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RADZIEWICZIAUS,
intre St. Shenandoah, Pa.

AEGARSIKIMAI »

?9zlnel ranka einant in mleeta. TiJ
1 ir labaj paranki del tų kurie atidaus
ma, turi didele zoposto pargabento 1m
o visokius watffiu ir ojsteriua. Pakai
game. Ira taj vienatine ir pujklauM
a, tas pas kitus daugiau ne efs.
Piningus in visa* dalis swieto.
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□AJKAS^
tie pigiu dajgtu, nes po
11 wela pabrangs. ...

“ANKER”
PAIN EXPELLER.
Reumatizmo,

ie daugibe wisokiu įvežimuwajku,kurios turime kauecz
t. Wiskas muso sztore ira
nta kone

PUSE PREKES
i naminėj rakandaj, karpetajj
ej. Tejpos-gi turime pecziu
ros rankos kone nauji.
oceco cooocxxjooooooooooo Į
3-ūinan,

Mahanoy Gity,pa.
iszka Agentūra

RCZIU
Bankinis.
215 W.CentreSt.
Mahanoy City,Pi

•basi.
I
iste rejkalauje pujkiu Szarfu,
rimu ir 1.1, taj tegul raszo pai
kasztuoje.

JKAI AR NORI KAD^S GALWOS USZZIALTU?
dederwiniu. ar niežuli iezlierlmus wleoklu psczku!
Prof.BBI NhZA Scalp Speciilht, kurs torp wisu irs T
kure su jo giduok ms tuketanczej žmonių pasiĘebejo 1
lite, nusiduokite ar raszikite. Gausi reds DIKIJ

iisaugot no pawoingu ligų.
u ropos lajke lekcijų Bellevue Hospitals MedeciMS
Dusuli, dziowa. kosulį sloga, katars, bronkltis,
izaldimo gautas ligas, eu ezej intajsa “OronasalZlm
■totą pirmiuuse per Dr Yeo, paskiau kiti daktarai iu
Hemita per garsingus daktarus kad ligonėj geriant
ai: ira wisokiu truczlznu geriamose giduolese kurios
wisa žmogaus organizma. Tajgl kad kas užlajkilu
įse gautas iigaa majuose praszalfns wiea priaiweliM.
a kad rastųsi kožuam nsnie. su jei wiena gali iszgiok
.1 ir nekasztuotu ii zduot daktaram po kelis ezimflfl
era adresu taj iszaiunsime 1HKAJ wisus apraminki
itejkile ar raszikite pu adresu:

S’DZA, Chemist.

i
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NOVELTY 8CPPLY CO
P. O.BOX852,
L0Vl8VniS,U

5 LIETUWISKAS

FELIS^
shington St. NEW YORK. *7
in Lletuwa taj galima gaut lajwakortea piginu | »
ejkalue atlikt, taj wisada nuslduoklt pas mane, ha
laikiau gėrimus puikius ir valgius su nakwine, Ja
ug kurie norite važiuot be mokėjimo piningu ui
nkua ant azlpu dikaj. Telposgi isz mano atflso
r rodąs galima gautis visokiuose rejkaluoM. oBl
laši arti Castle Gardes — ejnant pas mane —jei ; ■
taj ne ejklt igi mane daalgausit.
A A*
Su guodone WINCAS RAŽUIA8.
ko
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Duokit balsa del ,eĮ

H. K. CHRIST
irti
enczii
giliu
no pa
los isr
i-32-01
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SENATORIAUS 30 DISTRIKK
Kožnaa jin gal pažinota, ira Kontrakto^
ir statitąjum brekerio.

Metas XV

T. I
kad karta wieni ant kitu
židu tauta iszlajke tikrąją Die
ploimu. Ir ne diwaj, ba kajp kZ RoSljOS, LietUWOS
Ant “Tewynes” kopo. kios,
KAS
GIRDĖT?
AMERIKAS.
ENTERED AT THE MAHANOY
nesznairuotu ?
wiszka religija. Su ta tauta
da
Nanticoke
stowi,
tai
pirma
i
’
.
°
PRISIUNSTA.
CITY, PA., TOST OFFICE, AS SE
Susiwienijimas tautiszkas
Diewas padare inpatinga san Ne diwaj, jagu ant lietuwisz karta Lietuwej ižgirdo lietu-1 / . H’ LdlkijOS.
Laukine moteriszke.
COND CLASS MAIL MATTER.
XVI
seime žinoma kad kaip
dara, isztos tautos prižadėjo
Kaip kun. Žilinskui ir Zewiszka prakalba usz tat ir di------- - ------Reading, Pa. 5 Liep. - Ant
ant sawo laimes pataikė iszsiprikelti swieto Atpirkėja, ku ku susirinkimu pasidaro larubriui
smagu
atsiminti,
kada
cirkusinio perstatinio, kuris la
Deiiioiisti*anci.ja.
rinkti tikrai, ant tiek supranta
ri židu pranaszaj ant daug mas, ne kitajp dedasi tarp se delis būrelis susirinko. Toles- i
h KA KASZTUOJE
j szimtu
nej kalbėjo p. Petras Sarpalm' Minskas. - Lietuwiszkam bai garsiai buwo apgarsintas, kun. Kaupas su Miluku užda ma, atsakanczia wiriausibe, ir
natorių.
Priesz
kėlės
dienas
se
metu
priesz
taj
per
in
— Mon —
nurodidamas
dienoje 14
iiurounmiuas j .Minske
uhiskc
uicuojc
i-i gegužio,
gegua.v, nusidawe ir John Kramer’is re jiems burna už isztarima žo su wienereis metais susilaukė
) Colis wiena karta............................ 50c kwepima Dwasios szwentos natoris Bailey susiremi su sena isz Wanames,
gana didi skaitliu sąnariu. Juk
) Colis Iria kartus............................. $1,00 swietuj aprasze ir apsakė teip
praejta
stowi
czionajtiniu
Lie
j
kaipo
dienoje
sukaktuwiu
wai pažinstamas ezionais kaipo di teisibes?
1 Colis ant trijų menesiu................ $1,00 ajszkiaj, kad skajtant jutu toriams Beveridge, pirmiause
žiūrint menkas daigtas isz 616
Kaip
czion
gi
dabar
smagu
I Colis ant melo................................ $15,00 las pranaszistas, - nesiki pa- pradėjo no asztriu kalbu, pas tuwiu aplinkinėje, - toliausĮni'v.nyimo ęariszko, teatre we- kontrakteris.
ipatu per meta pasidangint
žiūrėti
darbininkams
del
gero
Didesni apgarsinimai už coli buna daug
kalbėjo J, Szluželis in Wana lei padarita demonstrancija.
Ant apgarsinimo garsiau
aiit 1,721, bet megikime tiktai
mislitumej, kad jie turė kuj pirmutinis szoku prie an
jigiau.
wes S. L. A. kad wiskas jail
jo drauge su Atpirkėju Jezu- trojo ir butu gerkle iszpleszias mes ant temato, kokia nauda Cariszki tarnialiai prijausdami siai buwo garsinta, kad didžiau isz senowes truso ejna ant szu sutraukti tiek žmonių in wiena
riszi, megikime tik intikti ša
su Ponu ant žemes giwenti, su nagajs, jagu kiti ne butu atueszi brolawimasis Lietuwiu kad dęmonstaancija atkreipta šia attrakcija bus “laukine
Daugiau kaip
rvais žingsneis isz szalies žiurin
o pasKuj apie Ji wiska paraszi perskiria. Bailey’ju atitrauki su Lenkajs ir kokia geradeiste prieszais waldžen maskoliszka moteriszke” - pagauta tarp nies wuodegos?
įgr 30 melus iszmcgintas!
Kaip smagu dar matiti tiems, tada suprasime, kad ira
ti. Tarp kitu praneszimu bu no Beveridge ir nieko pikto apiajki no Lanku, api ka wisi padarita 5 d. geg. b. m., gali laukiniu žmonių net kur ten
r
Dr. RICHTERO
Žwaigždeje
kap maszinos “Te isz tikro ne teip lengwa; o
wo
pranaszu
ir
taj
užsakita,
'
wisam swietui žinomas
1
nesistojo, tik taj krawata ant1 gana gerajj žino..... ; po juom atsikartoti ir toje dienoje ap ant salos Ceilon, o kiri minta
jog židaj sawo Atpirkėjo nepa
wines
’
’
tartum
kaulai mirelio czion kaip matome kad tas
(Harinis) žis, jo nepriims, ir ji baisiau- kaklo pertrauki. Jau taj ne už'emi kalba p. A. Szukwietis siaubė teatru policija, idant ne tiktai žalia mėsa!
tautiszkam Susiwienijimui pa
Galwa “laukines jaunos nio eina jau ant pardawimo wien siekti nusisekė.
siaj ant križiaus nukankins ir kas, jagu su kumszcziom ro kajpo iniciatoris lietuwiszkos dalialiaist kilti manifestacijai.
isz priežasties pakeltu kwajliKas prie szio žingsnio teip
taj su wisoms smulkmenomis, dąs stanawije. Taj jau antru parapijos, nurodidamas wisas Wienok laikia užgiedojinio gi teriszkes” uždenginejo ilgi juo
yra gerinusia gyduole nuo
- kad židaj bus iszblaszkiti po kartu toki skandalej senate at pajnes isz szalies lenkiszku ku milo cariszko, no galerijos pa di pasisziauszen plaukai - ži bin per netikuma wadu S. L. spartaus žmones patraukė?
Nesikabinejimas prie žmo
wisa swieta ir klajdžios sawo sitinka. - Diena 23 wasario su ningu, kurie stengėsi, kad ne kilo apkurtinejentis szwilpi- noma peruką, pritaisiti - o in R. K. A. ir ju szalininku ?
Kaip smagu suprantamtiem nių sawžines, neužsipuldinejibe kuuingo, be alto simuszi senatorėj Tillman ir dalejsti Lietu wiams turėti sa mas ir spiegimas szwilpiniu ir kletka metita laikas no laiko
Neuralgijos, Sausgėlos, apjakimę
riaus ir be afieros, kad kitos
žiūrėti, kad sunesztcslietuwisz mas religijiszkas!
tautos bažnitele; patam riksmai rewoliueijoniszki, pa szmotus žalios mėsos....
Prieszingai, tegul tik SusiSirenų Skaudėjimo ir tt. tautos turės juos neapikantoje ;McLaurin, abudu isz S. Caro wo
užeini kalba' p. Juozas Ka- sipilė spaudinti plekatai - pro
Kramer’iui beweizintin “lau kukudikiu in kruwa smilte wienijirao tautiszko wiriausibe
ir wisokia Rheum&tiszku
ir paniekinime, - ir ant galo lines.
skaudėjimu.
napka api atkelawima in klemacijos. Tas didis riksmas kine moteriszke”
pasirodė lias,iždikelei iszdrasko ir su we pradėtu paniekinet abelnai wipagalės,pranaszu užsakita ira,
uz 25c, ir 50c. pas wisus
sus krikszczionis, tegul tiktai
Najorke ira jau tokie elewa Angliję priesz 18 metu; pas ir spiegimas, szwilpimas ir bil kad weidas tos ira jiam pažins jais iszdulkine paleidžia?
uptiekorius arba pas kad židaj priesz swieto pabai
O
kwajlibe
kwajlibe!
szitopradėtu iszjuokti už pildima
ga
atwirs
prie
Kristaus,
ims
■
dėjimas
kojų
tensesi
per
ko

tarnu,
pradėjo
temiti
su
atida
L F. A?. Richter & Co., į Ji karsztaj garbinti ir [ ston’s torej, ka merginos prie juju kuj p. Ant. Pakruopis (no Li
krikszczioniszku prideriscziu,
dirba, o afisuose in wieta wai man) iszrejkszdamas sawo sini kias deszimts minutu, wienok ir netrukus pažino “laukinėje” mi žigiu lekcija lietuwiszkam tegul tiktai prisikabinėtu prie
Bk
215 Pearl Street,
uoliausiajs Jo iszpažintojajs.
New York.
patije del susirinkusio burelo aktoriai nepertrauke arijos - sawo szesziolikos metu senumo swietui suteikė, bet atejteje žmonių religijiszko klausimo,
Ar wirsz minėtu pranasziscziu kinu merginos pritarnauje.
dukterį Lizzie, kuri neperse wargu duos lietuwiszki kūdi ir norėtu kad wisi sanarei ne
papeikdan as Lenkelus. Ant giesmesiszsipildant nematome?
Pagaminta
policija
mėtėsi
nei pabėgus isz tewiszku namu kiai supilstintas smilteles kad eitu in bažniczias,spawiedni ir
Jau
kasžin
ka
iszmislis
ne
galo
užbajgi
Guod.
Kun.
ŽiO nieko ajszkiaus neranda
Ka ženklina daugumas
iszbarstitumei!.... '
t.t., tuomet isztiesu pakviptu
religijų ir neapykanta me Raszte Szwentame užsaki toli Eminence, Ky. farnieris linskas sudrutino susirinku- ant galerijos ir aresztawo wi su komedijantais.
Po
szitokei
atmincziai
ant
isz sawo tikrųjų wežiu, ir netu
ta, kaip Bažniezios persekioji no nekurio lajko serga ir lowo sius, primini szelpti sawo baž- sus kelenczius manifestacija,
Tewas tuojaus nusidawe pas
del hažnyczios?
v
i
mus.
su wirszum 150 ipatu nugabe policija, kuri aresztawo sa- kopo “Tewines” keletą žodžiu retu tiek daug simpatijos no
jeguli.
Pati
jiojo
labaj
triuši
nitele
grinaj
lietuwiszka
Wal’ieszinis Majnerio Kataliko.
isztarsiu ir apie Susiwieniji- wisuomenes kiek turi dabartės.
Skajlome Ewangelijoje szw. motere ir gera gaspadini, nore nameje.
no in iniestiszkus cirkulus,1 wininka cirkusio
*
‘
la
u
Liuosibes szpiesa, mili wisi
Jeigu žwilkteresime in žmo kad karta Jėzus inejna itrlai- dama padariti nauda isz jiojo' C'ieiaš susirinkimas iszreisz- kur aresztuoti likos nuplakti kine mergina” nugabeno in mus teip tautiszka kaip ir Ri žmones, bet no didžiu waržimu,
w>i
drauge
su
sawo
mokiti
niajs,
mo
Katalikiszka,
nes
nesilaiki
nių gimines nusidawimus, ginasi ir menkas pauksztelis.
o atsisėdės Jis tuojaus užsnūdo. ligos, padėjo prie jiojo wiszti- ki didele padekawonia del riksztemis ir kazokiszkom pa- tewiszka narna,
damas wienpusistes, būdamas
Gražus žodžiai ir pamokini
tai mus labjausiaj užgąusta ta Bet netrukus pakilo smarki niu kiausziniu. Usz keturiu Guod. Kun. Žilinsko o ir ki- gaikomis, kas likos nusprensta |
Nenaprastina Ceremonija,
senatweje,
mates
szalto
ir
karmai,
wisur turi kerczia, o prie
inpatibe, kad nerasime nei wie audra
,
ant
rodos
atsibiiwusios
tarp
gu
Sterling
Ill.,
6
Liepos.
teip, kad wilnis isz wi uedelu prasimuszi 44 wisztu- tiems kalbėtojams. Ant galo
szto sawo pažwalgose,kaip mis warta sėdi kaczergose.
nos tautbs, kuri but neiszpaži- su
. pusiu aut mariu plake laj- kaj. Farmeriaus pati labaj į
kuopa S. L. A, ir dr, bernatoriaus general-adjutan- i Priesz keliais dienas sodiboje
Saugokie Diewe, kad neinnūs kokios-nors diewistes, ku wa ir wandenio priliejo. Laj- džiaugėsi, nes farnieris susirau iSzw. Antano sudeda karszta to kun. Trubeckio, wice-gu- Mo“nt Morris pasimirė mote- liju teip isztarsiu.
siskwerbtu in dabartini, tau,
,
.
,.
r
re
Johnny
Seibert.
SusirinkuKatras Susiwienijimas ira
ri butu buwusi wisiszkaj be was, rodėsi, jau-jau nuskest kias, nes jin wisi wadina wisz- 1 padekawone wisiem susirinku bernatoriaus M elijamanowo sje ant s/ermeniu weliones su
tiszka Susiwienijima ipatingai
geresnis ?
religijos. “Greicziaus atitiksi, turės. Nusigandę mokintiniaj ta perekle.
in wiriausibe tokie neramus
Įsiem:
wirams,
moterems
ir
mer
draug-prokuratonaus
\\
hnusistebėjimu
i«zwido
vvira
rui
pripuola prie Jėzaus budina
Wienas ir kitas ira abudu sanarei, kaip iniskwerbe no
- sako senowes pagoniszkas Ji ir szaukia: “Wieszpatie, gel
____ ».____
Į gėlėms ir ant galo Guod. Kun.
niaus tiesdariszkos drauguwes 1 rusios besimiluojenti ir besiXV seimo iki XVI, tada wis
Greku filozopas Plutarkas, - bėk mus, nes žuivame”. Jėzus
iSItepanawo, pulkauninko žaji- I bueziuojenti su kita moterisz- geri!
Niekas ne pribuna in anieri i Žilinskiuj.
Kenkia arba gali kenkti juo kas bus gerai ir naudinga del
darmijos Wasilijewo ir polio- kia .1. M olfe'a kuri buwo semiestus ir rumus kibant ore, atsake jiems:
Wardan wisu
ka balawoti,
(Tolaus bus)
meismtro Papowo.
i?e,;e minusios. Inirszen gentis se tik žmones tie, kurie geidau wisu.
nekajp kad tauta be religijos” ®Ko jus toki baimingi, maža
Tiktaj bedawoti.
-iiii
u*
kaiminiu
susinnkusie
ant
ja
kad
wisi
wienokei
tanciu
O istorija arba žmonių gimi tiki aj ? “Paskuj atsistojo,prisa
Negana wienok to kad aresz ?zermeniUi metesi ant Seiberto
Iszpradžios rejke dirbti ir
ISZ WISU SZALIU.
nes nusidawimaj mums ajsz- ke wejams ir marioms siubuotuotus nemielaszirdingai nu ■! ir moteriszkes, iszwede abudu szoktu teip, kaip geidaujentis
czediti,
janezioms
ir
stojosi
dide
tiku

kiaj parodo, jog nebuwo ir ne
plakta, da likos apsuditais ant Į ant lauko apliejo smala apipi nori, aptol nepaisant ar geida- Kiiralius Anglijos
O paskuj isz waisiaus darbo
pa
mą”. Ta ewangeliszka nusidali menesiu areszto paliciszko; I le plunksnomis ir iszware isz wimas naudingas žmonėm in
ira tautos be religijos, religi- wima seniausi bažniezios szw
Wilkes
Barre
Kompani

