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Kas girdėt ? Vietoje Pinigiszkai Szelpt Isz Amerikos.
Api 300 tukstancziu žmonių IszbadejuseZmonijeJai
Užšaukė anglckasiu
apsigyvenus in Najorke kenkonvencija.
Atidarys Fabrikus.
cze baisu bad a ir varga. Ne
Scranton, Pa.- Vyrszininkai
kurios szeimyneles toja bedar
bėje vos gali ižduoti puse
dolerio ant nedėlios ant savo
užsilaikymo. Žmonis kaip mu
sės puola no bado ant ulicziu,
o ne yra kam pasiskubyt su
pagialba. Tai matote kas de
dasi bagotam Amerikė, turtingiauseme sklype ant cielo syie
to.
O ka daro musu milijonie
rei-geltonpylvei?- Ka sako
aut to Carnegie, Rpckfellens
ir kiti? Iždavineje milijonus
ant uždeymo kninginu, o žmonys myrszta no bado ir vargo.
O tai daro del savo puikumodel savo vardo, kad vadytusi
fundatorių vardu. Mums rodo
si, jog paszelpimas biedniokeliu su duona, ar norint davimu
darbo, butu reikalingesnių
daigtu, negu milžiniszki knin
ginai isz kuriu gal maža dalis
darbinyku gali pasinaudot.
Vargszas, del kurio badas
spaudže vydurius, kuris mato
kaip jiojo pati ir vaikai dings
ta no bado, tas isztikro ne yms
kninga in ranka. Kaip jis ga
Ii su skaitymu užganadyt pylva, kad jio pylvas provijesi
duonos! Juk tiejei milionierei
verti pagyro, nes turėtu dydes
ne garbe, jagu remtųsi ant
meiles artymo.
Tame pacziame Najorke ir
teip smertis smaugė kas mene
sis po 2,000 vaiku lyg 10 me
tu iž stokos czistc oro, kur sukimszti nekurtose vietose kaip
sylkeė baczkoje, c jagu da ba
das prisideda, tai gyva paviet
re!

Kompanijos geležinkeliu ir
dydeles korporacijos paleis
savo dirbtuves. 2 milijonai
žmonių gaus darba. Republikonai stengsis sumuszti
kandidata Bryan.

No tos valandos, kada aptaiki nominacije ant preziden
to Suvienytu Steitu ^Viliamas
II. Taft isz szalies republikonu, kas diena turėjo rodą gelež
keliniu kompanijos irtfabrikan
tu kaip cze padaryti, kad Taf
ta iszrinkt o Bryan.a, demokra
tini prezidentą ne daleist,
Ir kas isz to iszvyko, tas, jog
visus faluikus atidarys ir pra
sides visur darbai. Užstos tokis
gerbūvis, kokio da ne buvo
Amerike ir niekas ne pamena.
Visi geležkelei priims visus
žmonys prie darbo kati uos bu
VO atstatia, jog ne vieno ne pa
siliks be darbo tiktai gal to
kie, katrie ne norės dyrbti.
Vietoje mest dolerius ant po
litikines agitacijos, tai duos
darba del visu tu katrie gales
votavoti.
Apart to, jog užstos darbas,
atpigs kuras, anglis, mesa, myl
tai ir tt. Mokestis pasikels del
visokiu darbinyku ir užstos
tikrai geri laikai už republiko
niniu laiku daug geresni, ne
gu kada aprinko McKinley po
sunkiu laiku užstojo.
Danesza, jog geležkeliu kom
Lenkai turi neprigulmingu panijos ižduos mažiause 2C0bažnycziu api 50, džiaugėsi, milijonu doleriu ant pagerini
ba žyno, jog tai yra juju, visi mo savo keliu ir del darbinypradėjo suprast, jog del tokiu k u; statys naujus dypus, nau
airisziniu vyskupu ne apeina jas stacijes ir duos darba del
ižganymas dusziu, tiktai tuju
daugybes žmonių, kokie tik at
dusziu dolerei.
siszauks.
Ir skelbe darbdavei,
Lietuvei ir suprato jog ne
jog
tokis
spasabas daug geres
yra teisybes pas tokius patriki
nis
ir
praktieznesnis
negu gata
nius vyskupus, o ir patis persi
tikrino kaip ana Shenandorio vus piningus mėtyt del gavi
Lietuvei no kuriu iszpleszi tur mo baisu.
ta ant keliolekos desetku tuks
Badai manažierei kompani
taneziu ir ant galo praszalino
jų del Tafto pribijo, jog teipo
kuninga milema no visu Guod
Kun. Abromaiti! Kur teisybe? -gi tiesos ne paveliję tokia
Tiek padėjo storones Guod. milžiniszka daugybe sudėt pi
Kun. Abromaitis ir kada vis ningu, kaip tai buvo priesz
ką užbaigi, liepi iszeit. Ar-gi rinkimą Mc Kinleyjaus, kada
tai ne antikristaus darbas? sudėjo net 7 milijonus del
Szelauk su tokiu paredku il kasztu politikos.
Randas Suv. Steitu, kad
su tokia teisybe!
szelpt Taftui, steluoje kelis
szimtus vagonu geležkeliniu
Pranešimas
Knygų pirkėjoms ir perkup del Panamos ir padarys viso
ežiams, duodame žinoti, kad kius pagerinimus Panamoje,
mes vieką iszparduosime už pu kur dyrbasi kanalas ir tai da
ee prekes. Knygas isz musu priesz rinkimus.
Katalogo imant kiekvienam
Visi darba turės,
kostumerui atiduosime už puse Pas visus piningai skambės,
prekes, popieras groma'ome 38
Tegul partijos peszasi,
gitunku už 650 100 arkuszu O žmonelei isz to džiaugėsi.
ir su konvertaie. Perku pcziams
knygas duosime ko ne už 4- ta
dali tik; o 1,000 popieru už
PUIKEI APDARUOS
$5. Abtozeliai ir altorėliai už
labai pigias prekes. Adresas: MALDAKN1G0S
M Zukaitis,
^0.4701 Aukso Altorius ekuriin?
227 E Main St.,
apdaru, apkaustitos ir auksinti kr<
New Britain, Conn.
Mztai, apwalais kaupais.
$! .0l
Teipgi parduosime drukavo <0.4705 Mažas Naujas A u k so Al
jama presą, 1 Gordon”. 9x13 torius skuriniu apdariu, apbausti
tos ir auksuoti krasztai su apwalai1
ir litaras jagu reikalausite.
kampais

KOŽNAS RASZO GEOMATAS..
Bet jago nori- raszit gromata ant puikiau
si os popieros kokios lig sziol da ne esi uni
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertoin
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.
Prisįunsk 25/. o aplaikyši surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Labai puikus. Adressas:

D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.

.

,

.

.Vo.4702 Aukso Altorius szagrim

nu TAI WTENATINI8 LAJKRA8ZTI1, TIRBAJ LIETIWIBZKA8 ATT IWOTO
■ URIS 5BZEJNA >U KART* ANT II9KL9B.

Raszant gromata in Rediste uždekit izitoki adresa:

KASZTUOJE
ANT METO $2,50.
D. T. Boczkauskas,

r 520 & 522 W. South Al.

■RPR8ENT8 THE INTERESTS OF NEARLT ’60,000 LITHUANIANS RESIDING IN
THE UNITED STATES.

f 520 & 522 W.South Al.

Du—kart Ntdelioii iBfkrMBtifl

anglekasiu unijos užszauke
konvencija arba seimą, kurie
a<s bus sz tam mieste 12 d.
Oktoberio, ka la bus apsvarsty
ti dalykai kaslink nauju reika
lavimu ir padarinio naujo
kontrakto su kompanijoms.
Dabartinas 3 metu kontraktas
iezeibaigs 1 d. Aprilaue atei
nanti meta.

Nuszove girta tęva.
Delmont, N.J - Papikdintas
iez naminiu ergeliu, Amous
Polliamus
ukinikas norėjo
nužudinti savo pa ežia ir ket
verta vaiku, bet pats buvo mil
tinai paszautas per vyriausia
dūk:ere Elena. Padūkins ūki
mnkas buvo priesz tai eakiae
kad iezžiudine visa szeimina
apie ka dažinojo vyrausią dūk
te. Polhsmvs grižas namon
girtas, paėmė kirvi ir užpuolė
ant savo 1G metu senumo
dukrukes Sarah baieei jia su
žeisdamae, po tam ėjo trepaie
ant vyrsziaus tu miel ių užpulti
ant savo paczioe, tame laike
pasirodė Elena su revolveriu,
szove du kartus padedauia tęva
ant vietos.

Eksplozija kasikloje
užmusze septinis.
Williamstown, Pa.- Praeita
Sereda tuo jaus popiet pasidarė
eksplozija gazo Bear Valley
kasikloje anglus ir septini
vyrai tapo ant vietos užmuszti
o asztuoni maž- daugiaus pa
žeisti ir apdeginti isz katriu ir
keletas da mirs. Visi nelaimin
gi vyrai esą amerikonai.
Priėmė kataliku tikėjimą
Philadelpira, Pa.- Trys zo
koninkes episkopalinio tikeji
mo priemi katalikini. Arcivie
kūpąs Ryan pats priemi in ka
taliku bažnyczia.
Szaudo be balso.
Laikra^zcziai pranesza, kad
New-Yorke di.ro bandymus
su nauja patranka, szaujarezia
be balso. Ja sumanė sūnūs gar
saus Maksimo. Tam tikrais
prietaisais jis neduoda orui
skubiai iszsivtržti iez vamždžio
ir bal o jokio nebūna. Ta-pat
Pzradima jisai žada pritaikinti
ir prie szautuvu, kad ir tie ezau
tu be balso.
I.zradejee pripažįsta imas
ant saves.didele doriszka atša
ki mybe, nes su jo iszrastu
szautuvu galima bus visiszkai
neatkreipiant atidžios szaudyti
in pi a inanezius. Anglijoje ki
tas iszradejas, tūlas Simpton
sako lezrades elektriszka pa
tranks, kuri gales szaudyti
granatomis, sveriateziomis su
virszum 60 pudu ir galės lėkti
teip toli, kad isz Paryžiaus ga
Įima bus ėzaudyti in Londoną.
Ta patranka busiąs paskutinis
iszradimas artilerijos techniko
je, arba kitais žodžiais sankant
žmonėms naikinti. Ji szaus be
durnu, be bako ir pigiai kaez
tuosianti.
Paskubinkite nusipirkt
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
Verte Imi Fracuilsiko
KUN. DR.

M. JI ODYSZ1US.

Pasiskubynkite nusipirkt, o
skaroje apdaritoa, apwali kamoai
auksinti krasztai, lavai puikei isz gausite tiktai pas Iždaveje
marginta su auksinams kwiatkoiw
labai puiki kningele
. $1.26 tosios kningos po adresu:
D. T. Boczkauskas,
SO.47Q3 Aukso Altorius minkszb
apdarai, auksinti krasztai ir apwaV
Mahanoy .City, Pa.
kampai, auksuotas križius, par&^za:
Piningus $2 siuskite Reir puikei iszmarginta
. §1.5(1
So.4700 Aukso Altorius apdarit# gistravotoja groraatoje, ar per
su baltais sloniaus kaulais, puikai “Money Order” kuri nupirkite
abrozelis isz oeluloidos, B sidabrisi
medalikaifi ant Isnougelia, auksini ant pacztc, in prasta gromata
kraistai^ jgjąadjįaiki knįg‘*Ld .5d indekite ir prisunskit.

ISZ ROSLTOS, LIE<
TU VOS IR LENKIJOS.
kunigu perkėlimai.
Kun. Vytu vys perkeltas isz
Kalvarijos Vieksztnnosen, kun.
Vilūnas- isz Viekszniu Kalva
rijon, kun Barauskas- isz Kad
viliszko Naujojon Zagaren,
kun. Steikunas- isz Naujosios
Žagarės Radviliezkiu, kun.
Kuibis- isz Viduklės Plungen,
kun. Balandis- isz Plungos
Viduklen.
keidanai iszdegiI-z Kauno dae na žine, jog
miestelije Keidanuose sudi gi
70 namu ir 60 kit >kiu triobu
Sudegi monopolinis sklodas.
kaszaraižemeargiu, namas mies
tiszkas, žydumaldnamis. Apde
gi bažuycze, pacztas, kaszarai.
Ugnagesei pribuvo isz Kauno
ir Sz:auliu.

llusijoja pavojus bodo
lUprezentantas ministerio vi
doriniu reikalu prisipažino
sziomi dienomi Durnoje, jog
asztuoniolekose
gubernijose
grasina szia žien a badas iez
priežastes ne derlingumo.
Tosia ezalisia isz trijų daliu
pasėtu kviecziu, dvi suvis din
go pietiniame distrikte. Pustre
ežio milijono desetinu likosi
ne apsėtu, nes ne turėjo su
kuom sėti. Sziltas lietus Sėjos
meneeije biskuti žieminius pa
sėlius pataisi, vienok bus rei
kalinga paezelpa rando. Ypa
U žigai ant apseymo rugiu, kvie
ežiu ir perlaikimo gyvuliu per
žiema.
Atstovas Dmovskis turėjo
prakalba Durnoje
Luke rodos Durnoje api yž
da ministerijos npszvietos, at
stovas Dmovskis turėjo prakal
ba mokyklų rando politika ir
pasaki, jog rusifikacijos politi
ka iezvere veiksme demoraliza
cijos ant jaunumenes mokslisz
kos, pakurstidama tame neapi
kauta ant Rusijos ir prie vis
ko, kas yra rusiszko. Del togi gali staezei pasakyti, jog ru
siszkos mokyklos Lenkijoje
yra prie-z randiszkas, tas ne
prisidės ant sutaikos Rusijos
su Lenkije ir Lietuva, tiktai
padidis neapikanta priesz ran
d a.
Dydele

eksplozije mai
nose.

Yusove, pietinėje Rusijoje,
priesz keletą dienu buvo dyde
le eksplozije anglekasese per
eksplozije gazo ir lig sziol da
ne iszemi 50 darbinyku kurie
jau turėjo dyngt per užtroszki
ma ar sudegimą. Lig eziol isz
emi 200 negyvu teip apdegu
siu jog ne galema pažinti.

