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Kas girdėt ?
Isz tikro szaltinio (laži
nojome, jog kun Antanas
Milukas apleis Slienan
doah, Pa ir tai ne trukus
Milwakee, Wis. buvo susirin
kimas bravoru yku isz cielo
Ameriko, ant kurio nutari, kad
apskunst tuosius Steitus, ku
rie užvedi blaivyste arba susi
laikymą no gerymu. Iszrinko
isz tarpo saves komisije, kuri
iszrinks geriausius advokatus
del vedytro provos o ir pinin
gu nesigaili. Kaip ta prova pa
sibaigs, ne žine Bravornykai
turi vilti iszlaimeymo.
Iszmintingi žmonis, ypatin
gai jaunumene ir isz bedarbes
naudoje nes atsimena ant to
jog laikas yra labai brangus ir
isz mažiausios valandėlės turi
žmogus naudoti. Žmogus ture
damas atliekama valanda lai
ko, ne praleidže ant tuszczio,
szioki toki užsiemynia iszri.n
da, kaipo: skaityme raszime,
sveiku protavimu arba fizieznai (ranku darbu) užsiymineje
o tas del kunu yra reikalingu
teip kaip del duszios mokslas.
Lietuvei ne senei in cziori
pribuvę turi ne atbutynai mo
kytis angelsko liežuvio, be ku
rio sunkus bus gyvenimas ežio
nais, žmogus sedy namieje ir
užsiyma skaitymu tai užezedi
na pyinngus ir iszlavina savo
protą per skaitymą.
Užeiraszykite “Saule’’ir skai.
tykite,
O to nes’gailesyte.

Drauguve farmeriu Pennsyl
vanijoi iždavi kningele ir ta
praplatino po ciela Amerika,
Anglis baigėsikurioje davedžioje farmerei,
Scranton,
Pa.- Apskritai pai
kiek tai butu geriau padaria
mant
parodo
kad Lackawan
Suv. Steitai už 400 milijonu
doleriu paskirtu ant reikalu na paviete randasi tik 70 ke
vainos, armijos, ir apginklavi-’ turkampiniu miliu, trijų pe
mo drutviecziu, jagu butu tuo du storumo gislos anglies, eztai
sius milijonus paskyria ant rei Į ka sako R. A. Phillips, jeneral
kalu žemdarbystes czionajs nas užveizdetojas D L. ir VV.
Amerike. Toji kningele yra anglines kompanijos. Pagal jo
labai akyva, o nusižiureymas ieztirinejimo ir skaitliaus, tai
farmeriu dydelei iszmintingas visas anglie paviete bus iszkas
ir butu atneszia nauda del cie tas traukija 10 metu.
lo Ameriko. Nes isz to davėdžioymo farmeriu bus tik du
Sudegintu ant smert
mas, nes jau dabar per vėlu api
Mt Carmel, Pa.- Ona 4 me
tai posmuoti. Turime czionais tu senumo dukruke Martino
armije ir milžiniszka flota- Beritskio, gyvenanti ant 510
ir toji suėda kas metas szimtus W. 2-troe ulyczios tapo teip
milijonu doleriu. Tiespanaszei sunkei apdeginta kad mirė iii
užlaikymas vieno laivo kasz- trumpa laika. Mergaite atrado
tuoje kas metas ciela milijoną zapalku ir užlipus ant vyrdeierių.
sziaus pradėjo su jais bovintie,
O kur tie piningai pasidėtu, kada užsidegė josios szlebuke.
Jagu supiltus in maiszus ir lai
kytu ?
Mirsztantis iždave žudin
Juk jiejei ne isznyksta
toji.
Velei in skarbieziu sugryžta.
Scranton, Pa.-Jonas Grunes
Kaip laikraezczei skelbe, tai kis, kuris sake kad gyvena szi
kaip kur fabrikuose prasideda tam mieste, mirė lygonbutije
darbai, o vienok visur žmone nog žaidulu aplaikytu per už
važiavima per greit bėganti
lei bedavoje.
treina. Priesz mirimą sake kad
Szita nedele Readingo angle nekokie Dominikas CL-kowskis
kasės iždirbo 4 dienas, no die atėmė nog jo 50 doleriu ir nu
nos 1 July dyrbs szeszes die mėtė ji nog tavorinio trūkio
nas-pylna laika, o kaip ylgai ant katro abudu važiavo. Oikowskis tapo pi r policija suim
ne žine.
tas.

Isz Amerikos.

Draugas visu.

Invaževo in upe

New York-Keturios ypatos
Kiti žmones yra labai drau- nuskendo, kada ju automobi
giezki ir greitai užmezga drau liūs susigadino ir ne buvo gali
gingumą bu kiekvienu, kuri ma ji suvaldyti ir su dydeliu
Vasaros laike straikai ar be
darbe žmonių ne nugąsdiną, o je sutinka. Be formaliezkcs smarkumu inpuole i» North
suopažir.dos jie kalba ir juo upe arti 56-toe ulyczios Nue
ypatingai tame laike, kada at
kuoja ir yra centru kiekvienai kandyti esą; Adeline Berdon
siranda uogos. Žinoma, reike,
draugystei. Visi juos myli Jie 18 m. senumo Mrs. Rose Cole
del bereikalo piningu ne iždąyra “geri vyrai”. Isz kitos pu man 23 m. John Coleman 8 m.
vinet.
ses rasime žmones szaltue ir už ir Virginia Knight 8 m. senu
Laike bedarbes ir valgis at
sidariusiue, kuriu buvimas mo.
pinga ir fabrikai turi papigit
draugystėje reiezkia nesmagu John Bauer valdytojas auto
tavora.
mą ir etoka nuoszirdumo. mobilo užpra°ze savo priete
Jie neapkenezia draugystes ir liūs ant pasivažinėjime! ir su
Dievas kožna iszmaitys,
draugyste neapkenezia ju, nore jais nuvažiavo ant 56-tos uly
No bado ne numarys.
tankiausiai ju negalima kultin ežios kada prisiartino prie
ti. Jie yra serganti. Ju gromu
Taftas, kandidatas ant prezi liejimas nėra tvarkoje. Jie ne npes nebegalejo sustabdyti audento Suv. Steitu be važinė gali ne valgyti, ne miegoti, tomobila ir visi tapo inmeeti in
damas po Suvienytus Steitus jie negali linksmintis isz gyve upe.
e
rinkdamas del saves prieteliu, nimo. Niekuomet nepasiduok
tai niekam ne patiko ir kaip mažiausiam nesmagumui ir su- Norėjo savo vyra nunuo
dyti.
rodos ne bus iszrinktas ne tik rūgusiam upui perdaug, nes
Ashland, Wis. Priesz nese
ant prezidento, nes ir ant kan busi neapkeetoju žmonių. Var
didato. Tuom laik tebyrys pre tok Trinerio Amerikoniezka nei paloke leztekejo už vyro ir
zidentas Rooseveltas da stojosi Eliksyrą Karcziojo Vyno prie niekas ne tikėtu, jog fa mei
garsesniu negu pirmai buvo. pirmutinio ženklo mažiausios le teip greitai užgestu isz tos
ligos, nenoro valgyti, aptrauk jaunamartes. O gal ir tokia
Apskaityta, jog no praeito to liežuvio, užkietėjimo, skau
meile buvo terp toe poros. Vy
rudenio no menesio spalio (Ok dėjimo strėnų, iszblyszkimo
ras
parėjo no darbo, tai paežiu
toberio) apleido Amerika galvoskaudžio ir nerviezkumo.
le
padavi
valgi nunuodyta. Ir
5.500.000 atejunu. Tame pa- Jis tuojaus sutaisis organizma,
cziame laike pribuvo vos 150.- kadangi jis veikia tieeiok ant malone Dievo buvo jog vyras
000. ypatų, o szita menesi lyg gyslų grynu, sveiku krauju. eupratiae jog jau bus negerai,
szei dienai iszplauki isz Suv. Gaunamas aptiekose. Juozą parezauki skubei daktara ir
Steitu 30.000 Yra abejotina, pas Trinerie, 616-622 So. Ash ta žmogeli ižgelbejo no smert.
ar ateinantie laikai pasitaisys. 1 md Ave., Chicago, Ill.
Ar ne puiki paeziule?

Pagal apskaityma ukiszko
biuro, szimet kviecziu derla
atneszi daugiau už praeita me
ta 690 milijonu buszeliu. Jau
praeitas metas buvo derlyngas
turėjo 634 milijonus buszeliu,
szimet-gi da daugiau už pernykszti. Tai vyruezei nors isz
to džiaugkymes, kad no bado
ne numirsime jagu turėsime
duoneles invales!
Jagu duonos turesyme,
Tai isztykro ne dejuosime,

Dydelis katalogas (likai.
Laikrodžiu ir laikrodėliu,
Phonogiafu su Lietuviezkom
dainom ir juokingom pasakom
ir visokiu nauju iezradimu ku
riu igi fziam laikui nebuvo gir
dėt. Prisiunek 20 stempom del
paczto kasztu.
(gg 05)
C. Krauchelun,
427 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Fanuos ir Turtai!
Atsilankymas anglijos karalauš pas cara ciela Europa isz
karszczio kares atvedyno, ir bi
josi vieni kitiems kerszyti vai
na. O prūsinis keizeris Vilusz
kis, del visu grumojio, tai net
nosi nuleido ir ūsai nudribo že
mai. Biednas keizeris!
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Randasi New Yorko Steite Lietaviazkoi Kolonioj da daugybe farniu
ne parduotu dauk musu brolu jau
ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsisiestu kurie turi kiek kapitolo ant už
pirkimo sau farmu.
Artesnes žinos
gausit pas George Kleek. Poolville
N. Y. reike indeti už 2 o. marke del
atsakymo.
(fz ’lnf)

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

Dideles Dovanos.
Atsiusiu tam labai gražia ir
nr.udingf daktariezka kniga
kas man atsius ne mažiau kaip
10 adrisu savo pažinstamu.
Ant atsiuntimo kningos at
siuskite už 4 cen. markiu. Ad
riša raszikite:
Z Kazlauskas,
409 East 741b str.
New York City.

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IB LEN
KIJOS,
Darbdaviai ir darbinin
kai.
Varszavos fabrikantas Hep
peras buvo atsisakęs priimti
atgal prie darbo 3 paezalintus
darbininkus. Dvejetui dienu
praslinkus, in jo butą nežiniakas mete bomba, kuri sprogda
ma užmusze 5 žmones.

Bus iszvaryta 500 studencziu!
Peterburgo Augsztuju Mote
ru kuri su valdyba kreipėsi in
miesto valdyba, praszydama m
neszti mokeau už mokslą 500tams kureiseziu, kurios neiezsi
gali inmoketi. Miesto valdyba
atsisakė padėti.

Susirėmimas.
Tiflisas.- Elizavetpoliaus pa
viete plesziku būrys susitiko
su sargybiniais; vienas sargy
binis užmusztas, kitas sužeis
tas.

Plcszimai.

Iszguymas kuningo.
Isz Vilniaus daeina žinia
apie iezgnyma kun. džekono
isz parapijos sloninskame pa
viete diena 30 gegužio, važevo
kun. Justinas Petraitis, džeko
nas per Vilnių nusiduodamas
in savo gimtines szali aplinki
neje Szvenlenu. Džekonas Pet
raitis aplaiki no valdžios prisa
kyma apleidymo pavieto Slo
uinsgo ant 3 metu. Prisakymas
atėjo no ministeriaus viduri
niu tiesu, buk sėjo agitacijes
terp Lietuviu, teip kaip daro
su visai kunigais Lietuvoje. Ir
nevos kun. Petraitis buvo
“mnisztinyku” tikimiszkuose
reikliuose- ir del to valdže nu
sprendi ji praszalyt. Szedien
11 tukstaneziu paiapije Zizen
teline paliko be kuningo, kur
vieszpatauje karsztybe ir žmo
nys labai myrszta Vieni kai
ba, jog kun. Petraitis Lietuvius
norėjo paverst ant Lenku, o
kiti kad buvo kietas Lietuvys,
Pas jin tankei atsilankmejo mo
kint; tirinetojei kaip ana pro
fefrOjis Rozvadovskis ir Vaite
rifj'o kuriu daug dažinojo
apie’daigtus kiszencziusiue lie
tuvyates,

Tiflisas.- Penki apginkluo
tieji vyrai apiplesze krasos sky
riu ir paėmė 2 tukstaneziu rub Norima pravesti iii visus
liu.
Vilniaus miesto namus

Ginkluotas pasiprieszinimas.
Odesa.- Nežinemasai žmo
gus, besigindamas nuo norm
ežios jin suimt policijos, užmu
sze policieta ir pats buvo už
musztas. Prie užmusztojo rado
bomba.

NuostuoliniIsz neramumo priežasties
ant sienos tarp Rusijos ir Per
sijos prekyba didžiai kencz’a
Vieno cukraus neiszparduoto
guli pas pirklius ligi 500 tuks
taneziu pudu.
§ Darbininku atydžiai. Lat
viu dienraeztis “Rigos Apskts”
pranesza, kad Rigos policija
iszaiszkinusi, jog daugelis dar
bininku važiuoja in užsieni be
užsieniniu pasportu darbo
jieszkoti, bet nuvažiavę prie
rubežiaus atsiranda apverk
tiname padėjime, nes juos ten
suima ir siunezia atgal in ju
gimtine, o ežia juos laukia sun
ki, kaipo pabėgėliu bausme.
Todėl praszo visu darbininku,
važiuojaneziu užsieniu atkreip
ti in tai atydžia ir važiuoti tik
tai turint užsieniu pasportus.

chivae.

