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No. 73
Priesz nesenei aplaikeme
kningele no paties autoriaus
Jo Mylestos Pr. Petrusevicziaus, po antgalviu: “A r g a
Ii žmones rinkti sau
kunigus
Toji kninge
le spaudyta Vilniuje “Vilniaus
Žinių"’ spaustuvėje 1906 mete.
O kad Lietuvius supažinti su
tuom reikalu pradėjome talpy
ti gazietoje, nes tas yra reika
lingas o ir ant laiko.- Praside
da ant 4-to puslapio.

Isz Amerikos.

ISZ ROSIJOS, LIB
TUVOS IR LEN
KIJOS.

Aresztavoti už žveriszka
apsiejima su kalininkais.

Dorpat. 8 Sep.- Seržantas
Užsibaigė straikas
policijos ir szeszi dažiuretojai
Birmingham, Ala-Po dvieju
kaleymo czionais likos areszta
menesiu straiko kasiklose Ale
Iszvažuoje iii užsieni.
votį ir apsodinti ant asztuoniu
bamos valstijoje darbininkai
Vidaus dalyku ministerija metu kaleyme už kankinima
•u'rižo p ie darbo panedeli.
leido iszvažuoti ia užsieni mo kalininku mierije iszgavimo
Suvirszum 10 tukstarcziu
kytis: kuningui Andriui Dau nog joju prisipažinimu. Ser
vyru ir vaiku gavo darba.
giui ant 2 metu, kun. Mikolui žantas atejdavo in kalėjimą ir
Vaitkui ant 3 m. ir kun. norėdamas ka tokio dasižinot
Pražuvo gaisroje.
New Yorkas-Ketunos ypa Aleks. Stulginskui ant 3 m. vi nog politikiszko kalininko, ja
tos pražuvo gaisroje katra su si kuningai isz Kauno. Kur go tas ne atsakydavo ant jojo
naikino dydeli fabriką ant jie važuos dar nežine.
klausimo, degindavo kuna su
Water ulyczios nakties laike.
in
kaitintais geležimis; ir kai
Perdirbėjas senu markiu
Kūnai pražuvusiu teip buvo
davo paszinu po nagais; plak
Vilniuje ant geležinkelio sta
baisei sudeginti kad nebuvo
davo su nagaikoms pakol ne
cijos
likos suimtas žmogus,
galima juos pažinti. Gaisras pa
apmirdavo nog skausmo ir ki
dirbo bledies ant 100 tuksta pas katra rado markiu vertes tekeis spasabais kankydavo
suvirszum 2 tuketaneziu rub
ežiu doleriu.
kelininkus.
liu, daugiause 7 kapeikines.
810 000 ant mokslaines. Markes buvo senos bet “pa
Navatnas pabėgimas
Pittsburg, Pa. 8 Sep. An czystytos.” Rosijoje dar daug
kalininko.
drius Carnegie pastanavijo žmonių yra suimtu už ta pati
Navatnu spasabu gavosi ant
duoti deszimts milijonu dole darba, senas markes iezczysti- luosybes kalininkas Kelcuosia
riu ant mokslaines “Carnegie na ir parduoda labai pygiai ar areszfantas Jonas Gajauckas.
Technical School of Pitts ba sunaudoja kaipo naujas.
Sztai pasinaudodamas isz iszve
burg.” In taja mokslaine atsi
žimo szaszlavu isz kaleymo o
Užmusziniai
ir
plcsziinai.
lanko tebynam laike 1,246
ir nuėjimo ant szalies furmono
mokityniu, nes trumpam laike — Luckas.- Pobudkos so Gajauckas atsigulė in vežimą
po padidinimui mokslaines, džiuje užpulta monopolis; deg o draugai jojo naudodami prie
talpinsią joje 5,000 mokityniu. tines pardavėjas sunkiai sužeis pr pildimo vežimo, užpile jin
ta. Pleszikus pasivijo sargybi
t..aezlavom Furmonas iezvažia
Ne turi popieruniai; prasidėjo ezaudymas; mir
ne gausi darbo. tinai sužeista sargybinis ir už ve isz kiemo kaleymo ant lau
Pittsburg, Pa. 9 Sep.- Mies muszta vienas pleszikas, pas ko, pradėjo iszmetinet szaszla
vaa nog vežimo. Iszvalnytae
tiszkuosia darbuosia sunku kuri rasta 101 patronas.
Jau kaip girdėt Lenkije
Kongregacije Propagandos
nog
sunkenybes Gajauckas
czionais
,
aplaikyt
užsiėmimą
— Simferepolis.- Nakcz’a
gaus patvaldyste. Tokis gan Rymia, turėjo savo posėdi pra
naudodamas
isz persigandimo
teip
vadinamiem
“
forejne
ant gatves nežinia- kas užszo
das ateina isz Petersburgo ir eitoje Nedeloje, ant kurio api
furmono nuszoko nog vežimo
riams
arba
ateiviams;
lietu