Nauja skole Rusijos
Ministeris f nansu rusiszku
Kokovcev, ant tikro noii gaut
pasiskolyti piningu isz užrube
tęs ir jau isz Anglijos ir Fran
euzijoe gavo paskolintojus pas
Rodszyldus Londide.
Dabartės geriauses laikas
skolyti del Rusijos, nes krcdi
tas auga ir verte popieru paei
kehneje.
Ne senei Vieszpatiszka Ro
da iezdavi kancesije ant dirbi
mo geležkelio per klonius Do
no, o tos Kėlės kaeztuos suvirsz
50 milijonu. Koncesije gavo
si in rankas sindikato suside
danezio isz penkių franeuziniu
banku.
Tiespanaszei paskole isznesz
230 milijonu doleriu ir bus pa
versta ant reikalu armijos dir
bimo geležkeliu ir kitokiu, re
formų katros bus nutartos Du
moję.

Mahanoy City, Pa.

Metas XXI

Žadžiunai.
Žmogus loGmelu
Slavikai.
Crazietoje “Ru-koje Slovo”
(Szauliu vals ). Isz 1 ir 2
(Naumiesczio apskr ). Gegu
randame žinute api žmogų, ku
birželio men. diena nakti Ža- žio m. 31-ma d. keletas girtu
ris dagyveno ne girdėtino am "f- Bil’Žili, Panevėžio pav. 28 džiunu deszimtininkas (bobi- vaikinu ėjo iez bažnyczios na
žiaus atstaunas vakmistras An Gegužio cze pasimirė vienas hs) V. Valantinas paszove sa mo ir ant kelio pasitikę ukinin
isz turtingesnių ir plaeziai pa vo sodžiaus ūkininką Lauma ko Petraiczio tarnaitia kuria
drius Szmith.
Akyvas yra gyvenimas tojo žįstamas ukiįlinkas Lukoszius ki.
jie labai sumusze ir m gerkle
naujo Matuzelio, paremtas ant Kazunas isz kaimo Geidzunu
Deszimtininkai su sodžių žemiu pripylė, kad negalėtu
randavo patvirtinimo. Užgyme susilaukiąs žilos senatvės apie jau seniai dalinejasi, o galo nieko pagelbon pasiszaukti.
Nelaimingosios
mergaites
mcnesije rugsėjo 1772 mete, j 75 metus. Nors jis begije pas vis nėra. Jau kelinti metai bus
o mete 1796 už vieszpatavimo kutiniu 20 metu giveno mieste kaip teismas pripažino jiems gyvybe esanti paojuje, isz vai
Katarinos II inžengi in vaiska. liję Biržos bet priesz smert ir bendras ganyklas; paskui uki kinu kaikuriuosaresztavo.
Turiu pridėti, jog Slavikuose
Eminejo dilybas Vainose už savo testamente reikalavo kad ninkai padavė de zimtininkus
Napoleono (franeuzroeti) 1812 butu palaidotas ant kaimo ka teisman už kelia, kuris ant šie labai prasiplatinusi girtuoklylig 1814 persineje vainoję 18- piniu Geidzunuose, szale savo nos nuo senovės yra. Vals- be ir paleistuvyste. Czia yra
4 aludes ir monopolis, o. kiek
31-1832 trauki ant vengiu pirmos moteriszkes, kur jis pa cziaus teisme deszimtininkai slaptu smulkliu yra, tai ir eun
state,
dailia
Kopliczia
ant
at

met. 1848 per sevastopoline
buvo prakisze, bet žemiecziu ku suskaityti. Juk policija ta
vaina 1848 jau turėjo 105 me minties jos, priesz persikelima virszininkas atmainė nuspren viską gerai žino, bet nieko ne
sako.
dima.
tus. Turi popieras, kurios pa in Biržus.
Jis givendamas miestelije in
Laikraizczius nelabai kas
rečio jojo gyvata
Dabar sodžius nebeduoda
436 metinis žalnieris turi 40 gijo daug prieteliu netik tarpe kelio deezimtimnkams per lau teskaito.
m dėlių ir orderiu,- tame skait savo žmonių bet žideliai godo ka in bendrąsias ganyklas; iez
Krekenava.
lijiszv. Jurgio visu lypsniu. jo ji ir laike laidotuvių in to vėl kilo vaidai.
(Pan. ap) Geg. m. 26 d. Nau
D i orderiu aplaiki už apsau Geidzunus laidojo didelis bu Sekminių nakti Valantinas jaeodyje pasikorė 20 metu mer
goyma no smert du vyresnius, ris netik kataliku ir kalvinu, bendrososia ganyklose ganė gaite, labai dora, bet serganti
kcnlr.i admirolą Nachimova ir bet geras skaitlis žideliu pali- arklius. Tuo tarpu atėjo inge religijos manija. Jai vis maty
dėjo 29 diena tapo palaidotas re Zadžiunu vyrai ir puolė davėsis, kad negalėsianti savo
jei arčia Kolpakovski.
Xo meto 1857 Szmitas pra ant geidzunu kapiniu su dve prie Valanti no tauszti. Valan gyvenime atitikti tikroje savo
de o gaut emeretura po 1.200 joms misžoms, kurios buvo lai tinas ezauke: “Nelynskit, ezau pafzaukimo. Pavargusi kele
rupliu ant meto. Užiaszytas kytos jo pastatytoj kopliezioj. siu.” Anie lindo tas izove. rius metus beabejodama, pa
Dabar Laumakye serga, o Va sidare sau gala.
k-ęaliezkuoee rasztuose už palo
lantinas kalėjime sėdi.
■i grenadijera. Babai iszrodo
Antra Sekminių diena uki
'’.ii labai smagus, skaito be aku
ninkas Launavckas su savo
loi'iu, Dabar atliko pekszczes
vaiku primueze in ju sodžių
ketone m Petersburga kelole
atėjusi deezimtininka (bobih) Atkerszininias garnio.
ka, myliu.
Ant kluono tūlo gaepadoriaus
Jookima Kuezli.
Landsberge prie upes Vartos
Užpuolimas ant pacztos.
Vokietijoje, turėjo lyzda no
Panevėžys.
Srietenskas.- Netoli Striedvieju metu garnei. Szimet eu
Gegužio m. Levenyje netoli nūs kaimynu indejo in lizdą
teiffiko piktadariai užpuolė ir
Pine vo atrasta nuskandinta žąsies kiaoszia isz kurio iszsi
ap-plesze paczla: sužeidė du
moteriszke. Jos sijopas užvers Kai,-žąsukas. Tris garu:"’.ai 'r z
paiatalijonu, atėmė keturis
tas jai ant galvos- ir—pridėtas- Vienas^zaswtais lyirKBtirai terp ’
maiszelius aukso, kuriuose bu
akmenų, kad ji negalėtu iszsi saves gyveno. Patinui garnui
vo 67.125 rubliai.
kelti in virszu. Lavonas gule matomai cyplis nepatiko, ant
jo ant kranto 6 dienas. Gydy kart lyzda apleido ir sugryžo
Vėl dvaru Straikai
tojas ir tardytojas sako, jog už keturiu dienu su ketureis
Kijevas.- Kaikunose Kijevo
Lukoszius Kazunas yra vel nu Gandintoji buvusi pirma už k itais garneis. Garnei apsėdo
gubernijos vietose valetiecziai
apie lyzda o ne trukus visi gar
vėl pradeda neberimti, ima tas paminavojimo už tai, kad muszta o paskui inmesta van nei užpuoli ant garnienes sedin
straikus kelti dvaruose. Aresz jis neturėdama gero mokslo; denin Tolinus paaiezkejo, kad tęs lyzde ir užkf pojo jaja ant
tuota 24 valstiecziai kurie me bet- gi pasirodė sugabesniu ir moteriszkes pavarde Vežiene, smert, paskui iszmete jaja isz
Panevėžio miesto gyventoja.- lizdo.
gine keliuose dvaruose sustab naudojos tais laikais. Keletui
Vežiene paliko dvejetą mažu
metams
prabėgus
po
baudžia
Nelaime kasikloje |
dyti darba.
vai, jis patemyjo, kad ukinin vaiku.- Piktadarys, girdeties,
Prūsuose.
kams yra labai reikalingos ma buvęs suimtas, bet... vėl paleis
Cukrus ir žibalas.
Seredoje kasikloje arti Bor
Labai reikalingi kiekvie szinos linu minimui, tai jis bū tas. Tos baisios žmogžudybes beck miestelio pasidarė baisi
nam žmogui daiktai, bet jie dams sugabus amatnikas žie priežastis esą pinigai. Nabaez- eksplozija dinamito. Vieniolika
yra apkrauti Rusijoje gana mos laike pradėjo dirbti tas ninke už parduota žeme gavu darbininku tapo uszmuszti o
dideliais mokesniais (akcizu). maszinas ir pardavinet apilin si keletą szimtu rubliu kuriuos asztuoni kiti mirtinai sužeisti.
Bet jei tik fabrikantai nori kiai ūkininkams. Begyje kele prie saves laikiusi. Žmogžu
Persu revoliucija.
szvežti užsienivo en cukraus ar to metu jis pridirbo gera skait dys kaip parode jos vaikai, ate
Persijos
revoliucija netik ne
jes
vakare
ir
iezvedes
ju
moti
žibalo (karoeino) tai gali vežt liu ir niekurie ūkininkai patis
simažina, bet kas karta eina di
na
pasivaikszczioti.
Vežiene
pradėjo
sau
pasidirbti.
Vė

kiek tik nori be jokio akc'zo.
dyn, Sulyg telegrafo praneszi
Vienas fabrikantas nedidžiai liaus jis patemyjo, kad žmones buvo naszie o szis ketines ja
mu, medžilisa (persu parlamen
senai praneeze akcizu vyresny turi važuot toli in maluna ko vesti, teip kad jin nieko blogo
tas) esąs patrankomis suszau
nusitikėdama
iszejo
su
juo
ir
kias
2
milias,
tai
jis
pastati
ir
bei, kad jis ketinąs iezvežti
dytas ir su Ilgintas su žeme,
iszejusi-sutiko
tokia
baisia
mir
maluna
del
parankumo,
savo
Persijon 30,000 pudu žibalo.
ti.-Tardymas galutinai da ne ezachas noris galutinai pa
Atlikus visokius formaliszku kaiminams ir matydama uždai- pasibaigęs.
naikinti konstitucija ir iszmus, jam buvę leista žibalai be tame. Tris vyresni vaikai
vaikyt atstovus, isz kuriu ke
letas jau suimta; pirmeiviez
gabenti, ir jis už tuos 30,000 Motiejus, Petras ir Jonas jau
Skapiszkio.
ku laikraezcziu redaktoriai ir
pudu akcizo, vadinas nemoke buvo priaugia ir didelia pagel
Valscziaua rasztininkss S. tik gi persekiojami, vienas isz ju
ba
buvo,
nes
su
maža
szeimina
jes.
szacho paliepimu kalejimi, už
Praėjus kiek laikui, akcizo galėjo ūkia ir melniczia apžiu ras lietuvis, bet neikiek nege- smaugtas. Revoliucijonieriai
agentai sužinoję, kad žibalo ne ret. Už keliu metu patis žmo resnis už rusa; be lublio val-zi taip pat smarkiai organizuoja
veže Persijon, bet tik.. Petrove nes pradėjo reikalaut kad intai cziuje neatliksi ne mažiausio rei si, ju skaiczius kasdien auga
kan. Sukruto-eujudo dirbt, sytu vilnoms karszt maszinas, kalo. Mokytojas irgi lietuvis, didyn ir žada nenusileisti, ture
bet ka jau bepadarysi, žibala kurtas teip-gi in trumpa laika bet visai kitas žmogus.Jis nesi ties lig paskutinio kraujo la
s zo: neduoti atimti isz žmdhiu
buyo iezparduotae senai iržuvo intaise. Dalykai begyje keliu
gaili nei sveikatos, nei darbo, konstitucijos; jie iszleide atsi
metu
ėjo
labai
gerai
ir
Luko
tiek akcizo. O akcizas juknie
szaukima, kuriame kvieezia
ko sau uždedamas.... tik 60 szius Kazunas pradėjo mislyti kad tik apszvieeti musu vaikus- persus numesti szacha nuo sos
kap. ant pudo.Taiir pasipelne leist du jaunesnius sūnūs ir Užtat ne stebėtina, kad mokyk to. Buvę revoli’cijoneriu su mo
mokslą Mikola ir Lukosziu, kloj prie jo tiek vaiku prisi- narchistais susirėmimai. Esą
pirklys 18,000 rubliu.
apie 200 užmueztu ir daugybe
bet Mikolas buvo silpnos svei kimezo, jog ir vietos neyra.
sužeistu. Miestuose sankrovos
Kėdainiai.
katos ir jau 14 metd tai in
uždarytos, telegrafo ir telefono
(Kauno g). Kėdainiuose ki Gimnazija buvo per vėlai, tai
Szilavotas.
vielos nupjaustytos, gatvėmis
les gaisras, kuris sunaikinęs ant galo leido jauniausi sunu
(Marijamp. apsk.). Nakti isz vaikezeziojanezios ginkluotos
apie 130 triobu; esą nemaža Lukosziu kuris pabaigtas 6 Gegužio m. 13 in 14. tūlas žmonių minios.
kliasas Mitaujos gimnazioj isz
nuostoliu.
važiavo in Amerika kur ir szia piktadarys Simonas Glatnba
Kareiviu inaisztassu savo sėbrais užpuolęs ant
dien
apsigiveno
Shenandoah,
Viename
Turkijos mieste ka
Gydytojai.
Pa. ir pabaigiąs mokslą aptie ramaus Szilavoto ukiniko Jono reiviai pakele maiszta. Maiszti
Vokietojoje yra 4 gydytojai koristes uždėjo aptieka savo Marazo paežiam
inmigy.
ant 10 tuketacziu gyventoju. Shenandoah Pa ir begyje pas Piktadariai iezmueze langa, ninku esą apie tūkstanti žmo
Lietuvoje miestuose iezpuola kutiniu dvieju metu uždėjo ki pradeje szaudyti in vidų, nių Jie reikalauja paleisti juos
vienas gydytojas ant 1580 gy ta aptieka Mahanoy City Pa reikalaudami 50 rubliu. Maty namo, nes ju kareiviavimo lai
ventoju, o sodžiuos vienas gy Nabasznikas Lukoszius Kaziu damas pavoju savo gyvybei, kas pasibaigęs.'
nas paliko savo vaikams ūkia
dytojasant 2448.
melnyczia maszinas ir 2 na Marazasjiezsiuntes vaikus pas
— Parmoj (Italijoj) Kilo
§ Isz Liepojaus Palangon mus miestelyje Biržuose. Vires kaimynus, bėgės pats pro duris, valstiecziu straikas, prie kurio
intaisyta ir jau pradėjo vaikez n:s sūnūs Motiejus turi nusipir bet užpuolikai pagavę ji ir eu prisidėjo ir miesto darbininkai
czioti automobiliai. Pirmaeai kias ūkia Kurlandijoj arti musze. Pakol kaimynai pri Vyresnybe malszinanti, bet nie
Schoenbergio, o Petras Jonas
automobilis nuveže 17 žmo ir Mikolas pasiliko prie senos buvo, ple'zikai ir pasislėpė. ko negalinti padaryti- etraiki
nių per 3 valandas. Dabar bus teviszkes Tegul ilsiaii leng Marazas dabar sunkiai sergąs, ninkai tvirtai tu risi, nepasiduo
lengviau nuvažiuoti kam rei vini žemele ant jo kapo.
teip kad nėra žinios, ar beisz da. Ant lauku ir mieste dar
kiant Palangon.
bai sustoję.
Biržietis. gye-

Isz Lietuvos.

