le in gina kaulį. A« pameto iiaje ir wela kėliųjų in |
j S*'
įjirfa- Ir keli buntaUDinkai Ii- aivieta aut uždarbio.
Kaip pasage ti’p ir padare, e"!
įjUUIakm,
_ SelMehem'e, Pa, numirė wai- -nueydawe in meta. Kada(®
įfa, adiniffias Commodore, oo ėjo par wiena kaimą, i/bego,®1
jĮfapperos). Kas dien munkiwerwie aut ulicdo ir jusysio i •,‘l
iinedaraae užbLw< m e e e M

Į _ fa pila eltoje Nedelnje deI fa jfalrioue Graiku - Katiliku

I

-Giriririll^ Mikola Moriiski

,t,?is<Ieris. likos sutintoje pašau-

iDtskėbo talgtrto hangana.

-J.1U0 saltol Wasartii aplalį< Bu'nerei ir leberet ne karnose
finose po pjlnamokiste.

Atsakimai.

meee I
152D
Tamosziua atsydosiaa tire
po nose:- Apiparaioot jin. tii jdod

nemparditu ir ne bliu ta.’.... ~
Ejut jis tohuf, pingfjf. ~
tuutiki arenti su dwiem jin- i —
czeis. Prysyartynesuret-Pa- T'^

dek Diew’a!
Mužikas:- Dėkui-dėkui!
To matike jioaei buwow i ~
I wjs
"J" neligas wieni’
^1,
jas®.Baisi.baurn»iii n«ei/-kaip nubpint&s. okrti ko-j
wph*i' i*— -'
(r,;sw-wse>sic<rAM
į[UOja|]S pgklaiue:
j ’’J*'1’’
jitisjKpūd
Ujo
— Meldžemas meilingu ti-j
T'f
iręs meldžiu pasakikie tu msn.
foil Wtaoroi prižfkste| l,oo Iffd dctdi
įinti'
Cikp iJr-M OUA pai pdeh-rjm kaip senei aitaji janti npipaU
BUrti
czewai! - Kaip man
tai
J.LfjtauMo. Ouut „"nk” h protMlipii U EH>U bu HtU BUM.
bus pora meta, ir ar ce totia km. o
paeze tūry kaip mano. Nes
I
Juokai.
mano kaip rodos, da bjaurės- ' ""
I - Na kaip ten! Girdėjau ne, baisz in mėnesy hbiau- 66*1’t
I įg raina statai i
sukudau kaip saitas jžStš ir °®
f laUrjo
1 - Statau broli, jau su ate pora metu.
■
“
■ pi o ir akeles padariau- lu 6
j saleles bus gatara u ir elek- klodo. Jago imate paae., tai ”k’
j tryanaszwiesa in weniu.
imkite pagal sawo stoną. Ne
Į -Asz myslijo jog skoliniu- imkite isz ežiuezotu ia luino- į '•1^®
I hi da greičiaus inw« sieri- ta, kari isz Lietuwiu ii begos o -A
H Alinos. Giria | i,oo tydibn. Auti,

ft f. Tiled. Groraib ip laitu, - h!* Jory
ojigoDmnhizlu tai ūso lifts
ir iltti ūkta” pnd*n«puit, tik
VIIC3O broku ne tos pndd tikit driek

amerykonkn ne pwtiw.- Tu
-i
- Ar buvai ponas Amery- ke, kada sn žmoniemia sodina,
tai kaip tiebile, o ir dra»«' in
lt!
akis ne pažiuro. Rodos jog tu Cm
- Buwau, ponia....
- Ar nuteiponas wandea-13 pasilies, oes tai ne iazprri)»la Sugini
Niagarai
I , .
poli
181 P4,kibes-» *
- Ne, ba tai buwo nedelotokia jauuawedis susy- Rise
jto Aiueryke nedeloje wysy PraD^
jaa
poluk. tek
iibryhi austoje djibia tai o ne wienie bėgta in meti
kaip anas Tamosziui Nežili- Kaip
nideniuinewale pult.
rekie ant patogumo ba pato- kadu
t giause moteryszke, ipacz ame- cbenl
1 [mulairojinio, o radius, pra-■ rykanska Lietu nite, jago men Čia
I Ijm boso derėtis:
ko mokslo, tai welne mydije lote i
I reikalauji ant me- ir wirui wietoje pasaldint gi- nžmol
I mI
pora
wenima tai apkartina.
—
1 -Sdolerins.
iriu
I - Aiz daoeze, ba įverta. KAIP JONAS CZERPE
ŽIDUS PRIGAW1
I -Oir irs s-auduol
irace
j - 01 wandewo in wales, ba Ne wienas ižžidu muso Lie brang
1 ill™ inoljtM pylnos,
tuwei prigawo, nes koki szpo- —
sa Jonas Czerpe padare dd tu west
if Ejluoi iž b&laus: - Onute,
marmu tai negreitai užmirši. 2b
■ up h Uwe milu, jog jago
Parafijo, ne sakisin kokio. irata
I Metai, tai aut rauku tawe
giweno ne toli bažniikiemio —
! pamesztan!
turtingas boras wardu kaip jau kame
I - Jago bi nine miletai,
pasakiau Jonas Czerpe. 0 si- Po
i tai aeaat noko nesztum, tik
reli buwo kitras I kaip ka <o- kimo
1 lufKimditaibogejdyruszka)
myslidawo, tai kad ir bala deg h* 3
g ipMfžhini,
tu, tnredawo ant sawo pastatit. Įgrota
I ffieuaa plecyninkas turėjo Buwo tai mete 18.... Dr ta> *
1 la tunus, o kad dd abieju ne sakisu, pradėjo statit bažniezr, su pai
I iawo darbo namieje, ta ii- o we, buwo srakus metas, koi lėk 1
i mrn's:
nas turėjo bėdos igi ansu ir ne guli.
Į - Tete. h asz namieje ii- bm tide parity žmogaus. Se
I
Eisiu in swieta tai kurys ne stenėtu. Czerpe, kada karw.
J urn! uždyrbsu.
wiena karta buwo susyriukinu- W)sS
Į Kaip pasakė taip padare. )as prali&szeaio, atsy’iepe: nes C
I l®:oir traukesy po wysokius — Jegamasti! mes o* ne —
I Wi< o prie paczednmo už toli bažniezios turvme kelis t dada
I |©š meta susyrinko 500 rub. dos, pas kuriuos daugumas nu turiu
I yrėjas namon tare io tewa: so žmonių sali kisieniįe. Tieje
- Tai tetuk dabar galu pa- 'taarwes no mus giwena, o ar —■
I ®otk nes wieno# ne itrsu jieje ne gali ir duotie po kelis
k
I Skkdwy tai bent turėsi wy. ra
- blue ant bažnicziosl
I Pi-...
Prakasite ir kiti ukicickai
| Olens aut to:-Tai sūnelį tilejo,
I
ba myslijo, jog židaa at
I i“ hr dabar imtie ant kartduotu
'
ne wieno grasrio ut
hrlabar tuom laik par ko- katalikiszkos
'
bažniaios.
otki
hiaesy galėtum su wiena Kada ta;p wysy tilejo Can

W
1
Klause tewo ir apsypaeze- jja, jog tidelei gilėtu sudėt po tikt,'
him. Poswodbai te- ra
' tūkstantiu rūbini
tai
Į N puokiuo mareze idant Aut to kuniogu ir akram^»»ib dalinėtu jum roto kai
1 pilingiwivu fibroms pra r%>»

les tai: sujuodusius, o taip kuriu „Sau
dimui,l|e» ^ury. pyrmu|jūe Wieta.

nu de
— Warszawoje nihilist siren
Nutiko Ke
apwaikwtioiniaaui
jozapoJ 18 d. Kowo. Toje tai diauoju
«kauoyi„awu
|a
ranku nihilistu
Sitai Alexandras II.
tūry tu- Į

i.

In bure Į

i

——

iSZ AMERYKOS

iusywle- I
ataylsio |

Caetwerge prleSz uedelo rltuietlja

sudegė Cziknge dydclls namas, kure-

atlanktt me talpinosy fabrykas iado. Prie
lūs kurie žastis huno esplozyje gaso. Szkadoa
jadare aut 6 200,000.

. kaip iši
— Dryftone ant geletkulo likos
ri, Nesyužmusatas hunįaraa Jonus Palas
a tos, kad

it.
irum prieežius,

Mok.
— Ashlande, Pa. pradėjo dyrbt

Dr. Am.

du brekerei Merriam ir Monitor. A-

pale 700 žmonių patllpo n darbe.

