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Kas girdėt ?
Lietuvei Worcestere, Mass,
ne yra užganaditi iž savo kuningo Juliuszo Rodzievicziaus.
Ne senei suszauki parapini su.
sirinkima ant kurio iszrinko
Karoliu Delinika, Juozą But
kų ir tie nusidavi pas vysku
pą in Springfielda kad duotu
kita kuninga. Tebyns kun.
Rodzievi ežius ne labai moka
lie tuyiszkai o kuri paliko kun
Jakeztys, kada važevo in Lie
tuva. O in kur kun. Jaksztys
ižsidandino, tai to niekas ne
žino.

Norint syki bus pabaiga
svieto. Apraszo mums profeso
ris Ravenstein vokietis, jog pa
gal visu apskaityma, žeme mu
su persipildys mete 2072 (už
164 metu) teip, jog jau dau
giau žmonių ne sztant bus iszmaityt. Apskaito jis ir tai, jog
jagu 207 žmonis užsilaiko ant
szmoto žemes užimanezios mile
keturkampe, tai už 164 metu
ant tosios žemes 6 tukstanezei
milijonu ypatų. Yra tai dau
giau, negu musu žeme iszmaitys ir tada stosis kas nepapras
to. Nes kas tas ne “paprastas’’
bus, api tai ne raszo musu pro
fesoris.- Drebek sviete! Ant
niek tavo pranaszavimas po
nas profesoriau,

Isz Amerikos.
Žaibas sunaikino I
bažuyczias.

Kiek anglies randasi
PennsylvnnijoiM R. Campbell, Suv. Valet
Geologas apgarsino, jog valsti
joi Penneylvanijoi randasi su
virezutn 21,000,000,060 tonu o
minksztuju anglu randasi
112,574.000.000. Kitados, ka
da senoviezku laiku iszsimine
jo angli, tai ant kožno tono
anglių lezymtu isz kasikiu, pu
santro tono eida o už niek, ar
palikdavo ant propu.
Jago anglis iszymines teip
kaip lig sziam laikui iezyrna,
tai Penneylvanijoi užteks kie
tųjų ir minksztu anglių ant
490 metu.

ISZ BOSUOS, LIE.
TU VOS IK LEN
KIJOS.
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Telsziu gaisras.

Kaunas.

Pranefza sekanezias imulk
menas apie isztikusi Telsziuose
(Kauno gub.) gaisra.
Gaisras pradėjo liepos 21 d.
4 vai. popiet. Sudege daugiau
nei 30 gyvenamųjų namu, 40
visokiu budinki! ir 4 einagoges
Dviem dienom praėjus, liepos
23 d. vėl isztiko gaisras ir ape
me vis ko ana karta nebuvo
lytejee. Sudege apskriezio su
važiavimo (teismo) namai, po
lie.jos valdyba, kariumenenes
“pnsutstvija”, kazarmesir kiti
namai; iszviso apie 300. Sude
ge daug gyvuliu. Yra ir žmo
niu sužeista.
Gyventojai iszsikele in aplin
kines lankas. lez Liepojatis
yra atvykusi ugniagesiu kuo
pa ir kareiviu rota, isz ezauliu
gi dvi ugniag. kuopos ir 22 ka
reiviu.

Prauesza kad laidojant 13
metu marijavite-mergaite, isz
susirinkusios minios iszsiskirs
te kokia tai moteriszke ir pa
mėgdžiodama marijavitu kuni
go Tulabos giedojimą, pradėjo
juokinti susirinkusius. Kada
szis, nerodamas ja nuraminti,
peržegnojo ja kryžium, jije
spjovė in ji. Policija užrasze
jos pravarde ir paleido.

ANTANOVAS LAUKIA
"PIRMYN” MIRTIES

Teip jie jos laukia. Tiktai
klausymas, delko nepaaiezkina
Statistikos komitetas paduo
kas ji (Pirmyn) užkrėtė mir
da tokias žinias apie javu užde
ties epedemija. Jaigu iszdrista
rejima. Vilniaus gubernijoje
laukti bent keno mirties, tai
rugiai auga neblogai tik Vii
turi žinoti kokia liga serga ir
niaus, Dysnos ir Aszmenosapy
kur ir kaip taja liga užsikre
gardose, Vileikos gi ir Szven
te? Taigi aez pasistenksiu nu
czioniu ap. prastai, o Traku
rodyti, kad visi žinotu kas Ji
Sasnavos parapija.
ir Lydos vidutiniszkai. Vasa
(Senapil. pavieto) Nevienas (Pirmyn) užkrėtė taja liga,
rojų -gi visoje gubernijoje esą
Lietuvos kampelis nekenezia nuo kurios kaip Antanovas
gražus, tik vienoje Szvencziotiek nelaimu nuo invairiu skelbe važinėdamas po lietu
niu apygardoje kiek blogesnis.
isztvirkeliu, plėšiku ir kitu tos viezkas kolionijas, “Pirmyn”
Kauno gub. rugiai ir kv’e
ruezies garsiu amatninku, kaip tureses mirti.
ežiai auga labai gražus, vasaroTiesa “Pirmyn” taja liga
musu nelaiminga Sasnavos
Sudegė 47,500 baczku jofi^jda geresnis.
padange. Tais juodais darbe pradėjo sirgti iszejus 3-ežiam
Amerikoi yra net penki visarielkos
Pati daktaro pabėgo- su
liais užaijima veik didžiuma numeriui. Bet atsiradus gydy
Lexington, Ky.- Ugnie su
kupai slavoniszkos tautos ir
Darbininku straikai
nigeriu.
jaunimo.
Tiesa, yra ežia sauja tojams, kurie surado praszali
naikino 6 dydelius sklodus
teip: Pirmutiniu ir seniausiu
1905ni.
Philadelpha, Pa- Policje
le
ir
gerai
susipratusiu jaunu nanezius ta liga vaistus, liga
arielkos ir 47į tuketarczius
vyskupu yra kun. vys. TruValdžia apskelbė žinias apie
czionais suemi daliję meisto,
vaikinu, kurie in vairiais budais rodos pranyko ir pate “Pir
bec, Slovakas isz St Cloud,
baczku arielkos likos sudegin fabriku ir darbininku straikus
kur būna nigerei apsigyventa
800 užinusztu.
Bosiję nužudino 876 stengiasi sulaikyt chulinganu myn” pradėjo pasveikti:
ta. Aiielka buvo locnastis 1905 m. Kauno guli streiku
Minn. Kalba teipogi lenkiszPatarte sako- nekask kitam
ypatų,
Tabriz, Pereye, 9 Aug.- 2002 E Isworih str. labai pato Suv. Valet, valdžios ir bledies buvo 87, dalyvavo juoie 9,236
gaujas, bet veltui: iu spėkos
kai gana gerai, - jagu kada yra
Mieste Tabriz nog 35 dienu at gia motere balta Emilije Wood aplaike ant 2| milijonu do darbininkai, Vilniaus gub. 354
Petersburgas, 10 Aug. - Lai per mežos! Tam tikslui ežia duobes, nes pats in pulsi”. Su
reikalas.
į aezia daktaro Grano Alpimu
Antru vys. slovakines tau sibuna susirėmimai pasikeleliu
leriu.
st alkai, 16.094 dalyvavusieji. krasztis‘ Rech'’ skelbe buk buvo susitverusi kuopele jau lyg taja pataite ir isz dalies
so
Wood už Magnolia, N Y
per laika 6 menesiu randas ru nimo “bausti” chulinganu teip iszeina kad tas kuris užsi
tos yra kun. vysk. Staritz su kazokais kurie pastojo ant
Mirė bažnyczioj’e.
apipleszimu. Ant ulieziu, nog Kuri priesz 5 nedeles dingo
Kunigu permainos,
siszkas nužudino 876 ypatas nagaikotnis ir nevienam chulia geide ir neatbūtinai numaiyti
Noith Dakotoje.
Philadelphia.-Antanas Pit
isz namu ir kaip pasirodi, pa
rKunigas Tilvitis, Pabiržės nog Sausio 1 lig Birželio 1, fzi ganui sukirto gerai per kelnes, “Pirmyn” pats pradeda in ja
Treeziu kun. vy-k. Sufraga bombų dingo suvirszum aeztuo
bego su nigeriu Bcroandu roviez, 70 m. senumo lenkas ii
bet ir isz to nieko gero neiszei
nas Kondelka Czekas, ne tru ni szimtai ypatų o daugiause
. ’ nendorius, perkeltas in Pa meta Ir teip: Menesije Sausi na. Prie to ir būdas malszint pulti.
senas
paiapijonas
Sz.
Lauren
Smith.
Nigeris
Smith
turėjo
isz kazoku. Kazokai apipleszi
Taigi asz vienas; kaipo teip
kus persines in Clevelanda.
' iiioji, naujai inszvenitas kun. 116, Vasarije 112, Kovo 184, chulinganue yra labai papeikti
už-iemima pas Dr. Wood ir to Lenkiszkoe bažnyczios, pra
Ketvirtu grekas- katalikas neje turtingesnius namus na k
l’irezys paskirtas katedros Balandi 106, Gegužio 217, Bir nas. Ne nagaikos, l et apizvie gi priklausęs prie padėjėju
priesz 6 nedeles pameti tarnys eita Nedelia kada giedojo gies
želi 131. Užka tosios aukos li timas tegali tiK ieztobulinti laikraecziui p. pamatu ir prisi
kun. vys. Ortynskas, rusnakas timie;- per ka gyventoje! lig
kamendoriumi Kuane.
me priesz suma krito isz loa
ta.
atsakaneziai pakelti jo dejas prie gydytoju bendroves
apsigyvenias Philadelphijoi, ežiam laikui paneeze bledesant
Kongresas popu Kijave, kos apsodintos ant smert tai žmogų,
Drauge su jauna daktariene kos negyvas. Petrovicz sirgo
kultūra, kad jis suprastu žve suradimui vaistu idant praszavieno milijono dolerio.
nepaduoda.
Pa. .
knreme emi dalybas ir gaivalai
p. Wood suemi ir josios mile szirdies lyga.
ritzkuma tokiu darbu, kaip
Ant galo penktu vyskupu Betvarke tarp rusu darbi
lenkei ji nei, nutari ne y mti daly Kaliniai serga sziltinc. beturcz’u žmonių pleszimas, linti tuberkuleza, kuriuomi
ma nigeri Smith ir abudu pas
kaip jau minėjau “Pirmyn” už
yra kun. Povylas Rhode, ne se
bu dienoje jubilejaus sukaktu
ninku Prūsuose.
tati po kauj c> 800 dol. hg
Telegramai isz Tveno pra vogimas, paleistuvyste, girtuo sikrete nuo 3-czio No. žemiau
nei konsekravotas vyskupu
vi i 86 metu užgimymo garsiu nesza kad tenaitiniam kalejin e klybe ir kiti. Nežiūrint in
Prūsuose, dvare Bredo^e ru provai.
numdyaiu
pric£natin,
del .-irkidiecezJjos Cliicage.
gct~ rasztininko graf. Leono kaliniai yra susirgia eziltinia. plakimą imį*mkonin?, paraše
aai-^daibiuinknl su-kvi-Mboi >-ar i oūi Wood aphrtWama naiiia
riui atėjus, chulinganai pradėjo idant skaitytojai, žinotu koke
Kaip girdėt, tai ir Peunsyl.
Tolstojaus.
ke. Jie pareikalavo užmokės vyro, paemi su savim brangeny
Kaliniu padėjimas labai blo vėl siausti. Sztai girdisi, kad liga serga bei kas ji užkrėtė.
§ Hazleton, Pa. - Jurgis
vanijoi savo laike bus du pa
nio už darba padidinimo. Ma btu zž §2500 isz kuriu nigeris
tia ir ten užpuolė nakties laike
gas.
Uždedant laikraszti “Pir
Persekiojimas
spaudos
Gedda? ir John Boner tapo už
gelbinyka vyskupai sufraga
žesnio, kaip kad jie reikalavo, pralėbavo §1 500 užstatydamas
ūkininką, ten susipjauste pei- myn” ne sapnuoti nesapnavom
Pagal valdžios žinių nuo sau
muszti eksplozijoje dinamito
nai, lenkiszkas ir lietuviszkas,
leis, ten langus iždauže! Atei
mokesnio pasiulyma rusai-dar daigtus.
Nesi[uehoning Pasikloję ang šio 1 ligi gegužes 31 d. sz. m.
žinoma, jog iž dvieju senesniu bininkai sutiko su triukszmu
na subat-vakariai, visur girdi apie toki biauru likimą kokis
Poną Wood liepi avefztavot lies,
invairiuose Rosijos miestuose
lietuviszku kuningu kurie dau i - grūmojimais ir pradėjo už
si staugimas ti alkana vilku! ji patiko. Prie to mes nenumajosios patėvi J. W. Filey, tur
Baugu darosi. Baisu, nes toki neme uždėti laikraszti. Tas in
valdžios t ždengta 44 laikrasz
giause padėjo triūso parapijo
Klikoliai.
§
Elizabeth,
N.J.
Jenkin
e
puldinėti ant tžveizdu. Vie tingas gyventojas isz St.
ežiai; 32 rusu, 7 lenku, 3 gru
se, nes niekados K. M. kuris
(Sziauliu pav, Akmenės žvėris žmones nebrangina žmo vyko per Antanovo pasidarba
nas užveizda isz revolveiio isz- George Staten Island, kuris vie dirbtuve gurno tapo sunaikin
zinu
ir
2
totorių
kalboj:
Taigi
par.).
Pereita žiema Klikoliuo gaus gyvybes. Keletas sanvai vima Artonoyui pasitraukus
jau dabar pats save praminė ezove ir sužeidė darbininką.
ta per ugni. Bledies buvo pa
szinasi
Philadelphijoi.
se
atsitiko
baisi žmogžudybe' ežiu atgal tris ginkluoti pikta (priežastis nežinoma) nuo “Ke
kas 5 dienos uždaroma 1 rusu
“groise puree’’.
dariai naktiei laik eineiveržein
Paskui isz iszgasdintos darbi Paszauktas per telegrafa per daryta ant 100 tukstaneziu do
laikraszti3, o kas 22denas-l isz nakties rasta iszpjauta visa Nendriniu kaimo, naezles Sz.- leivio” redakcijos atvaževus in
ninku minios iszsitempe tns Fileyu Dr. Wood pribuvo in leriu.
žyduezeimyna,
4
žydelkos.
Vie
lenku laikraszcziu.
Minersville; svarbiausia, papa
tine policija žmogžudžiu sujiesz surukueia grintele, irpareikala
kurstytojus ir juos suėmė.
§ Kardinolas Gibbons kuris
Philadelphia ir ne norėjo isz
Sunku yra dažinot, kiek ga
vo
nuo
jos
pinigu!
Kad
daugiau
šakojus, jog turi labai daug
kojimu pasiprasze talkon Min
pradžios tikėt, ydant pati jiojo dar tandasi Rime yra apsirgtas Kiek Bosiję moka
Persu revoliucija
inbauginti savo auka, jie pra naudingu rasztu ir da pasi
Ii būti Amerikoi Lietuviu.
taujos
policijos
szuni,
tikka
cariszkai giminei? už kelis- szimtus isz užsienio dėjo ezaudyti in lubas; bet skundus apie savo nukenteji
Persu revoliue ja vis d.n ne teip žema inupultu, Kad su ni ant viduriu nog valgimo vai
Vieni skaito ant szimto ir dau
siu.
Dabar
jau
biskutuka
svei
gerium
susidėtu
nes
viską
Apie
mokesti
cariszkai gimi nupirkta. Apuostes užmueztu- nieko pas varguole nerade, mus, ir sumanė uždėti laikrasz
giau tukstaneziu, bet ne vie simažina, vis da žmonas negali
prižadėjo ateiti dar karta. Mat
kesnis.
dažinojo
per
ludintojus,
paemi
nei teip danesza laikraszczei ju lavonus ir judrabužius szuo jie girdėjo, kad naezlei vaikas ti. Saitas sumanymas tapo pa
nas ne gali tikraii pasakyti. nurimti. Szaclias insake savo
savo
motere
in
karieta
ir
nuve
nuvede
policija
in
vienus
na

