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Kas girdėt ? Isz Amerikos. Isz visu szalu
Dydesniuose miestuose sto
kas darbu, tai daugumas trau
ke ant apsisedymo ant farmu.
Nieko ant to ne trotysypacz
naudos, o jau daug yra apsise
dus’u Lietuviu ir Lanku.
Jagu kas prie piningu,
Tegul glaudžesi prie lauku.
Geriause iszkirs,
No bado ne numirs.
Juokas yma žmogų girdint
kalbantes lietu viszkas mergai
tęs. Sztai pasideda czion pasi
kalbeymas vienos mergaites:
-- O ka, Onute, - klausė
-vienas,- ar buvo gražus pik
nikas?
— O yes!
— Ar szokai?
— No!
— Ar gera buvo muzyke?
— O visai r a t e n! Platforme k r u k a t ir not s 1 i
p i platforme. Ar ne turi liuks
mai nusijuokt isz tokios sznek
tos?

Laike bedarbes yra žmogui
nuobodu Žynoma žmogui,-ti
kram žmogui, tai geriausiu su
ramintoju yra gazieta “Saule”,
“Linksma Valanda ’- Kasztuo
ja tiktai 3 dol.-O kiek tai susi
czedina piningu, tai tik tie
jei žino, katrie užsiima skaity
mais.-Tamsunelei api tai ne su
pranta.
Brolau, jagu ne moki skaityt,
Tai turi skaitanczio klausyt:
O tada skaitymą pamilesi,
Ir pats skaityt iszmoksi.

Po abieju Seimu, lauksime
dabar kokie bus ukazai ižduoti. Katalikinis seimas gal nu
tari pavest airisziniem vysku
pam ne tiktai bažnyczes, nes
ir katalyku savastes, kaip tai:
visus biznius, -sztorus, karcze
mas, drukarnes, namus, tiktai
pasiliks del saves paczes ir vai
kus,- krutancziu savascziu ne
reikalauje; tautiszkas Sus. in
taisines mokyklas, priglaudos
namus, badai bravorus ir ariel
kines, ba to Amerike dydelis
stokas!
Ar toli važuotume,
Jagu ta padarytume ?
Jagu kur ka norite pradėt.
Ne turite vaidu pakelinet.
Slavokai ir Italijonai buvo
apsistoja keliaut in Europa,
nes dabar velei sujudo kelaut.
Praeita nelele api 20 tukstan
ežiu iszkeliavo in Austrije ir
Ital je. O ka, ne galėjo su
laukt geru laiku tai ka galėjo
czionais veikt?

ATSAKYMAI.

Ugnis bažnyczioieSpring Valley, Ill.- Apdege
ežia lietuviszka Szv, Onos baž
nyezia, buvo 40 valandų atlai
dai su iszstatymo “Szvencziau
siojo”. Žvakes žibėjo nuo anks
ti ryto iki vėlam vakarui; bu
vo daug kunigu. (Jtarninke,
3 vai. po pietų nuo žvakes už
sidege didysis altorius. Sube
gusiems žmonėms vienok pasi
seke ugni suvaldyti. Kada pri
buvo ugnagesiai, jau ugnie bu
vo apstabdyta. Ugnie pagadi
no didi ji altorių; sudegė mone
trancija ir viekas, kas ant alto
riaus buvo.

Stragios po-dukres.
Carmi, III.- Papikdintos už
tai kad ju motina per greit no
rejo vėl apsivesti, dukters jo
josios Ona ir Blanch Kirk apsi
ginklavo su fzluotomie ir lau
ke pribunanczio jaunikio Geor
ge Uptono. Kada tas paeito
de, užpuolė ant jo dukters su
szluotomis ir teip ji baisei su
mueze kad buvo priverstas pa
bėgti, nes ta pati vakara apsi
vede su merginu motina ir va
žiavo en jia in Mt. Vernon
Ind. Dabar Upton as prieiege
kad daugiaue nebegrisz m
Carmi, 1’11. kur buvo teip ne
grąžei priimtas.

Knrsztis užmusze vienuo
lika.
Pittsburg, Pa.- Praeita Pet
nyezia apelinkineje Pitteburgo
kareztis daeieke lyg 90-to lai p
enio, Taja diena 11 ypatų tapo
užmuezti per karezti. Daugybe
geležiniu fabriku buvo privers
ti sustoti dirbia isz priežasties
karezezio. Buvo tai karszcziau
se Mojaus diena lyg 1881 meto.

Davatka gavo svaiguli.
Detroit Mich.- Ona Navitz
kiene gavo svaiguli rebgina.
Vaikezeziojo ji gana tankei in
bažnyczia Sz. Bonaventorio ir
tenais meldėsi visuosia valan
dose, ant viso balso. Ant galo
pradėjo perszkadint kitiems
melstantiems, ant ko policija
buvo priversta jia areeztavoti
ir pasodinti bepioeziu name.

Emigrantu pinygai.
Suvienituose Valstijuose a
teivei iszsiunczia kas metas in
savo tevines suvirszum $250.
000.000 arba eekanezei kožna
tauta iszsiuncze kas metas.
Italijonai
$70.000 000
Austrijokai
$65 000.000
Anglicczei
$25.000.0001
Norvagai
$25.000 000
Rusijos padonai $25.000.000
Vokicczei
$15 000 000
Prancūzai
$10.000.000
Szvaicarai
5.000.000
Belgicczei
5 000.000
Graikai
t 5 000.000

Prisiunsta gromata isz Pin
ladelphios no musu prietelaus Trumpi Telegramai.
p T. A. api nedora pasielgy
ma dvasiszkoi valdžios su mu
§ Scranton, Pa.- Juozas
su gerais Kuningais, da ant Renskaviczia isz Dickson City
kokio laiko palauksyme. Tas nuskendo kada maudėsi upeje,
teip ne nusitersz ir Lietuvei
praeita Ketverga.
virszu gaus, o kaip girdėt ir
visos katalikiues bažnyczios Kiek Anglijo! iszduoda
visu tautu bus sugrąžytos del
ant gėrimu
žmonių,
Dideloje Britanijoi randasi
— M. S. isz New Yorko.- isz viso 43,659,121 ypatų o
“Dievas ne sta:gus, bet teisus” per laika 1906 meto likos isz
-kas prasitrauks, tas ne nusi duota ant visokiu
gėrimu
trauks”.- Jau Lietuviu budos $809.681,829 arba po $18 ant
persimaini, teip ta dalyka ne galvos.
Isz tojo skaitlio
praleis.
$495,187.317 likos iszduota
—Ant. R. isz Detroit, Mich. ant alaus kuria iezgere 33 891.
Lig laikui užbonas vandeni ne 101 bertainiu: $253 201.812
ežioje, kol ąsos ne poterije. ant asztru gėrimu arba 39.302.
Te’p pat bus ir su tuom “pus 402 galonu; $53 992 951 ant
galviu, ’ Ne trukus visi Lietu vieno arba 12 328.691 galonu;
vei dažinos, kaip tas “pusgal $7.299 750 ant kitokiu gėrimu
arba 15.000.000 galonu.
vis” banguos,

Smarki viesulą užmusze
1,000 kiniecziu.
Victoria, B. C.- Pagal žinių
pargabentu czionais ant Japo
niezko laivo Shinono Maru bu
vo teipg idaneeztaapie smarkia
viesulą katra netikėtai užėjo
ant pakrauto Kinu ir tukstan
tie Kiniecziu tapo užmueztu.
Daugybe laiveliu teipgi tapo
sunaikinta.

Budus Japonu.
Žinomas raeztininkas rusisz
kas, Nimirovicz Danczenko tik
rina gazietoje “Ruesk. Slo
vie", jog laike savo buvimo Ja
ponijoj persitikrino apie pasi
rengimą japonu ant vainos, ja
gu užeitu tam reikalas.
— Apie vaina su Amerika
Japonija suvis nemielina da
bar. Paskui tai kas kitas. Ja
ponai turi didelius pienus ir ti
ki in savo genijusza prekybes
už metu 10-15 nebegali finan
sine bus praezalita ir Japonija
tada pamielys, kaip cze pasi
rengt su alkūnėm ant San
Francisco ir Koreos isztiee ko
jas in Nauja Gvinea. Dabar
reike da gulėt susitraukusiu,
Neiezeižada Japonija savo sveti
mu planu, tiktai atideetineje,
su baime žuredami nuolatos
ant auganeziu pajiegu dideliu
Kinu. Su Rusija butu jJi--leng
viau eusiremt, nes ezitame lai
kc neturi jokios priežasties.
Japonija ir be vainos moka
viską, ka jei reike už griebt
grasindama Vladivostokui isz
užpakalio ir užėmimu aplinki
nes apie mares Okockae. Persi
tikrine visi, jog Japonu sun
kus yra padėjimas, nes tegul
tik isz Tokijo bus paleistas
gandas apie vaina, visi su nar
surnu pasikeli ir stojesi milži
nais.

ISZ BOSUOS, LIE<
TUVOS IR LEN
KIJOS.
e——*•——
Pat žudystes Rosijoje.
Peterburgas- Rosijoje szia
me laike vieszpatauja epidemi
ja pat-žndinstos. Traukija vie
no menesio 85 ypatos atėmė
sau gyvastias. Viena diena 18
ypatų padare sau gala.

Kalėjime.
Vilniaus gubernatorius aptu
rejo isz teisdarystes minister!
jos aplinkraezti, kuriame insa
koma, kad delei iszrengimo
kaliniu pabėgimo stropiau bu
tu prižiuriamos ir krecziamcs
tos ypatos, kurios neiza kali
niams valgymą, o teip-pat ypa
tos atėjusios pasimatyti su ka
liniais butu prileidžiamos tik
tai per grotus. Aplinkrasztyje
teip- pat yra pasakyta, kad ka
raaros visados butu uždarytos
ir kad neleistu kaliniu vaiksz
tineti isz vienos kamaros in ki
ta.

Mokyklu uždengimas.
Kielcu gubernijoj uždengta
40 mokyklu, kuriose mokina
ma buvo lenkiszkai; mokyklas
lanke apie 3,000 vaisu.
Kalėjimuose.
Ekaterinoslavas.- 12 vai.
diena ties gubernijos kalėjimu
in raitosios sargybos bu da mes
ta bomba; tuo laiku kaliniai
bandė pabėgti isz kalėjimo,
bet juos sutiko szuviais karisz
koji sargyba: užmuszta 10. ka
liniu, iszbegusiu ifz kalėjimo,
yra užmusztu ir kalėjimo vidų
je, bet ju skaiezius dar nežino
mas; sužeista policijos prižiurę
toj as.

— Galutinai sužinota, kad
bandant kaliniams pabėgti isz
kalėjimo, užmuszta ir mirė nuo
žaizdų 29 kaliniai; sužeistu,
Prasiplatinimas pavietres. dar gyvu, yra 28 kaliniai, ku
O kad in Konstantinopoliu riu 11 sunkiai sužeistu.
danesze apie kelis atsitikimus
(dzumoe) pavietres Aleksan Simferopolis.- Vietinio ka
drijoj- Egipte, tai likos uždė Įėjimo kaliniai sužeidė kalėji
ta del laivu isz Aleksandrijos mo virszininka, užmusze kalė
pribunaneziu penkių dienu jimo virszininko pagelbininka,
kvaranta, tai yra priverstinas kalėjimo daktara ir du prižiu
atskirimas toliau no miesto del retoju; pabėgo keletas kaliniu;
dasekimo ar nesiranda paviet iszszaukta karumene.
re ant laivo.
z

Su pinigais isz bado nu
mirė.
Saxonijoj Hohentum szale
Hales numirė tūla žmrna, ku
ri labai vargingai gyveno, ka
da po smeit i josios apkrauste
stubele rado 179,000 Marku,

kongresas reikale Porno
grafijos.
Parižiuje pirmutinis terp
tautiszkas kongresas netrukus
atsibus, reikale užbegimo pla
tinimui pornografijos tai yra:
bjauru visokiu malevotu pa
veikeleliu. Parižiuje pajudino
ta reikalą senatoris Beringerie,
kurie savo prakalboje primine
su dideliu papeikimu api par
davinejamus ezlikezcziu pa
veiksleliu, ir jog reike kad bu
tu uždraustas prekevimas tuju
paveikslėliu visose vieszpatis
tese, kalbetojes labai szarpei pa
peikinejo tuosius Artistus ma
lorius kurie po uždanga moks
lo platina bjaurus paveikslus.
Devynios Europines vieszpatis
tęs pribus ant kongreso. Priim
tas likosi inneszimai uždėjimo
bjuro del terp tautiszko bubi
neszimo su visom vieszpatis
tem, ant kurio tai kongreso
bus pakviesta Suvienyti etei
tai ir vieszpatistes kurios da ne
atsiszauke ant kongreso.
Czionais eina apie tai, ydant
visose vieszpatystese butu už
vestos tosios paezios tiesos.

Metas XIX

A. t A.
Isz Lietuvos.
Mirs Zemaicziu Vyskupas
Vilkija.

MIECZISLOVAS - LEONARDAS PALIULONIS

Gegužio 15 Kaune pasimirė
Zemaicziu vyskupas Meczielo
vas -Leonardas Paliulionie.
Jis gimė Kauno gub. 1834. m
1860 m. buvo inezventintas ku
nig'i, 1883 m. paskirtai Žemai
ežiu vyskupu; tai gi vyskupą
vo 25 metus.
Tai buvo vienas uoliausiuju
Žemajcziu vyskupu, nemažai
dirbės kataliku bažnyczios la
bui. Vyskupavo sunkioje ga
dyneje kada isz vienos puses
vs/džia isz antros ponai-didi
k. ■ isz treczios gi kilsianti
liaudis state jam etaezius eavo
reikalavimus ir nekantriai lau
ke ju iezpildymo. Nors jis ven
ge neatsargiu žingsniu ir per
tat kartais buvo net perdaug
nuolankus prieez valdžia visgi
nevisuomet jam tepasisekdavo
isz engti susikirtimo su jaja ir
jis per savo amžių turėjo jai
it.-moketi apie 50 tukstaneziu
rujliu pabaudos. Pats isz vals
iiecziu kilęs, vyskupu tapes,
gyveno tarp Lietuvos ponu di
diku, kurie turėjo in ji intekme ir jaja naudojosi tai vienokito komandoriaus “litvoma
no” praszalinimui, tai sziaip
jau netinkamo jiems kunigo
perkėlimui. Pertat daug-kas
isz kunigu pyko ant jo. In
jaunuosius kunigus- “litvoma
nūs” ilga laika skersai, su ne
užsitikejimu žiurėjo, bet ponu
patarimu nevisuomet klausyda
vo, delei ko ponai žiurėjo in ji
kaipo in nelabai “isztikim.a”,
“litvomana”. Lietuvystei lai
mejus, senesniems ir jaunes
niems kunigams susivienijus
kovai priesz pirmeivius, jis jau
nesiprieszino lietuvystei ir savo
autoiitetu palaike ju draugijas
- szv. Kazimiero, Saule ir kit.
Tie kunigai, kurie pirma ture
jo jam tai szi tai ta užmesti,
dabar kartu su juo dirbo.

