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Lenku raszytojo Nemojevs Vyskupas K. Girtautas
Krakinava.
kio suėmimas.
Gegužio
10 d. buvo didelis
Žemaicziu vyskupijos Adminis
Žinomas lenku raszytojas
griaustinis su lietu,- trenke in
tratorius.
Kaip kada atsiranda rodi Smertis atėjo, kada renge
Truko debesis
Nemojevskis, insakius Vareza
Ukmerge.
vieno žydo salka ir sankrova,
ninkai (užmanytojei) kurie si atlankyt savo paezia.
Mirus Žemaicziu vyskupui1 -(Kauno gub ). Nakti isz Ge bet neuždege. Ta paezia diena
Mexico City, Mex.- Devos prokurorai, buvo suimtas,
raezineje gromatas in redak
Mt. Carmel, Pa. 13June.- ezimte ypatų nuskendo ir suvir
Apiplcszimaibet uždėjus 1,000 rubl kauci M. Paliulioniui, vyskupijos gūžio 10 in 11 d., buvo ežia di vakare, apie 5 varstus nuo
cije su rodom ka taipint in Jonas Hrotockis, mainieris, 55i szum 30 namu tapo sunaikyti
Ekaterinoslavae.- Netoli Pod jos tapo vėl paliuosuotas. Su kapitulas isznnko vyskupijos delis griaustinis su perkūnijo Krakinavos. buvo didelis gaiš
gazieta o ka ne: Kad daug dėt metu senumo, likos užmusztasi per trūkimą debesio, miesteli
gorodno kaimo apipleszta kra eu imo priežastis buvo to, kad administratorių pavyskupi Kas mis, kuris traukėsi apie tris va ras p. Sabalauckienes dvare;
naujenu, kad ne talpyt api baž per nupuolimą anglies Sayrei je Jacala. Kituose miestuose
perą Girtauta. Naujasai vyeku
nytines ir kuningines žines ba kasiklose. Smertis jojo yra. teipgi buvo padaryta daug ble’ sa; užmuszta du eaigybiniai ir jin Varszavos kataliku bažny pijos valdytojas gimė Žemai landas. Ketūnus kartus tren griaustinis uždege diendarži, o
paimta 30,000 rub.
ežios vyriausybe kaltina, už ka|
ke,- buvo matyti tris gaisrai.
paskui klojima,- diendaržyje
to lietuvei ne kencze(!) Su to liūdna, jog nelaimingas ketino dies isz to pat priežasties.
ežiuose 1841 m. mokinosi Ra
taliku
bažnyczios
iszjuokima.
sudege 27 karves du arklei ir
kiom rodom tegul sau pasika keliaut in savo tevinia atlan
Szahdimas
Paliūnai.
šeiniu pavieto mokykloj ir
daug kitokiu daigtu.
voje! Mes pažinstame Lietu kyt paezia ir vaikus. Kelione Anglijos ir Prancūzijos Lvovas.- Czernigove, T.-imo
Tvanas.
Sziauliu gimnazijoj, kuria pa
(Seiriju v. Seinų ape.); In
vius ba turime susineszima su ketino atbut kaip tik aplaiky
paroda.
poliaus apskriezio, vakare, vie
Netoli Pokrovskokaimo prie baigė 1862 m. auksiniu meda szita sodžių nepareina jokie
jeiseis suvirsz 22 metai ir dį:l tu savo menesine užmokeste.
Anglija.- Gegužio 14 d. Lon tiniu apylinku valstiecziai susi upes Volgos užlietos salos, kur liu. Tais paežiais metais Var laikrasztis, Ūkininku yra 40.
Gargždu.
jiu darbszaujem, tai žinome ka
done atverta didžioji Anglijos reme su žandarais delei savava ganėsi ūkininku arkliai, pas niu dvasiezkojon seminarijon, Žmones labai atkaklus. Teip
(Telsziu pav.) Balandžio 11
ir kaip raszyti ir ka talpyti. Raudonos dėžutės del gro ir Francuzijos paroda, kurioj liezkos žuvu gaudimo iszduoo dviem metam praslinkus bu priesz Velykas visas sodžius ga d., grižo isz miestelio tūlas ūki
kendo apie 500 arkliu.
matu.
Tokios nuomones yra visi szios
viena ir kita szali pasistengė tuose nuomon prūduose Žan
vo
nusiustas Peterburgo dva vo nuo vieno žmogaus 25 rub ninkas, senelis apie 70 metu
Washington, D. C. 13 June iezetatyti visa, ka turi geriau
gadynes filozofai, o mes no
darai buvo priversti gnebties Pasikėsinimas ant moky siszkojon akademijon, pabaigė bus; buvo ant kiek galima perimtas ligos “paralyžiaus”;
paskyrto kelio nesitrauksime. Pacztinis departamentas iszda šio. 6 tuketancziai žmonių apie ginklu; 5 valstiecziai užm' szti
toju gyvybes.
ja 1868 m. teoliogijos magistro stengtasi inkalbineti, kad už už kaimo Utriu, bevažiuoda
Kada jau tikrai matysime rei ve paliepima, idant visos dežu 2 metu diena nakti dirbo, ko ir keletas sužeistu Czen ’OTifliee,
m
dviejus
vietines
laipsniu. Nuo 1868 ligi 1877 tuos pinigus insitaieytu sau kny mas, netikėtai apvirto ir nieke
kala pataisymo gazietos, tai ne tęs gromatoms butu pamaliavo lei iszlygino dideli žemes plota van iszsiunsta teismo koK
gimnazijos
mokytojus
Poliako
m.
buvo profesorium Kauno gyneli. Bet. . . vieton to jie (u- no neiezgelbetas, nelaimingas
pasiliksime užpakalije kitu, tos raudonai. Priežastis tokia: pravedė kelius, intaise sodnus, drauge su žandarais.
va ir Sysova. nežinia kas kelis seminarijoj, nuo 1877-1888 kininka;) parsivežė už visus pi žmogelis pabaigė savo amžių.
Jog
žmonių
ne
iopuola
in
aki
bet da dabar ne matome ma
iszkase ežerus ir fontanus ir
artus iszszove. Abu liko ne prof. Peterburgo akademijoj, nigus alaus...
Netoli tos vietos, kame jie apvir
kitokia borvairne karta ne ga pastate (isz geležio, stiklo ir ce
Gaisrai.
žiausio reikalo.
sužeisti.
Spėjama,
kad
tai
mo
to,
tuopat žygiu prabėgo apie
1888-1897
rektorium
Kauno
Įima greitai patemyt dežukes mento plytų) 125 rumue ir 400
Lietuvos miesteliu ir sodžių
Panemunėlis.
kiniu
darbas.
12
metu
amžiaus vaikinas ir
seminarijoj,
nuo
1897
payysku
gromatoms,
o
jago,
bus
raudo
Kaip gazietos garsina, tai p
visokiu namu. įžymiausieji szie didžiausia nelaime- tai gaisrai
(Zarasu pav.). Gegužio 8 d. girdėdamas baisa szaukianti
Bryanas. kandidatas ant demo nos tai žmonis greieziau gales parodos skyriai; Raudonieji vasaros metu. Kas vasara jie Nauju kareiviu einimas- piu.
mirė žinomas apszvietimo pla pagelbos, manydamas, kad kas
kratinio, tikieto paskire p. patemint tokias dežukes.
Rūmai, kur iszetatyta daugybe prarija daug Lietuvos ti rto.
'Karo ministerijoje esąs su Skaitykla jurininkams. tintojas kun. Jonas Katela 77 “baido”, persigandęs parbėgo
Johna Mitcheli, žinoma kaipo Pirmas gėrimas priežatis pramones iszdirbiniu; Kongre Ir szi pavasari gaisras jau
Juriu ministerija nutarė in m. amžiuje.
■Jnnymas padaryti viena atmai
namon ir sutikės netoli arusi
vada anglekasiu, ant vice pre
su Sale kur vasara invyke ke pasiėmė sau dvi dideles aukes a, naujus kareivius imant. steigti ant visu juros garlaiviu
smerties
Ir vėl myris vieno didvy žmogų, papasakojo, ka girdė
zidento.
Lietuvoje.
Saranton, Pa. 13 June.- Už lėtas tarptautiniu suvažiavimu
Apžiūrimi naujokai busią kaip skaitykla jurininkams, ir tam rio. . .
Tai tik ir tas Mitchell turi ge
jęs. Artojas tuoj skubiai nuėjo
Vilniaus gubernijos Elszisz iįpirmiau, bet patsai kareivi tikslui skiria 35,000 rub.
ra giluki, o ir Republikonai tai jog buvo priverstas prie ge Dailės Rūmai, kur iszetatyta
Mažai ligsziol buyo apie ji tos vietos link, bet nieko pana
ta pati dinsta pavedina, o tai rimopirma karta, Juozas Prom Visa, kas gera pasirodė Anglu kiu miestelyje sudege 60 kie jon priėmimas tebusiąs atlieka
§ Ryga.- Latviu dienrasztis raszyta maža minėta, bet visa szaus negirdėdamas, kas ezauk
kad daugiau patraukt ant savo pamuš, 21 metu senumo jau ir Francuzu dailėje per paeku mu; sudegusi ir viena moteiisz mas vienoje kurioje vietoje vi
“
Latvija
” raszo, kad Gegužio Lietuva jo varda ne nuo ežios tusi pagelbos, moetelejes ran
szalies. Nes Mitchellis ne pri nas vaikinas, szendien guli tinius 30 metu. Moterų Kūmai ke. Du ezimtu'szeimynu pasili
sos placzios apygardos naujo 15 d. ant Dauguvos upes, neto 1dienos isztaria su aukezta pa ka, sugrižo sau ramus pas žag
minėje ir jagu jau kada norė
kur draugijos moterų teisėms ke be nieko.
ku.
tu koki urėdą gaut, tai pats negyvas.
Ii Rygos uosto, paskendo dide garba.
I
re. O vaikinas parbėgo namo,
Suvalkų gubernijos Senapisulyginti
iezstato invairias kny
Juozas niekados ne buvo ge
sau ižsirinktu. Nes tegul ir jau
Nore artimesniu žinių apie ir iezten atbegueiejie rado imi
le Jaiva kurioje buvo suvir
les
apskriezio
Igliaukos
mieste
Slavu atstovu susivažiavi- szum 6000 pudy.įavii^,__ ,
teip butu, tai ar-gi del p. Mit- rias jokiu svaiginaneziu geri gas, laikraezczius ir t.t. Sod
ninku... Ant rytojaus atbildė
lyje gegužes 9 diena užsidegu
chellio.
mu savo gyvenime, pokol nesi- nas, kuriame greta Europos au si vieno žydo trioba. Nepraėjo
„muo"y.AVA'u vatiiiB aivy
pietų rusijos ginklu fabriką. niai...
,
;jo katastrofos vieton uriadninkasiųjų slavu atstovu pavaiezi
^S?V«rafaūgal pn-epy
—Bjauru žiūrėt ant girto zmo
Greitu laiku ketinama uždeng
lūs; Progreso Rūmai, kur isz sYo>.-xLl’"“diip, jau 33
Kunigas Jonas Katela pasi kas ir policijos valdininkas,
ir isz apylinkes SOTegr^mones nimui. Susirinko virez 500 sve
gaus kuris eidamas strapaloje, re jin idant iszgiartu kelis stik
ti
dar
keletą
fabriku.
Daugybe
mirė,
pasiekęs 77 metus am apžiūrėję kuna, leido p’rneszti
statyta
tas
kas
parodo,
kaip
butu ir klebonija ir bažnyczia ežiu. Atvyko ministru tarybos
nes jagu jauni piemens nusi- lūs alaus. Parejas namon labai
darbininku pasilieka be darbo žiaue.
.
Dviejus
metus atgal yra namo. Iszbudeje 2 naktie, an
-lakia kaip vantos eidami žmo apsirgo o priejae prie lango auga kooperacijų judėjimas, sudegusi.
pirmininkas, finansų, pramo
kaip miestai rūpinasi žmonių
jau apvaikezeziojes 50 metu ea tra Velykų diena nuveže in
nis užkabinėja visaip plovodaFinlandijos pasienyje.
nes, prekybos, ir apszvietimo
mieseziuka laidot, bet ežia ant
mi, tai isz tykro pabaiga svie idant užsemt ezviežio oro, pasi apszvietimu, darbininku gero Norėjo niižudlnti cara ir
vo
kunigystes sukaktuves.
Keletą dienu atgal, Finlan
ministrai ir daugybe kitu vaikaralių.
to artinasi. Tame yra kalte te reme ant lango ir iszpuole, nusi ve ir t.t., kaip toli nužengė
Jau piiesz 20 metu “Auszra” nelaimes sutinka kliūtie isz vie
Lmdonas-In'Č’zionais daei- dininku; apsilankė ir Valsty- dijos pasienyje, netoli Sestros
veliu, ba patis pripratina prie lauždamas sau sprandą Likos pramones technika; Kolonijų
iszkele
jo darbeztuma ir veiki tines dvasiszkijos puses. Kle
gerymo o ir prie rūkymo ba nugabentas m ligonbuti ir ant
na žinia apie suokalbi nužudi bes Tarybos pirmininkas tame upelio, kareivis stovis ant sar
bonas p. Baltrenas ir kun. Ur
Alėja,
kur
iszstayti
Anglijos
jau no szeszto meto sūnelis ir rytojaus numirė.
pasergėjo du finu priei ma. Tuomet tam pirmajam mu
pokylyje ir daug Valstybes Ta gybos
|
nima
Rusijos
caro
ir
Anglijos
ir
Prancūzijos
kolonijų
(nau
dukrele riaukė alų kaip ver
su laikrasztyje buvo, raszoma, bonas atsisako laidot. Mat, ea
karalio, kurie dar lankosi Ru rybos nariu, Valstybes Durnos įarlinancziu prie Rusijos sienos.
szis buiza. O žinote, jog ‘ ko Užmusztas per bendra eediju) iszdirbinai.
ko, jie buvo girtas arba prisi
pirmininkas su dideliu Durnos Kareivis du kart suszuko nore jog kunigo Kateloe parapijoje
nauje szukute prigėrė, tai
Nore parodai dar daug- kas sijoje. Ant nužudmimo tu mo
gėrės ir asz jo in szventa vieta
prieszi.
nėra
suaugusiu
žmonių
nemo
nariu skaitliumi.
<damas juos sustabdyti, bet jie
tuom atsiduos. Gere pasislepia
trūksta, daugelis daiktu dar naiku tapo iezrinkta tūla jau