§ Minneapolis, Minn. - Tris Viedniaus:
Jagu ir yra tiek, tai kas isz j u generolams
atsiuntęs isz Amerikos kelis keltas Antonovo. Ma atšilau
nesigailti, revo že m kaleyma Mayamensing
vaikai 1, 2, ir 4 metu senumo
Cariene aplaiko kas metas mus, kuriuose gyveno rusas rublius maistui Naszlepažinus kius pas drg. J. M. Jasuliavi
ju, kad lig sziol daugelis isz
luc’jonieriu, ezaudyti, kur tik prison. Praeita subata atsibuvo tapo sudeginti ant smert. Ju 200,000 rubliu, priek tam jo “poselencas” Mefodijns Žemo- visus tris piktadarius, bet bi
juju kaip puslaukinei ir tamežiu kur buvo apsistojas ir An
pasitaikysianti
proga. Daugu prova,o kaip iszejo del p. Dak motina Mrs. F. Linberg užraki sios dvaras yra užlaikytas per siekovas su motina. Krecziant janti iezduoti juos, nes chulin tonovos. Taigi jis (Antono
sunai. Jagu ne butu tamsurasta ežia kraujo demes ir ke
no juos namie ir itzejo in mies randa. Užžanga (nasledninkas) lėtas pavogtu daiktu. Motina ganai pagrasinę jai “mirties vas) perskaitė plena uždėjimo
nai, tai iaikrasztyste kitaip sto mas ponu isz baimes bėga in tarienes ne dagyrdome.
bausme”. Gražus darbeliai?
ta
su reikalu, tame laike užsi gauna 100,000 rubliu, o kada buvo tuojau suimta, sūnūs gi Ka ir sakyti!
vetu negu szedien stovi. Jagu Rusija, tikėdamies rasti ten ge
laikraszczio. Ant to, sumany
Drūta meile
paspėjo
pasislėpti,pabėgo
in
jau ir yra tokis skaitlis lietu ra sau prieglauda. Revoliucijo
mo tapo sutikta, jaigu ir dau
Cincinnati, Giro, 8 Aug.-Ja degė namas ir užrakinti vai apsipaeziuoje, pati jojo aplai Amerika Vienok Amerikoje,
Veisėjai
ko 50,000 nibliu ant meto. Ju
viu, kaip augszcziau pasakyta, neriai irgi nesnaudžia. Jie vie mes Patterson, 23 metu vaiky- kai pražuvo hepsnuosia.
rasis draugu prisidėti prie
giau
New- Yorke Žernosiekovas li
tai ar tiek turėtu laikraszcziu nijasi ir žada senaji Szacha nu nas, tomis dienomis apsipaezia § Toledo, Ohio.- Kirtingas ju dvara užlaiko randas ir ap ko suimtas ir neseniai parga (Šeiniu pay.). Musu mieste to insteigimo laikra.-zczio suti
iszeitinet, negu szedien iszeiti mesti nuo sosto, nes jie vis ža vo su Letita Asmer, mergina George J. Vahey ir Charles W. moka visus kasztus. Likusieje bentas Liepojun ir Kaunan. nedidelis, turi apie 4 tukstan kus tapo nupirktos raides, ir
neje? Szedien iszeitineje api da pildyti konstitucija, o nie be kojų. Du menesei priesz Pi hlman tapo užmuszti kada cariszkiji vaikai aplaiko ant Kaune Žernosiekovas prisipaži ežius gyventoju, miestelis ap kiti spaustuvei reikalingi daik
suptas Juodosios Ganczios tai. Beje turiu paaiszkinti, jog
deszimts laikraszcziu, o sudė kuomet jos nepildo’ ir jo vieto szluba patyko Letita nelaime ju automobilius ant kati o meto po 33 000 pakol ne daej no užmuszes žydes.
ant geležinkelio, per ka turėjo
ežeru. Miestelyje yra katali viekas tapo supirkta Antano
jus visus skaitytojus, tai var- iszrinkti jo dede Sele es-salta daktarai nupjaut abi kojas; o važ'avo pasigadino, puolė nog na lig metu. Pasega aplaiko vi
Slavikai.
gei butu 15 tukstaneziu. Ar na. Svetimosios szalis irgi epi kad Jamesas buvo jau davės kelio ir nusirito žetnin nog sos dukters caro ir anūkes po
ku
bažnyczia, valscziaus teis vo. vadinas Antonovas Imtu li
Apszvietimas musu kraszte
viena milijoną rubliu o visos labai žemai stovi. Ypacz musu mas, rasztine, monopolis ar kes “Pirmyn” saviniku. Žino
mes galime susilygit su kitom ria szacha nusileisti ir ivykdin savo prižadėjimą, per tai ne dydelio kalno.
ti konstitucija, tik viena Rusi permaine savo duoto žodžio ir
pro-anukes aplaiko po 100, jaunuomene neatverezia in ta batine, 13 sankrovų, 5 aludes, ma supirkdami viską ant to su
tautom? Ne, negalime!
000 o tolimesne gimine po 30. atidžios.
bravoras, valscziaus mokykla, tikome jaigu Antonovas kada
Su Slovakais ir Rusnakais ja užtaria szacha , už tai per szliubae atsibuvo trims die
Mes DuBojaus Lietuvei,
sai labai pikti ant Rusijos ir
susilygit, ne pavyt juju ne ga žada užmuezti rusu konsola ir norais. Reike da ir tai pnmyt ateliepem m visus lietuviszkus 000. Caro sūnūs po užžangai
Daugiausiai
laikraszczius puikus mūriniai rūmai, kur gy instengs sugražit musu statijog jaunavedis savo milema
lime net ir Italijonai pradeda iezvyti pulkininką rusa Liacho nune»ze ant ranku prie alto kuningus, jeigu kur randasi ant sosto, kada daeina in me zkaito jaunieji ūkininkai, bet veno 1798-1844 m. kunigaiksz kus.
bruzdet.
va, kuriam ezschas pavede riaus ir laike per visa laika pa lietuviszkas kuningas be vietos tus aplaiko po 150 000 rubliu visgi reikia pripažinti, kad’jau tis Oginskis. Aplink ruma au Antonovas su tuomi sutiko.
ant meto ir viena milijoną rub nimas labai rambus prie laik ga puikus senas sodnas (par Mums teipgi iezrode neko
Lietuvei ne tik czionais malszinti revoliucijonieriue.
kol nepasibaigė ceremonija.
ar ne senei isz tevines pribuvus
raszcziu ir knygų. Tarp vaiki
liu
dovanu ant užlaiko ant me nu vis dar atsitaiko kai-koks, kas).
Amerike apsigobia tamsybe,
kis valkata kad norėtu mus nu
Deginimas lavonu.
meldžiame pas mus pribūti
Pardavineymas
to po 200,000 rubliu; ant užlui szviesesnis, bet merginos... kas
nes ir Lietuvoje ne kitaip yra.
skriausti
ir pražudyti mus su
Jau kuri laika gyvuoja tarp
nevalninku. Czionais apigarda daili ir lie kymo dvaro 35,000 o del pa
Birsztoiuis.
Ir fenais vos gyvuoje gazietny tautine draugija, kuri statos
žin, ar yra kur tamsesniu mer
dėtus
skatikus.
Juk Antono
Atlanta, Ga.- Laike tyriney tuviu didelis būrelis ir aplin ežiu po 40,000 kas dukters ginu už musu slavikietee: tur
Nemunas nuo Kauno
lig
kai, nes ne yra kam skaityt. sau tikslu perkalbėti žmones,
mo komisijos investigatines pa kines peczes Lietuveis apgiven Caro nepilnu metu metas, būti su žiburiu nerastum nei Bireztonui pilnas dideliu akme vas ‘ Rusu Sccijal demokratu
Ne klauso Lietuvei norint in kad vieton užkasti žemen jie
eirodi, jog nektirie plantato tos. Turi czionais nusipirkia di
jokios, kuri laikraezti skaitytu. nu. Ligeziol isz Kauno m Bir partijos1’, organizatorius bei
apszvieta szauke,
degintu lavonus. Szioji draugi rei pardavinėjo pribuiezus, kat dele salia pavidale bažniezios aplaiko lig dienai apsivyra- Musu mergaites kunu “duszia” sztona plauke garlaivai, bet atstovas, teip pasiezventes lie
vimo po 50,000 Didys kunin- (siela) atsidavusios “madų vari
Už tat ludna ateite juosius j i apskelbė dabar žinias kiek
ruoš prisiunsdavo jiems isz viskas yra iszmoketa. T> i jei
vandeniui nusekus, pasidarė vi tuviams tarnauti tai kasgi ne
lauke!
kurioj szalyj per 1907 m. audė Najorko ir kitu pristovu kai gu kur rastųsi guodotinas ku gaiKsczei dienoje tzlubo ap- nejimui”.
sai pavojinga plaukti per ak tikes tokiu geru žmogum kaip
laiko del paežiu dovana po
Dabar, Szilgaliu valecziui menims, todėl garlaiviai tarp Antovov!
ginta lavonu: Jungtiniuose po nevalninkus. Tankei kuo nigas, teikitės atsuzaukti, ant
150,000. Lzskyrent caro priva
valscziuose 4000, Vokietijoj
Antonovui keliaujant isz
(f9 O}) tiezKo mokesezio, tai yra jisai nutarus uždaryti szventadie- Kauno ir Bireztonui nustojo
Skiriuosa vaisko rusiszko Sy 3000, Szvaiearijoj daugiau 700 pas baltu nevalninku statyda adreso.
niais aludes, suvis kitaip iszro vaikszczioti.
Boson Mass.in Minersville, Pa,
vo
ant
pardavimo
ir
vieni
ki
Mr.
Pet.
Stepanauckas,
berijo atidengi velei nauja su Anglijoj 7C0, Prancuzij >j 450
locniniku milžiniszku savaecziu
Slavikuose. Vieton buvu
Philadelphia Pa. ant stoties pa
tiems pristatinėjo ant plantaci
804 Washington Ave. ir skarbu, kurie nesiduoda aps do
sikalba. O jau daleidinejo, jog
siu ligi tamsos stumdymos d a
Naumiestis.
Italijoj apie 450. Iszviso dau ju prie bovelnos ir ryžiu, Tai
tiko nelaime, tapo pavogta rasz.
Du
Bois
Pa.
Rusijoje viskas apsimalszino o
kaityt.
bar kiekvienos po pamaldų
Naujas geležkelis. Kalbama ta už kelis tukstanezius. Voli
giau 9000.
mat kokiu latru turime Steite
api senesnes riauszes ir maisza
Apricz to, visi sanarei carisz skubina namo. Negirdeti nei buk privatine vokiecziu drau
za rado, apie ratztus nežinau.
Georgia, •> kur visi demokra
Torturos Kinuose.
tęs revolucionieriu užmirszo
kos szeiminos turi kokius no “duetu”, “nei kvartetu”, nei gija ketinanti tiesti geležkeli
Bet visai netaip iszejo tas
tai.
Rusijoje ylgai ne apsimalszys,
Kada vaiskas randavas uže
nnts milžiniezkas savastes ku isztisu “choru”, kas pnsieida nuo Naumieiczio per Szakius
musu
manymas. Tiesa drg.
Inkale vini in galva.
kol ne užstos radikaline at mi miestą Pokov., tai suimtus
vo pirma gana tankiai matyti in Gelgaudiszki ir nuo Szakiu
Mano brolya Karolius Gasilaaskas, riu turi gera pelną.
Antonov
priėmė visas in plau
maina, teip kaip Turcij< je, pasikelelius ba;sei kankino. Chenango Bridge, N. Y.- apie 12 metu Amer. isz Suvalkų
Tikymes, jog ne vienas isz ir girdėti. Butu labai malonu, in Kazlu-Ruba. Jeigu tasai
kas redakcijos “Pirmyn” nes
gub,
pav.
Seinų,
gmi:
Wiejsieju
pa
Persijoje, o nevet ir Kinuose Nevalninkus pažeidinėjo bjau Fred C. Miles norėdamas pa
juju ne numirs isz bado nes kad panaikintu dar ir “slaptą sumanimas in vyktų, tai musu jam ieztikro prigulėjo ineigos.
ketina užstot atmaina.
rei. Pririszinejo juosius prie daryti sau gala, paėmė ylga, czuotas.per straikas iszvaževo in Eile kaip tankei duodasi girdėt tai sias”.
darbininkams nebutu ko eiti O iezeigos ? hum!- it zeigas tu
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. To
Tiktai tada Rusijoje apsi- stulpu ir nukirtinejo jiems su viui ir su plaktuku inkale in gul danesza ant adreso:
ir tai neužtenka o ymad prie
Gal dabar, turint daugiau in Prusus užbarbjautu, nes ir ri apmokėti pats insteigtojai.
(76 oj)
malszis, kada konstitucije ap- narius. Dasileidinejo bjauriau galva. Daktarai isztrauke vini
kitu spasabu sugriebimo tuks laiko szventadieniais, jaunuo prie geležkelio pelninga darba Juk jiem nereike pinigu ka jie
Mr. John Gasilauski
laikys.
siu torturu.
ir sako kad Milės pasveiks. 323 E. Center St. Shenandoah, Pa, taneziu ant juju užganadymu. mene griebsis prie skaitymo. galima butu gauti.
(Daugiaus ant 4 puslapio)

Providence, R. L- Keturios
bažnyczios tapo maž-daugiaus
sunaiKintos per žaiba, laike
szturmo katra perėjo per
Rhode Island valstija. Mieste
liję U »[uepaugh bažnyczia
Queens River babtistu bažny
czia tapo visiszkai sunaikinta.
Mieste Arctic Sz. Jokūbo kata
likifzka bažnyczia tapo sunai
kinta ant
000 bledes. Q lid
niek mieste lenkiszka teipgi ta
po intrenkta o Mapel Root
Babtistu bažnyczia ir tapo be
veik visa sunaikinta.