(sz visu szalu

APIE VAIKU
BAUDIMĄ.

žiūrėtojas.
Ignatelis norėjo atsakyt, jog
už Szimuka, nes bobuke dirste
Įėjo ant jo piktai ir liepe tilet.
Daugiau jau niekas ne klausi
nėjo jojo ko jam teip nubuo
du, nes visi ir buvo nusiminė
nes patįs ne žinojo ko.
Iszejna kas Utarninka ir Petniczo .
Tuom kart Szimukas iszgui
prenumeAata kasztuoje:
tas
iez grinez:os ėjo nulenkiąs
AMLRIKE— Ant clelo meto $2,50
ant puses meto
1,25 galva nežinodamas kur kojos
ant ketverczio meto 65 jin nunesz.
Ejdamas teip ko
EUROPA-Rosije
$3,50
nia
visa
diena
prisiartinvo
Angliję ir Szkotije 15 sh
Prusus
15 mi prie kokio tai La’melio. Pake
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda" liję susitiko su kokiu tai sene
maitinosi ubagysta.
AMLRIKE ANT METO..... L......................... $1,00 !u, kuris
ANGLIJĘ....... ............................ ....................... 7 Kb
Susipaž
;
ne,
atbuvineje kelione
p,U SI S..... _.................................................... 7 ,nr
llOSSlJE..... .......... .................. _........
$1,50 abudu, apsakinedara ivieus ki
KAS UŽSIRASŽO “SAULE” IR “LINKSMA
tam savo gyvenimą. Teip ėjo
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
on
kaimo in kaima.
AMEBINE.......................................
$3,00

kas ejdamas pirrnin, o sena?
Motiejus su kuningu pasiliko
paskui, pradėjo kalbėtis pati
kei:
Daugybe žmonių mano, kad
— Pasakyk man, kalbėjo
jeigu nori iszauginti vaiku ge
kuningas, ar isz tikrųjų žinai
ru, doru ir protingu žmogumi,
jog tai tavo anūkas? Juk jisai
tai reikia kuotankiausiai ji
kitaip vadinasi, kaip tu.
bausti- muszti. Daugumoje
— Tuojaus pasakysiu.- Ant
Lietuvos
vietų pas žmones net
grabo radosi mažas medinis
patarle
yra:
“Nemuszi vaiko,
Trentono
garsinga
pecze,
križelis ant kuriuo yra paraszi
ta Maryona Heivosziene, pati Czion daugiause alaus ižgere vaikas užaugės tave musz”.
Bet jau, Dieve, saugok kiek
abeeze;
Motiejaus Ratajaus, gymus
viena,
kaip tai negražu ; kada
1704 mete o numirė 1835. Tai Ir kada sumiega paukszczsi ir
sūnūs
nenutyli
tėvui, arba, kas
žverei,
k
mano pati.
labiau, kada drista “pakelt
Tada
daro
klyksmą
Lietuvei!
Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasaulį knygas.
— Nes vaikinas vadinasi
ranka ant ’evo”. Užtat gi dau
Plovoje, sunku klausyti,
NAUJA paskutinė 100 tuksiančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
Ratajus o ne Haivoszas per
O da sunkiau, kaip pradeda guma tėvu, idant iszauginus
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsitauke kuningas
vaika tikrai geru žmogumi,
su peileis badyti!
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
— Sztai apie tai noriu kai
kurs gerbtu senatvėje tėvus, už
Jau ka gere, ne gana,
bet, jegamasteli, jog asz dir
ROSSIJE................ ..........
—............ $1,50
kuri uebutu tėvams gėdos
ANGLIJOJ....................... ................................. 10 8b
V.
VADOVAS IN SVEIKATĄ, parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
bau jaunystoje naujus ratus Kaip meitelei susikruvina; prie'z žmones, baudeti žmonių
Sedomije
darosi!
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauso sergantiems.
Geradejas.
del vežimu, tai antkainio mano
Priek tam pilnai užsimokeja
pagyrimą tu tėvu, kurie nesi
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisorgt ii, bet ir daktariškam mok
Vienas
ant
kito
varosi!
skaititojei, kas metas aplaiko
sle apsišvies, o ir žinosi kur ir'kaip išsigydyt sergantis. ,,Vad. in Sveikata* ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
Greita praejtinejo kaimus, Mikoleli pavadino Rafaicziku,
gaili
savo
vaikams,
nei
rykszveikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
Ne dyvai, jagu pasigėrė,
dovana puiku Kalemlori.
ba senas Motiejus turėjo daug o in koki tai laika žmonis ir už
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.
ties nei lazdos. Tankiai Balt
Tai
ir
už
gynklu
tvėrė!
prieteliu.
Visur
jin
ezirdingai
miražo
tikra
pravarde.
ENTERED AT THE MAJIANOY CITY
K AD VADOYrAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską
rus
pagiria
Joną,
kad,
girdi,
Gere vyra’, vaikai ir bobos,
PA. POST OFFICE, AS SECOND prijiminejo. Iez to nemažai ste
—
Ha,
gal
but,
kalbėjo
ku
galėsi
atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
musza
vaikus
fa
;
mueza,
tur
CLASS MAIL MATTEIl : : : ; ,
bejosi Szimukas, jog seni dau ningas, galime persitikrint isz Dreiverei pristato raugalo vy- but, bus iez j i geri žmones.
'markėms prisiuntimo kaštus.
sados;
JEI TEIP SERGI, kad bo tiknj genį vaisliį ir bis SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS
giau paguododavo ne kaip ga knygų bažnytiniu. Nes paša
Taip mano apie vaiku isz
N. Y. MEDK AL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame
lima buvo to tiketys. Kada kyk man ar ne atneszi geru Ne tik alų ir arielka riaukė, auklejima tėvai, ypacz sudie
darbuojasi daklarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
Vyrai bobos ir vaikai trauke;
teip ejdami kelioleka dienu, naujenu ?
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus, per laiškų.
ežiai.
Viską maiszo,
Kad apsiima, tai irjšgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunos nuo visokių ligų.
APRASZIMAS ISZ TEBIRIO Szimukas užklausė:
—
Nieko
["gero,
o
ta
ka
ft
Tuotarpu gi kai- kurie mok
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir pasiliptas užsikrečiamas išgydo;
ATSITIKIMO.
— In kur tai mane dėduli nesziau tai atiduosiu jegamas Kol smegenių ne sumaiszo! slo vyrai parasze net knygas
tai liudija pačių gydymų laiškai, palei daleidimų iŠ daugelio talpiname nors keletu.
vedi, kaip man rodos tai ejna ežiui vt lauš ant keturiu akiu Kas diena dreiverei važinėje, aj ie vaiku auklejima, iszvad
Perdėjo F. W. S. B.
Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
In kožna narna raugala parda
Ilgai sirgias inkstų
Išgydyta nuo užDėkingas esu už vaisius, ku
me in muso kaima Boba!
ba turiu tomis dienomis labai
žiodami,
kad
vaiku
muezimas
vidurių liga, skaudė
sendintos
ligos
rio mane išgydo nuo abelno nusilp
vinėję;
Pf griebdamas Ignoteli už
— Teip, tai yra kaimas Bo serget's.
nėjimo irjaunystės gy venimo klai
j i m o kojose, ranko
skausmingos
mė
ne yra geru daiktu, nes, anot
dų nors butų sarmata aproikšt vi
Po dvi, tris baczkeles,
se ir sąnariuose plau
raukos, paėmė už kaklo ir bu ba, atsake senukas.
nesinės,
baltųjų,
sa buvusį nelaimingumą, bet veju,
tai
tik
žemina
vaika,
kaipo
Kada inejo m klebonija, ku
uciu -nesveikumųir dieglių, viduTai kur-gi ne nusiles.
cziavo sžirdirgai, o vaikinelit
— Ne, na, Motiejau, ar ma ningas atidaręs duris prie savo
kosejimu su skrepruose ir si runose ki
O ka, Trentone dyrba genii, žmogų. Apskritai, jieiszvadžio
btcziavo adgalos negalėdamas ne tik adgalios ne vedi pae mo
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
lti daktarai noįstenja, kad muszti negalima netik
miegstubos tare in Szimuka:
kiem be pašaukimo daktarams
Išgydiias dėkingas
Tai ir užaugo ragai; I
| go išgydyt.
atsiskirt tcg jojo,- Lz lange czeka?
pinigų bo naudos numėtytų. Da
vaiku,
bet
ir
suaugusiu,
nore
ir prisiuntė paveik
—
Czionais
sunau
nog
szios
bar aš esu sveikas ir drūtas ant
Agnieška
Daškeno
Gerkite,
muszkites
ir
provolio motina Igntcio žiurėjo per
— Ne, nesibijok, ne nuve
slą.
visų dalių Mino - jus vardą visiem
ir už didžiausius prasikalti
New Rockford,
N. Dakota.
dienos
gyvensi.
Busi
nuolatos
kites,
įgarsinsiu
taikydamas
pagodong.
Juozas
Nikelis
Įauga ir ' szirdingas skausmas siu ba tas rnt niek nrpneiduo
ant mano paszaukimo, o už tai Paskutinio galo graibstykites, mus.
S. A. Kardulis
251 Cypres avė.
Johnstown Pa.
spaudo josios ezirdi, ba ne ga tu.
I 719 O'Fallon st.
St. Louis, Mo,
Bet
praktika
vifgi
parodo
aplaiksi
nog
manias
viską;
C
3
Ne trukus bedarbe užeis,
lėjo tame tikit idant tasai šie
— Tai pas ka ejsime?tklau
ka kita. Daugybe ir mokytu
Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam spceiališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
mokslą ir maista, nes ateimyk
Ne vienam galas pareis.
ratukas, kurie teip jauslai bu- se akivai Szimukas.
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visų Amerikų ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:
tėvu
visai
kitaip
žiuri
m
ta.
Jie
gerai
elgtis,
idant
tėvui
tavo
Po žeme lendate,
cziavo josios eunu o dabar bu — Pamatysi.
tvirtai laikosi to, kad mtifzi
kada sugriž galccziau iszduot
The Collins New York Medical Institute
Prakaita liejete;
na užguitas iez gnnczios, butu
Trumpam laike prisiartino
mae yra būtinai reikalingas i
gera
raportą.
Visa
uždarbi
pragerete,
j
niekszae, nermgai butu jin pri prie kapiniu po kurias reikėjo
Po keliu dienu senas Miko Ant juodos valandos ne naši prie vaiku iszauklejimo. Szve
emus adgalios, nes ne norėjo praeit,
dijoj ir Norvegijoj naujausieji
liekate! j
Dėlei atsilankaučių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
prieezintie motinai, kuri užsis — Dėduli, pertrauke Szimu la atsiskyrė su kuningu ir Szi
inetatai apie vaiku auklejima
Dr. R. MIELKE, ruplntojaais gydlnlaie Institute.
muku,
ėjo
te
liaus
in
svietą.
Isztikro net geda!
pyrė kanesz jin iezguit.,.
kas, kada jau praejname pro
sutinka su tuo, kad reikia im
Nog
to
laiko
gerai
vedi
si
Szi,
O
vėl
ei
kiek
tos
pro
vos
p
ibi
il