Naujas laikrasztis.

Liepojoje ketina iszeiti tris
kart in sanvaite, naujas latviu
laikrasztis ‘Dzihwe” (Gyveni
mas). To laikraszczio leidėju
busianti kokia tai bendrove, o
atsakancziu redaktorium advo
Palengvinimus.
katas Sawals. Laikrasztis bus
Kalėjimu
virezininkams vedamas progresiviezkoj pa
ežiais vasaros menesiais leista kraipoj.
sulyg savo nuožvalgos gerai
Naujas uniyersitetas.
basielgiantiems kaliniams leis
Irkutsko visuomenes veike
ti ilgiaus vaikezczioti ore ir vie
ju
grupa nutarė insteigti Irkut
toj 2 kartu in sanvaite leisti pa
ske
liuosa universitetą su 4simatyti 3 kartus.
ais fakultetais, '
K a raszo apie kava.
Caro malone.
“Golos Moskvi” vis gazdina
Caras dovanoja bausme 18karu su turkais Anot jo korės
kai valstiecziu, kuriuos Kijevo
pondento kaukazo gyventojai
apskriczio teismas pasmerkė
kurie paskutiniu laiku buvo
kalejiman už dalyvavima žydu
Turkijoje savais reikalais pra
skerdynėse Smieloje.
nesza kad ant Rusu sienos tur
Kaliniu badavimasku esama surinkta 150 armo
tu, 30 Pulku pėstininku, 2,500
Varezavos tardymo kalėjimo,
dragūnu
vyru ir moterų skyriaus, kali
§ Kijevas.- Kijevo kalėjime niai pranesze kalėjimo admi
pastaruoju laiku ladai prasi nistracijai, kad jie nutarė ba
platino tifo epidemija: maž dauti.

Pamestinukas.
- ne didesne dalie visu kaliniu
serga, Kalėjimo ligonbutyje
Pasažieriniam trukije ant pe
yra suvirsum 500 sergančiu ti tersburginio kelione toli Grod
fu kaliniu. Laike vieno mene naus, likos surastas pamestinu
šio pasimirė tifu suvirsum 200 kas apie menesio senumo.
žmonių, mirtis kaskarta vis di
Vagista.
dinasi, o liga kaliniu tarpe kas
Per iszpjauta skilę stoge vie
diena labiau platinasi.
nam isz tavoriniu vagonu, Ii
Patžndyste mokinto,jaus kos pavogta nakties laike 2
Ant 882-ram viarste po Bia pundai tavoro vilnonio, sveren
lostoke po trukiu mėtėsi mo ežios 8 pudus ir 30 svaru, ku
kintojas 2-ros klases Wolfas ris buvo siunstas in Varszava
isz Bialostoko.
Czazanoe. Trūkis nukirto ne
Naujas kalėjimas.
laimingam vaikinui galva.
Priežastie patžudintojaus ne
Kijeve jau baigia statyti nau
ja kalėjimą del 800 žmonių.
žinoma.

(Kauno gub.). turgaus dieno
je sargybinis Trimaila girtas,
pamatęs kaneziuka pas ukinin
ka Ziczkiavicziu isz Dulkiu
kaimo užsinorėjo atimti. Zicz
kiavieziaus nenorėjo duoti, bet
Trimaila trauke isz ranku, tai
gi Ziczkiaviczius, matydamas
neteksiąs kaneztuko, pastūmė
ji; Trimaila pasijuto užgautas
tuo, sugriebė isz aludes alini
buteli ir skėlė galvon Zackiavi
ežiui, kurie apsipylė kraujais.
Kiti draugai ir pažinstami
tuojaus norėjo atkerezyti tam
sargybiniui, betpribuvue uredninkui ir kitiems paszaliniams
žmonėms, nutarė skustis ants
toliui p. Audiejevui. Taigi
Ziczkiaviczia su liudytojais ir
nuėjo pas antstoli, bet antsto
lis neatkreipe atydos in žmo
nes, o tiktai iszklause girto ear
gybinio, kur aiszkino, buk uže
jes pas žmogų kantrabanda ir
norejes atimti, bet tie visi
žmones, kurie atėjo ekueties,
nedave jam paimti kontra
bandos ir dar-gi muszeei, o jis
mat ginesis buteliu. Taigi ant
stolis, iszklauses jojo kalbos,
atėjusius žmones ekueties pa
vadino maieztininkais ir liepe
visus uždaryti in cypė.
Vietinis klebonas ir gi nore
jo užtarti už žmones, bet ir jo
balsas liko balsu sznukianeziu
girioje. -Dabar sargybiniame
atėjo atkerszyjimo valanda;
kol jie rengėsi uždaryti tuo
sius nekaltus žmones cypen.
musze juosius kumsztemis, mu
eze kaneziukaie, daužė szautu
vu kulbėmis antstolio vyreja
g'rdejo žmones ba:siai szaukian
ežius, kuriuos mueze eargybi
niai, inbeguei kambarin, kur
buvo antstolis, pradėjo maldau
ti: !‘Vieezpatie antstoli, ne
duok muszti tu žmonių sargy
biniams, nes juosius užmusz, o
Jėzus o Jėzus, užmuez, juo
sius.” “Paezol von, suriko ant
etolis ant vyrejos, kad ir tavęs
man rytoj nebutu.” Palaike
para ciela cypej tuosiu žmones
antstolis iezleido visus, tai sus
kaldytais kiauszas, tai uždaužy
tomis akimis, tai aptrankytais
kaulais, silpnus ir vos stoviu
ežius ant kojų, bet nepavelyjo
jiems nei pasistiprinti Vilkijo
je, tik liepe sargybiniams isz
vesti už miesto ir paleisti ir ne
pavelijo sugrįžti in Vilkija.
Teko girdėti kad tie nuken
tėjusieji žmones padavė skun
da prokurorui ir gubernato
riui ant antstolio ir eargybi
niu.
Bui vyžiai.
(Vilniaus pav,). Vilniaus gu
bernatorius iezvažiavo in Bui
vodžius, kuriu apylinkyje nuo
lat atsitinka žydu muezimai,
kuriuos valstiecziai persekioja
ineideje sau galvon, buk už
musztasai pirm kuiio laiko
Szalnaicziu sodžiuje vaikas žy
du papjautas, pranesza buk te
nai iszvažiaves kazoku būrys,
bet tikrina, kad kazokai neva
žiave; buvo nutarta iszsiusti
pėstininku buri, bet ligisziolei
to nepadare. Isz
Buivydžiu
daugelis žydu iezbego.

Baziliai.
(Vilkaviszkio pav.). Baziliu
kaimo ūkininkas J, Sajonas ga
vo nuo kokiu tai plesziku
anonimiszka laiezka, kuriame
reikalaujama isz jo 50 rub.
Ant laiszko nėra ne antspau
doe, nieko tokio, kas liudytu,
kad pinigai reikalaujami ple
sziku. Pora metu atgal isz to
paties, ūkininko social-demo
kratų vardu atimta 100 rub.,
bet turbut pateko jie in pa
prastas plesziku rankas. Iszvi
so jie tuomet reikalavo 150
rub., bet kadangi Sajonas da
ve tik 100 rub., tai dabar, atsi
mine pleszikai, reikalauja liku
sius 50 rubliu.

Pumpėnai.

Pihladelpliia Pa.

(Pan, pav.). Vietinis žemie
ežiu virsz. p. K. nagrinėjo dvie
“Saulėje” pagarsinta buvo
ju moterų gana juokinga byla kad-Shenadorij mirė Stanislo
Delei geresnio supratimo, pirm vas Miliauckas 64 metus per
pakalbėsiu isz kur ta byla isz gyvenęs szioje pasaulej.
dygo.
2iurejau po tai žiniai ar nepa
Pumpėnuose gyvena tūla mi raszis niekas apie Stasi Mdiauc
rūsio dvarininko pati, naszle- ka ka nors dauginus, kaip ir
senute K. ir turi ne mažai pi apie seni Karcziaucka teipgi
nigu. Užgirdės vienas jau ga Szendorij mirusi.
na senas sodietis Str., Puszalo
Stanislovas Miliauckas paė
to vals., Szed. sodž., kad K. tu jo isz gimines neturtingas, Pa
ri daug piningu, sumanė va rapijos garsaus Szv. Onos atpus
žinoti pas ja priszlemis. Pasie kuose Abito, paviet. Vilkavisz
mes pirszliu tula moterele, at kio kaimo Vaiczlaucko. Stanis
važiavo in Pumpėnus. Te lovas nemokėjo ne skaityti ne
cziaus, kaip pats Str., teip ir raszyti, Lietuvoje apsiženyjes,
jo “pirszlys” geriau nežinojo pas ūkininkus meisterevo kaip
kokiuose namuose gyvena K. ten Lietuvoj sako (budavojo).
Ant “nelaimes” nepataike ir triobas tai senas pertaise ir t.t.
nuvažiavo pas viena ūkininką Kada pradėjo lietuviai nore ne
2- ka.
žymiai keliaut Amerikon, pa
— “Ar ežia gyvena K. ? . .. siukvatijo ir jaunas MiliaucMes atvažiavome pas ja pirsz- kas keliaut laimes jieszkot ir
lems’’. . .
neapsiriko.
— “Czia”- atsake 2- kas.
Atkelevo prieez 30 metu tik
Ir patyręs ko svecziai pas ji at tai vienas be ezeimynoe laikuo
silanke, sumanė pasinaudoti se kada . vieezpatavo po visa
proga. Tuojaus vedesi sveczius Pensylvanija Migvairu airiez
in trioba, sakydamas, kad K. ku razbaininku gaujos, žmones
esanti namie, o jis jos esąs tar anie žudė ir plesze tuomet Sta
nas. Suėjo visi in trioba; 2- nielovas su keletu lietuviu gy
kas, pasiszaukes savo paezia in veno nepamenu kokioje pecze
dirbdamas anglekasykloee, ir
szali, pasakė, kad ji sakytųsi kaip jisai pasakodavo karta ne
esanti K. ir pasakė svecziams, mažai turėjo baimes, kada atjo
kad “czia p. K.” Viskas ge jo gauja airiszku Migvairietu,
rai.
apsupę szone ju narna, visa vie
Pirszliai nepažįsta. Bežiu na szeimyna tėvus ir vaikus eu
rint “jaunikiai” ir sulygo ves ezaude, liko tiktai viena pasi
tuves daryti. “Jaunoji” parei slėpusi mergaite. Kaip jisai sa
kaJavo isz jaunikio magary kydavo- “meeviei da grinoriai
ežiu, tas jas state ir gere visa pamate kad visus sueiedijoje
žudo, nemielijome liktis per
nakti. Paskui “jaunasai” gana nakti drebėjome nuo baimes
nusigėrė, o “jaunoji” apie ki laukdami smerties”.
szenius jam eme sukti, ir sako,
Isz tos peczes persikėle mu
iszemusi jam visus pinigus. Pas eet Szenadorin, atsiėmė paezia
kui sutarė, kada vestuves da dukteri ir eunu Andriu dirbo
vėl mainose.
ryti, jaunasai iezvažiavo.
Stanislovas dalyvavo tarpe
Po to už keliu dienu K. gau
70
ypatų, kada tvėrė eaujute
na laiezka nuo Str., kuriame
pirma lietuviszka Szendorij pa
jie nuo jos reikalauja eugražin rapija prie kunigo And. Stru
ti pinigus, kuriuos jam iszemu pinsko apie 1874 m. kuria dar
ei. (Mat, laiszkas rado tikrąją valdosi lenkai.
K,). Beto Str. paleido kalbas,
Dirbdamas Stanislovas mai
kad K. iszemusi jam pinigus, nose, prieez 22 metu sumielijo
esanti,
girtuokle, paleistu abu su nedidžiu sunu Andriu
ve.. Paėmusi K. toki laiezka, mi užsidėti bizni. Teip ir pa
dare. Prie uždėjimo groserezto
labai nustebo; ir kaip ne... Nie rio, Stanislovas turėjo 40 dol.
kados nemaeziusi to žmogaus kapitolo, parsidavė karve
ir neemusi nuo jo pinigu, kaip kiek ten pasiskolino ir prade
czia nuo jos reikalauja.. Eme jo ant savo ranku darba.
Sūnūs Andrius nors buvo
teirauties... Neilgai trukus, vis
ka iszgirdo. Tuo būdama K. menkas, tas stovėdavo sztore
užgausa, sumine, 2-nei atker o tėvas dreiveriavo. Mainose
paprastinai viską sztorninkai
ezyti, ir kada 2. ėjo gatve. K. dastato in namus, taigi ir eta
iezpuole isz savo buto su kibi nielovas su vienu Fzimeliu ve
ru pamazgų ir užvertė 2- nei že in stubae orderius bet kaip
tiesiok ant galvos. Mate liūdi galėjo žinoti keno orderis
ninkai. Užtai 2-ne padavė K kad nemokėjo raszyti ne ekai
tyt? Senis teip dare; pradeda
teisman. Taigi žemiecziu virszi vo viena puse ulyczios Petras,
ninkae ir nagrinėjo ta byla. Jonas, Adomas, Prunas ir paka
Kad pasiteisinti K. ateivedema leinui susidėdavo in vežimą
žai liudininku ir net pati “jau teip gerai kad mokėdamas ra
niki” (ezie, kaip eme sakyti sa szyti geriau negalėtu darba at
vo priezlybu pasekmes- publi likt.
ka truko juokais), kad pasaky
Toliaus bedirbdami iszvien
tu, jog ji ta dariusi isz apmau su sunum prasigyveno, ir laike
dūs. 2em. virsz. iszklausinejes darbininku net pora.
liudininkus, rado kad K. ta da
Stanislovas Miliauckas vidų
riusi isz didelio apmaudo, nau tiniai darbavosi ir prie antros
dojimosi jos vardu, 2- gerai lietuviszkcs bažnyczios staiy
iszbare, o K, iszteisino.
mo už kuria muset iszkils da
bar asztrus susirėmimai lietu
Isz Kaltinėnų.
viu su vyskupu Ryan.
(Vilniaus gub.) Viename so
Stanislovas buvo žmogus už
džiuje eme bulbes isz rūsio. teisybe kartais rustus, bet in
Ruso senute moteriszke su vaidus niekados nesikiszo, eu
15 metu mergaite rinko bui sunum Andrium grąžei sugyve
bes krepsziu, kuri laukan trau no iki užbaigimo savo pabuvu
ke vyriezkis. Sztai griūva že šio amžiaus.
mes ir visiszkai užpila mote
Pieeziu apie a.a. Stanislova
riszkes. Persigandęs vyriezkis, keletą žodžiu del to kad ne ma
szoka rusiu gelbėti, bet jin že žai teko mumis turėti visokiu
mes užverezia lig pusiau. Vos pasikalbėjimu .ir draugavimu.
ne vos iszsitraukes, ima szauk Prieez trejetą metu lankantis
ti pagelboe. Subege žmones, Szenadorij, kada susieję kalbe
atkasė žemes ir per ilga laika jomeai iszeitare: “Jau dabar re
atgaivino senute, bet mergaite tai susieiname. Dievas žino ar
jau nebeatgijo. Senutes galva daugiaus sueisime.” Truko ke
rado krepszyje; teip ji galėjo lios valandos mus paeikalbeji
ilgiau alsuoti. Mergytes bur mo, ka neužmireztu, dabar. Te
na buvo pilna žemiu.
gul ilsis szioje žemelei, nes ir
Reikiama rūsys lentomis isz tiems ten ilsėtis prisiėjo ir
szonu užstatyti.
priseis.
T. Astramskas.