negaliu priimti. Paskui priro
W.
Nanticoke,
Pa.-Užvy
kaneziu
skaityti
ir
raszyti.
Visu
pirmu
buvo
geriama
Jo
;
neklause < Kareivis ezove. Vie
no žmonių” o kada pabaigė 21
na mokintoja isz Rėvai katra
neatvožta
ir
nevisi
rūmai
jau
meta, tada stojesi pabaiktas gir dėjimas buvo priežastim nužu
DidenybesCarosveikata, Kuria 1nas fidas puolė perszautas ant Kviekvienas dar moka gana rodžius, jog jis buvo blaivus...
tuoklys! Gyrtuoklyste tai yra dinimo Joną Kraucholskio, ku užbaigti, bet žmones jau dabar turėjo mesti bomba in treina lydėjo ilgas “ura” ir tautiezko vietos, kitas buvo tik sužeis gerai skaitliuoti ir yra sziek- sutiko palaidot. Su ponais da
isz visu pusiu traukia pažiūrėt katram važiavo abudu monar
romą kitaip: nueiezovue 2 me
baisiause lyga.n nuezove Wlademar Rusz szia viena didžiausioj u parodu. kai, bet priesz pati laika ateiea himnogaida. Miesto durnos pir tas. Keletai dienu praslinkus, tiek apeipažine eu Lietuvos
Kožna apima.
hietorija ir geografija. Nerei tai atgal grovui Milžinskui,
mininkas
sveikino
atvykusius
rado
netoli
tos
paezios
vietos
kowski. AJiudu vyrai buvo Pirma diena ja aplanke 140 ke iszpyldinti savo užduoti ir
O ir kuninga,
kun, klebonas, p. Baltrenas
pati atėmė sau gyvastie, ezok eveczius ir nurodė kaipo ju at užmuszta kareivi, siena beeau kia užmirezti, kokiuose laikuo dargi iszyažiavo pasitikti jo ku
bendraprieezai
puikios jaunos tukstaneziu žmonių.
Ir jagu prie ko prisikabyna,
dama priesz greit bėganti tru vykimo tikslą: tai susivieniji gojusi. Vietine vyriausybe kai se buvo kun. Katela teip vei na ir su iezkilme parlydėjo in
Tai jau ir užbanitina.
naezles. Subatos nakti pasitiko
mo noras visu slavu tautu.
tininko bejieezkodama, suėmė kiama ir kokiuose santikuoki.
abudu ant Broadway ulyczios
“koplyczia”, kame ir tapo eu
lez atvykueinju svecziu tar 20 žmonių.
se. . .
Luosybe spaudos Rusijoje ir yra sakyta kad Ruezkowskis
Nelaimingas
atsitikimas.
tam
tikra iezkilme palaidotas.
Danija
po atsake daktaras Kramaž,
Ir lig-pat amžiaus galo isz
sugryžta in senovybe. Visus ezove ir užmusze savo bendra
Karo atbalsiai.
Varezavoje Stauiezevskio ap pabrieždamas, jog slavu tau
Yra
Konstitucijine
karalija.
Adutiszkis.
paraszus ties kromais ir fir prieszi.
Pataisyti laivams, kurie nu tvėrė jis tam sunkiam darbe,
Svarbesnieji miestai: Kopenha tiekos sodelyje sprogo benzinas toms rupi kulturiszkas ir mo
mom ka buvo su lietuyiszkais
(Szvenczioniu pav,) Adutisz
aukaudamas jam visas savo gy'
keatejo
per
Japonu
kare
1907
paraszais velei ruskus paraszus
genas 400 tukst. gyvent. Fri ir uždege visu namus. Pražu raliezkas susivienijimas, nes
kyje yra statoma nauja mūri
m. iszleista pusantro milijono venimo jiegas.
o aplaiki o lietuviszki likosi isz
deriksbergas 76 tukst. Aragus vo daugybe žmonių; o aptie jie visi žada likti ramiais na
>
Tose tamsybėse, kuriose tuo ne bažnyczia. Begriaunant se
rubliu, 1908 m. žadama iezleisti
leiziuoti Ant svieto visaip de
Italija.
52 tukt. gyv. Danija užima kes eadelio kaeiere ir tarnauto riaistu valstybių, prie kuriu
met
skendo musu tėvynė, kun. naja, gegužes 1 d., griuvo rusz
dasi-nieko ne yra tvyrto ant
Yra Konstitucijine karalija. ploti 34,108 ketvirtainiu viors jo lavonus ligi eziol dar negali nuo senovės priklauso, ir bran dar 1 milijoną 200’ tukstan
szios aszaru pakalnes.
Katelos
darbai buvo aiszku tavones ir drauge eu jomis nu
rub.
Svarbesnieji miestai Rymas tu, Danijos kolonijos-170.640 niekur rasti.
gina Rusijos iparodyta jiems
Jau niekas ne atgaivyns dingu
ezildaneziu
ir ezviesiancziu griuvo nuo pat virezaus devy
500 tukst. gyvent. Neapolis ketvirt, viorstu. In ketvirtaini
2 tukstanezei studentu
prilankuma.
sios tėvynės,
Kasykloje nelaime.
spinduliu žadancziu ezviesesne ni vietiniai darbininkai parapi
bus isz vary ta!
Ba ne turi spasabo ne galybes. 570 tukst. Milanas 491 tukst. vioista iszpuola gyventoju-85.
jonai. Du isz ju yra sunkiai
Lenkuose, Sosrovicu apylin
I
ateiti.
Reike apszvieta apsiginkluoti gyventoju. Lzpanijaužima plo Karumenes laikos laiku 9 tuks keje, po dideliu lietu, vanduo Nauja tvarka Rusijos kai Peterburgo universiteto vai
sužeisti, 3 sunkei ir 2 lengvai
apspinde
Kunige Kateleje
Ir tikybeje tūnot,
ti 251,878 ketvirta, viorsta In karo laiku 61 tukst. Laivynas
Įėjimuosedyba nutarė praezalinti 2 tuksi
užsigavo, o 2 iszliko visai svei
pragraužės vienos anglių ka
palikta
to
i
jo
gyvai
tradicija
Tėvynė ir kalba szirdije ture- viena ketvirtani viorsta žmonių susideda isz 11 kariszkuju lai
Nuo Gugžio 15 d.tapo invesj taneziu studentu kad neužsi
syklos
virszu
(lubos)
ir
prade
kyme.
kio visuomenes veikėjo, kokiu ki. Sužeistųjų gyvybes nepa
isz puola 133. Karumenes Ita vu in kuriuos telpa 27 tukst.
ta nauja tvarka visos Rusijos mokėjo už mokslą.
jee
plaukti
kasyklon,
viską
ar
vojeO tokios, kokia buvo, jau ne Ii ja turi taikos laiku 385 tukst. tonu. Danijos biudžetas 2905
buvo vyskupas Valancziue.
dydamas. Bet kasyklai padary kalėjimuose ir areeztantu sky
sulauksime.
Tradicija
ta
apeireiezke
gy
karo laiku 3,324 tuks. Laivy metais sieke 41 milijonu rub
Alunta.
Vokietija.
tuju jeibiu, tas atsitikimas pa riuose. 1) Norint pasimatyti su
vai jo meileje prie viso kas lie
nas
susideda
isz
44
kariszkuju
liu.
Skolos
1906
metais
Dani
dares
gala
ir
szeszioms
kasyki
kaliniais
reikia
paduoti
priesz
Yra
Konstitucijine
monarki
(Ukmergės
pavieto.). Bus
Visos Readingo kasiklos ir
"
•
Ituviszka, grynai tautiszkakaip
szia nedelia dirbs tik tris die laivu, in kuriuos telpa 347 ja turėjo 124 mil. Danijoj mo los darbininkam.
jau kokie treti-ketvirti metai
dvi dienas, o jei negalima tai ja. Svarbesnieji miestai: Berly
tėvu kalba, prigimta ezalie ir
nas. Kaip ylgai sziteip dirbs tukst. Italijos biudžetas 1905 ka skaityti ir raszyti visi žmo
bent diena priesz pasimatyma nas 2 73.000 gyventoju. Ham
kaip mes neturim gydytojo.
tai da nežine.
-06 metais sieke 7C0 milijonu nes.
§ Kaunas.-visos Kauno lie praszymas; 2) pasikalbėjimai burgąs 803 tukst. gyventoju. kataliku bažnyczia ir savo Susirgus kokiam-nors žmo
rubliu Skolos 1906 metais tu
tuviu draugijos nusiuntė pa turi tęstis neilg:aus kaip 5-10 Miunkenas 538 tuks. gyyento liaudis.
geliui, reikia keliauti ma- (
Szedien, utarninke, praside
rejo
4,875
milijonu
rubliu.
Isz
Prie naujai kilusio Lietuvos žiausia 14-15 yiorstu jieszkoti
jo seimas R. K. Susivienijimo
vyskupui G. Cirstautui pasvei minutu kalėjimo vyriausybes ju. Vokietija užima ploti
Seimas atsibuvineja Chicage. 100 žmonių moka skaityti 51.
kinima, kuris tapo iszrinktas prižiūrint ir 3) nieko uždrausto 475.128 ketvirtainiu viorstu. judėjimo apsireiszkusio, pirm pagelbos, kuria, žinoma, gali
Iszpanija.
Kaip girdėt tai bus trukszmin
Yra Konstitucijine karalija. Žemaicziu vyskupystes admi įad nebutu kalbama, ir, jeigu Vokietijos kolonijos- 2.334.- “Auszroje” paskui ir kituose, ingyti tiktai turtingesnieji, o
gaš seimas.
po pirmo uždrausta kalba bus 259. In ketvirtaini viorsta ko rasztuose atsinesze ne su didele tu nudriskėli- sermėgiau, tai
Svarbesnieji miestai: Madridas nistratonumi.
Japonija.
.
atnaujinta, pasimatimas per lonijose iezpuola žmonių 128. simpatyja, kaipo m toki- kurs arba visai nemanyk sirgti, ar
540
tukst.
gyventoju,
Barcelona
Iszejo iž spaudos trijų daliu
§
Kaunas.Kvotimą,
arba
traukiamaB. PaBimatyti 0U ka Vokietija turi karumenes: tai savo tautos pasikėlimo darbuose sunkiai susirgus važiuok pas
Yra Konetitucijineimperije 533 tukst. Valensija 214 tuks.
kningele po vardu: “Sziupinis
egzamenai
jaumkaicziu,
norm
linials leidžiama; pirm menesi kos laiku 580 tukst., karo lai nevisuomet laikėsi nuolankios
Svarbesnieji
miestai:
Tokio
Lzpanija užima ploti 443,401
puikiu Skaitymu” 1, 2 ir 3 da
Abraomą, kur tave veltui nu
lis kasztuoje tiktai 35 centai, (Jiedo) 1,819,000 gyventoju, ketvirtaini viorsta, lezpanijos ežiu szimet instoti m dvasiszka _viena kartft antra_Ju kart ku 2 549.000. Vokietijos laivy musu kunigu politikos.
gabes, o kad parsikviesti pas
kiaU8 jft 0 vjena karta nas susideda isz 78 kanszkuju
turi trijose kningelese ,152 pus Osaka 996 tukst., Kioto 381 kolonijos- 190,045. In ketvir Žemaicziu seminar,ja, bus seI
Paekutiniuju laiku musu di save gydytoja būtinai reikia
lapei.
tukst. Japonija užima plotu taini vior. gyventoju iezpuola minanjos rūmuose Birželio 14 ln eavaite> nedeliomia Duoti laivu in kuriuos telpa 548 delis judėjimas sujudino smar turėti kiszeniui musztini o dar
O jagu kas prisiuns tris do 366,762 ketvirt. viorstu. In vie 42 Karumenes Iszpanyja turi ir 16 .9 va an oj lyte.
Į kaliniams galima tiktai paežiu tuks. tonu. Vokietijos imperi kiai gardu seneli,.
ir ne viena. Tiesa, kuone kas
lerius aplaikys szitais kningas: na ketvirt. viorsta žmonių
taikos
laiku
93
tukts.
karo
lai
Užmuszimu
statistika.
reikalingiausiu daigtu; o jei jos biudžetas siekia 1.100 mili
Szirdimi gyveno karta eu panedelis Alunton atvažiuoja
Kapitoną Velne,
iszpuola 141. Karumenes turi ku 214 tukstaneziu. Laivynas
Sulig oficaliszku žinių nuo bus pate mitą kas nors tokio jonu rubliu, Vokietijos suvien. teisybes reikalaujancziais.
gydytojus isz kitur, bet gi pa
Kryžiokus;
taiku 220 tukst., 1,500 tukst. susideda isz 9 kariszkuju lai Balandžio 1 d. ligi Gegužio 1 uždrausto, tuomet bus neda vieszpatiju budžetas- 2,040 mi
Galima drąsiai isztarti: Pa taikink žmogau susirgti tiktai
Dainoriu ir Vaidelota ir
Laivynas susideda isz 46 kari vu, in kuriuos telpa 49 tuks, d. užmuszta valdiszku ypatų- leista ant viso menesio nieko lijonu rubliu. Skolos 1905 me virto vienas isz tu szulu.. ant
Tris dalys szupinio.
panedeliais!
szkuju
laivu, in kuriuos telpa tonu. lezpanijos biudžetas 20, sužeista-13, privatiszku ineezt. Praszimai, paduoti vy tais Vokietijos imperija turėjo kuriu rėmėsi atgijanti musu te
Tas terminas paskyrtas ant
O visgi galu-gale ir aluntie
u. Kas isz
isz1352 tukstant. tonu. Biudžetas 1905 m. sieke 370 milijonu ypatų užmuezta-30, sužeista-6 riausiajai kalėjimo valdybai ar■ 1.872 milijonu rub., o Vokieti vyne! Juoda tėvynės žemele ežiams ezvystelejo sziltesnis
vieno menesio Junio.
nusipirks, j1907
milij.
to ne naudos ir ne nusipirks,!
ly°7 metais s :eke 599 milijonu
rubliu. Skolos Lzpanija turi Apipleezimu per ta laika buvo ba teisiu ministeriui apie ko- jos suvien. vieszp,- 6,546 mili jam krutinę užslėgs, dėkingos
saules spindulys: gegužio 20d.
C1AZ? metais tu 3.556 milijonus rubliu. Skaity padaryta iszviso ant 81,903 Į kius nore palengvinimus kali
tuju puikiu kningu tai. dydele rubliu. Skolos 11906
i jonu rub. Vokietijoj isz 1001 tautos szirdis jo atminti amži Alunton atvažiavo ir apsigyve
klaida turės ir po laik gailėsis, rejo 1,905 milijonus rubliu. ti moka isz 100- 36 žmones. rub.
įniams, bus atmesti.
moka skaityti 98 žm.
nai garbia!
no daktaras Gaidys.