Szimukas ateisyeikinias su kapin;a«, suetokyme ant kapi
ties už ryksztes, jeigu jau nie
gu suėda?
Jgnotelu ėjo piimu keliu pei niu, pažiūrėsiu, ar da pažinsiu muikui pae kuninga tarnavo
kas daugiau negelbsti, idant
Szitokis pasielgymas,
guria, pate ne žinodamas in <rapa mano milemos motinėlės' visame; o kada paaugo sziek
atpratinus
vaika nuo pikto. pasakoti kitiems.
tiek
mokydavo
vaikus
skaityt,
Tai dalibuk ne kas!
kur. Isztyko itz akiu ant užeu
— Turi teisybe vaike, nt
Pagalios dar vienas laba1
Amerikos
Suvienytųjų
Vals
kimo, o Ignctelis da žiūrėje reike praeit pro kapinias jrgo raezyt ir katekizmo o vaikai
svarbus klausimas: už ka baus
ežiu
prezidentas
rūpinosi,
kad
paskui jin, kad sztai iszgirdo savo potereis gali palengvint jin milejo ir paguododavo.
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
Ne toli no Harrisburg, Illino- butu lazda baudžiami net ir tie ti ? Czia ypf cz, tėvai tankiai la
Lig ežiam laikui ne primine
žmonių balsus, apsidairęs, patt duezioms.
vyra', kurie blogai apsieina su bai ir labai negerai daro. Tau
juje,
mino ejuanti vaita isz artimo
Szimukas gana gerai žinojo me nieko apie Katre, mcczeka
kiai baudžia už ta, už ka yai
Peczeje ne dideloje,
savo prežiomis.
kaimelio, kurie netze koki tai grata savo motinos. Ateiklau muso sierato Szimuko.
Buvo tai nedėlios diena,
Tokiu budu rykszte, ar kas visai nevertas pabaudimo,
maisza ant pccziu ir kita žmo pias ant kapo, atkalbėjo fote
Sz’mukas pasilikus pas ku
Susirinko in vieta viena.
sziaip ar taip, o visgi vaiku m o dovanoja vaikui tankiai ka
gu vedanti karve. Paregejas uteli ui joeioe dueae. Kada apei oinga ne karta praeze idant ga Buvo tai gauje girtuokliu,
szauklejime turi turėti žymia da verta gerokai ji nubausti.
tai, nubėgo in grirezia szauk- daire, stovėjo szale jojo senas lėtu atlankyt savo mcczeka,
Ne kitokiu;
vieta, to labiau, kad tėvai ta Niekad tėvai neprivalo bausti
damae:
Motiejus pasirenias ant save nes nuolatas aplaikidavo už Geri ir staugi kaip laukinei, me dalyke reatsižiuri in jokius vaika užtai, kes yra blogu isz
— Teveli! Teveli! veda mu lazdeles kalbenamas poterius. diaudima idant ne eitu pas ja.
Kaip latrai paskutinei.
mokslo vyru iszvedimus,o daro priežasties prigimtosios vaiko
so karve.
Szimukrs atsikėlęs ėjo ant gra Nes po kokiem laikui imidia- Kaiminams nubodo klausyti, teip kaip pagjil ju numone yra eilnybes, arba neatsargumo.
Heivoszas tame laike iszeiti- bo savo bobutes.
sino ir nuėjo. Kada stojo prie
Taip pav. negalima bausti
Pradėjo ateja gražumu pra- geriau. Ir beveik viii tėvai ne
nėjo isz giirczios mierije jetz
— Kurejni Szimuk ?- už grir ežios nieko neužtyko, tada
szyti;
apsieina nemuszus vaiku. Jeigu vaiko, jeigu jie negali ko nors
Su kietais apdarais
•
82,00
kojimo pavogtos karves, iezgire klausė Motiejus.
inejo. in viduti iez kur iezeiti
kai- kurie ir nemusza, tai nors iezeimokyti. Kas kita, jeigu
Su puikeis zalatitais apdarais • 82,50
Kad
pasijautu
damae ezaukima sūnaus, grei
— Ejnu ant kapo bebutes nėjo balsas maskoliezkos dai
graiina su lazda. Motinos gi, vaikas nenori arba tingi moky
Kaip padukia, ne staugtu.
Už prisiuntima per paozta turite dadet I5o prie knigos.
tai atbėgo.
nos kokio tai pasigerus:o žmo
sukalbėt “Sveika Marija”.
tai jau pripratę patasyt vaika ties. Nebausti vaiko jeigu jis
O
ka,
girtuoklelei
pasikeli,
— Iltj, dsžiuretojau! ar ju
Kninga spaudinio yra Hetuviszkoru litarom.
gaus. Atidarė duris paregėjo
— Kokia bobutia?
Na ir visaip kolot pradėjo! už plauku,[patraukt už ausies prakalto per neatearguma,
f o tai karve? klausė vaitas pri
— Na, motina mano tėvo. .. mcczeka paraudonavusia neg
Kada jau skirstitys pradėjo, ir t. t. Sodic ciiai gi tėvai vaiko pav., jeigu ka sudaužo, arba
ėjas arcziau.
— O kaip tu žinai kur jo girtavimo o bonka ariekos eto
Viena isz girtuokliu perszovi nubaudimui tankiausiai imasi pagadino, nors nustolis butu
— Mano, atsake Heivoszas, uos kapas?
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pa.
vojo ant stalo. Prie josies sede
už diržo bei juostos, arba bota ir žymus. Nubausti tada, jeigu
ir padėjo.
kur ja atiadote?
jo
giltas
maskolius.
Semenas,
— Ba man tėvelis ne karta
tai padaryta tyczia iez užpyki
Daktaras apžiūri jas tarė go— O jei, buvo j ji gerosia rodydavo kur guli ir ne karts kurie pildė tarnista sargo. Isz
Koki gi dabar padaryti ii z nu-, per kerszta. V suomet
rankosia, nes gilutis juso, jeg kalbėjau poteieli už josios du -kire nt ju daugiau grirezioje Paduot in lygonbuti nutarė!
vedima
i p e vaiku muszima, bausti prasižengimus priesz
Tai n atote, jog Lietuvei,
jaja ant laik spėjome afymt.
nesirado nieko, matyt jog Kat
szia.
turime
sut
kti su tuo, kad be Dievo ir Bažnyczios prieaky
Ne
žmonis,
tiktai
gyvulei.
— Na dėkui Dievui! paszau
Senis navatnai žiurėjo ant re tycze iszvare vaikus idant
muszimo ar sziaip ar teip, nega mus, nes jeigu tėvas nebaus
*
*
*
ke nudžiugęs Ileivosza’, inves Szimuko kada tas klūpojo ant su moekolium prisiglamoret.
vaika už nusidėjimus, tai Viesz
Įima apsieiti.
damas kaive in tverta.
kapo o ant stovitezio križelio Paregėjus nepraezyta evcczia.
Vienas raszo,
Uždėta 1848 m.
{BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
Dabar tik di lykas tame, kad pats Dievas tėvus baue.
— Sztai diistelekyte in szi buvo paraszas.
kuri ne pažino, apkvaito ir ne
Br. Sumeliszkietie.
Ir manės raszo:
bausti
reikia
iszmiutingai.
ta maiszn, ar ne paregėsite ko
žodžio ne galėjo isztart.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Kad in Vi den atsilankycze
A. A.
1) P.rmt cziausia reikia žino
kas priguli m jus.
K
L—.
J
Nes Semenas patzoko ant
Ir viską apraszycze
ti, kad murzimas vaiko, tai jau
B
B
Heivoszas su moterimis rado Marijona Uaivoszienepati Mo kojų ir suriko:
Pinigus siuneziame i sena Ievyne knoat-sakaneziausiai, pagal
O
kaip
czion
žmonys
gyvena,
I
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianHeil us Raičiaus </ me
paskutinis baudimo būdas, o
Ik
— Mamite! mama, Jonukas
maisze visus daigius kuliuos
Tai jau dalibuk gana!
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
— Von durak! skatinp.-su
S
pertat
jau
tada
galima
jojo
im
1S04
f
1835.
man in p'rezteli inkando!
nakties laike vagie buvo iszus
c
C
Czion vyrai dyrba sunkiause, ties, kada nieks daugiau vai
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Senas Motiejuspiisižiurinejo kinti' ! ir priszoko prie duriu.
— Na, tilek Onute asz jin
H
H
sze. Džiaugėsi v si isz atradi
Rankoje
savo
visados
laikome
daug
pinigu
del
isamaiI
°
Szimukas suprato jog ežio Prakaitu iszlieje daugiause kui negelbsti.
O
nymo.
pamokisiu kaip p rsztehkanet!
mo savo locnasties, eveczei 1 n ta paraiza akyvai ant gali
Ne sztant aprėdyti
F
F
Pinigus priimame ant knygucziu nuo 43 ir duedam procentą.
2) Niekad nemuszti perpy — Jau jiojo ne reike jie ir
koe priymti gavsei. Heivosza- atsiklaupė ant kapo, prideji oais re spaeabas ilgiaus pati
F
F
Ir szeiminele isztraityti
Sžipkortes iszsuneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
likt
ir
skubei
užtrenkdamas
galva
prie
žemes
ir
verke
grau
kus.
Uzia
tai
tėvai
labai
tan
teip gerai kanda.
tada atsiliepei
S
S
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
O tos bobos,
kiai negerai elge.~i. Juk vaika
— Apsakyk mums, mane džei. Sz:mukas persigandee durie psskuijsave. Suprato kaip
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
Tai f u vis nelabos
I A
A
tėvai privalo bausti ne iezreuz
vaite, kokiu spasabu atiadai paszoko ant kojų o tasydamae stovi dalikai pas Katre ir del
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
—
Ar
tu
Filipai
mėgsti
ea
Per
dienas
lebauje,
N
N
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
senuką už rankoves szauke:® ko jam kunirgas uždraudė ja
kimui savo supykime, o to ]a
muso locnaste.
vo Kriete?
K
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdarnas apie savo
Dirbt ne nori—tinginiai, je.
ja
atlankinet.
Pastanavijc
—
Dėdukkas
jum?
biau
ker-zto,
bet
tam.
kad
vai
— Sztai— matote, tiejei kas
I
I
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
—
Kur
gi
ne,
u-gi
vakar
Per
diena
guli,
kas pas taisytu. Jeigu tėvas ai
N
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
jus apvogė, buvo tai tiis Mas
Nes senukas nieko ne atsi daugiau pas jaja ne užeitinet
be siausdams pluoszta plauku
Stubos ne apžiūri.
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o lokiu budu apt išaugos
G
G
Senukas kuris buvo atvedės
motina baudžia yaika tik del
kolei, kurie jau neg kokio tai ke, tik dejavo nuolatos, per ka
nuo gabiu apgaviku.
Kaip ’vyrai iž darbo pareina, to, kad supyko, tai toks baudi uo galvos nupeezeu.
pas
kuningo
atėjo
ta
vakara.
H
H
laiko valkiojosi po muso aplin Szimukas dasiprato, jog gal
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Tuojaus in vieta susieina;
O
O
mae neatpratis v iikonuo pikto
k'ne. Turėjau ant ju senti urejo pažint jojo bebukia. Pt pasakė jog atnesze svarbia ži
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poU
U
Burdingierems
didi
beda,
o atpencz, sukelia vaike piktu
pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
aki, ka tai jus ne pirmutinius valandėlei atsikėlė neg gi ai o nia kuningui bz Varszavos ii
S
S
Ne duoda valgi!, kol paezios ma ir neapykanta. Užtat gi te
kuoleisingiausiai.
E
E
apvogė. Nes szendien maco ir ėjo toliau?. Ant kelio sueiti jog vainagareina vitam eklipe
K U R BU N A.
paeda;
vai piivalo tvirtai laikyties to
vaikynas, kuri nusiuntė pate ko tu vietiniu piabaszczuim ku jog maskolei ketina imtie vi
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
Geros ne gali rasti,
kad niekados supykęs nebaus Mano draugas Kazimieras Žukas
in karcztma, atėjo ir pasakė ris sugrižinejo nog spacieriaus jus jaunus virus in vaiska ir
Kad irkasžin kaip jeszkoti. tu, vaiko, o pabaustu, jeigu rei isz Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav
sog
visam
eklipe
verda
ant
vai
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
jog tris Maskolei sėdi pas žida Pamatęs kuningas seni nusi
nos kaip katile. Prisipažino Žinoma, jagu sarmata turėtu, kalas, tada kai, piktumas jau gmino Gižu. Praszau atsiezaukti ant
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE,
ir gerdami arielka ginezinasi džiaugęs tarė;
adreso:
Tai pasitaisytu.
te
:
p-gi
senas
Mikola
jog
yra
NEW YORK, N. Y.
perejo.
Tegu
vaikas
mato
ir
su
api ka. Tada asz su bernų pae
— Teip anksti sugrįžti Mo
Mr Jos.Burntl’s
Szimuko dėdukas ir jojo pra
pranta, kad baudžiate jiji ne
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynai. Sukatoje igi 8 adynal vakare.
miau da tiis vyrus ir mariz m tiejau ?
1704 Wharton et. S. S.
isz piktumo, nei isz noro musz
Pittsburgh, Pa.
karezema! Tuojaus suriszome
.— Teip jagamasteli, ba isz varde buyo Motieji sHeivoezae
.......LI ETŲV ISZ KAS AG EN TAS.......
ti, bet tik su tuo tikslu, kad
visus tris ir atėjome di žinot ar neteziu sutikau szita vaiki tėvas jojo tėvo.
Da ilgai taja nakti czneku VIKTORAS LAPINSKAS, vaikas liautus] blcgai dares.
tai viskas jtso; ba po teisybei, nuką.
Mrno sesuva Elzbieta Sadauckie
501 W. Mabanoy st Mahanoy City, Pa
3) Nebaidyk ir nemuszk per ne, isz kaimo Dambraukos Starapoles
karve tuojaus pažinojome jog
Szimukas supratęs jeg api eziavosi terp favias o ant galo
daug Suduok sopaneziai, bet pav. gmino Kvietiezkio ir mano drau
tai jus.
jin kalba, atėjo prie kuningo u įsitlave ant ateibio.
neilgai. Ne niki i vaiko pabau gas Kaz:s Dauksziukas. Prašau atsi
Visi džiaugėsi isz atrasto ea ir pabueziavo jam ranka.
(Toliaus bus).
dimui, t e lazda nei pagaliu, szaukti ant adreso.
vo Iccnasczio ir priesz vakara
— Ar tik bus kas isz jo ge
M, Jno, Kiczas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
nes su tuo galima vaika sun
užmirszo api savo nelaime tik ro?
Tailor Inn
Lodi, Ohio.
kiai
sužeisti
Geriausia,
tai
pa
tai Ignatelis buvo nueiminiae
— Dievas žmo, nes tikiuo
siimkie gera rykizte, panti, ar
o kada motina užklausė:
siu ir turiu vilti, jog nusiduos
Parduoda laivakortes ant visu keliu ba diržą.
Mano pusbrolis Jurgis Banaitis isz
— Kas tav yra Ignateli, jog in tęva.
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.
ant vokiszku geriausu laivu isz ir in
Kauno gub. Raseinu pav. Kaimo Ak
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY, PA,
Bausti vaika privalote nie
tokie nuludiae t ar sergi?
Europa. Teip-gi siuneze piningus in
Kalbėdamas tai atsisuko in
mcni&zku. ruezau atsiszaukti ant
LAIDOJE KCNDB NUBIRBSIU, PASAMDO BTtilNUS
— Ne, atsake vaikinelis, szali Kaimo o kuningas rodin Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akuk. visas dales svietą, ba turiu sunęszima kam nemat: nt, ypacz jeigu vai adreso:
DEL PAS1VAŽ1N1TMO, KRAUSTO DAIGTUR, IR T. T.
;us i r gvai antuoja juos tiukaucuuuia. D? su visais Europi neis bankais.
man teip nubuedu.
damas su pirsztu Szimukui ta A’inters per 5 metus mokinosi pas garsii Užpraszo pas save visus tautiecziua kas jau nemažas. Neprivalote
Mr. Job. Ruksztelis
taipogi apie vaiko nubaudima
— Po kuom ? paklausė da re: “ejki pirma vaike”. Szimu ,'iis prof€*omi8 ylga Laiku Philidelpb^a ir paiinstams V> LapinsJcnis
Wanamie, Pa.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA

VADOVAS
IN
® SVEIKATA

LIETUVIS
KOS

Daktariszkos

Didžio 208
puslapiu

KNYGOS

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.