Pleszimai.
Isz Elieavetgrado pranesza,
jog sodžiuje Raszpanag api
pletztas valeczius Sudraskyta
czuguno skrynia, isz kurios isz
imta 33 650 rub. Pleszikai pa
Paskendimas.
Peterburgas, didele vėtra ap sislėpė.
verte troptus Amuru plaukiau
Bombų fabriką Odesoj
ežius. Paskendo fzeszi karei
Užtikta bombų fabriką. Bu
viai ir ju lydžiami 83 suimtieji to szeimininkas nesileidžias
chinai.
kratyti, kratos laike užmusz
tas: jo su juo kart begyvenau
Sziltine.
Sziltine siaucziau smarkiai tieji gentie suimti.
Kijevo. Besarabijos ir Ekateri Slapta spaustuve
noslavo gubernijose.
Taganroge.

Gaisras

Isz Lietuvos,
Viekszniai
(Sziauliu pav). Musu dide
lis miestelis stovi prie-pat Ven
tos kranto. In Viekezniue su
sieina bent keli vieszkeliai. Per
Venta nėra jokio tilto. Vienoj
vietoj kelia plaustu, o kitoj
vietoj per vasara esti kaip ir
tiltas lentagaliu baldai; bet
smarkiam lietui užėjus ir upei
pakilus, ir juos vanduo nuneszi. Pavasari Ventai patvinus,
gyva, nelaime, kuomet mieste
liu -Mažeikiu, Papilės, Kuraze
nu-ant Ventos yra padirbti ge
rai dideli tiltai. Nejaugi vienu
Viekezniu toks likimas, ktd
visame- kame turi būti nuo vi
su atsilikę? Vienas musu valscziaus ūkininkas. Liauksminas
sumanė surinkti viekszniezkiu
paraszus ir paduoti gubernato
riui praszyma, kad vyriausybe
padiibtu Viekszniuose tilta.
Važiavo net kelis kartus Kau
nan, kol pateko, antgalo, m
gubernatoriaus rasztine. Dabar
viekezniszkiu praszymas sako,
vaikszcziojas po visas Kauno
rasztines. Kažin, tiltas ar bus,
ar ne? O jo būtinai reikia.

Mažeikiai.

Gubernatorius leido Mažei
vandeni.
kiu “Saules” skyriui atidaryti
N ra pasaulyje didelio mies prie mokyklos knygyną ir akai
to, laip kur ir mažu miesteliu tykia. Direkcija patvirtino mo
nėrąri, kur ne butu in Kiekvie kyklai mokytoja.
nūs įįamus pravestas vanduo;
Vilkaviszkis.
tik Vilniuje to ligsziol dar ne
(Suv. gub.). Pesztininku afi
buvo. Sziomis dienomis susirin
ceris isz brauningo perezove
kusi Vilniaus miesto pinigu Voklesos mokini-gimnazista, o
komisija nusprendė, kad neil paskni dviem kulkom ir pats
giau kaip už trejų metu ir Vii save mirtinai sužeidė.
niuje turi būti in visus namus
Gruzdžiai.
pravestas vanduo. Manoms,
(Sziauliu pav). Gegužio 19
kad Vilnius kas dien reikalau d. Gruzdžiuose nuo graustinio
jas kokiu keturiu szimtu tuks sudege du namai; butu gal ir
taneziu kibiru vandens. Kaip gerokas namu skaiezius sude
ta vandeni pravedus, komisija ge, jei ne gaisrininkai. Tuo pa
nusprendė atiduoti nutarti inži ežiu laiku buvo matyties dar
tris gaisrai sziaur- vakaruose
nieriui Sasalauskui.
Gruzdžiu apylinkei.

Slapta spaustuve.
Kostromoje policija užtiko
slapta socijalistu revoliucijo
nienu spaustuve; konfiskuota
daugybe rasztu ir partijos ar

Kaunas.
Czia susitvėrė “Blaivybes
Draugija” pas vysk. sufr. Gir
tauta buvo įsteigiamasis Drau
gijos susirinkimas, kuriame isz
rinktas laikinis komitetas vedi
mui Draugijos reikalu ligi pir
mojo visuotinojo susirinkimo
Komitetan, rekant slaptu bal
eavimu pateko vysk Girtautas
pirmininkas, Kun. Dogelis-ka
sieriue, p. Vaitkeviczius- sek
retorius, kun. Bikinas ir p.
lyanauskas. Komitetas savo
pirmajame posėdyje nutarė at
spauzdinti lietuviu kalba 50
tukst. egsi. draugijos insta
tu, taipogi iszversti juos in
lenku ir latviu kalbas. Iszdir
bp trumpa regulemina skyrių
atidengimui ir blaivybes nariu
priėmimui. Kur tik susiranda
50 blaivininku, jie gali eutver
ti savo skyrių, praneezdami
apie tai centraliniam Komite
tui ir pridedami jojo raikalams
5 rub. Skyrius renkasi sau
taryba isz 5 nariu. Susidarius
50 skyriams, gali būti suszauk
tas pirmesai visuotinas susirin
kimas, kuriame bus iszrinkta
draugijos valdyba ir iszdirbtas
skyrių veikimo smulkmenos.

Užtikta anarchistu- komu
nietu slapta spaustuve, ezrifto
keletas pudu ir daug proklama
ciju. Paczioje spaustuvėje suim
tas vienas žmogus. Tame pa
Rokiszkis.
ežia.n e laike invainose miesto
(Zarasu
pavieto). Apie Rodalyse
suimta
dar
asztuoni.
Stolypino dvaras.
kiezki
didžiai
platinasi szilhNetoli nuo Kėdainių yra mi kaltinami už ginkluotuosus už
nes ir rauples. Paties meste
puolimus
ir
ekeproprijacijas.
nieteriu pirmininko Stolypino
lto dideliame neszvarume limKalnaberžiu dvaras. Tame dva
Vėtra.
panezios ligos gauna gera dir
re Stolypinas yra intaises mo
K'jevo gubernijoje vėtra lau va pletoties.
kyklas apylinkes valstiecziu kcoie daug bledes yra padariu
Vilkija.
vaikams mokyties. Bet moks ei Baltviniu sėkla nuo lauku
(Kauno pav.). Gegužio 19
las tose mokyloee ligeziol buvo nunesze, medžius su ezaknimie
rusu kalba. Dabar vietiniai gy iezraute, visai sunaikino javus d. buvo pas mus didele vėtra
ventojai paprasze, kad tose mo laukuose, žole pievose. Nuo su lietumi ir peikunija. Janczakiu kaime vaikinas 16 me
kykl< se butu, teip-pat kaip ir stoliai dideli.
tu Kazlauskinskas, perkūnijai
grafo Zubovo įtaisytosiose,
griaunant ir žaibams žaibuo
vaikai prigimtąją, lietuviu kai
ba, szviecziami.
Daktaras Blažejauckas jant, norėdamas iszvengti lie
Vyresnioji ministeriu pirmi
Atvažiuoje in p. Kazuno ap taus, raitas ant arklio užsisė
ninko duktė pažu dėjusi kad tas tieka Mahanoy City kas utar- dės, zovada jojo namon ir liko
valstiecziu praszymas busiąs nike ir petnycze no 3 lyg 5 nutrenktas perkūnijos, kartu
iezpildytas.
po pietų.
su arkliu ant kurio jojo.
Lipnitzkiu miestelyje Asz
menu pav. isz nežinomos prie
žasties anksti isz ryto paeiro
de ugnele. Sudege viraz 60
triobu ir keletą gyvuliu.
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Scuapile.
Priepuola musu bobeles va
dira tokia liga, kada žmogus
isz iszgasczio gauna lyg berei
kalinga baime, skaudėjimus in
vairiese vietose, drebejima ar
tsmpyma sąnariu ir kitokiu
daugybe apeireiszkimu. Tai
sztai dabar po Velykų musu
gimnazijo profesoriai ingijo ta
didžia priepuola, Kalti jie pa.
tis, kam kelia parode, kuriuo
ta gali ineiti. Mat po pirmuti
niam mokintoju tarybos posed
žiui, kada buvo nutarė iezvy
ti 4 mokiniu? isz gimnazijos už
iszniekinima Komunijos, profe
sorius apie 11-12 vai. nakezia
buvo beieziskirta sau in savo
lovas gulti, Bet sztai iszsigan
do. Dauguma reikėjo žemsar
giams nulydėti namo. Toliaus
iszsiaiezkino, kad tai buvo ne
szaudymas, bet tik daržo dure
liu bildesis. Tokiu budu pat is
profesoriai insivare sau prie
puola, kuri, kaip yra žinoma,
labai greitai atsivietrija.- Tur
but paduotomis pėdomis kasžin kas per kita posėdi mete in
sale, kur, buvo susirinkimas,
per langa “bomba” ale labai
nekalta- iszmusze stiklą, apru
kino lango romą ir inbere apie
du szruotu in sale. ■ Ir vėl žem
sargiai turėjo lydėti musu pro
feeorius namon. Ir gimnazija
buvo per pati posėdi žemsar
giu apstatyta, bet kaltininko
nesurado. Už keleto dienu kas
-žin koks nežinomasis ezove
per langa in profesorius Sam
borskio butą ir pakiszo jam
laikszka, kuriame grasina, jo
gei trecziu kartu ji galutinai
pamokisias; matomai, tai buvo
antras pamokinimo?.- Be to
dar skundėsi valdžiai prof. Tu
Tulopzeckis, kad ji ilgi nori
užmuszti. Prof. Kosorotovas
pasakojasi, jogei jkm irgi kasžin kas langa iezmuszes ir dar
nakezia langine klibinės. Žod
žiu, profesoriams prisimetė ta
dideji priepuola, sako, labai
sunkiai negu tik Krisztupo ar
totoriaus iszgydyma, su baisia
baime ir smarkiu drebejimu
kinkų. Musu Ilolmes’ai ir Pin
kertonai žinoma, isz visu pajie
gu. stengiasi surasti kaltiniu
kus. Nors buvo atkeliavę ir vy
liausis gubernijos Ilolmes’ai,
bet kaltininkoiki kol ne neeziu
po. Už tai iszgalvojo, Kad to
kieme pasikesinmame ne kas
kitas, kaip tik “Szviesa”. Tei
sybe pasakius, “Szviesai” ne
iezpasakytai sekasi. Kas tik at
sitiKS “Žiburiui’1 ar biurokra
tame, tuojaus kalte ant “Szvie
sos” meta. Darodymu neturi,
bet matomai dvasios inkvepi
mu neturi, bet rratomai dva
sios inkvepimu uoste suuodžia
ne ka kita, kaip “Szviesa” kai
esant. Dieve padek musu du
kauuiems ir evietiszkiems Pin
kertonams- ant tikro kelio už
vežliojus!

Lyda.
(Viln’aue gub.). Neseniai te
ko aplankyti Lyda. Tai nedi
delis pavieto miestas. Greitai
galima apžiūrėti tos vietos gar
sybes. Radau tik du daiktu,
pile ir bažnyczia. Pile kita kai
ta lietuviu kunigaikszcziu pas
tatyta ant lygumos, prie-pat
Lydos upos. Aplinkui- bala,
tik isz vienos puses prieinama.
Ant supilto kalnelio keturkam
pe pilie, storoms augsztoms šie
toms. Pilis— tai mūras aplin
kui apvestas, padarytas isz
plytų ir akmenų. Sienos jau
nebesujungtos, szonuose kerte
ee iezkirsta dideles angos. Apa
ežioj bira akmenis; sako dargyventojai mueza namams pa
mūryti. Nuo sienų virszaus
dar užsiliko aptvarai, kitur

jau nubirę. Užlaikymu seno
ves liekanų niekas nesirūpina.
Dabar tik kareiviai viduryje
mokinasi murstros; tam suvar
tojo senovės liekanas!
Antra garsybe- bažnyczia.
Per paskutinius lenkmeczius
valdžia uždare ja. Dabar ne
beliko lubu, tik sienos tebe
riogso. Greta buvusia vienuo
lynas virto dabar aficieriu klu
bu, o bažnyczioj- malkas krau
na ir skaldo kareiviai. Ir iki
sziai dienai tas pasiliko.
Savo gi reikalams pakakinti
žmones pasistatė nauja, netoly
mais, visai panaszia in senąją.
Senovės liekanos, žmonių pas
tatytieji rūmai riogso be nau
dos ir griūna palengva.