ve
du
aficeriu.
Priežastie
neži
bus vajaunos tiesos nukeltos. varsti api reikalus bažnyczios
o kerszindamas užmuszimu ja
Juk ir caras gana gerai su kataliku Suvienituose Stekuo viams, slavokams ir t. t. jago noma.
go ne tiles, nubėgo in artima
tokis
žmogus
ne
turi
ukezisz
pranta, jog yra dydelis laikas se. Dabar Ameriko katalykai
— Novcczerkaekas.- Raepo girria ir prapuolė.
ku
popieru.
Perdetiniai
ėmėsi
duot del savo padonu konstitu gales tiesiok nusidavineti in
minske vienuolika žmonių, re
Kova su kolera.
cije, kada jau despotiszkose Ryma, nes priguli prie rymisz karsztai prie to prisakymo, volveriais apsiginklavusiu apivieszpatystese, kaip ana Turki kos ' kurijos. Tokiu spasabu teip jog miestiszkas kontrole pleeze du pirkliu; nuo vieno
Peterburgas kovos su chole
joje, Kinuose, Japonijoje turi del airiniu katfisziu melžema ris Morrow ne norėjo iszmo- atėmė pinigais ir dokumentais ra komisija pranesza, kad rug
k< nstitucije o ir Peisijoje gy karvuke užtruks ir ne turės to ket už darba darbininkams ne m 93 000 rub., o nuo kito-pi pjuczio 20 d. Astrachanio gub.
ventoje! pasikeli piiesz despo kios valios ant bažnyeziti'ko- turineziu ukeziszku popieru. nigais in 16.000 rub.
cholera apsirgo 57 žmones, nu
Tai jau ne kas jog net ir savo
tini randa szako. Tas dalykas kia lig sziol turėjo.
— Voronežas.- Buturlinov- mirė 34; Saratove rugp. 5 ir 6
tautiecziams, anglikams užker
privercze cariszka valdže o ir
ke žmonių minia numusze spy- d. apsirgo 84, numirė 43; Sa
ta
kėlus gavimo darbo, jago
nenori būti paskutiniu davime
Terp Ameriko o Anglijos
nes nuo vietinio kalėjimo ir maroj apsirgo 9, mirė 6; Kaza
prigulincziu tiesu del nuvar- lig sziol gromatu nusiuntimas ne turi popieru.
užmueze ten buvusiu du vale niuj sirgo 3, mire 1, Žemąją
gyntos žmonijos per szuniszka kasztavo 5 centai, dabar pacz- Baisi klaida jauno vyro tiecziu suimtus už padegimą me Novgorode rugp. 6 d. ap
bjurokratije.
sirgo 14, numirė 10; l’ermeje
Muray, Ky. 9 Sep.- Baisia ūkininku kaimyno triobu.
tine ministerije VVashingtone
L'žyedymas
patvaldystes padari sutaiką su Anglija, klaida papilde J onas Daltonas
rugp. 8 d. nuo garlaivio nuim
miestuose ne trukus užstos su jog no dienos 1 Spalio (Octo nuszaudamas savo jauna pa Suplikacija kalbai
ta cholera susirgęs; Dono Ka
iszlyginti zoku srytyj rugp. 6 d, apsirgo
nukėlimu vajaunu tiesu. Ir ber) mokėsis už gromata 2 ežia in vieta vagio. Nakties
Kauno vyskupijos valdyto 20, mumire 2. Cholera dar pa
kaimuoczei turės savo pasky- centus isz czion in Anglija. laike abudu iszgirdo žingsnius
rias tiesas. Dydele atmaina Tikėtis reike, jog ir su kitom ir sznabždejimus prie tvarto jas, vyskupas Girtautas, per strode Taganroge. Nuo rugpiu
užeis visokiuose mokescziuose. vieszpatystem bus padaryta to ir atsikėlė persiką not kas tai Szv. Kazimiero draugijos susi ežio 1 (14) d. iki 8 (21) Rūsio
Jau lokalines valdžios Lenki kia jau sutaiką.
galėtu būti. Vyras ėjo in kita rinkimą pakele klausima, kaip joj apsirgo cholera 1145 žmo
joje pristati reikalinga mede
szale tvarto. Po kokiam lai gerai lieczios giesmes. Vyeku nes ir 517 numirė.
pui patariant buvo iszrinkta
ga, kokios reikalavo minipteri
Dabar laike bedarbiu nusi kui Daltonas paregėjo atejnan komisija isz kunigo A]. Dam- Kiek suimta per viena
ti szeszeli žmogaus ir paleido
je viduriniu dalyku, ir padari
nakti Peterburge
pirkite visu metu “Linksma
savo patemijimus, kokius rei Valanda” dydėlos knygos 12 szuvi isz karabino. Kada už brauekio, kunigo Laukaiczio,
Rugpuczio 21 d. nakti I ir
dege
žiburi,
persitikrino
jog
ir
kun.
Al.
Petrulio,
Nahboku
kaiavo. Girdėt, jog bus da kar coliu ylgio per 9| ploczio, kny
II Peterburgo srytyje policija
suteszkino szuviu galva savo
ta szaukti in Petersburga tame ga susideda isz 427 ir 417 pus jaunos paezios, užmuszdamas klebono (Vilniaus vyskupijos) suėmė 434 žmones, neturiu
Jiems
pirmueziausia
pavesta
dalykia o bus szaukti tokie, lapių. /
jaja ant vietos.
iszdirbti tekstas, kurs tiktu lie ežius pasportu. Nakti m rugp.
katruos Jmonis iszrinks,- kat
Pirmo 1899 meto 416 pusla
Atsimokėjo
jam.
tuviu kalbos instatymams. Pri 22 d. uoste ir ant Vasilija sa
rie supranta reikalus gyvento piu knygoje randasi 12 ylgu
Erie,
Pa.
9
Sep.Atsiskyrus
reikus komisija gali pasikvies los policija suėmė apie 200
ju Lenkijoje.
istorijų, 83 visokiu pasakėlių, nog savo vyro Jenne Smith, ti pagalbon dar kitus lietuviu žmonių. Du isz sulaikytu ryta
Jagu aplaikys autonomije
pobeistai velein nuovada. Vie
daugybe dainų ir eilių, geru
Lenkije, tai aplaikys ir Lietu rodu, visoki apraszymai mora- kuri apleido jin priesz metus kalbos žinovus. Ta darba atli nas suimtasis nudavė sergąs
vei Kauniszkei ir Vilniszkei, 1 iszki ir naudingi pamokini ir suėjo su konselmonu Wil kus komisija ketina užsiimti meszlungiu. Kuomet policistai
drauge su Rusijos padonais mai, daugybe juoku, paveikslu liam G Haas, teip užsirusiino iezleidimu poteriu knygeles priszoko ji geldeti, antras suim
ant jojo užtai jog, jaja aplei maldų knygos.
tasis pabėgo. Policistai eme vy
prie drauges, su rusijonais. ir t.t. ir t.t.
tis pabėgėli, palike susirgusi ji
do ir paslaptai apsipaeziavo su
Senovės liekanos
be priežiūros. Ligonis, staiga
Antro 1900 meto knygoje kita motere, jog patikus jin
Draugyste szy. Jurgio isz 427 puslapiu, randasi 18 ylgu
Dimaicziu
dvare,
Jono
Nar
pasveikęs, ir-gi leidose bėgti.
Harrisburg, 1’11. apgarsina vi istorijų, 66 trumpu istorijų, ant uliczios apliejo jin karboli kevieziaue, netoli Teleziu ras Abudu pasislėpė.
ma
rukszczia
ir
sudegino
jam
siem lietuviam kad 30-to die daugybe dainų ir eilių, akivu
ta nedegintųjų kunu kapines, Kiek kasztavo drukarna Sept, bus paszventinimas žinelių, naminis daktaras, juo visa veidą.
kuriose su kaulais iszkasama nems gromata Tolstojaus.
bažnyczios Harrisburge tai kai, priežodžei ir pamokinimai Policija suome miniszkas ir isz bronzos padarytu daik
Tos gazietos katros patalpi
draug. szv. Jurgio ims dalibas ir t.t. ir t.t.
Chicago - ^Keturios minisz tu,- labai ypatingu kaklaraisz
no gromata Tolstojaus po ant
parodoja priėmimo Jio milesKiekviena knyga parsiduos kos tapo suimtos per policija, ežiu ir sagu kokiu ligsziol dar galviu: “Ne galiu tylėt,” už
tos vyskupo. Per tai sumaži tik už viena doleri.
katra netikėtai užpuolė aut niekur nebuvo rasta Lietuvo
mokėjo sztruopos szitos gazie
no instojimo mokesti, idant
Sz. Juozapo Prieglaudos Na je.
tos: Maskvoje “Russkija Vie
Tas
ktir
pirks
nesigailės,
padidint skaitlį sąnariu Todėl
mo Sieratoms. Antonio De Lu
domesti
”- 3 000 rubliu, Ode
Kiek
per
praėjusi
menesi
Ir skaitymo invales turės. biez kuris buvo vyriause gal
meldžeme broliu Lietuviu isz
mirtin
nubausta.
soje
“
Odeskija Novoiti”Harrisburg ir aplinkines pri Kasztus nusiuntimo mes ap va tame institute ir pasidavęs
1,500 rub. ir “OJeskoje Oboz
Pagal
laikra'zcziu
praneszi
mokant.
Raszykite
ar
pirmo
būti ant mitingo 13-ta d. szio
kunigas turėjo giluki pabėgt.
mus liepos menesyje invairiuo renze”-1.000 rub., Clrrsone
menesio, Nedėlioja, antra va ar antro meto knyga reikalauPolicija buvo priversta už
‘Chersonskij Viestnik”- 500
landa po piet. Sumažinimas jaujete o skaitymo turėsite per pulti ant to instituto per besis se Rusijos miestuose mirtin nu
rub. Vologde “Sievier”-500
teista
161
žmones.
Tame-pat
visus
metus.
instojimo no §4.00 ant 2 dol
kundinima kaimini! kurie ne
menesyje pakarta (mirties baus rub Rygoje “Latvia”- 500 ir
no $3.00 ant $1.50, no $2.00
galėjo miegoti nakties laike,
mes užpildytos) 50 žmonių ir latviszkas laikrasztis “Avots”“Pirmyn”.
ant 1 dol. Todėl naudokitės vi
kadangi tame name per garsei
du
mirtin pasmerktu žmonių 1.000 rubliu. Viso labo 8 000
Populariszkai mokslisz- linsksminosi tosios miniszkos.
si lietuvei isz tokio nužeminto
knbliu. Ar-gi tai luoša lai
patis
gala pasidarė.
kas
litcratiszkas
laikraszprisiraszimo prie draugystes.
krasztyste Rusijoje?
Ant pardavimo
AudraSekr. draug. Szv. Jurgis tis, iszcina kas kctvergas
Parsiduoda
namas
su
daig
J. Juseviczius. Minersville, Fa.
Saratove laike audros sudege Lietuvei keliaunink ai.
Iszleidže p. J. M Jasiu- tais Tamaqua, Pa. o jagu ne ir sugriuvo labai daug namu. Vilnius.-Rugp. 23 d. nuo
pirktu narna, ta' kas daigtus
Jagu dabar Cliristusas pasi leviczius ir Co. kasztuoja nupirks stubas gaus. Tegul at Tarp vienu namu griuvėsiu Vilniaus stoties iszvažiavo Ry
ant meto 81.50- Adresas. siszauke ant adreso:
rasta perkūno užmuszta mote- man lietuviai- keliauninkai (3
rodytu,
riszke. Nukentejo apie 15 žmo vagonai), kuriuos veža 20 ku
Mr. Mike Rakauckas,
Tai airinei vyskupai Jin pra J. M J asinio viržius.
nigu.
keiktu !
Tamaqua, Pa:
Box 6.
Minersville Pa. Welen St.

— Skaitant “Darb. Vii.”
36 numeri jszeinante Shenandoah’e Pa., tai tenais parapi
nei reikalai ne kaip stovi.
Isz to gali pranaszaut, jog
Lietuvei bus' priversti statyt
del saves bažnycze. Ir gerai
padarys, nes gale, pasigirt jog
turi savo bažnycze ir tada kve
puoš valnystia ir ne bus juodi
narni per nevidonus katalikys
tas. Jau dydelis yra laikas nu
Melagyste ne turi drabužio
mest no sprando junga katfi
niekada,
sziu, Kuris spaudže Lietuvius
Paskolina ploszcziu no teisy
o ir juju dvasiszkus vadovus.
bes visada.
Tiktai tas Lietuviu varda
pakels, ir lengvai kvėpuos,
Kaip jau buvo raszyta kele
kada atsiras kiti Maižieszei ku tą sanyaicziu adgalos apie bai
rie iszvalnis Lietuvius isz neva šia nelaime kasikloje anglies
los katfisziu 1
McAlester, Oklahomoje, kur
pražuvo 29 vyru, tai dar aplai
Anglekasese dyrbs gerai, kerne žinia kad tarpe pražuvu
anglei reikalingi, žiema po szo siu radosi ir keturi lietuvei,
nu, tai reikalingas kuras, o ir sztai ju vardai ir pravardes:
eavinykai kasyklų nori pasida
Pete Schultz
ryti zoposta, kad laikais darbi
Joe Gallagher
nykai ne nustotu- dyrbt, kada
Jack Savage
ateinanti pavasari ketintu but Tom Reinion
streikas,
Tai matot po kokiom praPer szeszis menesius dyrbs vardem yra pasidavė musunet viskas raks ir dundės.
Lietuvei.

Fat-žudinstes Rusijoj.
Peterburgas-Praeita sanvaite
Peterburge atsibuvo 36 patžu
dinstes. Tame skaisitluje dau
gtause radasi mergimu nog 18
lyg 25 m. senumo.
§ Odesoje vėl buvo žydu
skerdynes. Rugpiucz’o 6 d. va
kare keliolika juodaezimcziu
už miesto, juros pakrantyje,
užpuolė ramiai sau vaikszczio
janezius žydus ir pradėjo juos
kratyti, muszti ir szaudyti m
juos. Keli žydai nukentejo.
General-gubernatorius uždrau
de juodaszimcziams daryti kra
tas ir muszti žydus.

Isz Lietuvos,
Ralbicriszkis(Suv.gub.). apie 12 nakty
keletas sentikiu iszlauže duris
pas aludininka M. Semeszka.
Norėta buvo paiimt pinigus ar
degtine. Bet pabudus S. ir pra
dejus szaukties pagelbos, pleszikai pabėgo. Vienas juju pri
bėgės dure ji su peiliu in kru
tine ir mirtinai sužeidė. Kada
subėgo žmones ir žemeargiai,
pleszikai jau buvo pasislėpė.
Tecziaus ta paezia nakti viena
suėmė, kuris iezdave ir kitus.

Anykszcziai.

Šimonis.
(Ukm. pav.) Szimoniu girio
se užsilikę dar vilku. Jie ne
mažai iszpjauna arkliu, iszneszioja ėriuku, žasu ir kitu gy
vuliu, iszdrise gi lenda ir in
gurbus.
Dėlto kasmet daromos ju me
džiokles. Suvažiuoja visokios
ponybes: dyarininku ir invai
riu valdininku, suvaro isz apy
linkės žmones ir užmusza viena
-kita vilką. Žmones, žinoma,
tas nauda suteikia, tik bedane vieni vilkai nuo tu medžiok
liu nukenezia, bet kai-kadair žmones. Kad ir neseniai bu
vusioje medžioklėj sakysime:
ponams labiau rupi pramoga,
kai-kuriai vyresnybei - isz kil
me, kai-kuriai-garbe, kai-ku
riai - ir . “naudos” trupinėlis.
Žmonėms pati brangioji dar
bymete-rugiapiute, o čia raiti
sargybiniai jodinėja po sodžius
medžioklėn varo. Daugeliui su
arkliais liepta būti miestelyj
net iszvakaro- sargybiniu vež
ti: kiteme net už 8 1.3 varstu,
rugius vežus pametus, reikėjo
važiuoti. Blogiausiai - seniu
kams. Jiems - ir arkliai rūpin
ti, ir sargybiniai “nulenkė”:
jie lengvini “atsitaisė”- sidabri
niukais ’. Vagszai, kuria nesu
prato: vienas net muszti gavo,
kitas ne viena ir “popierini1
palydėjo.