S1ERATA

NEW YORK N. Y.

140. WEST 14 STR.

as?

<§» <$>

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

PARDUODAM PO:

BISCHOFFS BANKING HOUSE!

W. Traskaucka

Daktaras ® WINTERS

6RABORIUS

mums darodytl; kokie 2
mudb gyduolėmis apt*
kstanezluR oreeinall

Ale savo skalbi
LIETUVISIKOS PASAKOS atsiskubino.
nyeze atrakinęs nieko ne mati

Auga Girelėj

Policijnntai iii važuojenti
dviraeziu:
— Ilej, hej! said voku ne
gali važuot!
— Ka, ne gali-na tik žiūrėk
kaip asz galu-ir leidosi tolia.

ir ne rado. Nykiztuks jam at
einant kampe pasilindes po do
leriu kiutoje. Karalius gryžo
in savo patala, o nykeztuka
vėl dolerius pro langa vis rė
kaudama meti. Ir antra ir trecze karta karalius atėjo pažiu
ret, ale nieko ne mati, tik ki
mu baisa girdėjo: “jieszkok!
asz cze! asz cze!” o nieko ne
mati. Paskiau nykeztuka pro
atadaraees duris nematant iez
sprūdo ir pabėgo - O vagys
buvo jau senei pakuryje.-Nak
ties tamsioj ne matydama kele
paklydo, ir, szieno kupeta tian
atradęs, insilindo ir užmigo.
Mieganti su szienu merga pa
ėmusi karvei ir nuneszi, o ta
godingai rydama ir mažiuką
praryjo nekramcziusi.
I-zsibudinės pasijuto tamsioj
vietoj esąs ir suprato karves
pilve tupia. Viduruos belan
džiodamas karve apsargino.
Pons ta pamuszt turėjo. Pade
taji skrandi kuriam nykeztuks
da lindojo, ubagas pavogi:
nykeztukui barantysi, pamėtės
pabėgo, Dabar begulinti vėl
iszalkes vilkas prarijo. Potam
ant nykeztuko prikalbėjimą m
jo tėvo kialnore lindo mėsos
pnsikirst, ir per daug godžei
ėsdamas pilvą pro langeli ne
pratalpino. Jam besibrasdi
nant tėvas pabudo, vilką už
muszi ir, skūra brėžydamas,
iszgirdo savo sunaus baisa vii
ko pilvo vis sakanti: “Tete!
tiktai mane nesu pjaustyk.” fe
vas jin iszvalnyjes daugiau ne
pardavi, o nyksztukas, daug
piktame sviete patyręs, no tė
vu atstot jau ne geidi.

likosi

vėžinsi aikszten i?z jn linksmo!
būrelio. Juokai, kliksmas ir
džiaugsmas!
—^.5avipipl<as ir Fabrikantas^—
— Viktarai! O!...’ Yiktarai
G arsiu Lenkiszku-Lietuwisku Waistu
paszauke “suaugės vyiai” vie
na isz begiojaneziu vaikiuku- Eginterro No. 1.
G id uolos no skaudėj imk
E ksz pas inane.dantų
Mostis n<» pFakaitavimo
I’ribego vikrus berniukas.
kkju
Jis linksmai žiuri in akis paGeležinis sudrutintojos
sveikatos
szankusio ir laukia, ka j n užGiduoles nutildimui vaiku
Giduoles no kosulio
klaus.
Giduolis no nuspaudimu
— Kiek tau metu ?
— Asztuoni.
l’lauka ajvsaugotojas
— Szit! katinas bėga.
Miltclei nuo kepami

A. G. GROBLEWSKI

1. Auga girelėj
NyksztuksŽalia liepele;
Karta jau pasenės žmoniu
Ant liepužėles
abiejetas tarp eave kalbe
Žali
lapeliai.
«
dama dejavo vaiku ne turis ir
2 Nukris lapeliai,
velyj’oe,: Ak, kat tik’ kūdiki
Girtuoklys
Atžels ir kiti,
turetuva, o kat tas ir teip ma
G’rtas stovi ir galva kraipo,
Numirs moeziutę,
žaa butu kaip mus nyksztis.
o praeigis k lause:
Jau nebus kitos.
Tas velyjimas iezeipildi, ir juo
Kožnas Lašas Vertas Dolerio
— Ko teip stovi ir galva
rn3o musų kostumcrls, kuriam joki doktoroi ne3. Asz naszlaitele
du susilauki jauna sūneli, teip
c<-!bėj.» - 1» t musų gyduolės supražino Jam sveika
kraipai?
tą. Jos. S«'liniir»ky 19 neinltnan, \\ i*..
Asz be moeziutes;
maža, kaip nykszti. O tas ir
— Mat brolau tieje namai
vienį butelį Jut sunaudojau ir Jaučiuosi sveiku.
Ta gyduolė yra gi ra. ŠĮ butelį kQ prisiusite, tai
Kaip
naujos
stakleles
pasilik o toks neužauga. Ir
bėga vienas usz kito, tai asz
du..-in ^avo draugui. A* Ju-ų gyduole pagarsinsiu
I nkraSiyJ.” Frunns Rudzenis, Forest Port, N. Y.
“Kinder Balsam”
Be audėjėlės.
pramini jin nyksztuku. Ale te
vektuoju ar mano ne užbėgs, I
nGu: ,-Ap1aike9 gyduoles suvartojau; jos buvo
Robiu laszai
gana
pnin-o'livos ir dėkavoju labai už gerns gy
Vaikas sukruto, nubėgo, pa
vai didei džiaugėsi, ir buvo
suaugusiems
tai tada inejsiu in vidų.
4. Auga girelėj
Rankvaistis no sutrukime duoles. \ . linu ir kitiems kreiptis pas tnmintas”.
Vanduo del akiu
Kožnųdieuį apturime Šimtus tam pnuaUių lal’kų
ranku
gavo,
atnesze.
Užsimezga
pasi
del ko. Tas vaikas pagal ku
nu., košt umerių. Jeigu nesijauti sveiku arba -sergi,
Žals aržuolelis,
Giduoles del i>zt raukinio
“Lagodnik” del at luoša* tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum |H.rę markių, savo
DEL VISU
[kalbėjimas. Vaikas mspedana, rots, mažas užliko, ale pa
t ikr;/ v ardų, pravardę ir adresu o mes tomistui nu
Ant aržuolelio
Dėjosi Sženadorije.
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,
siusimo N<>. 3 k.daliogę. didžiausių lietuviškojo
,,.
•. , , mas
atgauti
kvapo,
,’ pasakoja
gal protą szaunei auga, tėvams
dėjimo kalboje. OI dideli pitelapcl. Jame telpa teisingi ap
suaugusiems
iždeki
.
5
.
,
1
Barbaras:- Meldžems
1 .... .. .„..„L.
.
rašymai apie suvirš 200 vi-okių kūniškų nesveiku
Atgaivitojas kraujo
apie szunis, kates, ..paukszczius.
No Ruinatizino (naujas bu• didei buvo prie rankos, ir daug
tu man kas tai ira stebuklas
Geriausc giduole del skaude- Suramitojas nervn^szirdies mų. vyrų, moterų ir vaikų. ISaiSkina pradžių,
5. Nukris lapeliai,
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokia* gyduoApie
visa
ka
jo
krutanezioji
žingsniu jiems užczedyjo. Kar
.........................
oalfOB, kataro, pecz.H, Giduole no Ekzimo (Rožes les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel
(eudae).
Atžels ir kiti;
maisto krutinės, szonosie, sumaiizmo
pas vaikus) pa paveikslui ir prek.'-s visokių naujausių electroatmintis
sueziupo,
o
sueziupo
ta tėvui antrapus upes ariant,
gydančių aparatų. Roberinių daiktų, Magiškų
Križiokas tvikstelėjo Barba
Numirs tėvelis
M iltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir
Ploslerei isz kasztavolu
aparatų, Drukuojnuių ir Rašomų Mašinų, Stereomotyna dejavo: “'Kas man
skopų ir Jiem Paveikslų. Armonikų. Koncertinų.
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
rui per žanda ir paklausi:Jau neims kito.
Brite ū ir daugel kitokių kožliam reikalingų
— Pas Kirliuka- tęsia jis- PASARGA, dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokinta daiktų.
nunesz pas tęva pietus? O
Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojau*.
Barbaras::- Žinoma sen....
6. Asz naszlaitelis
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
— ADRESUOK TEIP
' —
yra
mažucziute
beždžione
ir
asz! pasaki nyksztuks. Nesz
bi
.
.
.
kad
jaueziau!
Asz be tėvužio;
vaistas kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daklara JOHN’S SUPPLY HOUSE
mažutis
szuniukas.
O
kaip
juq
dams priėjo upe, ale ineisedes
ilsiai daugiau kasztuos negu $1,0(1 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Barbaras: - Tai mat, kad ne
Kaip prlszi jauteliai
P11.SEN STATION. CHICAGO, ILL
Siunczianl giomata iiulekit marke už 2/. Adresavokite:
in virszu parietaji jin taureliu
būtum jautias,tai butu eudas.... du gerai!... Ir gula ir žaidžia
Be artojėlio,
draug.
draug,
vis
draug!
su szaukrztu pereiyri. Antra
7.. Auga girelėj
— O tu neturi beždžiones?
pus ant Kranto irzlipce nuneezi
Daug yra lokiu
Cor. .Elm & Main Strs;
-užklausė “suaugės vyras.”
tėvui pietus. Tasskanei pasiPlymouth, Pa.
— Kam teip keli szlebe — Kur gi asz ja gausiu?!
Ant sedulėlės
valgęs ir jam ka puodo paliko
Onute, juk ne szlape....
WIENATINIS
Žali lapeliai.
už ja reikia penkios deszimtis
Padugnes iszgriebes namon su
J
SALUNAS IR DROSEfl-SZIORlSi
—
A=z
mamite
noriu,
kad
R. Nukris lapeliai.
rubliu užmokėti.
gryžo. Priėjės prie upes ir in
matitu mano naujas paneziakas.
SUGAR NOTCH, PA.
Atžels ir kiti;
— O už szuniuka kiek reituszcze puodą insilipes vėl su
P. V. O Ell EC U N AS,
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa
Numirs sesele,
12 *. CARSON ST.
g. g. PITTSBUSVS.,
ezauksztu persivari, motynai
Miltus ir vyska takas ira reikalinga
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randŽH
Židiszkojc pirlije
Jau nebus kitos.
— Tris rubliai!
rykus parneszdams. Todėl mo
Firma Liefuviszk,a
lunas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
SU
KAPITULŲ
$75,000,69
— Ka tu geriau nusipirktu
— Ilei! žide. koki man pa
tyna jin didei pagyri.
9. Asz naszlaitėle
arielkom ir pujkeis cygarais. Priekiam
8U0RGAN1ZAV0TA IR CZERTEparduoda SZIPKORTĖS i!
raei, kad tau duotu iszrinkti:
davei sbruea nusUzluostit ?
Asz be sestižes;
Kita karta tėvas ryte anksti
siuneze piningus in visas dalei
beždžione
ar
szuniuka?pa