Lietuvos Moterų
Peticija Dūmoj.
Dūmos posedyj Gegužio 23
diena atstovas Bulota pranesze
Durnai apie Lietuvos moterų
peticija ežiais žodžiai:
— Asz labai neilgai užimsiu
jusu atydžia, ponai, atstovai.
Szitame klausime isz ežios tri
bunos pakaktinai jau buvo kai
beta ir apie kenksmingumą to,
kad pas mus monopolio sankro
va prieinamesne už mokykla
ir apskritai apie betiksle musu
finansų politika monopoliaus
reikaluose- szito asz dabar
nepalyteeiu ir savo pažvalgu in
ta dalyka neiezguldinesiu. Asz
noriu tiktai nurodyti kaip žiuri
in monopoli musu liaudis, bu
tent lietuviu liaudie. Asz tunu
garbe praneszti Durnai apie
viena peticija, kuria aez aptu
rejau isz lietuviu moterų. Ant
peticijos pasirasze 12,961 mo
teriezkiu, daugiausia sodietes
ir manau kad valstybes dūmai
bus indomu pažinti turinys:
(ezaukemas-praszom, praszom).
“In Valstybes durna.Lietuviu
moterų reikalavimas. Degtine
tai didžiausias moterų skriau
du szaltinis ir svarbiausia prie
žastis kulturiszko ir ekonomiez
ko viso kraszto sumenkėjimo
Todėl moteru-lietuviu euvažia
vimas buvęs Kaune nutarė rei
kalauti per savo atstovus Du
moję, kad musu kraszte degti
nes pardavinėjimas butu visiez
kai panaikintas”.
Reticija paraezyta lietuvisz
kai ir atsiusta man, drauge
daugelis moterų aiszkino, kad
nevien tame pikto szaltinis;
kitos nurodė, paeiraezydamos
ant peticijos, kad žinoma geis
tina butu kad girtuoklybe
butu panaikinta visoj Rusijos
valstybėj, bet^sako, mes netu
rime tiesos praszyti už kitus, o
meldžiame užtarti musu krasz
|a. Apie szita peticija galima
butu kas pasakyti-kai-kurioe,
paraszydamos savo pravarde,
kokios ne laimes moterims ir
ezeimynai pakila isz žmonių
girtuoklybes ir isz perdaug di
delio alkoholiaus vartojimo,
bet dabar ne laikas vis tai isz
guldineti. Prie pasakyto pride
siu dar, kad asz labai tankiai
gaudavau praszymus apie tai,
kad juo greicziaus butu nutar
ta kad valdžia iszpildytu vale
ežiu nutarimus uždaryti vienur
ar kitur monopolio sankrovas;
dabargi pas mus tas dalykas
tankiausia pasibaigia tuom,
kad sueiga nusprendžiai pra
szyti uždaryti monopolio san
krova, o policija tuojaus pra
deda tynnejima-kas agitatorue,
pakurstytojae.
Szitame priežastie, kad pas
mus daugelyj vietų daužė mo
nopolius, ne su politiszkais tik
slais, bet tik dėlto, kad nuo ju
atsikratyti. Žinoma ta pasekme
žmones paklindavo katorgon
o iždas turėjo nuostolius (plo
jimai kairėj pusėj).