§ Minske tris kunigai paduo
(Ukmergės pav.). Elminin
ti teisman už tai, kad jie ke ku sodžiaus ūkininkas Jodelis
liūs pravoslavus atvertė in ka krovė szieno vežimą. Arklio
taliku tikėjimą.
niekas nedabojo. Matydamas
netoli
stovinti szieno kupstą,
§ Kijevo kalėjime kareivis
timtelejo
jis vežimą. Stoventynuszove mirtin nuteista kalini
už tai, kad szis su juo susiba sis ant vežimo žmogus persis
vere ir nupuolė nuo vežimo.
rė.
Kijevo juodaszimcziai irgi Krisdamas taip susitrenkė, jog
buvo męgine žydu skerdynes už poros dienu vargezas pasi
padaryti, bet nabagams nenu mirė.
siseke. Neseniai koke tai juoda
Svėdasai.
szimtis, navatnai pasirėdęs, su
(Ukmerg. pay.). Alotu misz
kryžium ant krutinės, iezejes ke buvo vilku medžiokle. Czia
ant rinkos pradėjo szaukti, yra dar dideles valdžios girios,
kad žydus reikia muszti. Susi kuriose maiezosi nemažai vilku
rinko žmonių in 3 szimtus, bet ir kurie savo narsiais užpuoli
ne tik jo niekas nepaklausė, mais ant gyvuliu nemažai inbet dagi suėmė ji ir in polici kirejo aplinkiniame gyvento
ja nuvede. Policijoje ji tuojaus jame. Tie nepraszyti svecziai,
paleido. Varnas varnui akies neseniai atsilankė in tvarta,
Rietavas.
nekirs.
nakti iezpjove vieno ūkininko
(Ras. pav.). Neseniai in mu
avis ir pradėjo jau net listi su valeeziu buyo atvažiavęs ka
Brangios galvos.
ir dienomis in bandas ir vogti žin koks agentas kalbinti žmo
Kaukaze vyresnybei daug
nuo piemenų ėriukus, o misz nes, kad važiuoti Sibirijon, ka
pikto padare kelt pleszikaike vieno trobelninko paskuti me esą aukso kaina’, o žeme to
broliai ir tėvas. Taigi valdžia
ne karvute papiove. Tai-gi ki kad jau geresnes nebreik, ir
prispyro žmones, kad jie eude
tiems nelabiesiems pabaidyti tokios femes duosią tenai po
tu 16 tuketaneziu rubliu tu
sz. m. liepos 28 d. buvoinreng 60 deszimtiniu kiekvienam
pleeziku pagavimui. Kas prieta medžiokle. Susirinko nema žmogui. Bet rietaviszkiai eziuo
tatyeias gyva ar negyva pati
žai isz apilynkies dvarininku žygiu pasirodė ne mulkiais. Jei
vyriausiąjį ju vada, tas gausias
su ezaudiklemis miszku valdi sako ten taip gerai esą, delko
8.000 rubliu, o už jo broli 3,000
ninku, tvarkadariu-policistu gi nevažiuoja ten viduriniu gu
už tęva gi 1.500 rubliu. Kas
bernijų gyventojai, kuriems
ir suvarytu žmonelių ukauti juk daug areziaus prie tos “pa
nurodysiąs, kur jie yra, gan
net isz trijų valeeziu. Kuni laimintos” Sibirijos,
negu
eias 1.000 rubliu.
gaikeztie Radzivill’as (Taujie mums žemaicziame; mums ro
Užsicnyn važiuojantiems nu) vadovavo medžiokle. Ap dėtu vereziaus savo kraezte že
tiesus nemaža plota miszko mes pripirkti nore ir už pini
žinotina.
gus, o Sibiro aukso kalnais te
Dabar Eitkūnuose rusu žan tinklu su raudonomis vėlavo sižino juju kaimynai. Mat, sa
daras stovi toje vietoje, kur ati mis (mat ir vilku raudono bijo ketoliaue agentas, viduriniu
duodamakeliaujantiems isz Ru ma), sustaezius medžiotojus ir guberninei gyventojai nemoka
sijos pasportai. Daiktus irgi la ukautojus paleido 14 szunu, teip gerai ūkininkauti, kaip
kurie ir pradėjo vaikyti-laks jus, dėlto jumis ir rodijame va
biau prižiuii.
tyti po miszka. Nuszove 5 jau žiuoti Sibirijon kad iszmokin
nūs vilkus. Seni nepakliuvo; tumet sibirieczius gero ukes
NEGIRDĖTAS DAIKTAS. mat gudresni.
vedimo.- Jei szitaip, tai tegul
mums duoda geras algas, tai
l’adovinys
Dilgeles tik už 5 centus
mes nuvažiavę pamokintumem
(Kalvar. pav ) pas M. Klei juos kaipgyyenti, atsake vyrai.
Jei nori pamatyt “Dilgeles” mona Padovinio užeigos valdy Matyt tas atsakymas nelabai
fa pirmutini ir didžiausia lie toja atsilankė du vyrukai ir pa tiko agentui, dėlto kad pasisu
tuviu juoku ir Satyros laikraez reikalavo 25 rubliu kokios tai1 kęs ir iezdume toliaus jieszko
ti Sibil ijos dirvonu pleszeju.
ti, atsiusk kuogreicziausiai 5 partijos reikalams. Negave nie
ko
atėmė
nuo
Kleimono
paten
Vilkaviszkis.
centus, tai in antra diena Dil
geliu No. 8 pas tave bus. Dil ta ir neužilgo atsiuntė laiszka,
(Suyalku g). Rugpiuczio 1
diena staiga mirtin mirė Bal
gelee iszeina syki kasmenuo, kuri ieztisai patalpiname:
“Guodotinas tamistai! Bu trus Basanaviczius. Jis megda
metams kasztuoja 1 dol.. o
viens numeris-lOc. bet szi 8-ta vom pastamista, atemem paten vo gerokai iszgerti degtines.
Atsiėmęs ta diena iszžidelio už
numeri siuneziam tik po 5^. ta ir prisakem iki nedelei isz mokesti už darba, norėjo pa
baigt
viską
ir
daugiau
nepar
Tai darom dėlto, kad su eziuo
silinksminti po sunkaus darbo
numeriu Dilgeles susilaukė davinet, o laikyt teip užkan nors degtines stikleliu. Jis, žmo
jubilejaus- trejų metu am džius, arba paverst sau ant give gus, perdaug prisigėrė ir pasi
mirė. Nabaszninkas paliko di
žiaus.- No. 8 patilpe szie ilges namu.
varge savo žmona ir ke
deliam
Jeigu
Tamista
pirksi
paten
ni raeztai: Laisvoje Federacija
lėta vaikucziu.
(arba kaip viena koja, atsieky ta ir toliau pardavinesi o ir
rus nuo kūno, ėjo in karezia iszkabos nenukabisi, tai ateja
Paprūse.
ma) Kovotojai už laisve Pliur antru kartu nubausim 25 rub.,
(Suv.g.). Virbalio, Pajevo
žytes daina Ypatiszkumai ir o jeigu ir vėliai da pardavine- nio. Naumiesczio ir Szalymose
parapijose ūkininkai jau kaip
ti., paveikslai yra szie: “Gud si tai ateja sudegisim.
Velik Tamista gražumu mu ir susivale javus. Suvežta ru
bai, szenadori!” Sąjungos huo
giai, miežiai avižos, kviecziai.
ba, Tev. Mylėtoju Draugyste su noram pasiduok, nes su prie Atsilikę su darbais ir tie jau
po ligai bando szokt kazoka. varta mes tuiesim invikdint? beveik apsidirbę. Ten lietaus
Viso labo”.
Raszyk greitai ezuo adrieu:
Gerai visi žinome, kad ne nebebuvo (Virbalio p.) vasari
niai kiek nukentejo. Rugiai
Dilgeles”
viena partija tokiais darbais beveik visur geri. Blogiausia
1815 E. Moyameneiog Avė.
nerž-uima. Pertai aiszku, kad iezejo su antrosios eilios dobi
(tl °l)
Ph ladelphia, Pa. tai žuliku darbas.
lais kuriems ityn užkenkė sau
suma.
Ant pardavimo.
Pajevonys.
Puiki 75 akeriu farma, su
(Vilk pav.) Musu mokykla
Pasvalys.
gerais namais, Brandenville, visai žemyn puola. Mokykto
(Panevėžio
pav.). Liepos 20
6 milios in Shenandoah o 7 mijaus
Raczytoe
vaikai
neklauso,
d.
ir
mes
iszgirdom
idomu pa
los in Mahanoju. Dasižinokite
pas B. Brady, Brandenville ar juo aria ir akėja. Mokiniu moksleli. Kunigas Nac’ckas
skaiezius mažėja. Valscziaus karsztai užsipuolė ant pirmei
ba raszykite ant adreso:
(ti °?) donai ir mokytojas ažuot szvie viu anot jo vilku aviukailyj,
B. Brady,
te kitus užsiima kuo kitu bedieviu ir t. t., draudė skaityt
R. F. D. No. 2. Ringtown, Pa. “linksmesniu darbe.’
ju rasztue..