—
Nu?
ar
tai
ne
abrusas!
Kaip
žalios
rūteles
in gire eidamas dejavo: Kas
svieto grejtaL
— Teip, abrusas, nes sujuo klausė “suaugės vyras”, mato ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Be ravejužes.
man priesz vakara bent atvež
PUIKI
SALE
DEL MITINGU, ŠIOKIU Ir Iti
ORGANIZATORIUS TOS BANKAMS IRA
ma, pritrukęs apie ka kalbėti.
dias!
tu vežimą, pakirstaees malkas
P.
V.
OB1ECUNAS.
— Szuniuka! szuniuka!- su
— Kam ponas teip rėki, jau
parvežt?-0 asz! fzauki nyksz
Žalias klevelis;
M
bunka Irr. tai viena I tvlrc/.luualu Buvla. Valflt., czerternota,
po kontrota
Pili kiaušiu
szuko
vaikas,-nes jis labai gra Valattjoe rando ir per tai pilnai uželtikiama. Priima piningus del uA*fc»erttjmo tr m®ka ket
sze-zi
su
juom
sziuostesi,
o
bu
tuks irz po pastales. Vakarui
Ant klevuželio
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir slunoftH ptolngus in vfaM dei^n
užeiga
vo giaras, kam dabar turi Imt žus! Mažucziukas, dailus, la nvisto. Padaro davlernastle atlikimui visokiu reikalu waldZla MaeįkJĮJoB. Iszmajuo viao.
prieinant pakinki motyna ark
kiuri piningus ant AmortlconlHzku arba kitokiu. Daro apeergeymua no
< ant rloo (laJirtu
ne
bai
meilus...,
O
beždžione
ne geras ?
liūs, insodino nykeztuka in
■ Ir 1.1. Plnlnu'ua del pac/.edlnimo galit prlfliunst pacztlnlu Monny Qr4er arba Kxpreee Oa. v
11. Nukris lapeliai,
ir sveti ngiaubua inzalunstoe bankavoa kningutee. Kreipkitės I I Pas gera Zinema del
LJeengraži ji labai biauriai rėkia: tuojau?
arklo, ausi, o tas szukaudams,
▼1 P. V. OB1KCUNA, o buBll apgnergeti no vleokiu apgaviku.
sias priėmimas
Atžels ir kiti;
’- O supykusi kandžio
del visu kur ra
kur arklei turi eiti, pavažiavo
Teisybe.
Numirs brolelis
site gardia Arielkele
jusi... toki pikeziurna.
in gire pas tęva. Važnycze ne
Lekiantis laivas— Graži pati ira rojum, nes
\tu ir Cigaru. Teip-gi
Jau nebus kito.
Vaikas
nubėgo.
buvo matyt, ale viens szukavi
■ale del zobovu ir t. t.
gali
ta
rojų
kožna
valanda
ne
Karta augino tėvas tris su
12. Asz naszlaitelis
— Kodėl tamsta taip nuliu
mas, buk vežime kas eedis.
tekt.
nūs. Seniausiu du dėjosi didei
K. Konewko
- PER
Asz
be
brolužio;
dai?
užklausiau asz “suaugusi
Du poniezku, pro szali eida kytrus esą, jauniausioje akylu
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
Kaip
beri
žirgeliai
vyra ”
mi, tai girdėjo ir artyn priėji) ma niekas ne norėjo iezpažint
J
Tai gcriiuises turtas.
Be szerejelio.
— Nuostabus atsitikiniasse pamati, kaip tėvas nyksztu- visi jin laiki per paika ale jis
PASLAPTINES'
VYRU LYGOS
— Del ko Adomas nukando atsake jis- buzdamas isz užsi
ka iez arklo ausies ožkeles sau todėl nieko nesirūpino. Seniau
obuolį?paklausi
daraktoris
mastymo.
Mat,
asz
manau
ves
408 W. MAHANOY AVĖ.
« ir
ant peties pasodino. Tuodu ?ei kure dien savo tėvams pia
.'J Kuf'®
MAHANOY
CITY,
PA.
mokitinio.
ti. Esu jau ir mergina apsirin
klausi: ar ne parduotumi mum dėjo kalbėt apie lekianti laiva
PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
— Del to, ponas pre fesorau, kės bent dvi, Marijona tėvai
ta mažiuką? Tėvas atsiliepi: kuri jis eises girioj būdavot
tada
neturėjo
peilio
atsipjaut.
skire
pusėtina
dali,
kraiti
..
WHOLESALE.
“Kur a-z savo sunu parduo Motyna savo vaikui pilna ka
Jieva be dalies... Bet nuo szios
Pristato visokius gėrimus del sasiu!'’ Ale nyksztuks pasistebės -žele prikiszo, tėvas jam sude
lunyku ant pikniku, balu, krikvalandos
as
jau
nusprendžiau
szlynu
alų, porteri, vynus, ariel
tėvui in ausi pasznabždejo: jo visokiu ryku, teip jis žaka
Ne buvo tada peiliu.
ka ir t.L Pristato in namus alų
vesti
Jieva
ir porteri bonkutem.
GerimaS
“Tiktai parduok, asz vėl su pnsikimszes i-zdemži in gire.
Motina:- Tai tu dukrele
pirkti pas Norkevicziu yra kanoVarsze Marija! Kaip netikė
grysziu! Anuodu prisispyrę- Ten aut -kalno pasisėdės,
tariausi.
Pa bandy kilį
kanecz nori ejti už Jono;
Mažas kiemą0. Jame bėgio tai, kaipsmarkiai jaunutis Vik RODĄ DYKAI. Urtdiškos va.-.nilos nuo 9 iki 5; nedėtomis nuo 9 iki 12.
klausi: “Ka praszai už ta ma pasidėjo valgyt. Ir beatkupri
pamislik mergele ka žmonis ja vaiku būrelis. Žaidžia.
toras ja nuteisė.
žiuką? Ar nori imt 200 dole nas siaus ubagėlis. Tas prisi
DR. JOS. LISTER C.
szniaka, juk jis nieko ne turi.
Taip mananeziu “suaugusiu 40 Dearborn Street
Nuo
ju
kliksmo,
juokunet
La, >
CHICAGO. ILL.. U. S. A.
ria?’’ O tiktai briaukszt! malonėjęs praszi duonos kasne
Dakte:-Tai teisibi, motinėlė, sienos skamba. Puikus vaizde vyru” vistik nedaug musu lai
briaukszt! pinigus ir parkaiti. Ii, kadangi teip labai iszalkes
nes jisai ne senei sugrižo no lis neri nistan ežio, vaikiszko kuose. Rubliai šiandien skam
318 3-RD AVENUE
Tėvas pinigus eusikauezes, esąs. Szitas jam nieką ne davi,
Puse bloko žemiau no Pittsburglnlo 1’ocxto.
vaisko, tai papratias paklusnu džiaugtmo. Viskas nekalta, ba, kaip is nekalto vaiko lupu
----- .
-<
aniemdviem nykeztuka atida bet pradėjo ant valkūnu bar
PITTSBURG, . PA.
ma!. ..
gražu, teisinga-gyvu szaltiniu izsplaukusi tesybe.
vi. Tuju vienas ant skrybėlė- tis ir durnuot, Ubagėlis lyg
Garsingiausias ant visi švieti Ir žinomas kaips gerluDidžiausia Lieluviszka krautuve visokiu
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
pasodines jin parsineszi, apro pabūgęs paeje dar sakydamas:
ses specialistas kroniszku Ir uzsisenejusiu Ilgu______ s
nefahzavotas, nes czistus vynus ir arieFkas,
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie
kuodams, kiek daug per jin “Tavo darbas ne pasiseks.
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.
-su
DR.
KOLER,
laimeees.
Kėlės dienas dirbės ir su
MUSO
:
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
“Mano sūnūs yra jau suvis ižgidytas. Severo Gyduoles vėlinu kožnąm
$2,oo 2,r.o 3,00
Gera Raudona Arielka
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanezus
Pakeliui ieztrukt roredamr, kirptus medžius in žaka susi
2,oo 2. Go 3.00
Gera Balta Arielka
žmonin isz navoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
2,oo 2, Go 3,oo
Human
•
•
ligoniui naudot.
Ponas Martinas Kostyal, Braznell, Pa.
Ituinan Jamaika
•
••
4,oo 5,oo 6,00
pradėjo nyksztuks praszytie: krovė vakare namon paėjo. O
varda D R. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
■ 2 oo 2,5o 3,oo
Ginas
*
•
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.
.
4,5o
5,oo
l uoglne Arielka
“Nukelkite syki mane ant že Ka rado antra ryta Žako?- Vie
2,oo 2,5o 3,oo
Kifnmel
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek »
2,oo 2,5o
AnhetUN,
(imagus
gerlman
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
mes, ilgiau netrivoju.” Tuodu nas medines dipkas (klumpes)!
3,oo 3,5o 4,oo
Cilktas spiritas
.
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima
Sllvalto
•
.
. 2,5o 3,oo 3,5o
4,5o 5,oo 6,oo
Sllvaite, tikrai LIctuvlHzka
atsiliepi: “Daryk ka daras ant Antrasis broliu jin iszjuokda
voe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszbenmu, niežimo, epilepsije, senu ro2,5o 3,oo 3,5o
Terkelica
nu ir visas ligas paejnanezes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Atolerlu
Terkellca. tikini YengrlNzka
5,oo U,oo
žemes nesodysim mumi ezein mas saki. “Ka tas padirbs?
Ligas o ipacz uzsisenejtįsias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
Konlakati
.
2,5o 3,oo
5,5o 6,00
Eonlakaa, Franeuzlszkaa
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų Įar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nupabėgtum.” “Asz kitaip ne Asz rytoj eisiu laiva būdavot,
2,5o 3,00
Obuoline Brandy
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai.
Blackberry
... i,r>o 2,00 2,5o
Ne
rejke
sannatintis
nes
gidintis
ganogreieziausia,
nes
apsileidimas
atnešite
dides

o
visi
jin
iezjuoki.
“
Ka
tu
no
2,5o
8,oo falon
llosoltfi,
gardus
gėrimas
prates, kaip ant žemes, tiktai,
Ar Luryte
atsiinuszimus, žiokseyma, ar kenti aut
Mellnvuoge
... 2,5o 3,oo galon
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
V tu n lute ...
2,5o 3,oo galon
nukelkite! kaip gakcze jum ri pamistravot, jt-i eenesniem
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lietuvlszkai ir lenkiszkai ir |iats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus,
:
AM ERI KON ISZKI
dviem pabėgi, jus veik pavy šiem dviem ne pasiseki?” Ne’
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
SI,oo Galonui
Ohio raudonas
.
.
dagrisirao. Tame laike pabandyk bonka
motyna jam kaszele ne priki
1,25
Ohio baltas
IN-HatdUR
—saldus
.
.
tumeta. Tai vienas tu dvieju, zo, nes tėvas ryku davi, ture
1,5 O
A
DI N OS PRI E M I M O’ I S°
Knlifornį , Kcnan, rukNitvs
ALMINOJ HKItMIMO.įNo9
nU) — 4 vakare.
piet Neddoiil|al>
•>stomach<.
niuRZkatalM
.
. l,5o
Kalifornį
f,5o
KallDirnl
llfbrnljOR muBzkataloa
.
antram prikalbėjo: “Paleisk jo iezvožt be nieko. In gire nu
1,75
tokalRtkaH
Kalifornį
BITTERS
644 PENN AVENUE,
2,00
Kalifornį,
(4 metu) Port Wine
jin ant ž< mes, ne pab< g-! Ant ejes’paeisedo ant kialmo apdu
2,oo
Rnllfornl, ow Szcri Wine
l,5o
Kallfbrnljofi Burgundy, raudonas
žemes būdamas nyksztukas ne modama kaip reiktu darba pra
2,5o 3,00
Viduriams KarluR
Yldnrlams
Kartus Vynas
let.
Vėl
atėjo
senasis
ubagėlis
Raszikyte
po
prekes.
Užkalbinimas
ant $10,o<
va jieszkoje tižvejes, ale peles
Ir dadglau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:
ola radęs, szmukszt! inlindo ir tavęs vislab lezpasakot, kaip
Prigialbsti
sutriovimui,
gydo
dyspepsye,
priduoda
drūtuma
ir
ir ko jis atėjės, ir pasižadėjo
pasislepi. Tuodu ilgai jieezko jam gelbeses. O jauniausiam
pajegas gyvastį.
Yra geriausia gyduole ant visokiu kentėji
Stefan Rovnianek,
jo jo, ale nerado, galia’ jau su ryte pabudus, laivas cze sto
mu ant sutriovejimo organu.
Paeke i>Oc ir §1,00
11&
Aveouc • Pittsburg, Pa.
tiama, turėjo duoti pakaju.
vėjo- gatavas tiktai reikėjo
O nyksztuks iiz anųdviejų insisest ir keliaut. Kaip jis in■ieedo, tai vislab nusiilavi ka
nagu užtrukęs ant namu linkt jis tiktai pamislyjo. Jei jis pa
Didžiauso Lietu
K an toras Bankinis Kur bc<'i teip ataigai?
droži. Ale no lapes ant vilko mirlyjo: kilsiu m orą, ir kilo,
“Pagal juso rodos, naudojau Severo Kai'czias Gyduoles
Ar tav kas ne gerai?
viszka
ir pardavėte
W. F. SEVERĄ CO.
Gerai man ir smagu]
užbėgo. Vagys keliu eidami lesiuose žemyu-ir leidosi., ke
\ iduriams o ir Severo Gyvasties Balsama ir esmu suvis ižgyNo Ragažinsko sznftp.
solo turiu]
j'n susigavo, ir drauge ėmėsi, liausiu teip-ir keliavo. O tam
dy
tas,
jaueziuosiu
sveika
ir
turiu
gera
norą
ant
valgio.
”
PRICE ONE DOLLAR.
Tr tu kūmai
uestenetum
karaliaus ‘■karbinycze apvogt laive atrado ir piningu ir mals
Mary Jedlicka, Phillips, Wis.
Jago tokia aAgentas
-susitarė Jie priverti nykiztu to niekadu niekadai neiusicze
rieika turėtum
tau jei cze. Dabar jis galėjo po
Columbia
ka proplyszi in karaliaus t-kai svietą lekiot, kaip ir kur tikt
233-235 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY, PA.
binycze inlyet ir pinigus pro no ėjo ir keliavo žeme apžiurę
Ant pardavimo visosia aptiekuosia.
Praszyk tik “Severos.
ALKIS
langa iszmest. Jam protameoi damas. Belėkdamas tuojaus
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausin i^geriauriu lai
*4^
vu.
Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pibeliardant in paleeziu užmati pamati aukso kūgi ant žemes
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 54-56 N. MAIN ST«.
jin vienas esrgu ir tari kitam: begulinti, ir nueiieides ta pasi
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
“E- tiktai žiurekie! koke pele emi,
pavesti.
Del draugysczlu pristatau pnlkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
(Tolaus
bus.)
in palociu m bego, ne pasku
Splitas Ii L t.
Su kokiu nore reikalu kas—link Szipkorcziu, pi
binau nei gerai pamatyt, tzen
NAUJAUSIAS
Raudasi daug spasabu palengvinimo skausmą galvos: Prydek szmoteli aude
ningu kr t L raasikyte paa mane o g»jisite teisinga atsakyma.
ISZRADIIVTAS
bueze primuezes.” Inskarbiny
klo pamirkita szaltam vandeni ant virszu-galvio. Iszmirkyk kojas kasztam
NAUJA KNYGA
DERHATM-BGIJBI MDULE.
vandeni. O geriausias spasabar ant skausmo galvos yra naudot tuojaus
eze inlindes atrado pinigu km
no neezvaraus
Daucrybe odos Ilgu paejna____________
užsilaikymo
ir
užsikrėtimo
telpgl. ir»ęuO
vas, ir doleri pro lango ifzme
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puol
pleiskanas, slinkimą platoku, plikimą per
teszauki: “Ar jau gana?” Va
apsileidimą. Gydosi per neatsatoanczlue
ar agentus, kurie tik pinigui
DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELĖ KRAUTUVE daktarus
vilioja, o paekui raezote mums, kad em®.
Jieje tav pagiallies, teip kaip pagialbejo kitiems! Užtikrinanti ir saugi.
gys pabūgę gala pabėgo ir po Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais
gybe gyduolu iez invalflu apga
VI IFM
armoniką, skripkiį, klomotiį, triubi^ koncertinų*ir
□ pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir
Iszmeginti
per
daugelis
metu.
Prekę
2
5
centai.
valandos paiidrasine ir vd pri
Y 1 u 1 L Iii u daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziogorių,
gyduoles negelbes. (Taigi meldže.
Yra tai pirmutine knyga lietuviszkt
“Mano pati bandė visokias gyduoles ant skausmo galvos,
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
ėjo grumiana; “Tiktai ne rė *u teip puikeis paveikslais, padirbto?
les ne vienos tiek ne pagialbejo, kaip juso Plotkelei ant
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
Tegul nors vienas daktaras parodo mums
kauk, szen visus žmones bute per europinus artistus. Puiki popL«r»
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų),
skausmo Galvos ir Neuralgia.” Math. Yirak, Procter, Vt
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
Aiszkus drukas. Didelo formato.
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
pribadysi. ’ Ale nyksztus vėl
go s*nns ir gaiva žvilga, tai to paaeloetl
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
Kožnas gėrėsis katras taja knyg»
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
plaukus, o ant odos
---------------------ycis maži piauaudoleri iezmetes, da’ smarkiau nusipirks. Norint daug kaszto anl
Iktlpagelba; plato
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
suriko: “Ar jin gana?” Vagys iszdavistes tosios, knygos pad ejonu
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
macija
už $l.oo, 1000 už $6.oo.
Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia
už 5o ptacziu apraszl
leme prleiepyre savo gyduolu, telelngaslfl
vėl gala nubildėjo ir vėl isz vienok pastanavijom
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 8 naują KATALOGĄ DOVANAI
Kas nori
pereitikrlnt
tegul raezo pas mus. Adresas
dryee sugryžo jin koliodami,
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
PROF. J. M. BRUKSIĄ,
kat ne rėkautu. Ale aus su Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
CEHAR R&PIDS tavoras
svietiszku ir istorinu knygų kurio
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
m BROADWAY ST
jais vis ta pati vari, kol’ kara katalbga gausite dykai. Adresąvokit*
Reikalaujant katalogo paminėkit varčia laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.BROOKLYN, N. Y.
■I
IOWA
liūs pabudęs, ant to ezauksno 'Saule” Mabanoy Oi^>
K. V1LKEVICH.
112 Grand st, Brooklyn. N. Y-