dalinimu, kada ju neapkenti, ant to tinka; iszsiima masznele
tai yra be pjaustymo, teip vie ir atskaito smulkiais už doleri,
nok, idant visi gautu po lygia o jisai vėl: “tai duok gerade
Priesz augszta kalaa gulėjo
parcija; kada ta padarysi, tai jau ir ciela doleri, kad tureczia
didelis
miestas. Nog tojo kai
pasakysiu, kad esi meisteris ir kuom už smulkius užmokėti!
no galama buvo matyti po vi
tikras kvestorius isz savo var “Sztai yra doleris”.
sa aplinkine o gyventoje! mies
do ir darbo.
Kada kokiam dvare buvo
to tankei ejdavo ant kalno
— Nieko nėra lengvesnio, malūnas, tai prasze daleidimo
Iszejna kas Utarninka ir Petniczet
idant atkvept szviežiu oru
geradejau,- kad tiktai teiktu sumalti baczka rugiu be mie
PRENUMERATA KASZTUOJE:
Buvo tai szventa diena, žmo
AMERIKE—Ant cielo meto $2,50 metee sutikti ant mano padali ros. Na, kas atsakys toki niek
nis
ėjo ant kalno, ba taja die
ant puses meto
1,25 nimo.
-nieki ?-Malk, kunige kveeto
Massacziužeje balus buvo, na atsibuvinejo kokia tai oąoz
ant ketverczio meto 65
— Prižadu
iszkilmingai- riau, norint dvi.
Ant kurio visokiu Lietuviu va. Terp ejnancziu žmonių,
EUROPA — Rosije
$8,50
— Tiktai viena, jeigu ja
Angliję ir Szkotije 15 sh tare vėl Storasta, už save, už
pribuvo;
galema buvo matyti jauna vaj
Prusus
15 mi paezia, ir už vaikas. Tjktai be man duosi geradejau! Taigi
Kalakutu ir dzuku,
kineli api szesziolikos metu
peilio,
kunige
kveetoriau!
vėl norom nenorom turėjo gas
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
Ir visokiu paszlemeku.
senumo, kuris rankoje laike
— Nai nedaeilytesiu peiliu, padorius rugiu duoti.
AMERIKE ANT METO....................-............. $1,00
Ir prakalbas turėjo,
ANGLIJĘ.
nedideli abroza perstatanti Mo
Tada prislinkęs areziau bliuO viena karta atvaževom in
Pirsus..
Api ganyma kiaulių kalbėjo, tina Dievo ir verkeneziu balsu
ROSSI J E.
$1,50 da paėmiau
ezakute in ranka, bajoriszka aplinkine netoli
Vieni ant szluptarniu tauzijo, szauke:
KAS UŽ8IRASZO “SAULE” IR “LINKSMA ir teip dalinau:
Pinsko.
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
Kiti velei ateikirtinejo,
— Gal kas pirks szita abro
— Tavo mylista geradejau,
— Bajorai- tare in mane
AMERIXE............... .................. —------ ...___ $3,00
Dalibuk niekur kiek ne rasi za, turiu sergante motina, ne
ROSSIJE.............................................
84,50 jos mylista geradeika ir jarukunigas Jackus privažiuoda
ANGLIJOJ....................................................... io sb
kvailiu,
turime ne skatyko namie ir ne
be, tai trys; ponaitis, panaite mas,-n edaug augina aviu, o
Pritik tam pilnai užsimokeja
Kaip
terp
Lietuviu!
už ka duonos pirkt del serganirjarube, tai trys; kvestorius ir patys reikalauja skrandu;
gkaititojei, kas metas aplaiko
ežios motinos.
is dvi jarubes, tai vėl tris,
bet už tai gilėmis dauguma nu
dovana puiku Kaleudori.
*
*
»
Veidas vaikino buvo iszba— Bravo!- suezuko Storas peni meitėliu, nes mėgsta deez
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
lias
ir nuludias. Isz pereigiu
ta,
juokdamasis
szirdingai;
teip
Jagu
katra
in
balių
ne
praszo,
ras ir laszinius; del to turi ju
PA. POST OFFICE, AS SECOND
ne
kurie
dirstelėjo ant vargszo
CLASS MAIL MATTER. : : : : ; pat ir ponia storastiene.
apszcziai turėti pasisteleve.
Su lazdomi lauk iszpraszo.
o
kiti
suvis
ne abejojo api jin.
Tinkam ant padalinimo. Pui Pamatysi tamista, kaip asz
Lankai balių turėjo,
Ant
galo
ejdamas vargin
kiai!
apie juos apsisuksiu.
Na ir keli Lietuvei inejo.
gas sziaucziue susimilejo ant
— Bet asz netinku- atsa
Aplinkinėj tokioj kaip pas
Lankai tuojaus iszkikino,
vaikino ir nupirko abroza,
kiau. Jarubes liksis del Jus ir Bielevicziu mes visi kaip bro
Suvis Lietuviu ne norėjo.
(Kiiosztoriaus Kolektorius)
vajkinas
pradžiugęs nubėgo
del vaikeliu; del atsilyginimo, Irai, visi vienoj grinezioi; taigi
Pagal J.C. parasze Kun. Dr. M.Juodyszius
namon, idant pasidalyt su mo
jeigu S. A. ponas daleisit, pa girdėjau, kaip jisai apsiėjo.
w
*
*
tina savo džiaugsmu. Pakelije
siimsiu sau kepalaiti ezito py Po pagarbinimui Dievo ir
(Taaa.)
nupirko duonos ir nunesze mo
Kaip
kur
straikai,
— Jokio, jokio!- atsake po rago, o del kiiosztoriaus, kaip apsisveczevimui susirinko in ta
tinai,
kuri ’ glostydama galva
Tai
gerai
ir
ne
gerai;
jus
valia
ir
malonia.
narna, kuriame uždejom savo
nia. Taigi ir pasilikau, nore
sanaus, kalbėjo silpnu balsu:
Kožnas
valgyti
nori,
kvatiera
daugelis
Susiedu;
jau
— Su didžiausiu noru tin
Martinas raukėsi, imdamasis
Bet ue kožnas ka valgi t turi.
— Geras kūdikis! Szirdinprie iezkinkymo arkliu. Bet kam ant vieno ir ant kito, ca- keliuose bliuduose uždege kru
gas
mano sūnelis!
O
vienok
rodą
ant
vysko
yra.
kada ant paliepimo Storastos, rissime! po ta vienok iezlyga, pnyka”, ir drutinomesi sau pri
*
*
*
Jagu
katras
apsukrus,
jojo bernai pradėjo prigelbeti kad almužnoe, del klioezto gulineziai.
Tai
ir
mesutes
bus;
Teisybe
sakant
Kunigas
Jac
■seniui, ir kada iszgirdo prisa riaus atvažiuosi pas mus. Na
Sziauczius džiaugdamasis sa
kyma Storastos, kad arklius ir mai mano už penkių myliu nuo kus mėgo “patraukti”, taigi Nugi ue reike nakti miegoti, viję, jog prigialbejo nelaimiu
jin gerai paezertu, o tarnai kad czionai. Kelia liepsiu apipaea baigdamas antra ar treczia jau Tiktai po szantes landžioti; gam, sugryžo namon neszdaViszteliu pasijeszkoti.
dabotu mus vežimus ir avinus, koti tavo vežėjui; o turbacija kaueza ateiliepe:
masabroza po pažaste, o pare
iszaiezkino savo veidą ir neuž užsimokės tau gera kvesta. Ar — Gerai ir smagu ’man terp Gali be piningu nusipirkt, jas namon parodepaezei ka
jusu ponai bajorai; priimu svei Na ir no smertes iszsipirkt. pirko. Abudu pradėjo prisitinki ?
ilgo su visais sueibrolevo.
Karczemoj buvojau stalas
— Gerai, S. A. pone! Del kas isz jus malones dovanas Teip pat dedasi ir su skaity žiūrinėt abrozui. Abrozas bu
mais,
užtiestas; o pakol atnesze vai manės vis tiek. Kur važiuoju, Dievo; o tenai kliosztoriui var
vo malavotas ant audeklo
O tas vis su tais iž^amais.
gins, Storasta pradėjęs nuo ten važiuoju, bile tiktai patai gas! labai blogai!,
ir iszrode labai senas, ba
— Kas tokio?- užklausė viAnt paczto velkasi,
klausymo, kuris visur ir visa kyczia pas geradejus.
vos galėjo matyt paveiksią Mo
Po kampus dairosi,
Netrukus atsisveikinom su ei.
da mane paprastai sutikdavo
tinos Dievo su kūdikiu ranko
— Liga, mirtina liga!
Ar kur laikraszti ne pamatys se. Isz akyvumo kas buvo ja
“isz kokio kiiosztoriaus Die tais gerais ponais; ir mes teip
— Kokie? karsztlige? cho
Ir kaip savo paims.
vas veda?” uždavinėjo man gi vilkomes paskui juosius.
me užpakalije, paėmė peili ir
daugybe kitu, iszszaukdamas
— O ka? mano tamista!- ta lera?
Mat, kad piningu turėtu,
atvožė lentuke kuri laike abro
— Ai, ne tas paibelis; ar
mane visados ant juokingu at re in mane Martinas,- avinu
Tai ir gazieta užsiraszytu.
za. Kada lentuke atvožė isz
sakymu; nes matyt buvo pri ne turėjo su savim Storasta; eziau! Sztai visi nuo garsaus
puolė koke tai popiera ant Mano draugas Juozas Sakalaukas
Kvaraba užsiraszytu
pratęs prie kvestoriezku kon- tai turėjo nor daugiau draugu giedojimo chore patraukino
grindų. Sziauczius greitai pa isz Suvaiką gub, Vilkaviazkio pav.
Kad ir piningu turėtu.
kaimo Luiazu , tegul atsiazauke ant
ceptu.
pribūti prie rotmistro raudo krutinės; ir dabar visi “kachu!
kele popiera ir su didžiausiu adreso:
Tada visus pragertu,
kachu!
”
Asz kaip galėjau, ne apsilei nuju ?
nusistebėjimu pradėjo skaityt:
Ir vis gazietos ne turėtu.
Mr. Wm, Bukauskas
dau; ir szypsojosi penas, o net
Ne, nieks ne pribuvo; bet
Nėra pagelbos. Ponas dakta Jau viruezei visztiniu ue patai
“Asz žemiau pasiraszias, 13 Reed St.
Philadelphia, Pa.
ir pati ponia: nes a»z paminda Storasta užkvietė mane pas sa ras Erne, dvariszkae gydinto
isz priežasties grasinausysime,
mas ant instrukcijos kunigo ve ir prižadėjo gausia almuž jas
kunigaikezezio, visam
ezies kares, esmių prispir Mano pusbrolis Jurgis Banonis isz
Ba kuom atsižymėtume?
gvardijono, mokėjau laikyti na. Vežėjai turėjo tau papasa klioeztoriui apreiszke džiova,
tas paslėpt visa mano tur Suvalkų gub. Kvitiazkio gmino Cze
liežiuyi už abito. Ant galo kot apie kelia.
jeigu nebus greitos pagelbos.
tą, ba prieszingam laike savoa praazau ataiazaukti ant adreao:
(l9 0,1
pastate penkta torielka ant sta
— Tegul Dievas saugoja!
— Teip, papasakojo. Bet
ir teip gautųsi in svetimas
M ra. M. Karpa vioziene
Isz
Illinojaus
raszo,
lo ir sėdom prie pietų.
rankas. Familijos 'jokios 53 Harriaon St
matai tamista, “prižadėjimas Tegul daktaras duoda gyduo
W orceater Maaa.
Ir grąžei manes praszo:
— Busi alkanas, kunige kves tai žibutis'’.. Tamista žinai, les. Ant to jis daktaras!
ne turiu, tai laike jago
Susimildamas atsilankyk,
toriau!- tarė Storasta,- pietus kaip ten toliau?. Man vis iszro
pražuvtau ant kares, užra Juozas Glamba, 3 meneaei adgal
— Taigi ir beda, kad nei ji
Ir koki davada padaryk!
pakelevingi trumpi, o parciju do,- sake Martinas kratydamas sai, nei jokia aptieka tokiu gy
szau visa mano turtą tam gyveno Seaaer, III. paskui iszvaževo
bernardiniezku nėra; turbut taboka isz ragelio,- kad tamis gyduolių ne turi; o tai'prastos
Szitai trys bobos suėjo,
kuris suras szita dokumen in Bentona Tegul atsiazauke ant ad
sriuba tiktai ir kepsnys.
ta paslėpta szitam pa reao:
ta nelabai tikes ant kvestoriaus. bet velniszkai, jis sako, gydau Ir ant tikrųjų gert pradėjo.
Mr. W, Petrauokaa
— Deo Gratias, geradejau! Pasakyk man, paveizdan, ta ežios.
veiksle
”.
Alų su pelum vilko,
Box 208
Herrin. 111.
kam daugiau ?
mista, kaip prisiszneki prie avi
Toliaus likos suraszita kur
— O kokios tai gyduoles?
O vis in pragrine tylpo!
Ir teisybe, puiki buvo sriu nu?
— Reikia nesziot ant kruti Netrukus vaina pasikeli; ir kokioje vieto pinigai įlikosi Mano dede Vincas Szupazinckas.
ba isz gaigalo.
— O kam turiu prasikalbi nės visa palti lasziniu, teip,
paslėpti ir paraszas. Meto ne apie 20 metu Amerike, paeina isz
Kožna po ynagi nutveri;
Ponia storastiene po du kar net. Juk kada kvestorius eina kad visa priszaki uždengtu.
buvo paraszyta. Kada sziau- Suvalkų gub. Kalvarijos pav kaimo
tu man pripylė; ir pasidruti in narna, tai geras ga-spadorius — Ale tai sunku,- ateiliepe Per duris bobos iszpuolinejo, ežius perskaitė dokumentą ne Sujniku. Meldžiu maloningai atsiazau
Mat, susitaikyt ne galėjo.
nau pusėtinai.
galėjo savo akimi tikėt, per ti ant adreao:
žino, kad renka almužna, o pa vienas.
Ten
buvo ir viena saluninke,
Padavė kepsni. Buvo tai ke prastai avinus, del savo klioez
Mr, Paul Maceika
skaitė antra karta, ant galo tu
— Sunku! sunku! bet svei
Tai toji tik kainandino.
1316 Clair St
Ashland, Wis.
tnrios jarubes: aiszku, kad del toriaue.
rejo
intiket,
juk
aiszkei
buvo
ka.
Dvejetas tu bobų bjaurei plo- paraszyta.
dvieju gimdytoju ir del dvieju
— E! ar teip? mano tamis
Taigi paezauke mane kuni
voju.
Ant rytojaus nusidavė su Mano brolis Jonas Žilinckaa iaz
vaiku po viena,
ta! Nepaeidžiaugs
kunigas gas gvardijonas, ir tarė: “Va
paeze in paženklyta vieta ir Vilniaus gub. Traku pav. Kruvnio
Susimeti
in
viena
saluna,
— Tai ežia szaka, kunige gvardijonas isz musu kveetos; žuok tamista, kun’ge Jackau,
kast. Ir isztikruju po volost. 6 metai Amerike. Praazau
kvestoriaus! jarubes keturios, o o tamista eisi vėl už kanapo pas brolius bajosus Pinsko. Vi Kur pridirbo sorkiu gana; pradėjo
(fę o;)
ilgam
kasimui,
užėjo spatas ataiazaukti ant adreso:
Angliku subėgo daugybe,
mes penki!
riu.
Mr, Banie Žilinokaa
eas syietae žino, kad tai geri
ant medžio. Da karta kirto su
— Pasidrūtinęs isz ponu ma
Erving, Mase.
— Na, ko nori? kelias die ir Dievobaimingi žmones, ir Pamatyti nors viena bjaurybe! špatu in medi kuris buvo jau
lonies teip skania sriuba, nie nae važinėjom, o jau turime priedeliai Bernardinu; tegul A dalibuk, jagu asz tokia bo supuvias ir pasibire, tada Bal
ba turecze,
trus insileido in duobe ir sieke Ona Rinkiute. pirma gyveno Pitta
ko daugiau ne reikalauju, ir apie desetka avinu.
mus gelbsti.- O kada jau bu
su ranka isztraukdamas kelis burgh, o dabar nežinau kur ji yra,
Tai
gyvos
ne
laikycze,
apsieisiu be jarubiu.
— Bet ka tai giliuoja? ka vau ant vežimo, dar pasakė:
puodus pripildytus su auksu. Praazau kagreioziause atskzaukti
Tuojaus užmuszcze!
— Ne, ne, teip negali būti! tai ženklina ?
Pomink tamista, imdamas la
Surastas skarbas perstatinėjo ant adreao:
Ir
tos
bobos,
Palauk “Charissime! Kaip
Velionis kunigas Jackus, su sziniue, mieruoti paltis ant vi
kelioleka tukstaneziu. Baltrus
Mr, Ant Babuazia
Dy deles nevalos,
man nuduoda, esi žmogus vi kuriuom per ketveris metus sos krutinės, nes teip ponas
atsiklaupias padekavojo Die Box 118
Whitsett. Pa.
Susmirdia,
sur buvęs ir ne bent koksai važinėjau, butu ligsziol jau ka daktaras prisako; ir pryetatyk
vui už taja geradeysta, po tam
Surugia,
su paeze nunesze savo turtą Mano pus-aeserea, Domicėlė Ilgavi
kvestorius; turėjai ir mokslai pa surinkęs. Ar tai viena kar greitai, nes visi iszmireim.
namon.
O jau ka stubose,
nese būti?
žiute ir Alena Kamblevicziute isz Vii
ta būdavo, kad mes tik isz vie — Taigi gelbėkit, ponai
*
»
»
Tai sėdi kaip mesziuose;
niaus gub, Traku pav. Butrimonių
— Oho!- pamielinau- ežia no dvaro iezvarydavom po de- broliai! ypacz ponios, kaipo se
volost. Silgioniu kaimo. Praazau atai
Ne galiu visko ižsakyti,
užneeza ant vojevodos,- ugi ezimti avinu? kuriuos jisai ar serys visokiu brolijų, (brcctKada ant rytojaus iszejo Bal szaukti ant adreso:
o;)
Ir
mirsiu,
kaip? Skaiszcziai apszyiestas ba savo konceptais išžiodavo, vu) Dievobaimingo už tai visas
trus isz namo, sutiko ejnanti
Mr. P. Butkevicz
O ne užmirsziu,
pone, iki “poezimai” prieki arba isz “marijosziaus” iszlosz- musu kliosztorius, ir nužemin
pagraba. Paskui graba ėjo tas
Dunbar, Pa.
vajkinelis, no kuriuo buvo nu Box 181
Ta, ka mano akys regejo
rent; o Alvara krimtau ant po davo: nes pas ji yisadoe būda tas jus tarnas kunigas Jackus,
pirkias
abroza.
Baltrus
prieis
mietiee, kaip rope.
vo “keturesdeszimts”! ir triu- vargingas kvestorius, nei apie Ir tos suvytia ausis girdėjo.
Mano brolis Jurgia Astrauskas ir
— Tai turėjai mokytie ir A pu tūzas. Turėjo jisai ant to, viena maldose savo niekados ne O pats kaltas, Baltruviene isz kyre prie laidotuvių ir palide- Juozas Skrielunaa. Tegul atsiazauke
jo įgi kapiniu, (buvo tai laido
yadovau,
ritmetikoe ?
oi)
kaip pate sakydavo, kokius užmirezim; o potam pragyvene
tu ves kūno mii tįsios motinos ant adreao:
Mr. Kaz. Astrauskas
Tai ir szunybe datyriau.
— Mokinausi ir Aritmeti tai burtus. O tamistai po vie kuo ilgiauee amži, visos kaip
tojo vaikinelio). Po tam ūži
Brooklyn, N. Y
kos; bet pasilikęs kvestonum na avinėli sunkia, net gaila isz rejestro eisite in dangų.
klausė jojo isz kur gavo taj- 128 N. 5 th St.
«
*
*
abroza.
daugiausiai praktikuoju “pri žiūrėti. O apie skrynute ir vai
(Toliaus bus).
Vaikinas atsake jog jojo Mano brolis Aleksandras Benedik
dėjimą” ir “dauginima”; o kr gins, jeigu asz ne ateiminezia,
Kokie tai kiaulukai,
taviezius, api 10 metu Amerike Paei
mama
paregėjo taji abroza ant na
tokios veikmes ne labai man rei tai pareitu ir dantis iezsziepti.
iaz Kauno gub. Raseinių pavieto,
Ar badai sportu kai,
rinkaus
ir
nupirko
jin,
o
nog
ne pRczuotaa, tegul atsiazauke ant
kalingos; o jau ka apie dalini
Ar tamista visados užeikan .......LIETUVJSZKAS AGENTAS.......
Baczkute alaus paemi,
tojo laiko nuolatos meldėsi adreao:
(OS °0
ma tai nei girdėt ne noriu, nie di ant degtines?
VIKTORAS LAPINSKAS,
prie jo, net tik tada turėjo su
Ir in buszius nusidavi,
Mr. Thomas Bentdiktov cz,
kadoe to nekaneziau, ypacz da
— Nugi kaip? žinoma, kad 501W. Ifabanoy st Mahanoy City, Pa
juom
atsiskirt,
kada
babas
už
O ka, geri,
525 W. Spruce St.
bar, kada praezineju cielu avi suvalgau szmoteli duonos. Visi
klupo ant ju ir turėjo parduot.
Mahanoy City, Pa.
Na ir susiedi!
Tada Baltrus apsakė viską vai
nu.
teip daro,
Pesztyne maža buvo,
kinui ir panne jin pas save.
— Taigi- pamielinau sauKlause ponas pono:
Biski, vireli, susikruvino,
— Taigi matai, tamista, kad
*
ir
*
ir meezkere su konceptu užme
— Kas girdėt?
Ba ir peili panaudojo,
kunigai Jackus teip nedare:
cziau ant milaszirdystee ponisz
Po kokiam tai laikui nupir — Pardaviau giire.
Ir vienam dantis iszbaladojo.
jisai sakydavo: “lezeigersim
kos. Punktualiszkai iezpildau
ko
sau už iszkastus pinygus
— Ar ciela?
Sekmines
kaip
naktigoniku,
eznapeelio, o cielu avinu užsiinstrukcija kunigo gvardijono.
palivarkeli, pamėtė — Igi vienam medžiui.
Parduoda laivakortes ant visu keliu Arba kaip vadyna arklynyku. puiku
kasim!
“
Sztai
būdavo
ir
yra
Pažiūrėsim, ka isztrauksiu.
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in
sziauczista ir augino pas save — Nornit viena medi reike
Tai vis sekmines,
Europa. Teip-gi siuneze piningus in
sierata kuriam dekavojo už
— Dėlto duok darodyma sa avinas.
Lietuvos atminimas;
Arba būdavo praszo kokio visas dales svietą, ba turiu suneszima
surasta skarba, apsiejdamas su jo paeilgi
vo mokslo- tarė vėl storastasu visais Europi neis bankais.
— U kilkam ?
Tiktai
kad
pas
vaita
nugabena
pono
iszmainyt
ciela
doleri
ant
juom
kaipo su savo locnu ku
ir padalyk ezitae keturias jaru
Uipraszo pas save visus tautiečius
— U gi ant ko pasikarsi.
Tiek to, bus tam sykiui gana. dykiu.
bes terp mus penkių, bet be smulkiu; na, tai ponas lengvai ir patinstama V. Lapinskuos

DU KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

SKARBfiS.

Užraszai Kvestoriaus

KUR BUNA.

,

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTAT1M0

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais
■
•
$2,00
Su puikeis zalatitais apdarais - $2,50
Už prisiuntima per paezta turite dadet 15o prie knigoi,
Knlnga spaudini. yra Uetuvlszkom lltarom.

Adresas

Rev. S. Pautienius,

Mahanoy City,

Pa,

❖ Sf
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BISCHOFFS BANKING HOUSE
Uždėta 1848 m.

(BANKA BISCHOFF’O.)

Uždėta 1848 m.

237 Br oadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus siuneziame i sena Ievyne kuoatsakaneziausiai, pagal
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukiancziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmainymo.
Pinigus, priimame ant knygucziu nuo f 5 ir duodam procentą.
Szipkortes iszsiincziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
isz Europos, (teužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žiuia, kada jo pasažieriys pribus ir ant katro laivo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyua, kuriuom
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i k raju.
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas popieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliikame
kuole isingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:

BISCHOFF’S

BANKING

HOUSE,

237 BROADWAY A 4 PARK PLACE,

NEW YORK,

N.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynai.

Y.

Subatoje Igl 8 adynal vakari.