sveiks.
naudoti.
jos apie nekurias kasiklas pri po atsedejiitiui tos bausmes,da l kaimo, su grumojimu, idant rednes ar ne. Tokie žmones ge
gos, be afieru, afieru be kuni tewaj priligina prie bažniezios
Londinas 6, Liep. - Stowis
lika ju peržiuręs žandarmija, ,1[luPaiis nesiržsztu pasiroditi riaus sakant s i a u r a p r o - sweikatos karaliaus Anglijos
kuri
teipgi,
neliginant,
kaip
guDaugibe wisokiu gromatu statė daugibe karu ir tejp wis , . ,
, .
,
tonais, leip nubauden wira
Ir szedien žwilktereje in ap tas lajwas su Jezusu Ponu ir aplajkinejeme kuriu ant kart ka tajso apie brekerius. Tejp- kun be abejones ras tarp aresz I mirllsios nl()tereg ir jio numile c z e i nemili apskritai dalika Edwardo su kožna diena geri
linkę pamatoma daug inwai- Apasztalajs ant mariu, iresi ke ne galime patalpinti. Mat, kaip gi twirtina jog tur ikiwalei wi tuotu, giminus kierawotojus |^Įne> ėmėsi usz palaidojimo swarstiti, bet tik intrigas kelia, nąs!. Gidintojai wilisi pasweik
szalininkus prikalbinėja, idant siaut. Karūnacija karaliaus,
riausiu religijų. Ale tas dau liti iszrežtu pirmin, turėdama žmonis nuszneka, jog “Saule” ru del pradėjimo dirbti szia ne draugistes maisztininku. Teip i weliones.
jaigu tik bus, bus tik ceremo
sau už priwale wisus josios
delia.
Leberiam
Erie
Co.
duos
gumas ir inwajrumas religijų priegloboje esanezius nukelti ira geriausia gazieta už wisus
wisi demanstrantai už wiena | Taigi antsik atliko ir swod- tik teip butu kaip jis užsima nija tikibiszka. Uszkwiesti
$2. 50 ant dienos kurie tiktaj prasižengimą buwo jau dusik ■ ba ir szermenis: wienus suwin no.
ar gali mumise susilpninti tiki in prieplauka amžinos palai kitas lajkraszczius.
bus tik perstatitojai tu szaliji,
81. 25 gawo priesz strajka. Isz bausti o nekurie aplaikis tre- Į czewojo, o kita palajdojo.
Saugokie
Diewe,
jaigu
to

kurias junge su Angliji
ba ir ka jis ženklina? Jeigu mos. O nors wisokios szioswie
Mes ir api taj žinome jog augszcziau minėtu priežascziu
gera j ta klausima erne in gal to prieszibos ir wilnis persekio “Saule” ira atsakancziause ga nekurtos kompanijos ketina czen, da sunkesnen bailsmen, j
Wiennoleka ipatu užmusztu. kie papuola in inrednes urėdą szis kraujo, bei riszis
•
...
.
,
I Cloversville, N. Y. 5 Liep. ipatingai prezidentaut, arba se prietelistes.
wa swarstisime, - taj turėsime jimu ja plaka tejp, kad nesiki zieta o ir geriause, ba kas kar pradėt kast angli. Majnos daDaugelisuzniusztu ant gc- Wakal, wakare paheg0 elek
taritum,
jau
ji-tures
žūti,
taj
kretoriaut, ar tai kasieriaut, Ir laike vainos ne wieno
pripažinti, jog daugumas ir in
ležillkelio. trikinis’karas, lajke ėjimo
wienok ji nežus. Per du tuks- tas nauju skajtitoju pribuwine si pasidarė nog lietaus ir no
kia laime žmonių.
na tai jau ir wažiouja kad ir
wajrumas religijų netiktaj taneziu metu bažniezia jau wis
Gartinas. Liepos 3- Isz I no kalnelio, susimuszdamas in
Karaliauczius, Prus.
jene indeimo nauju paramų už
sztaagos
no
ratu
pultu!
galop
mus negali susilpninti, bet ko mate, - kokius persekioji
linkinėje Karaliaucziau gtwe
tat tiktaj seni majnerej gali Eidkuno danesza, jog ekspresi I kita kara kuriame buwo pilna
prieszingaj turi mus sutwirtin mus, kokias prieszibes neparRejke dirbti del wisuomenes dirbti be padarinio kokios baj nis pasažierinis trūkis ejnantis žmonių isz kuriu 11 likos už- po laiku kad ir apsižiur kad nens jaunikaitis, kuris
ti tikiboje. Isz kur kilo daug galėjo? ir per atėisianczius
sos nelajmes ir daug bledes no Grafino in St. Petersbur- inusztu, o puse isz pasažieriu negerai padaręs, bet esti pe.i kens in waiska, pasike
szeziraj,
sužejsti.
welu, ir dalikas iszeina aut ble niecziams Kinuosia prie
inwajriu religijų, apie laj pra szimtneczius be abejones ji
Ir rejke del sawo tautos we del kompanijos. Walstijia teip ga susimusze su kitu trukiu ne
dies
inrednei arba draugistei. timžemius,- drauge su kitais
nesza mums Rasztas szwentas daug kentes, daug prieszibiu
gi
ne
pawelija
niekam
prie
isz
liti geraj.
toliįGatczina, 30 miliu no St.
patiks, - ale nenupuls, nes ant
kasimo anglies dirbti tiktaj Petersburg©,todėl daugelis ipa
ir bažniezios istorija; ale ta in uolos pastatitas Jėzus Kristus
Susiwienijimas Liet. Rimo nukeliawo in ta tolima swetima szali apmalszineti “boketiems kurie turi Certifikatus tu likos užmusztu ir in 70
Trumpi Telegramoj
patibe, kad nebuwo ir nėra' isztare Petruj Apasztaluj žo
Kataliku Amer. ira inredne rius”. Laike buwimo sawo Ki
Ne wažiuokite in Cle Elum, ir ira perejia per e.vamina.
tautos be religijos reiszkia ne džius: Tu esi uola, ant tos uo Wash, ten kasiklos anglių o
sužejstu.
guodones werta kaip ir kitos nuosia suėjo in pažinti su kiką kita, wien tiktaj, kad reli los pastatisiu baįniczia mano, ir sunku darba gauti. - Szeįp
Miiisztai nelipsimaIszina.
Pittsburg. Liep. 4 Akron inrednes, bet ir duok Diewe naitia, na, ir pamilejo wiens
Ar jau wisi turite
gija, tikiba ira žmoguj prigim o wartaj pragaro jos neperga- kitokiu darbu nesiranda.
Petersbui gas, 5 Liep. - ekspresinis trūkis susimusze kad tas augtu ir bujotu ant kita, o jis sawo numiletiniai
»
ta. Nėr abejones, kad isz pat- | les” Taj mat, kur bažniezios
Apie
naujus maisztus danesza su kitu trukiu netoli miestelio naudos wisiem lietuwiam kata prižadejens westi jia. Po pasi
LINKSMA
WALANDA
pajiega ir twirtibe, taj mat
in ezionais isz aplinkines Do Glensliaw isz ko keturios ipa- likams! bet jaigu neteisibes in baigimui kiniszkos kares, kaip
pradžios buu« tiktaj wiena re delko ji nieko nesibijo, ant nie
kiti Žalnieriai, ffiip ir jis tureNanticoke, Na. d. J_ July 1902.
ligija Diewo aprieikszta, - ko nepajsidama žengia drasiaj
O kad padariti wieta del no, pietines Rosijos, kad Ros tos tapo sužejstos.
nageis kandasis kaip kad pasi jens iszsižadet wisko ir grižszDwilektos
Kuopos
S.
L.
Bloomfield, N. J. Liepos 4 naudojo isz pradžių, tai tie ti namon. Dabar apleike laisz
apie ka liudija Rasztas szw ,bet pirmin. Jėzus Kristus pasakė,
nauju knigu, taj priwersti esą tove, ekaterinoslawskoje gu
bernijoje, atsibuwo maisztai ir
ilgajniu žmonių giminėj sizsi- kad dangus ir žeme persimaj- Am. tapo užszauktas abelnas me parduoti Wisas kningas. musztines tarp darbininku o - Lajke dirbimo ant Watchung pats sanarei ir nuoszalinei žmo ka kiniszkai raszita, no sawo
uliezios darbininkaj surado
milimos, kuri meldžia, idant
platinus ir iszkerojus in inwaj nis, o žodžiaj jojo nepersimaj- susirinkimas wisu Lietuwiu ‘ Linksma Waianda” no pus- waisko.
lizdą kuriame buwo in 100 juo nes, daro saw klausima ir ne pargrižsztu pas jia, kadangi
isz aplinkines Nanticoke, isz treczio meto 1899, 1900 ir 1901
rias tautas ir tikroji Diewiszka nis.
nori
užsitiket.
Kas
tam
kaltas
?
Žalnieriai szaude in darbi du žalcziu. Užėmė apie adina
apturėjusi no tewu daliaidinfa
Jejgu dėlto mes matome ne Hanover, Aldono ir Wanames, metu - dwi pilnas ir wiena no ninkus, kuriu daugelis likos lajko pakol wisus užrausze.
religija eme tarp tautu pult wis
Ugi wiriausibes!
teket usz jio. Prisiuntė teipgi
puses
metu
tiktaj
už
augszcziau
minetoj
dienaj
liko
užmusztu, o da daugiaus pa Nekurie darbininkaj likos
žemin ir žemin,- o jogej žmogus dorius žmones persekiojant
Jaigu insiskwerbe nesutiki su laiszku pusėtina suma pi
bažniezia,
ant
jos
plūstant,
jei
si
atidaritas
susirinkimas,
ant
§1.00
žeistu Wadowais maiszati ke- sukandžiotais.
isz pat prigimimo ira esibe reli
mai, tai turėtu būti suwesti ningu ant kelio sawo miliniui
Ira taj paskutinis terminas
gu mes regim net daugeli tiegiszka,gilibeje jojo duszios guB sog nuo jos atsimatant, - taj kurio buwo lajkitos prakal ir jagu dabar ne nusipirks, taj lencziu darbininku buwo ko Chicago - Per 4-ta Liepos, abieju pusiu Susiw. L. R- K. idant neturėtu jokio wafgo ke
kie ten du praszaliecziai, neži keturios ipotos likos užmusztos
bos,
o
pradėjo
Prez.
R.
Krutu
Sawajmi prisijautimas prie tikras katalikas tegul žino,
jau daugiau ne gaus, kad ir nia isz kur atwikusie, kurie
su S. L. A. tautiszku, teip,kad lionej. Jaunikaitis nesenei iszo 22 pažejsti per wisokius szu rugones už skriaudas wieni ki keliawo in Kinus.
Diewo tarnistos, dėlto taj žmo kad taj wiskas turi inwikti, - lis, nog žodžiu' “Wardan Die- brangiause užmokėtu.
garsino
darbininkams
reikalą
Žinote werte tuju kningu, imtis prie darbo, idant saw pa wins ir ugnias.
nes užmirsze tikrąją Diewisz taj wiska pats Jėzus Kristus wo ir tt. trumpaj paajszkino
tu butu krikszczioniszku keliu Susiwažiawimas vieszpuSandy Hook, N. J. Liep 6. užbaigtos, bet ne teip kaip
cziu.
ka religija, - eme pagal sawo ir senowes pranaszaj permatė wisiszkam susirinkimuj ir pa jog taj ira geriausi skajtimaj gerinti buwi sawotiszka ener
ia
užsakė.
dėjimą isz aplinkines Lietu už wisus kitus kokie tik lietu- gija ir pajiega, ragindami Kapitono Horno pati, jiosios kad wiens kas nori, tada žmo Rimas, 6 Liepos. - Tapo
nuomone twerti naujas reli
wiszkoje literatūroje randasi. anuos prie pakelinio maisztu duktė ir Miss Alice McMahon nes žiūrėdami ant krikszczio- jau pagamiti wisi pasiren
Jie atsimeta nuo bažniezios
gijas ir pagal ju suklidusius dėlto, jog newertajs stojosi wiu. Likosi perstatitas Guod.
Pasiskubinkite nusipirkti ir sunaikinimo wisu maszinu, nuskendo lajke apsiwertimo niszkos teisibes, niekados nesi gimai in kelionėn karaliaus
Kun.
Žilinskas
per
p.
Ant.
istatus diewiste garbinti ir jos prieglobos ir mejles, o baž
tajs
Tris milžin-iszkas kningas kas atima duona no darbinin lajwelio.
baidis, bet glausis prie bent Italijos Wiktoriaus-Emanueelgtis. Per taj, mat, iszdi- niezia pakol pildo sawo užduo Nagrodzki. Guod. Kun. Žilins o tiktaj.
liaus, kuris szeme, Liepos, me
ku (?).... Minios infanatizuoManila, Liepos 6 - Kapito teisingos inrednes.
kas
labaj
placzej
apsaki
apie
go daug inwajriausiu religi te tejsingaj, tame nekatba ira.
nesije atlankis cara Rosijos
tos persiemusios mokslu pri- nas J. II. Shallenberger ir
Už 1 doleri.
Jaigu
katalikiszku
wardu
jų, - kurios wisos wienok Tokiems netikusiems katali lietuwiezka tauta ir kalba,
Terminas trumpas, o kas buiszu, mėtėsi ant dirbtuwiu Thos. Ryan prigulinti prie 10 girdamiesi, neesime kristuso Petersburg© ir menesije Pjukajp turime guodoti sawo pri bus pirmesnis, tas bus lajmin ir nekurtoms padare daug ble
ira swarbiausiu ir didžiausiu kams galima suszukti;
Pulko Amcrikoniszko wajsko paliktos teisibes keleis, tada ežio, Wilhelma, ciesorių Wokietijos. Nors ejna apie atnaugimta
lietuwiszka
tauta,
kaipo
dies
ir
nuotrotu.
gesnis.
darodimu ir liudijimu, kad
“Isz tawes prapultis tawo,
atėmė saw giwisti nusiszowi- sawo warda brangu ir gražu
jima sandaros, esanczios tarp
seniause mocziute isz kurios
Jagu dabar isz tosios pigios
mu.
pažeminame.
žmogus be religijos apsejti ne Izraeliau!”
Italijos Austrijos ir Wokieti$lOOOSzio6e szlektose lojkpse iszdaliname
prekes
katras
ne
naudotu,
taj
wisokios
kalbos
paejna
painiMano mislije stowi, kad szio jos, karalius wienok pirma at
gali, kad jis ira esibe isz-pat
Denier, Colo. 6 Liep. - Apie
tūkstanti dol., wertes gidupliu, kaip taj nuo
Mes twirtesni katalikaj, tebutu
neiszmanelu.
Galwos skaudėjimo Dantų, Strėnų,gėlimo,
kiu ar tokiu budu kol broliszprigimimo religiszka ir kad at midami, kaip žodis in žodi pil damos po dalele ir jog mokiti
Piningus žinote kajp siunsti no drugio ir nuo užketėjimo widunu, di San Luis sniegas be palowos kai ir krikszcziniszkai tie du lankis cara sawo nesandariniu
puola.
Nekurtose
wietose
ka, o isz sandarininku wiena
simetimas nuo religijos ira di dosi žodžioj Riiszto szw., turi wiraj labaj ira uszsiemia lietu
džiame žmones serga nuo užketejimo vidu
ira in 23 colius sniego ant dabartinei Susiwienijimas no weliaus o kita suwis ne, o tai
riu neidami per kėlės dienas ant sawo rejdžiausiu nusižengimu prieszajs me per taj sutwirteti tikiboje, wiszka kalba. Tolesnėj denti
skriaudų neiszsitesins, tai tolei dėlto, kad Austrijos ciesorius
atgauti didesne wilti ir užsi no wisus aplinkines Lietuwius
kalo, tos tik ligos žmones nelajmingnis pada žemes.
pati prigimimą.
turės szaltinius wieui ant kitu Pranciszkus - Juozapas niekad
Szis stebuklas yra tai paveikslas vyr° kuris per- ro, atsiszaukite int mus, jagu loska indekite
degti didesne Diewo meile. risztisi in riszeli pasiremdamas simuino
Reading,
Pa.
6
LieposAn
in motery ir vėl atsimaino. Niekas nesu
Tarp daugelio tautu suklidu Juk taj wis ira wienu isz di ant žodžiu Ižganitojaus ir tt. pranta kaip tas pasidaro. Katras prisius
marke Pačztine apraszikite kas kenke ju
neatlanke Rimo, isz baiminitonio Taddai italijonas, nuszo- purwais metitie!
markomis ant apmokėjimo prlsluntiino knsztu mis, Adresawskite int mus tejp.
ta paveikslu dykai ant sampello. Parsitrauk
siu religijoje per inpatinga džiausiu darodimu, kad musu Wisi buwo užganadinti ir pa- gaus
we ant sniert Joną Trayer ir Argi tai negalimas butu daig mosi; kad fokis žingsnis neužviena o nudyvysi visus savo pažystamus. Raszyk
B “Free” Universal Medicine.
szendien nes neilgai Juos dykaldavinesiu.
Diewo suredima tiktaj wiena tikiba ira tikra ir Diewiszka. dekawone iszreiszki ranku tuojaus
tas susiartint prie užbaigos to- rustintu popiežiaus.
Brooklyn-Nev; Yor k S. Stitzeli perejta petniezia.
8. Smallwood, 1297 S Spaulding; Av. Chicago,Iii Box 106 Sta. W
__
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Taczewskis pažiurėjo ant jio su linksmumu ir, nusiszipso1
Po ilgai walandai, kuomet stebėjosi visi matantie jia ir
kesi katalisžkuosia ir kullillgajksBtiBžkUosia Tumuosia.
jena, tarė:
tarė:
jauna kareiwi po jios kojoms, matomai aszaroms nuraminus
•
:— Križiokai — kalbėjo jis -=■ kaip tik iszgali kasa duo jens,
— Tai, kaip matau, tu usz sawo nedowanosi niekam! sawo szirdies skausmą, pakele jin ir tarė:
ben po Didžiu Lietuvos kuningajkszcžiu Vitautu, nes pakol
— AVerkiu _jios,, mano milernos Dannies, verkiu ir ant
jis gtvens, Križiokai niekados ramumo neturės. Teisiben pa Wienam tik da Lichtensteinui neatmokejai, nes žinau, kad ne ;
Mes ir Krokawe nusprendeme kerszta jiam, bet su tawens; gailu man jios, gailu ir tawens, bet neką dariti, jaigu
sakius, tai tik jio vieno jie ir bijo da. Jie kaip szetonai isz °galėjai.
-4. Islerlszkas apraszimas per Henryka Sinkewlcz.i11.4J
.
—..
,
on
n wolf m Ima mncii nc<znms lipins k’nin \vf»l.
peklos gundo ir czionikszczius i^builu kuningajkszczius; netik- tuęnh> negu t-kares reik laukti, kurios duok Diewe sulaukti, teip Dievas surėdė, weltui bus musu aszaros lietos, kaip wel
IŽGULDE ANT LIETUWISZKO
tui buwo tawo wargas ir sunkinibes, jieszkant jios. Papasa
jau Zemawitas, bet ir Vitauto laigouas Januszis sznaį-uo-ja jis bėdaliaidimo uiistro stoti in grumen negali, o mistrui jio kok wienok man apie jia ir apie jios miri, nes nors ir iki pu< JONAS B. SMELSTERIS. >--------” ” įga, pertai jis ir nuolatai buna siun- siaunakėziu klausicziau, niekad man nenubos klausiti!
ant jio, jaib ko,tai da ir tie szelptu Križiokus, sawo skriaudė.- -is>tnjiitieš..ira rejkalin
jus, kurie moka prisigerinti kad to reikia, bet priesztngam
Ir nusiwede jin in paszali. Ponai ir ponios nepažinojen
karte padekawoja usz laba skriaudomis ir piktadaristemis..
— Pirmiau turiu dėdžių iszwaduoti isz nelaiswes.
,ežios Zbiszkaus pradėjo klausinėti pažinaneziu jin, kas lai do
Zbiszkus teipgi džiaugėsi,sweikidamas sawo isztikima gin
— Ar tai kuningaj&sztis Januszis ir kuningajksztiene
— Teip“ Sztai kalbejowa aplink Lichtenšteiną, Ne 'wienas ir, patiren beweik wisi pradėjo kalbėti apie jin, Juran
klaneszi, kaipo žmogų gera, kuris džiaugsmui esant džiaugėsi, Ona-Danule czionais? — paklausė Zbiszkus. — Daug pažins įra ežia jio, ne bus Racionžke, nes iszsiunstas in Anglija, pra da
' ir Dauusen, Teiposgi klausė ka“ tai tokis ir isz kur tas ka
naliudimia “anjausmu szirdi tur’ perpildinta; toksai žmogus tarnu rasiu, nes jau ne Įiirmu kartu czia esmių.
sziti karaliaus, angliszku kilpininku, arba saidokninku. Kas reivis, kuri kuningaiksztiene, nei motina sveikino ir kalbasi
su jiuom, križiokiszki pasiuntiniai prisiunsti in Plocka, pasi
buna milemu ir tokio draugo, beweik kienwienam žmogui rei
— Teip! — atsake Glawas. — Abudu czionais; turi jie link Motiejaus, nereikalauji daug rūpintis, kadangi jaigu tik tikti karalių, Jonas von Schoenfeld’as, komturis isz Osterodos
kia nelaimėje esaneziam.
nemažai dalikli kas link nelabumo Križioku ir akiweizdoje karalius, bei czionaitine kuningaiksztiene Zemawitiene tars ir Fridrikas von Wenden’as, komturis isz Torunio. Jonas
Ilgai apsakinėjo Zbiszkus Glawui apie sawo mirusen Da karaliaus nori wisus skundus paduoti Didžiamjam mistrui.
mistrui žodi apie jin, tai mistras nedaliais komturiam jiusu a- Schoenfeld’as, gimimu isz Szlonsko, nors buwo Wokiecziu, ge
nulen, dalidamasis su jiuom skausmu szirdies, gailesezia ir
— O karalius keno laiko szali? Argi jis nesirustina ant pipleszti:
rai kalbėjo leukiszkai, lengwai tuojaus patire apie wislab; isz
aszarom. Galop Zbiszkus pradėjo prasziti Lotaringieczio, Križioku, bo nedaro Križiokai ir Lenkijai daug skriaudų ?
— Tuom labjaus, kad turiu werga augszto gimimo, po klausens apsakimo Jono Zabežskio, dwariszkio kuningaikszidant uždainuotu daina, kuren patsai sudejens Spikawe apie
— Karalius Križioku neapkeneze teip-pat ir sako, no ha, de Lorche’a, kuris ira ju sweeziu, labai paguodotu pas ezio Januszio, tarė.
— Dauvelda ir Zigfrida, patsai mistras nužiurinejo ir
welionen, o kad tas prie skambo citros pradėjo dainuoti jiedu senei gramo jiems karen.... Kas link Didžio Lietuwos kunin Križiokus. Noringai norėtu jis suejti in pažinti su jumis, po
abudu su didžia atida klausė, ipaez Glawas, kursai ir reiszki- gajkszczio, tai žinoma kad daug daugiaus patinka jiam Vi- nia, kadangi nieks labjaus nebegarbina garsigu garsingu ka nekente juodwieju usz ju nelabuma, nes žinojo ir mistras, jog
reiviu.
jie giweno bendrijoj su neezistom dwasioms.
ma žodžiu suprasti galejens. Lotaringietis sawo dainoje apra- tautas, negu tikras brolis Skirgaila, kuris wisiszkai netinka
Tai tarens pamojo ant Lotaringieczio, kursai netolimam
Bet urnai matomai supratens kad szlektai iszsitare, kadan
szens turėjo wisa giwenima ir nelaiminga likimą Danules, kaip ant Lietuwos waldono.... Dwariszkiai karaliszki sako todėl,
atseziuj stowajo no ju,o Lotaringietis jau priesz tai patemijens gi pasakojimas tokiu dalikli galėjo suteikti wisam Zokonui
po laimiai, inpuolusi in nelaimėn, kurioje giwastis jios susinai jog Jagaila suwis netiks ant noru križiokiszku, kas link atemi
su kuom Zbiszkus kalba, tuojaus prisiartino, kadangi isztikru didi nesmaguma, nes žmones pradėtu wisaip blogai kalbėti t
kino, kuri iszs’tume jia isz szios pasaulės.
mo didžkuningajksztiszko sosto no Vitauto, kaipo ir neprižaapie jin, kaip kitados kalbėjo apie Templariusziis, todėl
ju norejens pasipažinti su garbingais wirais.
Graudu buwo klausant tos dainos, kad ir patsai Glawas des to, jog Vitautui iždawus karen Križiokams, neszelp jio.
greit dadawe:
Perstaezius Zbiszkui jin ponui,wirszininkui Karaliaus, de
teip mislisia praskindo, kad ir pabaigus daina Lotaringiecziui, Tas būti gali, nes mačziau kad Aleksandra kuningajksztiene
—• Teip kalba, bet tas negali būti teisibe, nes tokiu
Lorche’as rangiai ir su tikru poniszkumu pasikloniojo ir
sėdėjo nepasijudinantis, insižiurejens in žwaigždžias pro atwi- no keliu dienu susirupinus waikszezioja.
Zokone suwis nebeira.
tarė:
ra langa wieszbuezio.
Taczewskis stowintis netoli, girdėdamas ta jio su Zabež— Ar Zavdszius Juodas czionais ira?
— Wienatine didesne garbe man butu no tos, jog galiu skiu kalba, atsiliepe:
Fotam pradėjo Zbiszkus kalbėti apie dalikus, kurie lau
— Neira jio czion, bet ira gana kitu kareiwiu, neblo
gesnių usz križiokiszkus. Duok Diewe, kad tik kada isztik- jumis, garbus kareiwi, pažinti,galinejimasis su jumis.
— Kam nepagedatas buwo apsikriksztijimas Lietuwos
ke j u Plocke.
Taczewskis linksmai nusiszipsojo ir atsake, matidamas1 tas ir bendrauti galėjo su tamsibes giwentojais, tam Križius
tu
didele
kare,
tai
Wokieczius
bruks,
nei
kanapias
....
spaliai
— Susilaikiau czionais jodamas in Marepili — kalbėjo
isz, iszžiuros Lotaringieczio, kad jaunas kareiwis geidžia gar ira nemielu.
bires! Turime gerus mintuvus ir bruktuvias....
— nes, žinai, dėdžius mano Motiejus fenais nelaisweje wargsta.
bes, nors tos niekad neingitu galinejimesi su jiuom:
— Mes Krizių nesziajame ant sawo skraiseziu! — atsa
— Ne asz ju gailesiesiu! — tarė Lotaringietis.
— Žinau! — atsake Glawas. — Gerai, ponia, padarėte,
— Noringai galėsime gajinetis ir musztis taurėmis prie ke su piukibia Schoenfeld’as.
Netrukus
apsiteisen
puikiai,nusidavė
abudu
jauni
karei