— Winnipeg'e apie 1U0 lualku

lis e

siu wyiku

uszpuole ant iudyjoau.

Ginosy smarkai 1 ndyjonai, ba kelia
desetkus wyikii užmuša,', nes ir Iii-

nedole, kada kunlngas Szymouowskis atprowinojo ankstibaiozes mlszes,
Inpuole VVyikas su sawo draugais In
bažnieze ir norėjo ant kuningo uszpull, nes kunlngas pryjausdamas,
I.-ziaik dawe žiue poilcyjel ir in lai
ka kada atėjo 6 poliemonai paėmė
TVylka su jlojo sėbrais ir patalpino
koze. Kaip rodos, weta Wylkas ke
taus in Wilkes-BarrI in kletka.
— Tas pats szltoje Nedeloje dejosy Hazletone Graiku - Kataliku
bužnlc/.Io. - Ir keli buutauninkai li
kos paimti Inkoza.
— Bethlchem’e, Pa., numirė waik'nas, wadinamas Commodore, no
rukirno paperosu. Kas dien suruki
liejo po 2 pakėlus.
— Girardville, Mikola Mordiski
(?) polauderis, likos sutintoje paszautas no kokio tai girto hungaro.
— J “u no szlto 1 Wasarlo nplal
kis mainerei ir leberel ne karnose
brekeruose popyina mokeste.

dyjonu keli pražudo.

— Brooklyno
kerpa

URG1O,

nekurtos mergos

no bawd galwu plinkąs Ir

Į parduoda.
Į
— Kelos dienos adgalos kstyrns

• ū.

ant lapes smagei pajodo. Ne toli

i3ri0 1891 IH, I Skwmtn,

Beutone, farmeris Dykep ]-Į ILL | meD’as ej° ritmetije In twartu h j*

ROOJLLYN.

regejo sawo raina katiną se linti ant

25c. asaba.

sniego Ir tlkantl ant i..ik, kury ir
setluo prie katino. Katynas no ligai

7 adiua ir

laukias, szoko lapei ant nugarvS it

inleldias nagus in kopra lap i laike-

v s

sy. Lape pajutus sawo kuproje skin
įdėjimą;
pradėjo staugt
Ir įsipiltus
įsipiltus
dėjimą; pradėjo
staugt Ir

S KlaSūS.
iuwnikus isz I uocbgo begu kaip padukus uoredi
tlyno ir New ' *»>'• katyna nusykratit. Lape skraidė
e užpraszo. in szaiis ir prasytmilko deszimts minutu, katynas no kupros nusieto ir
Komitetas. adbcgias psB sawo poor glamamjos,

etuwosir
ii.
e, ar taisybe,
įsus labai koi iž Am oryko
it to trumpas
,

o lape ižbauginta nupate in trumui.

— Iž Arkansu wlenas Įsikrautu
danesza tokia sakme: Wakaru arelijo tosos Walstijos tarp Sweet ffouta

o Waszington paw., giwenalOmetl

ne naszle Morta Leathers paskirieji
grlnczeleje. Ne senei laike suites

nakties Ižglrdo am sawo grindeles
stogo koki tai baladojima. Atsyke-

kiezkas jau no jug ;SIPj0 taukan ir paregėjo dydtll
aut in užrube- jaguaru, korys grauže ksmlnairsu
pagauna, tai uodega plak- In strga. Moteryszks
Taji ukazu 1I greitai lobego iū grlnczole ir dssyj prato, jog jaguarui szalta, del to-gi
.ena, panaujina
I uszkure ant kamino dydele ugnį, ba
ipacz kas eepti
'U I myslljo, jog kada pajus kamšti pa
a raSZO naujės I y^gg, Nes jaguarui tos patiko, ba
stOBfc ir kitur, par ketures dienas, tiktai du kartu
šatras SU pynin- nuėjo no stogo del suedimo wieao
r paskambina SU Į parszelo iž tearto naszles. Kadsin
sidabru, tai wie- kamino szii,,raa ne *hbai ^7
I su uodega plake Įn stogą, o nuile
n.i paw letau a i
slimusze įtoga. Am

apspangi- ga;0 nasI;el nubodo o ir kuro prade
i nieko pykto nei jo ne tekt, prieku.ni gallejosy peri toki ne gali drist j siu. Insydrasynus paėmė dydeli pU
is? po mandieriu 11* « užlipus ant aukszto, itgrete ate
r
. I
____
1-1..*-_lu M...
ge skilę
ties uszpaki
žweriea. Naupnlko, o szeip,’ dedama iž tam tikro laiko, pagriebs
nog waieko iszejo I jaguarui už uodegos ir sumezgė taip,
likos gali ižeyluo- jog žvėris uodegos ne gab-jo iž ski
okis naczelninkas lęs isztraukl. Tada nueita nubeje
j ago pareigia pa pas farmery gtveuantl trys mils
ne buwo Amery- nog Ijosos, korys prybuwias unswit
jaguarai Tas žvėrys swere B5Q iši
si jo ant uždarbiui ru?
pati eakis, tai ir — Jau Indyjonsi snwys spsjmlO ka žmonis da szino ir ameryksuskas vaisku iswienas kita bau traukinėje no indyjoniszku splliklsena pasaka,
niu.
— Richland Centas, Wli. h«u
;awoje szefas poli
patoga mergina, Rose Seldoskj, H
te locnininkame ak
metu likos nužiūrėta, jog nntruW
int iminėtu sargus
Ella Maly, jauns wotere, koryta
okius, kuruos po mirė praejta meeesy 8 diena; dita
iob, ir kad tieji- apie tęs wMa numirė Mrs Mitehsll f*1
-n toj u akmeniezios daktaro, tam paežiam mieste,ir
jis weike ir kuom kalte puolė ant Rose SeldoskiM
apie nužiūrėtas asa ba Ijje mllejosy su Dr. Mitobrll'1*
kurk s turtas Isznesza ant kėlu n®'
tu raportu policy jonu. Daktaro pucze pjaustė ir iri*
lojalia

ruošė rado truoyzns. Kaip rodo*®'

ziol wysoki iaikrasz lljonal ne daleis ant kartum.
— Eckley, ne toli Hadeteno,^
binei usztarawo už
wysokius protestusi garas John Zudak, apaypacr'4*’
pas cara. o apie sus- adgai ketury menesel Ir dabar, Į®
ejta Subata pagimdė kūdiki dukn’’
tuwiu ir Lanku nie ke. Iszgirdlas hungarai, l>jlĮ*I1,
rūpina. Dabar tęs, nakte, paėmė kūdiki, isneswli’^
na weiai, laikrasztis Ir Ininete in bala. Kada motyn*
paszwente gatia ilga lis kartus klausė kur kudikii,
apie persekiojimą atsake, jog miegti. Kadi hun^11*
ir Lanku iszkiszda Iszejo in darba, meteijysike
kūdikio pradėjo kalbėt, jog f*B
ribe kalmuku,
musze jlosos kūdiki ir waikta®*
tuwoje žiema wydu- kos suimtas.
iurie ižsykulia sedy
Wylkas paleisti*.^
— Plimonthe wela pučai i*1!
jrinezese ipacz wąka
kaip ne “kurie skaito tartojo iž pagundos TVylko,b*
rus norynt no ranku užsvnel paleido Iž kalėjimo.

Atsakimai,
J. G. Alderson. Gawau $ 3,oo eydabru. Acxiu,
Ch. P. Teland. Gromat* aplaiklan, - kaleadory
ižalt.ncziu, o jago Diewas laimina, tai eawo laike
„Tnkatanti ir wlena naktie" pradas n spaust, tik
tai su mnso broleis n<* draau pradėt tokia dydcl*
kninga spaust.

Baltimore. Broluk o kokia gromata raaxel pu«
pone XX Ir kaip iezpludal ant Reditojaus „Sau
ks" o dabar kaip werezie prie buizos, taip tu lendy su sav. o koroupoodencyje. Reik jo staczej paay
raszit Ado*** tada tikotau tawo danosziniui. Bro
luk! tu mysliji kad Reditojus tawo klastų ne pa.
lineta.

Kas iž Baltimoroe prisiuntė 3 1,oo tegul duoda
tins kaip wudynas o tada gaus gazieta - wysns
numarins.