(sz visu szalu

Javu užderejimas

Trumpi Telegramai.

Isz Lietuvos,

KUR BUNA.

E . tu mane ne mili.
teip gyvena? Nusiszaut. tai ne
— Nes miliu tave, Onuk, ezpoeae! Aez ne turiu tiesos at
imt sau gyvasties sau nedariau
miliu!
ir atimt jos ne turiu tiesos.
— Na tai perstatyk sau!
— Žiūrėk, koks iez tavias
— Vyras užeiniaukes, surau
filozofas! Persitikrinau dabar,
ke kakta.
Viras. (atidaro pamaželi dū
LIETUVIŠ
VADOVAS
— Na - E imu jau numirus. kokia buvau kvaila, tikėdama
ręs ir klausė) Ar galiu ineit?
Tu Ludvikeli pasilenki ant ma in tavo meile! Tu manias nie
Merga: (ne pamesdama raIszejna kas Utarninka ir Petniczo •
no grabo? ir ka darai isz gai- kados ne milejai!
g—- — ■
—
szimo
atsako) Ar didelis strio
PRENUMERATA KASZTUOJE:
KOS
SVEIKATA
— Esi neteisinga, Onuk!
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 leeczio ?
kas?
ant puses meto
1,25
Milejau tave, miliu ir nepalau
— Verkiu..
V. O striokas,- ne gal ju
ant ketverczio meto 65
— O. . ne mano brangus. . siu milet!
laukt?
EUROPA — Rosije
$3,50
— Ne teisybe, mano ponia!
Isz Speers gromata gavau,
Angliję ir Szkotije 15 sh Prie didelio gaileeczio ne gali
M. Jago teip, tai ineik tamis
Prusus
15 mi ma verkt.
Jis mane ne milejo! O vos uždą Ir daug isz ijos dažinojau;
KNYGOS
ta,
tiktai palauk kol ne pa
■ ."..
.
. .1..1
■■,":■■■'■if':1
■
=
— Turi teisybis. . Aez ir ne riau akie, jau bėga in teatrus!
Api visokias nedorybias,
baigsiu faszit artikulą in laikMėnesinis Rasztas "Linksma Valanda”
— Szirdžiuk. . ne ejnu nie
AMERIKE ANT METO
................ ....... . SI,00 moku verkt eemu didelėm gai
Ir biaurybias
raszti.
ANGLIJĘ.............................. —..... 7 sh
Nes pirmesnės *po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
lesti. Teip.
kur.
Szedien daug ne dainuosiu,
V.- Baigkie poni, ne perszP’iUSUS
................ ——
~
7 mr
NAUJA
paskutinė lOOtukstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
140SS1JE..... —...............................
........... SI,50
— O po tam ?
— Nes ejei!. . aez tai matau
Ant kito karto paliksiu;
kadisiu. Asz tuom laik prisiu
Išaiškinimų,
apie
visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsiKAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA
— Fotam? siuncziu pas ku ent tavo akiu..
O jagu ne pasitaisys,
siu knipki in palta, kuris man
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
gydyt
ir
žingeidžių
paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
— Ne plovok, ne plovok! Tai kocziolas kaulus ižtaisys. nutruko.
AMERIXK....—--------- ------ ------ —............. |3,00 nyga.
BOSSIJE---- —----------------------- ------- 84,50
— O potam ?
—
Ne
rėk
ant
manias.,
su
Abudu tili,- abudu užimti
ANGLIJOJ......................... -......................... 10 8b
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
— Na, kas po tam? Duok pranti?
darbu.
Prick tam pilnai užsimokėja tam pakaju. Onuk!
TĄ KN VGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
Aez
ne
esmių
tavo
slūgine!
M.Jau
pabaigiau.
ŠITĄ KN Vi I Ą perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergūli, bet ir daktariškam mok
«kaititojei, kas metas aplaižo
Merginos isz Hartford,
sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt. sergantis. ,,Vad. in Sveikata* ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
—
Na,
praszau
tavias,
kai
—
Ar
papaikai,
kas
tav
da
dovana puiku Kalendori.
V.- Ir asz pabaigiau.
Visas, gabeno in Najorka ford
veikslais pnrodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
bėk toliaue. Ka po tam ?
rosi! Juk, da ne numirei.
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.
M - Tai ko norejei?
Turbut in koki fabriką,
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
—
Na,
pagrabas,
dainos
ir
— Ir ne numirsiu,, kad
KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską
V.- Gali dasiprast, kokis
PA. POST OFFICE, AS SECOND
Kad nulipyti szi-ta.
CLASS MAIL MATTER. : : ; : • t.t.
žinotum! Sztai ant pyktumo ne
galėsi
atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
veikalas
....
Tu mergeliu yra puse tuzino,
— Teip! nee ka tu, tame lai numirsiu! Ne vertas esi, idant
markėms
prisiuntimo kaštus.
M.(su
ne
noru)
Tai
tu
ne
Api taisės visi žino;
j
JEI TEIP SERGI, kad bo tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS
ke veiktum ?
numiriau!
palatini mislit apie apsipacziaGiresi, jog’da jaunos,
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame
— Labai isz to džiaugiuoeiu.
— U-gi ka veiktau?Mele
vima?
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja goriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
O jau iszrodu senos.
—
Ha
džiaugiesi!.,
o
aez
cziauei už tavo duezia, duodu
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikuinus, per laišką.
V.- Ne.
Dantų ne turi, guma maumoje
Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
aut miszu,postatau ant tavo gra tąjį melagi milejau! O!., nesu
M - Juk tu man po teisibei
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo;
Krasztai
lupu
ižszute,
nes
nuo
JUOKINGA PASAKĖLĖ
bo piuku stovila su paraezu! laukimas tavo..
tai
liudija
pačių
gydynių laiškai, palei dalcidimą iš daugelio talpiname nors keletą.
patinki, tai dabar pasikalbėsilatos seiloje.
—
Nes
mano
ponute,
pave
Ne
galiu
atsimint
dabar
koki
va
kaip
bus.
Prie kaminėlio sėdėjo vyras
Virti valgi ne moka,
Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Ilgai sirgtas inkstų
Išgydyta nuo užparaeza duocziau antpaveizdoe link., viekas turi suvo rubežiu..
Dėkingas esu už vaistus, ku
V.- Galiva.
su paczia.
Džika ant kampu szoka,
vidurių liga, skaudė
sendintos
ligos
rie mane išgydo nuo abelno uusilp—
O
tavo
melagiete,
tavo
szitoki:
“
In
dangų
pakyla
ta
jimo
kojose, ranko
nėjimo
ir
jaunystės
gyvenime
klai

M.- Na, ar turi metrikus!
skausmingos
mė
Malkos jau baigėsi kurintis,
Lietuvius vyrus niekina,
dų nors butų sarmatą aproikšl vi
se i r sanar« iose plau
neteisingista
ne
turirubežiaue?
vo
žemines
dulkeso
aez
cz
:
o
nesinės,
baltųjų,
V.Sztai
ve.
są buvusį nelaimingumą, bet ve
o ugnele apszvietinejo veidus
O tiejei ne neužkabyna.
učiu nesveikumųir dieglių, vid ti
lydamas dėl brolių slaptinguose ai
nais nuolatos už tave dusau Oooo!.. Asz tave suprantu., ne
M.- Turi metu 34. Ne se
kosejimu su skrepdvieju linksmu ypatų.
Ba kožnas prie piningu
ntose ir strėnose ki
likimuose apturėt tykrą išgydimą
liavimu.
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
ti daktarai noįstenKamine uže vėtra- už langu ju. . Oh!. .” Ar ka tokio pana bijok! Pomnika man pastatys,
Tai ne nepaiso ant tokiu; j nas. Ar turi svedestva no dak
kiem be pašaukimo daktarams
Išgyditas dėkingas
ge išgydyt.
paraeza padės ir nudavines gai
pinigų bo naudos nematytų. Da
pute viesulą o kambari buvo szio.
O jagu katras paczuotis norės, taro apie sveikata?
ir prisiuntė paveik
bar
aš
esu
sveikas
ir
drūtas
ant
Agnieška
Daškeno
gailesti!
— O po tam ?
slą.
V.- Sztai no raupu esmu
visų dalių kūno - jus vardą visiem
szilta, tyku ir miela.
Tai kitur mergų, rasti gales.
New Rockford,
N. Dakota.
Juozas Nikelis
garsinsiu taikydamas pagodong.
— Norėjau nes matau jog
— Po tam., mielinu, jog
greitas o czion vela rasztelis
— Ludvikeli, ne miegi?- už
251 Cypres avė.
Johnstown Pa.
S. A. Kardulis
719 O'Fallon st.
St. Louis, Mo,
no viriszkos ligos, jog noiint
klausė staigai pati, nulenkda reikes uždėt malku ant pe neužsimoka.
— Aaaah. ta asz žinojau
turėjau pikta liga bet iszsigima savo galvele prie jo petiei. cziaue.
Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkat — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visų Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:
džiau.
— Ne karveli!-atsake vy — Da ne užgeso. O ant ki preisz tai. Nustokie mano po
Ar žinai ka, mano kurna,
M.- Labai gerai. O ar esi
ras perdedamas viena koja no tos puses duosi paraeza: "Mile nas..
Jagu žmogus tvare buna,
— Tai tu palauk, mano po
lemai pacziulei, nog milinczio
stragus ir galėsi paczei intikt?
kitos. Užsimislinau truputi.
Tai daug smagiau
ni!
josios vyro!’,
V.- Sztai rasztelis no dak
— O apie ka mielinai?
III). WEST M STR. (arti Broadway)
NEW YORK N. Y.
Ir spakainiau.
— Tilek, tu rakali!
—
Negerai
paraszieiu;
"ea
taro.
— Pats ne žinau- nusijuokė
Ana stuba puiki,
Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
— Kaaa? ar tai tu teip drįs
M.- Labai gerai, o kiek už
-Kaip mielini, apie ka turetau vo brangiausiai paczulei pasta
Tai ramybes ne turi;
Dr. R. MIELKE, rupintojaBie gydiniala Institute.
ti
kalbėt
in
savo
vyra?
dirbi ant meto?
Pati turi baidytis,
mielyt, eedamae prie kaminė te nuludiae vyras”.
— Teip asz! Tilek! O, asz
— Ach. . mano saldžiausias!
V.- Turiu algos 1240 dol.
Su baime dairytis.
lio ?
tavia
pažinstu!
Matau,
jog
mane
ant
tykiųjų
M.- Be to, gal esi merginin
Ana Lietuvoje, kaip dvare gy
— Apie tai, jog czionaisezil
— Ir aez tavia!
venome,
ku ir mėgsti motere?
ta, o ant lauko ezaltie ir viešu- mili! Kaip esmių laiminga?
KUR BUNA.
— Mielini, jog ne suprantu Karves, avis stuboje stovėjo,
Na, kalbėk ka daugiau?
V.-Saugok mane Dieve!
la.
del
ko
vėlini
sav
mano
smer
—
Kaip
tai
?
ir
ka
daugiau
?
Po lova bulves laikėme,
M.- Viskas gerai. Isz ma Mano dede Antanas Czeana, pir
— Na teip tik, aez mielinau
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
— Pastatei pomnika ir da ties! Jau aez gana prisižurineIr sveiki buvome.
no szales, tai asz ne reikalauju miau giveno Centralia, Pa. turiu svar
apie tai, O tu ?
jau
kaip
teminai
ant
Mariukes
vei
paraeza-gerai!
O
potam?
bu
reikalą
meldžiu
atsiszaukti
ant
tav
iszrodit
ant
raszto.
Uždir
Szluoti
grinczios
ne
reikėjo,
— Aez mielinau, kaip tai ge
(g£ o;)
— Asz mielinu jog tai vis Rudukes, ir esmių persitikrinus
bu apie 800 dol. Be to:- Ar adreso:
Niekad sveczes ne atėjo;
rai sėdėt namie laike tokio oro
Mr. Wm. Banionis,
jog
kada
akie
užmerkcziau
ant
kas.
jogo randaoi dvicjo.
tainista nusimanai ap:e nami
O Amerike velneva,
10 Day Ave.
Detroit, Mioh
— Kaip tai viekas? O ka tu visados tai už nedėlios ant ma
— Aha! kvailas!
ne luoba apie virimą ir t. t.
Ne gali būti nevala.
no grabo praszitum kad paei
veikei
kada
manias
czionais
ne
Mano drapgas Ignotą s Gedminas,
— Jago eedi su žmogum,
V.- O teip nusimanau.
liktu tavo paczia. Sarmata! to Czion mergaites reike serget,
bue ?
pirmiau giveno Kensington, ill, tu
kuri mihme kuriam tykime,
M.Na,
tai
pabaigta,
tiktai
Niekur
vakarais
ne
iszleist;
kios mislis turetie da už gyvas
riu svarbu reikalą, tegul kagreieziau
— Ka daryt? vargsiu, mie ties savo prežios-fe!
— Teip aez eemu laiminga.
Ba visi pirsztais bado,
tai:- Uždirbtus piningus dėsi se atsiszauke ant adreso:
jineiu apie tave; sztai ant ezitos
O tu Ludvikeli?
Kaip stritu eina, rodo.
va in drauge bus po mano vai
— Nee pavel'nk..
Mr, B. Barkauckas
kanapkeles gu'edavo, ant szi— Žinoma, jog ir aez.
— Nieko ne pavėlinsiu! Pir Juk jagu jau mergaiti 15 me džia.
Box 187
Franklin Turnace N. J,
PARDUODAM PO:
— Pati nueiezipeojo, pakilo toe kede sėdėdavo. .
tu turi,
Dirbsiva in drauge ir isz to
minusia mane palaidok, o po
— Na gerai, gerai! O po tam daryk sau ka nori. Aklas
ir priepaude savo galvele prie
Ant jaunikiu meilei žiuri,
givesima. Vaikus turėsi ppva Mano draugas Juozas Skraozius isz
Sn kietais apdarais
■
$2,00
kybą užsinorėtu pacziuotis su
Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. gmi
tam ?
jojo.
Ar-gi tai ne gerai?
lit ir nakties laike supt.
Su puikeis zatatitais apdarai! • §2,50
no ir kaimo Pajevonio. Praszau atsi— Po tam ? Ludeeiu paskui tokia vejevaike kaip toji Maru Reike isz to džiaugtis labai.
V.- Gerai, gerai.
— Ludvikeli.. pasakyk man
Už prisinntima per paozta turite dadei lim prie knigos.
ka.
szaukti ant adreso :
(gg o;)
tavia,
apverkineeiu
tavo
atmin
U-gi free Country czionai,
M.- Be to, kas kiszasi apie
teisybe: ar labai mane mili?
Mr. Jno. Gutauokae,
Kninga spnudinta yra Detuvlszkosa Htarom.
—
Gana
jau
gana,
jau
ir
— O labai, labai!- nueijuo ti. . O ant galo reikes ka toki kantrybe žmogaus turi paei Ar-gi ne dailu, kaip sukinąs! vaikus- galėsi va turėt ju dau- Box 48
Silver Lane, Conn,
žentai ?
ke vyras ir pradėjo bucziuot padaryt., szi ar ta.
giause szeszeta, in tris metus
----------baigt. Matau jog vela tare pri
— Nelaimingas. .
prijau kalbino tavo saldi manužele!..
mažas rankeles savo paczios.
Amerike niekas ne gali už po viena....
Jonas ir Antanas Dobilai. Paeina
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City. Pi.
isz Suvalkų gub. Maryanpoles pav,
— Teip, asz esmių apie tai cziau, ka nori padaryt.
— Ne nužemink mano mo
draust,
V.- Tai per ilgi tarpai...
Mikaliezkio
par.
Igliaukos
kaimo.
Ne už jaunikius baust;
M.- Ne, kitaip ne gali but.
pereikanojus .. Nee noretau ži Nuleido galvele ant jojo pe tinos, supranti?
ties ir priverkė savo akutes.
— Nes pasakiniu jai visa
Asz teip ne darysiu,
V.- Tegul buna ir teip. Na, Praszau atsiszaukti ant adreso.
<1#
not kiek tu mane mili?
Mr. Wm. Smith
—
Saldus
mano
pacztuli.
.
.
teisybe,
kada
pirma
karta
Savo
mergaites
už
tai
ne
bau