kad ežia susilaikėte. Asz norėjau patsai joti in .Spikawa,
stalo, o duos Diewas niekad kitaip.
— Bet ne szirdisia! — atkirto Taczewskis.
idant praneszti apie tai, kad karalius Jagaila busiąs Kacionž- viai drauge su Glawu in kuningajksztiszkus rumus.
De Lorche’as lig swarstisi per walandelen, galop atsilie
Tuotnrpu trimitai apreiszke pribuwima karaliaus, kuris
Puota ta wakara turėjo būti iszkelta ne rumuosia kunin
ke, kur daris su križiokiszku mistru santaribas; prisijungus
pe, su su tūla nedrąsą:
ėjo apsiaubtas buriu isz augsztu žmonių, nes ėjo wiskupas
prie karaliszko dwaro, dvasiau galema butu no Križioku rei gajkszczio, o pas pilies virsziuinka Andriu Jasienieki, kurio
— Jaigu wienok, guodotinas, ponia, norėtumėte uszgin- Krokawo, areiwiskupas Gnezno, wiskupas Plocko, kasztelenas
kalauti, nes jie akiweizdoje karaliaus niekad nepasinsz netei namai stowejo netoli no kuiiingajksztiszku rūmu. Isz prie
c
zit,
kad pana Agnieszka Dlugoleskiute neesą gražiausi ir pa Krokawo ir daugelis kitu augsztu dignitorių, dwarponu ir
žasties sziltos nakties Jasieniekis liepens sustatiti stalus lau
didžiūnu, tarp kuriu buwo Zindras Meszkawickis ir jaunas
singai pasielgti.
doriausi poni aut pasaulės......... Didele man butu garbe........... Lietuwis-kuningaiksztis Jamontas, prieszalinis karaliaus
— Sake man Tolimas, kad buwai pasirengens joti ma- kia, nes viduje butu troszku. Kiemas labai buwo puikus; sta prieszintis ir.........
Jagailos.
nip, bet apsirgimas Agnes Zigiutes tawe sulaikė. Girdėjau lai stowejo tarp dideliu, gražiu medžiu, sustatitos aplinkeui
Czia
pertrauke
ir
pradėjo
žiūrėti
tiesok
in
akis
TaczewsZbiszkus žiūrėdamas in karalių mate, kad da iszweizejo
kad ir Spikawe iji buwusi! Labai stebėjausi. Papasakok da bačkos su smala, wakarui uszštojus.likos uždegtos ir apszwie- kiui su paguodonia, bet temingai ir smarkiai:
teip-pat, kaip mate jin Krokawe. Buwo da teip-pat digtinejo
kiemą
geltona
szwiesa
liepnojenczios
smalos,
bet
da
bar del kokios priežasties dėdžius mano jia paėmė isz Zgoželi
Szis wienok, ar del tos priežasties, kad suspaustu jin ežiai raudonas, plaukai teipgi ilgi, kuriuos nuolatai uszžarste
gražiau szviete menulis, kuris blizgėjo ant grino židro dan
cu net in Spikawa?
usz ausu, < akis wis smarkios ir todidžio in wisas szalis szaugaus tarp nesuskaitomo skaitliaus žwaigždžiu, kaip kad sida kaip kad rieszuczio lukszta pirsztuosia, ar gal, kad duszen tu jenezios. Ant weido jio ir wisame jio judėjime galema buwo
— Daug buwo priežaseziu, ponia. Pirmutine, kad se
rėjo
tikrai
gera,
jog
nemegdawo
niekad
silpnesnio
nuskriausti
brine skida kareiwis ka.
matiti da daugiaus svarbumo, daugiaus guodones majestotisz
nas ponas Motiejus, žinodamas apie tuodu uszszidegelius, Wil
nusijuokė garsiai ir linksmai atsakekos, tartum esans tvirtesnių ant sosto karaliszko, kuri norėjo
Wainikuoti
sweeziai
da
nepribuwo,
bet
žemesniu
jau
bu
kilti ir Preslawa, baiminosi jia Zgoželicuosia palikti wiena be
— O, asz sawo laikia padariau prižadus tarnistos kunin po mirtiai motereg sawo, karalienes Jadwigos pamesti, nežinowo
daug,
kaip
antaijdwarponu
kaip
karaliszku
teip
ir
kunin
niekeno globos, o kad mate tame geriausi būda, kaip apsaugo
gaiksztieniai Burgundijos, bet ji tuomet turėjus deszimti metu | damas, ar gales sėdėti ant jio, ar ne, ir kaip kad tvirtesnių bu
ti jia no ju ir kaip anuodu nuramditi, idant neuszpuolinetu gajksztiszku. Zbiszkus su Lotaringiecziu pribuwens czionais dauginus, negu asz; jaigu tarnista noretumiai uszgincziti kad nant sawo dideleje galibeje ir pajiegosia, didžiavosi tuom.
ant dwaro ir nedaritu jiosos tewiszkiai jokios skriaudos, idant Tado daug pažinstamu, ipacz isz dwaro kuningajkszczio Janu- mano kuningaiksztiene neesą senesne no tarnistos Agnieszkos, Į1 Abudu Mozowijos kuningaikszcziai sustojo greta szale wien’s
kito ir, prisiartinus karaliui, abudu pasilenke priesz jin, ati
apsaugoti ir jios brolius no nelaimingu atsitikimu, kokie wei- Į s-zio. Isz karaliszku tuojaus pamate Kristijoną Kozigolwskn tai tuojaus sėduos ant arklio ir pasirengens esmių grumtiesi.
duodami jiam sawo pasveikinimus, o potam sustojo isz szaliu
kiai galėtu patikt laike uszpuolimo, nusprendė jia iszsigaben į Targowski, Stasi Cliarbimowicki o tarp tu ir Powala Taczews
Lotaringietis girdėdama tokius szposus Taczewskio, per karaliaus. Abudu Wokiecziai atidavė pasveikinimus da su
ti su sawiem. Buwo ir kita priežastis, sztai kuningas pertinis ki, kuris labjausiai jauna kareivi sulinksmino, kadangi atmi walandelen žiurėjo in jin su stebejimusi, o galop prunkszzele- didesniu nusižeminimu priesz karalių ir su didesne paguodo
ne kokis jis buwens malonus ant jio Krokawe, esant jiam ap
isz Tulczes pasimirė, užraszens jiei sawo palikimą; užraszai
nia. Murai aptwerinejentie kiemą drebėjo no nenutilomu
jo ir jis garsiais juokais.
į
ira rankosia ezionaitinio wiskupo, kurio globai pawedens we- j skunstu usz pasikejsejima ant giwasties Lichetensteino.
Taczewskis priėjo link jio, apkabino su ranka jin per szauksmu žmonių linkejeneziu sawo karaliui viso labo, kurie
Iszsik wienok negalėjo ne prie wieno isz ju priejti, kadan
lionis ir Aguen, todėl senas ponas Motiejus atgabeno jia in
juosmenį ir pakelens, kaip kad kūdiki, pradėjo supti jiu ant kilo in padangias drauge su atbalsiais muzikes ir baubimo ka
gi vietiniai kareiwiai buwo apstojen kožna isz ju teip, kad ir
tilu.
Plocka.
rankos, nei mažulėli, priegtam kalbėjo:
jai spaustumiaisi —nepriejtum, nes su didžiausiu žingeidu
Nutilus galop visiem tiems balsams, apsiwieszpatawus ti
— O kam erne jia in Spikawa ?
— Pax, pax! anot wiskupo Krapilos.... Patikai man lai, križiokiszkas pasiuntins von Wenden’as, pradėjo kas-žin
mu klausė anų kalbos apie Krokawa, apie tenaitinius viso
— Kadangi anuomet kuningaikszcziai su wiskupu bu
tarnista kareiwi, ir kaip Diew’s man mielas, niekados nešimu- ka kalbėti apie Zokono dalikus karaliui, bet szis, po keliu
kius dalikus, apie karalių Jagaila, apie tenaitinius kareivius,
wo iszwažewen, tai kurgi jia turėjo palikt? Ir laime, kad jia
sziwa už jokios ponas, nes jau man nelaikąs garbinti anas.
žodžiu supratens apie ka križiokisžkam pasiuntiniui ejna, mos
vienu žodžiu sakant, apie vislab, kas karevvius apejti galėjo.
erne in Spikawa, nes jaigu ne ji, mudu su kareiwiu Motiejum,
Ir pastatens jin aut žemes, padawe su bieziulistia ranka; tęlejo su ranka nekantriai ir atsiliepe sawo storu aiszkum bal
Taczewskis wienok netrukus iszwido Zbiszku ir priejeus
butumeme prajojen pro Juranda, kaipo pro elgeta, ir gal se-1
suspaudimu wienas kitam rankos usztikrino,jog niekad nesigin
pasweikino— Tiletumiai! Czia mes pribuwome ant pasilinksmini
ezins ir nesimusz.
nei butu jin nelaiminga mirtis patikus. Ji pradėjo iszsiklau— Pažinau tawe jaunikaiti — tare in jin suspausdamas
sineti, gailedamasi jio nelaimingumo ir teip per jia patireme I
Tuotarpu truboms atsiliepus, iszejo kuningaiksztis Žema mo, ant puotos — walgi ir gėrimą, o ne tawo pergaroinus, we
jio ranka. — Kaip ejnasi, kas girdėt ir isz Kur czia atsirandi ?
lijame.
witas su sawo motere.
kuom buwo ir kas tokis tas žilas senis. Diewas jau teip
I Del Dievo! matau, jog jau kareiviszka juosta ir aukso penTai tarens nusiszipsojo maloniai ir, nenorėdamas parodit1
— Ar žinai kad czionaitinis kuningaiksztis pirmutinis Križiokui, kad ju neapkenezia, dadawe:
surėdė.
j tinus neszioji. Matit, kad gerai szventam Jurgiui tarnauji,
Ir pradėjo apsakinėti, kaip Jurandas weliaus negalėjoj
turi iszejti ir užimti sawo wieta? —tare Taczewskis in Zbisz
— Apie tokius daliklis bus laiko kalbėti su mistru Ra
rimti be jios, kaip ilgėjosi jios balso, kaip milejo jia ir kaip Įj jaigu būdamas da teip jaunu jau pilnu kareiviu esi.
ku. — Matai, nors puota ne rumuosia o tik pas Storasta, wie cionžke.
— Garbe jumis, guodotinas ponia! — atsake Zbiszkus.
laimino, buk sawo locna dukteri, o Zbiszkus nors jau ir no'
nok wis Plocke, todėl kuningajksztis, kaipo auszcziausias gas
Potam atsikreipens in kuningaikszti Plocko, tarė:
Tolimo apie tai girdejens, Klause su susijudinimu ir szirdije — Kad garsingiausi Wokieti no arklio nuverseziau teip nesi padorius esąs. Ejkie su manim pas kuningajksztienen, jug
— Rit in girias ant medžiones, ka, ar ne?
sawo jaute dekingisten del Agnes.
džiaugeziau, kaip džiaugiuosiu iszwidens jus swieka.
Tas klausimas buwo podraug ir apreiszkimu, kad szi
jia pažinsti, o ji tawe pažinta teipgi.
— Lai duoda jiai Diewas sweikata! — tare pagalinus.
— Asz ir džiaugiuosiu matidanis tawe, o tewas tawo
wakara nenori apie nieką kita kalbėti, kaip tik apie medžio
Kuningaiksztiene
buwo
puikiai
apsigerbusi
ir
pasipuo— Stebėtina man wienok, kodėl judu su dėdžium nieko apie kur?
szusi, apsiaubta buriu panų teipgi pasirėdžiusia kuogražiau- nen, ka labai mėgo, pertai nekarta lanke Mozowija, kurio
jia nesakete man.
je da buwo irilžiniszkos girios, o kuriosia apszeziai, buwo
— Ne tewas tai o tik dėdžius. Jis križiokiszkoje ne
šiai,
kadangi ant vakarienes turėjo būti ir patsai karalius. iwairiausiu, žweriu Wisu weidai praspingsojo džiaugsmu,
Glawas susirūpino biskeli negaledams tuojaus atrasti tam laisvėje, o asz joju jin iszpirkti, todėl ir ežia apsistojau ant
Zbiszkus ejdamas su Taczewskiu link ju žiurėjo in patogias kadangi žinota abelnai, jog karalius prie kalbos apie me
tinkamo atsakims; norėdamas padariti saw kiek laiko ant pa
pasilsio.
mislijimo apie tai, uszklause:
j merginas, jieszkodanris tarp ju pažinstamo weįdo; urnai susi džionias, budawo visuomet labai geru ir malonum wisiems
— O toji mergele, ka tai tawe no mirties iszgelbejo, ar
— Kur, ponia ?
laike isz nusistebėjimo, kadangi iszwido pažįstama paweiksla Kuningaiksztis Zemawitas pradėjo apsakinėti kur ir ant ko-,
sveika
ir giwa, nepamirszai?
wienoje isz kuningaiksztienes panų. Weidas tos panos, pasi kiu žweriu medžios, o kuningaiksztis Januszis nusiuntė wiena
— Ugi Žemaitijoj.
Zbiszkus nieko neatsake, kadangi szie žodžiai seno karei■ rėdžiusios in puikius rublis, kaip kad kokia kuningaikszcziu ■ isz sawo dwarponu, idant atwestu isz miesto jio du galiūnus
— Nesakėme? Man ding, sakeme, bet jums, ponia, bu
vio ir dwarpono karaliszko skausmingai dalipstejo jio szirdi,, te, buwo teip stebuklingai gražus, kad net pradėjo swarstitis, “apginejus”, kurie laužidawo’_kaulus meezkom ir iszlaikidawo
wo kas kito galwoje.
— Sakete, kad Jurandas grižo namon, bet kokiu budu aszaros susprangino jiam gerklen, kad tik pakele akis auksz-• ar tai Agne isz Zgoželicu, ar ne, ar tikjiam teip nurodo.
Bet netrukus tos abejones jio likos iszsklaistitos, kadan smarkiausi žubri usz ragu, norėjo mat jiuodu paroditi kara
tin, kuriosia blizgėjo aszaros, ka iszwidens Taczewskis, stebė
nieko nesakete, ne apie Agnen.
gi jio akimis susitikus su jios, mergina nusiszipsojo kaip tai liui.
— Ar tik nepamirszote? O ant galo asz ir nepamenu, damasis atsiliepe:
Zbiszkus labai norėjo piiejt prie karaliaus, idant pasiklo
saldžiai ir gailingai, o potam biskeli nubalo, ir nuliaidus akiu
Diewas tebežino. Gal senas kareiwis Motiejus, mislidamas
— Aszaru pakalne .... Czion ant szios pasaulės dau blakstienas stowejo graži, smagi szale kuningaiksztienes, kaip nioti jiam, bet negalėjo per apsiaubima. Tiktai kuningaiksz
kad asz pasakiau, nieko nesake, aszgi welei, kad jis. Jug ir giau liūdnumo, negu linksmumo. Ejsiwa sėstis ant suolo, o kad kokia kuningajkszczio, arba karaliaus duktė.
tis, Jamontas, matomai pamirszens asztru atkirtima jauno
weltu butu tas pasakojimas anuomet! Bet dabar papasako man teiksiesi papasakoti apie sawe.
kareivio kitados Krokawe, esant jiam apskustam, kuomet Ja
v.
. *
. . .
siu apie ka kita. Laime, kad dabar pana Agne Zigiute czion
Susėdus jiems paszalije ant suolo, Zbiszkus pradėjo apsa
Zbiszkus atidawe garbinga pasweikinima kuningaiksztie- raontas wedens jin iu kalėjimą, kalbėjo kokiu budu geriausiai
besiranda, nes ji ir senam kareiwiui Motiejui daug gero gali
uiai,
aukuodamas jiei sawo tarnista, bet kuningaiksztiene isz- galema iszwengtj gėdos ir nesmagumu, dabar iszwidens jin tuo
kinėti
jiam
apie
irisus
nusitikimus
savo
arba
wisa
sawo
praej
padariti.
jaus pažino, linktelėjo su bieziulisten su galwa, ir mirgtelejo
sik
jio
nepažino. Pasakius jiam jiei sawo warda, tare.
ten no laiko paskutinio matimosi Krokawe; apsakė viską aisz
— Nagi ka tokio?
— Ali!, teisibe! mislijau kad tai kas isz karaliszko dwa in jin, idant prisiartintu prie karaliaus, esant progai. Bet to
— Iji tik papasakos kuningajksztieniai, kuri jia labai kiai net iki pastaramjam laikui. Taczewskis su atida klausė ro! Pažinsiu, pažinstu, Zbiszkus isz Bogdanciaus! Buwo ezio je valandoje isz uszpakalo dalipstejo Zbiszkaus peti kokia tai
pamėgo, o kuningajksztienes usztarimas nebus niekad weltu. jio apsakinėjimo, laikais stebėdamasis, laikais uszsidegdamas nais, jusu dėdžius Motiejus, atmenu kaip man ir mano dwar- lengwa ranka ir saldus liūdnumu skambantis balsas atsiliepe:
— Zbiszkau.........
>
Jug žinote, ponia, kad Križiokai Zemawitienen labai paguo- didžia rustibia ant tu, kas jin nelaimingu padare, kas nukan panom wisom aszaros gausiai isz akiu tekejo, pasakojant jiam
Jaunas kareiwis atsižwelge ir iszwido prie sawens Ag
doja ir nieko jiei neatsakis, kaipo sawo gerai prietelkai. Da kino teip budeliszkai Juranda ir isz keno priežasties Danule apie jus. Atradote sawo moteri, kur ji dabartės?
nen.
bartės, rasi, ir jius girdėjote, kad kuningajksztis, brolis kara persiskire su sziuom svietu. Pagalinus pabaigus Zbiszkui ap
— Pasimirė, maloni kuningaiksztiene....
Būdamas užimtas pasveikinimu kuningaiksztienes Alek
liaus, Skirgaila, pasikėlė priesz Vitauta ir pas Križiokus da
— O Diewuleli mano! Kagi sakote?!.... Wienatinis sandros, vėliaus (,)nos-Daniiles, su kuriaj turėjo per walanda
bar sėdi, prikalbinėdamas jiuosus in talka, idant atimti Didž- sakinta, atsiliepe:
— Apsakisiu ta vislab karaliui musu! Jis jau ir be to džiaugsmas, kad ji danguje o jius da jaunas wiras. Pasimirė kalbėtis, potam, pribuvus karaliui, ir pamirszo apie pasweiki
kuningajksztiszka sostą no Vitauto. Karalius labai mill sa
nabagėlė.... silpna kiekwiena motere, sunku datureti ta, ka
žada
pareikalauti no mistro paliaidimo sunaus Kretkowskio iji iszkente, bet danguje rado gera užmokesti. O senas karei nima pažinstamos panos. Todėl iji naudodamasi isz sumisziwo seseri Zemawitienen ir, kaip sako, ausi sawo su noru len
mo koki iszszauke akiweizda karaliaus, priėjo link jio.
ke jiai, todėl ir Križiokai stengėsi, idant su jiosos pagelba ka ir reikalaus, idant mistras ruseziai nubaustu tokius niekszus, vis isz Bogdanciaus czionais?
— Zbiszkau! — atkartojo -— tesulinksmina tawe Wiesz
ralių Jagaila prikalbinti ant sawo puses, idant sujungtom pa- ka drinsta laike pakajaus iminėti žmones parubežij in vergi— Ne, maloni poni, kadangi vergijoj randasi pas Kripats Diewas ir Motina Dievo..........
jiegoms vitauta no Didžios Lietuwos Kuningajksztistes sosto ja, kaip kad laike kares; karalius dabar turės da didesnėn žiokus; joju jin iszpirkti.
— Diewe jums užmokėk usz gera linkėjimą! — atsake
numesti, opasoditi Skirgaila! Supranta szunsbroliai, kad
— Ar ir jin nelaime patiko ? Iszžiurejo žmogum nar
jaib tik Vitauta praszalinus, tai gales tuomet saw ramiai gas- priežasti skundo.
jaunas kareivis.
siu
ir
smarkum
wiru,
ir
priegtam
visokius
paproezius
žinan