J. K. iž Szenadorio. Gaunat „‘'aule" no pra
džios o apio ta naujona bus kitam numere.

•T uoliai.
— Na kaip ten? Girdėjau
jog narna statai ?
— Statau broli, jau su st o
gu o ir skoles padariau.- lu 6
nedeles bus gatawas o ir elektryezna szwiesa in wesiu.
— Asz mysliju jog skolinin
kai da greiezaus inwes szerifa....

got- tiktai uyUelt-j.' ^c.uuje
lieptu sawe supt.
Praėjo menesys. Tewas kal
ba in siinu:
— Na, Tamoszeli, laikas
antros paezios pasyjeszkot!
— Del Diewo! tewuli! tegul
ir toji ejna po welniu jau man
daede in giwa kaula. Asz pa
metu ijnje ir wela kelauju in
swieta ant uždarbio.
Kaip pasaKe taip ir padare,
-nuuydaive in swieta. Kada
ėjo par wiena kaima, ižbego
werszis aut uliczios ir pasyszo
kinedaraas užbluvve: m e e e !
m e e e I
Tamoszius atsydusias tarė
p,o nose:- Apipacziuot jin, tai
nesysparditu ir ne blautu!.. • •
Ejna jis tolaus, paregėjo
mužiką arenti su dwiem jauczeis. Prysyartynes tarė:- Pa
dek Diew’s!
Mužikas:— Dekui-dekui!
To mužiko jauczei buwo su
wys ne ligus wienas riebus,
-kaip nulipintas, o kita > ku
dus kaip kurtas ir Tamoszius
tuojaus paklausė:
— Meldžemas meilingai tawes meldžiu pasakikie tu man,
kaip senei szitaji jauti apipuczewai? - Kaip man rodos, tai
bus pora meta, ir ar ne tokia
paeze tūry kaip mano. Nes
mano kaip rodos, da bjaures
ne, ba asz in menesy labiaus
sukudau kaip szitas jautis in
pora metu.
Tai jiums jaunikei ant pryklodo. Jago imate paezes, tai
imkite pagal sawo stoną. Ne
imkite isz cziuczotu isz luluotu, kuri isz Lietuwiu ižbeguso
amerykonku ne pawiius.- Toke, kada su žmoniemis suejna,
tai kaip nebile, o ir drasei in
akis ne pažiuro. Rodos jog tai
isz puikibes, nes tai ne iszpuikipes, t’ktai isz paikibes, ir ne
trukus, tokie jaunawedis susypranta nes jau buna po laik,
o ne wienas bėgtu in swieta
kaip anas Tamoszius. Ne žiurekie ant patogumo ba patogiause moteryszke, ipacz amerykanska Lietu waite, jago men
ko mokslo, tai welne myslije
ir wirui wietoje pasaldint giwenima tai apkartina.

— Ar buwai ponas Ameryke?
— Buwau, ponia....
— Ar matei ponas wandenpuola Niagara?
— Ne, ba tai buwo nedelo
je, o Ameryke nedeloje wysy
fabrykai nustoję dyrbia tai ir
wandeniui ne wale pult.
----- — » ♦ -------AVienas jeszkoio grinezes ant
parandawojimo, o radias, pra
dėjo su bosu derėtis:
— Kiek reikalauji ant me
meno ?
— 8 dolerius.
KAIP JONAS CZERPE
— Asz duoeze, ba werta.
Ž1DUS PRIGAWA.
—O ar ira wauduo?
Ne wienas iž židu muso Lie
— O! waudenio inwales, ba
tuwei prigawo, nes koki szposkiepas nuolatos pylnas.
sa Jonas Czerpe padare del tu
Ejdami iž balaus: - Onute, smarwiu tai negreitai užmirsz.
taip asz tawe milu, jog jago
Parafijo, ne sakisiu kokio,
norėtai, tai ant ranku tawe giweno ne toli bažnitkiemio
parnesztau!
turtingas būras wardu kaip jau
— Jago tu mane miletai, pasakiau Jonas Czerpe. O witai ne ant rauku nesztum, tik reli buwo kitras! kaip ka sutai pasamditai boge ( dyruszka) myslidawo, tai kad ir bala deg
ir prawežtum.
tu, turedawo ant sawo pastatit.
Buwo tai mete 18.... ne
Wienas plecyninkas turėjo
du sūnūs, o kad del abieju ne sakisu, pradėjo statit bažnieze,
buvyo darbo namieje, tarė wi- o we, buwo sunkus metas, kož
nas turėjo bėdos igi ausu ir ne
resnis:
— Tete, ka asz namieje iž- buwo cielo parafijo žmogaus,
sėdėsiu? - Eisiu in swieta tai kurys ne stenėtu. Czerpe, kada
wiena karta buwo susyriukime
norynt uždyrbsu.
Kaip pasakė taip padare. pas prabaszeziu, atsyliepe:
— Jegamasti! mes cze ne
Iszejo ir traukesy po wysokius
fabrykus o prie paezedumo už toli bažniezios turyme kelis ži
poros metu susyrinko 500 rub. dus, pas kuriuos daugumas mu
ir parejas namon tare in tewa: so žmonių sudi kiszenije. Tieje
— Tai tetuk dabar galu pa- smarwes no mus giwena, o ar
cziuotis. nes wienos ne imsu jieje ne gali ir duotie po kelis
tiktai dwy tai bent turesu wy- rubine ant bažniezios?
Prabasztis ir kiti ūkininkai
gada....
O tewas ant to:- Tai sūneli tilejo, ba myslijo, jog židas ne
isz kur dabar imtie ant kart duotu ne wieno graszio ant
dwy, - dabar tuom laik par ko katalikiszkos bažniezios.
Kada taip wysy tilejo Czer
ki menesy galėtum su wiena
pe trauke tolaus:- Asz mysli
apsyejt.
Paklausė tewo ir apsypaeze- ju, jog židelei galėtu sudėt po
Wo su wiena. Po swodbai te- ra tūkstantiu rublu?
Ant to kuningas ir ūkinin
yzafi pamokino mareze idant
kai
pulingawift «u galworns prrt
naktimis ne duwinutn jium mie