kad kartais tie pleiezkai mue Dievas dovanoja . Midukas
rzitas turi mažiausiai metu dvi
paežiu ne perpleeztu.
— Kalbėkit, ka norite- tarė lika! Oi! aez ant to pasipažys
ant galo kunigaiksztie,- o aez tu!
— Tai iezgerk jau iki dug
pono Mikoloe neapleisiu! Ji
sai yra mano su duezia ir Kunu, nui, o Onute atneez mum kita
jisai mano prieteliue "a cerde”, uzbona. Matai tamieta, leng
o asz turiu ramiai laukti, pa viau dabar jau man gaspado
Iszejna kas Utarninka ir Petniczet *
riauti, kada užsiauginau savo
kol jisai ne pražus?
Tarnas inbego in grinezia
PRENUMERATA KASZTUOJE:
gaspadine ir vaikelius. Aeztuo
—
Ne!
mano
ponai,
ne!
AMER1KB—Ant cielo meto
$2,50
visas apsnigias užtroazkias ir
ni
metai,
kaip
numirė
mano
—
Kuleeza!
(tai
buvo
jo
ant puses meto
1,25
paszauke:
ant ketverczio meto 65 medėjas) trauk, ponia mylima pati. Kiek aez priverkiau? tik
EUROPA — Rosije
$3,50
— Kunigas yra... macziau
Kaip tik vyrai in darba iszAngliję ir Szkotije 15 sh sis su visais savo medėjais die paežiam Dievui apie tai žinot!
jin!
Prusus
15 mi na ir nakeze in kaidanove (Ra O kiek isznyko ir iezeinaikino
eina,
— Kur? koki? kada? paki
Tuojaus bobos in kuopa su
Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda" dzivilo miestelis, 5 mylios nuo gaepadoryetej per svetimas ran
lo
visi.
aplenk Neaviža; o kae! o jau tas nesugryžez.
AHER1KE ANT METO...................
81,00 Minsko)
eina,
—
Muso kunigas. Macziau
ANGLIJĘ..... .......... *..................... ....................... 7 Hh
Koidanove
apsistok
ir
lauk
— Man rodos- tariau, kad
Po kvoteruka sumeta,
P*IU8U8....................................
~............ 7 nir
Gal dvi dienas teROSSI J E _.................-........ ..........................g 1,50
ant manes su visais savo drau ir’ezitos gaepadines gi eitai ne In bravorą nusiduoda alaus, Kurkane,
nais
usztruks,
ba toliaus va
gaiš; o paleisk paskala, kad teksit, norint kitokiu budu,
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA
Žinoma, jog už piningus.
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
žmoje
kur
jam
yra paskirta.
man pribuvus, trauksim in Na aeziu Dievui.
Paczios alų ne nesza,
AMERIXE.................................
83,00
Per tai sugrižinejau kiek paje
ROSSI J E..... ................... ............. ....................... 81,50 libocko girrias ant ezernu.
—
Teisybe,
suprantu;
jau
Tiktai kokio bomo prasza, gu turėjau ir nieko ne valgiau.
ANGLIJOJ................ ............. -........................... io Hh
Medėjai musu, ponas ge.rade turėjau kelis svotus; bet užtai
O už tat atsigers alaus,
Susirinkusieje diretelejo viens
I'riek tam pilnai užsiiiiokeja jau, tai ne baikos: kiekviena“
galiu gauti m jos vieta dvi mar
Szalto ir gardaus.
gkaititojei, kas metas aplaiko
ant kito su linksmais vedais o
medėjas
turi
savo
parva
ir
pri
ežias.
Yra ir kelios merginos,
dovana puiku Kalendori.
gaspadorius
tarė:
gulinti apsitaieyma; jeke ir kel
— Tegul Dievas laiminaNes niekam tikusios;
—
Kas
turi
kokius Sakra
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
nes žalios; diržas skurinis pla tariau. O tuomtarpu pana Onu Gal ir katra apsipaezuotu,
PA. POST OFFICE, AS SECOND
mentus
atbutie
tegul skubina
tue,
užpakali]
susegtas
misingi
te atneeze antra uzbona mi Jagu tik vireliu gražiu turėtu.
CLASS MAIL MATTER. : : ; : ;
greitai.
nem kilpom, bu dviem tuzinais daus.
O mergeles kvailiukes,
— Turiu ejti ant kiemo
patronu, o prie ju apipintu
Tadekavojes Dievui, o po
Esate be proto kiaulukes;
Užraszai Kvestorians bonkute su degtinuke; o szeni tam gaspadoriui už teip gražu Sarmata darote del visu, Netik jus dueaujete maldų.
Miszes ir Sakramentus nes ir
nem kiszeniuj peilis, skiltuvas priėmimą paprasziau, kad pa
Doru Lietuviu!
(Kliosztoriaus Kolektorius)
vargszai kurie czionais apsise
titnagas, pintis ir kitokios me baigtu “istorija” apie Valod
Asz kaip turėsiu laiko dau do, reike jems duoti žine.
Pagal J. C. parasze Kun. Dr. M.Juodyszius
dejiszkos prietaisos; muezkieta kovieziu.
giau padainuosiu.
— Asz ejsiu,- atsake Anta
teip-gi ant žalios juostos per
— Eikim, mano geradejau Ir da su koeziolu iszkocziosiu.
(Tasa.)
nae,
nuneszu jiems ta giluknin
Turiu apleisti prieteliu nelai peti; o per kita ant tokio jau tare gaspadorius in daržine ant
ga
naujena.
meje? Nieko iez to ne bus! Ne ezniurelio triubele; prie to ge szviežio ezieno, truputi atsilse
Szale rūbežiaus Pennsylva
Per mieganti kaima davėsi
važiuok sau, jeigu ne nori, po ras arklys su visu moderunku sim; o potam viską pabaigsiu
nios,
girdėt žingsnei in ne kurias
ir
pora
pisztalietu
prie
balno;
apie
Volodko
vieziu.
ne mylimasis! apsieisiu ir be
Atsibuvo merginos j^neninos; grinezias žmogus inejdavo o
Kada beveik sykiu pabu
rodauninku!o mokytojus ma teipgi krepszys del žvėrienos.
Invales Lietuviu pribuvo,
Tai visas turtas ir apredalas dom, pirminiau jo prižadeji Na ir vienas mozūras buvo. in kitos druezei baladojo in
no seniai velniai nunasze! Tu
langenyczee, budino nuludu
riu eiti pas kunigaikszti tęva? medejaus; be kurio jeigu kuni ma.
Babai tos mergynos milemas, sius, varg-zus ir jaunikius. Už
— O ant ko asz enetojau!juk “Žuvyte” manes ne leis ne gaiksztis kuri sugautu, tai aki
Ar gerai patinstamas.
sniude veidai klausinėjo...
mirksnije
isz
tarnistos
su
szuni
užklauee
Bieleviczius.
per slanksti iez palociaus!
Virukai baisei sznairavo,
Kas ten ? o drūtas balsas atsa
— Pribuvote in Koidanova Na ir sutarte padare ant galo;
Lieps Massoniui (komendan mi iezpjudytu,
kynejo.
O
tokiu
žmonių
buvo
ir
visa
su
kunigaikszcziu.
tai drutvietes) vartus uždaryt,
Kad ta “dobrodzeju” laukan
— Kunygas yra! kunygas!.
•— O, teip Koidanove rado
tiltus nukelt, ir kunigaikszti dos ant medžiokles yra aplink
iszpraszyt,
Tuojaus žiburys pasirodyda
kardininką be jokui ceremoni kunigaikezti in szimta, neskai me pilna karezema žmonių tai
Ir da kaili iždyrbt.
vo,
miegas apleidinejo nog
ja m skyle inkimszti! Ar jau tant perdėtojo ir prižiūrėtoju: in Minską tai iez Minsko važuo Mozūras suprato, kad cze api akiu, sunkuma nog ezirdžiu.
syki teip buvo? Ar tamista nes mes kaipo af cieriai tos ka janeziu; nekurie nevat lauke,
jio kaili eina,
— O Jezulelau! knygas yra
pats, pone mylimasis, tokiuose riumenes sukamės visur ir ka tenai ant kunigaikezezio, dat-i Atsilenki peili ir priA vaikunu -ezauke balsai vytu, moterių
atsitikimuose ne užstodavai už mandyruojam ant medžiokliu girde nuo kuleszos, kad neužil
szoku,
ir vaiku! ..
go tenai jis pribus.
mane? Ir teisybe pasakius, tik ir ablavu.
Tiejei ne žinojo ka daryti no
O žingsnis davėsi girdėt to
Ant rytojaus, o tai jau buvo
Pirmutine naujena nelaimiu
tai dėlto kenczia tavo filozofistroku;
liaus,
neezdamas linksma nau
ja ir pamokslus, kuriais nepa septinta diena nuo mano isz.jo ga, kuria važiuojentije isz Mins Mozūras su peiliu pradėjo mo
jena.
liauji baladoti mano galva, o jimo isz Minsko, leidomės in ko vienu balsu apreiezke, bu
suot,
Pe grinezias paste jo triūsas,
kuriais dabar eik sau po vel kelione > Ant vienu dideliu ro vo: “Volodkoviczius szi ryta Su peiliu badyt ir su kumszte
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
szunes staugė, grigždejo duris
giu
luobu
dengtu,
kokiomi
pa
apsūdytas
ant
emertiee
ir
in
niu.
duot!
vartų
o
žmonis
eidavo
szen
ir
— Vienok pasakyta kunin- prastai važiuojasi ant dideliu tris dienas bue suszaudytas!”
Na ir kas iszejo,
— Nesulauks!- suriko ku Gavo lietuvei kiek tik norėjo. ten.
gaikszcziui, kad Volodkovi- medžiokliu, važevo kunigaikez
Gerai pasaki.
Ar girdite? Kunygas yia
ežius, po tokiam prasikaltimui tie su Salagubu prie ezono ir nigaikeztis- aez juos paežius.
Vienas mozūras visus inga
Prefektas
gimnazijos, laikia
Kurliane?
ne iszsisuks nuo sūdo ir baus tarnu; ant kitu aez su Kossows Kuleeza! ant arkliu su žmo
įėjo,
iszguldimo
mokslo tikibes,
—
Juozai
greieziau
roges
mes; o ramia ir szvelnia ytek- kiu ir vienu isz tarnu dvaro, nem! O ir man iezrink kucge Isz ko visi ne mažai juoku tu
klausia vieno iez studentu:
isztrauk!
riausi
arkli
iez
po
kurio
mede
pakinkytu
po
ketvertą
arkliu
me kunigaiksztio daugiau pa
rėjo!
— Kiek ira Sakramentu?
jaus. O,Pilotai tie! O nerodai,
— Mariuk gerai apviniok
Ne mažai krauju iszliejo,
darysite, negu užpuolimu ant prategiui.
S.- Szeszi.
Kunigaiksztie nesigailėjo nei o ne sudžios! drebėjo visas isz Na ir mozūro ne ingalejo. . kūdiki in patala!
miesto ir tribunolo, taigi dar
K, Kaip tai szeszi?
piktumo
ir
kojom
trepsėjo,
— Seni! ne rukik pipkes
arszesniu prasikaltimu, kurisai saves, nei žmonių, nei arkliu;
*
*
»
S.— Pirmai buvo septini, nes
priesz spaviedni.
sutersz ant visados szlove ir bet ka daryti, kad naktimi ne Sztai tavo iszmintingos rodos
Illinojuje plt-isa užėjau,
dabar moteristia priskiri prie
ponas
Salagube!
Kad
tave
visi
galima
buvo
važiuoti?
nešto
Kazuk! greieziau rengkie in
Su kietais apdarais
*
$2,00
varda kunigaikszczio, ir skau
Kur biski naujenu dažinojau;
pakutos, tai pasiliko szeszi.
szliuba.
Sn puikeis zalatitais apdarais • $2,50
džiausiai yžeis szirdi kuni kia buvo tamsuma ir teip bai velniai paimtu, pone mylima
Dabar ten ne dirba,
Nuimk tavo žiedą no abrozo.
gaikszczio hetmono, tėvo. Ju sioe nuolatines pusnys, kad ne eis!
Už prisiuntima per paozta turite dadet H>o prie knigoa.
Tai žmonelei virba,
Ne žino.
— O ka atz czionai kaltas? Po visas pabulkes slankioje,
— Kuom mes kunyga apdo
su kunigaiksztiezkos Mylistos, atbutinai reikėdavo jieszkoti
Kaluga spaudinta yra lietuvtezkojoū Htarom,
— Ponas daktare! ar ojete
— Ir ant galo- vėl pradėjo nakvynes. Ir dar pridėjom ke juk nesuvelinau keliones jusu Kaip gali teip ramina save. vanosiu?
rei sveiki?
lio ezunkeliaie, aplenkdami kunigaikeztiszkos mylistoe.
Sala gubas....
— Del koliekos Szatiszie
Lietuvaites pavirto ant Itali— Asz mielinu, ba da ne pa
Nesviža.
Tokiu
budu
tiktai
— Teip; bet visu keliu bud
— Kas ant galo?- pertrau
nes, idant ne užmirszt ezventy sitaiki Ojsteres gidint.
jonku,
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahano, City, Pi.
ke jam perpykęs kunigaikez- net penkta diena pavakare pri nijai man in galva, kad Sapie Tiek to, bile ne antpagonku; to vandene.
ga
delei
mano
paguodones
su
buvom m Koidanova.
tie.
Po karezemas trankosi,
Yra kunygas! kunygas yra!,
Baisesnis.
Radome jau tenai ir Kūle szvelnys asztruma ystatu ir pa
— Ant galo gal pareitu ant
Italijonu jeszkosi.
teippaantmedavo viens kitam
sibaigs ant kalėjimo bokszte,
Sudžia:- Kuom tas kaltiniu
eea
su
medėjais,
kurisai
ta
pa
to- trauke per dantis drebeda
Paczios sako: Italijonai gra kaime o roges slinko po snie kae prasikalto?
isz kurio pabėgs Volodkovi
mas Salagubas- gal pareitu ežia diena anksti tenai pribu ežius.
žesni,
ga...
Palictnonae:- Pae jin rado
Ale Sapiego nėra Minskeant to, kad juk kumgaiksztisz yo; norint daugumas iez ju ant
Už Lietuvius gudresni,
Priesz pacztine stacije, kur pekliszka maszina.
kelio
pailso,
ir
per
viea
diena
atsiliepe vienas iez ponu. Vica
kai Mylistai reiktu drauge su
Kad ir juodi veidai,
kunygas susilaikė, buvo pri
S.- Ar dinamitą.
Uždėta 1848 m.
{BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
Volodkovicžium bėgti iez tevy po viena rinkosi. O tai jau bu marszalka Morikonis laiko laz
Tai vis del mus gerai.
grūsta
kaip
ant
jomarko.
Sta
P.- Ne, da baisesne.
vo
diena
dvylikta
nuo
mano
da.
Teisybe,
tuojaus
po
atsiti
nes priesz vieiezka aklamaci
Sako, jog ir slaptybe užlaiko, cijoi tro-zkožmonis Nesze ma
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
S.- Na ka toki?
kimui keli suintiniai nulėkė
sS-... —■
-J/
ja, o paskui rūpintis apie gele isz Minsko iezjojimo.
O Lietuvei to ne pataiko.
žus
kudykelus
in
krikezta,
kož
P.U-gi
baieikeli,
ba
su
Czionai duktė pono Bielevi- in Bycliova: nes ir Morikovie
'1
žini laiezka; kas da ne atsitiko
Nevet iu akis kabinasi,
B
Pinigus
siuneziame
i
sena
tėvynė
kuoatsakaneziausiai,
pagal
nae norėjo iezsispaviedot, de jeis dangiau žmonių pažeidže,
cziaus pertrauke jojo pasako iezsiunte nuo saves ir plenipo
I
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukiansu jokiu iez Radzivilu.
Ir sieke muszt per nosi;
ezimts poru lauke ant szlubo. negu su dinamitu.
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
s
Kunigaikeztis tylėjo, tiktai jima, apreikezdama, kad jau tentas kunigaikezezio nuo sa
Bet musu vaikinai,
o kožnas grūdosi prie ir turijo
C
c
Pinigus
iszYnainome
visu
krasztu
svieto
pagal
dieninio
kurso,
pietus
pasteliuoti.
vesiezleido totorių. Pargryžo
galva kraipė: pažinau, Kad jau
Atiduoda dvigubai,H
visokiu prasz mu. Kunygas nu
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaiGerai.
Susirinko tada szeimynele: vakar abudu ir parneeze rezo
O
Bueimmksztino savo užsidegi
°
nymo.
Su kumszte per terla,
ilsias kelione vos stovėjo ant
F
F
Profetorius:- Juozuk, iez
du gražus vaikinukai, sūnūs liucijas. Kokia in Monkoni,
Pinigus priimame antknygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
me; vienok ateiliepe.
Bus api tai gana.
kojų, tai balo, tai raudonavo
F
F
kur paeina silkes?
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
— Koesovveki! o ka tamista gaspadoriaus, sugryžo isz gir nežine. O in plenipotentą savo
*
*
*
S
s
nes su drutu pastanayijumu lai
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
Vaikas:U-gi
no
žido.
rios;
ir
apsėdom
stala,
pir
atrasze, kad tuojaus pate ren Aut balaus, stora boba musz keei nog apalpimo. O ir reike
ant to?
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
A
A
Tae Koszowekie gyvena dar miaue, žinoma, atlankė szepu giaei m Minską, o Volodkovi
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
tis norėjo,
jo
skubyt
s,
labai
ekubytis.
cziaus
kad
be
jo
ne
sudytu
.
N
N
Profesoris:- Pasakik man
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
ir dabar prie kunigaikezezio; te. Pana Onute sukinėjosi kai Tnomtarpu matyt, kad tribu O kada gerai galvoje turėjo, Žmonis ir turėjo daug kantriK
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
kunigaiksztis ji myli, ir tan po gaspadine; sėsdavo prie uolas ka nore užvuode laiszka Prie kitos moteres prisikabino, bes. Atbuvę spaviedni, ėjo in Adomėli, kokie žvėris geriause
1
1
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
mus,
bet
vėl
tankiai
iszbegda
prisirisza
prie
žmogaus?
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
kiaušiai su juomi linksmai
savo marezalkos: taigi tuojaus
Bet kiti ne daleido.
kampus gareei meldėsi. Lauke
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu ajif isaugos
G
— U-gi deles- ponas profe
G
eznekucziuoja: nes tai didelis va in virtuve. Pngelbejo jai Dluskis, deputatas Lidos, ku
Vienam per ausi kirto,
igi yakarui prijimt Szvencziau
nuo gabiu apgaviku.
Martinas,
atneszdamas
valgius,
riam
Volodkoviczius
perkirto,
soriau.
H
H
konceptistas, isz juokejss, ir
O kada ne parvirto,
šia, nes atsitolyt ne norėjo.
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
O
O
labai juokingai moka nuduoti bet roleje prieteliaus, ne kaipo ranka, ynesze skunda; potam
Buteli pagriebi, meti,
Lauke ir kantrei jaunavedžei,
Duviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poU
u
ne atsitraukiant, iszryto apgar
tarnas,
nes
drauge
su
mumis
pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
Rūpestinga motina.
visokias komedijas. Kaip tik
S
Bet turbut, net dameti.
visi susikuopinia o visi tikei
sino
dekretą
“
poenam
colli
”
kuoteisingiausiai.
E
tai kunigaiksztie sėdi nubudęs, dėjo sau in bliuda, Valgėme t. y- ant gerkles, ir kordigar Liepi savo mergaitei, kad pro apsieidami, ba ir vakai ne pra Pati in pati, laike didelio
nuo
torielku
iez
gražaus
sluc
lietaus:Tu
žiurekie
vaiku,
ba
galva nuleidęs ir kumszcziom
doj Volodkoyicziui ji perekai
są atnesztu,
virko prie krikszto szvento!...
(
PER LAISZKA AR ASABISZKAl ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
I
musza m savo kelius, kas reisz ko molio padarytu baltu kaip ti.
O tada visus iszmusztu.
Antra diena, kada kunygui asz turiu savo szlebes uodega
purpulas.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
Jagu vyras Imtu narsus,
kia, kad yra inarzintam upe,
vos pora adynu da stokavo, a- saugot.
(Toliaus bus).
Barezcziai su ezonkaulukais
Tai bobai nulaužytu ragus, tėjo kalejna ant szliubu. Ne
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE, j?
ar ant ko pyksta, tada tuojau
NEW YORK, N. Y.
|
Nes ant paczios darbu ne žiuri, buvo usaku ne pulku. Viena
siunezia paszaukti Koseovvski. skanus, kokiu jau seniai ne
Gerai pasaki.
Norint ir lekaju kelis turi.
valgiau,
zuikis
ir
kepti
beka
Nedeloje
Banka
atidaryta
no:
10
Igi
12
adynal.
Subatoje
Igl
8
adyaal
»ikire.J
Tasai jau pataikys ir pralinks
po kitai artinosi poros, neku
NAUJA KNYGA
— Tu Onute esi tikru anio
Oi daug dažinotu
minti poną ir iszmelsti “pardo sai o eielanka ant treczio davi
rie
ne turėjo ne žiedu o kiti už
Jagu no naktinio darbo isz
lu!
mo;
ant
galo
atneeze
pana
Onu
na” (susimilejima) del prasikal
sidunkenojo atsakymuose. Jau
laik namon pareitu.
Onuti:- Matai, jagu ne ture
telio, ir sugražinti linksmesne te aueuotini pilna seno midaus.
arklus pradėjo pakinkinet, ka tau anioliszkos kantribee, tai
Tas
butu
mum
visiem
užtekės,
dvasia. Kaip kada būdavo ir
da kunygas pradėjo palaiminet su tavim czion ne snapsccze ir
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
asztriai ka prikiszdavo kuni jeigu duriee ne butu susitikęs
križium. O kada iezeitinejo in
ne gaiszincze.
Yra tai pirmutine knyga lietuviazks Kur begi teip staigai?
gaikszcziui; bet ir tas jam nu bu Martinu. Tasai, lig noreda su
priemene, da laimino lig iszni
teip
puikeis
paveikslais,
padirbto?
mas
prigelbet
panaitei
ir
pa
eidavo ant sauso; nes kuni
per europinus artistus. Puiki popiera Gerai man ii smaguI
ko jiems isz akiu.. kiti verke
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
No Kagažinsko szuap.
Filipas in Kaulu.
gaiksztis jin mylėjo ir žinojo lengvyt jojo sunkuma, užsiver Aiszkus drukas. Didelo formato.
žiūrėdami paskiu jin.
selo turiuj
tęs puse jo ieztrauke; o etatyda Kožnas gėrėsis katras taja knygf Ir tu kuinai
F.- Kodėl emei tokia baisia
apie jo prie saves prieiriezima.
Teip tai Syberijoi, tikam
nusipirks. Norint daug kaszto ant
Bestenėtum
paezia?
Taigi Koszowekis ant už mas, kas pasiliko, ant stalo, iszdavistes tosios knygos padėjome Jago tokia aAgentas
kaime,
sveikina
kunyga,
kada
rietka turėtum
tarė:
vienok pastanavijom
R - Tai nieko, nes geros szir
klausymo kunigaikezezio at
Columbia atvažinoje ant dienos- dvejų
— Tas man rodos geresnis
520 WEST CENTER STR., MAHANOY OIK, M,
dies
ir turi savije gerybes
sake:
dienu... Teip tenais iszguiti pa
už musu klioeztoriszka alų, ku Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
LAIDOJE
KUN UH NUBIRUSIU, PASAMDO BTG1NU8
ALAUS sielencai spaudžesi prie kuny skarbus.
— Man rodosi, ponas kuni- ri da kunigas kanaporius
DEL PAE1VAŽINMIBO, KB A lb TO DAI^TUB, IB T. T.
svietiszku ir istorinu knygų kurio
F.
Gerai
?
Tai
žinai
ka,
liep
gaikezti, kad kaip pradėsim knkeztija vandeniu del ezeimy kataloga gausite dykai. Adresą vokite
go, idant atimt palaimiminina
kie Užverst.
pleiezka pleiezku iezmuezinet, nos (darbininku), tegul jam “Saule?’ Mabano^
§4’56 N, MAIN STR varde Dievo!..
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PARDUODAM PO:

BISCHOFFS BANKING HOUSE)

IstorijeSzventa

Begk pas Ragažinska;

parduo: 50 centu

GRABORIUS
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—

badyt ir povisam degite—degit,
LIETU VISZKOS PASAKOS tai
jie tokie muka negalėjo isz

intikt ir būtie pagialboje
Privalumus same
Nes daug vyru atsimoka tiiora
viską nog josios šlepe ir
Paczuotu. jog
payma del savias, o pati kai

Istorines K n ingos.
Akylos Istorijos
20o
Nevaloje pas Maurus
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o
Trys Valiui jozai.
25c
Istoryje apie Septynis mokintus V y
rus 2-Isz gyvenymo kantrabanca*
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus £)va
ras
50o
Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza
ka.
B0o.
Sierata, Puikus apraszimae.
25
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o
Keturios Tstoryjosi 1-ŽibintI bažny
taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok
sztas ant salos Dago.
25c
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra
szymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Viuszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap
atvedimas- Motiejus. 6-Auka apkal
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz
ku ir juokingu paveikslu
25o
Lietuviszkas dainorius arba surinka
mas visokiu dainų
$1.00
Tris apsisakos, apie Piningai galvažudžei-Ražancziaus iszgelbsti no
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o
Prieigiausiuus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakotis
$1.25
Musu Pasakos
75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To.
toriu
BOo.
Duktė Mariu
25
Malūnas Girnoje
85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Viadim. Solovioyo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meluzina
puiki istorija.
50®