ta inlejdo Žalnierių in medi ir
Ž Inierus buvo akivaetaja
stojo kambarye, kur dege tris karalaite pereget, nes draugai
szimtai žvakių.
jam atsake:
Kada priėjo prie pirmu du
— Taja karalaite niekas ne
riu ir atydare su kambaneziu gali reget ne prie josios priejt
tenais raktu, net persigando ba ira uždaryta variniam boksz
nebagelis kada paregėjo milži fe polociuje eu daugibe gink
niezka szuni su akimi kaip to luotu sargu etovineziu aplin
Iszejna kas (Jtarninka Ir Petnicza »
rielkaites. Prisiartinęs prie kui; niekas apr'cz karalaus ir
PRENUMERATA KASZTUOJE:
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 szunio paglostė ir pasodino ant karalienes ne gali prie josios
ant puses meto
1,25 raganos žiursto. Atydare ekry- priejt, ba burtininke iezbure
ant ketverczio meto 65
ne ir prisidėjo varyniu pinin del karalaus, jog jojo duktė
EUROPA — Rosije
$3,50
po ieztekee už vargingo žalnie
Angliję ir Szkotlje 15 sh gu in ranka ir kiszenius,
Prusus
15 mi tam uždare skryne o pasodiniai riaus ir per tai likosi uždaryta
Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda" ezuni ant josios nusidavė in ant tame bokezte idant ne atsitik
•■ERIKE ANT METO___ ...________ ____ f 1,00 ra kambari. Tena;s paregėjo tu teip kaip burtininke iszbu
ANGLIJĘ...........................
7 8h
ETOSUS---- ™-------------- ------------------------ 7 mr ezuni koki jam ragana buvo pa re.
tfOSSIJE..... .......... -......._..... ...........................81,50
sakius, o nuemesjin noskrynios
(Toliaus bus.)
KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA pradėjo semt sidabrinius pinin
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
mete ant
AMERIXE...... .......... „.......
83,00 gus o varynius iez
ROSSI J E
........................................ ............ 84,50
ANGLIJOJ........................................................ io Sb gryndu. Po tam nue;daye in
trecze ir paskutyni kambari,
Priek tani pilnai užsimokeja
fikaititojei, kas metas aplaiko nes kada perženge slenksti,
Auglijoi, tam protestonisznet atezoko no didelo ižga-ezio
dovana puiku Kaleudori.
paregejes szuni, kurie buvo di kam sklipe, randasi daug apsa
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
kimu api Motina Dievo isz lai
PA. POST OFFICE, AS SECOND dėsnis isz tuos du pirmutinius
ku krikszczioniszku; nes toji
CLASS MAIL MATTER. : : : ; ; ir turėjo akis kaip statine.
Nebagelis ne turėjo drąsos ka czionais paduodam yra su
sugrįžt adgalios o ir ne norėjo vis kitokioje dvasioje. Nesi
del raganos patodit jog isz žal randa joje jokiu pasiszventininieriaus pasidarė didelu szeez mu jokios narsaus darbo, kaip
ku ir ne galėjo duoto žodžio tai kituosią pasakosią randa
Ėjo ezvilpaudamas jaunas dalaikit, o ir pasigodejo ant me. Yra tai suvis kas kito:
Ogg, sūnūs Beorio - skelbe
Žalnierius, ha tik buvo pabai auksiniu piningu, apie kuriuos
ges savo tarnista vajske ir isz žinojo jog užtiko toje ekrynio sena pasaka- buvo pervežiku
ir uždirbinėjo ant duonos, per
to linksminosi, jog neužilgio je.
pribus in savo kaitna. Teip
Priemes drąsos, prisiartino vežimu žmonių per upe Floss.
Atsityko viena vakara, ka
ejdamas pribuvo in gire, kur pr'ejszuniee, o pas kloniojae že
da viesulą staugė ir jau pradė
užtiko stubele, kone jau pu mai tarė:
siau sugriūta o ant slenkeczio
— Geras vakaras, mano mi- jo temt, jog ant paežio kranto
sėdėjo sena ragana, kuri pare lemas szuniti; ir atydave gar sėdėjo motere apiĮdiszus su ku
gėjus jauna Žalnierių prakalbę be kaip kokiam kapitonui. Pri dykiu ant ranku. Iszrode pajo jin ji teip:
siartines prie jojo, vos galėjo ylsus ir kenezente, tankei de
— Gera vakara Žalnieriau pakialt no skrynios ir padėjo juodama; norėjo kanecz gautis
kur teip skubini, sėsk truputi ant raganos žiursto. Kada aty ant kito kraszto.
Perkelikai susikuopino ap
ir atsilsėk, nes asz tau duosiu dare skryne net ryktelejo isz
link
jaja ir klausinėjo:
maža darba kurie tavatneez ne džiaugsmo, paregejas tiek auk
—
Ko tau teip staigu gau
maža turtąuez maža patarnavy so, ka da savo gyvastije ne bu
ma del manes.
vo mates ir godžei pradėjo isz tis ant kito kraszto ? Palauk
— Acziu tav labaj mano skrynios semt auksinius pinin rytojaus, pernakvok saugioj
senuke,- atsake Žalnierius- nes gus o sydabrynius iezpile isz vietoj, o iszejsi ant to geriau.
Nes jiji ne temino ant juju
kuom tav galiu patarnaut, ranciaus ant grindų. Pi idėjas
idant paetotau turtingu, kaip pilna ranciu su auksu ir kisze kalbu nes vis dejavo. Tada
man priesz tai kalbejei.
nius, czebatus ir kepure jog Oggas, sūnūs Beorio, prisiarti— Ar matai ta dideli medi, vos galėjo paejt, ir džiaugėsi nias prie josios tarė:
kuris stovi tenais pakelije?— ir nebagelis jog galės ant szio — Pervežsziu tave, be matau
parode ragana su iždžiuvueiu svieto sav pasilinksmint. Užde jog to labai geidi.
pirsztu in szali stovinczio me jo vela ezuni ant skrynios, už Ir paėmė jaja in savo luotele.
O kada ženge ant kito krasz
džio.- Medis ira vidurije tusz- daręs duris, priėjo prie skilęs
ežias, in kuri turi inlipt ir nu per kuria insyleido irpaezauke to josios drapanos persimainė
sileist po žeme, kur rasi dide ant raganos idant toji jin isz ant puikiu baltu rubu, veidas
josios prižibo szviesa kuri atsi
le sale apezviesta su tris ezim- trauktu.
tais žvakių. Asz tave su pagial
— Ar turi skiltuvą?- pa musze~ir vandeni kaipo spindu
lei menulio. Tada atsigrižus
ba vyrves inlejeiu m medi o ezauke ragana adgalios.
kada duosi man ženklavela ta
— O kad tave, su tavo skil in Ogga tarė:
ye ieztrauksiu augeztin.
tuva, bueziau užmirsziae. Ir ve — Palaimintas esi Oggai,
— Bet del ko asz ten turiu la sugrižo adgalos in trecze sunau Beorio, jog ne klausine
nusileist, ?- atsake Žalnierius kambari, kur pamate skeltuva jai ir ne prieszinaisi mano no
rui. Nog szios valandos, kas
kuria buvo užmirszias.
nusistebėjas.
tik
inžengs in tavo luotele, ne
Ragana
ieztrauke
Žalnierių
— Del piningu kvaili,- at
pražus,
o jago kada kam ejsi
sake ragana. Klaueik ka tav ir tas vela stojo ant vietos, kur
in
pagialba,
kožna žmogų, vi
pasakisiu. Kada nusileisi po že priesz tai buvo insileidias, o ra
sus
sutvėrimus
iszgialbesi.
me, rasiesi dideloje saleje. Pa gana dūsavo kai kalvio dump
Nog to laiko jojo luotele
regesitris durie, tais galėsi leng les, ba Žalnierius buvo labai
vai atidaryt ba prie kožnos sunkus, prisipilęs auksiniu pi buvo tikra palaiminimu del vi
kabo raktas. Kada inejei in ningu in rares, czebatus, kisze sos aplinkines, kada tik upe
Pirma kambarį, paregėsi vydu- mus ir kepure, o ragana godžei pasikelinejo. O kada smertis
atėjo ant Oggo, laike kada jo
riję didele skrine; ant tos skri- paklausė ar turi skiltuvą.
jo
dvase jojo atsiskyrė su kil
— Kam tav josios reik ir
nios sėdės . milžiniszkas szuo
nu,
luotele atsikabino nog
su akimis kaip torielkaitee. Ne ka tu su ja vejkei?- užklausė
kraszto ir nuplaukė lig mariu
Žalnierius.
nueigaet jojo ne biski.
— Tai tav niekas do to, ka o nog to laiko niekas josios ne
Duosiu tav mano žiurstą,
regėjo.
kur ipaklosi ant grindų ir ezu asz su jaja vejksu gavai gera
Apsakinėjo žmonis ne kar
užmokesti
už
teip
maža
tarnys
ni pasodinsi ant jo; atydaryk
ta,
jog laike dideliu viesulu
skryne ir paimk isz josios va ta ir gana, o daugiau ne
ant
upes, matydavo ant paszeriniu piningu kiek norėsi, o klausk tik atyduok man skiltu
lūšio
vandens Ogga luoteleje
ezuni vela pasodink ant ekry va.
— Jago man ne paeakisi ka su Motina Dievo sėdėdama
nios. Nes jago norėsi sidabry
niu piningu, tai turėsinusiduot tu su ja yejksi tai negausi nes prie styro. O tokia szviesa nog
in antra kambarį, nes tame ir man prisiduos mano kelione josios atsidavinejo kaip nog
menulio spinduliu. Tasai szvie
kambarį sėdi ant skrynios da je, nore pipkute užsidegt.
Ragana bajsei užsirūstino sumas davinėjo del pravežiku
didesnis szuo su akimi kaip
drūtuma ir pajėgas, jago ka
puodo dugnas ir teip padarik ant Žalnieriaus ir priszokus su
toki
gelbėdavo nog smerties.
kaip su pirmutiniu, bet jago keiksmu norėjo jam akis isz
norėsi aukso, tai turėsi nusi pleszt, nes Žalnierius, greitas
duot in trecze kambari. Nes ieztrauke kaid% kirta smarku
szuo kurie tenais rasis turės ipa raganei per galva, kuri nu
akis kaip statine ir baisei tav eirito ant žemes. Paemes raga
318 3-RD AVENUE
iszrodie, bet tu nenueigaet ne noe žiurstą inpile visus aukei
trupuezio ir teip padaryk kaip nius pinigus užsidėjo ant pe Puse bloko žemiau no Plttsburglnio Paeito.
PITTSBURG, . PA.
su anais ir pasyimk eav tiek ežiu o skeltuva ineidejias in Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
kiezeniu leidosi toliu m kelio gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
aukso kiek galėsi pane^zt.
nefalszavolas, nes geibius vynus ir arid kas,
lasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause imt
— Na, tai ne teip sunkus ne.
Ejdamas per visa diena, va ra ir patarnavima lik pas mus apturėjo.
dalikas kaip asz eav mislynau,
muso prekes:
S2,oo 2,5o 3.oe
-atsake Žalnierius,-nes kuom kare priėjo prie didelio mies Gera
Raudona Arielka
2,oo 2.5o 3.06
Gera Balta Arielka
2,oo 2,5o 3,0c
s
asz tav turėsiu atsilygint mano to, o dasiklauses žmonių Kur Bumus
4.00 5.00 G.OO
Kuinas Jamaika
3,o<
2 00
Ginas
...
senele už toke geradeyete, nes galėtu gaut nakvine, užėjo in l'nogino Arielka
400 5,oo
•
2,oo •J, no 3,0c
Klfnmel
•
geriauee
koteli,
kur
užkalbino
2.5o
2,oo
už nieką ne galiu tokio užmo
Anlsctas, smagus gėrimas
8,00 3,6o 4.0c
('tįstas spiritas
.
2,6o 3.00 3,5o
•
eav gera vakariene ir visokiu Sllvaitc
keeczio priimt.
4.6o 5,<>o (t.oti
Slivsite, tikrai Lictuviszka
3,oo 3,5(
Terkellca
— Nieko daugiau ne norė gėrimu. Mat, eav dabar nieko Terkelica. tikial Yengriszka 2,5o
5.00 6.00
2,6o 3,oo 4,oc
Koniakus
.
ne
užvidejo
ba
turėjo
piningu
5,5o G.Oij
5,00
Koniakas, Franeuzlszkas
siu no tavęs, kaip tik man at2,oo 2,5o 3,oo
Obuoline Brandy
.
.
• l,5o 2,oo 2,5o
neezi isz tojo paskutinio kam invales ir buvo labai turtingu. Blackberry
2,5o 3,oo galon
Kosolis, Kardui gėrimas
2,5o 3,oo KR lon
•
bario sena skiltuvą, kuria ma Ant rytojaue nueidavę in mies Melinvuogc
2,5o 3,oo gulo*
VIkznlute
...
ta,
pripirko
eav
rejkalingu
vynai
:
AMERIKONISZKI
no tėvukas buvo užmireziae,
81,oo Galonai
Ohio raudonas
.
•
.
1
baltas—saldus
kada paskutini karta tenais bu dajgtu ir nauja apredala, per Ohio
,50
Kalifornijos, senas, ruksitug
. 1 ,5o
mus2ka(alas
.
ka dabar suvisai kitaip iszro Kalifornijos
vo.
.
1 ,5o
Kalifornijos rtiuszkalalaa
1 ,75
tokaiszkas
,00
— Tai gerai, ejme prie me de muso vargingas žalnierelie. Kalifornijos
Kalifornijos ( i metu) Port Wine
.
2,oo
bzeri tMnc
,.>0
džio ir pririezk virve po pažas Atsirado tuojaue ir teip vadi Kalifornijos
Kalifornijos Burgundy, raudonas
.
2,50 3,oo
Viduriams Karlus Vynas
ežiu idant galėtum mane nu nami prietelei kurie apvadžio Baszikyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o<
dadglau UŽMOKA)! EKSPRESĄ Pennsylvania
jo žalniert po visa miestą ir pa IrOhio
leist.
Ir West Virginia valstijose. Adresas:
Kada atėjo prie medžio, ra sake jam apie liūdna karalai
Stefan Rovnianek,
gana padare kaip Žalnierius te tojo miesto kuri buvo bokez
Ui
Ui
Areouc • Pittsburg, Pa.
te
uždarita.
pasakė, o davės jam savo žiurs