Po valandai tilejimo, kuomet ka tokio apmislinejo, pra
padoriauti ir skriausti wisus, skriausti Lenkija, skriausti ir
Ir pažiurėjo ant jios su didžia dekingistia; jiosos žiedriotis. Bet kaip jin iszwaduosite, pribukite abudu in czionais.
Lietuwa ir patilomis stengtis apie užgriebimą tu dwieju di dėjo welei:
Noringai priimsim ir aukuosite jums sawo swetinguma, o jius šia akisia blizgėjo aszara. Abudu per walanda žiurėjo wie
džiu szaliu. Dar’tes pasiuntiniai Križiokiszki no pats rito
— Neprisotintos ju gosereš niekuomet. Niekesni daug esate kareiviais gan inteligentnais.
nas in kita tiledami, nes nors iji priėjo link jio tiktai kaip ge
iki wakarui klaupineje priesz kuningajksztienen, bet nesulau jie, negu nožmus totoriai, bei turkai, nes ir anie nesirižsz teip
— Acziu, maloni poni, usz jios didelen malonen! Pa- ra sesuo, atjauezenti ligiai brolio nelaimėn ir szirdies skausmą
kimas ju, tegul nesiwili, szunsbroliai, kad karalius paklausis barbariszkai kankinti žmogų, teip nekaltai skriausti, kaip jie darisiwa. tuo labjaus, kad tiezioms ežia susilaikiau, idant Jiukuri nori suraminti ana, mislijo kad gal to jaunas kareiwis
ju ir prieszais Vitauta kariaus, to nebus niekados.
daro, būdami pasekėjais Kristuso. Ale, szunsbroliai, neilgai su milistos gero žodžio melsti.
nesupranta, kad ta jios prisiartinimą kitaip aiszkina, jog tu
— But’ tas gali, kaip sakiai, kad Agne gali paprasziti
—
Gerai.
Atejsite
ritoj
priesz
iszsirengima
ant
medžio

gales teip elgtis ir skriausti musu liaudį, nes ir mums jau kan
žodžiu, kurios isztare ira pakaktinai, kad gal kitokie nepatiks
kuningajksztienes usztarimo. Tas butu labai gerai.
nes, turėsiu dauginus laiko:
jiam, todėl nedrinso kalbėti. Jisgi matidamas jia teip gražia,
— Žinomas daiktas!’ Dar’tes ejsinr, ponia in rumus, o tribes pritrūksta, jau jie tai numano ir dreba duszia jiuosia.
Tolesnius jiosos žodžius apkurtino balsai triubu ir katilu
ten galesite Agniai papasakot wiska,kaip ir ka turi sakiti ku Da wis žudo kaimieczius, skandina žvejininkus, pagriebineje apreiszkeneziu pribuwima kuningaikszczio Januszio su motere puikiuosia rubuosia, nei kiTraliuniuten koken, suwis nepaneivaikus, nei ivilkai, o kas butu jaigu suwis nesibaimintu jo Ona-Danulia. Kuningaiksztiene Ona-Danule tuojaus nu szen in senowes Zgoželicu Agnen, nedrįso kalbėti ir wadinti
ningajksztieniai.
t
— Gerai! Mudu su ponu de Lorche’u jau norejowa kios drausmes?.... Mistras ant musu karaliaus gromatas ra- žwelge jauna kareiwi Zbiszku ir tuojaus wisupirmu iszsedus jia “tu”,kaip kitados vadindavo. Uszsiergeliawima matit bu
ejti — atsake Zbiszkus. — Asz ir beweik del tos priežasties szineja in kitas wieszpatistias, bet in akis labinasi, nes genaus isz karietos prisiartino link jio, suwis neatkreipdama sawo ati wo galema ant juodwieju veidu.
užjojau in Plocka, idant tarpininkistes kuningajksztienes mel negu kas kitas žino galinguma jio. Sztai jau artinasi walan- dos ant sweikinimu gaspadoriaus Andriejaus Jasienickio.
Tuotarp karaliaus sėdo prie stalo, o kuningajksztiene
sti. Turime tiktai apsigerbti puikiau. Ar žinai? — dadawe da, kurioje pasakisim: “gana!”...
Zbiszkus susijudino la-bai iszwidens jia, nes ji jiam primi Ona-Danule priėjo link Zbiszkaus. kalbėdama:
po walandeliai atsikreipens in Czeka glostidamas sawo gražius
— Liūdna szedien del mudwieju puota bus, bet tarnauk
ne jio praejti, kaip kad sawo ipata perstata jio duszios akims
Ir įvelei ant valandėlės nutilo.
plaukus. — Norėjau isz gailesties plaukus apkirpti, bet we
paveiksią praejtes. Atsiklaupė priesz jia ir, apemens jios ko man prie vakarienes, kaip kitados tarnavai Krokave.
—
Papasakosiu
iviska
karaliui
—
atkartojo
—
o
jiame
liaus pamirszau ir teip liko.
Zbiszkus todėl turėjo atsitraukt no Agnes, o susėdus swe
jas, klūpojo tilintis, negalėdamas žodžio isztarti jsz susijudini
kraujas jau werda no rustibes senei, dabar buk tvirtu, jog mo. Ji pasilenkus link jio paėmė jin usz rankos ir teipogi ežiams stojo usz pecziu kuningajksztienes, idant tarnauti, jiei.
— Tai ir gerai! — atsake Glawas.
Ir iszejo idant paszaukti tarnus. Po walandai sugrižo su bausme nelenks tuosus, kurie tawe nelaimingu padare.
tilejo, tik aszaros wiena po kitai krito isz jios akiu ant jio Laike vakarienes akis jio, tartum sawnoriai dažnai atsikreip
— Isz tu, ponia, jau ne wienas negiwena! -— atsake szwiesiu plauku; žiurėjo in jin ir werke, kaip kad motina wer davo in ta szali, kur sėdėjo Ague szale kuningaiksztienes
jiais, o kuomet du jauni kareiwiai gerbesi ir rėdėsi ant wakaAleksandros, ir stebėjosi jios patogumu.
(Tolaus bus)
kia nelaimingo sunaus.
rines kuningajksztiszkos, puotos jis apsakinėjo jiems kas wei- Zbiszkus.
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STA D0WIDA
501W. Coal, Shenandi
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lit, uHko Ir M0
Jpn). lupuli“
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4JU0Z0 MOCKAJ
Lietuwiszkas Sa
412 W. Mahanoy

JIAHANOI (Iii

d

Pnsrcae
1D BEO

Kiti.
3

Ten gali gaut szal
wisokiu arielku. Ira t
k nžejga del Lietum

P.Zawad
«
Strlauses Lietuw

Sū’fiAR NOTCH,
Turi sawo irmtnir

lit nesu: šviežia i

Bvante tejšnga, mi
džiausią

ir nno]

įkalt u gausite b

AS mane gaus

P

suksimu daj<

M ir ziegorelns, i
Boteriu, tejpos-g
ridabriniu, wisokiu
piciiu, lacingelit
™ prekes, hbaj į
’risokio: srlubau:
pnjkiu riedu įlwi
du, bronzoletes

visokio pavidalo.

lo prekes:
Auksinėj jiegOr
tiri ant 20 metu
brikom gig
oidabnnej zieg
gis widurejs, gi
6 metu pariiuod
tolau.
Aiejkite visi epe
Jog jriskaa tepi
parsiduoda. '

GEORGE I
taKnhiĮiukuji,

T"

ii visi matantie jia ir

. aszaroms nuraminus
e:

CRABORIUS.

damas ta jio su Zabež-

ikriksztijimas Lietuvos
wentojais, tani Križius

DRAPANŲ bZTORAS
Antano Budrewicziaus,

wo skraiseziu! — atsa-

'aczewskis.

iwima karaliaus, kuris
niu, nes ėjo iviskupas
upas Plotko, kasztelenas
lignitoriu, dwarponu ir
Meszkawiekis ir jaunas
prieszalinis karaliaus

Katalogas Kningu.

PETRA BUBNĮ,

P0W1EAS V. OBIECUNAS,

SALONAS DEL MAINERIU PAS:

+JUOZO MOCKAJCZIO4-

ngaikszti Ploeko, tarė:
□nes, ka, ar ne?
aug ir apreiszkimu, kad szi
kalbėti, kaip tik apie medžio
irta lanke Mozowija, kurioi, o kuriosia apszeziai, buwo
eidai praspingsojo džiaugsmu,
karalius prie kalbos apie me
□ai geru ir malonum visiems
dėjo apsakinėti kur ir ant ko-,
iksztis Januszis nusiuntė viena
■stu isz miesto jio du galiūnas
Kaulus meszkom ir iezlaikidavo
•ėjo mat jiuodu paroditi kava-

veidu.
edo prie stalo, o kuningajksztieae
Zbiszkaus. kalbėdama:
del mudwieju puota bus, bet tarnauk
p kitados tarnavai Krokawe.
o atsitraukt no Agnes, o susėdus
uiningajksztienes, idant tarnauti j®1o, tartum savnoriai dažnai atsifreip
.ėjo Agne szale kuningaikeztien®
jios patogumu.
(Tolaus bus)

HEJ LIETUWEJ!^

SENATORIAUS 30 DISTRIKTL

PETr.A NAWICKA,

miai ir, nenorėdamas parodit'
ladawe:
s laiko kalbėti su mistru Ha-

■ti. Jisgi matidamas jia teip gražia,
Sraliuniuten koken, suvis nepaneAgnen, nedriso kalbėti ir vadinti
indawo. Uszsiergeliawima matit 1®

Duokit balsa del

H. K. CHRIST

ibuwome ant pasilinksminia, o ne tavo pergaminus, ve

, didžia dekingistia; jiosos žiedrio
Abudu per valanda žiurėjo flie
rs iji priėjo link jio tiktai kaip gebrolio nelaimėn ir szirdies skausmą
lislijo kad gal to jaunas kareivis
siartinima kitaip aiszkina, jog tu
-akaktinai, kad gal kitokie nepatiks

į JUOKĄJ į

_JIOTEIJS^

////Į

talsams, apsiwieszpatawusti
iVenden’as, pradėjo kas-žin
arabui, bet szis, po keliu
zkam pasiuntiniui ejna, mos
iepe sawo storu aiszkum bal

a karaliaus, priėjo link jio.
■tojo — tesulinksmina tawe Wiesi
o..........
,
kek usz gera linkėjimai — atsake

A. M. Margewicziu,

lililUiih, ta, AM Cukrus ir lt

mate, kad da iszweizejo
Buwo da teip-pat digkuriuos nuolatai uszžarste
lidžio in wisas szalis szaujio judėjime galerna buwo
giaus guodones majestotisz
isto karaliszko, kuri norėjo
s Jadwigos pamesti, nežino», ir kaip kad tvirtesniu bu
iegosia, didžiavosi tuom.
ii sustojo greta szale wien’s
u pasilenke priesz jin, atis, o potam sustojo isz szaliu
idawe pasveikinimus da su
iliu ir su didesne paguodota drebėjo no nenutilomu
ro karaliui viso labo, kurie
siais muzikes ir baubimo ka

akinimu kuningaiksztienęa Aleklies, su kuriaj turėjo per valanda
:araliui, ir pamirszo apie pasweiki
Jodei iji naudodamasi isz eumiszi-

3ALUNAS IR GR0SERS2T0RIS.