tai ne gaiszinkiva, eikiva pas 31 S. Bover st. Shenandoah,
Į; — Hm., sunku tai pasakyt,
Pasiu.
notariusza.
susitiksiu su j»ja.
žinai, aprubežiuot meile tai Tai baisu, tai nieką!
— Kas?
Matote mano dobilelei
— Driskie tai padaryt tu
M.- Tai eisiva, o po pasira
sunkus dalikas, da lig ežiam
Jonas Mieldažis, givena Shenan
— Tavo nelaimingas padeji rakali o pamatysi..
Milemi sakalelei!
szimui kontrakto, tuojaus tu doah, Pa. tegul atsiszauke ant adre
laikui niekas ne atrado barome
mae.
— Kvailas sutvėrimas esi ir Jagu rengetes apsipaczuot, riu ejtie ant moteriszko "mitin so:
teri ant meiles!
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
Mr. Tom Mieldažis,
Turite gerai apsižiuret!
go” o vakare ateisiu pas tave.
— Nes gali aprubežiuot sa — Ka daryt, mano brangi? gana, žinai?
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Kenosha, Wis.
Pati puola apalpus ant grin Tosios, katros pnesz jus cziau- Be to: duokie man tavo ad 359 Rock St.
vo jausla prie manias. Milių ta Žmogus turi prieisavyt prie vis
du..
Vyras
bėgioji
po
pakaju
ko.
posi,
resa.
ve daugiau ne kaiptukstanczei
Mano draugas Jiulius Alehnevi
B
B
Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
— Kaip tai prisisavinti. . kaip vilkas kletkoje ir ne žino
Kaip kalukes szaiposi,
V.- Szitai ira.
kitu vyru mili savo paczee, iez
ežius isz Suvalkų gub. Maryanpoles
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianka
daryt.
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
S
Tai už pacze ne ymkite,
M.- Na, tai galiva eit mano pav Praszau atsiszaukti ant adreso:
visos duezioe.. iez visos szir Prie ko ?
Kaminelije paskutinios ki
C
C
Mr. J. Y'akavonis,
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
— Žinoma ir gailestis pasi
Api tai ne užmirszkite.
virė.
dies!
H
H
birkeztis jau užgeso.. Lauke
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai108 Bellevue Ave. Montello, Mass.
— Tai maža! Aez norecziau baigė. Reike ta viską užmirszt. suinta viesulą o kamine vejas Su tokia ylgai ne gyvensite,
O
O
nymo.
žinot, ar mill mane teip, kaip
— Kaip tai paprast!. . Prie staugė graudingai..
Bada kensite,
Mano pusbrolei Vladislovas ir Juo
Pinigus priimame ant kuygucziu nuo $5 ir duedam procentą.
F
aeztavia?Kad atleiskim aut ko?
Ir da kas bus: Virai neszios zas Vierbauokai isz Suvalkų gub.
Vaiguosites
Szipkortes iszsuneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
S
S
to, kad numiitai?
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
Seinų
pav.
kaimo
Zebrienu.
Pra

andarokus,
moteris
kelines;
— Žinoma ir gailestis turės
Dejuosite,
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
— E ne plovok! Ne numir pasibaigt. Reikes prasklaidyt
szau
atsiszaukti
ant
adreso:
moteres atl ks visokius veika
Pasimesite,
A
A
Mr. Jos. 2adeika,
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
si.
liūdnas myslis. Szendien eisiu
Visztgaidžeis busite, Amen. lūs, o virai sėdės namieje No. 9 Shaffer
N
N
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
Du Bois, Pa
— Na ale kad,..? sakikym
K
K
szluos asla, skus bulves, sztil
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
kur
su
prieteleis,
ryto
ant
ko
kad teip atsitiktu staigai..
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
«
*
*
dis vaikus ir juosius apvalinęs. Asz Ignacas Simanavicz pajieszkia
kito
pasilinksminimo.
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
— Nieko ne mistinu! Del
kau mano patinstamos JuzefosTeres
— Kaaaa?Irtu man teip
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos
G
G
ko turėtum staigai numirt?
nuo gabiu apgaviku.
Gerai pasaki.
Szita sziluma ant gero nuėjo,
ažinkienes apie 4 metai Amerike. Pra
— Niekas nepadarekontrak ezaltai atsakai?
H
H
Paszportus paslorojame del keliaujaneziu i krapu
O ir bedarbe prisidėjo;
Jaunikis: - Uh, kas per kar szau atsiszaukti ant adriso:
O
— Suprask, juk ne galiu
to su Dievu!. . Galiu gauti su
O
Mr
f
Ignacas
Simanavicz,
Daviernastis
padarome
pigiai
ir
kitas
visas
rajentaliszkas
poU
U
Moteriukes pirkti aluczio ne sztis, rodos kad mano sniegenos
katas.
nuolatos gailestaut. Žmogus
pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
Morea Colliery, l’a
S
S
galėjo,
Isz kur tav. ha, ha, ha!. pas yra žmogum.
dega.
kuoteisingi
ausiai.
E
E
tave. . isz kur pas tave rastųsi
Merga: - Gali but, ba jau
— Ludvikeli!
Tai vandeneli gerti turėjo.
Mano brolis Antanas Kisielauokas
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO)
sukatos ?
— Tai nieko pykto, jog
Na ir szirdeles mano, no alaus aez jaucziu kvepsni sudegusiu isz Kauno gub. ir pav, kaimo Raudo
sziaudu.
— Na, ale kad teip?. Lud esim in teatra? Juk tu apie tai
atprato,
nenu. Tegul kagreieziause atsiszau
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
ke ant adreso:
(gg oi]
vikeli mili mane?
O prie vandenio priprato;
nežinosi. Oka-gi asz darycziau
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE,
Mr. Geo. Kisielauokas,
— Ka? nog pradžios?
Vale Dievo.
namie pats vienas ?
SziUima labai troszkina,
NEW YORK, N. Y.
216
Front
St.,
Elizabeth,
x\.
J
— Pamielink sau teip kad
— O tu rakai:! irtai tu ma
Tėvas in maža sūneli: - At
Tai su vandeniu tioszkuli gesi
Nedeloje
Banka
atidaryta
no: 10 igl 12 adynal. Subatoje igi 8 adynal vakare.
numircziau. Gerai? Na-jau ne mili ?
simink mano suneb, jog iezva
na
numiriau! Girdi paskutini žo
— Na. tai ka turecziau veikt!
Szedien suvis alaus ne nori, sos Dievo, ne vienas plaukas Mano draugas Adomas Budginas
di, Ludvikeli!. tu tili?!
isz Kauno gub. Raseinių pav. Kalti
Ne vale tau mane pergivent!
Ba piningu ant alaus ne turi. isz galvos ne iszpuola.
— Klausau, ba pasakysi.
nenu par. sodžiaus ’L-auminu, pirma
Sūnelis: - U-gi ar r tai ira giveno Mahanoy City, Praszau atsi
— Moter. . miliu tave, teisy
Dabar tosios moteriszkes,
— Jau numiriau isz tikrųjų.
vale
Deivo, kaip pas mus kai szaukti ant adreso:
be,
nes
insiezaut
ne
turecziau
Lengvos
kaip
peteliszkes;
[gg o;)
Kaip tu sau ymtum mano
Mr. Paul Dargia
czemoja kaip susipeecza eaujo
narsumo.
emerti?
Ir nosiukes teip pabalo,
Box 636
Bridgeville. Pa.
— A j jai! kas tai do narsu
— Teip szendien, jago ant
Ka buvo mėlynos ant galo. mi plaukus no g ii/u rauja?
Ir kitokį reykalšngi prietajaaj nmmas pridėt sau revolveri prie . cha* pas mos ant pardawimo. I’tjtikrųjų numircziau.
Teip, teip, mano moterėles,
Kazimieras ^alnieraitis, paeina isz
pos-fi priatatom kofna daleli &>*Buvo gyrtas.
Suvaiko gub. no Krosnos, apie 6 pe
Esate skaisczios kaip gulbeles;
— O. . gal tu sau vėlintum galvos ir paspaust vamzdi.
> cinos norinte kokio padirbimo.
— Nes del ko turecziau nu- , Parduodame pikes, adatas, diiiu^
Mat, vandenėlis subluszkino,
Mare: - Ar tu Simai užmir- du aukezezio, rauplėtas, biski sulindę
jago ant tikrųjų nnmirtau?!
’ Areperioe, skwibeua, krwttM, pofiie*
Karszta
krauje
apmalszino.
szai,
jog vakar ant pikninko ir szleivas, pergivenes ilga laika
— Kas tai vela in galva in siszaut?
> ra far L t. Parduodam Pmoziob o ir
Spring Valley, Jaigu kas žino kur
Dabar aluczio ne gerkite,
puolė? Ne galiu sau to persta — Kaip- tai, "del ko” ? Tu
prižadejei su manim pacziuotif jis yra, praszau duoti man žine:
•esMM petajsom.
Ir sav tikrai prižadėkite:
norėtum gyvent be mamas
S- - O! praboczik Mariute,
tyt jog numirei.
<09 °t)
W. MORGAN,
Jog daugiau ne pasigersite, jau asz niekad daugiaus ne pri
— Ka vela kalbi?. . ar-gi pats?
Mr. M. M. Zupkowski
ISN.Haln Mahanoy City Pa
Spring Valley, I’ll.
Blaivioms pasiliksite.
— O ka.. ar mažai žmonių
ne turi tiek savije iszmanimo?
si gersiu.
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LIETUVISZKOS PASAKOS
Alė tai! žydą prigavau!
Luizoas Girulyti,
Aniki
vardu, greczna merga jau ko
ke septyniolika ar asztuonioli
ka metu aiana, viena namie bu
vo. O ir atsisukęs žydas jei ka
pa žąsies plunksnų nupirkęs.
Tašyk tos da buvo brangio,
nes su toms raszydavo ir už ka
pa deszimt grasziu duodavo.
Kaip mama pat ėjo, tai mer
ga pilna džiaugsma prieszais
bego szaukdama:
“Mamyt
ale tai žydą szaunei prigavau!
Už-kapa plunksnų gavau dvi
deszimt špilkų, o ir da dvi gel
tonas.”

Trys velyjimai.

.

*

>. ..*

v

'

.