įį| >~r—*

Teip savo geradeji nukan
Isz kur gavosi ugnis
LIETUVISZKOS PASAKOS jo.
kinee), eukalatojes atstojo, kad
nei žinot nebuvo, kur jis din
Jem kelinta diena jau pake
ant žemes.
go. Szneideris kiek tiek atei-

liui esant, sutiko jis kalvi, tas
turėjo labai dideli kūgi ir sa
kes labai druts esąs. Tai Mar
tynas užmanė jem, kad juodu
galėtu kruvoi keliaut, o kalvis
tai ir apsijeme.” Teip jiem
dviem bekeliaujent, klausė
Martynas kalvi, kaip jis drūtas
esąs. Kalvis sako: ‘ Kad a-z
sziuom kugiutris kirczusineto
riausi medi kartu, tai medis tur
parvirst.” Mertynassako “Kad
tu jin parmuezi, tai aez jiu su
savo Ifzla atremsiu,” Teip ir
buvo tiesa. Kaip labai dideli ir
stora medi užėjo tai kalvis ta
su trimis kirczeis parmusze, o
Martynas jin bevirstant su sa
vo lazda otreme kad parvirst
negalėjo. Isz to abudu pasima
te drūti esą. Dabar juodu kru
voj bekeliaudami pritiko sznei
deri, tas sakes teip drūtas ro
dos neesąs, ale teip greitai siut
mokus, kad in viena diena
žmogų no galvos iki kojų ap
sinti galis; tai sziemdviem pati
ko ir sako jem: “Jei nori, tai
keliauk su mumdviem drauge;
mudu gana drūti eeava, ir ne
perleisiva, kad tau kokio ne
ganda nusiduotu. Jis ėjo drau
ge ir teip tie trys dabar kelia
vo ir iszkako toli ir placzei.
Po ilgo czeso jie tropyjo pa
girije labai dailu buteli, ku
riam visi žmones buvo iszmi
re, ale maisto da gana czion
buvo. Tai jie susikalbėjo
czionai kokie valanda, kol
jiems patiks, pasilikt. Gerai;
kelias dienas jiems cze buvus,
jie užsimanė ant medžiokles
eit ir koki medini peczenka nu
siszaut, bet vienas turėjo na
mie pasilikt ir valgi pasteliuot.
Jie dabar tarp saves sznekejo,
katras apie virimą geriaus isz
mania pasilikt. Tai szneidens
sako: “Aez apie ta dalyka ge
riaus iszmanysiu, aez papratęs
stuboj apie gasyadines elgtis
ir jau tiek daug žinau, kaip su
puodu bei su pone apsieit
reik.”- “Gerai, sako anuodu,
tai tu pasilik ir virk ir kepk,
kaip skanu bus,” Ant rytojaus
po prieszpieczu Martynas su
kalviu po puczka emuse, ėjo
in gire medžiot, o ezneideris
pagavo namie apie pietus tru
suotjjr bego žiurezta apsiriezes,
kaip kukoriui puolas, in visus
kampus, kol vieko susineezio
jo, kas pietums privalo, ir ke
tina labai trustis tikrai ekanei
iszvirt, kad anuodu ji pagirtu.

Niisigedes sugiižo ant že
mes. Po juom kiti vyrai stenge
si nuneszt ugni ant žemes, bet
vis ant niek.
Viena diena ateidryeo pirma
karta moteriszke nusiduot in
dangų atneszt ugnies savo tau
tiecziams.
Drasei inženge in pirmutini
dangų, perejo per gyventojus
epakainei, nesijuokdama isz ju
o teip-gi neszydijio isz gyven
toju kitu dangų įgi ne pribuvo
in ketvirta.
Czionai aplaike svetinga pri
ėmimą no dievaiczio Muliinga,
kuris nuvede jaja prie tu ete
buslingu indu ir liepe jai vie
na isz ju sau iszrinkt. Kitra
motere nepasigodejo ant piuku
indu, nes paėmė Užrūdijusi puo
da. Mulungas atydecge jin ir
paregėjo jame ugnį Pagriebė
jin tuojaus ir greitai sugrįžo
ant žemes pas savo žmonis su
laukemu ugnim.
Tokis tai padavimas apie at
siradyma ugnies ant žemes
vieszpatauje terp afrikomszko
sztamo Vagogo. Padavimetame
yra tiek nors teisybes, jog mo
tere, norint menkas eutverymas
gali daugiau inveikt, ne kaip
kelioleka drutu ir narsu vyru.