Kas girdėt ? Isz Amerikos isz visu szalu

ISZ BOSUOS, LIE<
TUVOS IR LEN
KIJOS.

Isz Lietuvos

“Gina kiekvieno liuosybe; vižlu. Tėvas su sunais infor
“O mane gniuždo Budžiu ta muose augezeziau apraszytuose
synes,
Ridzivilo medtju .
Antanukas dasiklausias no
“Ir ardo visa teisybe...
Judinomes isztyku: nes kiek
žmonių
apie tai, tai gerai buti
“Aplinkui kitus, tu mano vienas kalbėjo maldas rytmeti
turtingu
ant szios pasaulės, vi
pusbroliu,
nes; tiktai szunes, trankydami
sokius epasabus naudojo, kad
“Szwykowski, stojaisi mano szmurus, ant kuriu buvo pri
tik pasilikt turtingu.
budeliu!
IN
riszti, atsiliepdavo kai kada, ir
Iszejna kas Utarnlnka ir Petnlczet *
Nuolatos mistino, kaip czion
“Isz mano ranku tu atemiai ženklino ant rytines rasos savo
Ialėtu pasilikt turtingu. Ant
PRENUMERATA KASZTUOJE!
ezoble,
pedeakius szale kelio.
AMER1KE—Ant clelo meto
$2,50
iek lauke idant jam pasirody
ant puses meto
1,25
“Ant tavęs krinta kraujas
Pagalios ir saulute pasirodė.
u
kokia ragana arba atsirastu
Daktariszkos
ant ketverczlo meto 65
brolio Ablio;
Ponas Bieleviczius, pabaigęs
Didžio 208
EUROPA — Rosije
$3,50
ezka kuri kratitu nog savias
“Sprendžia mane, ne davė poterėlius, atsiliepe.
Angliję ir Szkotlje 15 sh
puslapiu
uksinius dolerius, ane -visztePrusus
15 mi
apgynėjo...
— Na, sūneliai! Ant gero
e kuri dėtu jam auksinius
“O ir žmogžudžiam gintis pri ūpo ir laimingos medžiokles
Mėnesinis Hasztas “Linksma Valanda”
dauszus.
žadėjo.
“zuikuti!"
AMEKIKE ANT METO.... .......... ................
»l,ou
Nes pirmesnes po 60 tuKstanenj įaiaas; Kmp ones lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
ANU1.UE............... .. ............... .........................
, ,h
“Kausto ir veda nekalta prie
Tada užtraukė sūneliai, o su
pirsos..... ............................................................. 7mt
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
UOSSUE...............................
,1,50
rotuszes,
jaisiais bosu ir tėvas:
išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip buti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsiKAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA
“Vos tris valandas paskyrė “Sėdi sau zuikis prie ažios,
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyveninio — pripildyta
VALANDA" Ui PILNAI UŽ MOKA:
del duszios.
prie ažios,
AMKBIXE.............................................................. ,3,00
Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
KOSSIJE............................... ................................ „ j,
“Szvencziausius, meldžiu, duo
“O medėjai apie ji ne žino,
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
ANGLIJOJ.............................. .............. ............... jo ,b
kit Sakramentus,
ine žino.
TA KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauso sergantiems.
Pl iek tam pilnai užsimokeja
ŠITA KNYGĄ perskaitęs, nelik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėii, bei ir daktariškam mok
“Laikrodis ant stalo, ir skai
“Sėdi patsai gailestauja.
sle
apsišvies,
o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ,,\ ad. in Sveikatą* ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
ekaititojei, kas metas apiaiko
to
momentus!
“
Testamenta
amžio
raszine
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
dovana puiku Kalendori.
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip buti laimingu.
“Tam tai Motina, ka gina vi ja.
KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
sa svietą,
“Miringa, miringa!”
PA. POST OFFfOE, AS SECOND
galėsi
atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
“Uždengė krutinės manoszir
Net antbalsis atsimuszinejo
CLASS MAIL MATTER. : : ; ; ;
markėms prisiuntiino kaštus.
dies vieta;
po gire.
JEI TEIP SERGI, kad bo tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali buti išgydytas, tai COLLINS
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nos jame
“In Jos paveiksią atszoka
Asz pasukau po kainai in
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
ūžraszai Kvestoriaus
szvino kulkos,
vieszkeli; o medėjai leidosi ke
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiškai ar aprašant, (lietuviškai) liga-nesvoikumus, per laišką.
“Ir puola ant žemes, minksz lėliu in gire.
Kad apsiima, tai irjšgydo: VYRVS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
(Kliosztoriaus Kolektorius)
S KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas Išgydo;!
tos kaip pakulos.
Pittsburge ant stirnų ne me
Ilgai dar girdėjome ju links
tai liudiju pučių gydynių laiškai, palei daleidimiį iš daugelio talpiname nors lydėtų.
Pagal J.C. parasze Kun. Dr. M.Juodyszius
džioje,
“Darau metavoneuž nuode mn giedojimą. Ant galo szune
Mylimais Dr. SPECIAI.ibTAS.
Ilgai sirgtas inkstų
Paczios net in stnba atvež
mes savo,
liai pradėjo skalyt, ir atsiliepe
Išgydyta nuo už(Tasa.) ‘
Dėkingas esu už vaisius, ku
vidurių liga, skaude
rio
mano išgydo nuo abolno nusilp
sendintos
ligos
“
Marija
sueimilkt!
puola
po
triubele,
o
potam.
“
Ho,ho!czia
Ii
oje,
j
i mo kojose, ranko
Visi klausėme ju dievobai
nėjimo Ir jaunystės gyvenimo klai
skausmingos
mė
se ir sąnariuose plau
dų nors butų sarmata apreikšt vi
Per
ka
medejei
muszaai
apgloba
Tavo!
buvo
zuikis!
zuikis,
zuikis!
nesinės’,
baltųjų,
mingai; o ant pabaigos kuni
są buvusį nelaimingumą, bet ve
učiu nesveikumųIr ragus daužosi.
ir dieglių. vldulydamas dėl brolių slaptinguose ai
“Todėl priesz smerti, kurios ežia, ežia, ežia!net mum ausise
kosejimu su skrep-1
gaikeztis užgiedojo: “Amžina
likimuose apturėt tykią išgydimą
ruose
ir
sirėnosę
ki