udjii juiml b ii Citi pes paša ne atueoza naudos ūkininkui.
kos, o jis laikesy už sawo ir
Kada regentas patwirtyno,
Nory (langiaus ir gali gaut!
twyrtyno, jog no židu ižgales jog taisybe Czerpe kalba, pa
Traukije paskutiniu dwiejn nedelu aplaikeme szimtns gro
ir ka: noryejo ejtie isz laižibn. stojo dydelis armideris tarp ži
PrasytrauKe ilgas laikas ir du; ant galo apsymalszinia, pa matu dekawojencziu už mm-o apgarsinimus ir kiileudoi-.u.- tai
pos gi su praszimais idaut daugiaus nry-iunstume.
jau užmirszo apie pasaka Czer klausė Szlamkus:
Tam paežiam laike aplaikeme taiposgi dang gromatu nog
—
O
kiek
tam
žwerius
wiepeš; kad szitai isz nežinių pa
nam
awilije?
muso
koloniku iž H o f a Parko ir P u I a s k i o , ku
sklido žine po kaima ir po ap
Czerpe:
U-gi
wydutinis
rie
munis
dekawoje jog ka tik drukawojeir ira tykra taisybe
linkine, jog Czerpe ciela sawo
spietis
tnry
300,000
bitukių,
ir
jog
nog
to laiko da labjaus storosys idant juju geriausy
ukie parduoda ir tai suwys pines
asz
jau
rokuojn
tiktai
po
prietelei
taiposgi
pribūtu.
gei. Dažinojo židelei apie tai,
20,000.
Ira
tai
gerausy
dawadai
juju džiaugsmo. Daugelis taipos
sngimžejo židai pas jin iž wyAj
waj
!
tai
no
20
awilu
pa
gi szitam žiemos laike pyrko nog mus dyrwu, ba ne buwo
su szalu o ipacz wietinei, ba
svdaro 4 miliiouai.
daug sniego, tai galėjo matit.
tai buwo gardus kąsnis, o kas
Giszedik-a szwarce jor!
Taip ira! Kožnas gali gaut dowanai tiek Kalendoriu, wy
labiause, prie bažniezios. Ad
— Kitas wela:- A mamzer
šokiu druku ir mapu, kiek tik reikalauje, jago tiktai paraszis.
begu pas Czerpe pyrmucziause goi!
Dyrwos turyme da tiek, jog szimtai kolonijų gali but, o
Židai ilga arzejo o ant galo
Szmnila ii paklausė:
preke
taip žema, jog kožnas stebesy.
u
— Ar tu Čerpe tikrai par- tarė Czerpe: - Kontrakte aiszkei
paraszita
perskirime
6m:
dodi sawo kolonijų?
l- ^.(^^and (Co,
— Žinoma kad parduodu: Jago katra szalis atsymes, už
mokes 3,000 rublu. Jago-gi
119
West
Water Str., Milwaukee, Wis.
— O kam tu parduodi?
ne noryte pyrKt, turiu prowa
— Asz kelsuosy in uoszwi- užJaikitie del sawes sudėtus
je, ba tenais ne ira kam gaspa- per jus pyningus. Wienok, ne
doraut o man cze ne paranku norėdamas no jnso pyningu
AGENTAS LA1WA—KORCŽIU
pralubt, paduodu szitoki wa
tintu dwy ukes laikit.
runka:
Jago
iž
pražuwusiu
py
— Ny, tai as pirkau su ki
ningu gerwalei afierawosyte
tais žideleis ir taw gerai užcto- 2,000 rub., tai del jius freeze,
kesym!
dale sugražinsu; o jago ne, tai
— Gerai, man wys tiek. Su wysus nuneszu pas prabaszti.
Židai w< la pradėjo ilgai war
ejkite wysy židelei kurie no
ryte pyrkt, o kaip sutiksyme, waluot, net aut galo uusydawe
tai wažuosyme pas regentą pa drauge su Czerpe iu pleLouije
ir gerwalei afierawojo 2,000
daritie kontrakta; nes turesyte
rublu; po tuom ir Czerpe ata
man sudėt 5,000 rublu ant ran
dawe židams freeze tūkstanti
kos, o likusus ataduosyte po
ir prasze židai Czerpes ii re
užraszu.
geuto idant niekam ne sakitu,
Subėgo židai iž kaimo, o we.
Maha noy
City,
ir del aplinkines
jog jieje dawe 2,000 aut būda
buwo trys ka turėjo sawo kro— Kiek tyk bandasy pab MaitESKELU aNT —
woimo bažuiezioe.
mus ir du szinkorei. Džeugvsy
NEW YORKO, PHILADELPHIO', IR BALTIMORE'S:
labai jog kwaila gojų prigaus
no Hamburgo, Hawros, Londyijo ir no prystowu Anglijos, StetTno, Breme
—PA.JESZKO1MAI—
no, Antwerpo, Roterdamo ir kitu wietu, galite gaut pas nirne pyrktle iaiDel malonies Diewo!
ir ant pyrktos kolonijos padu
Alfred Grand, kuryn imt tobuo prawardes tūry wakortes (szlpkortes) o Ir tykietus ant geležinkelu in tolimeuses szales 2\ria miestą.
amery hanskpA popiorus o tykrsi wadynaa Alfona
tūry metu
wydutinio ūgio, rusiny nierykos. Lalwai druty ir labai buna trumpa kelone par mares ba tankeusj
Kada nukelawo pas regentą, Gražulis,
.lankai, tūry paesu Nr.w Yorkc, Ajrlsze; moka in 8 paras par mares parplaukė.
Sunczlu pyningus in Lletuwa Irin kitas
Penkiszkai, wokiazkal, lietnwiHzkai ir angtitekui
paklausė:
o paojua iž snwaitkos gnbsr. Sejnn pawieto. Jisai dales Europos ne padedu cze prekes ba kožnas turyntys reikalą gali dasyž!
— Ar parduodi ūke su gi- pawoge no sawo sswogerio, metynos ir no kola not o apie wyska dažinos. Ne ejkite pas koki žida ar prusa, ba žinote, jog
burdiuglcriu b'K) doleriu iž Moreos.
wuleis!
D. T. BOUZKOWSKT.
Jago inknr atwiks, duokite žine ir waglo ne tie Ira dydžeuseis newydonais dei mus.
o tai ant lokio antraszo:
— Apie giwulus ne buwo šiepkite
ilr. D. Alackowiaa,
Morea, Colliery, Pa.
29-1-01.
kalbos.
Jago ir kur atv.-p.o PowIIab Jaeinekaa, mats
Cze wela židai apspyto Czer ūgio
gioHonaf plaukai, - garbiniuoti priezakije
hsi J whiwzki
pe ir pradėjo jiam inkalbinet: jau pilkokas ; tūry meta apie 39, jojo pati pabėgąs
-Ny, kaip tai nebuwo kalbos? būdamas Buck Moution, pawoge 43 dolerius ir da
iii Iii UmUHiUZiAU.
kito wiro ziegoreli, salta panedsli. Jago in kur
Kas mums iž ziegorausbe rak- kwaraba
prinesz duokite ka grelcziauwo žine pas.
Mr. Auto. Masajtis,
Back Moatlon, Pa.,
telo.
arba in Rediata Saules, o tas ka danes, bos Isznagraditas.
29-1-91.
— E r s z t e g i w e i z n?
Kaip mes walgisym is bludu KAZIM1ER10 PETRIKO
iocn anmame naujės
kad šaukštu neira? Ui! o cho
LIETUWYSZKAS KROMA8 ant ullczios West
chem!
CENTER No fil7 MABANOY CITY, PA.
ne moka, usz.tai pigiaue guli p ar dairyCzerpe:- Tiek to ne prywa- netBandos
wysoki tawora, kaipo tai:
Myit’ia wysokius,
lote arzet, asz atlaidus; jago
Mesa szwiute ir rukita,
užmokesyte už kožna pdwuleli
Cukriu, Raw*, Arbata ir ta wyska, kas
tik ko reikulattjp.
po rubli, tai wysus parduosiu
Taworąs szwietes, pargabentas iz gerausa
krautnwiu. Micros ir swerstes taisyngiausos.
ir su giwuleleis.
— Aj wej! wysus wysztus
Ar lory fcja SutaT
ir aucius ir zasus po rubli, tai
PAS
brangu.
— O arklei, jauczei ir karLOCNASTYS
kur j® tory szopa ant uliczlos W. CENTER
wes? - juk ir tie po rubli.
D. T. BOCZK AUS K 0.
No. .231 ties Dubauckiones šaltinu.
Židai paarzejo tarp sawias Pigel dy rba, labai peikei ir iž geravso celklo.
IMsiliaiioy -City, IUj .
Wirai wysy pas sau o, o iž drabužio džiangsytes.
ir atsake:
5-&-91
Drukawoje wysa, kas tik ko reikalauje: iszskirent laik
— Tegul bus gut, mes tin
O ALUS! O ARIELKA!
raszti “SAULE”, ir “Linksmus Makarus” drukawoje:
kame.
PAB
Po Buraszimui kontrakto pir
KONSTTTUCYJES DEK DRAUGISTIU WYSOKIUS TYKIETUS, KW1TUS, GROMATAS
kimo, ir padawymui ant ran
PRASZANTES ANT WESEILES, WYSOKIUS PLAKATUS GARSYNANTIUE BALU, O TĄlPO8-GI: MAŽUS PLAKATUS APIE KUPCZISTE GRAŽUS TYKIETUS SU WARBU IR PliAkos 3000 rublu, paėmė židai re Ant uliezios Kent Avė. No 250
BROOKLYN, E. D.
WAliDR.
geuta su sawym in kaima idant .Tago katras isz muso Lietuwiu nukelaus in tajl
tegul niekur nejna kaip tik pas J. KO*
Darbas buna puikei padaritas o pigeu ne kaip kitur.
tas wyska suraszitu ne tik ūke nik-lts,LITĄ.
N® užmirsskite apio tai.
NE UŽMYRSZKITE BROLEJ APIE SA-WO W1EN2PMI, KURYS NORY DEL JUS TARNAUT
5-2— 91
su padarais nes ir su giwule
leis katrie tik prie ukes pri
guli.
----- TAMOSZIUS B U T K E W IC Z E-----Surokawo arklus, iauczius,
AGENTAS SZIPKORCŽIU
karwes, kiaules, žąsys, antes ir
wysztus norėjo ejtie in lauka,
nes Czerpe paszauki:
Parsyduoda gerausy kwietynei
— Ne Skubinkit kupezei, ir ruginei MYLTAI mesa ruki
da daugiaus foru giwulelu isz ta ir wysoki walgomy taworaj
kuriu dydele nauda turėjau; dydele kratuwe naminu daigtu
ejkime su manim iu sodai
drapanų czepatu ir t. t.
— Ny, kam in soda ai tai
Die Nanticoke ir del aplinkines; Ižduoda szlpkortes ant gerasu druuezeveii
Hziplt oi 3t<?i* I
sės kirmelus ruokuot ka ant parduodam ant gerausu ir dru siu o tai wysokiu kompanijų. Leidže pyningus plgeuse in Lletuwa, tiesog
medžiaus ira.
czausu akrotu turedamy senau in namus ir gerause užmoka už ruskus rublus.
-- Ktir-gi kirmėlės! žwere see kompamas, galim gerau iž
GRO S ER—S Z T O RY S
dydžeuses ne kaip kitu ir iąiko szwležeusus, gerausus ir pigeusus wai,
lūs prigulinczius prie ukinin pildit sawo prietelu nora ne
Ristos, szitai 20 awilu bitukių kaip kity. Pynigus sunezem in gomus taworus.
Duoda taipos-gl prieteliszkaszkas rodąs del sawo w!enžemlu ir už juo*
už kureis už kožna wiena bitu wlsas dalis swieto tiesog in na
užstoję jago pryreikie.
ke už mokesyte po wiena rub. mus pakolei kur kitur nuei
Wysy o wysy ejkite pas:
— Aj waj I ant to ne galime syt dasyžinokit pas mus adre
T. BUTKEWICZE
tikt, ba tai kirminai ne žwere sas toks.
lei I
IVIelrtslt^y
Son
No, 11 Broadway street
— O jusi paklauskite pono į IOS K,Centre s»ti*.
IS“ A N T 1 C O K E JE* A.
regento, ar tai ne žwerelei, ar
SHENANDOAH, PA,'

J. JURKSZAITI,

JVCIZA KOLITĄ.