Dviejetas jau pasianusiu ir
vargingu žmonelių sėdosi prie
savo paprastos vakarienes pa
gal ta priežodi: labas rytas ria
pūkai! padedaus! riapukai;
labsvasaras! riapukai! Juodu
tarp saves kalbėjo, kaip var
gingai juodu savo amže iszsi
maitinusiu ir fzi vakara vėl
daugiaus nieko ne turincze
kaip tiktai jercziuku su pada
žu. Kad žmogui butu galima
velytie, tai juodu jau žinotu,
ka reik praszyt. Bekalbant
durys tiktai paklabakszt ir
beateinąs siaus ubagėlis. Ta
juodu pavalgydino, atszildi, ir
ketina in nakvyne priimt, kaip
puolasi. Ale senis pasivalgts,
jau vėl keliausi eit. Beidamas
sakas: “Tris kart galita velytiei ka norite ale geriauee daly
ka ne užmirezkite.” Tai paša
kės atstojo. O tai buvo pats
Dievas. Senuojudu tarp saves
dabar kalba, reike labai apdumot, ka velytie, ir vėl sėdosi
prie savo vakarienes. Kiapukue bedažant, moteriezki pra
dėjo sakyt: “Karta poniszkuosius macziau diaszroe in taukus
kepant ir valgant, ale tai eka
nue (gardus) krapas, da szen
dien mano nosis to gardumą
neužmirszusi. Ir aez toke deez
ra dabar blii de matyti nore
cze,” Vos pasakius, diaszra
jau guli padėta ir skanus
kvąpsnie' in nosis kimba. Ale
pirmas velyjims jau iszupildės. Moteriszki džiaugėsi, o
vyras užpykęs ta žodi neapdu
modama iezmet: - Tu su savo
deszia! mate ka padirbai! Kad
tau ta deszra veiklaus butu
prie nosies priegaus, tai vis ga
letumi prieiuostyt!” Vos paša
kius jau deszra piie josios no
sios ir prilipusi, nes paragaut
ne gavo; antras velyjims jau
iszsipildi. Dar liko viens, ale
dabarviena beda! Deszra no no
sies atimt nėjo, buvo lyg priau
gusi, pleszent moteriszki gvolta
ezauki. Vyras sakas: “Tiest!
tiest! ka darysim? Buvo kas
buvo! Tik pakentėk! Dabar
velysivosi daug pinigu ir lobiu
galėsi stuboj sėdėt, kaip koki
karalieni.” “Ka! atšaki jin,
arpapaikes? Ar mislyji kad
asz per savo amže norinti toke
nosi dėvėti? Juk bangu žiūrėt,
koke, bjauri dabar esu! Ture
cziau gėdėtis žmonėms in akis
•lysti” Ka galėjo daryt? Ture
jo vyras velyt, kad deszra no
nosies pradingtu. Su trimis ve
lyjimais, deszros vos pauostyt
te gavo. Teip eina kad žmo
gus paikas. Kytrus žmogus,
ne tur būti paikas.

Ansas ir G ryta.

i

Pažystama yra per “Kelei
vi” tarp. Lietuvninku ana pa
saka apie Ansa be Gryta, ku
nuodu sunkei dirbdami ant
Adoma bei Jievos barėsi del
anų paikystes darže Eden.
Pons girdėdama pažadėjo jiem
dviem geras dienas ir kas die
na geriauee valgi tiktai viena
uždengta bliuda ne turi pakru
tint. Kad tai daryse, tai buses
gerųjų dienu galas. Juodu pasieeduse tiktai privali valgyt
ir gert, ko szirdis geidi. Ipacz
moteriszkei uždengtasis bliudas akise vis kysznje, juodu
tol mini, kas cze galėtu but pa
kavota kol uszsigeidi, no pa
matyt. Bliuda atdengus pele
tiktai drykt! isz to, bliude su
sidauži dankti palindus; pone
inejes da ta ptcze dien isz ro
jaus iezvari besijuokdama ir be
koliodame.

lis pauksztis vadinamas sakalas
Sultono nioteres.
savo lizdą. Visa medžio virezu
Turkai, kuriuos valdininkai
ne buvo apkrovęs teip pl-czei,
kaip aržuola szakas skėtėsi. ekriaudž'a isz visu pusiu, yra
O tami jie augina savo vaikus, priversti sudėti dar ypatiszka
isz vieni aviu be versziu ir mokesti užlaikymui sultono
szeip maista besocziams par- harem’o (moterių paločiau?)
neszdams. Karta atradęs jau Nors to haremo užlaikymas
na kraliaus sunu ant vejutes atsieina in 15 milijonu dol. per
besioovyjanti, ir in sermėga metus, tccziau turkas už tai
inkibee. paneszi gyva in savo nepyksta,-veikiau dar tižiau
lizdą vaikams. Tie butu tikrai giasi, kad niekur pasaulyje
suplesze, ale tas vaikas teip nėra tokio prakilnaus htremo,
graudžei verki,- kad jo draskyt kaip pas ju valdoną. Pagal
pabūgo ir ne po ilgo su juo keleiviu pianeszimus ’ez:ame
suprato. Naktimis jie jin den laike sultono moterių (oda
gi savo sparnais ir szildi, die liszkiu) yra apie 300. Kasmet
nomis jam maista prikiszo. sultonas renkasi 100 nauju,
Taigi tas karalaitis ne badu o 100 pabuvusiu odaliszkiu isz
mirt ne suszalt ne privali, bet leidžia iszteketi už kokiu
paukszczio lizdelyje mito. Ne valdininku ypatiszka pagar
nor. Tokia
po ilgo senis bilekur pagrobęs ba isžreikizti
odaliezke
isztekedama
gauna
parneszi ir karalaite, labai gra
ži mergaite, o ta sakala jauni kraiezio 50 tukst dol. Turkas
kei pnemi lyg su džiaugsmu, laiko už didžiausia garbe, jei
buk jau pažindami žmogaus. sultonas apsirenka jo dukterį
Žmonių ir paukszczei vaikai už odaliskų, o jei toji laimi in
teip ilga valanda kruvoi gyve tėkmė prie sultono, tada ji
na, kaip brolei ir sesers sutik neužmirszta savo tėvu ir giminaieziu ir tankiai iezrupina
dami.
Karta gadyjosi karaliui su jiems augaztas vietas valdžioje.
želnieriu pulkais per ta gire
joti, o bejodams iszgirsti, lyg
2 mylias ininutojeore kūdikius kalbant. Gerai
insiklause suprato aržuole esan
Pastebėtinas greitumas tapo
ežius. Viens užlipęs atrado
atsiektas automobiliu lenktyne
karaliaus vaikus sakalo lizde
se, laikytose 18 d. Birželio
ir juodu nugelbejo. O kara
Anglijoje, Brookland’o Lenk
liūs, vaiku neturedams, prieini
tyniu Klubo. Nekokia Nerzoiro
juodu per savuosius. Užaugę
su savo maszina, tunnczia 90
susi mile ir susivedi. Macziau
arkliu jiegos, pervažiavo kelio
da isz tolo per kopūstu lyse
jika myliu greitumu po 2 my
pro plyszi juodu karunavojent.
lias ant minutos. Visas lenkty
Toke gražuma szeip niekur ne
niu kelias buvo 27 myliu ilgas.
macziau ir ne matysiu. O jus,
rasi ir norėtumėt to matyt?
Tai. palaukit, kol vėl karta
Milžiniszkos puszys
teip nusiduos.
Niekur pasaulyje neauga
Kiti gala teip nuba’ge paša
tokia milžiniezko didumo me
kodami, buk karalaicziuodu
džiu, kaip sziaur-vakarineje
ilgus metus ant lizdo turėjo tu
Kalifornijoje raudonosios pu
pet, kol paaugę. Sakalo vaikai
ežys (eepuo ir). Tu medžiu gi
ir potam jiems prinesze maisto
rios apima didelius plotus, o
pilnai, juos no aržuolo nukil
neretaigalima užtikti medžius
noje ant žemes, kol iszlipt ne
iki 400 pėdu augszczio, kuriu
galėjo ir su jeis ant vi jęs pasi
stuomenis apaezioje matuoja
liustavoje. O karaliui su braz
iki 20 pėdas skersai.
dėjimu tada attrakiant paluke
paukszczei, vaikai krūme pasi
Vasaros rytas.
kavoje ir tia juos atrado be
kiutanezius. O vėliai teip Ja
Rytas praszviota,
bai tike porui, ' tartum juodu
Rasa nukrinta,
pauksztis tycziomie but iszle
Gesta auszrele,
see. Todėl ir szendien toke
Teka saulele...
priežod's liko: “Lyg pauksz
Paukszcziai pragysta,
ežiu eulesyti.
Dirvoj pasklysta
Kas katra prigauna.
Žmones artojaiLauku dirbtojai.,
Lietuvninko priežodis: “De
rėk kaip žydas, mokėk kaip
Saule pakila,
krikszczionis, Man rodosi gu
Oras suszila,
dai vėl teipo kalba: “Maskolių
Bites lekioja,
pereina bankas, liauka žyde,
Žiedu jieszkoja..
žydą lietuvininkas, o velnee
Puiki dienele,
gana juos visus. I-z dalies ir
Szvieczia saulele;
tiesa. Lietuvninkas iprcz kup
Lengva
krūtinėj,
czyetesžyda perein, teip parduo
Ramu tėvynėj..
dams, kaip ir pirkdame. Abu
du kits kita būda ir prigimti
gerai pažysta, ir žino vienas
antra teip veik prigaut negale
se. Lietuvninkui tankei isz
žydo randasi juoke, o in veikt
jin papratęs su tykumu ir gi
tvirtumu, kaip tai ir isz ezitu
nusidavimu numanysite. Tau
kei ant prisivertimo ragino žy
dą lietuvninkas ir teip ilgai
jin kenezia, kol ans viernai pa
sielgia. Ale kaip veik žyde per
miera pradeda savo tavora girt
tai tiesiog in akis jam smoge
ta žodi: “Žyde! ne meluok!”
Anam pasibažyjant: Kat tu
pasmirstum
neūbažyjes.” O
kad ans prigautie taisosi, tai jis
ana tiktai vienu bjauriu vardu
vadina: “Tu smarve! Neviei
nasis žydas jam szimt sviete
isz tosoe tik kaip koke emarvi
pasirodo. Lietuvninkas žydą
po visa ne privalo. Pats jis
vislab parduoda ir perka, savo
butą, ludavojesi, drabužius
iezsiaudže ir szei menka rei
kalauda.nas niekam neprivalo
kliutin nagus,omenkiausi, dar
žydui, no kurio jis nei burguo
tie, nei piningu ne nor žiczyt.
Triumpai sakant lietuvninkas
žydą per paikuti iszranda ir su
juo savo juoką, kaip matom
provijo. Kada laime žydas?
Kad Lietuvninkas brangvyna
prigerės, arba da kūdikis,, szi
tas paveikslas iezliudys.

Raudonas vynas.

Garsiu “Lenkisžku-Lietuvvijku Waistu
Egiuterro No. 2.
Zmijeez.nik
(iumbo Laszai
Meszkos Mostie
Trayenk
Liniment del Waiku

dafflu
.Vost:s no prakaitavimo
kkju
Geležinis smlrutintojr s

b±:“ ^k,,i Kožnas Lašas Vertas Dolerio

Licpu balsamas no kosulio
(plaucziu)
Anti-Luxon del vaiku

vaikams
Proslkai no kirmelu
suaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukiino

DEL VISU
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

Plunka apsaugotojas
.Viltelei nuo kepami
“Kinder Balsam”
Bobni laszai
Rankvaistis no sutrukime duoles.
tanku
“Lagodnik” del at luoša* tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum por^Į markių, savo

Lnszai no kruvinosios
dėjimo
suaugusiems ________
______
No Rumatizino (naujos bu-c.
. .
...
das gidimo)
giauolc del skaude- Suranntojas nervu-sztrdies
(iiduoles suz.lelx'ziojinmi^'^*^ galios, kataro, pecziu, (iidiiole no I’.kzimo (Rožes.
pas vaikus)
maisto krutinės, szonosie, sumatizmo
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nuAancZ-Plosterei isz kasztavolu
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
PASARGA: Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt
save, arba
u apie
upie save,
ui i«u nežinai
iicmimu kokiuta
man atsiusk $1.00 o aplaikisi
vaistas kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikinmi vaistu.
Sinneziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

mų. vyrų, motorų ir vaikų. Išaiškina pradžia,
tiri....... i....... i:
t- ....... i. . i. i.i . .
i.. -

I"1 paveikslai ir prekčs visokių naujausių electrogydančių aparatų, Robcrinių daiktų. Magiškų
aparatų, brukuojamu ir Rašomų Mašinų, Stereo-

daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.
~
adresuok teip ■ ■
—

uuikiu.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

A. G. Groblewski,
Cor.

Elm & Main Strs;

m

Plymouth,

t-iin® Mraz°

Pa

1

\ (t

WIENATINIS

SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
SUGAR

NOTCH,

PA.

Parduoda Cukrų, Kava, Ilerbata, Mesa
Miltus ir vvska ta kas ira reikalinga de>
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Ša
limas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
urielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam
parduoda SZIPKORTES ii
siuncze piningus in visas dalei
svieto gt-ejiai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZUKIU Ir II.

užeiga
del Lietuviu!
siaa priėmimas

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dale? svieto greieziause ir pi- -ite gardia Arieikele
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. \iu ir Cigaru. Toip-gi
'ale dol zebovu ir t. t.
Iszduoda dostovierene del tu ka norį savo dali Lietuvoje kam
pavesti. Del draugyseziu pristatau pulkss Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
Splitas k L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi 98 S. MAIN ST. ASHLEY,
ningu ir t. t. raszikyte pas mtne c gausite teisinga atsakyma

K. Konewko

PA.

Simonas J. Norkeviczius,
408 W

MAHANOY AVĖ.

MAHANOY
CITY,
PA.
---- --------------- ———-------------------■%
Garsingiausias ant visa svietą Ir žinomas kaipo gerlM- PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

ses specialistas kroniszku Ir Hzslsenejusiu Ilgu------- s
-4H

DR. KOLER.
V.