H. G. GROBU
ir

Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku
gaivelejas, m lova inreploje ir
PADAVIMAS ŽMONIŲ.
Egi
nt
erto No. 1.
sirgo. Kaip anuodu jau szau
<; id uolos no skaudejifflBB
Dvi kūmos: .
Egi u term No. 2.
doR
nei po pietų no medžiokles pa
SenoviezKi Graikai tykejo,
ZmijeczniK
A.- A«z nežinau, kumute
Mostis no prakaitavimo
rejo, rado szi labai besergant jog ugnis paėmė savo pradže
Gumbo Lnszai
kkju
ka'p fenaisitam Amerike. Ana
| Meszkos Mostie
Geležinis sudrutintojos
ir bevaitojent; ugnies kamine isz dangaus, o tai per pagialba
mano Metu j’Jis raczo, jog 1u
Trayenty
sveikatos
lij’ buvo užgesusi, mesa da ne pusdievio Promoteuszo, kuris
I Liniment del Wniku
Giduoles nutildimui vaiku
ri izni! Tai-gi, tokis buvo g-J
Kožiias Lašas Vertas Dolerio Giduoles no kosulioasztrans
tikrai iezvirusi, o sriuba nie ketinias augcziausiam graikisz
Gidnolis no nuspaudimu
ras vaikas ir dievuotas o Ame1 rašoniusiį kostumoris, kuriam joki daktarai ne(Corn Cure)
kam netiko. Tai turėjo abu kam dievui isz žaibu pavogt
—bet musų gyduolės sugražino jam sveika Liepų bals&mas no kosulio
rike in ezuni pavirto ir bizni Relbėjo
tų. Jos. Schnarsky iš Ileiniman, Wis., rašo:g,“Aš
“Grip-kiur”
(plaucziu)
medžiotoje! labai prastus vai ugnies ir vėliau nuneszt jin ant
vienų butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku.
pristojo.
Plauka apsaugotojas '
Ta gyduolė yra gera. Šį butelį ką prisiusite, tai Anli-Lnxon del vaiku
gyt, bet nebūt galėjo valgyt, žemes.
duosiu savo draugui. Aš jūsų gyduole pagarsinsiu Proszkai no kirmelu
Miltelei nuo kepanu
B- Teisibe, kumute tam laikraštyj.” Frauas Rudzenls, Forest Port, N. Y.
“
Kinder Balsam”
vaikams
kad nebūt buvę teip iszalke.
“Aplaikes gyduoles suvartojau; jos buvo
Panaszei iszreiszke sau prad
Amerike tai giva pekia. Ana rašo:
Bebru laszai
gana pamačlivos ir dėkavoju labai už geras gy Proslkai no kirmelu
Ale szneideris nesake, kas jem že ugnies ant žemes ir kitos
Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamistas”.
suaugusiems
Rankvaistis no sutrukime
mano Wincukas parvaževo duoles.
Kožnų dienų apturime šimtus tam panašių laiškų
ranku
nuo kostumerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi,
atsėjo, bet sako, kad jin toks tautos, o tikėjimas in tai da pa
Giduoles
del
isztraukimo
pp.
wiqii
namon, tai asz viena karta tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porų markių, savo
“Lagodnik” del atluosautL VloU
t ikrų vardų, pravardg ir adresų o mes tamlatai nu karszezio po nudegimui.
baisus gumbas kankines, Kad siliko ir ezęndien pas neku
vimo vidurius be jokio skapjaustian mėsa subatoje o jisai: siusimo No. 3 kataliogų, didžiausių lietuviškoje Liuszai no kruvinosios
KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU,
dąjimo
61 dideli puslapei. Jame telpa teisingi ap
jis kone numiręs. Sziuodu teip riuos sztamus.
suaugusiems
.
... .
. . ■
sėdėdamas už stalo tare: Wa;, kalboje,
rašymai apie suvirš 200 visokių kūniškų nesveiku- x,
. .
-------------- ------------------------ Atgaivitoias krauto
......
....
...
ir intikejo. Bet antra diena
tuų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių, iso Kuinatizmo (nau as bu-.
Sekanczei kalba vienas misi
das gidimo) (3,eriailse gtduole del skaude- buramitojas nervu-szirdtes
mamite, jau asz netrivosiu! Su priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel Giduoles suž.lebcziojimui ^,710 Galvos, kataro, peeziu, Giduole no Ekzimo (Rožes
jie nepasiliko namie virt, bet, jonieris vardu Eale, isz Afry
simildama duok man pisiuka les
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electromaisto krutinės, szonosie, sumafizmo
pas vaikus)
gydančių aparatų, Roberinių daiktų, Magiškų
ėjo ir ant medžiokles, aniem- ko apie gyvenanczius tenais
Tai matai kumute ne motinos' aparatų,
szalczio, nuralgija ir nuilancZ-Plosterei isz kasztavolu
Drukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stereo- Miltai no skaudėjimo
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų, Koncertinų,
dviem sakydamas, kad jem sztamo žmonių Vagogo, kurie
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
už mot'na ne laiko.
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų
daiktų. Nelauk, rašyk šendlen, dabar, tuojaus.
apie puodą betrnsiant vėl gale tyki jog ugnie atėjo tiesiog isz
PASARGA'. Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiu tau
A. Maniszkie raszo ropos'
z adresuok teip ■ -- - ■ — reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
tu menkinai, ar nuo ezeip ko dangaus, nog juju dievaiczio,
blikiuoje (republikonas) o Į JOHN’S SUPPLY HOUSE vaistas kokios reskalingos o bustau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara
kio kvapo gumbas užeit; todėl vadinancziu Mulungu.
priesz tai buvo damų -kratikas P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL i o.jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
jie susitarė, kad kalvis pasilik
Kudikiszkai sau apsakinėja
(demokratas,) Nogla ži n in ka
tu pietus iszvirt, o Martynas jog viena diena insigavo kokie
tenais pavirs....
su ezneideriu ėjo ant medžiok tai smarkus vyras pas dievaiti
Cor. Elm & Main Sirs;
Plymouth, Pa
les. Kalviui vėl pradėjo kas Mulungu tame mierije, idant
ij-no
Jaunikis in paeziuota- '
nore in butą duris barszkint; žmonim atneszt ugni ant žemes.
t
tt,|v
WIENATINIS
— Tik vireli aez mėgstu pa
szie ale czeeo neturėdamas,
Pirmiause tasai smarkunas
J
SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.
vasari ir laukiu iszsiziojae.
teip greitai nėjo žiūrėt. Bet gavosi in pirmutini dangų, ir
SUGAR NOTCH, PA.
Pacžiuotas:- Palauk kaip
kaip užstaun’ barszkino, tai pamate tenais labai bjaurus
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa
P. V. O B I E C U N A S
apsipaeziousi, tai ne laukei Miltus
ir vyska ta kas ira reikalinga del
jis ėjo žiūrėt kas cze but ir gyventojus jog ant juju regeji
12 4. CARSON ST.
s. S. P1TTSBOW&, ML
pavasario, ba tada pati kriamta žmogaus. Teipos-gi prie vietos randami Sa
sztai, barzdylius jau vėl cze mo pradėjo juoktis '. Nuėjo ta
Firma
i-ietuvisz^a
gaiva, kad nauja skribele ir binas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
ale kalvis apie jin nieko neži da toliaue in antra dangų; ežio
SU KAPITOLU $75,000,M
urielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam
szlede
intaisit.
naie
žmonis
vaikszcziojo
ant
ke
parduoda SZIPKORTES ii
8UOKGAN1ZAVOTA IR CZERTEnojo. Barzdylius dabar vėl
RUOTA KAIPO
liu, o tasai regėjimas jam vela
siuneze piningus in visas dale.1
teip dėjosi ir dare, kaip vakar, nudavė juokingu ir vela juoke □r. J. Frorjstep
jppį&į&Ž svieto grejtai.
Hoj ns
ALL NATIONS
DEPOSIT BANK
o kalvis ant to vėl suolelio, da ei isz to jog turėjo nusiduot in Specialistas AKiu Lygas
(VISU TAUTU BANKA)
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis,
Pirk man paeziuli szilkinia PUIKI SALE DEL MITINGU, SZDKIU Ir tt.
ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
ve jem stukeli mėsos, o kaip treczia dangų.
Mano darbas kalba del saves.
P. \2. OBIECUNĄS.
szneideris; kalvis teipjau jin
Inejae tenaie paregėjo žmo Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare melina szlebe, ba sakei kaip
Muso banką Irn tai viena Isz tvlrczlaualu Buvle. Valst., czerteatmSa, esanti po kontroia
Puikiausia
su
manim
apsipacziuoei,
tai
Valstijos rando Ir per tai pilnai užslclktama. Priima piningus dal
ir moka kafcužkėlė ant suolelio, drve jem nis vaikseziojeneziue ant gaivu
užeiga
y
Ofisas 15 E. Center St.
vlrta
procentą.
Parduoda laivakortes ant geriausiu linija Ir slunotria ptedngua In *f««e d«Me
kaip rejuje busiu. ..
stukeli mėsos, o kaip jis ta me o ne galėdamas nog juoko isz
svieto. Padaro davlernaetie atlikimai visokia įsikalu ea wsldzla MaeAeS^os. lizmajao Mjįjfo
del
Lietuviu!
V
Pate:- Jagu nori turėt rojų,
klus piningus ant Amorfkoniszku arba kitokia. Daro apsergeymaa 00 uerdea ant viau daiHa
sa tyczioms ant žemes daye nu laikyt apleido ir ta dangų o nu
Ir t.t. Piningus del paczedinlmo galit prlslunst pacztlniu. Money Orter arba Eipresų Oa. o
Ir avetingiautai
bukie
nuoga,
ba
pirmutinei
taojauo
bos Iszeluostos baakavoe knlngatea. Kreipkitės vlei Pas g«n žinoma del v^JC Mw5qpult, buk rankos teip drebeju eidave in ketvirta, kuris buvo
šia s priėmimas ^\^l
vi P. Y. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.
tėvai
rojuje
ir
buvo
nuogi....
Jei
visu
kur
rasios, tai kalvis pasilenke, ta sodyba augezcziausio dievai
-ito gardia Arielkele V
mesa no žemes atimt o jem pa ežio Mulungo.
Alų ir Cigaru. Teip-gi V
Kada verke.
silenkus tai barzdylius vėl, tik
Mulunga priėmė jin pats, o
A.- Aez tiktai tada mėgstu <ale del zobovu ir t. t,
strakt, no suolelio jem ant po tam nuvede jin in kita vie
'"■fi
vaikus kada verke.
K. Konewko
PER
sprando. Kalvis dabar bandė ta, kuriame terp visokiu pui
B:-0 tai del kokada verke? 98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
g
g
^|
p
ACTA
visaip in no sprando nupleszt kiu indu radosi ir du bjaurus
A:- Ba tėvai tuojaus isz ve
ale noprosnai: barzdylius jin indai uždengti kokiu tai eku
da in kita stuba.
PASLAPTINES'VYRU LYGOS
Vyrai, Gana Kentei!
teip skaudingai musze ir spau duriu.
Motina
induktere
408 W. MAHANOY AVĖ.
de ir gnaibė ir visaip Kankino
Mulungas liepe svecziui isz jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit los
MAHANOY CITY,
PA.
'alk
— Ar raszei pas savo jauni
kad kalvis visa sylos netekes sirinkt eau isz visu viena in jteszkol,
sniski?
PIRMUTINE
KRAUTUVE
VISOKIU
GERYMU
lydo
ant žemes parvirto ir kaip tik dą o kada tasai isztrauke ran
s ar
—
Raeziau,
ir
nusiueziau
ydyWHOLESALE.
vos gyvas tebuvo tai jis. atsto ka paymt puikiausia ir atyden
vom
jam nesuskaititue pabucztavi
Pristato visokius gėrimus del saję. Tai kalvis teip skaudžei su ge jin, rado jame tik pelenas ir
lunyku ant pikniku, balu, krikmus.
Ju io
iMtu.
sztynu abi, porteri, vynus, ariel
nai J lyga*"
bedavostas da ilga valanda ant užgesusiais anglie o ugnies ja
s pnp
— O ar užregietrayojei gro
v" Urna
V
ka ir t.t. Pristato in namus alų
jis sugrisžemes turėjo gulėt, kol kiek me ne buvo.
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
luimii u žmonių
mata
?....
_______ _ . .. . „
,
Gydo su
,
pirkti pas Norkevicziu yra kanoatsigavo ir in lova galėjo in
nusekinę pasilipi ingus ilgus, uubeTada tare in jin užruetinias didžlause*
gezįausi. Sziūrl Pabandyki U
gimus sekios kurie naikina protu ir kana,
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus
repliot. Anuodu parejuse ra dievaitis Mulungas;
RODĄ DYKAL UrSdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.
do szi loyo’ begulint; iezvirto
— Del ko iszjuokei mano DR. B. M. ROSS
DR. JOS. LISTER C.
niekas nebuvo nes in pati viri vaikelus trejuoeia danguosią ? 167 DEARBORN STREET
40 Dsarborn Street.
La. i
CHICAGO, ILL.. U. S. A.
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.
ANT KAMPO MONROE ST.
mą nusidavė ana su barzdy Ar mažai pas jus ant žemes
318 3-RD AVENUE
ILL.
Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo
lium. Bet kalvis teipjau nieko juokingu dalyku, o bet isz ju Užsikeik CHICAGO,
Pase bloko žemiau no Pittsburglnlo Paeito.
Eleveltorhi.il ant Penkto Floro
rius ir gvarantuąja juos tinkaneriuma. D/
apie jin nesake, ale szneideris nesijuoki ? Už bausme sugrisz
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4.
PITTSBURG, . PA.
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu
Vakarais, iszskyrus Utaruinka Ir Ketverga,
gus profeoorois y)ga laiku Philadelpbįi*.
Didžiausia Lietuviszka kvautuve visokiu
nuo 7 iki 8. N. aellom nuo 10 Iki 12 pietų.
gana gerai žinojo, kas cze yr szi ant žemes be nieko!
gėrimų Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
nusitikę, o kalvis ir dabar ge
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkas,
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause inie
rat žinoję delko szneideris va
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.
Jau jem puodą ant ugnies kar sirgęs: o ir jis guodes, buk
muso prekes:
Gera Raudona Arielka
$2,00 2,5o 3,00
uzstaczus ir pradėjus virt, pra toki nisztrivotina viduriu pjo
2,5o 3.00
Gera Balu Arielka
2,00
Atsimyk jog “geriausias ne visados yra geru,” Jago reikalauji pasekmingiausiu,
Bamaa
•
2.oo 2,5o 3,oo
dėjo kas in buto duris barez- vima turejes, kad mislyjes tu
Kuniaa Jamaika
>
4,00 5,oo G.00
Ginas
2 00 2,5o 3,oo
ymkie tik SEVERO. Yra tai geriausios ir tikriausios.
Ūuoglne Arielka
»
• 4»5o 5,oo
kint, jis ate teip greit no puo reses tuojau mirt, jis ir neži
Kiftimel
’
2,oo 2.50 3,oo
AnlseUs, smagūs gėrimas • 2,oo 2,5o
do neatepedauas, nėjo žiūrėt, nos, no ko jem tai atsirado.
Cktštas spiritas
.
&.00 3.50 4,oo
Slivalto
.... 2,5o 3,oo 3,5o
kas cze but mielyje, jei koke Martynas matydamas jin teip
SHvslte, tikrai Llctaviszka
4,.">o 5,oo 6,00
Terkelica
•
2,5o 3,oo 3,5o
Terkellca. tikrai Vengriszka
6,00 6.00
žmogus, tai tas ateis, jis po va biedninga, labai nuskuodė ir
Konlakaa
.
•
2,5o 3,oo 4,oo
Kofllakas, Francuzlszkas
*
5,00 5.50 6,00
valandos iezejo ir sztai. ezale tuojau sudabcje brangvyna ir
Obuoline Brandy
•
2,00 2.50 3,oo
Blackberry
•
• l,fto 2,oo 2.5o
slenkeczo lauke buvo vyrelis meteliu bei kitokiu czimczibi
KohoHs, gardas gėrimas
•
2,5o 8,00 gabia
Melinvuoge
•
- 2,50 3,oo culoti
Vlnznlut«
...
2,oo 3,oo galon
no pėdos, ale barzda nuo sieke ru ir davė jem gert, o ant va
A M E RI KO N ISZ KI VYNAI!
nio. Tas vyrukas pagavo ta karo jau jem buvo geriaus, ale
Ohio raudonos
.
.
SI,00 Galonai
Ohio balus—saldus
.
.
1,25 “
szneideri melst, kad jin bent tai tik todėl, kad jis vis ge
Kalifornijos, senas, rųkaztus
l,5o “
KajifornHos muszkaUlas
. . l,5o “
in stiiba inleistu, jis teipekau- riaus, atsigavo.
KailfbrnUoH rtjuRzkųUUs
.
l,5o “
Ar po valgiui jauti nesn aguma? Ar liežuvis aptrauk
Kalifornijos tokalsikas
.
1,75 “
Kalifornijos (4 meta) Port Wine
2,00 “
džei esąs nuvargęs ir nuszales,
tas ir kvapas bjaurus? Ar kenti ant apalpimo ir nevalgi© ?
Bet trecze dien’ turėjo Mar
Kallfornljot* Szeri Wino
.
.
2,oo “
KallfbrnlJoB Burgundy, raudonas
l,5o “
kad galis tuo ptapult; jis ir tynas namie pasilikt kukorcot:
Ar turi skausmą galvos, ruksztu pilvą, atsimuszimas gazo
Viduriams Kartas Vynas
.
.
2,fio 3,00
Basztkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10, o o
teip dejos blogas ir silpnas, ir vėl in ta pati laika, kad pie
o kaip kada yeini ? Yra tai ženklai nesutriovimo o gali
Ir dadglau UŽMOKĄS EKSPRESĄ Pennsylvanlo.
kad nei per slenksti perlipt ne tus reik užkaistir virt, tai barz
Ohio
ir West Virginia valstijose. Adresas:
būti gilukningu, jago tave da ne užėmė kroniszka liga va
galėjo ir tai szneidens jin ture dyhus vėl atejaS m buto durie
dinama Dispepsye in savo letenas. Ne vilkink, tiktai
Stefan Rovnianek,
tuojaus naudokie
no ezale buto in stuba ineezt. bildina. Ale Martynas davės
U& 3^rl -Atenuc >
Pittsburg, Pa,
Stuboj jis vėl teip graudžei czeea, ir ans turėjo labai ilgai
vaitojo ir meldėsi ant suolelio,- baidytis, Paskui, kaip pažiu
kad but užkeltas, kad prie ug ret, kas cze butu ir nemenka
Didžlause Lietunies kaminelij’ pasiszildint ga nueidavyja ta barzdyliu ezale
Kantaras Bankinis
viszka
stebuklingiausios gyduoles ant visokiu ligų pilvo. Atlėtu. Tai ezneideris jin, kaip elenkszc o radęs ir baisei ant
ir pardavyste
nesz tav tuojaus palengvinimą, užasztrins apetitą, pagerins
koki biedninga ubagėli, labai jo užriko: “Kas tu per vienas?
visiszkai stovi sveikatos.
Preke 50c ir $l,oo.
opei nusitveręs užkėlė ir ant Isz kur tu ? Kotu nori? Da
suolelio; ir czion mažuma atsi- bar aez jau matau, kad tu tas,
szildes, vėl pagavo dejuot, kad kure vakar bei užvakar mano
“Per tris metus kentėjau nuolatos ant vyduriu ir gidausi pas daugelis daktaru
labai alkanas esąs ir melde tik kamarotus subedavojei”.
nes nieko ne gialbejo, tik tada kada sunaudojau viena bonka Severas Karcziu Gy
233-239 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY, PA,
maža stukelia mėsos, tai jau
(Toliaue bus.
duolu vyduriams pajutau palengvinimą ir dabar jaueziu jog suvis busiu ižgydintuParduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
jie nors kiek atsigaivinses.
o tai deku su pagialba garsingos juso gyduoles-’’
Frank Novak, Amana, la.
54-56 N. MAIN STR. vu. Siuneze piningus in visas dales svieto greicziKuse ir piSzneidens tuo isz puodo isz
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
griebe etuki, ir radęs jau fuse
Reikalauk tik Severas. Ne p r i y m i n e k p e d s a k i u.
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
PUIKEI APDARUOS
tinai pravyrusia, davė sziam
pavesti. Dtl Mraugysczlu prlstitw pilies Szirfss, Juostas, Kepures, Karūnas,
stukeli, sakydamas: “Imk,
SpUkB i i. t 8u kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcžiu, pi
MALDA
KN1GOS
NAUJAUSIAS
ninga
ir t. t raadkyte pas maa« • gasaite teisinga atsakymu.
sztai, ta eztukeli, kol tikrai bus
Dingimas
Pajėgu.
Kentėjimas
Pecziuose.
ISZRADIMAS
No. 4701 Aukso Altorius ekurirtfc
iezvirusi, tai gausi, ik sotus bu
OEHMATOlBOUOS MW5H.
$> Jaga kenti ant skausmo pecziuose tai
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr»
Kada kūnas reikalauja sudrutinimo,
Daugybe odos Ilga paejna no oeezvaraua
si.” Bet tas bardžyliue teip
eztai, apwalais kampais.
$1.0(
užsilaikymo Ir užsikrėtimo telpgl Ir nuo
kada reikalauja visiszko pasidrutimo
A ženklina jog tavo inkstai yra nepaviduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkus
No. 4705 Mažas Naujas A ukso Al
drebėjo, kad tas stukelie me
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
SEVERO GYVASTIES BALSA» redkia -Pradek naudot SEVERO
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlus
torius sknriniu apdariu, apkausti
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz
eos isz ranku ant žemes nukri
MAS tokiam laike bus geriausiu, yra
GYDUOLE ANT INKSTU IR
vilioja, o paskui raezote mums, kad emetos ir auksuoti krasztai su apwalai< DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE
te
daugybe
gyduolu
isz
Invalrlu
apgaviką
V K I F M Puikiausill armonikų, skripkų, klarnetu, triubų, koncertini*ir
to; tai jis vėl tzi melst, kad
tai nesuliginant's ir adbudavotojas
'-Y' KEPENŲ o skausmas dings. Sukampais
. .
,
§1.(X
o pageltos negavote Ir sakote, kad. gal Ir
I 1 u 1 D 1"I □ daugybe kitokiu muzikališkiį instrumentu. Geriausiij dziegorių,
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldtegyvasties. Sugražina darbszavima.
v
drutys kepenas o pasijusi kitokiom.
No.4702 Au4m Altorius szagrim
jem bent mėsa no žemes pri
me mums darodytl; kokis žmogus likosi
lenciūgų, visokiu žiediį, laketiį, špilką, kolčikų auksinių ir paauk
muso gyduolėmis apgautas.) Turimo tuskaroje
apdaritos,
apwali
kampai
kstanczius oreginaliazka padekavonlu.
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
duotu. Szneideris ir tai dare;
Preke 75 centai.
į
Preke 75c ir $1,25
auksinti kraeztai, laoai puikai ise
Tegul nore vienas daktaras parodo mums
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
ale kaip jie pasilenke mesa at
marginta su auksinėms kwietkom*
atllgynlma. Plika galva sunku gydyti, jakišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
go senas ir gaiva žvilga, tai to paaeloetl
labai
puifei
kningele
$1.26
imt, tai, tik strakt, tas barž lyne galima, bet jago jaunas, o turi retus
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
plaukus, o ant odos matytis maži plauku*
No.
4703
Aukso
Altorius
mjnkszti
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
czel tai tam galima sutelktlpagelba; plau
liūs no suolelio sziam ant
1ST Parsiduoda visose Aptiekose.
Reikalaukit kad butu Severos.^įį^J
apdarai, auksinti krasztai ir apw&h su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
kai neyra grybai—viena diena ne Iszclygs.
Atsmaukiantiems nuslunalmedyka Inror
sprando, ir dabar, ar nematei,
kampai, auksuotas križius, paraazac už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas volitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
Daktaro patarimai dovanai.
macija su placzlu apraszlmu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
ir puikei isz.marginta
$1.541 markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
jin kumsczuot! Szie meldes ir
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
persitikrlnt tegul raszo pas mus. Adresas
No.4700 Aukso Altorius apdarita su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
reKe ir bares, bet tai nieko ne
su baltais sloniaus kaulais, puikut tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
PROF. J. M. BUIMZA,
maczyje jis tol ji musze ir do
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrim Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
9M BROADWAY ST.,
Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
medalikais.uitelenougeliu, autain^
vyje, kol jis ant žemes par
BROOKLYN, N. T.
/
K. VILKEVICH.
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.
«
- '
Virto ir tik vos pusgyvis gule