IIL ATC ff

-RANDASY KNINGOS DRDKARKEJEMAHANOY CITY, PA,

I. Kninga “Linkamy Wakarai"
talpyna sawije:
u i

m t

o n x .r o M1

Wyitia ant kurio g.»4«w Jqqm pwykore,
WylkM ir bernas.
Kltrue mužiką?.
Apie aukso pankeztak*.
Tam m
Mntikas ir welnea,
Nnopnojel Mtjteusao JiufibiuchO.
Fyrkimas ajtwaro,
PrcxkiB girtuokliu.
Kas kaltos,
Gražios akio,
(Jfiiecaaa,
Pw merga,
Ponas Skrandžius.
Jankei Jeskio pagalba.
Jr.okinffue »prM»in»B® Apie
HMl*.
VygonBl,
)Jiatoryj< apio AJUBaba ir 40 raabniuluku.
Hawyzroits įlydys klaatorys.
Sierata, — SMiuųczius, — Woktetyp ir Ltelnwaite
Daina,
Mokinkite* brolei, — pilko- — Dina.
L’žsyrjlajaa. r- Daina. — Atay»W'lki»lmM, r- No
teko,
Laimo žmogana. -- Senas Bartninkae-Dai
Bute myslimziauu. — Kitados. — Agleta- Daino
je, —Meile artymo, — Kranklys, - Daina ėtragiee,
Oeibudjenos. — Milekįmas, — Jnoihvartte He.—Dai
na — Giesme Sieratoa, — Meilu broUezka — Dai
na prie stykJolo,
Iro patalpinta 34 juokingos pasakai tea
In SkaiMtojas, — Mokslai, — Pažiniau® oro ant
Xweriu ir paakBztia, — GromaU nog Jo MJl, Ko
Daktaro Jnodys/jans in iždnotoju tos knltego®.
Aleluja. — Rodos wysokloe,
No iždotojaus,
arta apie neknraos szpoeus,
Ta kninga kaeztnoje brangel o pareyilnoda
tykiai nj
>
.
>
1,002 Grandai verksmai, arba pasybudynimae prie
apmyslinimo makos Pono Jezuso Uhrystuso 15c.
3 GilakningM zbraioe
»
»
10„
Kalendama ant 1890 m.
20, c.
Kalendoms ant 1891 m,
c,
Ule te riję apie Gregorio,
25, c.

kaime ir del to subėgo dydeli Ir ma
ži, seni ir jauni. Kaip tai Ira pasinio
uis papratimu, jog wysoki wysalp
myslijo; wienl prylaike Ir twyrtyno,
jog Maryjona ir josos tewas, buwo
labai dorus Ir to niekados neg*Įėjo dąsylolst; kiti gailejosy jiun
Dlewul suda palikdawi, o dauglause buwo tokiu, kurie greit*! mtykejo. j.ig ir* ppi-yžengtdeis. Žino
ma buwo tai žmonis ne kam tikis, ba
jagu astras niekam ne tlkias, tai
įnyslije, jog ir kožnas tokiu jau ira,
Kada daglrdo apio nuopuoli Maryjonos ir tewo, tuojaus pradėjo kalbėt:
-Tai swieteli mono, galėjai tuojaus
suprast, jog tai ne kam tikta. Sun
kei ne dyrbo o wysko turėjo. Dabar
wyskas ižsydawo Isz kur ta wyska
gawo,- Igl lalk kriuzas wandeni ne
szoje, pakol ssos ne paterloje.
Wlenok ne wysy apie Jakuba ir
jiojo duktere pyktal myslljo, ba dau
gelis taip kalbėjo: - Mano Diewe!
kaip tai žmogus Iž daloldymo Dlewo,
tūry no kaltai kenst wysoklus kryželus!
Daugelis, tiek seni kaipo ir maži
waikai werki žiūrėdami Ir labai gailejosy JoKuba, kurys ne ttiena karta
dawynejo Wysokias geras rodąs o Ir
del waiku ne pawidejo uaislu iž sawo sodelo už tatai Ir milejo,

Skirtus IV.
Maryjana kolojlme,

HISTORYJE

**PAR KORINGA S.**
Pardėjo lietuvysekai D- T' B-

■------------ ►—----------------Tolesnis traukis.
Motyn* tąjį žiedą turv szendien
turėt; bo tewas, kurio szendlen ant
plet laukėme, tuoj’aus paklaustu,
kaip ne matltu žiedo, ba ta! motinai
dowanojo dienoje mano warduwiu
ir ijje dabar kožna meta tūry ant
pyrszto užsymaut.- Ijje dabar tanke
parneszant. Bukite sweiki! asz mei
lei pasakltau, jog esate ne kalti, nes
kas man Intikes?
Grafaite Iszejo, szluostldama akis;
tewas su duktere už daug buwo su
rūpintais, idant butu galėja panaite
palidet. Tewas sėdo ant suolelo; pasyrernias ant rankos, žiurėjo In žeme
myslese praskeHdiaS/ s-X2Cros ritosy
kaip žirnei weidais. Maryj’oaa pri
klaupus prie jlo Ir žiūrėdama In nuludusy welda tare: — Teweli milimas! tikėk man, asz tame esmių su
wys ne kalta!
Jokūbas pakeli ijaje žiurėjo m
Ijosos welda ir tarė: - Taip Maryjono, tu ne esy kaita! ba prasžengelis ne galėtu taip drasel in akis žiū
rėt,
— O tewe! kas iž to dabar nusydės ir koke bus pabaiga! kas mus
dabar lauke! O kad tai toji smutua
ateiga tik mane paeze dalipstetu, tai
kantrei pakeitau, nes kad ir tu turesy kenst, tai del manes baislause.
— Atsyduokie Dlewul ir uesyrupluk; be Jiojo walos, plaukas del
mudwleju no galwos ne nupuls. Wys
kas, kas mus lauko, ira iž daleidimo
Dlewo ir del muso gero, ba nog mu
so danglszko Tewo paeina, irka dautflaus gali noretie ant muso surami
nimo? Tegul tawens ateiga ne rūpi
na, bnkie geros myslies. Ar taw ker
ezins, ar wilos prižadėjimais nesysza
link iž kelo teisybes, ne bjaurink
sawžlnes (sumeines.) Skaisti sumelne ira gerausu suraminimu ipacz ka
lėjime. Galima but, jog mudu norės
atskirt; tada taw tewas ne gales duo
tie suraminimo, tada jeszkokie pas
Tewa danglszka, korys nuolatos ira
arti tawens; togalingo apgintojaus
ne stengs nog tawens atimt.
Tawe su trenksmu atsydaro duris
o ant slenkitio pasyrode redininkas
taisyngumo, jiojo rasztininkas ir keli
tarnai Iž sūdo. Maryjona nusygandus, kliktelejo Ir puolė prie tewo.
— Perskirklt juos! - paszauki su
die, o akis jiojo iž pyktumo žibėjo.
■ Duktere apkaustlkit in geležinius
panczlus ir nuweskite in kalėjimą; o
tewa taipos-gl paimkite po sarga.
Narna Ir soda ir turetle po sarga,
idant in cze niekas ne inejtu, pakol
mudu su rasztininku wysko ne Iszkresym,
Prysakima tuojaus tarnai iszpllde,:
Maryjona pagriebė no tewo ir sura
kinto pus-glwe In geležinius pan
czlus Ir iszwylko isz grinczeles. Ka
da tewa Ir duktere wede par kaimo
ullcze, subėgo daug žmonių, ba žine
apie dmgusy žiedu pasklido po cleia1