Ravimu.
O ka, bent stirneles.
nieke neiszvengia,
suskambėjo.
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
atsilsi duok jam Vieezpatie!”
li daktarai neįstenIšgyditas dėkingas
kiem bo pašaukimo daktarams
O digtos kaip kumeles.
Tada szuneliai užgiedojo....
“Sveikinu jus visus eidamas
ge išgydyt.ir prisiuntė paveik
pinigų be naudos nemelytų. Da
o paskui ji in pusantro ezimto
bar
aš
esu
sveikas
irjdruias
am
Agnieska Daškene
slą.
in dangų.
ir man rodos kas szirdije giedo Ne senei szurum burum pasi-l ant vejj0 pajsug užsirūstini
baleu atgiedojom ta pavedima
visų dalių kubo - jus vardą \ isiem
New
Rockford,
N.
Dakota.
Juozas
Nikelis
dari,
į garsinsiu laikydamas pagodong,
“Likk sveiks piemeni, dede jo; teip linksma pasidarė!.
mas.
duszios Volodkovicziaue Die
251 Cypres avo.
Johnstown Pa.
s. A. Kardulis
Vladimieriau!
— Prasiszalyk!- atsilieps
I 719 O’Fftllon st. Si. Louis, Mo,
Pasiganymas ir Patciny Medėjus su stirna užsidari:
vui.
Isz to pasidari reivakas,
“Buvai man geradeju ganszauszei.- Turi vietos in vales,
Kunigaikeztis paleido mede
j i m ai Martino.
(irduoli's visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai - nh'jtis asabiškai ar laišku atsisauTai
vyruezei
ne
kas.
sum
be
mieroe!
kas. (iyduolės išsiunčiamos, po visą Ameriką ir kitas dalis pasaulčs. SlaptyW užlaikoma. Kasant adrlsuot.
nes atsisedai man tiesiog ant
jus; o žiūrėdamas ant mudvies
XVI
“Per kiek metu tu gyvas busi,
mano inejimo in po-žeme. Per
jusu Survintu, užklausė:
The Collins New York Medical Institute
Buvo jau ketvirta ar penkta
“Atmink maldose mano griesz
ka
ne galiu inejt in savo sody
— Ar tamista bajoras?
Ne
žinau
ka
padaryt,
diena
po
mus
iezvaževimui
isz
na dusze ’.
ba.
— Bajoras esu, ponas kuni
Turėsiu prisiraszič
kliosztcriaue; ir prie “Barabo—
Tai
matai,
tamista kaip
— Ir nesigasiu,- isztare An
gaikezti; nuo Aezmenu.
Prie skaitlaus davatkėlių,
BMei atsllinkani-hj asabUkai Ofisas adams kasdkn nuo 10 iš ryto iki 5 po plot; šrentadieuiais nuo 10 iki 1 vai.
sziaus” ir “Elijoeziaue” kaime
tanas
akimirksni suprasdamas,
Dr. K. MIELKE, ruplntojaale gydiriala Institute.
— A, tai tamista Aezmenu jisai gražiai sutaisė, ir tai ke nele žymiai pasididino. Dar
O eiti doros keliui
jog jam atėjo proga teip ilgai
bajoras; o kodėl tamista abi liom valandom priesz mirti; nei vienas dvaras ar dvarelis
Pri užiau gana ant svieto,
|laukemo
sugriebimo
kojas turi czebatuoee? (Nes tai teipgi stebuklas- pridūrė neiszleido mus be avino.
Reike ymtis prie kit ko;
,—---------o-------- mažo žmo
Bieleviczius:nes
jis
per
visa
O
tos,
ka
buna
paszelusios,
gelio.
Ant
niek tavo pyktųreikia tamietai žinoti, kad ne
Ir maaznoi mano prie raudo
žinia isz kur pasklydo tokia amži, nei knygos, nei plunks nuju pono rotmistrio pribuvo Tos ir davatkėlės buna geriau mas, ne nusigasiu tavias ir ne
Jau.
sios.
prasiszalinsiu.
pasaka kad Aezmenu aplinki nos savo rankoj ne laike.
Szii
dingai
dekavoju prtfeso
keli muszti dolieriai ir auksi
— U gal po emert ta gies
Kaip davatkėlė pasilieki,
M«žas žmogelis persikano- riaus Dr.
nes bajorai neezioja ant vienos
Collins Med. Inst
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
]
nukai. Visur priiminėjo mane
No visu darbu atlieki,
j»8> j°g isz to n,eko nenaudos, už gyduoles ir
kojos czebata, o ant kitos vy me sudėjo?
maloniai ir apdovanojo noriai
— Kaip tai?- paklausė nusveikatos ir ;jaunybes speku
ir greitai; visur radau gražiai Vaikai api viską turi dbot, pristojo ant noro Antanuko.
•
.
.
, .
I------—
wwnift
" ~ ne
— m inff mftnft
mane
r
*
tnebr. lutyaji
kulkas, ka nuo paveikslo Mo snr svetingumas, priėmimas rp
pone mylimasis!
lai vienoje apigardoje api tai
lo ne galiu dalaikytkatos,
teip
kad
krutineja
dieg
ir privertimas visados, teip
Na, abudu isz geru lizdu, ir tinos Dievo atszoko ?
ižgirdau,
atsake mažas sutvėrimas ?-ba
liai
ir
sunkumas
kvėpavimo
kad
kartais
nei
iszvažiuoti
nesi
matyt, geri esate žmones; nes
Ir net nusistebėjau!
— A! palauk tiktai tamiesKarbai randasi ant lauko neprisirisze prie sayo pono. Tai ta... užsimąstė ponas Bielevi. norėdavo; o niekur dar neužtiPuiki užduotis moteres,
pertoli nog ezionais. Nes pri neiszpaeakytai kankino; gerk
gi gaunate pas mane tarnyste. ežius.- Na, dievaži, tas teisybe!j kau tes bedievystes ir papikti O to suprast ne visi gales; slegiu tau, jog parodysiu tau lei visada buvo pilna skerpliu;
Jeigu tinkate, tai paskui mane Tai ne jie, tai matyt kas kitasf nimu, apie kuriuos minėjo man Isz jaunu dienu bomeriuoje, vieta kur skarbas yra paslėp viduriu nedirbimas ir abelnac
nusilpnėjimas, jog jau ir dirb
in Nesviža; potam pažiūrėsim, ta paraeze. Meldžiu nužemin kunigas gvardijonas,
O in senatve už griekus meta- tas. Ejkie paskui mane!
ti
negalėjau, in desperacija ir
Persikėle
per
Nemuną
Mi
kas prie ko tikės.
tai! Tai man iezmintinga (gud
Ir dalaiae savo žodi. .
voje!
Suspaudem kelius kuni ri) tamistos galva! iszeyk pers kolajeve, traukėme vieszkeliu.
Su kietais apdarais
§2,00
Keletą vaiku ne prižiūri,
Antanukas su mažulelu ėjo prapulti mane stūmė, isz ku
Sn puikeis zalatltais apdarais - §2,50
gaiezezio ir leidomės jo pėdom. pejo teisybe, o asz tikėjau per Pasiganymus musu visados at Už tat paaugus naudos neturi, tai szen tai ten, ant galo mažu rios neturėjau vilties iszsigelbe
ti. Lzskaite laikrasztyje apie
Taigi turi tamista visa iston keliolika metu, kad mano my likdavom po atviru dangum,
Užauga ant vagiu,
lelis susilaikė ir kalba:
Už priaiuntima per paozta turite dadot 15o prie knigoa,
garsinga
profesoriaus Collins
ja smerties Volodkovicziaue, limasis ponas ta giesme sutaisė. jeigu ne kokiam dvare.- Ko
Ir piktadariu!
— Sztai, ezionais!
Kninga spaudlnta yra lletuvlszkora literom.
kaipo butum ant joe žiurejes.
Savo dusze ižgano( ?)
Iszkalbejo po nose kelis žo Med. Institutą, nors netikėjau,
Atėjo vakaras. Nuėjom su mum in karezema?.-kalbeda
O ant užbaigimo mano Onute gaspadorium ant lankos, kur vo Martinas,- turime visados
O kėlės pragano!
džius ir sztai žeme atsidarė kad man pagelbėt galės, nes ki
isz
malonies
Dievo
ir
musu
ge
užgiedos giesme apie ji ji, ku jau treczias kūgis szieno augo;
Ar žinote ka vienas kuninge- prie ju, o gilumoi pamate An ti daktarai jokio palengvinimo
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.
nesuteike. Bet kaip ėmiau var
na jie pate priesz smerti sude o ant jo ezokinejo mano Marti radėju gera uždirži pakelevin
lis kalbėjo,
tanukas pilna skrine auksiniu
lot man prisius'us vaistus, kaip
ga; ir avinus priganysiu) ir
Ir net tikrino:
jo. Onute! Onute!
piningu. Norėjo pasemt su
nas, turėdamas prie saves bon- patys pasidrutysim ir nieko ne
j
Jog kuningo klapczius ir da ranka, nes buvo per gilei, o e sake pritaikinti prie mano
Atbėgo mergaite priesz dar ka isz musu pakelevingos skry užmokesim.
bgo», tai su kožnu kartu svei
vatkos vaikai,
tuojaus viražus žemes užpuolė
žinee duriu.
nutes. Supratau tada, Kad mu
Turėjom tada pagal musu
ka isz pajiegos ėjo geryn; o
Geri ne buna, tik niekai.
ant skrinios ir ane ženklo ne
— Užgiedok tamietai gies su turtas visados bus po jo spe paprotį aplenkti karezema,
dabar
jatez uosi visai sveiku,
mele apie Volodkovicziu.
cialiszka apgloba. Neužilgo prie kurios pnvažiuodavom; Asz pirma mislinau, jog davat pasiliko po atydengtu pinigu. kaip naujai atgimęs, Užtai ezir
— Ne vale man tokiam spa dingai dekavoju už st gražini
ku vaikai,
— Užmirezau, tėtuli!
kūgi užsmailino. Sėdom prie bet patemyje priesz karezema
Uždėta 1848 m.
(BAAAA BISCHOFF’O.) uždaaisism.
Tai buna aniolai!
šabe atydavinet skarbu- tarė ma sveikatos ir jaunybes pajie
— Ne meluok, mano vaike žaliu barszcziu ir visztuku; o gražia karieta, kuri matyt ne
galėjo
patilpti
daržinėj,
o
Dar
Szedien
kitaip
svarstau,
mažulėlis.
Nesiszkaek
jin
sau,
gu,
nes
kaip
10
metu
dabar
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Bjuadway
ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Ii! dar užvakar pergiedojai ja po vakarienei kožnas in savo
žine pilna vežimu ir arkliu, ir
Ba savo akimi matau,
priesz tai nieko ne turiu. Ym jaueziuosi jaunesniu, būdamas
nuo pradžios iki pabaigai po szali ant poterėliu; o potam isz to supratę, kad matomai
B
Jog tai muilinimas akiu,
kis prie darbo, ba man reika sveiku.
Pinigus siunczianie i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
B
nui Zabczykui, neva tavo ka kožnas in savo kampa ant at- czionai koksai dvaras ponisz
1
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukiani
K.
G.
Kutsas,
Del
kitu.
las
labai
greitai
atsitolynt!
valieriui; taigi giedok man tuo silsio.
kas sustojo del pasiganymo,
S
ežiu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
Vaikelius grąžei augyt,
— Palauk!- atsake Antanu 218.4th avė., Nashville, Tenn.
C
jaus!
Mano kvatiera buvo svirneli pasiryžau ir czionai nužeminta
C
Pinigu^ Išmainome visu krosztu svieto pagal dieninio kurso,
No pikto saugot ir gidt.
kas, laikydamas jin už kaklo.
H
Biįnkoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai• Pana Onute paraudonavo, je, in kuri invesdamas mane paelgetauti; ant ko tiko ir
°
Martinas. Tada sustojom su sa Dvasios szventos iszmokyt, Per tai jog turiu bėgt namon
nymo.
o
ir nuleidus akie pradėjo giedo ponas Bieleviczius tarė:
F
F
vo kalamaezkom szale karie
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodate procentą.
Ir
dangų
pripildyt.
atsineszt
spata
ir
sugrižtant
ti. Nėr ka sakyt, balselis gra
F
— Tamista geradejas rytoi tos Pamate mane gražus ponu
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu dek at keliavimo
S
ne galeeziau atrast tosios vie
žus ir plonas.
isz Europos, yeužlaikydatei, ir pirkėjui szipkortes duopo pusrycziu trauksi m kelio kai, tai yra yra paaugės ponai
B
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
tos, ba niekuom ne yra paženB
tis
ir
jauna
panaite;
iszbego
“Žiūrėk, tėvynė, kokia tau ne. Tai jau mano Onute pavai
Ten
kiff
api
Szenadori,
A
A
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parvaklyta, per tai turiu paženklint
isz
karezemos,
o
paskui
juos
N
|
ežys geradeja: nes asz dar
N
skriauda!
žiavimo i Europa ir pristatome pasazierius ant laivo
Ne labai toli,
iszejo ir ju mylistos tėvai. La
jaja pats sau, o tu turi man
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, prancszdaruas apie savo
“Kur tavo viltys, kur mano priesz diena su sūneliais leisie bai svarbus seneliai, nerka sa Merguczes gerkles geras turi, prisiegt jog tojo ženklo man
atkeliavima ir paduos a Lakiai diena ir advna, kuriuom
1
siu in tolesnes gires ant pauksz kyt!
metai ?
Nors da ant szlapnosiu isz- ne praszalinsi.
N
gelžkeliu arba botu isž vietos iszvažiuo# tada siusime
N
PO WARDU!
savo pasiuntini ant pasitikimo, d tokiu budu aprisaugos
G
žiuri.
“Vos su svietu in pažinti ei ežiu ir zuikui. Dėlto sziadien
G
— Laudetur Jėzus Christus!
Mažulėlis nusijuokė.
nuo gabiu apgaviku.
atsiveikimu su tamista gerade -tariau žemai pasikloniojes.
Kaip nesenei nakti važevo,
nu,
“
PRIEJGIAUSES
— Ant to- atsake- szirdiu
Paszportus paslorojame del kfcfituijancfiu i kraju.
lo
O
— In saecula saeculorum- Tai rėkdamos vos galo ne ga
“Viens svetimtautis mane ju. Nužemintai dekavoju už
MOKSLAS
Daviernastis padarome pigiai ir Įeitas visas rpjentaliszkas pogai
sutinku:
prislegiu.
U
U
vo,
atlankyma,
ir
praszau
ant
to
atsake
“
Magnificus
”
kaip
po
nužudo!
ANGLISZKO
pieras, už žema pieke. Sukolektavoj ima daliu atliekame
s |
S
Antanukas
atsege
melina
kuoteisingiausiai.
Visi žmonis subudo,
E
E
“Pažystamas Dieyui, priete liaus ne aplenkti mano vargiu tam dasižinojau, Storasta.
kaspinėli no kalnieriaus marsz LIEZUWIO BE
Mielino jog ugnis buvo!
go namelio. Avinas mano jau
— Užemem karezema- tarė
PAGIALBOS
KITO.
’
liam mielas.
kiniu, apriszo su juom stovinte
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
Net ižsigando vaikai,
jisai,- ne turi kur pasiganyti,
“Sziadien in smerties einu prie “pravadyrur”.
Ira taj praktiezniause
szakele
ant
tosios
vietos
ir
lei
O tai ne labai gerai.
kninga kokios lig sziol
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
— Ne, ne!- atsiliepe girdė kunige kvestoriau!
magilas!
dosi namon in kaima.
Lietuwej turėjo. Ira tejp
— Tai nieko, geradejau! Jau kaip isz tos peczes mergi
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
“Ne kalte jokia, nei kraujo damas tai Martinas- ne duosiu
Ne praėjo puse adynos, o
sudėta, jog ka tikt:,j pnnos,
NEW YORK, N. Y.
ilgai miegoti savo geradejui. asz ir ne ant pasiganymo ežio
jau buvo sugrižias adgalos,
liejimas,
buwias gnnorius isz LieTai Indijonkos gyvos.
neszdamas su savim spata.
Nedeloje Banka atidaryta no; ID igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vakare.
“Tik pikta ezirdis mane kai “Kas anksti kelia, tam Dievas nai užvaževau: atsilsės kiek
tuwos gali in trumpa laj ■
mano lusznos, ir vilksiuosi to
Nes kas tai ?
duoda”.
tina.
ka pats per saweiszmok...... LIETUVI8ZKAS AGENTAS.......
Dirstelėdamas ant lauko,
ti Angelskaj sriek tiek
Ir mes priesz diena drauge liaus.
“Senoviszka gentį, Senatorui
kalbėt.
— Na, na! iezsiteksim kaip VIKTORAS LAPINSKAS, pats ne norėjo tyket savo aki
iszkeliaueim.
slenksti,
501 W. Mabanoy st Mahanoy City, Pa mi: visos szakutes buvo aprisz
Toji kninga druczej
nors.
Vežimai
tavo
gali
pasilik
Ir
vėl
supratau,
kad
netik

“Vienas tironas viską naiki
tos melinu kaspinelu.
apdarita in Francuzini
0
tai mano skrynute, bet ir asz ti priesz karezema, o arkliai
na,
raudona ir melina audima
Ar žinote koki szposa pada
“Kaip andai arklius Trakijos pats randuosi po priežiūra Mar terpu manųjų ir mano ubrako
ir kasztuoje tiktaj $1
re mažulėlis?
paes. O pati tamista praszau
tino.
ir
kasztus nusiuntimo mes
Buziris,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Apriszo kožna szakele-buvo
apmokame.
Taigi teip ir stojosi. Dar tik ant mus menku pietų. Taigi
“Teip mane sziadien suede
juju tukstanezei- su tokiu pat
Ant
galo,
tolios
knintai dangus pradėjo raudonuoti pasilik del kompanijos, kuni
Markonis.
kaspinelu, kaip ta, kuria ayri
gos ira patalpinti klausiszo Antanukas. Dalikas gana
“Tribunolo sudžios, ka būti rytuose, kada iszgere po kau- ge kvestoiiau!
maj ir atsakimaj del tuju
Parduoda laivakortes ant visu keliu ajszkus, jog api atradyma skar
—
Noriai
iszpildysiu
prisa
eželi
karezto
pieno
iezsiyrem
teisdariais,
katrie nori imti* Ameriant vokiszku geriausu laivu isz ir in
520 WEST CENTER STR., MAHANOY BIB,
bo
ne
buy
o
ne
ka
kalbėt.
konines pilnai popieras.
“Pasirodė del manes tikrais už vaitu, mes su Martinu ant kyma skaiszcziai apszviesto po Europa. Teip-gi siuneze piningus in
LAIDOJE* KCNUH NUBIRUSIU, PA8ABDO BTGIMU8
Ir
nog
tojo
laiko
Antanu

visas
dales
svietą,
ba
turiu
suneszima
savo kalamoszku, o szale mus no, kad tiktai ne padaryczia
rakaliais.
DEL PAtlVAŽIMIMO, KRAUSTO DAIGYuB, IB T. T.
visais Europineis bankais.
kas ne mate Jau daugiau skar
1 buUžpraszo
“Del Dieyo! juk tiesos tevy ponas Bieleviczius pėkszcziae Jumis kokio nesmagumo:
pas save visus tautieczius
bu, ne mažulelu žmonių.
su dviem vijikais (gonezaie) ir
(Toliaus bus).
j ir palinktains P.
nes,
DUKART NEDELINIS LAIKKRASZT1S

Palaiki dalgis ant akmens.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU 1SZLE1STA

LIETUVIS

VADOVAS

KOS

SVEIKATA

KNYGOS

140
U STR
UO. WFST
WEST 34
STR.

<arti Broadway)

NEW YORK N. Y.

4Į# SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO

PARDUODAM PO:

BISCHOFFS BANKING HOUSE

Nauja . .
Kninga .