^Albert G. Groblewski,^

trivot ir pagavo melt-tie kad
Ir tai jis pradingo kai žaibs. jis tik neimses kalvi sake:
,
, __ Sawininkas Ir Fabrikantas
_
Antra diena jau kits cze. Mis “Jei tu ma gali pažadėti, o ir
po nevalnyke vos su vaikeleis
Kaip kožnas stonas, teip ir
tras vėl buvo karczemoi. Tas atiteeet, kad daugiaus nei tu,
iszsimaitiua. .
atėjės m kalve, paliepė gize nei kits neteis mane in pekla stonas moteristes turi savo pri
Kas žino koki juso kenteji
liems, kad mistra parvadintu. gabet, tai asz tave paleisiu, jei valumus, savo sunkenybes ir mai ir erszkecze juso gyve.iBuraszas žemiau minėtu waistu, knriofl gausi wisur pas sawo sztorninka arba pas mano agentu
Gizelei atsiliepe: “Kas mums ne, tai tu gali amžinai ant tos neprijemnastes, kurias paeziuo me? Ne žinau ir ne noriu ži
GtduothjB n©.«fcsjrr$E>Jhiio d&vlra
Bgiuterro No. 1
darbas su tavim; kad tau pri kreees sėdėt. Velnes, jau ga ti, iszpildyt kentent ir pa not nes, jus patie, del juso lai
Mostis no pMflhrftaVfmo
EBghiterro No. 2
neszt
privalo.
mistra ko reik tai tu eik in na gerai patyręs ir matydamas
mes, del apealdymo juso zyve
žmijeoznik
G^'ležtnts sudruttntoJiB Bvaflratwi
Susiejot vyrai ir moterys
karczema. Velnes nuėjės in kad jis per savo galybe nuo
nimo, užsistanavikita gerai ant
Gumbo Lasza!
Giduoles nutildimni vaTkn |
idant
vienas
kitam
nuolatos
karczema kalvi labai rustai in tos kraeos atsistoti negalia, pa
to, kame yra kalte. Gal laike
Meszkoū Mostk
£ Giduoles ao auipaudimu (oon
kalbino: “Ar tau cze reik but, žadėjo vislab, ka kalvis nore būti pagialboje ir linksmybe: pris:egos, kada prižadėjote vie
Trayenks
“Grip-kiur”
vajkuczius,
kuriuos
Dievas
ar tu nežinai, kad jau vakar jo, o tada kalvis jin paleido;
Liniment del Walks
nos kitam ne dalaikete? O gal
Plauku apaaugotojME
jums
nusiims,
idant
krikszczio
Giduoles ro kosulio aeztraoa
tavo terminas buvo: dabar da tai velnes atstodamas paside
saugok Dieve, priėmėt moteris
Miltelci na® ktpana
Į
niszkai
juos
iszaugyt,
neatsis
Liepų
balsamas
ao
kosulio
(plauoziu)
'ZĮ
ryk kad eisi, asz tave pamokin kavojo ir gilei pasiklonojo ir
tęs be Sakramento ir palaimi
“
Kiadtr
Balsam
*
‘
Anti-Laxon
del
vaiku
kiriant su savim gyvent, pakol
siu vakar mano drauga teip ėjo savo keliu. Noto czeso nei
nimo Dievo? Kaip-gi nog Die
Proszkai jo kirmelu vaikams
Bobru lasiai
vienasisz
jus
ne
stos
ant
sūdo
duot sumuszt ezendien asz su viens nuo peklos baisybių nei
vo galite tikėtis dabar palaimi
Proszkai ao kirmelu suaugutrfems
Raakvalstis no satraklnio nakv
Visogalinczio.- Kas jura yra
tavim važiuosiu.” Kalvis isz bandyt nebandė pas kalvi
nimo juso gyvenime? Nes ja
Vanduo del akiu
“
Lagodnik” del atluoswimo vidurfm
DEL
WISU
KENTEJIMU
IR
SKAUDĖJIMU
rejkalinga vyrai ir moterys
tokios baisios kalbos lyg mažu ateit.
be jokio skaudėjimo
go jum pasiveda gerai, tai pil
Giduoles del isztraukimo karsaozio
terpjus. Kaip-gi tajas tona
po nudegimui.
Geriaiisegiduole dol skaudijinio Atgaivitojaa kraujo
ma nusigando, ir palikes
dote ta ka viens kitam prie
Kalvis ale nuo dabar pastojo moteristes pagerint?
Daazai no kruvinosios suaugusioms
galwos, sprando, kataru, pecziu, Suramitojas nervu-sairdies
brangvyna tuojaus ėjo namon visai kitoks žmogus, jie dau
altoriaus prisiegete priesz Die
Nj? ramatfem© (naujas būdas gitiimo) krutinės, szonosie, runiatiznio, Giduole no Ekzimo (rožes pas vaikus)
Meile szirdinga vienas del
ir melde velnio, kad jem da giaus nėjo in karczema, bet in
va ir susirinkusius Judintojas.
Gid. sužleboziojimui maisto
szalczio, nuralgįja ir nu kandimą Plosterei isz kasztavolu
kito privalo valdyt juso misle
duotu apsiredyt kitais drebu kalve ir cze su gizeleis dirbo
Miltai no skaudėjimo galvos
wisokiu wabalukin.
Pomada ant plauku
mis, kaltose ir darbuose; kur
PASARGA: Jagu saitu vaistu ne L
_______
žeis nes tie kasdieninei, kūrės vis lenkty’: o kadangi velnias
gali ^auti pirkt apie save, arba nežinai kokia taa reikalingos del
tavo Hgoa,
tosios nesiranda, tenaie nami
tada apraszik savo liga ir man atsiusk §1.00
$1.90 o aplaikisi vaistas kokios tau
taa reikalingos o bus
boa tau 10
vilkėje, buvo negražus ir baisei nu to czeso nei ugnoliu nei pi
sik geriau ir pigiau negu pas koki daktaru o jagu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėti
nis nupuolimas, barnis, keiks KUR BUNA.
nuterszti. O Kaip jau buvo ap nigu neatnesze, tai jie davee sa
po aplaikimul vaietu. Siunoziant gromata indekii marke už 2o. Adresavokite:
mai,
neapikanta,ne
milinti
siredes, sako jis velniui: “Da vo darbo užmokėt. Jis po to
pati, ne paklusni vaikai atsza-l Mano Bzvogeris Kazimieras Degu
Hl Main Street, Plymouth, Pa.
bar galiva eit, ale eisiva per da daug metu pateko ir labai
tis, tegul atsiszauke ant adreso:
eolą, kad mane niekas iszjuok bagotai pastojo. Bet kai ilgai lias naminis apsiejimas, viskas
(ff °l)
Mr. Ant Rindeika
tu.” Jiemdviem per soda beei gana gyveniae buvo, jis numi yra sunkenybe. Kur meile na
muose
vieszpatauje,
kur
randa
Gougblas Paik Duoble Run No. 11
/
NAUJAUSIAS
nant pro ana obeli, kuri tokius re, ir atėjo pri dangaus vartų,
ISZR ADI MAS
Bellshill Scotland.
si
liga
arba
sveikata,
turtingu