A. G. Groblewski

ubo

miražo

hz

bu

uqii cb

t b

Os

Simonas J. Norkeviczius,

B

Nepaperkamas Teisdaris

STEFAN ROVNIANEK

prekes

j

AR TURI ERGELI SU
SAVO VYDUREIS?

vynai

or
or

Severo Karczios Gyduoles

D R KOLER

or

Perskaityk tik szita gromata

Begk pas Ragažinska

AGENTŪRA

szipmcziu

Skausmas Galvos.

Severo plotkelei ant skausmo galvos ir neuralgios.

ubo

parduo: 50 centu

DAKTARO

PATARIMAI

DAVANAI

t

bu

Žinios Vietines,

[SZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Anglijos moteris
Keli Patemijimai Apie
Anglijoje moteris nesulauk
Szilta Maudykle damos savo politiszkuju teisiu

V390
W Dainų tiktai uz SL

Parmos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietuviszkoi Kolouioj da daugybe farmu
ne parduotu dauk musu brolu jau
czia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsisiestu kurie turi kiek kapitolo ant už
pirkimo sau farmu.
Artesnes žines
gausit pas George Kleek. Poolville
N. Y. reike indeti už 2 c. marke del
atsakymo.
(pg ‘inp)

SHENANDOAH, PA.
su vyru teisemi sulyginimo,
— Oras gražus.
— Jau sze gadyne psalmes
Po teisybei ne reikia czion griebiasi visokiu kovos budu.
— Dyrbo dvi dienas.
Dovido nieko ne mtczyje o ir daug davadžiot apie ženklyvu
Paskutiniuose laikuose nūs
— Žmonelei lyg nusiminia
iszmisliti jurtai nieko ne žen ma eziltos maudykles; tiktai p-ende Londone inrengti mil— Tai nieko ne trukus vis klina.
czion kelis žodžius paduodame ž niezka moterų demonstraci
kas bus gerai.
— Ne trukus žvirblis apleis kad atkreipt atida ant tempera ja. Pasisiekimui surinko visu
— O jagu dirbs koki laikai kregždžių lyzda.
tai ne užmirszkite, jog tas dal — Visi lietuvei eolidariez turės maudynes, o tas turi ne pirm daugybe pinigu. Laik
17 Akmenų “Railroad Ziegok
rnlh ”
Patentuotas regumaža ženklyvuma, del to, kad raszcziai raszo, jog iu du szim
į
įbildi
latorle užBukama*
bas ne ant ylgo.
kai laikosi ir druczei laikosi per nežinyste padarome klai tu tukstaneziu doleriu.
Isz vlrszaue, del moterių ar
viru, 1S k. Tikro Aukso filed
— Norint ir gerai dyrbo ir
j^y luke-z.tai Ir iezmargintae puiKur vienybe, ten galybe.
kel, gerai laiko laika o
Paskirtoje
demonstrac'joi
das maudyme. Isz kitos szaliee
uždarbei buvo geri, vienok
Jy
yra padirbtas del tu, ki
— D.rbo dvi dienas. Neži atkreipus, nes tas daug ženkly dienoje dvideszimt tam tyczia
rt-ikalauje gera laika už
laikyt ant vis adoe. Yra
yra ir tokiu ka jokio zoposte ne kaip tolaus bus.
GVARANTYTAS ANT 2G METU
pasamdytu
traukiniu
gabeno
na
del
sveikatos.
l'ik per 6l> dienu eiueiin
lio ne turi.
i — Jau ne kurie pratinasi
ant juso adresoaper C.
" D. ojrgo potike tai
Vanduo
del
maudymo
turi
Londonan,
moteris
isz
visu
An
— Uogos baigėsi- netrukus vandeneli giart, ba gelsva rauužmokėk $5,75 ojago
ne patikę, nemkek ne
turėti no 28 lig 35 lypsniu szi glijos kraeztu. Pribuvo isz 70
vieno cento. A T JI Y K
grybai atsiras.
žiute užtruko. Daugumas pa luinos, to hygena reikalauje.
__ jog kur kitur turėtum
miestu
atstoves.
Užmokėt uz .i i
reli net « !.’>,00. Su koznu zltgo— Malezu ir malezu- visur szaro ne teko-tuszti kiszenei!
lenclugeil Dl KAI - Raezikit ezedien
Maudytis gali visi žmonis,
Keturiosdeszimtis orkestru relu duodam pulku
EXCELSIOR WATCH CO.,
malszu.
Ne gert ne valgyti ne turi, sveiki, ir daugelis lygonu. lydėjo ta moterų minia Londo »O1 CENTRAL BAXK BLDG. CHICAGO, I’LL.
— Skaitykite ‘’Saule” jagu
Seile ryje, in kitus žiuri!
norite daug dažinot, kas ant — Delegatai iszrinkti per Ymant norint tikrai geru spa no gatvėmis. Virsz septiniu
šabu del žmogaus kūno ypatin szimtu dideliu velavu plevėsa Temykšt© Lietuviai.
svieto dedasi.
'
Reikalaujanti yvairių daiktų,
parapijonus važinėjo net in gai del skuros, priduoda kunui vo ore moterų rankomis neda
ka’P ta': Laikrodėlių, Žiedų,
— Lietuviszkas klubas Jau Waehingtona pas popiežini de
Britvų. Armonikų, Koncertinų,
nu Lietuviu turėjo utarninke legata. Nuveži tikrus davadus miklumą ir malszina nervini rnu ir tukstaneziai mažesniuj”, Smuikų, Klernctų,
Drukuojamų ir šnekamų ma
eystema
po
kasdieninei
procei.
Visoi
atvykstanezios
mote