W. Traskauckas,

(5RABORIUS

Istorines Milingos.

kito kraezto su kaimene aviu
20o
Akyvos Istorijos
parsivarant; dabar jie galėjo
50o
Nevaloje pas Maurus
25o
iez proto iezeit besipykindami, 13ta- Gegužio apsivogė pas mane
Morkus ir Aurelianas
^S»>avinip^as ir Fabri^aptasta
Grove apžiūrėjęs boba, rado ale ir besidyvydami ir ėjo jem Simas Voveris, iszbuves 5 menesius
25c
Trys Valk.yjozai
Garsiu ‘'Lenkiszku-Lietuwisku Waistu
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
kad ji negyva ir tikrai mislyjo prieezais, žinot norėdami, kaip ant bardo. Pavogė 5 dziegorelius, 3
rus 2-Isz gyvenymo kantrabanc^'
buk jie je užmuezee; ir labai su juom atsiejo, ir susėjo klau žiedus, (vienas buvo su litera J. D.)
Giduolos'ho skaudejimk
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dva
Egiuterro No.
Uitai gerai.
dantų
iezsigandee pradėjo bvra melst sejin:‘ Na, Vytury, jau tave du lenoiugelius, 24 dol. ir eile dra
ras
5O<1
ZmijeczniK
Pats:- kalbi, jog mane noili, Puiki Istoryje apie Jonasza Korąza
Mestis no prakaitavimo
kad jis tik tylėtu ir jem daug tik velnias pristojo, kad tu jau panų. Veidas raupuotas, juodbruvas,
Gumbo Laszai
kkju
EOo
5 pėdu sulinkęs, ant kaklo turi o žinau, jog jagu numirtau, ka.
Meszkos Moscie
pinigu davė. Dabar bure, szau vėl cze; eakyk mums, kaip su apie
Geležinis sudrutintojos
randa, kalba lietuviszkai lenkiszkai tai tuojaus apie mane užmirez Sierata, Puikus apraszimas.
25
Trayenka
sveikatos
na krūva pinigu eueižeree ir tavim dabar nusidavė?” Vy ir maskoliszkai, sako tarnavo vaiske
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o
Liniment del Wnikn
Giduoles nutildimui vaiku
Keturios Istoryjos-: 1-Žibinti bažny Kožnas Lašas Vertas Dolerio Gilinotės no kosulio
obuolius grovui atidavęs, važia turye juokėsi, kiek tik galėjo, 40 metu senumo. Paeina isz Kauno turn...
Gidnolis no nuspaudimu
Pati:-ka tu kalbi, mano taiteje. 2-Sugertuves traukije. ? raSo musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne Liepų baisumas no kosulio
(Com Cure)
vo linksmas namo, o grove ir sako: “Jus visi esant didei gub. Telsziu pav. Laukuvos par. 6
—bet musų gyduolės sugražino jam sveika
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok gelbėjo
tą. Jos. Schnarsky iš Ileiniinan, Wis., rašo:•“AS
“Grip-kiur”
(plaucziu)
brangus!
Prisiekiu
tav
jog
apie
metus
iszbuves
Amerike
Elizabeth
sztas
ant
salos
Dago.
25<
teipjau savo keliu važiavo puiki, kaip asz jums tankei sa
vienę butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku.
Plauka apsaugotojas
tave ne užmirsziu ir del tavo Abecela, arba pradže skaitymo ir ra Ta gyduolė yra gera. Šį butelį ką prisiusite, tai
Miltelei nuo kepanu
Bure parvažiavęs vėl savo su- kiau: jus norit mane nužudyt, N. J. buvo sužeistas ir provojosi su
duosiu savo draugui. AS jūsų gyduole pagarsinsiu Proszkai no kimielu
szymo.
25c
kompanija. Kas sugaus, gaus 25 dol. meiles visi tieje jaunikiezei.
laikraštyj." Frauas Rudzenis, Forest Port, N. Y.
vaikams
“Kinder Balsam”
nu nusiuntė pas pueezaltysziu, o tai tuom jus ma daug gero nagrados.
puikus apraszymas, dideb rašo: “Aplaikes gyduoles suvartojau; jos buvo Proslkai no kirmelu
(GI’#ny o;) ka ira tavo prietelei, butu ir Križiokaj
Bobni laszai
gana pamačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
kninga
1|>1.00
suaugusiems
kad pusketvirte jem parnesztu darot. Kad jus tik žinotumėt
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamistas“.
Rankvaistis no sutrukime
Mr. Z. Dirgėlas
25o Kožną dieną apturime šimtus tam panašių laiškų Vanduo del akiu
mano prieteleie tiek diena kaip Savizrolas, didis klasteris
ranku
jis norėjo su ta pinigus pašei kiek cze vandenije da aviu yra 124 Cherry St
nuo kostumerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, Giduoles del isztraukimo
New York.
op. y.o..
nakti, tiktai ne iez kalbinekie Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie an' tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porą markių, savo karszczio
“Lągodnik” del atluosapo nudegimui.
UtL YloU
ket: o kai pusketvirto nuneszt jus kožnas senei butumet po
nusidėjimo musu. 2 Senam mali, tikrą vardą, pravardę ir adresą o mes tamlstai nu
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU, vimo vidurius be jokio skaNo. 3 katnliogą, didžiausią lietuviškoje Laszai no kruvinosios
nia. 3 Pasaka apie senves žmonii siusimo
dejimo
turėjo, tai Vyturys vėl kelis tokia kaimene parsivarė, o jei Mano Bzvogeris Konstantas Kana man....
suaugusiems ________ _
kalboje, 01 dideli nuslapei. Jame telpa teisingi ap
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap rašymai apie suvirs 200 visokių kūniškų nesveiku
.
.J
(naujas
OU.„
.
J ĄtgSivitojas kraujo
(naujas bupueauksiniue vidui inlipino ir jus nenorit tikėt tai eikezte ry ežius isz Kauno gub. kaimo Lebeniez
ai vedimas Motiejus. 6-Auka apkal mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžią, No Runiatizmo das
gidinio)
i,er,ailsc
OKiuole
del
skaudeSuramitojas
nervu-szirdies
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
Dužiuosbejimo. Teiposgi daugelis svetisz les
kebe už lanku užkii-zo. Tuos toj ryte pasupę; aez jums pa kiu, Vsbalniku par. pirmiau givono
siižlcbczio jimui
aaleos. kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Roža
naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel Giduoles
—
Tai
Juozai,
pirkai
ziego
ku ir juokingu paveikslu 25c*
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electromaisto Krutinės, szonosie, sumafizmo
pas vaikus)
Westville
111.
Tegul
atsiszauke
ant
pinigus pusszaltyeziue radęs rodysiu. Ant rytojaus visi
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų
szalczio, nuralgija ir nuAand-Plosterei isz kasztavolu
Lietuviszkas dainorius arba surink) aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- Miltai no skaudėjimo
rell,
tiek
užmokejei,
o
ne
žinai
adreso:
vėl labai dyvyjos, isz kur da gatavi buvo anksti in pau
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų, Koncertinų,
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
mas visokiu dainų
$1.0(
Mrs. Izabele Kubilionis
tikrai, ar jis auksinis ar ne? Tris apsisakos, apie Piningai galva Britvų ir daugel kitokių kožnain reikalingų PASARGAI dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu tan
bar Vyturys teip daug pinigu pi nueit; bet Vyturys emes
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.
822 E, Center St Mahanoy City, Pa.
— Tiek to, kaip nunesziu
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti n< ==; ADRESUOK TEIP == reikalingos de! tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
butu gavės, kad jau visa in czesa, nes jie tuom žyg’ eme ir
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c JOHN’S SUPPLY HOUSE vaistas kokios reskalingos o bustau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
kada pas žida ant užstato m Prieigiausiaus
Mokslas angliszko lie
puekvetvirte tureeiket, ir neiez avie drauge ant ganyklos. Kai Mano pus-seseres, Domicėlė llgavi
o jogu vaistai daugiau Jcasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikiiuui vaistu.
pant-ezipe,
tai
dažinosiu....
žuvio be pagelbos kito, apdari PILSEN STATION, CHICAGO, ILL
Siuncziant gromata indekit marke už 2A Adresavokite:
kęsdamas vėl atėjo paklaust. pri upes nuėjo, liepe Vyturys žiute ir Alena Kamblevioziute isz Vii
ta.
M
Bet kaimynas Vyturys sake: savo kaimynus in kita puse niaus gub, Traku pav. Butrimonių
Lietuviszkas Pasakotis
*1.2?
Mažs Onute:- Mamite, kaip Musu Pasakos
75o
“Žiūrėk tiktai, jus mielijot ana upes pereit, o jis yisa savo aviu volost. Silgioniu kaimo. Praszau atsi
aez
tekėsiu
UŽ
Viro,
tai
tavęs!
Pomokslai
gražu
žmonių
per
K.
To
szaukti
ant
adreso:
(gp
o?)
*
Plymouth, Pa.
Cor. Elm & Main Strs;
n0
diena mane užmuszet, o mano kaimene sztepue upes ant kran
toriu
8O0
ne
praezisiu
ant
veseiles!
Mr. P, Butkevicz
Duktė Mariu
25
boba; tai asz je vakar ineidejee to paleido ant ganyklos, tai
WIENATINIS
Motina!-O dtI ko?
Dunbar, Pa.
Malūnas Girrioje
85
J
SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
’n vežimą nusivežiau in miestą aviu szeezeliai in vandeni puo Box 181
O:- Ba mamite manias ne Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
parodyt, o už tai gavau ta dau lė. Dabar Vyturys aniems sa
kio Paminėjimai Vladim. Sotovic
SUGAR NOTCH, PA.
Mano dede Martinas Staczulevi
yo.
25o
gybe piningu, o lavona vėl ko; ‘ Tai, ai, ar matot, kokiee ežius, paeina isz kaimo Vartų, Kras prasze.
P. V. .O B I E c U N A S
Parduoda Cukrų, Kava, Ilerbata, Mesa
Neužmokamas žiedas 2 Meluzina Miltus ir vyska la kas ira reikalinga del
12 &. CARSON ST.
S. S. PITTSBLMaa, F*.
parsivežiau, jer nenori tikėt, cze gražiee avys vanden'j?” nos pai. ir gmino, 14 metu adgal gi
puiki
istorije.
50*
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
Ne praszys ant veseiles.
eztai, eik eze, kamaro da teb Anie mislyje kad tai tiesa, bet veno Ilazeltone, apie 25 metai Ame
Firrna
LietuviszKa
— Tai viruti vakar buvo Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu limas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
SU KAPITOLU $75,000,09
guli,’’ Pusezaltyezius vėl nega da nei visus niszdryeo in upe rike. Praszau atsiszaukti ant adreso:
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina urielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam
viesulą
su griausmu, žaibai su Alasnama ir karalių geniusza 8
SUORGANIZAVOTA IRCZERTEparduoda SZIPKORTES ii
Mrs, Ona Valaitis
na galėjo nusidyvyt. Dabar szokt. Tai sako pusszaltyeziue:
BUOTA KAIPO
siuneze piningus in visas dalei
Mieganti pabudusi,
25o.
Piedmont, W. Va perkūnijom.
jie eayije mislyje: “Trkeczu “Asz visur vis tur'u pirmąjį Box 140
svieto grejlai.
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
—
Aez
girdėjau
no
mano
ALL NATIONS
DEPOSIT BANK
das pinigu už negyva boba, žingsni žengt, tai aez ir cze ei
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir tt.
(VISU TAUTU BANKA)
Mano brolis Jurgis Astrauskas ir
3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
tai but labai gerai. O jie nu siu, ale ir geriausios avs tur Juozas Skrielunas. Tegul atsiszauke pacz/os didesni szturma ir per re.
25o
kunije?, kaip girtas sugrįžau isz Apie Smaka ir Nikita
P. V. OBIECUMAS.
Vyturio atstojęs greitai visus mano but.” Ir tai pasakęs tik ant adreso:
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
[gj, oą)
Muso banku Irn tai viena laz. ivircziauein Buvla. Valet., czerterooAa, esUall po kontraia
Puikiausia
karezemes.
ras.
2
Apie
Septinis,
brolius.
3
Valetljoe
rantlo ir per tai pilnai užalclkiuma. Priima pininga del HAatgiertljmb tr mftka ket
kaimynus in pulką suvadino szlumezt, in vandeni, ir kaip
Mr. Kaz. Astrauskas
užeiga
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija Ir alunoate p<&4n<u« in Hiu
Apie Varginga Žmogaus aunu ii
Brooklyn, N. Y.
ir jiems ta naujiena nu kaimy burbulai vandens, jem grime 128 N. 5 th St.
svieto.
Padaro
davlernaetia atlikimui vlaoklu rtlkaia au waldžia DfMM||oa. Iaz»«>o vtfo.
25o
kiua piningus ant Amorfkonlazku arba kitokio. Daro apeergeymaa ne upoiea ant vien -‘nijrm
Daraktoriai- Paaakik man Razbaininlca.
no Vyturio pranesze. Kaip jau tant in vandens virezu iezkilo,
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
Ir 1.1. Piningus del paczedlnimo galit prlalunat pacžtlnln Money O4er arba ExpzM| <&•. 9
Ir svetingiautuojaucį bos lezelunatos bankavos knlngutea. Kreipkltea visi Pas gera žinoma delvtai ^Vladabar daug apie ta dalyką bu tai kiti ant kranto stovėdami Mano Bzvogeris, Jonas L itvaitis, vaike, kas tai svietą?, arba venimas 2 Priversta linksmybe. 3 •uas priėmimas
vl P. V. OB1ECUNA, o bueit apgaergeti no visokia apgaviku.
Varginga
žmogaus
sunu
4,
Apie
svieto
obuolis?
lel visu kur ra
vo sznekeja, visi iez viena susi sako kitas kitam: “Dabok, da pirmiau gyveno Chicago, girdėjau
tris
uszkeiktas
Karaliaus
duktė
kad iszvaževe in Wilmingtona. Te
Waikaei- Ira tai, ka mano res.
itė gardia Arielkele
tarė kožnas ant ateisenezes nak buk, kaip jis vis “bur, bur” gul atsiszauke ant adreso:
25o.
\Iu ir Cigaru. Teip-gi
tėvo
ne
mate....
Vaidelota,
apisaka
isz
pirmutines
pus
ties tur savo paeze užmuszt, o avis vadin”. Ir dabar padur
ale del zobovu ir t. t.
Mr. Mat. Szukis
meožio, iszimta isz Lietuviszku užDar:-Kaip? Kolei?..
ant rytojaus su lavonu in miee mu už kits kiti nu kranta in Box 223
lieku, su paveikslais
- 50c
Hastings, Pa,
PER
W.-Ba mano mama tankei Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus K. Konewko,
ta važiuot. Tai ir nusidavė. gelme ezoko ir teip visi nu
38 S. MAIN ST. ASHLEY, PA
ir Geras Medėjus
- - 25c
kalba
ant
te
vėlo:
Ant turgaus jiemebestovint vie skendo ir vyriausybei daugiaus Mano pusbrolis, Andrius Pordu
PACTA
— Tokio girtoklio, tai da Dvi istorijos: Apie Neužmokamai
nae ir kitas atėjės Klause, ka nereikeje ūkininkus Vargužiu nas isz Suvaiko gub, Maryanpoles
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c
PASLAPTINES
'
VYRU
LYGOS
svietą?
ne
mate.
jie cze gera parduot turi, ir iez kiemą koravot. Bet Vyturys pav. Garlavos par. Praszau atsisaauk
Lletuviszkas Kninginas 1905
408 W. MAHANOY AVĖ.
giret, kad kožnas tur lavona. paskui paveldėjo ta visa kie ti ant adreso:
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei
Mr. Jos. Szugžda
MAHANOY
CITY,
PA.
— Pirmas tėvas: -Tik pamis Apie viena kuris norėjo pažint
Tas garsas tuojau iszeiplatino ma ir pastojo bagotas vyre.
Box 5G6
New Canann, Conn. lik ss v ponas, mano sūnūs, tas
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
po visa miestą ir veik didis
palaikis, kaip inklimpo penkto motere.Septines varnos 25c.
WHOLESALE.
trukezmas rados, nes kožnas ta
No 2. Ura užkeikto. Panašaus Lor
kleso, tai jau sėdi freezes metas renas-Sermega mužiko Su kuon?
Apie baržyliu.
Pristato visokius gėrimus del saiezgaetinga naujiena pamatyt
lunyku ant pikniku, balu, krikhas kariauja, nog to dingsta.
35c
—
Antras
fevas:Tai
vis
Buvo
syki
mažas
ūkininkas
sztynu
alų, porteri, vynus, ariel
norėjo. Szie su savo lavonais,
ka ir Lt. Pristato in namus abi
nieks mano pone! Mano trie Lietuviszkas kninginas 1904
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
matydami, dabar jau bus ge vienam kieme, tas ilgus metus
pirkti pas Norkevicjiu yra kauodukters kap inklimpo senmer No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip
ras czeeae, dabar jau laimėsim; su savo paeze nei jokio kūdi
gilukis mainosi -Svirp Du Gk <jU3iaųai. Sąvb<! PabamįykitJ
gisteje dvideszimts penktam tuoklei.
25*.
ale neilgai truko, tai atėjo visa kio neeulauke ir todėl abu la
RODĄ DYKAI. Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.
No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt
mete,
tai
sėdi
jau
deszinatas
bai
apmaudingi
buvo.
Bet
po
policije ir tuo czupt visus la
DR. JOS. LISTER C.
dejus.
2fcmetas.
40 Dearborn Street.
La. t
CHICAGO. ILL.. U. S.
vonkupezus ir, marsz, su jais czeeo pati pagimdė sunu ir pra
No. O.Prasižengelifl - Doras Tim
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb
'n kalėjimą. Ale kaip jie visi mine jin Martynu. Ta sūneli
318 3-RD AVENUE
25o
—' Del ko Salamonas buvo kaime T. . .
gaspadorio buvo tai juos po motina labai mylėjo ir žindė Vyrai, Gana Kentėti
Puse bloko žemiau no Pltteburglnlo Paeito.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1*
protingu.
torije- Nagrada už mielaszirdyste
PITTSBURG, . PA.
keliu dienu vėl iezleido, kad jin
■ iki dvylikes metu, ir teip
jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit los
Didžiausia Lietuviszka kvautuve visokiu
— Del to jog turėjo daug Meile motinos del budrus 25o
pati pas jus neateis. Jeigu vaikGarsingiausias ant ilsi šileli Ir žinomas kaipe gerlatkožnas parėjės savo namus ap tas vaikau labai drūtas pastojo jieszkot,
szczioji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mis8. Musztyne už mergina - G e gei'imu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
kad neiszeysi, tt.i tuojaus kreipkis
paežiu, o tos jin proto iez mo NoraGejingas
nes czistus vynus ir arielkas,
ses specialistas kronlszku Ir azslsenejuslu Ilgo_______ s
davftdytu ir paskui kalėtu o kad jin nei vienas inveikt ne lydumas
prie daktaro B. M. Koss, o lis padaręs utydu
murinas » Kas kai nefaiszavotas,
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriaune inie
atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar
kino.
tai
26d
iszgyti ar ne. Mažu nereikės jokio gydy
ra ir patarnaviuia tik pas mus apturėjo.
tam tarpe ir suda f zpruks bus galėjo. O kaip jie dvideszimt’ irgali
tu'' galėsi pats namie Iszsigydyti sukrajnvom
DR. KOLER,
Daktaras Ross pasakys lau visa teisy
MUSO prekes:
No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas
gatavas, kaip ir kiek jiems rei metu sukako, tai jis užsigeidė žolėm.
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr.
$-2,00 t,So 3,oo
Gera Raudona Arielka
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktiką giVaiduiys
Atmokejimas
kuninper
svietą
keliaut
ir
melde
sa
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio
*2,oo 2,5o 3.oo
Gera Babta Arielka
kės kentėti. Dabar tie visi
dyme visokiu žmogyraku silpnybių. Iszgyde lukst*ncz»
gydymo, lis yra specijalistu užsenejusiu ligų,
2.oo *2,5o 3,oo
Bumas
go.
25o.
tszgydo figas apie kurias paprasti dakta
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
4,oo fi.uo 6.oo
Bumas Jamaika
gaspadorei, namo’ parkeliavę, vo tėvo kad jem drūta lazda jis
rai neturi nei mažiausio numanymo, jis sugra
2 oo 2,5o 3,oo
varda^DR. KOLER ir gyre savo pažinatamiems vadin
Ginas
No
10.
Jonas
Spekulantas.
Križiue
žino sveikatas szimtam nelaimingu žmonių
4,fio 5.00
Arielka
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.
kurie buvo patrotyje vilty iszgyjimo. Gydo su
firie upes v išloš - Doras Vaikine- L'uoglne
*2,oo 2,6o 3,oo
didės apsirustavo, kad jie vėl no geležies nukaldintu; jis didžiause
Klftimel
pasekme paslaptingas ligas, nube2,oo 2,5o
smagus gorimas
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai delr>is.
25o. Anlaelas,
Www
Su
nusiuntimu.
szeip
ir
daugiaus
nieko
ir
nei
gimus sekios kurie naikina protą ir kuna,
3,oo 3,5o 4,oo
( tįstas spiritas
niszka klasta to niekam never
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o 'flk
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus
2,5o 3,oo 3,5o
SiifaĮte
•
.
uzsisenejuse# ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima
4,/io 5,oo 6,oo
Iždaveme didele kninga dainų No 11. Vargingas Gyvenimas. Onu- Sllvalte, tikrai Llctuvlszka
jokios
dales
nepraszyses.
Tai
ta ir nelemta Vyturie dabar,
2,6o 3,oo 3,6o
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro6,oo 6,oo
DR. B. M. ROSS susidedante isz 390 dailiu Kninga ka,-Atsitikimas. Gromataprie25c.Mo Terkellca
Terkelica. tikrai Vengrlszka
nu ir visas hgas paejnanczes iez kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
2,5o 3,oo 4,00
Konlakas
rasi, ir savo gyvasti prapuldyt tėvas nuvažiavo in miestą ir nu 167 DEARBORN STREET druczei susiūta ir broszuravota. Kas tinos Dievo. Juokai.
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
6,oo
5,oo
Kodlakas,
Krancuzlszkae
•
2,oo
3,oo
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo. Obuoline Brandy
nzkrecziamu ir Priyatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nutureee, o jie susitarė, pirm iez- pirko pora kaicziu geležie da
ANT KAMPO MONROE ST.
l,6o 2,oo ‘2, —
5o
riaus-Iszgydintas Budelis X. Ku- Blackberry
trotymas
vinszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai,
užkaboriu
ka
dainoja
Lietuvoja.
2,5o 3,oo galon
gardui gorimas
CHICAGO, ILL.
he rejke sarmatintis dm gidintis ganogreicziausia, nes apleidimas atnesae dides
ningaiksztis ir Piemuo.
25o. RosolĮs,
2,50 3,oo ra Ion
eidami kalet, Vyturi nuskan vė kalviui, kad iez tos lazdo
MeUnvuoge
Nusipirkite
o
turėsite
dainelu,
2,5o
3,oo
galon
V
liznlUte
•
•
ni
pavoju
ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
Bleveltorhim ant Penkto Floro
1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
dyt. Jie davė kurpiui szikszni padarytu. Kaip buvo gatava, Užsikeik
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba liePer ciela meta ant rišu dienelu.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4.
A M E R I KON ISZKI VYNAI:
istorijos,
$3.00
tariau,
ir lenkmkm ir jat. duoda ligoniams rodą, be pagialboa thimocxiam,
tai
buvo
teip
eunki,
kad
druVakarais, iszikyrus Utarninka ir Ketverga,
Sl.oo Galonai
Oblo raudonas
.
.
Nusipirkite ir burtu kningele su
ni žaka pasiūt, in ta j:e Vytu
nuo 7 iki 8. N dcliom nuo 10 iki 12 pietų.
kune randasi koma pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
1,25 “
is—saldus
sataua
Ohio baltas
cziausias
vyras
je
vos
paneeze
pagialba
kaziru,
o
kasztuoja
knigele
or, Benas,
8foa8, roksztns
ruksztns
1.50 “
Kalifornijos,
Del
zobovos.
ri inkiszo ir nueinesze ant ano
ADINOS PRIEMlMO:(E°oi“r!to!P?vaUre1.50 “
Kaliforni, 08 muežkataiaa
.
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.
Moroliszka Kabala su Salamono no KalIfornUoN rfinszkatataa
1,60 ”
t. No 9 uh nto igi 4 po piet Nedelomla
tokalMtkaH
1,75 “
Kallfofnl. ba
oh tokalHikas
tilto, ir no to tilto jie jin nore ale Martyne, ta lazda nusitve
se.
25
2,oo “
Kaliforni os (4 meta) Port Wine
644 PEf^N AVENUE,
2,oo “
Kaliforęl, owSicrl Wluc
jo in upe inmest. Bet kaip jie res je kaip kokia plunksna var
Tikriauses Kabalas su pagialba ka Kalifornijos
os Burganti),raudonas
r-"-’-'—1.50 “
Viduriams Kartus Vjnas
2.50 3,00
ziru
25c.
ant tilto nuėjo, sako pusszalty te, ir teip paaibandydams isz
Basxlkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,oi
110 W. Oik St.
Shenandoah. Pi.
mete je aukštyn, ir kaip jei nu
Burikla
lOo.
szius: “Vyrai, aez jums ka sa
ir dagiau UŽMOKA M EKSPRESĄ Pennaylvanio.
Dide'is
Sapnoris
su
daugibe
paveiks