SENA APISAKA.

Stebuklingas
Skeltuvas.

STEFAN ROVNIANEK

KUR BUNA.
Mano brolis Mikolas Kauseka isz
Suvaiką gub. ir pav. gmino Mooka
vos, kaimo Cirailu. Praszau atsiszauk
ti ant adreso:
(g£ o|)
Mr. Ant. Kausikas.
2136 Merriman St. SS.
Pittsburgh, Ps.

Lig sziol ne persitikrinau,
Ne atvirei ne kalbėjau,
Su tais revolucioniereis,
In czion atbegeleis.
Tai dabar asz pasakysiu
Ir viską iszrodysiu:
In czion tokie atbegelei,
Yra tai pabaigti latrelei;
Katrie pridirbo Lietuvoje
klastų,
Vagystu, žudystu ir kitokiu.
In czion pribuyia, ne nori
dyrbti,
Isz gerdusziu Lietuviu nori
naudoti.
Po apigardas trankosi,
Jagu kas priglaudže, tai vie
nas pasilikias dairosi;
Kaip prisitaiko prie skrineliu,
Ar prie maszneliu,
Viską suglemže
Ir su vejeis iž dūme.
Ar-gi del Lietuviu ne sar
mata,
Tupinet api toki valkata,
Ka ne savo pravarde neszioje
Ir yisus apgaudineje!
Ne tokie skarmale! socialistai,
Ne tokie latrai anarkistai,
Tiktai tinginei,
Pleazikai irvagei!
Jagu tikri revolucionierei toki
rakali nutvertu,
Tai dalibuk pakartu!
Tegul tokis szpielius payma
spata,
Tegul prie darbo pripranta;
Czion žmonių ne apgavines,
Czion revolucines dvases ne
inkvepsį
O jagu prie darbo imtis ne
norės;
Tai in Aikausus kelauti galesCzion kožnas valnyste kvė
pti oje,
Jokiu revolucionieriu ne rei
kalauje;
Czion dykaduonei giluko ne
turi,
Czion kožnas saves žiuri.
Czion ne yra caru,
Ne reike ne revolucionieriu.
Kelaukite szpiclei adgalos.
Be piningines dalos.
Vyrai! Jagu pasigerete,
Tai norint juoku ne darykite;
Viename kaimelije buvau,
Tai pats girdėjau.
Veseiles dvi atsiprovinejo,
Tai svetimtauezei juoku ne
mažai turėjo;
Ne gona, jog stuboje klikavo
Da ir ant poreziu ižsigavo; ,
Tada jau net pradėjo staugt,
Kaip gyventoje! peklos kaukt,
Anglikai per nakti ne mie, gojų,
Ant “polanderiu" plūdo ir
rugeju.
Dalibuk virai,
Darote ne gerai;
Jau suvis smegenių neturite,
Jagu gyvuliszkai apsieinate.
■W
*
*
Viename pleise yra dvi karczemos,
Be laisnu spik yzem vadina
mos;
O viruezei kas ten darosi,
Kaip vyrai bobas geniojesi.
Kad piningu duotu ant ižsi
gėrimo,
Ar in namus parsineszimo.
Bobos ne nori duot,
Vyrai pradeda muszt;
Isz to buna juoku ne mažai,
Kaip bobai daro sudavai! ’
O klyksmas!
O pludymas!
Ir teip darosi kas diena
Tegul Dievas gyna kožna
viena.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
No.4701 Aukso Altorius ėkurinh
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr.
■iztai, apwalaia kaupais.
$l.Ot
<0. 4705 Mažas Naujas A u k so Al
torius bkuriniu apdariu, apkaustai
toss ir auksuoti krasztai bu apwalai*
kampais
. .
.
$1.0*
^0.4702 Aukso Altorius szagrin:
skaroje apdaritos, apwali kampai
auksinti krasztai, lauai puikei ist
marginta su auksinėms kwietkom?
labai puiki kningele
, $1.26
*70.4703 Aukso Altorius rrinkazfc
apdarai, auksinti krasztai ir apwal
kampai, auksuotas križius, paraižai
Ir puikei iszmarginta
. $1.5(1
So.4700 Aukso Altorius apdariu
su baltais sloniaus kaulais, puikiu
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrini
medalikaia Miklenougeliu, auksini

Mano draugas Motiejus Kleiza, te
gul atsiszauke ant adreso: (;o £g)
Mr. J. Baszinckas,
10 Hill st,
Waterbury, Conn
Mano brolys Karolius Gasilauskas,
apie 12 metu Amer, isz Suvaiko
gub, pav. Seinų, gmi: Wiejsieju pa
ozuotas.per straikas iszvaževo in Kils
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. Te
gul danesza ant adreso:
(76 o;)
Mr. John Gasilauski
323 E. Center St. Shenandoah, Pa.

Mano dede Antanas Czesna, pir
miau giveno Centralia, Pa. turiu svar
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant
adreso;
(g^ o;)
Mr. Wm. Banionis,
10 Day Ave.
Detroit, Mich

Pelitas Maslauskas, 9 metai Ame
rike, pirma giveno -Pittsburge ir ma
no dede Mateuszas Pilvelis isz Seiri
ju par. abudu isz Suvalkų gub. Pra
szau atsiszaukti ant adreso:
Mr. Wm. Maslauokas,
2138 S. 15 th. St. Springfield, Ill
Adomas Griczius, Elzbieta ir Antit
kina Gutauokiutes, 2 metai adgal gi
veno Chicago. Praszau atsiszaukti
ant adreso:
Mr- C. Boguszas,
1814 E. Main St. Amsterdam, N. Y.

Mano szvogeris Kazimieras Kuli
szauckas isz Suvalkų gub. Vilkavisz
kio pav. ir miesto. Praszau atsiszauk
ti ant adreso:
(to 74)
Mr. Ant. Kubilskis,
Box Cerub.l
Coal Centre, Pa.

SERGANTIEMS ŽYDI!
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti,
per tu tu daktaru nesuinaninia ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiško aprašydamas savo ligų per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. II. Mielke, kame piisekmingiausiai
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai neturį laika gydę,
rankas nnleisdami apleido.
1

Tokiu bildu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
užlaikomas geriausiiĮ diplomatų daktarų specijalistų; visus ligų apra
šymus su atyda ištiria spoeijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
gauti. Užtai išgydyme ligų nč joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų

Ą.

1

/Atsakymas lengvas:

Collins N. Y. M. Just. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybėm
padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

Išgydyta nuo: moteriškos llgoe
kankynių Ir ekrepllavlmų.
ekauddjlmo boduobd, sąnari nose ir neuralgijos ligos. Jau
psmatiakal sveika ir viešai padeka-’oja eavo paveikslų atsių
sdama.

Mrs. PRANCIŠKA
ŠKLENAR1ENĖ,
(moteris Jono)
Route No 2,B. 65, Ceresco, Neb
SKAITYTOJAU!

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už lįydymą, tai jau mano prklerystė telpgi lerelksll
padėkavonų už išgydymų Ilgos, kurių nuo manąs kaip Bloginanti kalnų nu
kasė, per galybq augwto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
išdykumų suardytų sveikatų galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
nusilpnėjimų, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo sulrąs ir tik kaip lapas rudenlje suvytąs, laukiau
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie Jųsų galingų gydymų ir
grynus vaistus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau
pagal pamokinimus, sakau kaip kalnų nukasė, teip nuo manąs ilgų, likausi
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už saožlniškų Ir gabų išgydymų. Dabar
jaučiuosi kaip naujai •‘gimęs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingų vardų,
JONAS SMIRNAV1CZIA,
1625 Front st., Philadelphia, Pa

'irgąs per du metn, skaudėji
mu strėnų. krutinėjo diegliu,
plaučių nesveikumo, svaigi
mo Ir skaudėjimo galvos, zvanijimo aneise ir alielno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į 18
dienų pilnai Išgydytas, su padėkavone Ir paveikslų, pri
siuntė patalpint | laikraštį.
JOHN PAULINIS,
Fayette Co.,
Orient, Pa.

Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip Ir kiti nuo:

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpaoimo, kepenų
ir inkstų (.kidneys') ligos, di.pepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
nečystumo, išbėrimo spubgais, juodgakoėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sųnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nei'viškumo; n uo slaptų
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nei-eguliarišku antdrapar
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLESl^s
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATS1ŠAUKIT, adresuojant:

Aficieras-Sziauczius.