A. G. Groblewski

Simonas J. Norkeviczius,

B
Daktaras @ WINTERS

STEFAN R0VN1ANEK

Nesutrovimas
ir Dispepsya.

Severo Karczias Gyduoles

Begk pas Ragažinska i

AGENTŪRA

į

W. F. Severą Co

Žinios Vietines.
— No dienos 1 July mainos
dirbs visas dienas.
— Dienos gražios ne karsz
tos ir naktes vėsios,-gerai mie
got.
— Darbai eina gerai, o kat
rie turi gerus pleisus, tiejei ir
gerai uždyrba.
— Geri laikai bus, ne yra
ko bijoti.
— Ejdami pro Refovicziu
Bro. Įauga dirstelekite ant nau
ju marszkiniu kurie parsiduo
da po 630 o vertes $1.25.
— Vietinis vaitas turi kas
diena pylna provu. Žinoma lie
tuviszku daugiause. Te gyvuo
je guzute ir tamsybe!
— Motinėlės prižiūrėkite sa
vo dukreles.- Tegul pritemus
buna namieje, teip kaip slavo
ku ir yokiecziu merginos o ir
davadnu eirieziu.
— Puikiausi siutai randasi
tik pas Refaviczius Bro. 138
W. Center uli. Užczedinsit no
3 igi 5 doleriu ant kožno siuto.
— Vienatinis ziegorninkas
p. Stankeviczius turi savo dirb
tuve arti lietuviezkos aptiekos
ir p. Rynkevicziaus drabužinio
sztoro. Neužmirezkite! Taiso
pats visokius ziegorehus ir zie
gorius o ir turi ant pardavimo
ziegoreliu ir visokiu auksiniu
daigtu.
j- Utarninke ant 11 ad. va
kare ateiskire su szuom svietu
Jonas Katkevyczius, 46 metu
senumo, 16 metu Amerike, pa
ėjo isz Suvalkų gub. isz Kalva
rijos par. ir miesto. Paliko pa
ežia 7 vaikus, seniausias 14 me
tu, jauniausias 5 menesiu, pri
gulėjo prie draugystes szv. Mi
kolo. laidotuves kūno atsibus
Subatoje. Tegul silsi pakajuje
amžiname.
— Dydelia pardavimas pas
Refaviczius Brol. Puikiausi
rusvi siutai visam mieste.
— Seredoje prieez piet p.
Juozas Jurkezaitie, del dauge
lio pažinetamas kriaucziue, lykosi pažeistas per truki ant
geležkelio Readingo, ties Catta
wieea ulieze. Koja pažeido,

— Bukite atsargus pp. esi u
ninkai ba szpielei ne miega ruo
ežia dydeli džiaba del sudo ant
septem bėrio.
— $2 sziaudines skribelee
po 98d pas R-fivicz Brol.
— Kada visu tautu mergi
uos saldžei miega, tai lietuvisz
kos ezlapnoses da po užkabo
riue triueesi ir su cziutabakeie
yidunaktije sugrižineje. Jagu
savo laike katras vyras su to
kia apsipaezuos, tai puiku gy
venima turės.
— Biznei ne szlektai eina,
o kaip pilna laika anglekases
dyrbs, tai bus garbe Dievui!
— Vyru rusvi siutai pas
Refavicz Brol.
— Kelnes $2,50 lyg $a pas
Refavicz Brol.
— Ant pardavimo “Hotel
Senate ’ ealunae ant 32 South
Main ulyczios. Dasižinokyte
pas locnininka R. J. O’Don
t.f.
nell.
— Tik per 10 dienu parda
yinesim Viru ir Vaiku siutus
10 ir 12 dolerinei siutai eis po
$7.48-vertes $14 po $8.68$16 ir 18 siutai po $10.48 Vai
ku siutai po 980. Trumpos kel
naites po 190 marszkinei verti
$1 po 630 pas Refaviczius Bro.
138 W. Center ulieze.

Gera Proga.
Užmažiausia prekia parai
duoda Gaminei daiktai, daik
tai yra gražus, tinkami kož
nam. Kas pirks daiktus, tai ir
gaus geras Stubas.
Adrisas: Už Lietuviszkos
Bažnyczios
(pg oj)
Jonas Pavlaviczius
637 W. South AL
Mthanoy City, Pa.

Daktaras ® WINTERS
HO W. Oak St.

Shenandoah. Pa.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo
tub ir gvarantuoja juos tinkancriuma. Dz
Winters jx?r 5 metus mokinosi pas garsiu
jua profeAoniB vigą laiku Philndelpbit*.

Szltas puikus ziegerelis $3.75
Prleiuek savo pravarde ir adr®.
ea o prleiueim ant pažiūros jago
patiks užmokėk $3 75 Ir bus ta
vo, gvsrantinam ant 20 metu ęu
moterlezku duodam liga lencltf
geli o su vlru vlrlszka. Ilasztk
ar nori vlrlszka ar moterlezka.
■. C. FARBER, 222. 225 Durham Hr

CHICAGO, I’LL.

— Nepamirszkie pamatyti
Refavicziaus Brol. naujus rus
vus juodus ir melinue siutus
Paskubinkite nusipirkt
po $6.50 lyg $14. Jie yra ver labai puike isztorje po vardu:
te nog $10 lyg $20.

KAPITONAS VELNES.

— Katrie laikote szunis, tu
rite no dienos 15 ežio menesio,
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
lig 15 September! uždėti api
Verte lai Fracazlaiko
nasri ant snukio, o jagu to ne
KUM. DH. M. JUODYSZ1US.
turės, bus ant strito nuszauPasiskubynkite nusipirkt, o
tas.
gausite tiktai pas Iždą ve j e
— Randasi ant pardavimo tosios kningos po adresu:
puikusirgeri naminei rakandai.
D. T. Boczkauskas,
Parsiduos pygiai. Turi but
Maiianoy City, Pa.
parduoti pnesz 25-ta diena Lgf* Piningus §2 siuskite Keežio meneeio. Kae nupirkę gali gistrayotoja gromatoje, ar per
gaut ir stubas del gyvenimo. “Money Order” kuri nupirkite
Atsiszaukyte tuojaus pas 519 ant pacztc, in prasta gromata
W. Mahanoy St.
(gp o;) indekite ir prisunskit.

APIE ŽEME
Draugas A. Antonov ir drg. V. Svirskis
(tiktai dabar isz Szveicarijos atvaževes)
pasiryžo apkeliauti visa svietą, kad savo aki
mis pamatyti visa jo surėdymą. Daugiausiai
jiedu eis pekszti.

KELIONE ILGA IR SUNKI,

Draugai ir Drauges! Tiedu draugu nori
su jumis atsisveikinti, jiedu nori isztarti in
jus paskutini teisybes žodi, kad jus mokėtu
mėte praszaliuti savo vargus ir skriaudas.
Užtad mes parengiame dideles prakalbas,

PRASIDĖS 7:30 VAKARE.

Ant Gotauto Sales2I4W’Ceflter st'

Mill

VMIVV

MAHANOY

CITY

Nuoszirdžiai užpraszo visus atsilankyti
KOMITETAS

KH>r. Richters ■

Virai bukite iszmintingi?
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.

Pigus Pardavimai....

Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
SHENANDOAH, PA
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- lubu musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
sze su gauje szendienynio vysokio sztamo
Aliejuje!!
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.
atkilę pas savo miesto daktaru.
— Kas po kuom duobe ka
Didelė page 1 ba nuo dieglių, reumatizmo ir
Bet jaigu turite liga gediuga-privaty.-zka,
skaudėjimo pečiuose, yra Dr. Richtiv'io Pain
sa, pats in ija inpuola.
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
Expoller, nes palengvina tuojaus, sumažinant
Sziaudini skribelei - 20c
geidi
teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
— Neszi vilkas avis,- nesz
uždegimą apimtos dalies.
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Tepk ir trink ryte ir vakaro, vartok nesigai
Vokyszko
Speciįalislo
kuris
sugryžo
isz
avis vilką,
50c marszkinei po - 29c
lėdamas, idant permirktų oda.
Euro|>os, isztyrias pagerinimo budo gydymą
Tuojaus pagelbsti nuo reumatizmo, nusjbru— Kae galo jeszko gala su
vysokiu krouiszku ir odos-skuros lygu,
- 39c
žynio, nikstelejimo ir ir nudegimo, kaip ir su
75c
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
randa.
stingimo ir nuo neuralgijos.
kai|>-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
Gaįl gaut visose aptiokose po 25c Ir 50c.
ligos, ajtricz sziu lygu kaij> tai Reumatizmas
50c
SI skribeles po
— Hodie mihi, eras tibi.
Žiūrėk, kad butų inkaras ant
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai
sustabiliuti, nuo drugio-malerijos. Geriause
bonkos—tai yra tavo apsauga
— Lietuvei tikrai iezmintin
$2.75 supamos kreses $1.25
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginnF. Ad. Richter & Co.,
gai pasielgė. Eli ! jau ne kudi
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
-215 Pearl Sir., New York.
prijims rodą, žednas, iszsygydins < i YRT1BE
Medini kėdes 50c- Pinti $1
kei baubo nesibijo,
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna proce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti
— Ne trukus velei in seno
Vyriu šutai $5. Vaikinu $4
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti juinys
vybe viskas sugriž.
Kaip Penrose reiszkia pro
Yra tai tavo inkstai.
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
Parsiduos po už szitas pre
— Delegatai antru kartu va
tini centą nuo jusu, kurs^.mogus su szeimyna
gressa.
Mahanojaus gyventoja parodo neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
žinejo m Filadelf>je reikale pa
tai užmoka ant sikio j>o keletą desetku
ke tiktai per szita menesi.
kaipjias iszgydint.
Jis drąsino mus Vientauczius
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, niecen
rapijos.
$1.00
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lieprisidėti prie atstatymo
kalboje, iszmintingais busite jaigu
— Viskas kaip isz popieros
Poni Rebecca Brenner nog 229 tuviszko
szios valstijos.
raszisite pas:
klojėsi.
W. Mahanoy St. sako; “ Pirma karta
— Ant kožno veido džiaugs
Viesza veikėja reikia teisti pradėjau naudoti Doans Inkstu pi KOENIGSBURG SPECIALISTS,
201 W. Center Str. Maiianoy City.
220 S. Eighth St; Box 106.
mas ateimusza.
pagal ta’, kiek j’s gero atliko gulkas apie du metai adgalos, tamf
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
laike jie iszgyde mane nog skaud* Williamsburg-Blyn;
New York, N. Y.
125 East Oak Str. Mount Carinei
tiems, kuriuos reprezentavo, jimo peczuose per ka labai kentėjau
Dll BoiS, Pa.- Darbai bis ir tokiu budu pasirodo, kad dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau
Ant pardavimo.
ki pradeda taisytis tnainoeia. Suv. Valstijų Senatorius Boies kad tas skausmas paėjo nog inkstu
Hotelis su septimom fimili
B. S. ezaftai dirba po 5 dienas Penrose užima aukszta vieta ir dagirdau apie geruma Doans
LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!
ant nedėlios, ale pribuvusiam pagodoneje Pennsyvanijoe ūke Kidney Pills, pastanavijau juos pa jom. Bandos atnesza $100 ant
VISOKIŲ žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, britvų, armonikų, koncertinų,
bandyti.^Pirkau baksuka Timm’s ay menesio. Y ra labai gera vieta
klernetų,
skripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, drukuojamų mašinėlių,
sunku darba gauti.
su. Jis reprezentavo juos vals
tiekoje, kurie man suteikė palengv:
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų (visų daiktų yra paveikslėliai kaip jie išrodo).
lel Lietuvio. Ant Water ir
— Czionais uliczias prade tijoja ir tautiszkame urede per nima in praszalino skaudejima.
TAUTIEČIAI reikalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas
M. J. Damijonaitį prislųsdami savo adresu ir už 2 centus markę del pačto
da brukuoti, daug žmonių pri- daugeli metu, ir tie visi metai Ant pardavimo visose aptiekost- Wrggin ulyczios New Ph la
kaštų, o Katalioga No. 7 gausite dovanai, iš kurio busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais
jima ale mokestis maža,
yra progreso ir geroves metai Preke 50c. Foster- Milburn Co. Bu del) h a. Atsiszaukyte pas;
Vienatine lietuvių prekyste Amerikoje, kurĮ IšslunChas Melavage,
— Lietuviu didelis būrelis, visai tai vaht'jai, nes tada falo, N. Y. pardavėjei ant Suv.
^Iife^lk'^^čia’visokius daiktus apsteluojant per laiškus. į visus
Contractor
(J ’1)
visi sutikime gyvena. Yra ežio pasidaugino ukeeu skaitlius, Valet.
Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:
St. Clair, Pa.
M. J. DAMIJONAITIS,
nais dvi dideles draugystes ir pramones ir turtai.
3250 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.
klobas, tai galima matyti kad
Crossets Geriausi
Senatorius Penrose daug
Naujas Adresas
Vj ra žemi ir aukrzti czerikai yriDubojaus lietuvei ne snaudže. prisidėjo prie prigelbejimo to
Jonas Ignotas
progresso Isz jo naudojosi tie daug parduodami. Visi vyrai juo.Nashua, N. II- Lietuviu mus vientaueziai, kurie gyvena reikalauja. Mada yra naujausia ii 46 22-nd St
puikei iezžiuri ant kojų. Ka daugiam
S. S- Pittsburg. Pa
pusėtinas būrelis, visi beveik szoje valstjoj ir yra jos ūke reikaujate. Juodi ir Geltoni.
Dideli Krautuve knygų, knygeliu.
Vilniaus gub.
sais ir vis pasidekavojanti Se $3, 350 ir $4 pora, pas:
Szkaplieriu, Ražancziu, Abrozeliu,
— Jau susitvėrė lietuviszka natoriui Penrose. Pirmiausiai,
gražiausios mados poperiu del gro
parafija po vardu Szv. Kaži jis visades buvo piielankus Common Sense Shoe Store •uatu, raszimo ir daugybe visokiu Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
36
W.
Center
St.
mierio po vadovyste Kun. Ty tam, kad mus vientaueziai va
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. PargabeMaiianoy City Pa Liktus dideliam! isirinkime. raszida
lo. Pirmiau tai visi turėjo eiti
mi su klausimu indekit už 2c. marke
noni visokiu vasariniu Materijolu ant sžlein Airu bažnyczia pakol netu žinotu in szia szali ir jis pripa
Ii del atsakimo, o tarnausiu ko geriau
bin visokio koloro ir žemas prekes.
rėjo susivienijimo terp saves. ž no fakta, kad jie yra naudin
da daugibei lietuviu žinumas, Jonas.
Dabar aeziu Dievui no pirmo gi iszsipletojimui szioe szalies.
Ignotas.
(ėc oą)
Sausio atpirko ta paezia airu
Tuketaccziais dirbdami fa
bažniezia, per kuria airai nau brikuose, diibtuvese, angliška
-« DARBAS DEL VISU. Bdojos isz lietuviu per ilgus me syklose ir prie geležinkeliu jie
merlkne yra limena ekllpaa del vleu o telp-gl i
1 (aviae. kam tav sunkei dirbt Ir jokio pelno lez.
tus. Bažniezia, yra muryne ir padare laug gero ežiai szahai.
neturėt; jago tik už. $30.oo gali iezeinmkyt barriete-, geras amatas po visa svietą! Jago nori
labai puikioi vietoi.
žinot kaip gali iszslinokyt barberlstss tai raJie yra svarbi dalis ežios valsti
1. SUP0WICZ1US, Locnininkas.
<yk tuojaus. Kalbame visosia liežuvluosla.
— Darbai elobnai eina, visi jos gyventoju, ir Senatorius
NOSSOKOFF’S BAHBRH SCHOOL,
1405 PENN AVENUE
P1TTSBUHG. FA.
City,
beveik dirba prie Cotton Mill. Penrose gre tai ta užtėmy jo ir
— Czionais yra 4 lietuvisz kaip Suv. Valstijų Senatorius
ki ealiunai ir 3 sztorai valgo jis džiaugiasi matydamas, kad
MAIIANOY CITY, PA.
mu daigtu.
jie ežia immigruoja.
VYRU, MOTERIŲ IR VAIKU.
— Visiem broliam Lietu Atsilygindami už tai mus DIRŽAI NUMESTI ANT VISADOSI
Capital Stock
$125,000.00.
viam pribunantiem nepamirsz- vientaueziai privalytu jam de
Surplus & Profits $238,000.00.
Bl
VI
SUS
PASTOJUS
EASTKND
I
’
ll
kite užeit pas Tamosziu Baka- kinguma ir drauge sau,patiems
NAUJAS SZTORAS.
NAUJI DRABUZEI.
NAUJOS PREKES.
M1TIVE METHODIST BAŽNKZOS
WILKES-BARBE, PA.
naucka. Jie užlaiko ezalta ge gero pasidaryti, pasistengiant,
Suvienituju Walstiju De- Viskas yra kanopigiause.
Viskas yra nauja tik sena vieta tik'naujas locninykas.
ra alų, kvepeneziue cigarus, kad j’s vėl butu aprinktas. Ta GUODOTINAS DR. O’MALLEY:—
posytoras.
geriausia arielka. Teipgi jis j e gali padalyti balsuodami
Ne galu surast žodžiu aut padekavones
geradeyste kokia aplaike mano duktė
suteiks jus visokiom paszel Lapkrityj per rink’mue už už
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
no iszgidymo jąja isz Rupturos. Septinis
metus adgalos turėjo ruptura ir mislinau
pom, darbuosia ar szeip kokio tuos kardidatue in Legieliatu jog
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
iszgidysiu jaja su pagiaiba diržo. Ban
27 WEST CENTER STREET.
šia ateitikimuosia. Geriause ra kurie prižadėjo ji prilaikyti. džiau visokius: be pasekmes. Kas diena
buvo jai arsziau Girdėdamas api juso pa
lietuviszka užeiga ant kampo
Harrison Ball, Prezidentas,
sekme gidime rupturos, ir būdama per trum
Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora
M. M. MacMillan, Vice-Prezidentas
High ir Harieon str. .
pa laika po juso apgloba, su džiaugsmu ga
už j>amestinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug draj>anu kaipo:

KELIONE

PETNYCZIA, SZI VAKARA

ISZ LIETUVISZKD
KAIMELU.

(PAINEXPELLEF

GUINAN’O SZTORAI,

Vasarinis Tavoras

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.
The GLOBES Store

Ruptura JNION NATIONAL BANK

W. Center uli,

Maiianoy

Pa.

Didelys Atidarymas!

The Bell Clothing Store,

Harrisburg, 1’11- Darbai
visai sumažėjo, dirba po viena
ir dvi dienas ant nedėlios, o
kiti szaftai visai sustojo. Pri
buvusiam isz kitur sunku dar
ba gauti.
— Diena 8-ta Juniaus per
kūnas trenke in viena stubs,
jokios bltdes nepadare, o tai
vis už tai Dievo numileti kata
likai, sako kad Dievo nėra ir
kad D.evas nieko negali, tai
uez tai Dievas parodo.

lu gal bet jog likos suvis iszgidyta ir diržo
jokio ne n^szioje suvirszum metas laiko
Szirdingoi vėlinu visiems kreiptis pas jus.
P. S.—Galite naudot mano gromata jago
kada jums bus kada naudinga. W. T. W.

Raudoni czeverikai.

Yra labai daug dar neszojami per Ne darau skausmo.

vaikus ir irergaitee. Labai puikei isz
rodo. Turime teip geltonus czeveri
kus, žemi ir aukezti.
Raudoni czeverikai del vaiku 75o.
ir’$L
Raudoni czeverikai ir pantaflai
del mergaieziu 1.25 ir 1.50
Geltoni czeverikai ir pantaflai
del vaiku 75c. ir $1.10.
Geltoni czeverikai ir pantaflai del
mergaieziu 1.25 ir 1.50 pas:

Ne naudoju peilo.

Ne trukdysiu tave nog darbo. Duosiu
tav gvarancije jog tave apsyimsiu ižgydint.
Ne sakau jog galu viską iszgidyt nes neku
ria ruptura negalima iszgidyt. Ne kasztuos tav nieko isztirinejimaso jago pryimsiu
tave gidyt tai ir duodu ant iszmokesczio.

Ira. IF. Barnes, Kasijeris.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.
-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo
'•o kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
Prisiunsk 2c. marke už knygute Daimantu Muzikaliszku inspadabinta paveikslais apie R upturn rumentu, .. enciugelu, Špilkų,
Kožnas d.ū^tas gvarantintas
nagai užmok ta preke, Szlubi(SPECIALISTAS)
įei žiedai žū«lw isz gryno au
Esplen, Pa.- Ta minėta ne Common Sense Shoe Store 158 S. Washington, Wilkes-Barre, Pa
kso ii ue brangus, kas pirks
Sziame oflise kalbasi Lietuviszkai ir
35 W.Center St
laime ka atsitiko ant boto 7-ta
avora czionais tai nesigailės
Lenkiszkai in kur visas gromatas
Maiianoy
City,
Pa
privalote adresavoti.
Juniaus Nedelioi, tai kuna su
Antras offisas Jė?-/ Washington av.
rado Seredoi 10-ta d. 3 milios
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun
no to da’g'o kur nuskendo.
Building) kur galima atrasti D-ra
O
’Malley kas Petnyczia ir Subata
Antanas Katkus prigulėjo prie
kožna nedelia.
j>etny.
W. Center Str.
ezv Jono draugystes, tai kaeztais draugo likos labai grąžei
palaidotas ant ezventu kapi
niu. Nabaeznikas paėjo isz
Kauno gub. Paliko, tėvus ir
du brolius dideleme nubudime.

DR. O’MALLEY,

□eorge Miller

Nauja

l’ierce, 1’11.- Darbai gerai
eina, jau ir antra szafta baigia
budavoti, tai darbu bus tada
invales,
— Lietuviu 4 familijos, ale
ne labai sutikime gyvena.
— Salunai jau mažinasi, ba
laisnai pabrango, pirma mokė
jo penkis szimtus dabar tuk
stanti turi mokėt.
— Lotai czionai ne brangus,
moka no 25 dol. iki septiniu
szimtu. Jagu kas norėtu dau
giau daeižinot, apie szita mies
ta, tegul raszo ant adreso:
Mr. J. Boroski
Pierce, I’ll

Rockford, I’ll- Darbai
elobnai eina, žmonių yra dau
gybe be darbo, ir tie labai nu
liude ba labai szilta, o nėra
alaus, o kurie be alaus negale
jo būti prasiszilino toliaus. i
— Lietuvei da vis sau mal
szei užsilaiko.

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

PO wardu:

"PRIEJGIAUSES
MOKSLAS
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.”
Ira taj praktiezniause
kninga kokios lig sziol
Lietuwej turėjo. Ira tejp
sudėta, jog ka tikt: j pribuwias grinorius isz Lie
tu wos gali in trumpa taj ka pats per saweiezmokti Angelskaj sziek tiek
kalbėt.
Toji kninga druczej
apdarita in Francuzini
raudona ir melina audima
ir kasztuoje tiktaj $1
ir kasztus nusiuntimo mes
apmokame.
Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausimaj ir atsakimaj del tuju
katrie nori imti* Amerikonines pilnas popieras.

Vyru ir Vaiku Drapanas,
Czeverikus ir Czebatus,
Nog

puses

lig czverties dalies žemiau prekes.

Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit paezedyt piningus.
Jago paezedisit ant siuto no 3 igi G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant
knro. Gvarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
$12,00 siutai liktai po $b,37
|
$5,00 siutai tiktai po $3,00
$11,00 siutai tiktai po $10,00
|
$8,00 siutai tiktai po 5,75
Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.

CZEVERIKAI IR CZEBATAI
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane
o paezedinsite no 50/ igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.

Joe Cohen, 27 W. Center
<
V1ENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

Jago važiuoiete in ir ua Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visos bankinius reikalus tai ateikyt* pas mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą (Tuodu vi
same lietelis randasi ne toli Kastel-Gfiraes. Jago kokis apgavikas neretu vest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone,

VINCAS RAŽUKAS.

Kožnu vyru Siutu usz 10,00 Negirdetinas <r jĮnĮ...
SUBATO JUNE 13, 1908
Iszpardavimas 10 01811U
Nog 9 isz ryto igi 10 adynos vakare duo
sim su kožnu siutu

1000 mastu perkalaus parduosim C p
mąstą tiktai už
- U Ui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p
gausite pigiau Visos jekes papuosztos supui- O| 0Q
Teipgi su kožnu $5 Siutu del vaiku duosim
kiom karunkelem po - - įPIjUU
Tegul uiekas jus ne sulaiko uog szito milDYKAI SI,50 VERTIES CZEVERYKUS
žiuiszko iszpardavimo.

Dikai $3 Czeverikus!

PAS LEO,

17-19 W. Center Street

L

j

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

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