P. V. O B I E c U N A S
labai skanius obuolius nesze, ir melde, kad jin in dangų mBERMAKH.8GIJ9S MOKSLE,
12 i CARSON ST.
S. S. PITTSBUMtt, Ml.
mas
arba
vargas,
jaunista
arba
|na no
neszvaraua
pakvipo velniui teip skanei ir leistu. Tai Petras sake: ‘‘Ar
Datitrybe odos Ilgu paejL_
____________
13—ta Gegužio apsivogė pas mane
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi Ir nuO
Pirrpa
LJetuviszha
senatve,
neapleidžentis
vieno
viduriniu lipu. Daugumas una puc/kua
Simas Voveris, iszbuves 5 menesius
saldžei ir jis kalvi klausė: tu atsimeni, kad asz tau liepau
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
SU KAPITOLU $75,ODD,OS
Istorijos apie 1 Ganema sunu
apslleidtina. Gydosi per neatsakanczi
‘Kas cze teip skanei kvėpė?” da viena daikta velytis, butant kito, nes palinksmina, gialbsti ant burdo. Pavogė 5 dziegorelius, 3 Trys
daktarus ar agentus, kurie tik pinlpueisz
8UORGAN1ZAVOTA IRCZERTEAbu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
darbuose irvelijimuose vienas žiedus, (vienas buvo su litera J. D.) Alasnama
KUOTA KAIPO
te dau
ir karalių geniusza 3.
Kalvis sako: “Tai yra obuoliai dangų, ale tu nenorėjai, o to
oie, sau. Kai ir
■;v
už kita gyvasti atyduotu.- Vy du lenoiugelius, 24 dol. ir eile dra
Mieganti pabudusi,
25o.
ores negeturs. (Taigi nieldleantai ant anos obelas.” Vėl del mes tavo ir negalim primt;
ALL NATIONS
DEPOSIT BANK
me
... mums
........ darodytl; kokie žmogus likosi
panų. Veidas raupuotas, juodbruvas, Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
muso gyduolėmis
(VISU TAUTU BINS A)
utae.) Turime tumes pamatęs srko: “Na, tu keliauk sveikas toliaus.” Kal ras mili paeze kaip savo locna apie 5 pėdu sulinkęs, ant kaklo turi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
OHGANIZATORIUS TOS BANKO*) IRA
rs duosime dideli
obuoliu asz ir nnrecziau para vis, mielydamas szeip ir teip, kuna, kaip pats save, kaip tai randa, kaloa lietuviszkai lenkiszkai re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
P. V. O0IECU/XAS.
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Muno banka irn tai viena laz tvlrczlauaiu Suvis. Valai., czertemrota, eauntl po kontroA*
gaut.” Kalv's sako: “Juk gali turėjo nu angos, atetot, jie ma mokino Szv. Povilas raszyda ir maskoliszkai, sako tarnavo vaiske Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
1 retus
Valstijos rando tr per tai pilnut uželcikluma. Priima piningus del HAataeetfljniO ir moka kai
plaukus, o ant os matytis maZl plauku*
virta procentą. Parduoda talvukortea ant geriausiu linija tr aiunotaa ptalagus In Hear d»ds
va imt kiek tik noriva, pake te, kaip vienas ir kitas ineina, mas pas Efezus: “Tenais vyrai 40 metu senumo. Paeina isz Kauno ras. 2 Apie Septinis; brolius. 3
Butelktlpagelba; plau
svieto, i’aiiaro davternaatla atlikimui visokiu reikalu bu wa)džla
Iszmajao vtao
Varginga Žmogaus aunu ir
liui mumdviem bus labai ge bet j’s ineit negavo. Tai jis ir pati stauavije viena kuna, gub. Telsziu pav. Laukuvos par. 6 Apie
klua piningus ant Amor!koniazku arba kitokio-. Daro apaergeymna no t^nles ant visti dal^Sa
Razbaininka.
25o
nacija
metus iszbuves Amerike Elizabeth
viena
asaba.
”
Vyras
ne
suval
ir t.t. lUnlngua del paczedlnimo galit prlaiunet pacztlnlu Money Order arba Kxpreee Oe. o
rai, kad ka turesiva pasikram paeimielyjo eit in pekla. Pri
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
tuojauu bua iezeiunstoa bankavoa kningutea. Kreipkite! visi Pas geni ždnoma del vtan JdetaN. J. buvo sužeistas ir provojosi su Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
persltikrlnt tegul raszo pas mue. Adresas
vl P. V. OBIECUNA, o busit apgsergetl no visokio apgaviko.
tyt; tik priėjės papurtyk obe peklae atejee jie pabandino in gis ka geresnio, jago nepasida kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol. venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
PROF. J. M. BRUMZA,
Ii.” Velnias priejas visa obeli duris, ir kaip cze vienas vėl lytu su paezia, nekenstu jagu nagrados.
(qį ‘3ny oą)
tris uszkeiktas Karaliaus duktem BBOADWAY ST.,
Mr. Z. Dirgėlas
apsikabino ir teip purtė kad ko niukae atėjo atdaryt ir atida pati kentėtu varga ir bada su
res.
25o.
BROOKLYN, N. Y.
vaikais
arba
kituose
kampuo
124
Cherry
St
New
York.
Vaidelota,
apisaka
isz
pirmutines
pus
ne isz szakniu iszpleeze ir visus res kalvi pamate, klausė jie ji;
meczio, iszimta isz Lictuviszku už
obuolius nukrėtė; ale kaip jie “Kastu per viens?” Szis sako: se turėtu jeszkot priglaudos, o
PER
lieki!, su paveikslais
- 50o
jisai
turėtu
visko
pilna,
pasire
Mano brolis, Juozas Butkeraitis Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
norėjo noobuoles atetot ir obuo “Aez eeu kalvis.” Kaip ta žo
isz
Suvalkų
gub.
Naumiesczio
par.
.......
LIETOVISZKAS
AGENTAS
.......
- - 25o
PACTA
liūs susirinkt, tai jie pri obels di kiti velnei vidui iezgirdia, dytu geriau ir najkintu turtą kaimo Slabada pirmiau gyveno Balti ir Geras Medėjus
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas Viktoras Lapinskas,
be
rejkalo.-Kur
meile
terp
po
PASLAPTINES
VYRU
LYGOS
kaip priraKytas buvo, ir atsi tai tokie sujudime rodosi tarp
more. Praszau atsiszaukti ant adreso:
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c 5Q1 W. Mabanoy st Mahanoy City, Pa
kliudyti niekaip negalėjo. Kai gaujos, tarytai jau viekas griu ros vieszpatauje, tenais paezios
Mr, Wm Barber
Lietuviszkas
Kninginas 1905.
Blaine, W, Va. No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
vis jau dabar vėl matydama Va, ir tuo keli priezoke, tik pasiduoda vyrams kaip mokyApie viena kuris norėjo pažint
kad velnias prie obelies priki tvyket, tvyket, durie uždauže na Povilas szv., ir tai teip pa
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
bą, atsiszauke vėl visus savo ir kai nesavo balsais sukliko: naszei kaip Bažnycze pasiduo Mane dede Jurgis Luizas, givena mutere.Septines
varnos
25o.
da
Kristusui.
Bažnycze
nesiPittston, Pa. Praszau atsiszaukti ant
gizelius, o tie vėl tęjpjau ir ezi “kalvis!” ir kiek tik ingalejo
No
2.
Ura
užkeikto.
Panaszus
Lor.
adreso:
renas-Seimega mužiko Su kuom
taji, kaip ir ana teip suteležy duris su geležineie balkeis [už prieszina prieszais Kristusa
Mr. Chas. Lewis
kas kariauju, nog to dingsta.
85o
nes
jin
paguodoje,
yra
Jam
pa
je, kad baisu žiūrėt buvo. Ale reme. Teip kalvis ne in pekla
200 Ferry St
Springfield, Mass.
Parduoda laivakortes ant visu keliu
Lietuviszkas kninginas 1904 ant vokiszku geriausn laivu isz ir in
jis teip vėl nenorėjo pasiduot, negalejb ineit; ir ilga czeea du klusni; ir pati gera paguodoje
vyra
savo,
nesiprieszina
jam,
No
4.
Jadviga-Geras
Sunus-kaip
fc?
Mano brolis Jurgis Valudkiavi
Europa. Teip-gi siuneze piningus in
o todėl gizelei jin toli’ musze, ru atdarant laukes ir nesulau
gilukis mainosi -Svirp Du G k visas dales svietą, ba turiu suneszima
RODĄ DYKAI • UrSdiSkos valandos nuo 9 iki 5; nedūllomls nuo 9 iki 12.
taše, pleeze ir draeke kol’ jie kės, turėjo szalin keliaut. Da nesiranda josios szirdije neapi ežius isz Suvalkų gub Kalvarijos tuoklei.
25*.
pav. Rudaminos, grai. ir par. kaimo, No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* su visais Europinei^ bankais.
kautos
ir
tinginiavimo.
Vyras
DR. JOS. LISTER C.
nepaeižadejo mistra palikt; ir bar jis ilgus czeeue ir ant že
Uipraszo pas save visus tautiečius
Maiszimie, apie 10 metu Amerike.
dejus.
2i^
to Dearborn Streot.
La. I
CHICAGO. ILL.. U. S. A.
ir pažin>tams
Vkaip jis tai buvo pasižadejes ir mes ir padangėms szen ir ten ne turi jaja už slūgine, ne ap Praszau atsiszaukti ant adreso:
No. 6.Prasižengėlis - Doras Timsiejna
su
jaja
su
pasisziauszi
prisiekęs tai kalvis jin atvalny boetes, o niekur vieta sau ne
kus Jonas Tvardauokas * Ugnis
Miss Magdelena Valudkevicziute
kaime T. . .
25o.
Hermenie, Pa.
je ir jis staiga szalin nusivilko, randa, ir nežinojo, kur nueti.' nu ir rustai, nes paguodoje ja
No 7. Duktė Starembergo- Baisi Is,
ja kaipo paezia, szenavoje ir
freeze diena, tikrai cze su
torije- Nagrada už mielaszirdysts Dr. J. Fropstep
Gailiasi jie pamielyjo: “Da
Mano dedos, Mikolas, Andrius ir
Meile motinos del sunaus
25o
treczesis velnias ateje; ale syki eisiu prie dangaus vartų mili nuolatos.
Garsingiausias ant vise svieto Ir žinomas kaipo geriaeSpecialistas AKiu Lygas
Antanas Latvinai, teipgi ir Jonas
Isz tokios meiles užgims pa- Dagilius, visi isz Suvalkų gub. Mary No 8. Musztyne už mergina - Ge* Pritaiso akulorius.
Stiklines akis,
kalvis vėl nebuvo namie o je meldus nenorės inleiet, tai
ses specialistas kronlszku ir ezsisenejuslu Ilgu_ _ _ _ s
racVjingas murinas • Kas kal
Mano darbas kalba del saves.
bet karezemo', bet ta diena reik dabot, bene su gudrumu guodone viens del kito, o isz anpoles pav. Praszau atsiszaukti ant tas
25 o.
-a DR. KOLER,*Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare
jis brangvyna negere bet ir pasisektu.” Jis taigi vėl atėjo paguodones užstos, tikymiste, adreso:
No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas
Turintys
geriausius diplomus ir 16 metine praktik* gi
Mr. Chas. Kleiza
Ofisas 15 E. Center St.
Vaiduiys - Atmokejimes kuninlabai rūpestingas pastojo del prie dangaus duru ir melde, atvirumas ir pasiszventinimas,
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanezus
Box 31
East Windsor Hill, Conn.
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
go.
25o.
nonnts
ir
gyvasti
reiketu
pa
keliones. Szitas velnias ji ten kiek tik galėjo, kad jin in dan
vardinu. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin
No 10. Jonas Spekulantas. Križius
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.
radęs teip baisingai pradėjo gu inleistu ale Petras vėl sako: dėt už tai. Parodys vienas del Mano pusbrolis Motiejus Oszkinis prie upes vielos - Doras VaikineJojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai delt'ir
25o.
ant jo rėkaut, kad ir kalvis ir “Asz tave negaliu inleist, ka kito tokia meile, kokia parode paeina isz Suvalkų gub. kaimo Bud lis.
yoje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
uzsisenejuses
ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gat
niku
gmino
Mackavos.
Praszau
atsi
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- ANT SUDRUTINIMO IR USZLAIKYMO
visi jo draugai bei szinkorius daug tu dangaus nenorejei.” Jezusas del Bažnyczios Savo.
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu roka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
szaukti ant adreso:
SAVO PLAUKU.
nu
ir
visas
ligas
paejnanczes
isz
kraujo.
Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
Jezusas
davė
gyvaste
už
bažny
nemaž’ nusigando ir kalvis nei Dabar jie cze vis aplink ežiaistinos Dievo. Juokai.
25o.
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
Mr, Ant. Bobbin
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sitllis, nrzNo 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo, Kpraszyk padeyma savo plauku kokiam da
žodžio nesakęs, turėjo tuojau tee, kol viena diena dangui, ka ežia Savo o geri vyrai ir geros 49 Fobes St
Worcester, Mass.
bar randasi, nes yra tai svarbiu daliku pa
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
riaus-lszgydintas Budelis X. Ku- žinimo
ligos. Jago plaukai iszpuolineje ir
su velniu eit. Isz karezemos ži del ko, labai ezlovinga muzi paezios pasiszvens savo gyvas
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ningaiksztis ir Piemuo.
25o. palvo i an*laši pleiskenu tai praszau atsiust
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina
te
del
vienas
kito.
Mano dede, Antanas Barsztis isz 1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos keliolika sausu plauku po iszszukaviinui
jiemdviem iszejus, kalvis tik ke pagavo daryt, tai kalvis ta
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lieSuvalkų gub. Seinų pav. pirmiau gi
ant isztirinejimo. Jago norite turėti geras
tuviszkai
ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams roda, be pagialbos thimocziaus,
Vienuokia
paguodone
del
istorijos,
$3.00
pradrįso kalbėt ir melde vėl iszgirdee ir atėjo prie duru ir
ir pasekmingas gyduoles tai atsiszaukyte iu
kurie randasi k on i a pas kozn daktara inkste Pittsburgia.
veno ant farmu Hartford, Conn, tu
mane o po uaudoymui juju neatbūtinai gan
nia kad jie jem tik nors duotu tik nors kiek pamatyt duotu. viens kito, apsaldina gyvasti riu svarbu reikalą prie jio, tegul kaAD1NOS PRIEMIMO:{§“ 9 Įkrito ifi 4
Nedels
Del zobovos.
syte ęeius vaisius.
Gorėdami dažinot aj>i
barža nusiskust. Velnias jem Tai Petras durie nu galo iki suramina nuludimuose, apsau greieziause duoda žine ant adreso: Moroliszka Kabala su Salamono no daugiau informacijų praszau ad resnot:
Mr. Fr. Barsztis
Prof. J. M. Brundza, Specialist
se.
25
avenue,
tai pavelyjo, ir teip juodu abu galo atveree sako: “Na da goje no visokiu kalbu ir t. t.
Broadway & South 8-th Str.
48 E. 18 st
Bayonne City N.Y. Tikriauses Kabalas su pagialba kaMeile
del
vienas
kito,
užin stuba inejo. Stuboi velnias bar žiūrėk, pažiūrėt ir tau
Brooklyn, New York.
ziru
25o.
Mi net os gyduoles yra tik man paežiam
Burikla
10o.
szen ir ten besidairydamas ir duosim.” Pirmucziaue jis vis igms tikimyste del vienas kito
jokiam krouie juju ne gauajle.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks žinomos,
pamate puikieje krese, o da tik isz tolo žiurėjo ir stebėjos) ne atejs jums ant mislies sulau
Visos Informacijos dykai už 2/ markę. Jau
lu.
50o.
samtus tukstapcztu pliku gaivu atsibfBŽpke
žinimas
toje
Sakramento
mote
bar kalviui besiskutant jie vis isz visos tos grožybes; ale pas.
pas mane dekavodami man už
Iszguldimas Sapniu 10 o.
g^eradetysa.
apie ta krase dyvyjoe. tai maty kui jie vis pamažėliu po žinge ristes, api sulaužima prisiegos,
Del losziiuo Teatru.
damas sako jem: “Juk bandyk neliareziaue priėjo ir vis nore ba szyenta meile kuri vieszpa
Naminis pleperis, juokinga drama
Balda kninges.
pasisėst, tai ir žinosi, kaip ant jo vek cze, vek ten da ka pa tauje juso szirdyse, prie to ne Aukso Altorius
viename atidengime.
10c
arba Didis Szaltisnic
tokios kraeee smagu sėdėt: o matyt, iki jis prisiartino prie davee. Ar tai namie, ar kelio
1,000 puslapiu
$1.00
Popiera del gromatu.
Didžiause LietaKantoran Bankinis
NO $5 IGI $40
kam ir stovi, ar negali sėstis, atverijee ir kaip jis cze jau bu neje, pati mielina tik api savo Benas ir Naujas Aukso Altorius vi Puikei iszmarginta su kvietkom ir
viszka
sos
reikalingos
maldos
864
pusla

puikeis
skaitiniais
2
už
5o
25o.
tuz.
-SMAINItdES
HASZINOsfi^
• ir pard.T7«te
kol asz cze su savo barža atsi- vo, tai jis paemee savo eziksni vyra, o vyras api paeze, jog piu druozei apdaritos
$1.00 Gražesne popiera su auksuotuom
pykta
mislis
niekad
ne
atejna
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltiliksiu.” Velnies ir paeikuee ni žurstoka, tik’ ir padurmu
szracziu
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
nis TU puslapiu.
75o.
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
ant tos kraees atsisėst, ir nega pabupt! per slenksti in ana pu in galva.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640 Puikiausios popieros ant svieto, la
Įėjo gana pasigėrėt kaip taisma se, ale teip, kad jie tropyjo ant Tojiviernaetis vienas del kito
puslapiu.
75c.
bai puikei iszmargintos su auksuo
gu sėdėt. Kalvis jau apsiszva savo žurstoka. Petras ir visi jo nog nupuolimo dorybėje nuliu Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 tom kvietkom, puikus uždaromas
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
233-235 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY, PA.
abrazelis vidurije 1 už 10c. $1.50
ryjes sako: “Tai dabar galėsi draugai dabar didei ant kalvio dime, ligoje darodinejo; o kad minksztai apdarita ir puikei žala
už tuz Kopertos
10c tuzinas.
ir
katras
isz
juju
nupultu,
tai
tita
50o.
va ir eit.” Velnias greitai no supyko, ir norėjo jin iszmest,
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai*
Altorius, in puikia skūra su
Dtaiktai del Kataliku.
rejo nuo krases ateikelt, ale ale kalvis sako: “Mano mieli vienas kita pakelinėje, kaip Aukso
apvalais kampais.
$1.00 Križelei pastatomi juodi, su zalatita
vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pikalba
szv.
Povilas:
“
Pasiszven
niekaip negalėjo: jis bandė ponai vartininkai, asz jus mel
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
mukele 11 coliu augszozio
50o.
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
szeip ir teip, bet nėjo. Tai kai džiu ne teip skaudžei ant ma tęs per dora ir tejsinga vyra.” su auksineis papuoszimais apvalais Maži križelei del ražanoziu nog 10c.
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
krasztais
$1.50.
lig
$2.50
pavesti. Del tfraugyseziu prisietu pelkes Slides, Juostas, Kepures, Karūnas,
vis nemenk’ vėl džiaugėsi ir nes bartis, juk asz ne ant jusu (I. Kor. 7, 14,)
Aukso Altorius puikei apdaryta su Krajavi szkapliereisu juostukem 15c
Špilkas i L t. Su kokiu nors reikalu kas-Hnk Szipkorcziu, piKur toke meile ir dorybe auksiniu papuoszimu.
$1.25 Karmelitinei szkaplerei
durniausieji velnio prigavės, ir gruntą esu, asz galiu ant savo
15.
ningn ir t. t raarikyte ims m»M • gwuaite teisinga ateakyma.
Altorius apdaryta in balta žvakes nog 15o lig
40o.
juszauke savo vyrus, kad jie ir žurstoka, o tai asz mislyju, tai vyras ne suvalgis ir neisz Aukso
kaula puikaus pawydalo.
$1.00
tam teip užmokėtu, kaip jums neteik teip rėkaut.” giars nieko be paezios, nieko ne Aukso Altorius, apdarytas in kaula
Ražanczel.
aniemdviem. Ale szis velnias Teip kalviui nieko negalėjo iszduos ant nereikalingu daig su 3 sidabrineis medalikais. su Puikus Ražanozei, kukinel, juodi ir
dviem anuoleleis, viražus panaszus
melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
norėjo isztrivot, o kad da ir daryt, o tai jie da szendien eza tu, zobovu, girtybių, praloszi
in altorėli
$1.50 liu.
40o.
mu,
ba
žino
jog
turi
paezia
ap
Aniolas sargas, minksztai apdaryta Importąvoti balto kaulo suverti ant
Temykite gerai! tikrai lietuvižka, didele krautuvė
teip piktai su juo darytu; tai le dangaus duru ant savo
v I C I C M C Puikiaushi armonikij, skripkų, klernotij, triubų, koncortiniį’ir
80c.
dengt kaip savo locna kuna ir in skūra apvalais kampais, auksuo sidabruoto lenoiugelo
jie ir daug darbo su juo ture szikezninio žurstoko tebguli.
V
1
D
1
E
iri
□
daugybe
kitokiu muzikališkij inslrumenlij. Geriaushj dziegorhj,
ti krasztai, visos reikalingos mal
raudono stiklio,
l&l.
rupintys kaip pate api save. dos geriausia už visas kitas 75o. Puikaus
lunciugip visokių žiedų, laketij, špilkų, kolčlkų auksinių ir paaukjo ir ilgai truko, kol jie jin in
Kaulinei druozei padirbti
10.
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatiį, puiKur randasi meile terp poruo Aniolas sargas, druozei apdaryta in Tikro balto marino kaulo ir toksai
veike. Bet kalvis buvo apsie
Ir kitokį re/kannfi pnetajuj mTZ/Z III
kiųbrilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų),
juoda auuima
50o
križius ir szirdis
50o.
tu,
ten,
paeziuoti
givena
eutidaei p«0 mus ant pardawimo. Tsjmes jin nuo krases povisam ne
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečūčių, gramatikų
Kantiozka apdarita in prūsine juodu Tas pats su maksztele
$1.25
priitatom kofna daleli m®kyme, nesibara, nesimusza, ne skūra, puikei iszmarginta $1.00 Raudono akmens, suverti ant auksi
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
paleisti, jie jis nenorėtu be jo
■dnoe norinte kokio padirbimo.
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų
25o.
nio lenciugelio su maksztele $2.50
persiskyrė, vajkai krikszczio- Kanozia vieszpaties
Pardoodame pikes, adatas, drik>^
keliaut ir jei negalima but jin
Graudus Verksmai
lOo. Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvoriais tuzinas 25c., 5 tuzinai
niszkai
užaugyti,
ligoje
tikra
Areperiue,
skwibeus,
knatus,
popieStacyjos arba Kalvarija
lOo. ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
už $1.00, 1000už$G.oo.
Kas veli tų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
inveikt. Todėl jie jem rankas
sa ir L L Parduodam Pnocus o kr
markg ir teisingą adresą, captures didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.
apgloba; ba meile yra kantri, Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In Turime ir brangesniu ražanoziu nog
ir kojes iszsuko ir visus sąna
senos
patajaom.
etatimo.
5')o.
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuo|u, kad mano
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
gera, pikto ne daro, ne duos Gyvenimas
rius isznarino, bet tai nieko ne
Szventuju, Puikei o ir
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
cziau.
Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo piktu misliu, viską kantrei
W.
MORGAN,
maczyjo; ale kaip jie su bais riuB ir gvarantuqja juos tinkancuuma. Di
apdaryta dydele knyga - $3.00 Visi ražanozei yra puikei ir druozei
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirki daug pigiau kaip kitur.
sunerti o padaryti isz geriausio
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
Gyvenimas Visu Szventuju — apda
sioms inkaititomsžerplanczoms Winters per 5 metus mokinosi pas gamin suneeza.
ryta
$4,00 materyoio.
K. VILKEVICH.
112 Grand st, Brooklyn, N. Y»
geležinis jin pradėjo muszt ir gus profeaoruū ylga laiku Phitadelphy®.
Gera pati stengėsi vyrui vi