The Collins New York Medical Institute <lnc>
140 W. 34 st,

f—-----

Pora metu atgal in Kepeno
miesto (Vokietijoje) valdyba
atėjo af eteris su keliolika ka
reiviaie ir voku ežiu keizeriu
(ka:p pas mus caras) vardu lie
pe polic jai suimti valdybos na
rius ir kasier'. Policija tuojaus
juos suėmė ir kalejiman imete,
Apicierisgi pasakė kad visu
pinigus liepe jam konf skuoti
todėl ir iszsiveže su savim apie
20 tukstancz'u rubliu. Suimtie
ji valdininkai iszeedeje kaleji
me kelias diena ieziriso paga
lioa užklausti vyreenibes už ka
juos eueme kuo jie prasikalto.
Tuomet pasirodė, kadnebuvo
jokio keizerio paliepimo nei
juos suimti nei kasos konfis
kuoti ir kad niekas nieką apie
tai nežinąs. Suprasta, kad trs
apiciens buvęs taip sau Jalai
gudrus ir drąsus pleezikas. Ne
užilgo susekta ir pati ap'cieri.
Pasirodė, kad tas apicieris tai
vienas eziauczius, kuri tuojaue,
žinoma, eueme ir nuteisė 4 me
tame kalejiman Bzt toke dra
eus.ir gudrus užpuolimas vokie
cziama teip
patiko, kad tuo
jaus iez visu pusiu pasipilė
pas keizeri praezimai, kad butu
tas ežiaic-zius -ap’cieris paliuo
suotae. Ilgai ka želia neno
rejo tu pi atžymų užklausyti
pagalios iezklause ir eztai kele
tą dienu atgal ji pahuosavo.
Tae galvccz’us-plesziKae dar
kalėjime bedudamae gaudavo
daugybe laiezku pasveikinimu
dovanu ir pinigu. Dabar gi,isze
jus iez kalėjimo, viena Berlyno
turtuole davė jam 40 tuketen
ežiu rubliu, o kita vėl pasižade
jo jam duoti kasmet po 300
rubliu

wnji

(arti Broadway)

New York.

Ofiso valandos: is ryto nuo 10 iki 5 po pieL Šventadieniais nuo 10 iki 1.

P.

V.

O B I E C U N A S,

’12 A CARSON ST.

S. S. PITTSBURG, PA.

' Pirrna I-ietuviszka

SU KAPITOLU $75,000,06

Ne nori būti kolieku
— Afz ne duodu sveikam
žmegui jokios almužnos...
— Ar tai ponas nori, kad
del tavo poros centu sav kojas
nusilaužiitau ?

Ne bailus.
Naezle:- Tai ie-ztikro paimsi
ponas mane už paeze norint es
miu naszle po trijų viru ?
Jaunikis - Tai nieko ne ken
ke.. . Asz gilumoje Rusijos
medžiojau ant meszku... O nesib'jojau.

Asilas.
A:- Kalbekie ka nori, bet
tasai Bleka'zirdis, tai givas
asilas.
B:- Ar žinai, asz ant Bleka
fz-rdžio nieko re duoeu kalbėt
ba ne senei paskolino man 30
doleriu.
ATai-g:, matau, j’og turiu
teuibe vadint jin asilu! Jagu
ne butu asilu, tai ne butu tav
p-iekolinias piningu.

Prie lirikszto.

SUORGAN1ZAVOTA IR CZERTERUOTA KAIPO

£LL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANKA)
ORGANIZATORIUS TOS BANF.O8 IRA

P. V>. OBIECUMAS
Muso banka Iro tai viena Iez tvlrczlaualn Suvis. Valet., czertemo4a, esLQti po kontrc4a
Valstijos rnntlo Ir per tai pilnai nžellikUma. Priima piningus del tuMeBetfljmo Ir meka h®*.
▼Irta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų Ir elunewia piningus In v%ar dUie
srleto. Padaro davlernastle atlikimui visokiu reikalu su vvsldžfa Maskvos. Iizmaja - vino
klus piningus ent Amor! k od isz k u arba kitokiu. Daro apeorgeymus no ugnies ant vien dotkeu
Ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlslunst vacztlnlu Money Order arba Expraw Oe- o
tuojauj bus iezslunstos bankavoe knlngntee. Kreipkltes visi Pae gera žinoma del
Lh«rrl P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.

f BISCHOFFS BANKING HOUSE)
Uždėta 1848 m.

(BANKA BISCHOFF’O.)

uždėta

ims m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziau-siai, pagal
dieninio kurso, su kiekvienu iszXew Yorko iszplaukiancziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Batikoje savo visados laikome daug pinigu del iszmainymo.
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
Szipkortcs iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkorles duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.

Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdatnas apie savo
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu ap isaugos
nuo gabiu apgaviku.
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Kunigas:- Ar atsižadi pik
tos dvases ir visu darbu jos....
H
H
Kūmas:- (in eavo paezia ka
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
O
O
buvo uez krikeztu motina.) Ar
Daviernastis
padarome
pigiai
ir
kitas
visas
rajentalitakas
poU
U
pieras,
už
žema
preke.
Sukolektavojima
daliu
atliekame
girdi, eakikie greitai: jog nori
S
S
kuoteisingiausiai.
E
pasitaisit ir kitokį vest gyveni
E
ma,
ba
aez
viską
jegamaecziui
Baisus revoliucijonierius.
'
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
Kurliandijoe baronai labai bi paeakieu.
! BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
jo kad vyresnybe nepanaikintu
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE,
Turėtu
skausmą.
Kurliandijoje kiro stovio.
NEW YORK, N. Y.
Daktoris:-Jagu kas del ta
Taigi vieoKiais budais stengiasi
vo
tiiju
sesukių
duodu
penkis
Nedeloje
Banks
atidaryta
no: 10 tel adynai. Subatoje Igl 8 adynal rakare.
prirodyti, kad revoliucija Kur
svaius kendžiu kiek kožna tulandijoje dar vie tebteeiaei ir retu.
kaip matai ju dvarai vėl pradės
Vaikas- Turėtu
skausmą
pleezketi. Kiekviena menkiau- dantų.
------- ------------------------------- -------n„ ,
—T
ei atsitikima jis peretato vyrės
nybeie kaipo baisu revoliucijos
Garsingiausias ant visa srleto Ir žinomas kaipo gertea— Kadai tu užgimei? pa
apeireiezkima. Neseniai vienas klausi randitojas namo, mergi
ses specialistas kroniszku Ir uzsisenejuslu Ilga_ _ _ _ 9
baronas per telefoną pranesza nos ka tiktai pribuvusios i-z
DR. KOLER, *pavieto virszininkui, kad apie kaimo in Varsz -.va.
Turintys geriančius diplomus ir 16 metine praktika gi
30 ar 40 revoliuc jonieriu nori
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde iukstanezus
— U-gi, praszau pono, kaip
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu gailina
užpulti jo dvara. Tuojaus nule motina parėjo i-z lauku na
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- į
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.
ke ten-18 etražniku, bet koke mon.
Jojo rotios yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dėka i
ju buvo nueietebejimae, kuo
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
I
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima fili |
met pamate, kad dvare visi ra
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- .
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
miai miega, o apie revoliucijo
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
nus
hnitiinu.
ožkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, dižnieriue niekas nei girdėti ne
trotymas virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
Tždaveme didele kninga daina
girdėjo. I-ztyrue viską pa Busidedante isz 390 dainų Kninga
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju a t ei t ej e. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
sirodc, kad kas tai paupyje druezei susinta ir broszuravota. Kas
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lienusipirks,
ras
visokiu
dainų
isz
visu
tuviszkai
ir lenkiszkai ir |>ats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaua,
mates 2 žveju ramiai eau žuvi užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
bežiejojanczius. Pajieezkojus Nusipirkite o turėsite dainelu,
ADINOS priemimo:{E°g l^Neddomh
rado ir pati žveja-girtuokli ir Per ciela meta ant rišu dienelu.
surado pae ji baitu ginklą
Nusipirkite ir burtu kningele su
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeta
tuezczia degtines buteli.
■.
_ _ -------- ----_
—J

Dainų tiktai uz $1.