Ir Kantoras Bankinis.

nes tokiu

ejt prie karaliaus, idant pasiklo
■siaubimą. Tiktai kuningaikszrszens asztru atkirtima jauno
ant jiam apskustam, kuomet Ja
i, kalbėjo kokiu budu geriausiai
maguniu, dabar iszwidens jin tuo
ūulisten su galva, ir nairgtelejo
karaliaus, esant progai. Bet to
.lipstej o Zbiszkaus peti kokia tai
umu skambantis balsas atsiliepe:
*
elge ir iszwido prie saivens Ag-

HotellS KAZ' RADZIEWICZIAUS,

SZIPKORCZIU et-

mistras nužiurinejo ir
> žinojo ir mistras, jog
ioms.
riektai iszsitare, kadan
sikti wisam Zokonui
visaip blogai kalbėti
Templariusziis, todėl

ti teisibe,

ANTANAS

saw žaislias, artindamasi link
PUJKIAUSES LIETUWISZKA8
jio palengwele, linksmai besi----- WIENATINIS ----Is^kainio Užwejo.
i
Jeigu esi kankinamas kokia liga, tai juml
sukindama aplink, bet paslap
užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy*
ežia pakasinedama palengwe
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy*
-*^8^
d ym a kožnos ligos kuria priima ant gydymo,
121 E. Centre St. Shenandoah, Pa.
le žmogaus organizma ir dari
už $4.00 ant menesio.
Szposininkai
nekarta jiam
Sngar-Notch, Pa.
Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyriszdama saw kelen link jio,idant
kūmo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne prikiszdavo:
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs,
netikėtinai, isznežiniu stverti
Parduoda CUKBU, KAWA, HKRBATA, MESA
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
— “Tewe Antanai”, kod lMILTUS lr wiska ta kaa Ira del žmogaus rejkausz gerkles ir pasmaugti. Su
gus? Ar turi prac‘a atminti, galvos svaigimą,
(Inga. Tejpos-gi prie vietos randasi KALUNAS su
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu gi ueiszgeri czielu juriu?
nllžlniszkals stiklais, szaltum alum, visokios
vis to neprijautė Antanas,
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
— Del dviejų priežaseziu trielkos ir pujkiu cigaru. O prick tam parduoda
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki*
kaip
neprijauezia
visos
nutu

SZIPKORTES Ir siuneze piningus ft> visas dalis
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- ateakidawo jis. - Pirma jog
vieta.
WISI PAS MRAZA.
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szalkusios ipatos, nes linksmas gi
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir juriu vanduo del manens la
Didžiause
Lietuviszka
Agentūra
wenimas nedaliaidžia jioms pa
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą
Geriause Užejga del Darbininke
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, bai gurus, o antra, kad reikė
misliti apie tai, kad giltine tistriktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba
— PAS —
PANAMA
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuros, arba tų jin sutraukti in pleczkas,kas koje ant ju labjausiai. Wieton
I CoLou
į
-^
B.
RAGAŽINSKA_^*
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina reikalautu daug darbo, nes,
m!įcs
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
ap.sireikszti tam jios artinimui Į
Gilbertone, Pa.
laikius per nakty nusisloja kas szlapume? mano burna isz tokios taures
N’e tiktaj Wlctlnej nes Ir Isz kitur prlbnwl legs i
si,
kaip
pas
kitas
ipatas
kai

Jeigu teip, tai Viropotens Co., Room io, 43
intajapajkla vieta utejna kur do t irs svetingi
EVanBurenSt Chicago, Ill., užtikrins jum negali gerti.
PANAMOS KANALAS.
po giltine, vieton apsireikszti
priėmimo Ir gaus rodą visame. 0 kos labiause
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant
Daug linksmiau bu wo pak
Ant paiveikslelio perstatitas planas Panamos kanalo, kuris
unitas alas gardi arlelkcle Ir pujkns clgaraj.
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iszjios
artinimosi
baltuosią
plau
W.
RINK1AWICZIAU8
2
'aS^,
P1
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos lausit! da, kad pradėjo bartis
bus prakastas no Coln’o iki Pnnama’i, kuriuom gales plaukti
Teipos-gl užlaj
uienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsirakuosia, sunikime, susiraukszle
ko Puikusark
f. j >,;>r
didžiausi laivai. Augszcziau ira padėti paveikslai trijų sena
lit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir su sawo žmona. Galema buvo
lus ir riginns x-i
’H-J •
jirne veido, kaskart didesne- torių Suwienitu Walstiju, kurie apsvarstė ta dalika ir suteise
Szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
Parduoda Szifsivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro tuomet mafiti tokias įveikstlel pnsin ažine--rr •
'
me bliszkime ir pavitime, kas planus pagal kuriuos kanalas bus padirbtas.
kortes aut visokiu
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pabno.
slaptyj. Ligonius per gromatas gydo su di mias, tokias komedijas graz'ias, iszszaukineje pastebėtina žo
Kanalas sujungs du didmariu. Atlantiko su Tikuoju, pertai lajwu, drueziausiu
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika kad su didžiu noru užmokėtulingas. Jokio paraszonuo ko, ant gromatu ir
di “ak!” “kaip baisiai persi žirniai sutrumpins kelia amerikoniszkiems laivams in Azija ir ir grejeziausiu.
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam miai, kad tik gaut jias matiti.
LIETUWISZKAS
suwienis wisas amerikoniszkas pristowas in wiena milžiniszka Siunczesi piningoj
mainė ? jau jis, bei iji mirs”,
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
linija, kure atsilikines prekistes wisos pasaulės.
No trisdeszimts metu giweno
nos klausimu listos.
time žmoguje apsirehzkinejo
Atsakauczlausl ir pigiausi gydynyczi*
Padirbimas Panamos kanalo, tai didis žirfgsnis Suwienitu to grejeziause ir
tarp sawens priderencziai, be
vakaruose.
UODĄ DYKAI.
tas prisiartinimas mirio suivis Walstiju, tai vienas isz tu vaistu kurie suteikineje Suw. pigiause. Iszduoda
Cfisas atidarytas: nuo 10 ryfo Iki 8 vakaro.
veik kas diena peszdawos; tik
Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 pietų.
prieszinguosia projowuosia; su Wais, galiben, kurie stato Su v. Wais, ant augszcziausio laips dostowierenes de]
tai ka Antanas buwo visuo
VIROPOTENS CO.
noru penejo jin, dare labjaus nio tolinžengisteje, kuom Suwienitos Wai. palengwele ingija tuju kn nori sawo
loom 10,43 E. Van Buren St. Ghlcaoo.in, met ir tokiam karte, linksmu
ir labjaus digtesniu, riebesniu, wieszpawima ant pasaulės. Kanalas atskirs Peitini Amerika dali lietuwoje kam
szposingu, juokdariu, kuomet
parvesti. AViskas tejsingaj dirbasi.
weida jio nudažinejo kaskart no Szriurinio, turės 4S1 milias ilgio.
pacziule jio dūko isz piktumo
Tejpos-gi jago kur draugiste rejkalauje pujkiu Szarfu
labjaus raudonai melsvumu,
Špilkų, Juostu, Kepurių, Karimu ir t. t. taj tegul raszo pa
ir rustibes.
GROSEltoZTORIS PAS
dare jin juokingu, pute ant
manė o aptajkis preke kas ka kasztuoje.
Buwo tai boba, trumpai pa
W. tahictis,
jio sawo nuodijeneziu kvapu
328 W. Centre St. Mahan-y City
sakius: bent boba; nors buwo
ir davinėjo iszžiura dideliai 323 E. Centre, Shenandonh, Pa.
VVisokie sutaj de
V?
wiru ir wnjku, tej tai tikra giltine, sausa, kaip sveiko. Matant Antana vieton
Szwieii Walgomi Dajgtai kajpo:
Dae d i fartapijona.
Posg’ da’b'Daj J|a kurtas, bet buwo smarki ir nuliūsti, vieton pajausti sawi606 W. Center ui.
Zoseli: - Mamite, ka wejke
//
bužėj, wirszutinej i szarpi moteriszke, kad ženge
Jago atra Dlewas paszaake in sawo garbe,
je pasigailejima del jio, rejke Teipos gi gali gaut visokio kvepeuczii aniuolelej danguja.
egul gimines, arba prletelei uebasanlnko nasi
WIENATINIS
LIETUWISKAS
apatinėj milr ki ■• - grindis dundėdavo.
tabako, plonu popierelu ir gatavu giliu
laoda pas teisinga Smogu, o ne kur kitur.
jo linksmai juoktis.
paperoeams o ir maszinukes dirbimo pa
Motina: - Gieda ir graina.
\Jp k ' npikakles, n a ke »
Arklei SatKBt,
Rigina.1 paikoj,
Giwenima sawo ware ant au
peroau.
Silkes riebios ir baltos io?
Jaigu
Antaniene
kalbėdavo
nektftezos ir t.
Europos pargabentos.
3-82-OC
bal Les gedausiu fabriku, pulkel padabint
Z. - Ar ant wargonelu ?
ginimo wisztu, kuriu visuomet
medžio,
—
Fdektam
ra speclalnu gra
fjli j SKRIBELES .V1S0K turėjo ant sawo mažo ankszto jiam: “Palauk, palauk.....
Tewas atsiliepe: - Ne, tikir ae buaa jokios »urbacljos laike sabrI
IR KEPURES
j
WLska
padar
plgsllrgraie-cui
truks tawo tas pilvas, pamaW. RAŽUKA, 7 Washington St. NEW YORK.
taj pekloje ant wargonelu
fjįr
Atejkite wisi! o kn kiemelio po keloleka dasetku tisim kas bus toliaus”..... kal
TAOU watuojete in ir isz Ameriko in Lietuva taj galima gaut lajwakortes pigiau
J kajp kitur lr w.sus bankinius rejkalus atlikt, taj visada nusiduokit pas mane, ba
czirszkina...
"W1L
atejs, taj nupirks p
kas jiei
atneszdawo
gera
pigiau kaip wisam New York'e užlaikiau gėrimus puikius ir valgius su nakwlne,
bėjo neveltui, o pasakius teisi
niekur tejp pigei ne gausit. O po daug kurio norite važiuot be mokėjimo piningu už
jej ir džiaugsis- isz pirkimo
kolone taj asz dastatau už darbininkus ant szinu dlkaj. Telposgi isz mano affiso
pelną.
Tarp k a j m i n u.
galima gautie darbus in vieta o ir rodis galima gautie visokiuose rejkaluose.
ben, kalbėjo teisingai, nes ma
• 0EBIAUSS UŽEIGA PAS •
Temiklte
mano adresa lietelis randasi arti Castle Gardes — ejnant pas mane — jei
Jaigu l>ur aplinkinėje kas
koks apgavikas norėtu westle kitur taj ne ejkit igi mane daslgauslt.
— Toji Szimonieni negali
tomai ji prijautė tai, ko Anta
Su guodone W1NCAS BAŽUKA8.
keldavo koken puota, ten jau
Isz Mahanoy City, Pa.
Ruski, Prūsinėj ir Turkine]
liežuvio už dantų sulajkiti.
nas negalėjo, ir todėl rustinosi
*
<% &%%<
_ ANT —
t g- a
_a. a turėjo būti augintine ■ ponios kad jis suvis apie grumojeuti
118 N. 4-thSt.
Cor- Berry St
— Ka ijje sulajkis, kad jo
PAS
Antanienės isz Užveja, arba
BROOKLYN, N.Y.
sios diedas wisus prieszakinius
pavoju suvis ne nepamislija,
ALUTIS PUJKUS. ABIELKELE GEBA. CTGA«
bent desetkas kiausziniu no
BAJ KWEPENTI. AT8TLANKIKITE WISI 0
užimtas nuolatai saivo linksmi Kožnas jin gal pažinota, ira Kontrakloriun dantis ižbeldi.
601 W. Mahanoy St. Mahanoy City
Ghnina
Agencije.
Kantoras
Bankinis.
NESTGAJLESITE8. *
1-14-8
jios
nupirktas.
ir
stati
toj
u
m
hrekerin
• risiato CIGARUS in
bemis.
Budo, buwo tai moteriszke
Bajmingas.
wisun saltinuB pagal pre
NAUJAS
ke. Ponnj saliininkaj
II.
— Ko Juozuti verki?
priwnlo pas mane atsi- netingine, tiktai tureio ta ida
Sztai
praneszcžipjimas
Anta
lankit o ] a-akis witiem kad mėgdavo nuolatai barti
— Asz
bijau, motinėlė!
1118 Carson St. Telephone 309-2 S. S. Pittsburg, Pa.
jog turiu geriau sius
cigarus.
j. 10 0
sawo Antana, nes nemėgdavo nienes neužilgo turėjo iszsipilPrasziau tewo, idant pawelitu
Maldų Kuingos;
ji juoku ir linksmumo, todėl diti. Antana urnai dalipstejo
paeziuotis, o jis bajsej perpiParduoda szipkorte b ant wisokiu kom
Aniolafl Sargai, — iabaj paranki kningeli et
paniju ir siunezia piningus in wisas datas
girdėdama Antana besijuoken apopleksija. Nustojans val daugėtu maldų rejkalingiausiu, su ražanczeji kias, pasaki,, tu hieliau ne ne
swieto. Tejposgi parduoda visokias knin
džios visame sawo kunia, kad “Kėlėju Krtiwlnajs“ arba stačiom “Graudžeji
gas histor’mes ir mahfakninges.
Kum
STA. DOWIDAJTI, ti ir besilinksminanti, piko ne rankos, no kojos pajuditi Werksmaj“ ir tt. pujkej apdurlta . . 50c sapnuoki api taj, ba asz tawe
baisiai
ir
murmėjo
tiktai
saw
Balsas BaliuidelcR, — arba mažas ezaltinlą ant sausu
jum
wsjfcszcziot pas jwethntauezius,jagu
pliniu ižgujsiu. 601 W. Coal, Shenandoah, Pa.
negalėjo, reikėjo atsigult in lo pujkej apdarita su apkal. kampajs Ir kabute
turi sawo Lietuvi. Renkite saviszki.
AIub gardua ir nuolatOB tzviežes, wiao po nosia, bet kad ne buwo swe
Taj ka asz dabar darisiu kajp
kasztuoje
....................................
Tejposgi insekuravoje virtis dajglus no
kloB arielkos h likerej o ir kwepenti ežiu, tuomet iszskaitinedawo va ir gulėti jioja per dienas. Halas Aukso Altorėlis —....................
, so. sapnuosiu ?
ugnies iszmajno piningus Rusbzkusir
„
„
zalat. lapuj su apkallm.
65c.
cif&raj. Km už^js taj datira pikiam
prusiszkus ant Amerikonisr.ku. Atims isz
Antanėliui “wisu szwentu litą Da vienok jis sawo budo links
„
n
žala lapuj in ekura apda.
75c.
priėmimo.
Lietuvos dalis arba paskolina piningus
„
„
bu Hzargauii apdarlti . .
81.00 Sunkus giwenimas.
nija. Sunku ta wiska aprasziti maus neatmaine. Nejudintas
„
„
eu abrozelejs ant apdar.
60c.
padare Doviernasti ant vedimo provu
Jagu nori, idant aplajkitumej wsrta tawo
— Juk tu ir tawo brolis taj
pandavojhno narna ir 11, tejp kajp kraja
ka girdėdavo no jios Antanas, protas apopleksija, taigi svei Pagerintos (>lesiiilu Knlngos. Kurios brangiau
piningu ir palengwinlma ant:
sius Giesmes DIevuJ ant Garbes ir Prusu KaraR0MAT1ZM0,
SKAU8MA GALW08,
kas,
negalėjo
nurimti
be
links
vas lejantas. Jagu katra isz Kasteegardes
listeje esantiems Lietuvninkus ant duszios esate dwinukaj ?
ale tiek to, nes neviena motere
SKAUSMĄ STRENU,
norės grąžint atgal arba turės koki erge
Lietuwiszkas Saliui at le ira panaszaus budo, pertai minimosi su sweeziais, todėl su iszganimo, po drauge su maldų kningomls ku — Tejp, ant nelajmes?
SKAUSMĄ KAULU,
Ii, taj tegul szaukesi prie manės o asz
rluose ne tiktaj senos, bet ir naujios Kalbos ran
SKAUSMĄ SPRANDO,
412 W. Mahanoy St.
ira. Del Lietuwiu Evangeliku ir LuteroBa tewas negali grejtaj susi
visom pajėgom pasirūpinsiu iszluoeuot.
IB TRAUKULO
ir nevienas isz guodotiniu skai didžiu noru bent, klausė, pa- damos
nu. Apdaritos in skūra, storaj zalatintos so
Taj nusjkie in sztora, pas sawo Tautieti lr pare]
Szelpkite saviszki.
MAHANOY CITY, PA. titoju lengvai gales dasiprasti tempens ausis, kaip wieszbuti dwiem ka utem pujkaus darbo .... 2.00 žiūrėti katras kadaj kokia klas
kaiauk ZMIJECNINKO kuris ira padirbtas aptie
Evangelijos.—ant nedelu ir visu szveneziu isztlkoje dede Groblewekio Plymouth's Pa. Paleo
ta, ka nes apliaisime,o ka nuo žmones linksmai kalbedawos, eu metu........................................................... 50c. ta padaro, taj kožna karta abu
gwins taw kožname karte.
Jagn sergi ant:
skambindami
stiklais
ir
juok

WIDURIU, KEPENŲ,
AEUA KBAUJO
du
musza.
Trumpas
Katekizmas
—
pagal
Iszguldlma
kun.
latai gaudavo Antanas no sa
pirk
EGU1TEB0
NO.
1.
prigelbes
kožname karts.
1‘ilakauckio eu nekureje naudingąja prldejiniajs
damiesi.
Duodu parauks ižgldlmo Drugio ir prispuolo.
kas.-.tu >Je............................................................ 25c.
vo drauges giwenimo, usz ka
Duodu
paranka
Ižgldlmo
no
Gripo.
Da iszpradžiu nežudita’vil Uiveninias hzganitojaus—swieto Wieszpaties
jis vienok niekad tikrai nesimusu Jėzaus C hristaus.............................. 75c.
Jagu nori gautie tikros
ties, kas link algawimo bent
rūstindavo.
Hadonas ar a dangiszkos gidiklus del žmogaus
Traj aukos
kiek pajiegu ir valdžios kojo kasztuoje........................................................ 1.00
Taj praszlklo tosios ka Aptiekorte GROBLEWS
— Palauk, palauk - reke
tialdu IVajitlkelis
........................................... 25c.
KIS sudirba. Ira taj sudirbta isz wisokiu auguoiu
šia, bet netrukus pasirodė, jog Garsas apie bajsil»es dienos sūdo ir kankiniinaj
Ir ezakniu Isz dewineriu dallku sudėtos isz 27
moteriszke inirszus kad wiras
pragarinej....................................................... 50c.
■kajp taj sako eik po 27) ant swieto geresnes
tas wiliojemasis buwo weltu. Kauczes
Wicsip. Jėzaus—arba diowobajmingi apnepaisindams ant jios pamo
Trajankos Deskside.
“Antanėlis grūdais penėtas” mislijimaj apie Kanczia Jėzaus Christaue del
Aptlekorls Dudls Groblewskis kajp Jau del
kinimu, juokdavos szirdinkiekvienos dienos par isztisa gavene . . 35c.
kožno žinoma, ira vienas garsingiausia Aptleko
turėjo dienas ir naktis lovoje Giveniinas paifijmlnto Klemenso . . . 85c.
rlūs tarp muso tautos czionais Amerike. Tejpoegi
gai. - Juokis, tu juokis, ne
H Įsu metu GlvenimaJ Szventuju—susideda isz
ira del kožno žinoma, Jog wlenas geras aptlekorls
liaisti viena po kitai; ežia da ezesziu didelu kningu. Ne apdarita . . 3.00
žino ir ženklina daugiau kajp 1U daktaru ne fine
trukus
kitaip
iszsisziepsi,
KatcklzniaJ
16c.
paglalba del susirgusios žmonijos. Del togl Jagu
bar gulėjo, nei kelmas kokis, Kauticzkh — ............................................................
.
.
.
kad nieko neteksi, nes wiska
kada Jus Dievas tejktnsl dalipstet kokia liga, tai
kad ir ant kito szono patsai Kulnga giesmių—arba kanticzka
tuojaus nusiduoklte ant rodos p*» JŲ1----- j
prajuoksi ar su sawo linksmu
Graudus WerksmajALBERT G. GROBLEWSKI.
apsisukti negalėjo be pagelbės
Ill Kalu SA arte kax 110*.
flya.atb, Fa.
mu paliaisi ant wejo. Truks ta
paezios, jau ir jio minkszti
Del zobowos.
wo toji taukine.
Kabala—au Salamono nose . . 25c.
Tikrai pirma Lietuvri- 'ka*Įįt
szonai suskaudo jiam begulint,’’ i Mbraliszka
Uguldimassapnu—
j
10c.
— Kas ten taw, mano lent
4-K
CZ1M \
Ten gali gaut szalto alaus,
nes lova galema buvo perklo
LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
galį
atkirsdavo
Antanas
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO!
Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
wisokiu ari eik u. Ira taj geriau
Del
loszimo
teatru:
ti jiam vos karta ant sanvaisziandien szlo laikraszczio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra
Mes esame seniausi laikrodžiu prekejai, ir szis
juokdamasis. - Pabandink tik
laikrodėliu pardavėjai neinsten/jia ku mumis konkuruoti.
dabar kiekvienam prieinamos. ir joki kiti Inikro
LobzowcnaJ—laba] pujki drama iez aplinkines
ee užejga del Lietuwiu.
'xfiOTt.
Užlajkau Rzwl<«*’a Ir ■— i
puiku Dickens lenciut/eli su came o prie ryriszko, M coliu lorgnette prie moteriszko laikrodėlio.
tęs, kadangi sausa pati nepa- Krokawo viena kningeli 10 centu o 12 kningelu
Prie kožno pirkto laikrodėlio pridedame dovanu
dc
>:0t *9Z Stalupienu Eilu *
tj
No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztai geriausio darbo, hunting, nu
teip nupenėti savo visztas o
del cielo teatro
....
1.00.
NO. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Huntlnc luksztai. Ausine užsukušutę užsukamas ir nustatomas, vyriszl*Ll tllyl' T *8Z £*r*au81u Bravorą, geriau**
jiegdawo pati jin nukelti no SlberokaJ
mus
ir
nustatomas,
vynszkns
ar
mokas ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 3 luksztai isz extra gryno aukso
—Drama 4 aktuose
Dckltnel,
o
ir
su
wlaoklomi"
žole
pamatisi, kiek pelnisi.
teriszkas. Iszrodo ant $25 Auksinio laikrodėlio. Gerai akmeniuota intfvisa amži. Tikrai Amerikiszka maszinerija su naujausiais pageri
lovos, o rejkejo prasziti ketu- Naminis Pleperls—Juokinga drama, viename sziiu-rija. nustatomus teisingiausiai par.-lo luiGvarancija ant 20 metu, tęsęs
mis Tejpoegi kwopanczlu Llrara
nimais. Iszrodo kaip $100 Auksinis laikrodėlis, nustatomus. Puikus isz
...
.
10c.
ka. Kiti pardavėjai garsina tokius po 83.50, ^|usu preke $2.98.
!sz Rusijos ir Turkijos, ir Užkandalas etowl pel
puikinusiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo.
Gvaranciia ant 25 metu,
— Kad tu tiek pelnitum sa riti kaimini! viru, kurie vos atidengime .
kili parduoda pu MS. S20. (25
Musu preke $ll, jM).
visa diena ant stalo tajposgl duodu Lletuvemt
No.
214k
Dvigubai
paauksuotas
’
>
žsuknm
“
s
V
nustatomas
vyvo darbu kiek asz, tai but‘ kas
a
nszkas ar moteriszkas, hunting. Isz
sisokes rodąs ir ne tajmeje kiek galėdama!
No. 7 Tikras Nikelinis
Be virszaus . Ausute užsukamus ir nustatogalėjo iszkelti Antana.
’ mas. vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
Istorijos.
rodo kaip $40.00 auksinis laikrodėlis. Tikra Amerikiszka maszinerija,
pagialbstu tik ne pamlrszkit ežio numato.
Gcrlauses Lietuwiszkas
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszinerija.
pilnai akmeniuotas, nustatomas. Puikiai irra-Gvarancija ant 20 metu,
kits! Neužaugtu tav toksai
A k Ivor istorijon—
.
. .
ŽOe.
vlruotas. Kuotikriausias laiko rodytojas. Ki-__
,
...» ...»
Wienok linksmumas da jio Nevaloje pan Maurai— , ,
1851 & 2-nd STR.
PHILADELPHIA. PANustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikroGvarancija ant 5 metu,
S(H.
ti garsina toki po 84.49, 84.75. 81.95 ir lfo.50, MllSU preke $3.98.
pilvas, nesigirtumiai savo dig
deiis ]>|I1SU preke uį; vyriszka $1.1)8, mot. $2.98.
S£e
neapliaido, nors ir atsimainė Markus Ir Aurcllanai— . ,
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, ?u cuuktuls pitmwszlmius, dailiais
No. 3. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyriszkas ar moteriszkas, tikrai
a
luksztais.
puikus
laikrodėlis.
Ausute
nelnlszkai Malūnas—
• «
SSe.
vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
tumu, ale gaus gala tas tavo biskeli, kadangi
LABAJ PUJKEJ PADARLT1
užsukamas ir nustatomas, vyriszkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo
baiminosi Tris rralkljoiaj .
gute užsukamas ir nustatomas, pilna! akmeniuotas ir su grynais ame 1.
•
ik.
$45 Auksinio laikrodėlio. Tikra Amerikiszka maszinerija. su dauge
kiszkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus.
PAWEJKSLAJ ISZ MAŽO
SiiGAR NOTCH, PA.
digtumas, sudžiuvsi, sudžiuvsi paezios, isz kurios pasijuokt TrlipuJkloH istorijon— 1 irlanda, arba nekaltlo. ant
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu,
Drūtas
ir
ilgai
gali
laikyti.
Geresnio
negali
gauti.
Kiti
panaszius
parduo