Garsiu “Lenkiszku=Lietuwiszku Waistu”.

1

A. G. Groblewski,

Europtszkas Iszradinias!

D R. KOLER

KATALOGAS

KNYGŲ

AGENTŪRA

DOVANAI

Daktaras ® WINTERS

Abrozeki del malda kninga 2 už 5o.
irįOo.
"

'

Lisbon Fall, Me.- Darbai
bai gerai eina, ale pribuvusiais
T|m| $( Oū ANT MENK|Ū pe|. |0 taes|u
sunku d.rba gauti •
DldZiause proga 1st vien. Tieje zingorel-i yra GOLD FILLED puikei Isz.marglnti
yra GVARANT1TI ANT ‘20 METI’ nes užteko ant amžlo. Iszsirinkle
Minden W. Va- Darbai — Lietuviu dvi familijos ir
8av Elgin, Waltham, Hampden arba Tavannes
— Darbai gerai eina.
eina posenovei, viena menesi keli pavienei visi grąžei užei
vidurius, visi yra gero lezdlrbimo uezsukami isz vlrszaue. Per ne
koki laika parduoeline f uos puikius ziegorellus tiktai 1107 |7 c n
laiko.
— Mojus praėjo, turime Bir dirba gerai kita biski pama
verties $35,00. Nenorime pinygu iez aūgezto siunei.
lf,JU
me per ekspresu. Jago pasidabos užmokėk ekepresmonul $7,50
Ir
kasztus o bus tavo. Likusius §10 užmokėsi in 10 menesiu po §1
žiaus.
želi.
MES TA V TIKYME Nerelkaiaujeme joMinersville, Pa.-Darbai
— Lietuviu yra gražus bu
-------------- pasiraezimu nestik
— Szitam menesije pripuo
eu prižadeytnu jog užmokėsi. Jago piningus
pradėjo
eiti
gerai,
o
ir
pribu
Įsus tai mes nuleisyme tav jin tiktai už$15,75
relis,
yisi
grąžei
užsilaiko.
moki
ant
iszmokesczlo,
už ziegorell, jisai
la Sekmines, S.S. fraices, Die
Atelmyk, jokiu parankiu nenorime.
vusiarn iez kitur ne sunku dar
vo Kūno, Sz. Jono Krik, ir Pe
Oglesby, 1’11.- Darbai Ci ba gauti.
EXCELSIOR WATCH CO.
tro ir Povilo ezentes.
f Diena 21- ma Mojaus
manto dirbtuvėse eina puseti
— Ketverge mėnesinis susi nai, bet pribuvias isz kitur ne Buck-Run kasikloja likos už j LIETUVISZKASKATALIOGAS DOVANAI!
rinkimas Y. M. L. I. Klobo. gali gaut darbo, ba ir czionais musztas Anufras Bruožie, o
VISOKIŲ žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, britvų, armonikų, koncertinų,
kad prigulėjo in szv. Jurgio
— Nedelioje popiet Jackso yra invales bedarbiu.
klernetų, skripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, drukuojamų mašinėlių,
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų (visų daiktų yra paveikslėliai kaip jie išrodo).
no prude nuskendo 10 metu se — Lietuviu yra pusėtinai, draugyste, tai draugystes kasz
TAUTIEČIAI reikalaujanti virS minėtų daiktų, visados kreipkltes pas
numo Jonukas Harvilla slavo bet kaip girdėt tai ne labai tais likos palaidotas.
M. J. Damijonaitį prisiųsdami savo adresu ir už 2centus markę del pado
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti
—
19-d.
Mojaus
priėmė
sa
kelis, katro tėvai gyvena ant kaip apsieina.
kramenta
moterystes
pana
Ka.
W. Center ulyczios.
Vienatine lietuvių prekyste Amerikoje, kifrĮ išsiun
čia visokius daiktus apsteluojant per laiškus^ Į visus
— p, Z. Karkauckas parda Maspetll. N. Y- Darbai tre Derencziute su ponu Pov'i
Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:
vi saluna p. Juozui Stankevi elobnai eina, bedarbiu yra in lu Puodzukinu. Dieve laimink
M. J. DAMIJONAITIS,
visamia.
3250 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.
ežiui,'ant W. Mahanoy Str. Vi vales, iez kitur atvažiavusiam
sus.užpraszo ant szalto aluczio. sunku darba gauti.
Fanuos ir Turtai!
— Lietuvei sutikime gyve Randasi New Yorko Steite Lietu— Lietuviszki muzikantai na.
viszkoi Kolonioj da daugybe farmu
Naujas Adresas
ant piknyko turėjo puiku už
— Vietine parafija rengia ne parduotu dauk musu brolu jau
Jonas Ignotas
darbi. Padare arti 500 czisto statyti savo lietuviszka bažni ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 4G 22-nd St
piningo. Bull boy!
ežia, turi nusipirkia 4 lotus ir siestu kurie turi kiek kapitola ant už
S S. Pittsburg. Fa
sau farmu.
Artesnes žines
— p. Sklere daro dydeli jau pienai padaryti, tai galima pirkimo
gausit pas George Kleek. Poolville
Dideli Krautuve knyga, knygeliu.
bizni savo buczerneje. Turbut tikėtis kad tuojaus, pradės eta N. Y, raikė indeti už 2 o. marke del Szkaplieriu, Ražancziu, Abrozeliu,
(f-g ųnf) gražiausios mados poperiu del gro
api bizni gerai supranta.
tyti su padėjimu klebono kun. atsakymo.
matu, raszimo ir daugybe visokiu
— Biznei lyg sumažo, ypa Petkaus. Dabar Dievmaldyste
Darbinei czeverikai.
daiktus dideliam! įvirinkime, raszida
Užpraszoni visas moteris kurios geidže
ateibuna
airiu
bažniezioi,
yra
tingai salunuose ir drabužiniuo
Ir ozebatai- Mes ju daugiaus par mi su klausimu indekit už 2c. marke pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos gipaskirtas
del
lietuviu
laikas
duodam
negu
kiti
sztorai,
už
tai
kad
se sztoruose o ir pas kriauvybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu
tik geriausius užlaikome ir duodame Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane
ežius. Tai nieko, ne trukus ve no 9:30 iki 10:30 per ta trum jumis maža preke.
šia daugibei lietuviu žinumas, Jonas.
ir painatitii ka mes darom del kitu moterių
pa laika nėra kada gerai ne pa Darbinei czeverikai po 1,25 ir 1.50 Ignotas.
(sę o;) kurios ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu
lei suburzdės.
mokslą pasakyti. Praeita nede $8.
Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar“
ozebatai
po 2.50
Ant pardavimo.
matyk neg pribuk be jokios abejones.
lia kun. užsakė ant bažniezios $3.50
a
guminei ozebatai 2.87
Tokie dalikai yra per svarbus ant atyPlukus fartapijonas ir argo idant ko veikiausia duotu au $4 00
“
“
“
3.50
dejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisynai parsiduos pigiai Dasižino kas kiek katras gali ir katras Pirkite darbinius ozebatus ir czeve
te geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip
WIENATINIS gautumėte namie no savo daktaro.
kite “Saules” offise arba pas turi po kelis szimtus bankose tikus pas mus.
SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
Prof Wright 116 E. Pine St. melde idant paskolytu bažni- Common Sense Shoe Store J
Dr. O’flalley.
35 W.Center St
SUGAR NOTCH, PA.
___________________ (TF o») czei.
158
S.
Str. Wilkes-Barre, Pa,
Mahanoy City, Pa. Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa SzitamWashington
oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len-

Žinios Vietines.

00 ZIEGORELiS ANT BARGO

ISZ LIETUVISZKD
KAIMELU.

MraZ0

Daktaras Blažejauckas

Piladelphia, Pa- Darbai
Atvažiuoje in p. Kazuno ap
tieka Mahanoy City kas utar- nepasitaiso, vargai žmones pn
nike ir petnycze no 3 lyg 5 vede net prie to, kad pameta
stubas, nes randu užmokėti ne
po pietų.
gali, susigrūda in viena stuba
po 3-4-5 familijas, ir nei mai
SHENANDOAH PA.
sze sugrude daugumas gyve
— ? ? ? Unistai ir skebeai. na. Pirma davė biedniems ant
— Petnyczioje buvo dyde pietų zupe, dykai, dabar jau
lys susirinkimas parapijonu. miestas neduoda, nėra pinigu.
— Lietuvei malszei pasiel — Lietuviai kartais susipro
ge. Labai gerai, riaueza viską voja už tuszezia maieza ir meto
pinigėlius mekleriams dykai.
pagadytu.
— Kriaucziu darbai teip
— Darbai ne ezlektai eina,
pat
nesitaiso: Saliunuose biz
tiktai ne visi gali prie darbo
niai užgeso ant kampu pilna
pritilpt.
|stovincziu bedarbiu. Cukerne
— Grinorei neatvaži oje, gerai iki dabar dirbo gerai bet ir
dar o ir Lietuvoje darbinykai ten pradeda slekuoti. Prie dar
reikalingi.
boviecziu stovi rytais bedarbiu
po keletas szimtu.
Ekstra mitingas.
Kas bus toliaus ka svietas
Szv. Juozapo Lietuviszkos,
pa rafijos, atsibus mitingas Pa susilauks, niekas pasakyti ne
nedeli 8 d. Juniaus, vakare gali.
ant f vai. ant Auditorium sa
les North Main Ave. Scranton,
Dayton Ohio.- Darbai vis
Pa. del isznnkimo komite teip slobnai eina. Pribuvusiam
tu, del apsvarstimo ir daneezi iez kitur negalima'gaut darbo.
mo visos provos reikalu para
fijoe. Praszom kanoskailingiau — Lietuviu yra didelis bu
šia susirinkt.
(gf oį) relis, ale ne visi sutikime gyve
na, skireei ant kebu szaliu ir
J onaa Apona Prez.
Juozas Kadzauckas Sekr. vieni kitus niekina, tai iez to
ir nesutikimai.
— 25-ta d. Mojaus pasida
PUIKEI APDARUOS
re didele ugnis ieznaikindamalda knigos ma visa fabriką “The Dayton
Lumber Co.” buvo sakyta jog
No. 4701 A ilk80 Altorius skurinh padare bledes ant 220,000
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kn
aztai, apwalaie kampais.
$1.01 dol. Priektam apdege szeszios
No. 4705 Mažas Naujas Aukso Al stubos, kiek nuostoliu nežine.

T

torius Bkariniu apdąriu, apkausti
tos ir auksuoti krasztai su apwalan
kampais
, ,
.
$1.04
No.4702 Au&so Altorius szagrim
skaroje apStoritos, apwali kampai
auksinti kraaetai, lavai puikei ise
marginta sii auksinėms kwietkom#
labai p uite k-ningele
. $1.2 Į
No.4703 Aukso Altorius □dnkszfc
apdarai, auksinti krasztai ir apwali
kampai, auksuotas križius, parasza*
Ir puikei iszmarginta
$1.5<
No.4700 Aukso Altorius apdariu
■u baltais sloniaus kaulais, puiku;
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabriv
medalikaia-uivienougeliu, auksini
kraBztaifl.tUmadiBiiild
41

"Saule”’ M.h.nqy Gl^.jjjį.

Ir svetingiauYra madoje szimet ir mes užlaiko sias priėmimas
me ju daugiaus negu kiti sztorai.
Vyru trumpi czeverikai $2 lyg $3.50 ite gardia Arielkelu
Moterių “
“ $1.25 lyg $3.00 Alų ir Cigaru. Teip-gi
lygtoni czeverikai del vaiku 75ot. •jale del zobovu ir t. t,
Gel $1.25. Ateikite peržiureti musu
geltonus apsavimus ir suozedinsit
piningu

M. C. FARBER, 222. 225 Dtirbom Sir

CHICAGO, I’LL.