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del salunyku ant pikniku, balu, kriksztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir 1.1.
Pristato in namus ah)
ir porteri bonkutem.
Gėrimą:
pirkti pas Norkevicziu yra kanot&iuĘl JL^ftbani^kilj

DR. KOLER,^-

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde lukstanczvs
žinonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szi rd ingai dek k
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o tjhuzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gal
▼oe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ronu ir visas ligas paejnanczea isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moieriu
Ligas o ipacz uz.sisenejusias ligas (iUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nutrotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir t.L gydo greitai ir pasekmingai.
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes ai»ileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
daugiau ne kaip dvidcszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lictuvLszkai ir lenkiszkai ir ęata duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumocxiaua,
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittaburgia.
A rvl AJZ'lO P RI E-HH
rit<> fe*
*re
ADINOS
E M II M
M nO. J| N° g9
jgį 94 Vak
po pį
cf- Nedelomls.

P.

•
.
]
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3-RD AVENUE

Puse bloko žemiau no Pitteburglnlo Paczto.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
nefatszavotas, nes czistus vynus ir arielkos,
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.

J

1

O B I E C U N A S,

12 4. CARSON ST.

STEFAN ROVNiANEK

S. S. PITTSBURG P*.

Pirma LietuviszKa Eaiyl^a

SU KAPITALU $75,000, M
SUORGAN1ZAVOTA IK CZERTE-

muso

prekes:

Gera Raudona Arielka
$2,oo
Gera Balta Arielka
2,oo
Bumas
•
•
-*
2,oo
Rūmas Jamaika
>
-•
4,oo
Ginas
•
2 oo
Uuoglno Arielka
*•
• 4r»o
Kltomel
•
•
2,oo
Anketas, smagus gėrimas - ‘-’.oo
Ciistas spiritas
.
■
&.oo
Slifafte
.... 2.60
SlivMte, tikrai Llctuvhzka
4,6o
Terkellca
•
2.5o
Terkelica. tiktai Vengrlszka
5,oo
Konlakaa
.
■
51,oo
Koniakas, Franeuilszkas
•
6,oo
Obuoline Brandy
•
-,oo
Blackberry
... l,5o
Rosolfr, gardus gėrimas
2,6o
Meltnvuoge
... 2,50
Vlsznlute
...
2,5o

2,60
2,5o
2,5 0
5*,OO
2,fio
5,oo
2,5o
2,oO
3,.'>o
3,oo
fi,00
3,00
«, 00
3.00
5,5o
2,5o
2,00
3,oo
3,oo
3,oo

3,0t>
3.00
3,oo
(L 00
3,00
3,oo
4,oo
3.5o
6,00
3,5c
4,60
G,011
3,oo
2,5o
galon
gulon
galo>

q

Begk pas Ragažinska i

f
ff

DOVANAI

Specialistas Ahiu Lygas

profosorjjs

laiku Phiūdeipb^*

Su nusiuntimu.
Tždaveme didele kninga daina
susidedante isz 390 (luinu Rninga
druezei susinta ir broszuravota. Kas
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant rišu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele su
pagialba kaziru, o kasztuoja knigek
įr kalada kaziru tiktai 25 oentaL

t?. j.

v

® WINTERS
Dr. J. Fropstep Daktaras
110 W. Oak St. Shenandoah, Pa.
Ofisas 15 E. Center St.

—^a»5avir)inlvas ir Fabril\aotas.za:__

RUOTA KAIPO
Anuose krasztuose Praucuzi
AMERIKONISZKI VYNAI!
joje, kur auga teip vadinamas £LL NATIONS DEPOSIT BANK
fl,oo Galonai
Ohio raudonas
■
•
(VISU TAUTU BANkA)
1,25 “
Uhto. baltas—saldus
.
•
Burgundy Vynas ir kur kiek
1.50 “
Knlitornllos, senas, ruksztus
ORGANIZATORIUS TOS RANKOS IRA
l,r»o *•
Kalifornijos musZkatulas
.
vienas nuo mažens ta vyną ge P. V, O B I EC U n AS.
l,f»o M
EalifbrnUos miiszaatalas
•
1,75 ••
KaliroYniTos tokalszkas
,
Muso banka irn tat viena fez tvircztaualn Suvis. Valst., czerteraote, esLotl po kontrota
9,00 “
Kallfdrnijos (1 metu) Port Wine
ria, ten neužtiksi girtuokliu ir
2,00 “
Valatljop rando ir per tai pilnai užskikiaiua. Priima piningus del uAehwedijinO Lr moka kM
Rallforųijos Szerl Wluc
1.50 “
Kallfbrūijos Burgundy, raudonas
retai pas ka, atsiranda kokia virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausių linijų Ir siunofda ptetngua in Haa* ds^e
Viduriams Bartus Vynas
.
.
2,6o 3,oo
svieto. Padaro davlernastls atlikimui visokiu txikaiu su waldzia
Iszmajao vtoo.
Baulkyte po prekes. Užkalbinimas ant 310,oi
sunkesne skilvio arba viduriu klua piningus ant Amor'konlszku arba kitokiu. Daro apeergeymua no ugnies ant vien detkrtu
Ir dadjlau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvanlo
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlsiunst pacztlniu Money OrAer arba Kxpreea Ca. o
liga. Tasai vynas yra pats vie tuojauo bue luzslunstos bankavos knlnguiee. Kreipkitės visi Pas gera Žinoma Jei 4» LtattOhio Ir West Virginia valstijose. Adresas:
nas labai gera gyduole. Musu vi 1*. ▼. OB1ECUNA, o buolt apgsergeti no visokiu apgaviku.
Stefan Rovnianek,
Amerikos Kalifornijoje teipgi
lift Lii Aieouc •
Pittsburg, Pi.
auga vynas visai to patios bu
do ir turintis tas paezias gydan
ežias ypatybes Tasai vynas yra
K A N T O R A S
pamatu garsios skilvio gyduo
Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ne gerai?
les, Triner’o Amerikoniszko
Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznapElixiroisz Bitter Vyno. Geriau
selo turiuf
Ir
tu kūmai
sios karezios žoles yra vienatį
nestenetum
D. T. BOCZKAUSKAS,
nis priemaiszalas,
kuiis po
Jago tokia aAgentas
rielka turėtum
520 & 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
draug su vynu padaro idealisz
> Columbia
Turi ouaine^zimu su wiaaiB Europinėm Bankais. Wini jau ira pendtikriiiia, jog
ka gyduole visokioms skilvio
Biunali piningaj per muso tarpininkieta greieziause nuejn*.
ALAUS
ir viduriu negalėms. Ta gyduo
le greit pataiso anuos organus
Isz W1SU bZalin A m e r i k o, per muso rankas siuncMii kas metas in
•^^5
EUROPA,
LIETU WA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRIJE,
teip, kad gali sveikai malti ir
S4-56 N. MAIN STR
LENKUE,
ITALUE,
IT T. T.
IR T. T.
pertai pagaminti gera valgio 6
NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.
u
norą. Žmones, kurie gali valgy
ti ir sumalti valgi kaip reikiant
NAUJAUSIAS
yra visada sveiki ir drūti. Jei
ISZRADI M-AS
gu esi iezblyszkee, silpnas ir Ii
"v
DEHI»TK«0lll>l BOKSU,
gustae, neturėdama! valgio no
Daugybe odoe ligų paejna no neezvaraus
uZeliaikymo ir uželkretlino taipgi tr^nuo
ro ir tankiai skaudanezia gal
viduriniu ilgu. Daugumae gauna pucZkua
pleiskanas, ellnkima plauku, plikimą per
apeileidimą. Gydosi peę neataakanczTua
va, tai Trinerio Amerikonitz
dakturue ar agentus, kurte tik pinigus lez
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
vilioja, o paekul raezotė mums, kad emekas El xiras isz Bitter Vyno ta V I C I r M C Puikiausių armoniką, skripkij, klometų, triubų, koncertiniu ir
te daugybe gyduolu isz invalrlu apgaviku
o pagelboa negavote ir sakote, kad. gal Ir
ve iszgydys, Aptiekose, Jos. V IjI lIIIij daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziegorių,
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldleme mums darodytl; kokis žmogus likosi
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
muso gyduolėmis tfpgautas.) Turlftie tuTrini r, 616-622 So Athland
kstanczlun orcginaliszku padekavonlu.
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
Tėvui nors vienas daktaras parodo mums
Avė., C h cago, 111.
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),

Pritaiso akulorius.
Stiklinas akis.
Gydo visokias lygos akiu. PrKaiko akulo
Pauksztis sakalas
Mano darbas kalba del saves.
ir gvaiuntuoja juos tinkancūuina. D>
Senose
gadynėse turėjo □lisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakara •ius
Winters j«er 5 uietus mokinusi pas gaisir

aukeztame aržuole dtdei dide

3Q0 Rainu tiktai uz SI.

A. G. GROBLEWKIS

kišeninių lempukių, guminių lilarų, adresams pečėčių, gramatikų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik,randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
už $l.oo, 1000 už $6.oo.
Kas volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T ik L O G Ą I) 0 V ANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Pcrkupčiai gali gaut pirkt daug pigjau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
K. VILKEVICH.
112 Grand st, Brooklyn. N. Y.

atlicyniina. Plika galva sunku gydyti, jago senas ir galva žvUga, Ui to paaelbetl
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
plaukus, o ant odos matytis maži plauku*
czei tai tam galima eutelktlpagelba; plau
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs.
Ateiszaukiantlems nuslunsimedyka infor
raaeija su placzlu apraszimu. Mes nesiū
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas

PROF. J. M. 8RUMZA,
9M BBOADWAT ST.,
BROOKLYN, N. T.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnii
1,000 puslapiu
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos
$1.0P
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 711 puslapiu.
75a.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640
puslapiu.
75o.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
minksztai apdarita ir puikei žala
tita
‘
50o.
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.00
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 in kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, virszus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksuo
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.
Aniolas sargas, druozei apdaryta in
juoda audima
50o
Kanticzka apdarita in prūsine juodf
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanezia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
statimo.
5')o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ii
apdaryta dydele knyga - $3.00
Gyvenimas Visa Szventuju — apda
ryta
.
$4,0©

No 9. UszpaoL-maa totorių - Baltai
Vaiduiya - Atmokojimas kuningo.
25o.
No 10. Jonas Spekulantas. Križiua
{>rie upes vielos- Doras Vaikinė
je.
25o.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onuka,-Atsitik imas. Gromata prie Mo
tinos Dievo. Juokai.
25o.
No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
riaus-Iszgydintas Budelis X. Kuningaiksztis ir Piemuo.
25o,
1O01 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
istorijos,
$3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala sa Salamono no1
se.
25.
Tikriauses Kabalas sa pagialba ka
ziru
25o.
Burikla
10o.
Dide’is Sapnoris sa daagi'oe paveiks
lu.
50o.
Tszguldimas Sapniu 10 o.
Del loBzimo Teatrn.
Naminis pleperis, juokinga drama
viename atidengime.
J0o

Popiera del gromatų.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
puikeis skaitimais 2 už 5o 25o. tuz.
Gražesne popiera su auksuotuom
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
kei iszmargintos 1 už lOo. $1 už tuz.
Puikiausios popieros ant svieto, la
bai puikei iszmargintos su auksuo
tom kvietkom, puikus uždaromas
abrazelis \ idurije I už lOo. $1.50
už tuz Kopertos
lOo tuzinas.
Dtaiktai del Kataliku.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita
mukele 11 coliu augszozio
50o.
Maži križelei del ražanoziu nog lOo.
lig
$2.50
Krajavi szkapliereisu juostukem 15a
Karmelitinei szkaplerei
15.
Žvakes nog 15 o lig
40o.

Kažanczel.
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ir
melsvi nog 15o, 25, 80; 15 da
liu.
40o.
Importavoti balto kaulo suverti ant
sidabruoto lenoiugelo
80s,
Puikaus raudono stiklio.
fivo.
Kaulinei druozei padirbti
10.
Tikro balto marino kaulo ir toksai
križius ir szirdis
50o.
Tas pats su maksztele
$1.25
Raudono akmens, suverti ant auksi
nio lenciugelio su maksztele $2.50
Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
Turime ir brangesniu ražanoziu nog
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
cziau.
Visi ražanozei yra puikei ir druozei
Istorines K n in gos.
sunerti o padaryti isz geriausio
Akyvos Istorijos
20o materyoio.
Nevaloje pas Maurus
50o: Abrozelei del malda kninga 2 už 5oj
ir lOo.
Morkus ir Aurelianaa
25a
Trys Valkįijozai.
25o
Tstoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabaY>C2»
PUIKEI APDARITOS
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv^
ras
50c.
Puiki Istoryje apie Jonasza Korozaka.
E-Oo.
Sierata, Puikus aj raszimas.
25. No.4701 Aukso Altorius ekurintw
Ali baba ir 40 razbaininku,
20o.
Apdaru, apkaustitos ir auksinti lot
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny
aztai, apwalais kaupais.
«^1.O1|
taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3 Xo. 4705 Mažas Naujas A ukso Ak
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok
torius skaniniu apdariu, apkausti*
sztas ant salos Dago.
25o
tos ir auksuoti krasztai su apwalaii
Abeoela, arba pradžS skaitymo ir rakampais
. .
.
25o.
szymo.
Križiokaj puikus apraszymas, didele lVo.4702 AliA-W) Altorius szagrina
skuroje apdaritos, apwali kampai,
kninga $1.00
auksinti krasztai, lauai puikei
Savizrolas, didis klasteris
25o.
marginta su auksinėms kwietkuEM
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
labai puiki kningele
. $1.25
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių Vo.4703 Aukso Altorius mjnksztf
apdarai, aukainti krasztai ir apwaU
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap
kampai, auksuotas križius, paraszas
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal
ir puikei iszmarginta
. $1.5©
bejimo. Teiposgi daugelis svetiszku ir juokingu paveikslu
25o No.4700 Aukso Altorius apdarita
■u baltais sloniaus kaulais, puikuf
Lietuviszkas dainorius arba surinky
abrozelis isz oeduloidos, 8 aidabri®|
mas visokiu dainų
$1.00
medalikais iftidenougeliu, auksinai
Tris apsisakos, apie Piningai galva
kraBztadjjJfci^diBuM
kiiteąh
žudžei-Ražanuziaus iszgelbsti no
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o
Prieigiausiuus Mokslasangliszko lie
žuvio be pagelboa kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakotis
$1.25
Paskubinkite nusipirkt
Musu Pasakos
75o.
Pomokslai gražu žmonia per K. To tabai puike isztorje po vardu:
toriu
80o.
Duktė Maria
25
Malūnas Girrioje
85.
Tstorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Vladim. Solovie- PRIETIKIAI G IRANO OeBERGERAC.
yo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meluzin*
Verte laa Fracualaiko
*
KUN. DR. M. JUODYSZ1U8.
puiki istorija.