DR. KOLER,

ir kalada kaziru tiktai 25 eentaL

In adyna laiko po tam, gi
in ta skiepą sesuo, ir
LIETUVISZKOS PASAKOS intejo
ventojei ne turinti ekrybelu ant
szneka tas žmogžudį’, katras Kaip padoriai iszpyldo
gaivu, radosi ant kiemą kaley
pusgyvis liko, sako: “Panele
“Isz kur esi, panele?” Sako: pasveikink mane, asz tau duo paliepimus savo valdonu tuo.
“Isz abrueavo.” Klause: “Ar siu piningu tave visa pinigais
— Kiek ju yra?- iezklause
KINISZKA PASAKA
toli tas dvaras?” Sako: “Pama apipilsiu.” Sako pana in jin:
Huar-Džung.
tysit, ar toli, ar arti, kaip an “Ale kur asz rasiu tokes lie Sūnūs dangaus tegul jojo var — 20,871 - atsalę pol’cijan
teisybes iezeie.” Parsinesze po karstvas del tave?’ Sako tas das pergivena svietą, Valdyto tai puldami jam in kojas.
naitis czeveryka, O ji nuėjo žmogžudis: “Nueik in devinta jas Li-O-A stovėjo lange savo
— Pafzaukyte budelus - pa
in ta akmena, apsivilko tai pakaju. Rasi rykszte ir po porcelanavo palociaus.
liepe naczelnikas pol e jos.
Buvo jaunas ir del to geras.
sziuba žiurkes an virezaus sa slenkecziu akmuo: tai su ryksz
In puse adynos 20,871 Kin
tu sukniu. Paskui parėjo na te mostelk. Atsidarys akmuo: Terp papuoszimu ir vigadu cziku su nukirstom galvom gu
mon.
tai rasi devynes pleczkutes lie- ne perstojo rūpintis api varg- Įėjo ant kalėjimo kiemo.
Klauso, kad tas ponaitis szne karetvu del mane rasi gyvo, se ezus ir nelaimingus.
— 20,871 gulva užkisztu
Nupuolinejo lietus kaip isz ant pikiu, likos isznesziotoe po
ka: “Tiktai turėsiu rast tuos no, jau no sveiko, gražaus
dvarus: “kad asz raseze ir ta greito, drūto vandens. Tai tu ceberio. Dangus verke o tu visas dales miesto kaipo pra
panele! Tai j su važinėjo po vi man užtepsi ta szona kaklo gy juom medžei ir žiedai.
sarga del kitu.
Nuludimas suspaudė szirdi
sa svietą jeszkojo trijų dvaru: vu sveiku vandeniu: užgis ma
— Huar- Džung nuėjo su
czebatavo dvaro ir peiledvario no sopulis tai tada patepsi monaikos per ka suriko:
raportu pas Pa j- Hi - Wo.
— Vargszai tiejei, ka ne turi Paj- Hi - Wo pas San - Czi ir abrusavo dvaro. O jis ta jaunu graž im vandeniu: busiu
czeveryka mieravo visom mer jaunas ir gražus. Tai tada mu skribeliu tokiam leituje.
Sana, O San - Czi - Sanas da*
gom ir moterem ir visom pa du ženyeimes. Ale broli turi Apsisukęs in szambelona pa ve žine Tzung - Hi- Tzangui..
— Užpuolė vakaras. Leitus
naitem ir poniom; nevienai ne Itrotyt.
Į
” “Ale kaip mudu savo lociaus tarė:
— Noriu žinot, kiek tokiu nustojo. Visas parkas atsida
tinka, tai mažas, tai kitom di broli trotysim?" Sako: “Kaip
delis. Dabar parvaživo namo j s pareis isz girios, kaip pra nelaimingu randasi mieste Pe vinejo kveptniu - o eunus
in savo dvara, teip ir czion mie szys pas tave valgyt arba gert kine.
dangaus Li - O - A stovėjo
— Szviesybe saules!- atsake lange savo porcelanavo palo
ruoja visom mergom ir mote Tai tada sakyk: “Broli, ar tu
rem: ne vienai netinka. Tai da nutrauktum, kad asz tau de puldamas ant keliu ir lenkda ciaus, stebėdamas isz stebuklin
bar sako tas ponaitis: “Paszau szimts szilku dvylinkai užpa mas galva Tzung-Hi-Tzang, go paveikslo gamtos.
kit žiurke, mažu jei tiks.” Pa- kalije pirsztu suriszcze?” Pas ar-gi yra kas ne galimo del
— Nes jaunas ir geras, da
ciesoriaus ciesorių. Da priesz ir dabar ne galėjoužmirezt api
szauke, o ji sako: “Asz mie kui sziuk mane.”
ruouuos ale leiskit mane in
Teip ir padare ta pana kaip nusileidimą saules žinosi teve nelaimingustamsu pakaju.” Ir inleido je žmogžudis jei paliepė. Parėjo auszros, ta, ka sau geidi?
— Kėsinai dasižinot del
Valdytojas nusiszipsojo mei mamas- tarė apsidairydamas in
in tamsu paKaju, Ji nusivilko brolis namon parvedė lape ir
žiurkes sziuba, tai nuszviete vi zuiki ir inleido in žverinti. Pas Jei, o Tzung-Ili-Tzang nubė Tzang - Iii - Tzang - kiek
fa pakaju no jos sukniu. Sako kui sako in seseri:
“Sesuo, go grietai. kaip galėjo, pas pir žmonių Pekine ne turi ne skry
visi. “Tai graži pana! ’ Ir tin duok man užkąst.” Sako se mutinį minister!San-Czi-Sana. beliu, idant apsaugot savo var
Inpuole pas jin vos kvepuo gingas galvas nog lietaus.
ka czeverykas. O tas ponaitis šuo: Sėsk, brolau, in krėslą, te
žiurėjo per duru skyliuke, pa tau užkąst.” Paskui sako in damas ir greitai apsakė, gan — Velinimas juso dangisz
mate, kad tai toj pati jie mate broli: “Brolau mano, ar tu nu dindamas kvapa kaip skens- kos valdybes likos isz pildin
je bažnyczioj. Teip jisai duris trauktum, kad asz tau deszims tantis žmogus.
tas per jojo tarnus - su žemu
— Džiaugsmas svietiezkas, pasiklonoj’mu atsake Tzang davė ailup“, o jie inej > ir je ezilku dvylinkai užpakalyje
per puse paėmė ir pabuezevo randas suriszcze? ’ Sako brolis: muso dauggalis ponas yra bai Iii - Tzang.
Nerimauje
sako: “Nemisl jau, kad toke “Na, suriezk;" mislyjo kad šiam rupestije.
— Kiek ju randasi? Nes sau
asaba tokius rubus gali turėt sesuo fztukavojo. Erne jam su api tuos, kurie vaiksztineje gokis, kalbėk teisybe!
ir gražu savo būda. Dabar tu riszo pirsztus užpakabje. “Da po uliezes laike lietaus be skri
— Visam Pekine nesiranda
mano miela, o a=z tavo mielas, bar, sako, trauk, broli mano. beliu jojo mieste Pekine ir no ne vieno Kincziko, kuiis ne tu
Dabar mudu aikim in ta paka
Trauke brolis, nenutraukė ri j:sai da szendien dažinot. rejo skirbeles nog užsidengimo
— Ar-gi randasi toki nieK galvos prieszais įeito. - Prisie
ju kui ti ai ir m< tiua. O mudu tu sz Iku. Szauke sesuo savo
San-Czi- giu jog kalbu teisybe!
darysim veselij-i, važiuosim m prieteliu: *‘Aik sze pas ma szai?-nusistebejo
bažnycze, imsim szventa ezliu ne, trotysiu broli už tave." San-o pu žiūrėsim...
Ir Tzang - Hi - Tzang pa
ba ir mudu gyvensim teip. Atėjo jos priefelius, broli no
Ir liepe paszaukt pas save, kele ranka ant ženklo szventos
kaip gyvena mano tėvas ir mo rejo trotyt. Sako brolis: “Pa Paj-Hi-Wo, komendantą mies prisiegoe.
--- tina ”
— Veidas Ciesoriaus praez
laukit, duokit man pas sa to.
— Baisi žine ateina isz palo vilo o nusiezipsojas tarė:
vo žvėris nueit atsisveikint.”
Apie karalių iiaitl
cziaus-tare, kada Paj-Hi-Wo — Gilukningas miestas! Gi
Nuėjo
brolis
atsisveikint
žvė

ir jo žvėris
rių. Uždūdavo žvėrimi pro sulenkė galva ant ženklo pa- lukmugas sklipas, kaip esmu
Kad buvo karalius. Jis ture
verksmus. Sako lape ir zuikys guodones, Valdytojas musu laimingas, jog po mano valdi
jo sunu ir dukterį. Ale jie gy
‘ Kodėl mus karaliunaitis tep gyvasezio patemino neparedka. nimui gyventoje! džiaugėsi isz
veno vidurij giriu ir už vande
— Kaip tai, ar nesiranda' tokios
„lwu geroves.
želabnai duduoje?" O tasai
niu, jie niekad svieto nemate. ’
Ir visi palociuje buvo giluk
levas ir szernas sako: “Pulkim puikiausio ir szvariausio parko,
Kaip užaugo tie eunus ir duk
ir atleiskim jem rankas!” Pri slepenti Pekiną nog palociaus?ningi ant regėjimo jog Sūnūs
tė, tai jie ėjo per gires svieto
.a:---- ikaip
---- Stai
aulesateitybuvo laimingas
— xt
Nežinau
puolė levas, nutrauko jem
jieszkot.
Tada Jjie iszeina# isz 1
J
O San - Czi - San, Paj -Iii
tuos’ezilkue. Teip szernas puo ko atsake San-Czi-San, nes
girios Šoko jisai; “Seserie ma
lesi in ta žmogžudį. Paskui sa monarka isz to labai nerimau Wo ir Huard - Džung aplaike
no, ar tu matai ta žiburį, kur
ko in seserį: “Sesuo mano, asz na api vargszus kurie vaikez orderi su auksiniu žalcziu už
asz matau?" “Matau ir asz.”
tave laikiau už savo seseri. ežioje po uliezes be skrybėlių teviezka apglauba ant vargszu
Dabar brolis int seteri sako:
Mudu vaikszcziojom po tokes laike lietaus. Nori jisai da ezen tojo miesto.
“Aieiu areziau pažiūrėt, kas te
giree, per tokius ėjom vande dien dažinot kiek ju randasi.
gyvena.” O seseri prliko vi
nius. ir asz tave vis vedžiausi, Nesnausk nes yrnk^s prie dar-j
durije lauko, sako: “Seek po
kur asz ėjau, ir tave niekur ne bo!
Temykite Lietuviai.
szituo medžiu, o atz aieiu szob
Reikalaujanti y vai r i ų daiktų
palikau. O dabar tu man toke — Paszaukit man tuojaus
ka'P *ai: Laikrodėlių, Žiedų,
b iezeitraukee aityn pažiūrėt.”
Ilnarpasidarei neprietelka!” Tai da taji viriausia szuni
Britvų, Armonikų, Koncertinų,
Priėjo artyn, žiuri, kad devyni
bar jisai davė toki lene įga nu Dzung- szauke po tam Paj- Smuikų, Klernetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
žmogžudž ai vakariene valgo.
šinų, Liet. knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai
kalt ir nupirko katila, kaip no Hi- Wo in savo tarnus.
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago,
Jisai su szoble barksztele in
— Kada naczelninkas polici o iš-čia gausite per pačtų lietuviškojo kalboje
deezimts szepeliu, ir savo seseri
duris. Siuntė tas vyriauses
KATALIOGĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai
savo pakajuje davė prieg šie jos, iszbales isz baimes, dreban visokių
daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (Į
žmogžudis, sako: “Aikit pažiu
tis
puolė
jam
in
kojas,
apipylė
nai prikalt, perjuose lencugu
Chicago’s m. nesiunčiu)
ret, kas czion beldže.” Vienas
Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I.
ir ta katila padėjo, ir davė vi jin visokeis keiksmais.
paveikslas, miera 22 x28 colių kaina .. .25c
iszeina per duris, o tas karalių
— Niekadejau, tingiui, pa Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:
sur langus uždaryt ir ta paka
naitis eme ir nukirto ta žmog
ju durnu prirukint. Dabar pa siutęs szuni. Ar nori, idant jus M. J. DAMIJONAITIS
žudį. Nesulauke kiti to atei
Chicago, Ui.
sakė; “Sesuo, kaip tu szita ka visus su tavim supjaustintu!? 3256 Union Ave.
nant, aina pažiūrėt kur jisai
tila aezaru priverksi ir szita — Apreiezk priežaete tavo
yra, tik liko tas vyriauses
lencuga sudilinsi tai tada ma pyktumo barszkydamas danti
žmogžudis. Iszeina tai nukirto
no busi sesuo, o asz žinosiu, mis isz baimes szauke IluarNO $5 IGI $40
karaliunaitis ir tuos, kiek tik
kad tavo esiu brolis.” O jisai Džung - idant giletau suprast
jute buvo. Sako tas vyriau
MAJNINES MASZlNOS.
pasiėmė savo visas žvėris susi tavo iezmintingus žodžius, ba
sės: “Kas czion, kad neateina
prieszingam laike, nesuprasu
kabino su aukso lencugu.
mano ezeimyna ?” Užeina. O to
Viena syki karaliunaitis liežuvio tavo ūzmintingystee!
karaliunaiezio szoble no krau
— Senas szuo, privalaj būti
ėjo an mariu. Prieina areziau
ju užrudejue; tai kirto ta vy
prie mariu; kad atvažiuoje buvęs sargu kaimenes kiaulu,
riause ir nenukirto, tik inkirto
akrentas ir, tam akrente, ir ne kaip sargu puikiausio meis
in szona kaklo. Tai inteina
karaliunaitiene, isz kitu žemiu to ant svieto! C.esorius Kinu
tas karaliunaitis in viduri pa
parvažiuoje isz svecziu; stovi kalbėjo jog mieste randasi ne
žiūrėt: devyni pakajei devy
vežimas kraezte, ir Urmonas paredkas! Po niežės slankioje
nios lovos, devyni stalai, devy
lauko karaliunaitienes parva laike lietaus vargszai be ekry
nios ezakutes ir ezauktztai de
žiuojent. Lzejo karaliunaitie belu. Da prieez nusileidyma
yyni ir peilti devyni. Iszvaiksz
ne ifz akrento, insedo in karie failles turi man atneszt, skaitli,
cziojo visus paknjus: kad nie
kiek ju randasi Pekine!
ta. Važevo per tilta patinka
ko nėra ne gyvos duszios. Pa— Viskas bus iszpildintatris smakus laukent, ir ju nelei
szauke savo seseri, “Aik sze,
atsake Huar- Džung, tris kar
dže. Vienas smakas sako:
tus muszdamas grindie su kak
sesuo manccze mudu gyven
“Kad tu man pasižadėsi, pana
ta, o in valandėlė po tam reke
sim.” Tuos žmogžudžius suka
tai mes jumi praleisim." O ta
ir siuto ant policijantu miesto
Vo in skiepą visus, o ta vyriau
sai karai,unaitis, su savo žveri
susirinkusiu ant skambėjimo
se an virezaus paguldė.
mi stovi palei ta tilta. Erne
didelio misinginio bludo,
Ir kiloki rejkalingi prietajsai ran
O karaliunaitis ifzejo in gi
pripuolė, visiem trimi tiem
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
— A jus rakalei, kuriu pu
res an medžiokles. Jisai paga
gi pristatom kožna daleli moszidbs
smakam liežuvius isztrauke,
se pakarsiu o kita pusią isz norints kokio padirbimo.
vo Ieva ir parsinesze in namus
susidėjo pis save in tarba užsi
Parduodame pikes, adatas, drilus,
kepsu ant anglių! Ar tai teip
Dave pastatyt žvenneziu ir
kabino an pecziu, ėjo su tais,
skreperius, skvibsus, knatus, popiesergstate miestą! Žmonis laike ra ir L L Parduodam Peczius o ir
inlerdo ta Ieva. Paskui vėl isz
katrie važevo.
lietaus vaikfz ineje be skrybe senus patajsom.
ėjo m gire: pagauna rneszka.
Tolime bus.)
liu po nliczei, o jus to ne mato
Aina toliau: pagauna szerna
te. Ydant man už adynos visi
Parsiveda -namo ir suleido in
Avinas ne kuinas.
butu sugauti tieje, kurie ne tu
žverinti. Ir sako in seseri: “Se
16 N. Main St; Mahanoy City, Pa;
Jouas:-Klausik Petrai! pa- ri ne lendrines skribeles!
šuo, duok man užkąst, ba asz
parvedžiau isz girios pora žvė macziau Skilandžiu tris pui — Gaudyk jin, laikyti!— re
rių, rneszka, szerna.” Paskui kus avinus. Eisiva sze nakt ir’ ke palici j antai, sugriebdami
praejgius be skrybėlių.
sake : “Sesuo mano, asz aieiu pav< gaiva
Petras:- E, kur-gi tu ta da— Lztraukinejo juosius isz
m gire mažu pagausiu greiHO W. Oik St. Shenandoah. Pa.
po trepu ir kitu pasislėpimu
cziauees ž.eris.” Pagauna la rysi? Juk jisai tavo kūmas.
Jonas:-Kas, ar jie? Teip, kurie lindo kaip žiurkes priesz Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo
pe ir zuiki, parveda in namus
rius ir gvarantuąja juos tinkaneriuma. D>
ttisibi, tai jisai kumas-nes ne kukoriu, norint padaryt iszju Winters per 5 metus mokinosi pas garus
pas seseri.
gus profeaoraū ylga laiku Philadelphia
kepeni.O kaip jis ėjo in gire, tai ir avinai.