K. Konewko,

Common Sense Shoe Store
35 W.Center St.
Mahanoy City Pa.

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CITY,
PA.

PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
Verte iii Fracuilsiko
KUN. DH.

M. JUODYSZ1U8.

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del salunyku ant pikniku, balu, kriksztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir 1.1. Pristato in namus abi
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
pirkti pas Norkeviczin yra kanoa^rįauai. įžiūri yaband^kitj

Pasiskubynkite nusipirkt, o
gausite tiktai pas Iždaveje
tosios kningos po adresu:
MAHANOY CITY, PA.
D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.
Capital Stock
$125,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.
Piningus $2 siuskite Registravotoja gromatoje, ar per
“Money Order” kuri nupirkite Suvienituju Walstiju Deposytoras.
ant pacztc, in prasta gromata
indekite ir prisunskit.

UNION NATIONAL BANK

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Ball, Prezidentas,

PITTSBURG, .

muso prekes:
Gera Raudona Arielka
$*2,oo
*2,oo
Gera Balta Arielka
2,oo
Bumas
Rūmas Jamaika
>
«
4,00
Ginas
•
2 oo
l'uoglne Arielka
4,5o
Klfiimel
2,oo
2,oo
Anicetas, smagus gorimas
Cthtas spiritas
S.oo
Slltalte
•
2,5o
SUvaite, tikrai Lietuviszka
4,6o
Terkelica
2,5o
Terkelica. tikrai Vengriszka
5,oo
Konlakas
2,5o
Konlakas, Franeuzlszkas
5,oo
Obuoline Brandy
2,oo
Blackberry
- , . l,fto
RohoIĮh, gardus gorimas
2,5o
MeUnvuoge
2,50
Vlszhiūte
.
2,5o

2.50
2.50
2.50
5,oo
2.50
S,oo
2.50
2, So
3.50
3,00
S,oo
8.00
«,oo
3,oo
6.50
2.50
2,00
8,oo
3,00
3,oo

JOHN NAUJOKAS,
W

MA1IISON SQ. BOX ISO.
NEW
YORK. N.

Y.

Pats iszleistojas ir Redaktorus
p. Boczkauskas, “Saules’ No.
30, teip kalba apie kninga
“Raistas:” — “Mes nog saves
velinam visiems skaititojams
nusipirkti ta knyga, o patis
datirsyte api jos akyvuma.”
Api gera, visi gerai kalba!

3,00
3.oo
3,oo
G,oo
3,oo
3,oo

4,oo
3.5o
0,oo
3,So
4,oo
G,oo
3,oo
2.5o
galon
galon
galon

AMERIKONISZKI vynai:
Ohio raudonas
$l,oo Galonai
Ohio baltas—saldus
.
1,25
“
Knllfbrnl os, senas, ruksztua
l,6o “
os mustkatalas
1.50 “
1.50
“
Kallfbf-nit os ib u Sikstai as
Kallfofnt os tokalsikas
1,75
“
KailfOrnl, os Č4 nbetu)) Port
"
Wine
S,oo
“
Kallfornl, dsSzerl W lr..
Ino
2,oo
“
KaHfbrnljos Burgundy, raudonas
1.50
“
Viduriams Kartus Vyną
2.50 3,00
Haul k y te po prekes. Utkalbinlmas ant $10,os
ir dagiau VŽMOKAM EKSPRESĄ Penns) ivanio.
Ohio ir West Virginia valstijose.
Adresas:

Stefan Rovnianek,
m
* Pituferg, Pi.

Puiki susidedam! vežimeles $1.50
Kitoki vežimelei po
•
5.00
Apdengti geriause skūra po 10.00
Turime daugybe visokiu vežimelu ku
riuos parduosim pigiau ne kaip kitur.
Ateikyte pažiūrėt muso vežimelu ir
dažinokyte prekes pakol pirksite kur ki
tur. Tos prekes tik ant szio menesio.

DABAR LAIKAS PIRKT FORNICZUS!

GUINAN’O SZTORAI;
201 W. Center Str. Mahanoy City,
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
125 East Oak Str. Mount Carmel,

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir iaz Ameriko tai gulit gani Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir vians bankinius reikalus tai ateikyU pas mane, o ir ažiaikau visokiu ęerimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pnstatap
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ne toli K astel-G ardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest
kitur tai nesiduokit tik qkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guoilone,

VINCAS RAŽCKAB.

Vasarinis Tavoras.
Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabenom visokiu vasariniu Materijolu aut szlebiu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The

GLOBĖ Store
I. SUF0WICZ1US, Locnininkiis.

W. Center uli,

KATALOGAS

ZNYGU
Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnil
1,000 puslapiu
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
setą reikalingos maldos 864 pusto*
piu druezei apdaritos
$1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szalt^
nis 711 puslapiu.
75<u
Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640
puslapiu.
75c.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni ut Altorėlius,
minksztai apdarita ir puikei zatotita
50c.
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.00
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
su auksinais papuoszimais apvalais
krasztais
$1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta bu
auksiniu papuoszimu.
$1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta
kaula puikaus pavydalo.
$1.00
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, viražus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksuo
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.
Aniolas sargas, druezei apdaryta in
juoda audima
50o.
Kanticzka apdarita in prūsine juoda
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanozia vieszpaties
25o,
Graudus Verksmai
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In~
statimo.
59o,
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda-.
ryta
9MB

Mahanoy City, Pa
Istorines Kningos.

Akylos Istorijos
20o
Nevaloje pas Maurus
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o.
Trys Vaikyjozai.
25a.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo kantrabaooafc
ko 8-Apie karalaiti 4- Baisus t)vjh
ras
50o.
Puiki Istoryje apie Jonasza KoreasNAUJAS SZTORAS.
NAUJI DRABUZEI.
NAUJOS PREKES.
ka.
Viskas yra kanopigiause.
Viskas yra nauja tik sena vieta tik naujas locninykas. Sierata, Puikus apraszimaa.
25.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o.
Keturios Istoryjos-: 1-Žibintl bažnytaiteje. 2-Sugertuves traukije. 8
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Boksztas ant salos Dago.
25o.
27 WEST CENTER STREET.
Abecela, arba pradže skaitymo ir raszymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora
kninga $1.00
už pameslinus piningus. Nupirkome nog jn už kesz daug drapanų kaipo:
Savizrolas, didis klasteris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pataka apie serves žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
Nog -puses lig czverties dalies žemiau prekes. bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz*
ku ir juokingu paveikslu
>25o.
Lietuviszkas dainorius arba surinkySzitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit paezedyt piningus.
mas visokiu dainų
$1.00
Jago paezedisit ant siuto no 3 igi G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant
Tris apsisakos, apie Piningai galvakaro. G varant inani viską arba jums pinygus sugražinsim.
žudžei-Ražanoziaus iszgelbsti no
$12,00 siutai tiktai po $8,37
|
$5,00 siutai tiktai po $3,G0
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
$1-1,00 siutai tiktai po $10,00
|
$8,00 siutai tiktai po 5,75
Prieigiausiuus Mokslasangliszko lie
Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.
žuvio be pagalbos kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakoris
$1.25
75o.
Musu Pasakos
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane Pomokslai gražu žmonių per K. To
o paezedinsite no 50? igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutu tai iszprosinsim dikai.
toriu
80o.
Duktė Mariu
25
Malūnas G i trioja
85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Viadim. Sofovioyo.
25o
Neužmokamas žiedai 2 Meluiina
puiki istorije.
50<

Didelys Atidarymas!
Vyru ir Vaiku Drapanas,
Czeverikus ir Czebatus,

CZEVERIKAI IR CZEBATAI

Lietuvei! Joe Cohen, 27 W. Center.
Kas norit
turėt tikrai
geriu ir gražiu
Fotografijų
arba dydeliu
Paveikslu ir
kas norit isįsimokit ta visa
darba tegul
atsiszauke ant
adreso:

Jos. Szukis,
[Photogra fistas]

PA.

Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkas,
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause inie
ra ir patarnavimu tik pas mus apturėjo.

-g.

sios apysakos knyga, pergul
dyta isz angliszkos in Lietuvi
szka kalba. Ji daugiau kasztuoje, bet dabar pasiduoda
TIK l Ž \’IENA DOLERI.
Nutrukus pabrangs, nes lietu
viai ta knyga labai skaito tai
ne daug liko. Stcluojent rei
kė siunsli $1 u?, knyija adresvojant ant iszleistojo vardo:

Paskubinkite nusipirkt
labai puike isztorje po vardu: PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

KAPITONAS VELNES.

Vezimelei^

Su nusiuntimu.

Tždaveme didęle kninga dainl
Busidedante isz 390 dainų Kninga
druezei susiūta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant ”isu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele stl
pagialba kaziru, o kasztuoja knigefa
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

The Bell Clothing Store,

98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

Puse bloko žemiau no Plttaburglnlo Paeito.

^4

Prleiuek eavo pravarde ir adre.
ea o prieluelm ant. pažiūros jago
patiks užmokėk §3.75 ir bus ta
vo, gvsrantinam ant 20 metu su
moteriszku duodam liga lendu
geli o su viru vlriszka. Raezlk
ar nori vlriszka ar moterlszka.

del Lietuviu!

318 3-RD AVENUE

Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.

Szitas puikus zlegorelis $3.75

Geltoni czeverikai.

STEFAN ROVNIANEK

IstorijeSzventa

rduo: 50 centu

Namas, buvo kitados sain
nas, su tvartu ant galo loto.
Ant biznavos ulyczios Miners
ville Atsiszaukite pas:
(01 annp) PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.
P. Malley
W. Sunberry St
Puikiausia
Minersville, Pa. užeiga

Geriausias apgarsinimas

NAUJA KNYGA

Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
avietiszku ir iatorinu knygų kuriu
kataloga gausite dykai. Adresą vokfk.

Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Ša
Branch Office 2. nd Floor Bun Bldg.
ltinas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
134 Washington str. Scranton, Pa.
arielkotn ir pujkeis cygarais. Pliektam kur daktara O’Malley galima matyt kas
Petnyczia ir Subata.
^^1-4
parduoda SZIPKORTES it
Praezome paeaklt kokiame laikraeztljo
siuneze piningus in visas dalei
ezlta apgarainimae skaitėt.
svieto grejtai.

Jeigu patys iszgydyti žmones daktara garsina, yra tai teisin
M. M, MacMillan, Vice-Prezidentais
gas ir tikras geriausias apgarsinimas.
Ira. IF. Barnet, Kaaijeria
Tokiu budu patys žmones garsina ne tik Amerikoje, bet
visame sviete, tik Collinso N. Y. Med. Ins, daktarus ju iszgy
Pajieszkau.
dyti ligoniai, kuomi kiti dakarai negali pasigirti ir perstatyti
Sau darbo prie kriaueziaus
padekavoniu, kad nors jie iezgydeĮ kaip Collins Institutui dide Kas norėtu, tegul man Juoda
les daugybes suteikia padekayojimu ir sztai žodžiai paties žine:
gydinio ranka paraszyti; kalba taip kaip yra;
Mr. F. Chase
643 May St
Waukegan, I’ll.

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Bet j ago nori rasszit gromata ant puikiau
flios popieros kokios lig szioi da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
tik už 40/ 65/* ir $1.50 busi užganadytas o
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
aplaikys.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
visokiu popieru viena tuziną.
Prisjunsk 25/. o aplaikysi surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszka
su teip puikeis paveikslais, padirbtos
per europinus artistus. Puiki popien
Aiszkus drukas. Didelo formato.
Kožnas gėrėsis katras taja knygt
nusipirks. Norint daug kaszto ant
iszdavistes tosios knygos padėjome
vienok pastanavijom

Ant Pardavimo Pigei-

390 Dainų tiMai uz

29} W. Center St;
SHENANDOAH, PA.

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al.
Mahanoy

City,

PA.

Turi Busineszima bu wisais Europineis Bankais. W is i jau ira peraitikrinia, jog
nunsti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nnejna.

Szlmtal

Txils.sta.nč:zlTi

Isz w i ■ u szaliu Ameriko, per muso rankas siancMsi kas metas in
EUROPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRUS,
LENK1JE,
1TALUE,
IT T, T.
IR T. T.

NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.

Iszpardavirrjas
George Miller, Didelis
Szlebirjio /Ąateriolo
ZIEGORNYKAS.
-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavoro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, i euciugelu, Špilkų,
Kožnas d ietas gvarantintas
pagal užmok ta preke, Szlubinei žiedai ži>^ ū isz gryno au
kso ir ne brangus, kas pirks
avera czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

ir
/Ąoteri^zKu Žipopu.

Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
Baltytas audeklas
5 centus mastas.
Likusi szmotelei aut szlebiu—(Remnats)
ir kitoki geri ir pigus daigtai ta diena.

HARRY B. FRIEDBERG,
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai
ir Vokiszkai.
Atekyte o užezedinsyte pinygus.

Trys Istorijos apie 1 Ganoma sunu
Abu Ebu. 2. Kuningaikezti Zeina
Alasnama ir karalių geniusza 8.
Mieganti pabudusi,
25o.
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinio brolius. 8
Apie Varginga žmogaus sunu ir
Razbaininua.
25o
Keturios Istorijos apie 1. Doras gyvenimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus dukteres.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus
meozio, iszimta isz Lietuviszka užlieku, su paveikslais
- 50o
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
ir Geras Medėjus
• • 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kniuginas 1905.
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
Apie viena kuris norėjo pažint
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
motere.Septinos varnos
25o.
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas-Sermega mužiko Su kuom
kas kariauju, nog to dingsta.
85o.

Lietuviszkas kniuginas 1904.
No 4. Jadviga-Geras Snnus-kaip Iri
gilukis mainosi -Svirp Du G*r
tuoklei.
25sk
No 5. Irlanda-Robertas Vetoes
dejus.
29b
No. 6.Prasižengėlis • Doras Timkus Jonas Tvardauokas - Ugai»
kaime T. . .
25o,
No 7. Duktė Starembergo- Baisi !».
torije- Nagrada už mielaazirdyst*.
Meile motinos del gunaua
25o*
No 8. Mueztyne už mergina ■ Gara.lejingas muriua . Ku kal
ta
26o,