MALDAKNIGOS

KAPITONAI VELNES.

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
Alasnama ir karalių geniusza 8
Mieganti pabudusi,
25o.
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis* brolius. 8
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
Razbaininka.
25o
Keturiem Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus duktė
res.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines puf
meozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, su paveikslais
- 50c
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
ir Geras Medėjus
- • 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c

Lietuviszkas Kuinginas 1905
Np 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei
Apie viena kuris norėjo pažini
baime. Stebuklas. Isz ko sutverto
motete.Septinos varnos
25c
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor
renas-Sermega mužiko Su kuon
’’.as kariauji., nog to dingsta.
85c

Lietuviszkas kningiuas 1904
No 4. .Tadviga-G eras Sunus-kaip L
gilukis mainosi -Svirp Du GI
tuoklei.
25.
No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt
dejus.
2fcNo. 6.Prasižengėlis • Doras Tin?'
kus Jonas Tvardauokas - Ugnte
kaime T. . .
25o
No 7. Duktė Starembergo- Baisi U
torije- Nagrada už mielaszirdyste
Meile motinos del aunaus
25e
No 8. Musztyne už mergina - Ge
raiVjingas njurinas • Kas kai
tm
36a

Pasiskubynkite nusipirkt, o
gausite tiktai pas Iždavej©
tosios kningos po adresu:
D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.
Piningus $2 siuskite Re-,
gistrayotoja gromatoje, ar per
“Money Order” kuri nupirkite
ant pacztc, in prasta gromata
hidekite ir prisunskit.

Vyrai, Gana Kentei!
Jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit lot
Jieszkot, pati pas jus neateis. Jeigu vaikszczloji nusilpnintas ligos ir nusiminęs, mlslydainas kad neiszgysl, tai tuojaus kreipkis
prie daktaro B. M. Kcss, o Ils padaręs atydu
Ir atsargu egzaminu, visai dykai, pasakys ar
gali iszgyti ur ne. Mažu nereikes jokio gydy
mo, galėsi pats namie iszslgydyti su krajuvom
žolėm. Daktarus Ross pasu K y s tau visu teisy
be, ir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr.
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimu nuolatinio
gydymo, lis yra specijallstu užseuejusiu ilgu,
jis (szgyuo Ilgus upie kurius puprasti dakta
rui neturi nei inužiuuslo numanymo, jis sugra
žino sveikatas szimtum nelaimingu žmonių
kurie buvo patrotyje vilty iszgyjimo. Gydo su
dklžiause pasekme paslaptingus ilgus, nubo
gintus sekios kurie nuikiua protą ir kuna,
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus

DR. B. M. ROSS
167 DEAHBORN STREET
ANT KAMPO MONROE ST.

CHICAGO. ILL.
Užsikeik EleveltorLuJi ant Penkto Florc
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 4.
Vakarais, Iszskyrus Utarnlnka Ir Ketverge,
nuo 7 iki & N-dellom nuo 10 iki 12 pietų.
.

Žinios Vietines.
— Atvėso.
— Priesz nedele iszdyrbo 4
dienas.
— Dirbs geriau, ba žiema
artinasi tai ir darbai paeitai
»ys.
— Ant pardavimo salunas
geroje vietoje 428 W. Pine Str.
Ne brangei gausite nusipirkt.
— Biznei povalei s'enka.
— Jagu kas nori steluot siu
ta ar overkota, tai pas Ražaiti
ir pasMalažinska. Yra tai geri
ir teisingi kriauczei.
— Pas p. Varžinska pui
klausios fotografijos dyrbasi.
— Dayadni žmonis užsiima
skaitymais.
— Szita nedele dirbs mai
nos 4 dienas.
— Grybu plenty!
— Gauje su visokeis nie
kais apsistojo prie miestinio
daržo. Neszkite Lietuvei pinin
gue- ____________ _

Ant pardavimo ar ant ran
dosSalunas su namu aut dvieju
familiju. Gera vieta. Biznis
gerai eina. Savininkas parduo
da isz priežasties lytuos. Turi
apleisti bizni priesz 1 d. Septemberio. Dasižinokite po nu.
333-335 E. Pine St.,
Mahanoy City, Pa.
(to 65)

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap
tieka Mahanoy City kas utarnike ir petnycze no 3 lyg 5
po pietų.
* Mes Duodami Į PlftlIO I
M»s Duodama
1 Tayorinlu* Štampas.' |
į Tarorlnlus Štampas

IJLUu

Iszpardavimas.
V isus vasariniu pantapliu ir czeveriku.
Visas vasarinis apsavimas parsiduos už
labai numažinta preke- Ateikite jaigu
norite pasinaudoti isz szitos progos.
Vyriu $4 Crossetts czeverikai ir pantaplai
po $2.98
”
$3.50 ”
”
”
$2.98
” $3.
Pantaplai
$1.50
” $2.50
”
$1.69
Moterių $3.
”
$1.98
” $2.50
”
$1.69
”
$2.
11
$1.25
Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni czeverikucziai ir pan
taplai po 85/'.

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

Piknikas! Piknikas.
Dr. Sz. Ludviko Mahanoy
City, Pa parengi dideli pikniką
diena 15 Augusto, kurie atsi
bus ant Pleasant Hill,- gale
miesto.
Prasidės po nabažanstvai su
paroda per miestą.
Inženga ant platformes 25c
Bus dydelis susirinkimas, nes
pribus sveczei isz visu szaliu!
Visi bus puikei priimti ir
szoks net viekas dundės, ba
bus puiki muzike!
Nuoszirdžei užpraszo,
Komitetas.

Per virsz.

Szimtai Mtihanoyaus gy
ventoju žino ka tai ženkli
na.
Poni John Robinson nog 405 W.
Mapel Street,sako: “Asz rekamenda
voju Doans Kidney Pigulkas kaipo
geriause gyduole nog peoziu ir inks
tu skaudėjimo. Priesz ju varto jimu
neiszpasakytai kentėjau skaudėjimu
peozuose ir inkstuose ir nebegalejau
nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
bino Doans Kidney Pilis ir ant galo
pastanavijau juos pabandyti ir nupir
kau sau baksuka Timms aptiekoje.
Jie urnai man pagelbėjo, skausmas
prasiszalino ir visiszkai likau svei
ka.
Ant pardavimo visose aptiekose.
Preke 50o. baksukas. Foster-Milburn
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei
gvu. Valstijuose.

Paskubinkite nusipirkt
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAI VELKES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
Verte in Fraeniluko
KUN. DR. 31. JUODYSZIU8.

Pasiskubynkite nusipirkt, o
gausite tiktai pas Iždaveje
tosios kningos po adresu:
D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.
fg* Piningus $2 siuskite Registrayotoja gromatoje, ar per
“Money Order”,kuri nupirkite
ant Ęacztc, in prasta gromata
hidekite ir prisunskit.

ANTONAVAS LAUKIA I
UPIRMYNM MIRTIES.
Darbai

ISZ LIETUVISZKP
KAIMELI!.
Paterson, N. J -

blogai eina, pnbuvias isz hitui
negali gaut darbo, ba ir czio
nais yra invales bedarbiu.
Czion fabriku daugiausia yra
Szilkiniu, tai dirba pilna laika
ale kituosią fabrikuosią dirba
tik po 3 ir 4 dienas ant nedė
lios.
— Lietuviu didelis būrelis,
bet ne visi sutikime gyveno ir
apszvietimas labai žemai stovi.

Tasa nog puslapio.

veiks vargszai. R;ike isz iju
paskutinius syvus iszspaueti ot
tada tai bus po velniu gerai.
Teip mane teip ir padare,
ne, ne bieki ne “apsiriko”. Su
vėjus menesiui reikia randa
mokėti, savinikas namo negali
Antanova sugaudyti: zeceriui
(statytojui) reike už darba
mokėti Antonovas neturi pi
Ellsworth, Pa f D.ena nigu.
Reike mokėti už popie
31-ma Liepos tapo t žmusztas
ra kuria Antonov užsakė da
kasyklosia No. 1. Feliksas Naraidėm būnant Philadelphioj;
vardauskas. A. A. Feliksas
bet popiera visai netiko laik
paėjo isz Kauno gub. Telsziu
raszcziui ir puse visai iezsidar
pav. Varnių par. Amerike
ke. O už ta popiera net dabar
pergiveno 5 metus. Paliko
tiktai ($2.880) užmokėjome
didelėm nuliudime Motina ir
‘Quaker City Paper Co.” nes k
penkis brolius, 3 Amerike, o 2
taip
butumem patraukti in teis
Lietuyoi. A. A. Feliksas buvo
ma;
bilom
iszmoketie atsiuntė
doras vaikinas. Ar prigulėjo
tos
Kompanijos
advokatai. Ir
kur in kokia organizacija tai
nežinia? dirbo visa laika da daugiau yra neapmokėta.
Ant galo nemokant randa
minkeztos anglies kasiklosia.
už spauda ir butą. Beja paša
Tegul jam buna ezi žemele
ke kad asz negaliu mokėti nes
lengva,
jau neturiu pinigu. Ir jaigu
Sheboygan, Wis- Darbai jus drg .• nemokėsite atz tunu
menkai eina isz kitur pribūvu jau bankrutyt, arba perkelt
šiam ne galima darba gauti, “Pirmyn” in Baltimore Md. Ten
nes ir czionais bedarbiu invales didesnis miestas tai galės ge
randasi. Daugelis fabriku dir riau užsilaikyti. Bet visgi mum
ba tiktai po asztuones valandas priseiua už mokėti jo padary
ant dienos ir mokestis ne kam tas lieszas. Ir drg. J. M Jasu
leviczius apmokėjo $2000 net
tikus.
— Lietuviu yra pusėtinai, nieko ma nesakęs. Matydamas
toki kvitikiezka padėjimą “Pir
visi grąžei užsilaiko.
myn” ir drg. Antonov, vienok
kreipentis prie mus apmokėti,
Wilkes Barre, Pa - Dar ir kitas iezlaidas jo (Antonovo)
bai slobnai einaLehigh Valley padarytas asz ant to ne sutikau
Co. tik tris dienas dirba, teip Kadangi jau musu inmoketi pi
pat ir Wilkes-Barre, tik viena nigai žuvo, o už visus iezleidi
Dineich dirba kas diena po mus ir darbinikui, teipgi da ir
asztuones adinas.
paežiam Antonovui turime tuo
— Parafijos reikalai vidų koti ($1200 ant saavaiteQ, ovi
tiniezkai stovi.
sas in plaukas, kaip tai prenu
— Lietuviu yra didelis bu maratai ir apgarsinimai, turi
rys, terp tu yra visokiu.
jam prigulėti kaipo eavinykui.
Ir dagi nerede mums jokiu at
skaitu. Bst vėliaus jau kreipėsi
prie mus in sutiko kad mes ga
lime atskaitas visas peržiureti
ir prenumaratu knigas pas ea
ve laikytis; jagu atėjus prenumeratama sutrauks in kningas
ir piningus per duos mus admi
■ nistrotoviui dig, J. M. Jasule
vieziui, kuri nuo to laiko aprin
pagialba mano Elektrų—Kemiszka
kome.
spasaba. Diržo nereikalaujct ncsziol
Tiktrai tikėdamiesi kad pa
kada pasiliekad iszgidytais!
Patvirtinta per 500 iszgidylu.
puolęs in toki kritikiezka pa
Prisinnsk 2/ mar
dėjimą darbizeziam žmogui,
kėm ant i lust ra vo
tos knygutes apie
turime : tjausti ir dalytis su
Ruptura kuria atjuom tais vargais ta mielijom,
siunsim dikai.
ta darėm Bet kada per laika
dvieju menesiu neperdavė jo
kios ineigos, tada mes neture
Geriausias gidytojas gidyme Rupluros Vy jom nieko su jo užmokeseze
ru, Moterių ir vaiku be peilo ir operacijos.
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa. už darba Vien tik apmokejom
Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- randa ir darbininkui, ir kitas
kiszkai in kur siunskyl visas gromatas.
visas tiesas kokios pasidaro
prie spaustuves. Turiną pridur
RTF A-N-S
ti, kad mums pasėmus spaustu
-•OBL10ZA1TE8, QAKTaRAI
7 Z G-ERIAUSE (JIBUOLE DCL&ffOė-cSS
ve in savo rankas, Antanovas
Aut iBMstetlnkao wMudu rrt/P-A.'ShB
erlaoM. 5c ui HfcpH.
xAfiSe
maldavo kad jo varda palikti
“Pirmyn”, kaipo redaktoriaus
del susineezimu su sandarbinin
kais, ir kad nebutu teip su
prantama kas atsitiko su “Pir
myn” savininku? Mes nesitikę
darni kad galėtu būti tokis
•oooooooskriaudikas, ir kad galėtu
cziulpti
paskutinius sivus savo
Gausyte czionais visokio tavoro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, geradariu, Kaip paszelpe drg.
Daimantu Muzikaliszku ins Antanov, pavelijom jam apsi
trumentu, i enciugelu, Špilkų, garsyti; kaip jam patinka. Ir
ligi-tol buvo, iki kol ne suse
Kožnas dulktas gvarantintas kem jojo ezunvuodf gevima ir
pagal užmok ta preke, Szlubi- tiesiok vagystes.
nei žiedai žhuū isz gryno au Pirmesne susekem beinant
kso ir ne brangus, kas pirks isz spaustuves kningutes. “Mo
.avora czionais tai nesigailės teris priesz Teisybes ir li igikos
teismą.” Nuo tada iszmeteme
jo varda, vietoja kreiptis prie
Antanov, turi kreiptis prie ad
mimetratoriaus drg. J. M. Ja
W. Center Str.
sulevicziaus. Tas labai nepati
ko A. Antonov, kad net f zi
PUIKEI APDARUOS kiszkas spiekas stengėsi pavar
toti.
MALDA KN1GOS Taigi drg. Antanov gal ir
No.4701 Aukso Altorius ekurink pats pnsipažisi kad nuo to lai
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr. ko del ypatiszkoe neapykantos
eztai, apwalais kaupais.
S 1.01 su zeceriu, kad mes jin (neats
No. 4705 Mažas Naujas A u k.so Al
torius skuriniu apdariu, apbausti tatom) nepraszalinom nuo dar
tos ir auksuoti krasztai su apwalai bo, nedastatei raszto ne korek
kampais
. .
.
$1.(X
tos netaisei. O kas ling raszto,
No.4702 AnAso Altorius szagriiu tai visada stokavo: Laikais
skuroje apdaritos, apwali kampai
statytojas ne turėjo ka veikti.
auksinti kramtai, Janai puikei isc
marginta su auksinėms kwietkors/ Ir tik del Pamištos laikrasztis
labai puiki kningele
. $1.2® ėjo atgal kelis žingsnius.
No.4703 Aukso Altorius minkszt
Kada ant galo pareikalauja
apdarai, auksinti krasztai ir apwal
kampai, auksuotas kričius, paraszat nuo mus Antanovas užmokėti,
už darba sutarėm susivelti ir
ir puikei iszmarginta
.
No.4700 Aukso Altorius apdarits peržiureti
ineigos knigas,
■u baltais sloniaus kaulais, puiku; kiek yra inplaukos, ir kiek
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini
medalikaifl lįrirdenougelia, auksink p risiies mum dadeti? Peržiurę
famtiU, kfataulkl fajgsta U..W jus visas inplaukas- Antano

RUPTURA

Dr. O’Malley.