Inwylko Maryjona apalpuse in ka
lėjimą, o kada už geros walandos atsykwotejo, pradėjo graudžei weikt,
lauždama rankas Ir isz tojo nuwargimo ir apsylpnlmo puolė ant szaudu
k* kampe wietoje iowos buwo ir už
migo, Pabudo naktį; tamsumoje ne
galėjo atsymintie kur randasy; nes
ne trukus atsymine apie atsytiklrua
su žiedu, myslijo jog tai sapnas, jog
guli ant sawo Iowos. Jau pradėjo
džiaugtis, jog tai buwo tyktai sap
nas, kad szitai pajuto ant ranku Ir
kojų geležinius panczlus, pasz»ko
no migio, o atsykiaupus pradėjo Iž
gilumos Bzirdles melstis: - Milaszirdinglauses Tewe, niekas daugiaus
del manes ne kaltos ne pasyliektl
kaip tik Tu Ir prie’k tawes pakelu
rankas apsunkintas geležimis praszidam» susyn’-ilejlmo! Dyrstelek ant
manes warglngos, kure žmonis ne-

ijcapgtaubtoju
ir iszluosuotoju nekaltųjų, ižgelbek
ir mane iž tosos nelaimes! Susymilk
ant mano tewo nekaltai kentenczlo!
Pasaldlk jiojo szirdi, palengwink
jiojo sopuli, tegul asz ir už jin kencztu.
Ant atsymlnimo apie tewa pradė
jo aszaros piltis ir ligai žodžio Iž gailesties ne galėjo Isztart. Užtekėjo
menulis ir szwiesa gawosy per lan
geli in kalėjimą; paregėjo Maryjona
ketures pajuoduses sienas drėgnumu
aptrauktas ir sawo migi iž priplėku
siu sziaudu, kriuza wandenlo Ir kam
puti juodos duonos, duotos del ijo
sos; apžwelgus ta wyska, norėjo sa
wo baisės mysles Ižsklaldlt ir pradė
jo in menuli kalbėt tais žodžeis:- Tu
senowes mano prietelau, atlankai ma
ne Ir nory žinot kaip man pasyweda?
-O! seniau, kada dyrsteledawal in
mano kamarėlė par langeli kurys
buwc lapeleis medžiu pritemtu,
szwlotel linksmai, szendlen par taji
langeli par taisės szfangas, smutnai
szwieti, ba Ir tu gaillesy manes. Nle
kados ncsytlkejau tawes matit taip
sunkiam buwyme kokiam szendien
hunu! Ka weike mano tewelis! Gal
szitoje ^valandoje Ir in jiojo kalėjimą
atsylankal! O! idant tu galėtai pasakit jiam, kaip duktė jiojo paimta sa
pniu ant jiojo nelaimes!
Tame pajuto kwapsne žiedu ir ra
do pinoszteli prisekt* prie krutinės
o tai buwo atlikia no tu žiedu, ka su
gurbelu nunesze In dwara. Pradėjo
wela werkt o aszaros puolė laszals
ant žiedu Ir žibėjo no szwlesos menulo kaip rasa. Atsydusus paszauki:
-Tas ka apie kožna auguole ne ųžmlrszta ir gaiwina rasa, ne užmirsz
Ir apie mane!- Taip geras Diewe!
apteikle iaszelu rasos mane auluduse
szirde o poelraugel Ir mano tewo, taip
kaip tuosus laukinius žledelus aptei
ki rasa!
Par pora adinu wysokios mysles
muszesy Ijei In surūpinta galwele ir
ant galo druczel užmigo; sapnawosy
Ijei, jog walksztlnejo po soda, o kū
lys buwo tarp pustinln ir apauglas
aukštom agletn; rodos jog menulis
labai ijej szwlete; mate daug kwepontiu augulu su pulkels žiedais.
Rado ten ir sawo.tewa labai linksma;
paskubino prie jiojo ir iž džiaugsmo

labai werki, Kad* pabudo, turėjo
weida szlapo no aszaru.

Skirtus V,
Maryjona prlcsj anda,

Wob Maryjona pabudo, inejo In
kalini sudyszkas tarnas ir uuwede
ijaje priesz suda. Szirpulis paome
Ijaje, kada inejo In wydu sales. Sudže sėdėjo prie stalo, uždengto rau
dona golumbe.
Rasztininkas su
plunksną rankoje sėdėjo prie kito
juodo stato. Sudže uždawe Ijej daug
klausymu; ant kuriu ijje talsyngąl
atsake. Su werksmu toisynosy jog
ira ne kalta, wienok ant to wysko su
dže atsakei

tač'“ Lletuwyszkas ziegorninkas,
Lletuwyszkas Salunas!
Pasydųoda del ponu obywatelu Iž
Ant Center ollczoa No 814 cze Mnhaaoy Ofty,
Szenadorlo Ir aplinkines, jog M. Min- raądoey tyk r al lietuwynzkafi ealunaR.
Ateikite wjral paa ma«a,
kewlczius tūry sawo szapa taisimo
JagoJuaogAra waj«> r
ziegorlu szale Likai wales dipo, na
Ateygerayte aiaue,
No kurio.pyhvo ne ekane 7-JO 00
me, kur buwo salimas Ambraza.
Taiso wysoklus ziegvrlus Ir ziego- Tykus Llriuww J- KkALIKAUCKAS.
relus geraus ir plgens ne kaip kiti. Ant uliczos Center 314
Tūry taiposgi zopostn ziogorelu ant
pardaeymo. eginkite ejt pas sawo
o ne pas kltteuczius.
Kur

PyjiKT

ApywaIa? Pas

-H. Gabert'aM tilt ano y City.

;‘a.

Nuejkitę wiral pas taji gera žmogų o
— Tu manes ne prigaugy ir man pasyrynksyte ar czebatu, ar czewery
to ne Inkai besy ir tawo telsynlmams ku ir tai wysoklu kokiu tyk kas noNo
ne intykesu. Niekas kaip tik tu, ne ryte. Buna ant uliczos Center
24-7-90.
buwo tam pakajui, kureme žiedas
dingo, plekas ne gali turetie, kaip
tik tu; prysypažing ir ilgai ne truk- III T K R A i ^IBTUWYSZKAS
dink.
SAlim As!
Su graudumu atsake Maryjona;

SBaias [trara

arielku, winu, alaus, likieriu,
ir cygaru pas
S . M o C. K A J T I ,

ant ullczoe MAIN Shenandoah,
Jagu kite kale koki hankieta: weseile, krikaztinae
ar aKormeni*, tai daug pynlngu užsyczeditu jago
imta geriuniB paa 8. M' ckaiti, paa ta, kuri wy& a p Shenando>y* pažlneta kaipo talaypga wira
Kaa tik pae ji wiena karta ateyianko, taijaa nie
kur no nory ejtie arielkos kaip tik in jo sklada.
Job
moterėlės, jago noryte būtie sweikos ir
kad kožnas walgie butu gardas, gerkite trys kar
tas, ant dienos po czierkele tax to okiado arielkos
opamatfsyte jog basyte sweikos ir linksmos kaip
.......................... .....styrnaltes.....................................

Hazletone Penn’a.

— Asz kitaip ne galu kalbėt tyktai taip, kaip kalbeji u; jog apie žie
dą nieko ne žinau, ne turiu, ne nemaozlau.
— Meluoji! juk ira ludintojei, ka
tawo rankose mate. Tai ka dabar p*,
saklsy ?
— Niekas ne galėjo matit, ba asz
jo niekad ne turėjau, ir ne regėjau.
Sudže užskambino ir inwede Jule.
Toji par r’istlbe, jog ne gawo tosos
szlebes tiktai Maryjona, tai pasakė
priesz kelis, jog ne kas galėjo paimtle taji žiedą, kaip Maryjona.— Ir
pasakė priesz sudže, jog mate, kaip
Maryjona iszeldama iž pakajaus ap.
žiurynejo žiedą; - jog ne norėjo tuo
jaus apie tai sakit, ba gal poni Ijei
dowanojo taip kaip Ir szlepe, - jog
kada susyžlures Ir pasyges, tai turės
tada gana laiko pasakit kas paėmė,
-Asz tuojaus supratau, - kalbėjo to
laus Jule - jog szita walkata ira nu
žiūrėta pasyleidele.