NAT ItfDELO.
suspausta, 2 — žmogelis, kuria norėjo turėt
ko. Kitur parduodu po (6.60. (T.25. (6.50
Musu preke $5.25.
da
po
85.25,
85.75
ir
86.50.
Dill
SII
preke
$4.50.
Turi «awo krautuvėje viso da labjaus negu asz, palauk,
Nano
dirbtuvėje dirbąs! pawejks'aj tikta; su
daug piningu, — 8 Kaa padarl geriau ? . . 25c
No. 4 1+k Dvigubai paauksuotas ,s“ ir«ui>tais p»puoMim«įs.
dabar jau nenorėjo, o turėjo Tris
ilieiine farba, pastelinėj ir kas nori turėti pujkus
No. 9. Grynai Sidabrinis, vyriszkas ar moteriszkas. ausute užsukamas
a
tas su Peru Diemantais, Rubinais, etc
aplsakon,—apie Piningoj gahvažudžej. ir dideli sawo pawejksia. taj isz mažukes fotocra
'
’ ir nustatomas, graviruotas ar lygtu. Hunting
kiu mesu: šviežia ir rukinta palauk. Antanas užraitojens
puikus luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas,
djos, kad ir ant blekos nutrauktas, mano dirbtu
luksztai. Padarytas isz grynai extra kalto sidabro, su tikrais amerlklszklausit, kaip klauso kūdikis Itažancziue ižgelbeti no emertleo. — Apie Sz vvris/.kas
ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaipt-M Auksinis laikrodėlis.
aoJsdirbąs! dideli pawejkslaj kokius kas nori su
kais viduriais, pilnai akineniuotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tai
Kristupą
...
...
15c
Maszinerija tokia pat kaip No. 3. Kitur toGvarancija ant 20 metu,
Bwarste tejeinga, mesa ka gar rankovėm, rodidamas jiei sa
■visokiu apredalu.
Ir sluncziu in kraju be reni t
viena
isz
didžiausiu
musu
ofertu
tame
skyninun
OK
motinos.
Istorija apie Ali—Daba —ir 40 razbajninku 15e
kius parduoda po(o.T5, (S.00, so.25
Musu preke $5.75.
riuje. Kili parduoda po«». 810. 812.
1UUSU pTOKO TtfU.JO.
pagal geriause spasaba. Turiu mano dirbtuvėje
džiausią
ir nuopujkiausio vo stora minkszta ranka atsaKajp Ingit piningus—ir turtą
25c
portretus Witaudo,
Adonio Mickewicziuue,
NO. 5 14k Tikras auksu lietas, Puikiai eravlnioUs. burning. Aus..No. 10 Kalendorinis laikrodėlis,
cyri.^iu. Parodo ralanda., du(Tolaus bus)
U. Sinkewicziaus ir kitokiu didvlru gatavos, kas
te užsukamas ir nustatomus, vsrisznas, menesius ir menulio atmainas.
PrlcjglauncH Mokslas—Angllazko liežluwlo N
ori gali gauti.
kas ar moteriszkas. 2 luksztai storo ervno aukso. Niekados nenusiszers
Deszru niekur tejp pujkiu ui kinejo:
Luksztai isz Juodooxiduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visados.
pagialbos kito
.
.
.
1.01
Tautieczej!
nesiduokite
bile kokiam fiuzerluj
de nenublanks. Iszrodo kaip $60 Auksinis laikrodėlis, su daugeliu akme
Yix tai vienas isz Puikinusiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais,
Tūkstantis naktų Ir viena—ArabiszkOB Istorijos
kurie ne sztant padaritl pawejksia kajp rejke.
nų. grvn&i amerikiszka maszinerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu.
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiauskii parodo. Kiti parduoda po
— Žiūrėk, tai bent sparnetkanlu ne gausite kajp pas jii
Pukstanczius pawejkelu jau pristaczlau del
o talpinami tosioB pasakos sunaua . . $1.0(
(ShJtir.a.K.so'.'Kso“““1' h‘“•"“"“Musupreke$6.25.
8io.80.8i2.50, 815.50
Mu.su preke $7,50,
■visokiu ipat u ir tas taj ira geriause paranke o Ir
I.ietuvIszkas Pasakorln—
.
1.21
Mes t>arduodani*tavorus"pilnai juos gvarantuoduiul. Kam laikrodėlis nepatiki, nrras jame kokia yda. atmainysime ant kito. ur)»a pinigus sugražinsime.
' lis, nagi mamute, pasakik tik
lawininkaj fotografiniu dirbtuwiu man darba
um> Pasako*—................................................. <5e
Jie. c I unmn (IK CIIINrviSMg C n n »•' 'i:r'i:""dnarimo pinu užmokėjimo pinigu, bei czli. pirkėjus užmoka tik Expreso. kusztus. o Jei
lawedineje.
Tautieczej szelpklto sawiszkl.
_
Su szita pe MLinksma
kdresawoklte:
Walanda—1899 meto, dideli BueiuU 3 V INU b LAIKnUL* t LIUo olU niLZIAIVl t L. U. U. rnstu laikrodėli ne tokiu, kokiu mes paduodame, galt sugražinti musu kasztais. Jei pinigus prirai,
ar
tu
nupenėjai
kada-nors
AS mane gausite wisokii 1
]
siunezia
kas
drauge
su
orderiu,
duodame
DOVANAI
puiku
bnktini
peili
ir
visus
expreso
kasztus
mes
pats
apmokame.
B I K 0 t A GANO,
ll
czeti gali pa- kninga, talpina Rawije: dtvileka ilgu ir pujkii 1 ./.m noncoiimTi- Paduok savo pilna adreso, paženklink numeri ir preke laikrodėlio, koki jus norite rynszka ar moteriszka. diduma, ir paduok
viszta, bei žasi, kad tokis
782 S. 5-th St.
Philadelphia, Pa.
Istorijų; pujkiu pasakų trumpu ir ilgu, wis<
KAIr vnUtnlUUII. arczjuUslo Expreso o.Usa. Kur nėra Ex'VeSO ofiso tnl suvoit pinigus paslunsM -"gistruotoj gromatoj arba iszpirk Noauksiniu dajgtu: ziego- teip
'
Skulkino paw lėta atsilankau kas tris ncdeloa
ženklint savo kiu dajnu ir ejlu suwirsz HO, apie 16 pamokinai ■ nev Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili pusiunsimo per pucz.a užregistruotam pundely). Jeigu Jus pirkaite at syk szeszis vienokio numerio laikro- r In
butu sparnelis, kaip mano, o
apsirinkau tajees vietas kuriose priimu ord
ežiu ezmotelu; 20 akiwu ezmotelu; 5 moraliszk
■ius: Sbenandoah'e pas: Ch. Radzewiczlu Ir
VIENA LAIKRODĖLI. .žrrfiūlaikrodėlius No. 1. ia! gausite prie to [)Y-1 ?rof.
riu ir ziegorelus, del viru ir jug tu nepeni manens, asz pats
kningas, gro Bzmotelej daugibe visokiu pavejkslu, ir n. IfeeDYKAIS
J. Zemajtl,
' KAI VIENA LAIKRODĖLI S’°-3- Niekur nepirk kitur laikrodėlio pirm negu pamatysi musUzklus. Per UI užozedyslte daug pinigu. Szlos prekes
mažaj Juokingu pasakajczlu
Mahanoy City pas: Prof. J. Jurgelewlcziu,
moterių, tejpos-gi visokiu ■
matas,
kalnierelus,
marszkinus
lai
visados
bus
teip
žemos,
lodei
liunrk
orderi
eziandien.
.
n
Kaaztuoje toji kninga tiktaj
.
,1.27
o
ar
gal
pasakisi
nemoku
to
ta
Gilbertone pas: B. Ragažinska,
Atlas Jewelry Co.,
19 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III. S
sidabriniu, visokiu špilkų, sair t. t. Prie peczeties randasi PamoksloJ—gražiu žmonių per K. Totorių . . 5< L
Minersville pas: p. Stravinske.
—
-i
.1.1111. .i
--------------- -------- I
25c
gucziu, lenciugeliu ant ■viso vo darbo ? Tik buk gera, o auksine plunksna, alawelis ir Duktė mariu— ....
1 Žlliintajtc liažnlczlojc— 2 Sugertuwes trauklje
kios prekes, labaj pigej; žiedu asz ir tave teip nupenėsiu.
bonkute atramento. Adresas: 3 Alute duktė kuningajkszczlo Kerniaus — ii
visokiu: szlubaunu ir tejp
Sene dukdama isz pasiutisz W. D. BOCZKOWSKI, 4 Boksztas ant Dago......................................... 25c
Malūnas glrrlojo
.....
35c
pujkiu žiedu del viru ir mote kos rustibes szauke:
1 Istorija ^Vargdienes, — 2 Mejle kūdikio, 5,3 W. SPRUCE STREET,
8 Paminejimaj Wiadlin. Solowiowo . . . 25c.
rių, bronzoletos ant rankos
— Ka tu czion da ma pi lki
NeužiiiokaniuH Žiedus— 2 Meluzinas pujk
MAHANOY CITY, PA. 1 Istorija
lenciūge!ej ant kaklo, auskaros
visokio pavidalo. Szitaj ma szineji nedorėli, penekis ir ga
—
la tu gauk su sawo tuom pil
no prekes:
Tc,jpos-gi.
58 Hill St. Cleveland, 0.
križelu pastatomu ant stalelo, ir wisokii
Užejkite visi Lietuvėj ant gardaus aiarzlo Ir
Auksinėj ziegorelej gwaran- wu, kuris truks, kaip maiszas Daug žmonių serga ant poliucijos, kuri Turime
kitokiu križeliu pilka inamu ant sienos tiei
feros arielkos.
Apart (o gausit visokia rodą
titi ant 20 metu isz geriausio su žirniais.....
Iowa ir nesziojumu ant kaklu arba ražaneziaus
rūkaluose sudo ar ape darbus. Jagu kas Ini kur
pasirodo laike miego arba prie nusiszlapini
Szkaplieriu krajuwu po
.
.
.
10c.
rlbaslt ne užuiirsiklt ape savo tautieti.
fabriko no $16 ir tolau.
mo,
ir
jeigu
isz
te
neaigidis,
ji
neapleis
žmo
Tikrai reikėjo stebėtis ma
Medaiiku wisokiu ir abrozelu in kningas.
Sidabrinėj ziegorelej su El tant Antana beveik su kožna gaus kankinusi. Žmones turinti ta liga ken Kažancziti wisokiu, ant siūlo suwertujr ant drate
cziabemitga,
galwos
skaudejima,
pilwo
už

kukiniu gintariniu ir aliwlniu, no 10 centu 11}
gin widurejs, gwarantiti ant
Daktaro Moreau'o
poros doleriu ir daugiau.
arba netrowinima nerwiszkuma.
5 metu parduodam no $Q ir diena tunkanti, kaskart buwo kietėjimą
Gramnicziu
balto waszko po 15 centu už viena 11}
storesnis, kaskart raudonesnis, viduriu ir nugaros skaudejima ir apsilpneji 1 dol. už. pora.
ir Pennyroyal Pijuos.
tolau.
ma litiszku kūno daliu. Jeigu tokiuose atsi
Motinos Diewo ir Szw. Juozapo —
dwasawo, tikimuose reikalauji pagelbos, nesiusk piuin PawejksleleJ
Sau^latLfffa <r Geriausia
Atejkite visi o persitikrinsite, kaskart sunkiau
Wieezp. Jėzaus ir tt. isz purceleno, laba) grąžui
Franciižiszka gidunle motariv
wlsokla preke; tejposgt Ir sudelej de)
jog viskas tejsingaj ir pigej kaip kad pritroszkens. Buwo gu, bec raszik pas mane indedamas murkt pagal
SI tubaxell. Drnteinainia
szvento vandenio ka prie duriu arba ant sienos
o asz atsiusiu tau nprarzima isz kurio tikiai
linam Bazeli po 82 priaimiss
parsiduoda.
tai vienas isz tu nepaprastinu iszsigidisi. Adresą wok:
pasika' ineje.
per paczta. Adresas Dr. Moreau <t Co., trow*
Lik torej stiklinėj ir wallnej tabaj pigus už pora
Bros'. Bldg. S. Clinton Str. CAtoapo, ZU.
prajovu, arba apsireiszkimu,
JOHN WASEL,
kaaztuoje.................................................... 25c.
Ant pardawimo paa H age n bu cha Mah.CIty.
Poplera del raszimo gromatu su pawejkslelajs ir
anie Krata Aptiekc-Mahanoy City, Pai isz kuriu mirtis tartum, daro Box657 Iron Mountain S. Mich
ejlom už tuziną
.
•
25c

GYDYKIS NAMIE!

auules, verkiu ir ant
■ bet neką dariti, jaigu
izaros lietos, kaip web
isz kati t jioa. Papasairi, nes nors ir iki pu
tnu bos klausiti!
ir ponios nepažinojen
inaneziu jin, kas tai do
kalbėti apie jin, Juran
i tokis ir isz kur tas ka
la sveikino ir kalbasi
tinsti in Plocka, pasikomturis isz Osterodos
s isz Toninio. Jonas
re buwo Wokiecziu, ge
patire apie wislab; isz
ariszkio kuningaiksz-

i

I
■

s.

P. Zawadzkk
BUCZERIS

R
[
j
į

Tiktai 25c.

P

Geriause uszejga
del Lietuwiu pas:

Kaži. ZWINGIEA,

NESIUNS PININGU.