puolant, jie je putiasvirei nut
Ohio
ir West Virginia valstijose. A drenas:
KATALOGAS
kyšiu. Kad ir Vyturys mums
50o
lu.
vere tai ta lazda pusiau perlu Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo
Stefan Rovnianek,
teip daug apmaude ir negan
rilis ir gvaranluųja juos linkaacaiunia. Dr
[szguldimas Sapniu 10 o.
žo. O tėvas da kito tiek gele Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu
aUkAvenue
•
Pittsburg, Pa,
dės padare, ir tai ale tik yr’
Del loszimo Teatru.
gus profeaoraū ylga laiku Phiiadelpbįa
gr’.ekae, kad mes jin dabar nūs žiee turėjo nupirkt ir tai vieko
Naminis pleperis, juokinga drama
duot in viena lazda sukalt, tai
Malda kuinges.
viename atidengime.
10c
kandysim; todėl but gerai, kad
Aukso Altorius arba Didis SzaltienM
paskui tik pastojo Martynui
I
’
opiera
del
gromatų.
K tu’ begi teip etaigai?
eitum pir na in bažnyčze ir
1,000 puslapiu
$1.00
kas ne gerai?
tinkanti lazda. Kaip ta lazda
Didžiaušo LietnBenas ir Naujas Aukso Altorius vi Puikei iszmarginta su kvietkom ir Ar.tav
Kantarui Šankinta
nore “teve musu” pasiskaityGerai man ir smagu!
NO
$5
IGI
$40
puikeis
skaitiniais
2
už
5o
25o.
tuz.
sos reikalingos maldos* 864 puska
viszka
visi
gatava
buvo
tai
Martyns
No Ragažinsko sznap.
ir pardavynte
turn, o paskui jin nuskandin
-tSMAJNlilES MAS2IN0ę>
piu druozei apdaritos
$1.0(1 Gražesne popiera su auksuotuom
selo turiu!
kvietkoms su gerais vėlimais, pui Ir tu kūmai
Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti
tum, tai ne tiek gneko turė vėl pasimieravo jr je auksz'yn
szmcziu
nestenetum
kei iszmargintos 1 už lOo. $1 už tuz.
nis 711 puslapiu.
75a.
Jago tokia asim.” Tam žodžiui visi paklau iezmete, tai ji nupuldama teip
Agentas
Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640 Puikiausios popieros ant svieto, la rierka turėtum
gilei
in
žeme
inemego
kad
vie
so, ir palike Vyturi ant tilto
puslapiu.
75o.
bai puikei iszmargintos su auksuo
> Columbia
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
tom kvietkom, puikus uždaromas
Žake oegulinti nuėjo m bažny naa vyras pusdienio darbo ture
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
abrazelis vidurije I už lOo. $1.50
ALAUS
233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,
cze. Kaip jie atstoję, kalbėjo jo kol je iszkase. Paskui Mar
minksztai apdarita ir puikei žala už tuz Kopertos
lOo tuzinas.
tynė, nu visu atsisveikinęs, pa
Vyturys vie isz vein ežius sidave ant keliones.
tita
50o.
Parduoda Szipkortes ant visokiu dmeziausiu ir geriauriu Jai*
Dtaiktai del Kataliku.
Aukso Altorius, in puikia skūra su
žodžius: “Aez nemoku nei ra
Križelei pastatomi juodi, su zalatita 34-56 N. MAIN STR. vn. Siuncze piningus in visas dales svieto greieeianse ir piapvalais kampais.
$1.00
(Toliaue bus.
szyt, nei skaityt, o turiu ezalty
mukele 11 coliu augszozio
50o.
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
su auksineis papuoszimais apvalais Maži križelei del ražanoziu nog lOo.
Iszduoda dostovierene del tn ka nori savo dali Lietuvoje kam
szium pastot. In ta tarpa ir
PUIKEI
APDARUOS
lig
$2.50
krasztais
$1.50.
pavesti.
Del draogysczlu prlstatu paikes Sartas, Juostas, Kepures, Karūnas,
atsivarė aviniukas su kaimene
Aukso Altorius puikei apdaryta su Krajavi szkapliereisu juostukem 15o
Splitu k Į. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, piKarmelitinei
szkaplerei
15.
aviu per tilta, tas iszgirdes to
auksiniu papuoszimu.
$1.25
MALDA KN1G0S ningn Ir t t raarikyte
pas maw • gaarite teisinga atsakyma.
NAUJAUSIAS
40o.
Aukso Altorius apdaryta in balta žvakes nog 15o lig
kia kalba sako: “Aez moku ra
1SZRADIMAS
kaulu puikaus pavydalo.
$1.00
Ražaucze!.
No.
4701
Aukso
Altorius
skurinh
OERMATOLBGIJOI MOKSLE.
szyt ir skaityt.’’- “Ak, tai ge
Aukso Altorius, apdarytas in kaulu
apdaru, apkaustitos ir auksinti kr»
Daugybe odoe Ilgu paejna no neazvarana
su 3 sidabrineis medalikais. su Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ii
' rai sako Vyturys, broliau, tai
užsilaikymo ir užeikretlmo telpgl Ir nuo
•ztai, apwalais kampais.
§1.01
melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkus
dviem anuoleleis, viražus panaszus
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
liu.
*
40o. <0. 4705 Mažas Naujas Aukso A1
tik atriszk žaka ir iszleiek main altorėli
$1 50
apelleldlma. Gydosi per neatsakanczlua
torius skuriniu apdariu, apkarsti
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus Isz
Aniolas sargas, minksztai apdaryta Importąvoti balto kaulo suverti ant
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuve
ue.”Avininkas greitai žaka at
vilioja, o paskui raezote mums, kad emesidabruoto lenoiugelo
tos ir auksuoti krasztai su apwalait 1/ICICMC Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertini/1’i r
80c.
te daugybe gyduolu Isz Invalrlu apgaviku
in skūra apvalais kampais, auksuo
riszo Vyturi iezleido ir tuojau
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal Ir
Puikaus
raudono
stiklio.
kampais
,
,
.
$1.04
V
I
u
1
t
M
□
daugybė
kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorlų,
ti krasztai, visos reikalingos mal
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldleme mums darodytl; kokis žmogus likosi
Vo.4702 Aukso Altorius szagrin*
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčlkų auksinių ir paauk
pate in žaka insilindo, o Vy
dos geriausia už visas kitas 75o. Kaulinei druczei padirbti
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tuskuroje apdaa-itos, apvvali kampai
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
Aniolas sargas, druozei apdaryta in Tikro balto marino kaulo ir toksai
kstanczIuR orcginallazka padekavonla.
turys žaka užnezee eu avimis
Tegul nors vienas daktaras parodo mums
križius ir szirdis
50o.
auksinti kramtai, lavai puikei isc
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų),
juoda audima
50o
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
Ir kitokį re/kdinfi prietajaaj Ma
Tas pats su maksztele
$1.25
marginta su auksinėms kwietkuuw
atligynlma. Plika galva sunku irydytl, ja
už kalno nusivarė. Anie iez
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
dos pos mus ant pardawimo. Toj- < Kanticzka apdarita in prūsine juodi Raudono akmens, suverti ant auksi
go senas Ir galva žvilga, tai to paaelbetl
labai puiki kningele
$1.26
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų Ir maldų knygų kokių
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
skūra, puikai iszmarginta $1.00
$1.01'
bažnyczios sugrižia ir ten atsi
pos-gi pristato™ kofna d&leli m*plaukus, o ant odos matytis maži plaukunio lenciugelio su maksztele $2.50 >io.4703 Aukso Altorius mjnksz*
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
Kanczia viesznaties
25o.
czet tai tam galima sutelktipagelba; plan
atinoe
Dorinto
kokio
padirbimo.
<
Sidabrinei
križelei
del
ražanoziu
ar