Sudže liepe Julei pryslegt ir da
paantrlnt wysko ka regejo; sudrėbė
jo po taisybel Ijosos pakinkei ir szirdis pradėjo bijot, nes netikus ne pa
klausė balso sawžlnes, balso Diewo,
ba pamyslljo saw: - kad dabar pasakitau taigybe, jog pamelawau, Iž
guitu mane Iž dwero, o gal ir In kaĮėjima pasodltu už ne teisu ludinima.
Lalkesy melagistos Ir in akis Maryjonai pasakė:
— Tu tūry žiedą; asz maezlan ta
wo rankose.
Maryjona sudrėbėjo ant tos me
lagistos, nes nieko ne pyktaraudama,
su aszarams atsake:

JAU ŽIEMA PO SZONO.
Kožnas reikalauje eelito drabužio tiek snauges
alpo ir waikal, o ne tik sziita nes ir oruta. Asz
ne tik turu daugibe drapanų wyteokiunee ir szwiežu pargabenau, o kaipo ne kam tikpa czesąi tai
pas mano gausyte suwys pigei. Šutai wysoki ran
dasy kokio kas reikalauje. Jago katras norėtu
paa mane užsyateluot, tai ne pae wlena no ejkite
kaip tik pas mane o niokos taip gra4oi ne pasus
kaip mano ozape.

Ant duoto ženklo par sudže, Iszwede Jule, o sudže tare In Maryjona:
-Szitai tawo kalte ira Iszrodita, ua
grafaites pakajine tawo rankose ma
te žiedą. Pasakikie dabar, kur paš
iepei?

»* UTHP.WAX8-'.
S m UXITRD STATO-

Jago kas nory peezety su sawo war
du ir prawarde, prie dalgto plunksna
ir alawell, tegul atslunozo 30 centu
oapiaikis, o katras norėtu auksyn*
peezety tai tegul atslunczo J l.oo.
Taipos-gl peozotlu wysokiu kokių
tk kas kokiu reikalauja. Talpos-gi:
Jaąo k y. noryte turėti, pulltln. t.kletue *n as
wo wardn Ir prnwartie, tai niekur lutu puikiu ue
eaneytakulp tiU-ilrnkarneje “6.ule., ’ Tie tykia
tai padabynly >11 pnlklome kwietkoma wyaeklo
paWydalo ireuwya pigei, ba nt lupyna tyktal:

Noryntys turetie puikius tykletus
del nuaiuntymo in Bau u Tow inc,gi
minėms Ir pažlnstamiems arbų del sa
wo mllimos, tegul saw užsvsteluoje,
Reikle atgiunstle aiszkei paruszlta sa
wo warda Ir prawarde o Ir pyningus
par “Postal Note” arba markėm. Py
ningai tūry but pyrma atsiunsty ant
tokio adreso:

FRANK W. BOCZKUWSKI
439 Pine <fc B. Str.

Mahanov City Pa-

36 East Centre St.
MAHANOY CITY, PA.

arty naujo “Un on National Banko."

uk gek ause užeiga ?

K

ur geniuses ALUS ir ARIELKA

•N setjpi aidėtas lletawyankM BBlunaa vii
Wyoming uliczos No 4 h kur kaina* dfttyro
awetyngo pryemlmo. Gerauwy geryra oi randany:

ARIELKA,
L I K K K E I WYSOKI

W I N A I
O aina ir cygarai patįs giresy. Wyay trankai
pargabopty iž gerausu dyetylaniin.
Praaeau wy
su pas u awe ANTANAS MOCKAJT1S may89

Pas W. Jodkoji

—SIlUXANDOm’n, tunn’a.---

Prie dypo Lehigh Valle’s puikiam
šaltine su žalom ianginioziom.
Ten wiroll szaltas alus,
Gardžei geresy kaipo mydus*
Wysad gera arielkele,
[24 G 90] Gal gertkožna moterele.

mmms!! MESINIKUSI!

Buczerys!
— Shenandoah

O-GI ALUS!
GS-erauses kreucziuS»@
fcliENANDOAn'E PA..

Niekur taip gardžei alaus no ateygersy kaip pae:

J. M I L A U C K A
Alivlianoy City,

A. Grynewiczius,
Duoda gera ceikl ir siuwa pagal
naujause neszine (mados,) ir pigouse
ma už apredaia .
bot. 20-00

Arielka tykral rūgino,
Cygarai gory wysadoa,

Tyk pameglkio w&iklne
Ba paejna iez Turkijos
doc 18 90

K N1N G 0 S!!

GAWIJ1NE9,

KIAULINES,

WERSZINES, IR A WINES
o wya pyrmaejln. Mano krautuweje kožnas gali
ausykalbet: Uetuwyezkal, lenklszkai, angetakal ir.
wokiezkai. Meldžiu pas sawa ateitie, o kas kar
ta pas mano atkelauB tas pae kita ne ojs.
17 4 90.

ANTANAS BAN1SZAUCKAS.

PUIKEUSE UŽEIGA PAS

J. SMAIDZIUN
KNINGOS!!

Penn’a.—

Dei sawo viienžemin intaisiau pyrmaejle meaynieze an wyfiom maazinom del dyrbynio wytoktu
deszru kokiu tyk kas reikalauje. Mano krautaw*
je randasy wyeokiu mesu:

T*n.

Alus geras o ir stykiai mllžiniszky,
reike gero wiro kad du galėtu ižger

Ilnzletonc, Pa.

“kaš“gerause

-DAKTARAS--

+D. C.
Al.

Alus nuolatos flzwložes, arielka tykral rugine, o
eygarai isz tnrkirzko tabako. Apie tai wysy ture
kite pometj je. Be-tn, Irina ant uliczos N. Wyo
ming No. 80.
5-22 90

bizni

!>:, I*.

C:, M.

R, 1*. H.

404 East Centro Street,
MAHANOY

CITY,

PENN’A.

Pabaigęs mokslą Europoje ir Amerykoje. Jago
kain pryreiktn daktaro, tegul at-ynzauke po auka*
tou padėtu adresu. Priek tam toriu ir sawo loena
ąptieka.
jan 23 91.

DARO?
Mahanojuje gerause bizni daro

i 1 b e r ton E
PAS

J. ZABLACKAS,

J. S Nawakaucka,

ba taip szwaraus saluno Ir gardaus
randasy gerausy gerymai ne kaip
alaus toli jeszkot. — O Ir geraus..
įono (Smito
wieto tūry saluna.
pas kitus:
RUSKAS KROMA8 WALGOMU TA WORD
Alutis gardus,
ANT ULICZIOS
Arielkele sweika,
SKAJTIKIT
Center Mnlianoy Clty»
0 cygaru durnelis laSai kwepe.'
Jago kas atwaiuoje in Mahanoj
Eabnj plgei parduoda waigomus
Wysy wirai pas ji ejkit!
City, o nery pamatitle pulku Saluna
taworus kaipo tai:
11-14ir gaut geru gerymu, tai tegul užei
Mesa,
JiyltuB.
na pas Petra Nawicka, kurys giwena
Cukriu
Kawa ir
sawo iocnam name puikel Isztalsytam
ta wyska, ka tik kas reikalauje.
Siancziu pyningnu in Auatrvje ir iždaoda azipkoe ir tūry gerus gėrimus.

Kad Maryjona ta pati kalbėjo, jog
žiedo ne erne, par ka liepe sudže
nupiakdint riksztems igi krauju. Szir
te j ant wveokiu laiwu. Jago katra* iž poloku pndls galėjo trukt ant Ijosos werksmo eloancziu
iž p« Auetryoko paklaustu, tai pacaldir skundo, nes nuolatos ta pati kal kitu apie tai.
jaa 39 91
bėjo, jog ira ne kaita, ka tas sudžios
Swnlmo
ne suminksztino.
Czeweryl. n
Iii'omaM.
Paskui, su kruwinta, Instume we DYDZEUSES LIETUWYSZILASRandasy geras lenkiszkas szeuczus,
la In kalėjimą. Užduoti žaldulei no
**K^R<0>M*AS**
kurys ima miera ir siuwa apywa
riksztiu, ir toji sarmata suwys ijaje
AnUno Damcsewicaoua
lus, no
dabalge; puolė ant migio, dejawo,
3,00
MAHANOY CITY, PA.
graudžei werki ir meldesy In Dlewa,
$ 3,50
Idant sudrutintu kentejimuoae, net Wysko gausy, kaip tenai nukelausy,
ir S 4.00
Myliu, mėsos,
ant galo užmigo. Ant rltojaus liepe
Neszklte senus czebatns taisyt ba ge
Cukraus kawos
sudže wela Maryjona atwest passa
ral ir pvgei taiso.
we, o kad pyktumu nieko ne galėjo
Ir tvysokio gauna taworo,
PAS
iszkwost, stengesy gražumu prywerst
Kožnas pagal sawo noro.
ant prysypažinimo. Kalbėjo in ijaje!
Kožnas žino kur giwena,

Shaitikit Wysy!