GEORGE MILLER,

Diewas no nelajmes gins,
PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Ir
kajp Diewulis padės,
Draugiste szw. Franciszkaus
SUGRAŽINA SWEJKATA, NUSU.PNEJIMA3
Tuo bizneli koki uszsides. New Haven, Conn, parengi di
IK PRAŽUDIMA8 WIRISZkUMO.
T
Gido nusilpnėjimą, pražudima sekios, pražū
Turite manes klausiti,
deli balu aut dienos 4 July
Permainita diena May 18 1902. ti im as atminties ir wAas ligas saužagistes
Usz szlekta ne palajkiti,
Ira tai giduoledel nef1902 ni. ant “Sales line” par
Biįr asazierei wažiuoj€nti ifz Najorko,
wu irezistinimo KrailBa
tejsingaj
del
jus
kalbu,
60
tegul ejna ant dipo ant uKczios; Foot of \V.
ko. Susirinkkite wisi ba bus
jo. Sugražina borwa HQULIU
Ir
mokinu
kajp
galu.
wejdams ir jauninta.
23rd. Cortland t arba Derbrosses uli. Pennfajn muzika isz Hamburgo,
Per paczta 50 c. 6(ba50
aylwanijos fero (laiwelio)
Gal ne wienas pasakis,
CKKTV.
bus szaltas alutis - wisoki wal
kselei už $2,50 su gwaDel Dorincziu wazuot pasazieriniu tretini a
Jog Taradajka kwajlis;
rancije ižgidimu arba
gej ir gerimaj.
tejna tame laike ir in taisės wietas: In Penn (ugražinimu piningu. RasziVU po kningute, Tegul ka nori tauziję,
Haven Jcuntion, Mauch Chunk, LehighUszpraszo nuoszirdžej,
S'- Man tas suwis ne szkadije.
ton, Slatington Catasauqua, Allentown, Beth NERVITA TABLETS
luojaus pagialKomitetas.
Geras
žmogus,
dalibuk
tiles!
Jehem, Easton, Hazleton, Westerly, Delano Gido teisingai Pražudinima dnutumo, weriNe kas,
ant 7,58, 10,30 isz rito 5,24 popiet
Szlektoant manes ne kalbės,
cocele, paresis, paraližu ir perwirszinis nau
Alt ĮVAŽIUOSI I-V TE1V1KK?
In New York 7.58 10.30 isz rito 5.24 popiet dojimas tabako, opiunrai ba gėrimo. Per pa
Strajkas;
Ir pasakis:
In Hazleton 7.58, 10.30 isz rito 5.24 po piet czta užpeczetitam baksukije $1,00 arba o
Daugelis anglekosiu iszwaziuoje in sawo,
Nesitrauks,
Taradajka
ne
kwajlis.
už $5,00 su gwaraneije ižgidimu in30dieIn Wilkes-Barre, Tunkhannock, Towanda, nu arba sugrąžinimas piningu.
tewine dabartiniam lajke. Nes priesz iszwaAdresas:
O
asz
wis
sakisu,
Gala gaus,
Ulster, Athens, Waverly, ir Elmira 10,30
ziawimu, užeikite pas mus nusipirkt kufara
kl
NERVITA MEDICAL CO.,
Wirus mokiau,
isz rito 5.24, po piet.
arba waliza, turime wisokiu no 35c Gruber A
Darbininkaj lajmes,
Clinton & Jackson Sts.
CHICAGO, ILL.
In Rochester, Buffalo ir westus ant 10,30 Ant pardawinio HAGENBUCHO autiekoj Mahaaoy
Kol giwuosu,
Co. 34—36 E. Centre Str.
Tiesas ižgales.
City ir witosa Suwienituote Waldibu Aptlekuote.
bl
5,24 po piet.
Ne pasiduosu,
In
Scranton
10,30
rite
5,24,
po
piet.
Jau
storpilwej
bajmeje,
ki
SPECIJALISTAS
Kad ir kas uszklups,
City, N. J. - Tan
In Shenandoah, 10,48 iszrito 1,13 7,13 popi
Žinios wietines. kejBnyone
Sueja tarp sawes dejuoje;
Ar kajli iszlups,
In Raven Run, Centralia, Mt. Carmel ir Sha
WYRISZKU LIGU
palije, jog net lauko dar
Pabėgsiu,
Darbininku ingaleti ne gali,
mokin 10,48 isz rito 1,13, popiet.
kuris pasekmingai gydo liH'
baj
turi
sugajszti.
gonius, greitai, teisingai ir
In Sumburi ant kelio Pennsylvanijos gele
Ne stenėsiu.
— Ne (verta (važuoti, jagu
Ba wisi darbininku lajko
at
Kk
\ tikrai, nes turi 20 metu
— Darbaj fabrikuose geraj
iinkelio 10,48, isz rito 1,13, po piet.
Taj
ir
wiskas,
ka
turėjau
M
praktikos ir kiekvienam
in
kur
uždika
weža.
szali.
id
In Delano 7.58, 10,30, isz rito 5,24, 11, ■ 5
ejna, žinoma jagu anglu butu,
pasakiti,
ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
popiet.
*
—
Malszu
labaj
ir
džulaDa
koki
lajka
rejke
lajkitis,w
O Jus sakalelej turite klau
/
Jeigu turi kokia nors paIn Buck Mountain, New Poston, St.Clair jus be didelu piszkinimu pra taj da geriau darbaj ejtu. Juk
Bedarbes
nesibajditis;
slaptinga liga, kraujo uža
siti.
Pottsville 7,58, 10,30 isz rito 5,24 popiet.
ir dabar ne pajso, kūrina su
nuodyjima, jeigu esi nuėjo.
Darbininkaj wirszu gaus,
Be to:
silpnejes ant viso kūno
m
Nedelinis Treinas.
aliejum kur tiktaj rejkalinga
ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia
— Kajp kiszenije tuszcze,
In ParkPlacelr Delano 10,08, isz rito 5,24
Jau du nienesej strajkas,
Wisi linksmumu atgaus.
82
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus raugnis.
po piet,
O jau kajp kam nekas;
taj ir Julajuš tikas.
szyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
Tejp,
wiruczej.
Jau
jagu
In Lofty, Audenried ir Hazleton 9,47 isz
— Lietuwej czionajtinej la
garsėjusi Chicagos spėcijalista vyriszku ligų
P
Jau daugumuj dakako,
—
Da
žmonelėj
nedejuoje,
katrie
iszwažiawote
ir
darbo
rito
5,24
po
piet
k
baj malszej tūnoję, rodos kad
Piniugelu ir duonutes nete
Shenandoah, Raven Run, Centralia Mt nes ir nesidžiaugė.
gawote, taj lajkikites prie wie
d
ko.
juju suwis'neira.
C i nel 10,33, isz rito 7,10 po piet.
— Unistaj kajp galėdami
Rooms 1 to 7, 175 S. Clark St.
no darbo, ba.
In WilkesBarre. Scranton, Pittston, <iyr
Ne
diwaj
jagu
grinorius,
Monroe, Chicago, 111. Rodą dykai.
Rochester, Buffalo, ir iff kitas sza I is Westu szelpe tuosius ka neturi uszka
Allegheny City, Pa. - O- Ir akinuoant wietos apauga, Kencze bedarbėje wargus; korte
S<
5,47 isz rito ir 5,24 no piet,
Ofisas atidarytas kasdien nuo fl 1W.-L I’ancdelio,
Scredos.
Petnyczlos ir Suimtos vakarais nuo 7 iki
, New York ir Philadelphia 9,47 isz rito
ras
gražus,
tankej
palije.
majtitis.
Nes jagu senas giwentojus, 8:30. Nedaliom
Žmogus in giarbuwi auga.
nuo 10 iki t. Galima susisznekcMauch Chunk ir Easton, 9,47 isz rito ir
Ue lletuviszkui. Ant atsakymo iudek už 2c niurko
O turi bada ir wargus,
9,24 po piet.
— Jagu ira beda del ne se — Darbaj geraj ejna, nes
Ne mislikite, jog Lietuwej
CHAS.
DEE, Gen. Pass. Agt.
T'aj jau sarmata!
nėj pribuwusiu in Amerika, pribuivusiem sunku ira darba prie kitokio darbo ne tinka,
LIETUWISZKAS
k
26 Cortlandl Street- New York City
Turime senu jaunikiu bejbo
i
gauti,
tiktaj
priima
tokius,
ka
taj
įverti
paszialpos,bet
katrie
tiktaj nuolatos turi su pikiu
OLLIN II. WILBUR, Gen'r’l. Supt.
ku,
26 Cortlandt Street New York City giwena jau kelis metus, taj moka angelskaj susikabeti, o pikiuoti ir sunkej uždarbuoti
Pragert smegenių pijoku;
A. W. NONNEMEAGER, Div.Pass.Agt
T. KWIETKAUSKAS.
welej
daugibe
liungaru
ir
Itakerti - lazdų, jagu ne gali
po žeme? O ne!
Del tu taj strajkas itaedi,
South Bethlehem, Pa
314 W. Centre St. Mahanoy City
lijonu grinoriu pribuna, taj
ant
pora
menesiu
turėti
ant
Per
dienas
alkani
sėdi.
Ira
wisokiu
darbelu:
sliesoPujkei plaukus kerpa ir
i.
usz tat sunku lajkas pasidaro. riniu, staloriniu, o ar Lietuwej
Ar žinote ka padarikite,
PHILADELPHIA & READING R.R. majsziuko miltu.
jangwaj skuta bardzas.
jus nelaimingi karezeminej ne
— Biznoj labaj szivakaj ej
Spring Valley, 111. - Dar prie to neira tikia? Sure!
walniukaj
?
Inžajei naudoje kietas anglis per ka ne buna na, ipatingaj karezemose.
Ira Lietuwiu nagingu,
LIETUWISZKAS BUCZERIS
baj geraj ejna ir kas pribuna,
Nieką ne kejkite,
smirdaneziu durnu.
1
—
Wisokiu
masznelu,
skuIra
ir
labaj
turtingu!
darba
gauna,
ba
darbu
ira
wi

Tik pas saluninka nuejkite;
M. KUZMINSKAS,
k Permainita diena 17.Nov 1901.
riniu petneszu ir diržu del bri sokiu, netiktaj anglekasese,nes
Turi sawo namus ir pujku
180 W. CENTER ST. MAHAMOY CITY
Pas katra gerete nuolatos,
e
7REINAl ISZ EINA ISZ
tku galite gautie pas Gruberi, ir ant wirszaus, mat dirba nau
apsiejima,
Tegul jums nuperka duonos.
M AHA NO Y CITY:
O ir labaj pujku giwenima.
In New York per Philadelphia 2,47, 6,13 34-36 E. Centre Str.
Juk karezemoje sedejote,
ja
geležkeli
in
Marquette
no
i
greitu expresu] 8,14, 10,05 priesz piet; 1,02
Pujkios pleszkes su misingi ezionajs, o dirba ir elektrikini
Ir saluninkaj kitajp giwena,
Sawo proce padėjote;
,47 6,46 po piet. Nedeloi 2,47 priesz pie
1
,02, 3,18, 5,15 po piet.
nejs ir nikelinejs papuoszajs kele, no La Salle per Spring
Kajp taj kituose įmestuose
Gut tajm turėjote.
1
In New York per Tamaqua 6,13, pr. piei
pas
Gruber & Co.
ana:
1,02, 3,47 po pt. Nedeloi 8,32 pr. pt. 1,02 pl
Tegul dabar majtina,
Valley net in Princeton, taj ir
In Philadelphia ir Reading 2,47.6,13. 814
— Tegul niekas ne bedawo ne mažaj žmonių rejkalauje.
Brooklyne, Waterburije ir
Girtuokli wajkina.
10,05 isz rito, 1,02, 3,47, 6,46 po piet. Nedeo|i 2,47 i. rito ir 1,02 3,18, ir 5,15. po piet,
je, neilgaj kens, ba jau prade Ir mokestis neszlekta, ba mo
Chicage,
Bedes ne turėsite,
Jtfetw wisada szwieže: galwiine, werexiną
In Tamaqua 2,47, 6,13, 8,*14, 10,05 i. rito
iwine ir kiauline, DESZROS ir KUMPEJ
Taj gaueni ponaj, naje.
Kajp priwalgisite
1,02, 3,47, 6,46 ir 8,50 po piet. Nedelo 2,47 da kilti wejelis pusti.
ka ant dienos, už 10 adinu
UEwiezi ir rukiti pargabenti in garsingiausir
8,32 i. rito, 1,92, 5,15. po piet.
— Po Julajuj nakti, tarp 81.75. ant stritkelo, o ant gePilwus iszputia wajksztiIr stikluka iszsigersite.
nrdniezia.
Kas karta atejs.
Naujas trejnat, inP° ttsville8,50 pcrTamaqu
Tas ne neiks
neje,
Per trumpa kelia in Frackville, St. Clair 103 rite kokis taj newidonas ležkelo po SI. 50.
A-lia, kajp piningu turėsi,
ir Pottsville 6,24 po piet. Nedeloj 3,18 rite.
szowi
iszlauko
no
uliczios
Wieni
kitus
atlankineje.
Ne busi alkanas, swejkas
— Parapijos rejkalaj nusIn Pottsville per Tamaqua 2,47, 8,14 ir
10,05 isz rito, l,02f 3,47, 8,50 po piet. Nede Center in Salima, p. SzukajO anglekasiklose kas?
busi;
mukia no koto.
loj 2,47, 8,32 isz nto, 5,15 po piet.
Niekas!
Wisur duris atidaris
In Williamsport, Sunberry ir Lewisburg ežio Kulkos perejo per siena,
— Wesejlu butu inwales
3,38,9,11, 11,47 isz rito 2,20, 7,54 popiet. o tejposgi dki kulkos sumuszi
135 S. MAIN ST. —SHENANDOAH, PA
Juk newa bizni daro,
Ir in widu praszis.
nes žmonelėj ne turi kur winNedeloj 4 rite, 3,18, 7,54 po piet.
Pats stowi už baro,
Ir gaspadini kitajp žiuri,
In Ashland, Mt.Carwel ir Shamokin 4,00 Įauga priszalinio balberszapio czewotis, o ir daugumas weliDidžiause ir Pigiause Fabriki
9,11,11,47 isz rito, 2,20, 6,24,7,54,10,20 po
kines spawiedes ne atlikia, taj
Atsilsio ne turi.
Jagu katras piningu turi,
piet. Nedeloj 4,00, 8,18 isz rito, 3,18,7,54 ir suteszkino “Sziokejsa” stobijosi
pradėt
wesejlu.
Atliktas
po piet.
kinti aut baro. Tame paeziaSunkej pelniti turi.
Gardžej walgi pagamina.
Cigaru: ir: Paperosu
kriukis su parapijos rejkalajs.
InMahanoy Plane 3,33 9,11, ll,47isz rito,
Dawadnu wiru, wadina.
Sunkus giwenimas saluinn2,20, 6,24, 7,54, 10,20 po piet, Niedeloj 3,3b me lajke, kajp rodo per ta pa
------ TEJPOS-GI-----— Ana nedele buwo para
8,18 isz rito, 3,18,7,54 po piet.
ti piktadari szauta ir in salų- pinis susirinkimas rejkale twe
ko,
Girtuoklis-gi, kad ir razum Parduoda (visokias maldakningee Ir rqjka
In Shenandoah 3,38 9,11, 11,47 isz rito,
lingua dajgtus del kataliku. Parduoda tik
2,20, 6,24, 7.54 10,20 po piet, Nedeloj 3,38 ! na p. Zablacko o kulka pra
niauses,
Dirba sunkej o ne turi nie
rimo naujos parapijos, žmonių
taj del sztorninku ir perlonams. GfobuUa>
isz rito.
ėjo
pro
ausi
sedinezio
ant
porko;
Bus
niekiauses.
daugibe
susirinko.
Nes
mažaj
ir orderius galite pas mane raszit oorlnb
In Baltimore, Washington, South ir Wes
tus ant B. & O. R. R., Read ingo stacijos ežiu stiliaus p. Zablacko.
ka nusprendi.
Turtu isz to ne gali sudėti, Wiruczej:
kokiam liezuwi.
Philadelphia 3,20,7,55, 11,26, isz rito, 3,46,
Kokios tautos tasasaj piktaO turi gana užbaro trepsėti.
Geraj stikleli iszsigerti,
5.18, 7,27 po piet. Nedeloj 3,20, 7,55, 11,26 i
Rock Springs, Wyo. rite, 3,46, 7,27 po piet.
Idaris,
ant
grejtos
ne
gali
pašaSzuns
žodžius
girdėti!
Kas
dien wiena, o ne pasiger
Oras
gražus,
nesenej
*
pujuej
Apriesto treinai apleidže 24-th ir Chest
nut uliczios tomis dienomis 1,35, 5,41,8,28 kiti, bet jagu tas iszsiduos, taj palijo, taj po lietuj žmonis be
Ne miegoti!
si.
po piet. Nedeloj 1,35, 8,28 po piet.
piktadari pusėtinoj nubaus.
Tada piningu turėsi,
go zujkiauti, ba po lietuj weKitur giwenimas daug gėrės
Trejnaj in Mahanoy City,
Iszejna isz Philadelphia ir Reading Ter
nis,
Bedarbes nesibijosi;
Kufaraj n Waližos pigiause jej smilties ne nesza.
minal ant 4,30, 8,36, 10,21 isz rito, 1,36, 4,06
— Majuos dirba po 4 ir 5
Wisi tawe pagodos,
Kožnas žmogus ira Unksmes
4,35, 6,36, 11,36 po piet. Nedeloj 4,00, 9,06 pas Gruberi * Co.
isz rito, 4,06, 11,36 po piet.
dienas ant nedelos, - karu duo
PATĮS TAJSIKITECZEWERIKUS.
nis;
Ranka
nelajmeje paduos
Iszejna isz New York per Tamaqua 4,00,
Lajke strajko galite užezedint keliolika da inwales, ant tono digeriams
9,10 isz rito, 1,30, 4,40 po piet. Nedeloj 4,30
Darbus wisad gerus turi,
Prapult ne duos.
centu
tajsimlanii
į
utis
czewerikas.
Turime
duoda po 70 ir 75 centus, o
isz rito, 1,00 po piet.
Niekados.
Ant didelu uždarbiu ne
no 5 lig 25c už pora teipos-gi pejl-is kur maszinos digiuoje, taj po
Iszejna isz New York per Philadelphia padus
I
ir winio. Gruber & Co., 34 E.
4.30, 8,00, 11,30 isz rito, 1,30, 4,30, 9,00 po plaktukus
I
žiuri,
Czion
fri
kontri ant wisko.
30^.
usz
tona.
Pakol strajkas tesis wisiems
piet. Nedeloj 4,30 rite, 1,30, 9,25, po piet Centre
(
uli.
ir 12,15 nakeze.
Ir be duonos gali pasilikti, anglekasieni ir ju szejminams
Pujkej saw giwena,
— Pribuwusiem ne sunku
Iszejna isz Readingo 1,45, 7,00, 10,08 isz
Wisko turi ir gana.
Ir no bado gali pastipti;
gauti.
rito, 12,15, 4,15, 6,00, 8,26 po piet. Nedeloj
duosu rodą (visuose Ilguose diIsz Lietuwiszku darba
I,50, 5,55, 10,53 isz rito, 6,00 po piet.
Wiska wale dariti.
Ant kart ne rejke norėti,
— Lietuwiu ira 1 faniilije
kai no 9 lig 11 isz rito i no 6
Iszejna isz Pottsville 2,25, 7,40 isz rito,
ir 7 pawieni, gražej wisi pasiKad giara darba gauti;
Ir gala pasidariti.
12.30, 6,10 po piet. Nedeloj 2,52, 7,05 isz
lig 7.30 (vakare kožna diena.
Kaimeliu.
rito, 2,05 po piet.
elge.
Ar nusiszaut ar pasikabiti.
Geri darbaj (visur užimti,
Iszejna isz Tamaqua 3,10, 8,43, 11,23 isz
Dr. J. II. Hagenbuch,
rito, 1,49, 5,56, 7,30, 9,57 po piet. Nedeloj
Bet asz sakiau ir sakisiu
Ne gali saw iszsirinkti,
Itlione, I’tl. Taj ir Julay’ South Wilmington, ill.
OFFICE 101 W.CESTEB KABINO! C1TT, PA.
3,10, 7,50 isz rito, 2,50, 7,30 po piet.
Ir
ta
usz
pamata
lajkisiu:
Koki
gauni,
turi
imti.
Iszejna isz Williamsport 7,20, 10,00 isz jus. '
- Dirba geraj, net wiskas pisz
rito, 12,34, 4,00,11.30 po piet. Nedeloj 10,00
Jog kas czedije, tas ne
— Žitkeles nusibodo mesz- ka, uždarbej ne (vienoki, kas
Tejp, tejp, wiruczej, taj ne
isz rito, 11.30 po piet.
GARSINGOS KALimtflJCS G1DU0LES
biustą,
Iszejna isz Shamokin 1,33, 5,00, 7,00, 9,07 kerioti, rejke imtis melines pi geraj dirba, taj ir geraj uždir geriauses darbas anglekasese,
Parduodame ir siunezianu
II, 53 iszrito, 2,37,5,41 popiet. Nedelej 1,33
ba, o kajp kas, taj ne ant
Bedarbes ne bijo, - ne su
7,15, 11,53 isz rito, 4,00 po piet.
kiuoti.
kur žinonelus majnose tankej
in wisas dalis Amerikos nuc
majsto
ne
uždirba.
košta.
Iszejna isz Mt. Cannel 1,45, 5,16, 7,08,
wisokiu užsisenejusiu ligų. R»
— Žmonelėj nekurie no du
9,21 isz rito, 12,02, 2,42, 5,50, 6,15 po piet
— Žmonių daugibe prisi- akmuo uszslegia ir pažejdže •
Bus gana.
szidami gromatas indekit u?
Nedeloj 1,45, 7,25 isz rito, 12,02, 4,01 popiet sawimo net szniokszcze, kaip
ant
cielo
giwenimo.
Juk
ne
ka
kimszia, ir darbo ne gali gau
Iszejna isz Shenandoah 2,10, 5,38, 7,35 isz
2^ marke del atsakimo.TejpoNUMAŽINTA
PREKE
IN
COLORADO
prakiurusios dumples, ba jau ti.
gali padariti tiejej, ka jau no
rito, 12,26, 3,09, 6,09. 7,04 jio piet.
gi turime Kalifornijos giduoliu
IR IN WESTUS.
Trejnaj ejnantl per Frackville.
szolderis lig kirszunej medžiu
— Oras gražus, nekarszta. kelolekos metu dirba majuose, Isz priežasties wisokiu konweneiju ir Lt., del auginimo plauku irnoslin
Iszejna isz Bear Kun Junction in Potts
ville 8, 10,19 priesz piet, 1,02, 5,10, 6,46 p° pasikeli.
—
Lietuwiu ira pusėtinas tegul tiejej ir lajkosi, nes jagu per wasara, in Colofada ir wisas t-zalis wes kimo plauku, no plaiaiskanu
piet. Nedeloj 9,11,11,34 isz rito 3,41 popi e
tu. Lehigh Valley geležinkelis pardawines
ir no papuoezku.
—
Dawadni
Lietuwej
giwe
būrelis.
jauni ir da moka sziek tiek tikielus
Iszejna isz Mahanoy City in Poltsville
in ten iradgalosuž labaj numažinta
ant 6.24, po pieL Nedeloj 3,18 popiet.
—
Lietau?
ira
perpilnaj.
W. K. SZEMBORSKIS.
na sutikime, kajp wajkaj wiekalbėti angelskaj, taj isztikro preke. Apie daugiau informacijos apie ėji
Iszejna isz Pottsvilles per Frackville ant
mą trejnu ir diena ekskurcijos dažinokit 44 William St. New Britain,Conn.
nos
motinos.
gajla
tuju
wajkinelu!
17 isz rito, 4,27, 7,12 po piet.
ant wisu L. V. R. R. stacijų.
I ll Iki/.i net
U V L U'l
Lzcl j
ATLANTIC CITlįDIVVISION.
— Moteriukes
no bajWeluk didelu uždarbiu ne Pigiosekskurcijos in Atlantic City diena
ATLANTIC CITY.
■ mes pasziurpo priesz storaje
'§7.00 A. M.
10 ir 24 Liepos ant Pliila. Readingo Gele i
matiti,
*0.00 A. M.,
NO $5 101 $40 :
žinkelio.
I “Baltruwiene”, ba žino,jog už Ona Kazlawskujte, isz Kaunogub. Kasėj
•87.00 A. M.
Bile
tiktaj
giwaste
užlajkiti,
t
įSMAJNINES MASZIN0S&- >
$0.15 A. M.
M.
om
paw.
Widukles
par.
Blistknbiszkiu
dwa
Ant
augszcziau
minėtas
dienas
taji
kompa
(11.15 A. M
mažiausi ] trasi žengi ma, bus ro, tegul maloningoj atsiszauke ant adreso:
M.
Ir saules szwiesa matiti. □ ijeparduwines tikietus in Atlantic City, už
'al 10 P. M.
M. Ex.
iszkoeziotos. Geraj, Moterių
Mr. Jonas Norkus,
("99 oi)
1 įbaj numažinta preke. Tikietaj bus geri sus
Žinoma, jog czediti rejke,
no
I
’
Pi ttsburg,I'a
$10.00 A. M.
stot Philadelphijoj per 10 dienu. Dasižinokes. lajkikites dawadnej o ge‘ 2224 Tustin Str.
Ne
metiti
pininga
kur
nė