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

George Miller

Krutancziu Paveikslu PIGUS SIUTAI^ 390 "į!““51'

Perstatymas!
Augusto 10,11 ir 12,
BUS RODAMI 3 DIENAS

Idant padaryt vietos del rudeniniu ir
žeminiu siutu, esame priversti parduot
visus vasarinus siutus ir kitokius vyru
ir vaiku apvedimus už labai maža prekia. Dabar turite gera proga pirkti
drabužius už paniestinus piningus, pas

ANT SALES

Juozo Raišo,

Gilberton, Pa. LEO’S DYDELAM SZTORE

Paveikslai yra naujausi, akiu negadyna ir
aiszkus. Rodiusis visoki: juokingi, api kelones, magiszki ir tt. Ateikyt o nesigailesit.

Inianirai
lliZaH^3i

suaugusiems
vaikams

17 ir 19 W. Center St.

10 c.

5 C.

vas prisipažino, kad nemes jam
Sziuomi teipgi noriu atkreip
esame skolingi, bet jis mums ti “L. S. S.” ypatingai C. K
skolingas $73.00 su centais atyda, kad atvaževus bent ypa
Bet ir tai da neviskas, nes tai isz Europos, pirm isztriubi
daug prenumaratos pinigu, pa jimo, idant patirtu ir atsakan
eiliko tik Antanovo del mane czei. Abelnai visu žymesniu
užraszyta^o ne in kningas! Ta veikėju priderme pasitaikius
galima darodyti su liudinikais progai sueiti su ka tik atkėlė
paežiais priuumaratoreis ku vuee ypata ieztirti, o ne rėkti
rie atsiezauke apleidus Antana kad toks ir toks veikėjas, ver
vui Minersville.
tas parėmimo. Ir rodos visi ga
Antanavas tuo po iezkelevi tavi pulti ant keliu ir nulenk
mui isz Minersvilles in kelione ti galvos. Lekcija gali visiems
“apie visa žeme”, reszo ma tikt’. Irgi nepraezoh rodos, ir
laiszka isz Shenandoah, Pa. Europiecziams- L. S. D. parti
15 Berželio: Džiaugiuosi, kad jai.
apleidau ta Minersville kur
24 VII 08
nieko gero nemaeziau apart
J. Ramanauckas.
skurdo ir melagyseziu. Ge
riau pritiko pasakyti: Džiau
giuosi apleidęs ta Miner yille
kur daug primelavau ir ki
Dekavonlu uz geradejlste.
tiems skurdo pridarau bet pats
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
neturėjau jokio vargo. Nes isz szyrdiuga broliszka rodą dyki. Ne siisinesze su gauje szendienynk) vysokio sztaiuo
važiuodamas nuo nuskriaustu apsigarsyntoju: .Jeigu apsergate liga, tai
ai k i te pas savo miesto daktaia.
draugu kaip kūdikis iszsiver- Bet
jaigu turite liga gedinga-nrivatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu
kiai $10 00 kuriuos prižadė geidi
teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszniintyngi klauskite pataryiuo garsingo
jai su gražyti-niekad.
X’okyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Czia rodos visa “Pirmyn” Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
džiovos Istorija nurodžiau ka szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
jaunu vyru visokios užsikreczemos
skaitytojai ‘‘Pirmyn1' galės vis kaip-tai
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
visoki papuczkai, iszpuolima plauku ūmai
ka suprasti. Teipgi pridedu sustalalinti,
nuo drugio-malerijos. Geriause
isztrauka isz Antanov laiszko, isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
kuri rasze paskutiniu laiku in prijims rodą, zednas, isžsygydins GYRTIBE
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna prosavo buvusi priesza, o dabar ce
žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata,
sekretai visame užlaikomi, gyduo
draugu vadina. Isz jo galesite lių nesiunezeme
panevali, kaip kiti jurays
prisiitncze
per panevale iszvyliodami paskui
suprasti, ant kiek yra geras
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
Antanov
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
“M. D.:- “Pirmyn” rodos doleriu.
C'ze visokias rodąs gausite, nie cen
tas
nereikes mokėt, galite susiraszite Liejau subankrutijo, nes kelinta tuviszko
kalboje, iszmintingais busite jaigu
sanvtite neužeina. Tikiuos ka ! raszisite pas:
ir Tamieta užmokesties negau
ni. Jaigu dar nesubankrutijo,
(SPECIALISTS)
tai vis tiek jo dienos suekaity Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.
tos nes iezleistuve pati greitai
liks be darbo. Manau Jusu pa
Szltas pulkus zlegorells $3.75
dėjimas ne smagus, kitur dar
Prieluek savo pravarde ir adra.
ea o prielueim ant pažiūros jago
ba nelabai gausite.
patikę užmokėk §3 75 Ir bue ta
vo, gvsrantlnain ant 20 metu ęu
Galime mes pesztis bet sali
moterlezku duodam ilga lenclir
geli o eu vlru vlrlezka. llaezĮk
dariszkumss kovoj už būvi
ar nori viriooka ar moterlezka.
■. C. FARBER, 222. 225 Dtirbirn I
pas mus turi vieszpatauti. Pri
CHICAGO, I’LL.
valome rupitis vienas apie ki
ta. Asz suradau del Tamistoe
vieta. Tiesa mokestis maža-78 dol. in savaite bet darba tu
MAHANOY CITY, PA.
resite ant ilgo laiko. Kas isz
Capital Stock
$125,000.00.
to jai ir didesne mokestis, kad
Surplus & Profits $238,000.00.
už keliu eanvaicziu reike likti
be darbo? O dabar jin gauti Suvienituju Walstiju De~
sunku. Jaigu Tamista sutiksi
posytoras.
dirbti už-7-8 dol., tai skubin
kis ma praneszti. Darbo bus
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
mažiau, negu prie “Pirmyn”
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
Jaigu už dvieju dienu negau
siu atsakymo, tai nežinau ka
Harrison Ball, Prezidentas,
daryti, nes asz apleidžiu grei
M. M. MacMillan, Vice-Prezidentiw
tai miestą, kur dabar gyvenu.
Ira. TP. Barnes, Kjūijorif.
Skubykis atraszyti.
Jusu draugas.
-»6 DARBAS DEL VISU, frA. Antanov.
Amerika? yra luoeae ekllpae del vleu o telp.gl 1
■te!
tavlas,
tav eunkel dirbt Ir jokio pelno le.
Užgauta "Pirmyn” iszleistu ooneturet: kam
jago tik už $30.oo gall lezelmok/t bare riete?, geras amatas po vlea evletal .’..go nori
ve nuo savo isznaudotojo, ne luilnot
kaip gall lezefniokyt barberle'ae Cai ra
Kalbame vlaoeia Hežv./luoela.
gal užtylėti nepaaiszkinus kad ižyk tuojaue.
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL,
1405 PENN AVENUE
PIT’ 8BURG. PA.
Antanovas visai nekitaip apsie
jo su iezleietuve kaip kunigai
KOZNAS RASZO GROMATAS.
su parapijonais. Turi mokėt ai Bet jago nori raszit gromata ant puikiau
ga ir už visus pnvatiezkus rei sios popieros kokios lig sziol da ne esi mn.
tęs, tai pargabenk san Luzina su kopertom
kalus, pasiima ekstra kiek jam tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o
patinka.
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
Tecziaue reike pripažinti, aplaikys.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
kad mes jam uždedami spaus visokiu popieru viena tuziną.
Prisjunsk 25/-. o aplaikysi surinkimą
tuve nemanem isz jos pasipel
su maldelėm, lietuviškoje kalboje
nyti, ne kenkti bent gyvuojan Abrozelu
Labai puikus. Adressas:
ežiam laikraszcziui. Musu mie
D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.
riu buvo laike nuo laiko spaus
dinti pamokinanezius straipene
Temykite Lietuviai.
liūs, kurie lavintu darbininkus
Reikalaujanti y vai r ių daiktų
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų,
ir'supažindintu su ju ieznaudo
Britvų, Armonikų, Koncertinų,
tojais. Bet czia tuoj panaszus Smuikų, Klernetų,
Drukuojamų ir šnttkamų ma
elementas pasirodė.
šinų, Liot. knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai
Taigi nors su vargu stenk visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago,
o iš-čia gausite per pačtų lietuviškoje kalboje
simee užlaikyti “Pirmyn” nuo KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai
bankruto, kad nenuskriausti visokių daiktų paveikslėliai ir fų k a i n o s. (j
’s m. nesiunčhi)
prenumaratoriue, nors ir An Chicago
Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I.
tonov ju piningus susidėjo in paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina ... 25c
gauna nuošimtin. Adressas:
savo delmona, o laikraszcziui Perkupčiai
M. J. DAMIJONAITIS
“Pirmyn” skirs mirti.
3256 Union Ave.
Chicago, III.

Vyrsz Puse Milijono

Pigus Vasarinis Tavoras.
Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas
vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.
Turime piukiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
Turime daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos
lytse, visiems patinkami.
Turime gatavu apredimu del
kūdikiu prie aplaikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del jusu patarnavimo.
The

GLOBĖ Store
I. SUF0WICZ1US, Locnininkas.

122 W. Center uli,

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

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

BRUNDZA & 00;

UNION NATIONAL BANK

Mahanoy City, Pa.

$1.00

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

Negirdetinas <r j;
Iszpardavimas 10 UI Bilu
-

—■?'

----------- -

1000 mastu perkalaus parduosim D p
mąstą tiktai už
. Ulli
Baltas audeklas kuri niekur ne R p
gausite pigiau 9 Ui
Visos jokės papuosztos supui- (PI 0Q
kiom karuukelem po - - Vuwv
Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito milžiuiszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

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

V1ENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RĄŽIUS. • HOTELIS * LDCIIIIYUS.
7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

Jago važiuojet* in ir iai Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visus bankinius reikalus Lai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laivo.
Teij^gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Uolelis randasi ne toli Kastel-Gfirties. Jago kokis apgavikas norėtu vest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol dacjrit pas mane.

Su Guodom, VINCAS RAŽU KAS.

Su nusiuntimu.
Iždaveme didele kninga dainW
susidedante isz 390 dailiu Kningą
druezei susiūta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant ”isu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele su
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeU
*r kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

KNYGŲ
Klaida kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnw
1,000 puslapiu
$1.06
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos
$1.06
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 711 puslapiu.
75a.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640
puslapiu.
75e.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
minksztai apdarita ir puikei zalatita
50o,
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.00
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 in kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, viražus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksuo
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.
Aniolas sargas, druozei apdaryta in
juoda audima
50o.
Kantiozka apdarita in prūsine juode
- skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanozia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai ?
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo Instatimo.
•
59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visa Szventuju — apda
ryta

Istorines Kningos.
Akylos Istorijos
20o
Nevaloje pas Maurus
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o.
Trys Vaikyjozai.
25<l
Istoryje apie Septynis mokintus Vy«
rus 2-Isz gyvenymo kantrabanoai
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvą->
ras
50c.
Puiki Istoryje apie Jonasza Korozaka.
&0c.
Sierata, Puikus afraszimas.
25.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o.
Keturios letoryjos1: 1-Žibinti bažnytaiteje. 2-Sugertuves traukije. 8
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Boksztas ant salos Dago.
25c
Abecela, arba pradže skaitymo ir raszymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz*
ku ir juokingu paveiksiu
25o.
Lietuviszkas dainorius arba surinkvmas visokiu dainų
$1.00
Tris apsisakos, apie Piningai galvažudžei-Ražanuziaus iszgelbsti no
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelboe kito, apdari
ta.
$1.00
Lietaiviszkas Pasakotis
$1.25
Musu Pasakos
75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To
toriu
80o.
Duktė Mariu
26
Malūnas Girrioje
85.
įstotije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Viadim. Solovioyo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meiuaina
puiki istorija.
*
50^
Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
Alasnama ir karalių geniusza 8.
Mieganti pabudusi,
25o.
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis* brolius. 8
Apie Varginga Žmogaus sunu ir
Razbaininaa.
25o
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus dukteres.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pui
meozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, su paveikslais
- 50o
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
ir Geras Medėjus
- - 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kninginas 1905.
Mo 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
Apie viena kuris norėjo pažint
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
motete.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 Snnus-kaip kr
gilukis mainosi -Svirp Du Gir
tuoklei.
25w
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M t*
dejus.
2B*>
No. 6.Prasižengėlis • Doras Tie
kus Jonas Tvardauokas - Ug.h
kaime T. . .
- 25a.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi lik.
torije- Nagrada už mielaszirdyste.
Meile motinos del aunaus
25oNo 8. Musztyne už mergina rattejingaa purinas • Kas kaL

*9