piknikeli, ant kurio ne ezlek- ir fotografije su ežios gadynes
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai
Veidas tokioje maudynėje ris rinkosi nuo pradžios septy visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago,
tai uždyrbo.
apasztalaie.Tas kaip rodos bus pradeda apkaist ir prakaituo- niose inva'.iiose miesto vietose o iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje
— Utarninke smagei palijo genauee gyduole.
KATALIOGĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai
je, kūnas atjaueze smagumą, ir paskui nuokarto iez visur visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (Į
ir oras atvėso.
— Seredoje 45 Italijonai ap eunarei iszitaiso, dingsta isz ju eme jos plaukti in milžiniszka Chicago's m. nesiunčiu )
Kas nori pirkti naminus
Teipgi čia gaunamas
Daukanto L. L
miesto sodną “Ilaid parkas’ paveikslas,
daiktus-pigiai, tegul dasižino leido ezita miestą ir kėlaus ad- ju visas tingumas>
miera 22 x28 colių kaina .. .25c
gal in tėvynė.
Perkupčiai
gauna
nuošimlin.
Adressas:
in Redakcija “Saules”
Maudymas sziltas suvis apva vadinamaji.
M. J. DAMIJONAITIS
— Kaeikloee kad ir tik po lo skūra ir atuauyna veiksme,
Kaip mokėta buvo toms mi 3256
— Jagu norite gera ziegore
Union Ave.
Chicago, III.
dvi
ir
tris
dienas
dirba
bet
dau
Ii nusipirkt, tai nueikite pas
nuyma dales taukuotas no pa niotns vadovauti, visi stebėjo
p. Szveda, barberi. Ten gausi gybe darbininku buna p: žeisti. virszes kūno ir krauje atgaivi si. Jokios netvarkos, jokio
Baudom czeverikai.
te visokiu ziegoreliu.
In viena diena Utarninke net na.
trukszmo bereikalingo. Tik
— Paczeduma užlaikykite- septini tapo maž- daugiaue pa
Yra labai daug dar neszojami per
Tokiame vandenije reike bu kalbos kalbamos, muzika ir iez
per daug ne szumikite.
žeisti.
ti no 20 lig 40 minutu; trium kilmingas ėjimas, prie kurio vaikus ir mergaites. l.tbaipuikei isz
— Vietine milicija iszvažia
piau sėdint nieko ne maezina Viso labo prigulėjo virsz dvie rodo. Turime teip geltonus czeveri
vo in Gettisburga ant metiniu
Helvetia, Pa.- Darbai mai ylgesnis maudymas truputi ap ju szimtu moterų ir visos pas kus, žemi ir aukszti.
manevru. Griž namon kita nosia eina slobnai, vos iždirba silpnina. Iszrinkimas laiko pri kietoje minutoje susitiko sutar Raudoni czeverikai del vaiku 75c
viena ir dvi dienas ant nedė guli prie aplinkinybes ir laiko. toje vietoje t. y. miesto sodne.
Ketverga.
Raudoni czeverikai ir pantaflai
— Thomas Edvards 30 m. lios. Elingai dirba 4 dienas, Pritinkiauee maudytis vakare, Ir jau visoms susirinkus, trimi del tnergaieziu 1.25 ir 1.50
Geltoni czeverikai ir pantaflai
senumo nepaezuotas vyras isz tai ir uždarbei del žmonelių ne priesz einant gult, Reike atsi to balsas pranesze iezkilmin
del vaiku 75c. ir $1.(0.
Gilbertono norėjo sau pasidari vienoki.
myt ir ant to, jog turi iszeit gai miestui:- “Moterų susirin
Geltoni czeverikai ir pantaflai del
ti gala, perpyaudamas su brit— Jei žmogui vargas tai ir nors 3 aJynos po valgiui; o Kimas “Ilaid parke” reikalau mergaieziu 1.25 ir 1.50 pas:
va gerkle. Paszauktas daktaras be peretojimo, ne pereitrauke valgyt gali tuojaus iszejus iez ja sau isz valdžios sulyginimo Common Sense Shoe Store
sustabdė begi kraujo ir sako ne vienas menesis ir vėl atei bu vandenio.
35 W.Center St
moterų politiazku teisiu su vy
kad Edvarde pasveiks.
Mahanoy City, Pa
Szilta maudykle daug giluo rais!”
vo antros azermenis pas MateuAnglu
laikraszcziai
raszo,
Daktaras Blažejauckas sza Amszieju. Panedelij 29 je del organizmo; atidaro sku
puikus ziegorelis $3.75
Atvažiuoje in p. Kazuno ap d. Juniaus, 3-ežia ad. po piet roję skilukes, minksztina ku kad jei nieko daugiau- tai tuo
Prieluek savo pravarde ir adretieka Mahanoy City kas utar- atsiekite su szuom svietu sune na, priduoda miklumą ir krau teris parode, kaip jog moka
ea o prieiueim ant pažiūros jago
patikę užmokėk §3 75 !r bue ta
nike ir petnycze no 3 lyg 5 lis Mateuszo Amsziejaus, Jonu je apvalo.
vo, gvarantinain ant 20 metu ęu
puikiai organizuoti ta, kas
moteriezku duodam ilga lendu
o bu viru vlrlezka. Kaezu
po pietų.
Szilta maudykle pasziurpu joms rupi.
ka«, 8 metu senumo. Paliko sa
ar nori vlrlezka ar moterlezka.
M. C. FARBER, 222. 225 Otarbarn I
Crossets Geriausi
Bet ne ta viena jog Anglijo
vo Tėvelius didelėm nuliūdi si kuna ir papauszkuota pui
CHICAGO, I’LL.
Vyru žemi ir auktzli czeverikai yra me, teipgi du brolius ir viena kei iszlygina. Ne vieno kūnas je parode. Parode irgi, kad
daug parduouami. Visi vytai juos
reikalauja. Mada yra naujausia ir sesele, jaunesnius. Per savo ru iszrodo kaip mėsos nupesztos. moteris veikti moka, kad mo
puikai iszžiuri ant kojų. Ka daugiaus pestingus Tėvelius likos grąžei žasies-rodos gruoblėtos. Tan ka vienybes, vienu žodžiu, kad
raikaujate. Juodi ir Geltoni,
palaidotas. Tegul silsisi paka- kus maudymas viską sutaiso- jos yra toki vieuomeniszka je
MAHANOY CITY, PA.
$3, 350 ir §4 pora, pas:
ir kūnas ne trukus buna szvel ga su kuria valdžia yra ir kas
juje amžiname.
Common Sense Shoe Store
Capital Stock
$125,000.00.
nue.
dien labiau bus priversta akaiSurplus & Profits $238,000.00.
35 W.Center St.
Maudykle karszta (no 35 lig■ lyties.
Mahanoy City Pa. Inkerman, Fa- L g ezio
40 lips. C.) varo prakalta.
Suvienituju Walstiju De
laiko czionai'darbai mainoeia
Taip kareztu maudyklių ne
posy toras.
ėjo kuogeriausiai, vienok no
Ant pardavimo dvieju piont
naudet be daktaros rodos, ypa
(9
4-tos Liepos pradėjo mažiau
ru mūrinis namas, kuriam tal
ypatingai kas yra riebus. Dak
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
dirbti, C'zionaitinei brekerei
pinąs kotelis, salunas ir Hale.
taras pasako, kaip ylgai gtl*
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
Penn, Coal Co. dirbs tiktai 3
Puikus biznis ir puikus intaiei
kareztame vandenije sėdėti.
dienas ant sanvaites.
maa. Vieta viduri miesto, bu
Karsztoje maudyklėje iszpra
Dekavoniu uz geradejiste.
Harrison Ball, I'i eziJcntas,
— Pakol ėjo darbai gerai, džios žmogus datiredydelio sma na lietu viezkosia ran košia nok
M. M. MacMillan, Vice-Prczidentas
Preke §25 000 pini
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia tai žmonelei sėdėjo nore ne vi gurnobz karezezio; kraujas pra 25 metu.
Ira. IP. Barnes, Kasijorii.
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze.su gauje szendienynio vysokio sztanio sai malezei, ale maleziau kaip deda kūne greieziau bėgiot, gaiš reikia apie §15 000, ba
ansigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
szirdis
plaka
staigiau,
skūra
reeztas gali pasilikti ant mordabar, kada tur daug luošo lai
aikite pas savo miesto daktaru.
druczei raudonuoje, paskui gecziu.- Atsiszaukti pas Paul
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka,
ko
iez
ko
naudodamas,
daugu
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu
prakaitas druczei pylasi. Szil J. Schmidt, Attorney, Wilkes Dr. J. Fropstep
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite mae sportu ne gal susiturėti
ta maudykle gali naudot svei
Specialistas AKiu Lygas
iszuiintyngi klauskite patarymo garsingo
Stiklines akis,
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz no parodinio savo “Ka aez ga ki žmonis, nes lygoje reike -Barre Pa. Liming Building. Pritaiso akulorius.
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
Mano darbas kalba del saves,
(19
°>)
klaust
daktaro.
vysokiu kroniszku sir odos-skuros lygu, liu”.
Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare
ezimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
Ant pardavimo.
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas
lia nori Penrose o ne kito
Maža aptieka Lawience. Ofisas 15 E. Center St.
Senecaville, Ohio - Czio
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
Mass,
kur gyvena 76 tuks. žmo
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginn- nais ka darbai buvo sustoję, Mus tauticcziai reikalauja pasi
mu. Preke §700. Ta preke yra
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne tai dabar no 9-tos d. Liepos
žadėjimo nuo kandidatu.
prijimsroda, zednas, iszsygydinsGYRTIBE
labai maža. Yra tai gera proga
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- pradėjo dirbti, dirba kas die
ce žūsta ir sveikata. Nebijoki? parasziti
Lietuviszkam aptiekoriui, ka
na
net
viekas
piezka.
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
Kada Valstijos Legisliatura
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
daugi arti aptiekos randasi dau
pirmiausiai
aprinko
dabartini
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
— Lietuvei sutikime gyve
gybe apsigyvenusiu Lietuviu,
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szeimyna
senatorių už seneta, ne puses
neturi ka valgyti, m^slidamas tapti sveiku, na.
todėl galima vesti gera bizni
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
tiek mus tautiecziu ne buvo
pagini ba mano Elektrų—Kemiszka
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
Nandokytes isz progos. Atei spasaba.
Diržo nereikalaujet nesziot
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lieszioj dideleje Pennsylvanijos
pasiliekad iszgidyiais!
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
Latwort, 1’11.- Juniaus 28 valstijoje, kaip dabar yra. Ir ezaukyte in Redakcija “Sau kadaPatvirtinta
per 500 iszgidytu.
raszisite pas:
(eg oj)
-ta d. likos nuszautas per an tie patys toli mažiau uždirbda les".
glika laike mueztines Leonas vo mainose, prie geležinkeliu
tos knygutes apie
Rakauskis, 25 metu senumo. arba dirbtuvėse, ir abelnai ju
(SPECIALISTS)
Kupiūra kuria atsiunsim .likai.
Broadway & So. 8th, Bklyn. New York. Paėjo isz Kauno gub. Paliko padėjimas buvo toksai geras,
tris brolius dideleme nuliudi kaip dabar yra.
Pasidinimae gyventoju daug
me. Jagu kas norėtu daugiau
Dr. O’Halley.
apie ji daeižinoti, raezykit ant priguli nuo to, kad Senatorius
Geriausias gidytojas gidyme Rupturos Vy
Penrose buvo prielankus atei
ezito adreso:
ru, Moterių ir vaiku be Į>eilo ir operacijos.
vystei mus vientaueziu in tzia
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
Mr. A. Sinkauckae,
szali. Jis žinojo kad isz ju pasi
Szitam oflise kalbasi Liėtuviszkai ir LenPO wardu:
Box 36
Dorrisville, 1’11. daro tvirti, darbfztus ukesai
kiszkai iu kur siunskyt visas gromatas.
ir kad jie yra naudingi visuo
“PRIEJGIAUSES
menei ir jisai visaip juos ragi
K IT A N'S
MOKSLAS
no czion ateiti.

UNION NATIONAL BANK

gu nusiuntimu.

Czia rasis apgarsinimas
Leo’s puse-prekes iszpar

davimas. Turėkite aki ant

BRUNDZA & CO;

Nauja

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais
•
•
§2,00
Su puikeis zalatitais apdarais - §2,50
Už prieiuntima per paozta turite dadet 15o prie knigos.
Kninga spaudinta yra lletuviszkom litarom.

——

Adresas

Rev. S. Fautienius,

Mahanoy City,

Pi.

Jie teipgi vieką dare, kad su
teikti jiems geresnes darbo isz
lygas. Jis prigelbejo susitaiky
me per didžiuosius streikus kie
tosios anglies, kad mainieriai
igi jo daug pagerinimu. Jie pi i
sidejo prie sutaikymo kitu gin
ežiu, kur darbininkai teipgi
laimėjo ir daugel kitu kartu
jis pasirodė, jog yra mus vien
taueziu draugas.
Jie nori kad jie vėl butu iez
rinktas Suv. Valstijų senato
rium, nes jie pasitiki jam. Kad
jis butu aprinktas, jie privalo
Lapkriczio menesijeper rinki
mus balsuoti už tuos kandidzi
tus in Legisliatura, kurie priža
dėjo prilaikyti Penroee’a kad
sekanezioji Legisliatura susi
rinks. Žmones negali stacziai
balsuoti už Suv. Valstijų sena
toriu, jie turi iszrinkti Legislia
turon tokius žmones, kurie pri
eižada laikytis už Penrose.

ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.’
Ira taj praktiezniause
kninga kokios lig sziol
Lietuwej turėjo. Ira tejp

sudėta, jog ka tikt;J pribuwias gnnorius isz Lie
tu wos gali in trumpa laj ka pats per saweiszmokti Angelskaj sziek tiek
kalbėt,
Toji kninga druczeį
apdarita in Francuzini
raudona ir melina audima
ir kasztuoje tiktaj $ 1
ir kasztus nusiuntimo mes
apmokame.
Ant galo, tosios kningos ira patalpinti klausimaj ir atsakimaj del tuju
katrie nori imti* Amerikonines pilnas popieras.

Halda kninges.

17-19 W. Center Street

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

Pas mus dirba lietuvaites del juso patarnavimo.

The

GLOBE Store
1. SUPOW1CZ1US, Locnininkas.

Lz W. Center uli.

Mahanoy City, Pa.

KANTORAS

Mahanoy City,

Pa.

Istorines Kningos.

Turi euttMfcsimu nu wieais Europineis liaukaia, VVisijau ira penūtikrinia, jog
riuneAi piniiųjaj per muso tarpininkista greicziauM nuejna.
wiau szaliu A mi e r i k o, per muito rankas siuncMtii kaa metas in
EUROPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUS'L'RIJE,
LBNKIJE,
ITALIJE,
IT T. T.
IR f. T.

HE WIEH0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

-^&<-

Pigus Pardavimai....
Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo
lubų musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

U

20c
Sziaudini skribelei
29c
50c marszkinei po
39c
75c
50c
$1 skribeles po
$2.75 supamos kreses $1.25
Medini kėdes 50c- Pinti $1
Vyriu šutai $5. Vaikinu $4
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

$1.00

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

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

J Ago vAŽiuojete in ir ita Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visus bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka aut laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ne toli K astel-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu zest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽU KAS.

,

Negirdetinas ir "j jįjį..
George Miller, Iszpardavimas Iu LUBIUI

1000 mastu perkalaus parduosim C p
mąstą tiktai už
. UUi
-OOOOOCXJBaltas audeklas kuri niekur ne K p
Gausyte czionais visokio tavoro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
gausite pigiau Daimantu Muzikaliszku ins
Visos jekes papuosztos su pui- Oi 0Q
trumentu, enciugelu, Špilkų,
kiom
karunkelem po - Kožnas d. /tas gvarantintas
pagal užmo- ta preke, Szlubi- Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito milįei žiedai žit ii isz gryno au
žiniszko 'iszpardavimo.
kso ii ue brangus, kas pirks

ZIEGORNYKAS.

George Miller
W. Center Str.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisni*
1,000 puslapio
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
se's reikalingos maldos 864 pusla
piu druczei apdaritos
$1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 711 puslapiu.
75o. •'
Garbe Dievui ant Ąugsztibes 640
puslapiu.
75c.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelęi mažesni už Altorėlius,
minksztai apdarita ir puikei zalatita
50o,
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.(M)
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
su auksineis 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 iu kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, viražus panaszub
i n 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, druczei apdaryta in
juoda audima
50o
Kanticzka apdarita in prūsine juode
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanczia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
stall mo.
59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta
$4390

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al.

-•OBLUIZAPPHH. pas.tarai
7Z trtDiAU4fl eLblOLX KStL
Aot iKzcsailnlmo vi£uxlu
nA r>-.v aU.
Kūięj

avora czionais tai nesigailės

KATALOGAS

KNYGŲ

szitos vietos

Vyrsz Puse Milijono

RUPTURA

Iždaveme didele kninga daina
eusidedante isz 390 dainų Rningą
druczei susiūta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant ”isu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele sa
pagialba kaziru, o kasztuoja knigele
ir kalada kaziru tiktai 25 centai-

HARRY B. FRIEDBERG,
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuvifezkai, Leukiszkai, Slavokiezkai, Angliszkai
ir Vokiszkai.
Atekyte o užczedineyte pinygus.

Akyvos Istorijos
20o
Nevaloje pas Mauras
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o.
Trys Valltyjozai.
25a.
Istoryje apie Septynis mokintos Vy
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabanoai
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Ilva
ras
\
50o.
Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza5do.
ka.
Sierata, Purkos apraszimas,
25.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o.
__
Keturios I storyjosi 1-Žibinti bažnytaiteje. 2-Sugertuves traukije. 3
Aiute duktė Kun. Kerniaus, 4 Boksztas ant salos Dago.
25o,
Abecela, arba pradže skaitymo ir raszymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, d-idele
kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 l’iit-aka apie senvee žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsi ved imas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetiezku ir juokingu paveikslu
25o.
Lietuviszkas dainorius arba eurinkymas visokiu dainų
$1.00
Tris apeisakos, apie Piningai galvažųdžei-Ražancziaus iszgeibsti no
smerties-Apie Szv. Kristupą l&o.
Prieigiausiuus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagalbos kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakoris
$1.25
Musu Pasakos
75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To
toriu
80o.
Duktė Mariu
25
Malunae Girrioje
85.
letorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Viadim. Solovir*
yo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meluzins
puiki istorija.
60»

Trys Istorijos apie 1 Ganoma auna
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
Alasnama ir karalių geniusza 8.
Mieganti pabuduai,
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 dukte
ris.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pua
meczio, iszimta isz Lietuviszku už
liekniu paveikslais
- 50o
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
ir Geras Medėjus
- - 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

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

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip iv
gilukis mainosi -Svirp Du Gfc
tuoklei.
25w
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M*.
dejus.
2B*
No. 6.Prasižengėlis • Doras Timkus Jonas Tvardauokas - Ugnh
kaime T. . .
25o.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi I*.
torije- Nagrada už mielaszirdyste.
Meile motinos del aunaus
25oNo 8. Musztyne už mergina - Geracfejingas
murinaa > Kas kaL