J.A.Swalm&son.

— Ar tu žinai, jog par taje waTai to ne rejk sakit, gana
Ant uliczos East Centre num. 14
jos 29-11.
gista nupelnei smerti. nes jago pryMAHANOY CITY.
sypažinsy, kur žiedą padejei Ir ata•2-8-88.
duosy, bus tair wyskas dowanota.
Jago kas atwažuoe in Shenandory ip&u
Redinąo geležiu kėlu, tegul niekur ueejna kdp
Rlkszws kūrei* aplalkej, bus kora
tyk po MATEUSZA
O waikine szaltaS
už tai Ir wela sugrlžszi su sa^o tewu
.
-MAKAREW1CZIU—
-4
A.
1
n
s
ir tikai giwensy. Gerai apie tai apNe toli Redlngo ilypo einant iu mie*
mysllk ir aprlnkie saw smerty artika
IR GARDY ARIELKA PAS
—Freelands
ta po deszlne! szalei
giwenlmai - Asz taw wellju gerai,
Wincenta
Chmielaucka.
Wysokin
gėrimu gali gaut kokiu tik
ba kas tąw iž to pawogto žiedo, kaip wlenatyne lietu’1 3zka wieta kur rau
dnezele geid«e' kaipo:
taw galwa nukirs?
ant
uliczos
M
ain
no
.
202
dasy gerauses alus ir wysoki gėrimai.
WYS0K1U ARIEtKU,
' 1 •
SHENAMDOAH’E PN.
Maryjona laikesy prie pyrmo iszWyey wlrai pas JI traukit,
WINO I.1KLERC IR
Jagp ir dtug gersy
? .
Ir to ataus paragaukit;
u
O.AHDĄUal A LAL'S
pažInimO.;, ...
,
Til n® pBuygeroji, ’
*z

FAsJona Rugieniu

O kaip karta paraganayt,

(Tolaus būs.)

0-4 -49.

Tai pa* kitus ue kelauayt.

0 wyesd IjuBy ^e|kM,
Sj-tgt xf.ekai' £o reiE*

t

s
,
jvl. iA w

4 CANADA - '•
Butts tdwrtising: ; •'*

I

llwilneonce..'..-.!
O Ech tile yelr
i..;.-.*10.

Yo 29 MAHANOY CITY, PA.
„-fitlTTflS MAHANOT cm POST OPFICI
r U jJCOSD CLASS MAIL MATERS.

NO 1 , SO, as, 30, 35, 40,
oentu iri ts 1.35.

a y e 11 e

Jona

wajekLv

peryMF.

Atekite ir pažiūrėkite o nesygallesyte,

letuwyszku kningu historlszku kaipo
tai Maldu-kningu, moksliszku, dąlni
— Tai ka tu kalbi Ira melas, ba niu, sztukoryszku ir kitokiu tai wys
szaukites pas M. Moeku.
ne matei pas mane žiedo. Kaip tu
Loizdaray groin rCe« indekit pacztawa
drįsti taip balsei meluot, ir mane, ženkleli nž 2c. del gawymo atsukimo. Adresui:
kury taw nieko pykto ne padare, taip M. 31 O CK U S,
baisei apskalbti
Detroit Mich,
P. O. Box 5d.
Jule pylna nedorybes ir degdama
rustike ant Maryjones, da karta pa
naujino.

THE

Ne ažmyrazkite jog giweaa ant
’ ’
Centre N te merą® 311*.

Bm
aaayl-t

JURGIS

SKAPTUOS,
'Misų# LĮEryins.^
(Tolesnis trauEsj

1

-i' Tai
ž:mj koki

į niu ne k
jlaši esmu
I
kaip del c
- bt

'Ir ne paWuclo, ba sntia nakte, wos
lute wyskas apsymalszino, atėjo ta ty! JrJr
pti moteryszke tekiu pa@iu spasabu kalejimęj
Ūžt
bip irpraejtanakty, nes dabar buitMOtytaefe
,o daug drąsesne ba wos inejo iu ka
binu ir prakalbėjo in Jurgi czista prywalun
nefcalninl
Idkiskaialba: '
-;Powaiiok lanku aficiere, jog daijuretoj
jtjsiii taw partiaikt nakties t|’kuma. tu,ąpŽ5ve
- Ka už weiWa' pbni tūry atlan- se, melsty
line kalrjimo-nr-1 podraiigėi ntoes ne, kdt^.i
iu idfet.
uipwelibain laikai
kentejimu
- Asz tawesiabai gailuošu, noru
dažinojan
ialoos'n'ot isz newalos.
jiacz
tokn
- Act! labai džiaugiuosiu, jog no
ižgelbejo,
rpt wiena asaba manes gailesy, nes
ir-kurys j
bAh rodos, jog tai ira.ne gulimu dalg
U,-ir tnysliju,-jog'-tik .wiena* smeftyk1 nie‘ Pacze
maneiszluosuos, ba esmu a|.psuditu anį wes> lsz^t
lant su ta
tiikgiwastio.
t ’ žilfflirafz apie tai ’gauk getai ir .rastau sa
Etonian tawes labai gaila ir noriu tau rast,'
tory ir pa
ižszicze iszweet.
- Kas poni eay, jago gali iu 'cze, kai.

liktis laike ateit?
- Esmu duktė randitojaus tosos
dnitwietes. Artu žinai kas tai ira ran
jitnjcs1 Irstei 'ivnHitojus ir guspu
jiMjMW'kury aut nakties wysus tak
tisai.kalejimo. sunesza.......
Mano trjyąįj prięk tam iru labai tur
tynga.«, n ase jiojo dūkta turn wyso
pylių; Ait'paiwy.rtinimo .mano žodiiu, s/,itai pryimkie sziia imasznele,'
hry ųw prysyduos ant kųlo o- kurys
twelauke. Tai'pasakespadawenusydiwinusiui kaltyninkui pylna masz
wleiukso.
Skaptukas net adbulae pasyire; užatojo walauda įdėjimo.
•Turkaite iye}a”pyrmutine prakal-

tewo, ida
— K»
tolgloi.J
waluiukt
Weugras
lakąs ari
Ir kaip-f
da tewas
tas girr#
daug, krj
tuom labi
tyuka! 1
jog past
-daugęuse
tatys,
pesty?
no- giwei
- Pryimkie ta auksa mano aficre- dien mėli
re, nog it»Ds8,-c kalbėjo su aszaroms: soauewa
04
—tai ira mano locnaste ir ne atėjau
masspat
ps tm idant gundit.. Asz.suprantu
t*wo BUkymaiszima, nes nesybijok ir. kie ant
mo tikėk, ba asz esmu katalike,... krykszti
Jurgis uutyrpo o už wahndbs tarei I*!--Arti a»y katalike? I Tu, duktė -rr R
baszds'turkiszko, diikte'topr ka ma ne kaip
te laiko uždaryta ir tu turėtai būtie mergina
k>tilik?,Mr mauo rykejima iszpažint! drutwiet
noru, id
Tii negali but?
- Ne-gaiszikimelaikoį atsake mer!^’auS®1
?»s, "kitu laiku taw placzeu apsakv'i^0 natlu
«r Dabar tyktal žinokis ta. jpg rua: tąsysi)
iDQtyna. jil’os pagriebta, iž Lm k 6 ne gali.
' pe maco paty tewa, o knrys buwosu ' Skapu
rii’ku tiszpuoleė, tai nog motynos li- wyskas,
"W« iszmokita sz. tykejimo ir iszmoki in szird
ipacz k
nomade lenkiszkos kalbos. Skaptukas meteey tjeilin kojes, ka la gales
di tai ižgifdo, kaip rodns kekei die- nesypri
wiIei,insywerke kaip kūdikis ir bu- nok'fHL
ttnro ijosrok^ąs. Tufk.%i^e_-?gi kai- *5— A
ni, ka I
'bėjo tolaus:
L' Kouingaa -wienas, kurys taip> — J
kaipjr tu sėdėjo tani-dregnam kaleji- Turkai
'Be, apkryksztijomane wardu Mary sakit, i
j(Ma iKmokitėo'nak-tyKfis szweuto tike du aki
jilW,' Ant nelaimes! jau ira 4 nie.tai '"Ant
‘l uipjįįlejiiĮi’e l’u&irej ue taukais .i»: pamėtė
no motynele uuktdawo pztskuujA^o. Skapii
wJikWw-' |*ty wiena ir aplaista^be. de rani
ifgliubos, be wilties iisygawymo-it »e tare
Urf*> Mabnwltlžiu :r parseketofn ma