griekave eme žaka ir sako:
kai neyra grybai—viena diena ne iszaygs.
apdarai, auksinti krasztai ir apwab su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
lOo.
Pardoodame pikes, adatas, diilu^ ‘ Graudus Verksmai
Atsismaukiantiems nuslunslmedyka Infor
kampai, auksuotas križius, paraaztu už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas veli tų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5a
macija eu placziu apraszimu. Mes nesiū
lOo. ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
“Teip dabar garmaliuok tu,
^reperius, skwibsuo, knatus, popie» ; Stacyjos arba Kalvarija
Turime
ir
brangesniu
ražanoziu
nog
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
ir puikei iszmarginta
$1.51 markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
M ir L t Parduodam Pkoxius o Ir < Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
ne verteli.” Toki darba atliko
$3, $5,*$10, $15, $25, $35, irauksz Vo.4700 Aukso Altorius apdarifc su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresu
stati mo.
5 Jo.
cziau.
da etuopa brangvyno czepat
su baltais sloniaus kaulais, puikiu lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii
PROF. J. M. BRUMBZA,
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
apdaryta dydele knyga ' - $3.00 Visi ražanozei yra puikei ir druozei
iezeigere ir paskui ėjo namo’.
W.
MORGAN,
sunerti
o
padaryti
isz
geriausio
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
©M BROADWAY ST.,
medalikaib ijutdenougeliu, auksinį
Gyvenimas
Visu
Szventuju
—
apda

Ale eztai’ jiems arti kiemo jau
BROOKLYN, N. Y.
/ 4$?^
materyoio.
16 N, Main Mahanoy City Pa
K.
VILKEVICH.
112 Grand st., Brooklyn, N. Y»
ryta
.
$4^)0
atėjus, jie pamate Vyturi’ isz
Abrozelti del malda kningu 2 ūi. 5o

L1ETUVISZK0S PASAKOS

KUR BUNA

M. G. GROBLEW

A. G. Groblewski

Simonas J. Norkeviczius,

STEFAN ROVNIANEK

QQQ Dainų tiktai uz $1.

DR. KOLER

Daktaras ® WINTERS

KNYGŲ

Begk pas Ragažinska i

AGENTŪRA

DOVANAI

ir lOo.

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKB
KAIMELU.

— Nedelioje keli desetkai
vaikineliu ir mergeliu priemt
pirmutine komunije. Prie tos
progos vietinis prab. Guod.
Kun. Abromaitis pasaki puiku
pamokinimą apie svarbe spa
viedes ir kaip turi vestis toly
mesniame gyvenime.

Shenandoah, Pa.

— Puikei pradeda dėtis ir
Mahanojuja. Jau pradeda vie
ni kitus belstis o viena badai
teip pakoeziojo, jog kaip ro
dos ne iszlyks gyvas.

— Katkeyiczius no Spruce
uli. kurie no keletos menesiu
sirgo, tai Pottsville lygonbute
jau nymtantie.

— Puikiausi siutai randasi
tik pas Refaviczius Bro. 138
W. Center uli. Užczedinyet no
3 igi 5 doleriu ant kožno siuto.
— Nekokie Karatus turėjo
nusisamdiae arkly ir buggey
ir badai ne toli New Pliiladel
phios arklys paeibaidi, buggy
iszverte ant akmeniu ir Kara
liu sunkei sužeidė.

— Musztymu ir peeztyniu
invalee. Subatoje viena primųezi ir isz to ne iszliks. bledeloje
buvo diena girtavimo! Mieetisz
kas lakupae iezrode kaip buvo
pripildytas girtuokleis, kauke
ir cypė visokeie balsais, kaip
žverei Nojaus laive.
'
— Subatoje po piet užeide
ge Kajerio ledaune ant E
Railroad ulyczios. Beveik visas
stogas tapo sunaikytas kolei
ugnegeeei ne užgesino ugni.
— Namai sziame laike la
bai atpygo. Ka keletą menesiu
reikalavo §4.500 už etubas tai
szedien galima prikti už puse
tu piningu, bet ir pirkėju dar
nesiranda, mat bijosi szlektu
laiku.
— Szita panedeli prasidėjo
kriminaliszkas sūdąs Pottsville
Isz viso pavieto yra paduota
205 provu. Kaip ir visados isz
Shenandoah žinoma daugiaaše,
ba 82, isz Mahanojaus vos 31.
Kaip užbaigs szita termima su
das bus uždarytas per 3 mene
sius lyg Septemberio.

— Priesz Nedele važinėjo
iezrinkti delegatai in Filadelfi
je pas Arcivyskupa reikaluose
parapijos. Lietuvei jokiu epą
šabu ne apsileis ir ne apsimal
szys, kol ant savo ne pastatys.
— Solidariezkumas (šutai
ka) terp Lietuviu dydele! Ir
gerai, ba: kur vienybe, ten ga
lybe!
— Darbai gerai eina, tiktai
isz virszutiniu fabriku daugy
be privaževo, o tai ne reikalin
gai, ba del visu darba ne gali
duoti.

— Randasi ant pardavimo
puikus ir geri naminei rakandai.
Parsiduos pygiai. Turi but
parduoti pnesz 25-ta diena
szio menesio. Kas nupirks gali
gaut ir stubas del gyvenimo.
Atsiezaukyte tuojaus pas 519
W. Mahanoy St.
(6 f o;)
— Nedėlios vakara apie 5
adyna, Jonas Onszanik slavo
kas isz Morijos peczes gavo
svaiguli ir iezdume in kalnus.
Jaigu kas jin užtiktu arba
apie ji dasižinotu tegul malo
ningai daneeza jo broliui Kra
nui Onszanik, Morea, Pa.
— Nepamirszkie pamatyti
Refavicziaus Brol. naujus rus
vus juodus ir melinus siutus
po §6.50 lyg §14. Jie yra ver
te nog §10 lyg §20.
— Dydelia pardavimas pas
Refaviczius Brol. Puikiausi
rusvi siutai visam mieste.
— §2 sziaudines skribeles
po 98^ pas Refavicz Brol.

PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
Verk* Ins FracatlKiko
RUN. nu. 31. JŪODTSZ1US..

Pasiskubynkite nusipirkt, o
gausite tiktai pas Iždaveje
tosios kningos po adresu:
D. T. Boczkauskas,
Mabanoy City, Pa.
£§7” Piningus §2 siuskite Registravotoja gromatoje, ar per
“Money Order” kuri nupirkite
ant pacztc, in prasta gromata
indekite ir prisunskit.
KOŽNAS RASZO GKOMATAS.
Betjago nori rasszit gromata ant puikiau
sios popieros kokios lig sziol <la ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
tik už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o
ir tas džiaugsis kuris nog tarias gromata
aplaikys.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
visokiu popieru viena tuziną.
Prisįunsk 25/. o aplaikysi surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.

Istorije Szventa

Scarbro, W. Va.- Darbai
prastai eina, dirba dvi ir tris
dienas ant nedėlios.
— Pone Žukauckiene aptei
ke savo vyreli patogia ir drūta
dukrele. Ant krikszto ezvento
aplaike varda Anele, Kūmai
buvo, p. Antanas Damauckas
su p. Domicėlė Vituviene.

Helvetia, Pa.- Darbai su
mažėjo, dirba tik viena diena
ant nedėlios, isz kitur pribūvu
šiam sunku darba gauti.
— Lietuviu mažas būrys, vi
si sutikime gyvena.
f Antra d. ežio menesio, ta
po užmueztas mainosia Juozas
Jurelonis, 20 metu senumo.
Szeszi menesei kaip Amerike.

iszdavistes tosios knygos padėjome
vienok pastanavijom
labai pigei parduot R f| nnnfii
ba tiktai už . . .
uClilU
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
svietiszku ir istorinu knygų kuriu
kataloga gausite dykai. Adresavokit*
“Sauls’’ Mabanoy City, Bv

Nauja . .
Kninga .
PO

wardu:

“PRIEJGIAUSES
MOKSLAS *
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS. KITO.’
Ira taj praktiezniause
kninga kokios lig sziol
Lietuwej turėjo. Ira tejp
sudėta, jog ka tiktuj pribuwias gnnorius isz Lietuwos gali in trumpa laj ■
ka pats per saweiszmokti Angelskaj sziek tiek
kalbėt.
Toji kninga druczej
apdarita in Francuzini
raudona ir melinaaudima
ir kasztuoje tiktaj
ir kasztus nusiuntimo mes
apmokame.
Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausimaj ir atsakimaj del tuju
katrie nori imti* Amerikonines pilnas popieras.

Seelyville, Ind- Dirba
gerai nekurie ezaftai, o kiti tai
biski slakuoje,
— Mojaus 25-ta Poni Bojvidiene apteikė savo vyreli An
taneli patogia dukrele, kur Ne
dėlioja atsibuvo labai iezkelmingas baliukas, ant krikezto
ezv. aplaike varda Marijona.
PUIKEI APDARUOS
Kriktztu tėvai buvo, p. Mari
joną Kazakcvicziene su p. Ig MALDA~KNIGO1
nu Bojvidu. Dieve sveika au
No.4701 Aukso Altorius skuriu.
gink ant džiaugsmo teveliame. Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr

— Vyru rusvi siutai pas
Refavicz Brol.
— Kelnes §2,50 lyg §5 pas
Refavicz Brol.
— Ant pardavimo “Hotel
Senate” ealunas ant 32 South
Main ulyczios. Dasižinokyte
pas locnininka R. J. O’Don
nell.
t.f.
Parmos ir Turtai!
— Ketverge 18- ta ežio me Randasi New Yorko Steite Lietunėšio atsibus labai svarbus su viszkoi Kolonioj da daugybe farm u
sirinkimas Y. M. L. 1. Klo- ne parduotu d&uk muEu biolu jau
bo, kaslink permaimmo klobo ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
kad daugiaus musu broliu apsiant paszialpinio. Kiekvienas rim
siestu kurie turi kiek kapitola ant už
sąnaris kanecz privalo pribūti pirkimo sau farmu. Artesnes žines
ir duoti savo baisa ant raszto gausit pas George Kleek. Poolville
ar pristoja ant permainimo ar N. Y. reike Judėti už 2 o. marke del
ųnp)
ne. Ant to susirinkimo turi ras atsakymo.
tis visi prigulinti sanare'.
Crosscts Geriausi
— Tik per 10 dienu parda
Vyru žemi ir aukszti czerikai yra
yinesim Vitu ir Vaiku siutus daug parduodami. Visi vyrai juos
10 ir 12 dolerinei siutai eis po reikalauja. Mada yra naujausia ir
§7.48-vertes §14 po §8.68- puikei iszžiuri ant kojų. Ka daugiaus
§16 ir 18 siutai po §10 48 Vai reikaujate. Juodi ir Geltoni.
ku siutai po 98^. Trumpos kel $3, 850 ir $4 pora, pas:
naites po 19^ marszkinei verti Common Sense Shoe Store
§1 po 63/ pas Refaviczius Bro.
35 W.Center St138 W. Center ulieze.
Mahanoy City Pa.

eztai, apwalais kampais.