110.45 A. M.
kite ant P. A R. Stacijų apie ėjimą trejnu
Mano szwogeris Juozas Karkaza, i.-z Saw
riause iszkirsite.
$11.00 A. M.
rėjke;
preke ir t. L
$0.15 \ M.
+1.00 P.
gub. 8 m e taj Amer. tegul atsiszauke ant ad
111 15 A. M.
11.30 P .M.
O ir mažas uždarbis uszten- Pigi Ekskurcija ant L. V. R. R. in Muuch
*2.15 I*. M.
ElCO,
Pa.
Darbaj geiaj eJ- reso:
+2.00 P. •M.
10120 I’ M.
13.00 P. M. Ex.
Mr. Kazis Jundzilas,
Chunk ia Glen Onoko.
$5.00 1‘. M.
ka,
1(13.00 P M. Ex.
na - dirbo kas diena.
15.:«> I'. M.
+4.00 P. M. Ex.
Box 91
Fayette City, Pa.
Preke in tenajs ir adgalos 60c w.ijkams
+4.30 P. M.. Ex.
SEA ISLE.
Jagu
gi
wen
ant
turi
parand—
Lietūkiu
ira
pusėtinas
$4.45 P. .M.
•87.00 A. M.
45c. Trejnas iszejs itz M a h anoj aus ant 8.50
Mano pusbrolis Kazimieras Szaulinskas,
- +5.00 P.
ka.
būrelis, kiši sutikime gi isz Wilniaus gub. Traku paw. Kaszoniu
$5.00 P. M.,
tez rito o i‘Z Maneli Chunk iezejs6 .15 va
+5.40 P. .M..
101.20 P. M.
Iszlejsti grejtaj žmogeli išž kare. Ta pati kompanija lures ekskursijas
•7.15 P. M.. Ex.
wena.
kajmo 3 mėtoj Am , giweno Filadelfioj, te
$5.00 P. M.
+8.30 P. M., Ex.
15.80 P. M.
in ta paezia wieta,diena 3. 17 in 31 Augusto
iojai,
— Daugibe žmonių priwa- gul atsiszauke ant adreso;
• Kasdiena. $ Nedelionils. t Szlokii
................
lomie
dieno1902.
Mr. Anth. Szeszkauckas, [ "ęę o)]
mis. J Per Subway, (b) South uli. 1:00 ndina.
(o) South SU 4:15 (e) Soul h St. 5:30 (a) South žiawo, tiktaj majnieriam ne ta
Jagu sawo procios nesigai
51 o South Avė.
Du Bois, Pa.
St. 1:30. (d) South St. 3:30. ($) doh-rim-s ek
baj patinka ba turi patis angskursijos.
lesi;
TEAUKITE!
Tobliczos ėjimo trukiu galite gautie offisuose , lis szauditi ir in karus dėti, ir
ant 18th and Chestnut St., SM Chestnut st.. 1005
Jagu
gersi
nuolat
ir kažiChestnut St., 000 South 3d St., 3002 Market St. j karus stumti in wieta. Wargas
Katrie prigulite in Draug.
Apie daugiau informacijos ateiszaukite pas
ruoši,
Szimono Daukanto Malianoy
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai Iszrasta gyartimiausius agentus Philadelphia & Kea- Majnieriam be leberiu, ka ne duoto
kuri Iszczystis galva nuo pleiskanų, sutvir
Palejstuwu nesisaugosi.
dingstacijos arba adresawokite:
turi kaila ant bakso pagu tins plauku
szaknls. sulaikys ju slinkimą, vieton
City, o iszwažiawote in kitur,
W. A. GARRET,
—----------------------iszpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienam duosi
EDSON
J. WEEKS
Tas taj muso jaunumene taj ka grejeziause atsiszaukite
lėti.
me užtikrinimą, ir jeigu nepadarys to ka sakome,
Gen’l Supt.
Gen’l Pass’ r Agt.
tai sugražinsime pinigus. Szita gyduole yra kaip
vyru teip ir del motėm. Preke f l.oo bonka.
najkina,
— Oras gražus tankej pali- del
Reading Terminal,
Philadelphia.
prisiunsdami sawo adresus ant
Galite prisiųsti popleriny dolery prastoj gromatol.
je o ir ne kprszta - smagu mie THE ANIMATOR. 92-1 33rd St., Chicago, W
Iszweda isz kelo, geriause ranku sekretoriaus tosios Drau
wajkina;
Sudzia Pakajaus -^“ goti.
Ir kitokį ręjkalingi prietajsaj ran
In trumpa lajka, girtuoklu gistes po adreso:
— Farmerej pradėjo kwieJUOZAS JURKSZAJTIS.
dasi pas mus ant pardawinio. TejMr. B. Wiszinki,
pastoje,
ezius pjauti.
pos-gt pristatom kožna daleli maWisko iszsižada, no Diewo
308 W. Center Str.
— Žmonelu da kis kas die LIETUWISZKAS KRIAUCZIUS
szinos norints kokio padirbimo.
atstoję.
—); Skwajeris :(—
Malianoy City, Pa
Parduodame pikes, adatas, dtilus,
na pribuna nes jau sunku dar 227 W. Centre, Mahanoy City, Pa.
Tekiau turi in kur kitur nu
skreperius, skwibeus, knatus, popie.
Turedamai rejkalus kajpo ba gauti.
Atsiszaukite wisi ka nogrejPaeiuwt geriausius siu
ra ir t. L Parduodam Pkozius o Ir
wažuoti,
prowas, perraszimo locnasties,
cziause lig dienaj 27 liepos ba
tus no $12 ir daugiau.
senus patajsom.
Dorrancetown, Pa. - OPas dawadnus žmonis ap
pabudinimus ir kitokius dajgira labaj swarbus rejkalas, i
Siuwa ir drabužius del
įsistoti,
ras gražus.
tus nusiduokite pas jin.
W. MORGAN,
kožnas prisiunskite sawo ajszNiekszu ne pristoti.
winokiu wajskaww
— Lietuwej labaj gražej
<nr buwo skwajerio May ofisas.
16 N. Main Mahanoy City,Pa
ku
adresą.
(35
oj)
Piningu grejtaj susirinks,
draqgpscziu.
MAHANOY CITY, PA. pasielgė lajke strajko.

EHIGH VALLEY. NERViTA PIGULKOS.

Philadelphia, Pa. Dabartęs jau pagada.
— Darbaj geraj ejna, o del
pribuwusiu grinoriu taj suwis
ne sunku darba gauti, o del se
nu amerikonu darbu neira, ipa
tingai del pribuwusiu isz majnu, ba bosaj sako, jog ne wer
ta priimti, ba kajp majuos pra
dės dirbti, taj darbus pa
metia kelėj griž in majnas...
Kriaucziu darbaj nekas,
tiktaj katrie dirba Kiršlįboum’o werliauzeje taj darbas
geraj ejna.
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ipatos KURIOS SUORGANIZAWOJO TRUSTA LAJ.

ligas.

WINIU.
Lewis Nixon ir Irwing M. Scott ira du isz tu, kurie iszmis1'no trusta lajwiniu (lirbtuwiu. Didžiause dirbtuwe Amerike
i 'a po jin waldžia. Kapitolo isznesza ant $20,000,000.

^B.M.ROSS

J A.Mandura
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pj,womenssje prigimt
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Charles H» Woltjen,

AR SLENKA PLAUKAS

R. T. Lewis,

lt*
menulio
z=====^=^.; argai«

Pottsville, Penn’ii.

212 S. Centre ule.

-

-nsidedan'
can, ar k:

Parduoda lajwakortes ant wiso
kiu kompanijų i siuneze piningus in
wisas dales swieto.
Atima dales isz Austrijos, Prūsu
ir Wokietijos ir padaro rasztus ant
užraszimo dalies kitiems.
Paskolina piningus del norineziu
pirktie namus. Parduoda ir randa
woje namus. Peržiury sude apie sto
wi namo ar nesiranda skolų ir t. t.
Iszraszo Ditus ir kitokes swarbes
popieras kiszauteses wisokiu rejkalu.

F DuĮiiillll t
jOKtinaAas!
Dr, RKHTESO
ialilM

į, pajais
noniaiŽ
! įritu “bi

Foku, ®
kita irti

i Ir too,

Kitu in
įmena i
. ligio nar
jaWil kita

į rinkli Rhrastlsii
siniitjiai

Vingesnene ja is

iftishriasirbipis įlartoio

f,A«.Richtef&Co.r
US Peart Street,
NreYrt.

JDABAR IRA LAJKAS
8
8

I
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p Tinime daugibe wisokiu (vežimu-i
Aku del wajku,kurios turime kanecz!
epardiiot. Wiskas muso sztore ira'
. ^sumažinta kone
I
pUSE pREKES
j

O
<5
9
g

RWisoki naminėj rakandaj, karpetaj
čir peczej. Tejpos-gi turime pecziuj
iiisz antros rankos kone nauji.
<
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Richard Guinan,
^201-205 k/. Centre St.
MahanoyCity,Pa. ;

nieko, t
Įitaldiio
iaptj
šaukim

kaip, in
MnitHtiuilito|iW«i“ ininrir
EojWlaTdEnLK

Pirktie pigiu dajgtu, nes po‘
iwela pabrangs. . . . !

kumttiĮaske tas !i)'r’s't
I

to »kit«toprilijnima:Bi'

Bown iriena- tortingas tow
pa ta turėjo oiutidetoji
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a o tas įniro jam apskustas. I*uk
11; iupitos jo perite. 0 pa-
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i' ' miiio ji it tire jiam: Ka tai i1 !M
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Anglekasiu

— »taopajii
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idant, W buriu atstumtas jo prgin

AR SLENKA PLAUKAI AR NORI KAD
ANT PLIKOS GALW0S USZZIALTU?
AL Iru galwo pleiskanų? Ar turi papuczku dederwinlu. ar niežuli Iszberhnua (visokiu puczku?
Gal gahva skauda? Jagu tejp taj azaukis pas Prof. IIRI'MIZA Scalp Specialist, kurs terp wisu ira
žinomas ir luina didžiaust-nie mieste New York, kurs su jo giduoltnis tuketanezej žmonių pasigebejo
ir gausi wisas informacijas 1)1 KAJ kajp iszsigidite, nusiduokite ar raszikite. Gausi rodą D1KAJ

G

Swarbiiuises būdas apsisaugo! no pawoingu ligų.
W|f>na‘ garsingus daktarių Ir
. profesorls Ihz Europos lajke lekciju Bellevue Ilospitale Medecinos
Ii: -:is gidite kujpo:
Dusuli, dziowa. kosuli sloga, kataru, bronkitis,
tini* ei šilote ts/ajs/kino kad' ”
krutinę, nu užszaldimo -.’aulas ligas, su szej intnjsA "Oronasal Zlngerki.-........... ...............I.ondoiie ir wartota pirniiause per I»r Yeu, paskiau kiti daktarai su
com Inhaler”
pasekme uurl lirinszl szali uateko, iru putėm 1 ta per L-urnln-jus daktarus kad ligonėj geriant
giduoleu su w i teis nuodais, inaiszinius kajp tai. inf wisokiu trucziznu geriamose giuuolese Kurios
(valgiu ir ubelnaj nusilpnina wisa žmogaus organizma. Tajgi kad kas už.lajkitu
(ui«t«linu upei
minėtu intaj>-ii irs Ilk kwenlinii i-zgidi- lalijause gautas ligas majuose prasznlins wtsa prisiwelusl
fdrtlenia it»r. |>lt žiu ir gerkles. Taigi ta intaisa kad rastųsi ko/.tium name, su jei wiena gali iszgidit
keletu- zniiiiii nerejkalaujant imti kituniszku ir nekaszt uotu Užduot daktaram po kelia szimltis
doleriu* <i2 gi nia ligos hu« prisiima rawo gera adresu taj iszsiunsiine Ii) K t J wlsua apraszlmus
uli ir kajp apsigint no ligų. Atcjkite ar rasz.ikile po udrt-u:
kajp rejke

J. M. BRUNDZA, Chemist.

Broadway 220-222 S. S-th E. JI. Hlt’KLYN. NEW YOKE CITY

■
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ntaiiiltym, priimtu'mine111
io sa» imi- rimfe ta- uip so
ils p> wiena san ffieapaaio M®1

i-' sUiinkos, tare pinunrtorai
| Kiek’ s kaltas mano Šiszpa "i to
1’ sim.'O jk atsake: Szimta di rising

J;, n kulio, ir late jam: Ink rijoje
j !1 nn otaa o greitai sėskis, rik ta
"j

[tai: Penkis Jsrimte. apsieit

Paskui tarė totam: 0 tu kiek kiai ir
eįkaltas! Kurs tire trinta kad m
saiku kirievziu! It tarė jam: toje k

Ink -m raszta, opmsrik. šos p
Asztnonias deszimts. It pagire', so a

Ifiespts nedoribes ožreide- m

toji, dėlto kad bzmintingai ta be

pato nes srio mtiaos sunns mede

BRUKUOJAMOS
IR RASZOMOS

in saro budo ndnsri oi irisol
3
1
mriabes
0 tapnos taes
akso: Dinkite sau prietelins naši
iu nedoribes mirnouos, idant. Idai
kad [mrg-ite, priimtu jns dnt

į MASZINOS

Raezoma maszina (type
writer) turi turėti klek
wienas žmogus ar prlwta
nas ar kupcziue, nes lajsz.
kas paraszltas su raezoma
maazina grąžei iszrodo ir
kiekwlenas gali jin perskuj
titl. Mes turime raszomu
maezinu wisokiu prekių
kajp taj :už|1.00tužl.50;
už 83.60| už 85.001 už
80. 501 už 810.00 irbrange
tralu. Mes tejpgl parduoda
me wlsoklus
taworue,
angllszkas knlngas ir lietu
wlszkas irlenklszkas UIblŪas Ir Naujus Testamen
tus. Blbllju turime daugiau
kajp szlmta kalbu. Jeigu
kai nori gaut katalloga ar
ateaklma ant gromatoi turi

m emrinusgiwenimus.

nlb

maj

lizlnrfawildiiosir
ar ju reikia klausiti!
—
sih
Trumpis ipnislijinis lijie .
rio Miko.
į.
Mat dabar straikuojant, e-

šaut daug lūosi laiko ėmiau
tankiau- isi giliam sraistiti
risokins klausimus ir sawo

mtaoneip«“Saulenoriusu į
teikti sawo andwtoinkams, f
Tarp kitu klausimu putįo į

Sudėtas Kapit. 81,660,000.

m in galwa, isz kor ašn-,

DEPOSITORY OF THE UNITED STATES.

do wisokios įvaldžius ir ar rei

y

F0BEIUX DSl’AllTMENT KITADOS 1VADINOS1 MAX. SIT1AMBEHO A CO.

COR. FIFTH AVE. &. WOOD STR.

PITTSBURG,

kia jo kimšti!
PA.

Iszsiuntinejame piningus in (visas dales, newet mažiauses
wietas Europoje, kajpo in Rusije, Austrije ir Wengrije musu
bankiniu paredku.
Galime iszsiuntineti piningus per telegrafa del katro siunjziasi in pora adinu welau po atneszimuj tuju pas mus.
Katrie turite padėtus musu banke piningus, galite atimti
sožname karte be dawimo žinios priesz taj.
Jirso DEPOZITAI ISZNESZA SVW111SZ 12 MILU0XU DOLERIO.

Parduodame ir perkame užrubęžinius piningus, kajpo:
Rublus, Markos, Guldenus, Koronas, Frankus, Kanadinius do
lenus ir tt.
w
Parduodame Lajwoliartes in Europa ir adgal — in Lietuwa ir
isz Lietuwos ant wisu kėlu už pigiausia preke, tėjpos-gi pasi
rūpiname praszpartus Suwienitu Waldibu. ,
Raszikite pas mus (visokiuose liežuwiuose s> prisiunsime del
jus rodą ir kopertus. Adresawokite szitejp:

Fu
& t AfomoMia
Corner Fiftli Ave. & Wood St. Pittsburg, Pa.
—,

—■
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------- iiirwum T|1f’TmnĮ’rjri’rn. p

—■—

Sredien tarpi žmonių sušlpne
iusiu tikilioje labjausiai plati
nasi ta nuomone, kad wi,i

įmones, girdi, esą ligos, tai
tauriems nereikia kimšti jokin walrkiu. Waldlia, wiriat

šbe,tai, girdi, reikalingai
naudinga esanti patiems tikt

wtodommsir jojo szelpejm
irisokios weisles mažesnieii

jieiatorigerapmumfelagii

nima, - otaonem? esanti U
dingą, nes snwarttatajolir
a salia ir daug piningu

tarnu ant sawo užrilajki

j