$1.O>

<o. 4705 Mažas Naujas A ukso Ai
torius bkurini u apdariu, apkaust
tos ir auksuoti krasztai su apwala,
kampais
. .
.
§1.0
XO.4702 Aukso Altorius szagrin
skuroje apdaritos, apwali kampa,
auksinti krasztai, lavai puikei istt
marginta su auksinėms kwietkona
labai puiki kningele
. $1.2F
No.4703 Aukso Altorius mjnkszt
apdarai, auksinti krasztai ir apwal
kampai, auksuotas križius, paraazaf
ir puikei iszmarginta
Ko.4700 Aukso Altorius apdariu
«u baltais sloniaus kaulais, puiku?
abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabria.
medalikais igit lenougeliu, auksini*
krasztais, laihaijjjidki kn&ele $,|

Uzpraszom visas moteris kurios geidže
pasiliki SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos givybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu
vo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane
ir pamali tu ka mes darom del kitu moterių
kurios ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu
Jago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be jokios abejones.
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip
gautumėte namie no savo daktaro.

Dr. O’flalley.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
Szitam oflise kalbasi Lictuviszkai ir Lenkiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
Branch Office 2. nd Floor Bun Bldg.
134 Washington str. Scranton, Pa.
kur daktaru O'Malley galima matyt kas
Petnyczia ir Sukata.
J’raBZome pasukit kokiame laikraeztije
szita a p "arei n i mat? skaitėt.

UNION NATIONAL BANK

Tos ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio szlamo
ap'igarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaigu turite ligų ^cdingu-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
Fzimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
kaip-tai jaunu vyru visokįps užsikreczemos
ligos, apriezsziu lygu kaip tai Reumatizmas
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai
sustabdinti, nuo drugio-malcrijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijims rodą, žednas, iszsvgvdins GYRTI BE
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna proce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kai|» kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lietuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

KOENIGSBURG SPECIALISTS,

220 S. Eighth St; Box 106.
Williamsburg-Blyn;
New York, N. Y.

390 Dainų tiktai uz SI.

LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!

NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.

KAPITONAS VELKES.

Girardville, Pa.-Jau teby
re bažoycze yra per ankszta,
nes, daugybe žmonių susiren
ka. Visi džiaugėsi isz savo
naujo prabaszcziaus Guod.
Kun. Pautieniaus, visi priguli,
Lietuvei kaip uždetojei parapi
jos,- priguli Lenkai, Slavokai,
Italijonai ir tt. Guod. prab.
pritarnauje del visu tautu ir
Raudoni czeverikai.
szedien Lietuvei dylelei yra Yra labai daug dar neszojami per
linksmi, užganadyti isz tos per vaikus ir mergaites, nabai puikei isz
mainos; o jagu turėtu sugryžt rodo. Turime teip geltonus czeveri
senove, tai visko ižsižadetu ir kus, žemi ir aukszti.
Raudoni czeverikai del vaiku 75c.
viskas payrtu.
ir’Sl
Prabaszczius viską pavedi
Raudoni czeveiikai ir pantaflai
ant ranku parapijonu, bet pa del mergaieziu 1.25 ir 1.50
rapijonai Prabaizcziui pavedi Geltoni czeverikai ir pantaflai
parapijine kasa, ba žino, jog del vaiku 75c. ir $1.00.
Mahanojuje paredka puikei ve Geltoni czeverikai ir pantaflai del
di ir para piję szedien puikei mergaioziu 1.25 ir 1.50 pas:
Common Sense Shoe Store
stovi.
35 W.Center St
Mahanoy City, 1’a
B U uola, Pa,- Darbai visai
sustojo no 3-czio Juniaus ir
NAUJA KNYGA
nežine kada pradės dirbti.
— Lietuviu yra pus-aeztun
tos famllijos ir pavieniu pora
tuzinu, visi grąžei užsilaiko.
— Pirma diena Juniaus, prie Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.
me sakramenta moterystes pa Yra tai pirmutine knyga lietu viszkf
na Zofija Leoniute, su ponu su teip puikeis paveikslais, padirbto*
per europinus artistus. Puiki popiers
Kazimieru Armonu, abudu do Aiszkus drukas. Didelo formato.
raus gyvenimo. Dieve laimink Kožnas gėrėsis katras taja knygi
nusipirks. Norint daug kaszto ant
visamia.

Lock No 3, Pa - Darbai vi
sai slobnai eina, žmonelei kaip
tik gali užsidirbti ant buizos,
— Lietuviu czionais randasi
gražus būrelis visi sutikime gy
vena.
j- Mojaus 27-ta d. likos už
mueztas mainosia Franciszkus
— Ejdami pro Refovicziu Bernotas. Paėjo isz Kauno
Bro. langa dirstelekite ant nau gub. Raseinių pav. Stuku so
ju marszkiniu kurie parsiduo džiaus, i. apie 25 metu senumo
da po 63^ o vertes §1.25.
Dieve duok dangų.

Virai bukite iszmintingi?

Paskubinkite nusipirkt
labai puike isztorje po vardu:

VISOKIŲ žiedy, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, brltvų, armonikų, koncertinų,
klernetų, skripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fouografų, drukuojamų mašinėlių,
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų (visų daiktų yra paveikslėliai kaip Jie išrodo).
TAUTIEČIAI reikalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas
M. J. Damijonaitį prisiųsdaml savo adresu Ir už 2 centus markę del paėto
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti
gerals-teisingais daiktais

Su nusiuntimu.

I

Vienatinė lietuvių prekystė Amerikoje, kurį išsiun
čia visokius daiktus apsteluojant per laiškus. į visus
Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILLINOIS.

KATALOGAS

Vežimelei —

KNYGŲ
Malda kninges.

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 pirkaite kur ki
tur. Tos prekes tik ant szio menesio.

MAHANOY CITI, PA.

Capital Slock
Surplus <% Profits

Lietuvei!;

$125,000.00.
$238,000.00.

OU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

M. M. MacMillan, Vice-Prczidcntas
Ira, IF. Barnes, Kasijeds,

Ant pardavimo
Ilotelis su septimom famili
jom. Raudos atnesza §100 ant
menesio. Yra labai gera vieta
del Lietuvio. Ant Water ir
Wrggin ulyczios New Ph.la
deljhia. Atsiezaukyte pas;
Chas Melavage,
Contractor
(j •;)
St. Clair, Pa.

Jos. Szukis,
[Photografistas]

29’ W. Center St;
SHENANDOAH, PA.

Naujas Adresas
Jonas Ignotas
46 22-nd St
S- S- Pittsburg. Pa

Specialistas Ahiu Lygas

biu visokio koloro ir žemas prekes.

Pas mus dirba Lietuvaites del jose patarnavimo.

The

GLOBEI Store
Mahanoy City, Pa.

W. Center uli,

Istorines Kningos.

Akylos Istorijos
20o
Nevaloje pas Mauras
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o.
Trys Vaiky jozai.
25o.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabanoai
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus D
ras
50c.
Puiki Istoryje apie Jonasza K oroząka.
BOo.
NAUJAS SZTORAS.
NAUJI DRABUZEI.
NAUJOS PREKES.
Sierata, Puikus apraszimas.
25.
Viskas yra kanopigianse.
Viskas yra nauja tik sena vieta tik’nanjas locninykas.
Ali-baba ir 40 razbainiaku,
20o.
Keturios Istoryjos1: 1-Žibinti bažnytaiteje. 2-Sugertuves traukije. 8
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Boksztas ant salos Dago.
25e
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra27 WEST CENTER STREET.
szymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
kninga $1.00
Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora Savizrolas, didis klasteris
25o.
už painestinus piningus. Nujurkome nog ju už kesz daug drapanų kaipo:
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pasaka apie sen ves žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetiszNog puses lig czverties dalies žemiau prekes. ku.ir juokingu paveikslu
25o,
Lietuviszkas dainorius arba eurinkymas visokiu dainų
$1.00
Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit paezedyt piningus. Tris apsisakos, apie Piningai galvaJago paezedisit ant siuto no 3 igi G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant
žudžai-Ražanuziaus iszgelbsti no
karo. Gvarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
$12,00 siutai tiktai po $b,37
|
$5,00 siutai tiktai po $3,60
Prieigiausidus Mokslas angliszko lie
$14,00 siutai tiktai po $10,00
Į
$8,00 siutai tiktai po 5,75
žuvio be pagelbos kite, apdari
Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakotis
$1.25
Musu Pasakos
75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To
BOo.
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mano toriu
Duktė Mariu
25
o paezedinsite no 50/ igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.
Malūnas Girnoje
85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Viadim. Sofovioyo.
25o
Neužmokamas . žiedas 2 Meluzina
puiki istorije.
50»

Didelys Atidarymas!

George Miller, The Bell Clothing Store,
ZIEGORNYKAS.
-OOOOOOQ-

Gausyte czionais visokio tavoro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
Daimantu Muzikaliszku ins
trumentu, į euciugelu, Špilkų,
Kožnas dilintas gvarantintas
pagal užmok, ta preke, Szlubiįei žiedai žū-i ii isz gryno au
kso ii ne brangus, kas pirks
avora cziouais tai nesigailės

Pritaiso akulorius.
Stiklines akis.
Mano darbas kalba del aave&«
Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakaro

Ofisas 15 E. Center St.

□eorge Miller
W. Center Str

DYKAI!
Isz priežasties be-darbes, pasta
navijom prigialbet žmoniem: su

Vyru ir Vaiku Drapanas,
Czeverikus ir Czebatus,

CZEVERIKAI IR CZEBATAI

Joe Cohen, 27 W. Center.

Kožnu vyru Siutu usz 10,00

KAN. TORAS

SUBATO JUNE 13, 1908
Nog 9 isz ryto igi 10 adynos vakare duo
sim su kožnu siutu

Dikai $3 Czeverikus!
Teipgi su kožnu §5 Siutu del vaiku duosim

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W.

South Al.

Mahanoy City,

Turi MJBinftiziuia su wmais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira jjenritikrinia, jog
mnsti piningoj per muso larpininkista greieziause nuejna.

TuKstancziu

Szlmtai

Ise wiiu szaliu Ameriko, per muso rankas siunesesi kas metas in
EUROPA.
LIETUWA,
PRŪSUS,
ROSIJE,
AŪSTRIJE,
LENK1JE,
1TAL1JE,
IT T, T.
IR T. T.

L

i09^

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

DYKAI SI,50 VERTIES CZEVERYKUS

PAS LEO,

17-19 W. Center Street.

Didelis Iszpardavirpas
Szlebipio /Ąateriolo ir
ZĄoteri^zKu Žiporju.
—

CLs’h ♦

--------- -

Kas ateis gaus didelus ir gerus bargensus.

Diena 14, Szendien !
VIENATYNIS LIETUV1SZKAS

W. RAIBUS,

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnw
1,000 puslapiu
$1.00
Senas ir Naujas Aakso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druezei andaritos
$1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltdnis 711 puslapiu.
75«.
Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640
puslapiu.
75o.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
minksztai apchyita ir puikei zalatita
50o,
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 su
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
Kanczia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
statimo.
50o.
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ir
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta
* .
$4,00

I. SUFQWICZ1US, Locnininkas.

Ant Pardavimo Pigei-

. Namas, buvo kitados salų
nas, su tvartu ant galo loto.
iSzitas pulkus ziegorells $3.75 Ant biznavos ulyczios Miners
Prleiuok savo pravardę t r adre. ville Atsiszaukite pas:
ea o prleiueiin ant naZluros jago
patiks užmokėk §3.75 ir bue ta
(6T aanp)
vo, gvarantinain ant 20 metu eu
moterlezku duodam ilga lencur
P. Malley
geli o eu viru vlriazka. Haszlk
ar nori vlriezka ar inoteriezka.
VV. Sunberry St
M. C. FARBER, 222. 225 Deirborn Sir
Minersville, Pa.
CHICAGO, I’LL.

Dr. J. Fropstep

GUINAN’O SZTORAI,

Vasarinis Tavoras.

Harrison Ball, Prezidentas,

Dideli Krautuve knygų, knygeliu.
Szkaplieriu, Ražancziu, Abrozeliu,
gražiausios mados poperiu del gro
matu, raszimo ir daugybe visokiu
daiktus dideliam! isirinkime. raszida
mi su klausimu indekit už 2c. marke
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau
šia daugibei lietuviu žinumas, Jonas.
Ignotas.
(c,g oį)

DABAR LAIKAS PIRKT FORNICZUS!

Kas norit
201 W. Center Str. Mahanoy City.
turėt tikrai
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
125 East Oak Str. Mount Carmel,
geriu ir gražiu
Fotografijų
arba dydeliu
Paveikslu ir
kas norit isžsimokit ta visa
darba tegul Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
atsiszauke ant
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabeadreso:
nom visokiu vasariniu Materijolu ant szle-

Suvienituju Walstiju Deposytoras.

Iždaveme didele kninga dainU
Biisidedante isz 390 dailiu Kningą
druezei susinta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant Hsu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele sa
pagialba kaziru, o kasztuoja knigele
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

♦ MOTELIS #

TWASHINGTON STREIT,

LOCNIIYKAS.

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir ūs Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visos bankini™ reikalus tai ateikyte pas maue, o ir užlaikau visokiu ęerimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laiyo.
Tsip-gi pasirūpino visokiu darbus ir rodą duoda vi
same Hotelis randasi ne toli K astel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu 7 ėst
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsii pas mane.

Su Guodonn, VINCAS RAŽUKAS.

Baltytas audeklas
5 centus mastas.
Likusi szmotelei ant szlebiu—(Remnats)
ir kitoki geri ir pigus daigtai ta diena

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuvifezkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliazkai
ir Vokiszkai.
Atekyte o užezedinsyte pinygus.

Trys Isterijos apie 1 Ganema auna
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti 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 Septinis brolius. 8
Apie Varginga Žmogaus sunu ir
Razbaininka.
25o
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus dukteres.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pue
meczio, iszimta isz Lietuviszku 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
motore.Septinos varnos
25o.
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas-Sermega mužiko Su kuom
>:as kariauja, nog to dingsta.
85o.

Lietuviszkas kniuginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip Ir
gilukis mainosi -Svirp Du Gfcr
tuoklei.
25m
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M»*
dejus.
29^
No. 6.Prasižengelifl - Doras Timkus Jonas Tvardauokas - Ugnh
kaime T. . .
25a.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi
torije- Nagrada už mielaszirdyste.
Meile motinos del eunaus
25oNo 8. Musztynė už mergina - Gera<Vjingas murinas » Kas kak
tu
36^