Wm. Morgan,

Daktaras ® WINTERS

Deimantinis žiedas.

Istorines Milingos.
Akylos Istorijos
20c
Nevaloje pas Mauras
50o:
Morkus ir Aurelianas
25o
Trys Valk^jozai.
25c
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabancz-’
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv»
ras
50c
Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza
ka.
t-Oo
Sierata, Puikus ay raszimae.
25
Ali baba ir 40 razbaininku,
20c
Keturios Istoryjost l-2ibinti bažnj
taiteje. 2-Sugertuves traukije. r
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok
sztas ant salos Dago.
25c
Abeoela, arba pradže skaitymo ir ra
szymo.
25c
Križiokaj puikus apraszymas, didėt
kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris
25c
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie an’
nusidėjimo musu. 2 Senam mali
nia. 3 Pasaka apie senves žmonii
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz
ku ir juokingu paveikslo
25o
Lietuviszk as dainorius arba surinky
mas visokiu dainų
$1.0C
Tris apsisakos, apie Piningai galva
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti ne
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o
Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
žuvio be pagelbos kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakotis
$1.2c
Musu Pasakos
75o
Pomokslai gražu žmonio per K. To
toriu
BOo
Duktė Mario
25
Malūnas Girrioje
B5.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
kio Paminėjimai Vladim. Soiovicyo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meluzim
puiki istorije.
50«

A. G. GROBLEWSKI,

—=a»5avinipl\as ir Fabrihaptas^s—
Vienas kupczius iszplauke
in platu svietą, kur per savo
Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu”
darbszavima ir paezeduma daEgiuterro
No. 1.
Giduolos no skaudejiuik
sid’rbo didelu turtu, o po dau
danių
Egiuterro No. 2.
geliu metu sugrįžo adg.-iliosm
ŽmijeczniK
Mostis no prakaitavimo’
kkju
Gumbo Laszai
savo tėvynė.
Geležinis sudrulintojos
Me.«zko.s Mosiie
Kada laivas prisiartino prie
sveikatos
T rayenk
Giduoles nutildimui vaiku
pristovos, dasižinojo jog jojo
Liniment del Waiku
G id uoles no kosulio
Giduolis no nuspaudimu
gimines randasi susirinkę ant
asztraus
(Com Cure)
Liepų baldamas no kosulio
balaus artimam palocelije.
“Grip-kiui-”
(plaųcziu)
Plauka apsaugotojas
Greitai nubėgo isz džiaugsmo,
Anti-Laxon del vaiku
Miltelei nuo kepami
Proszkai
no
kirmehi
neturėdamas laiko tie peisire“Kinder Balsam”
vaikams
dyt; nubėgo isztrintuosia draBobru laszai
Proslkai no kirmclu
suaugusiems
Rankvaislis no sutrukime
bužuosia.
ranku
Vanduo del akiu
Tuom kart jojo gimines su
Giduoles del išsiraukime
ori yicil
“Lngodnik” del atluosakarszcsio po nudegimui.
rimo vidurius be jokio skavis nesidžiaugė isz jojo pribu
Laszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.
dėjimo
suaugusiems---------------------- ...------------- Algaivitojas kraujo
vimo, ba matydami ant jojo
No Rumatizmo (naųas bu- ^eriause gtfuoic įei skaude- Suramitbjas nervu-szirdies
isztrintas drapanas, suvis api
Giduoles sužlebczioiinnn-'7'''0 «a,vm’ kalara- /»«■'«. Giduole no Ekzimo (Ro»es
jin ne norėjo žinot ne kaipo
maisto krutinės, szonosie, sumatizmo
pas vaikus)
gimines jin ne norėjo prijimt.
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir n u A'an d-Plosterei isz kasztavolu
galvos ima visokiu vabal'ukiu. U.
Pomada ant plauku
Jaunas murinas, kuri kupPASARGA! dagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
ežius su savim buvo atvežias,
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
labai nusistebėjo tokiu priemi
vaistas kokios rcskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
mu ir tare in savo poną:
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
— Tai pikti žmonis, kurie
ne matia savo gimines per to
ki ilga laika teip szaltai jin
Cor. Elin & Main Strs;
a
Plymouth, Pa.
prijima.
— Palauk truputi,- atsake
kupczius- tuojaus jieje persimainis ir prilips prie manias
kaip bites prie medžio.
Isztarias tai, uždėjo puiku
VIENATYNIS LIETUVISZKAS
dideli deimantini žiedą ant Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu
W. RAZUKAS, « MOTELIS * LDCIIMYKAS.
pirszto. Tuojaus pamate tai Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
ir karalių geniusza 3
7 WASHINGTON STREET,
NEW YORK CITY.
gimines apsiaubė kupeziu isz Alasnama
Mieganti pabudusi,
25o.
Jago važiuojete in ir isa Ameriko tai gulil gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o
visu szaliu. Vieni suspaudine Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
ir visns bankinius reikatąs tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
jo jin kiti sveikinosi su juom Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
ir bueziavo; bardamiesi terp Apie Smaka ir Nikita
same
Ilotelis randasi ne toli Kastel-Gcrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest
25o
kitur
tai
nesiduokit
tik
ejkit
tiesiok pakol daejait pas mane.
savias katras jin in savo na Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3
Su
Guodone,
VINCAS RAŽUKA8,
mus nuves ir pavieszins.
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
— Ar tasai žiedas turi raga Razbaininka.
25o
mszka drutybe?- užklausė nu Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
sistebėjas murinas.
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
— Suvisai ne,- atsake kup tris uszkeiktas Karaliaus duktė
res.
25o.
ežius,- jiejie isz tojo žiedo, ku Vaidelota,
apisaka isz pirmutines pus
ris yra vertas kelioleka tuks- meczio, iszimta isz Lietuviszku už|ąl
•
5Oo
taneziu doleriu, persitikrino, lieku, su paveikslais
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
jog esmių turtingas, o turtin- ir Geras Medėjus
- • 25o
gysta pas juos yra viskuom, Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c
tai juju dievaitis.
— O akli žmonis'- paszau- Lletm iszkas Kninginas 1905.
1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
ke murinas tai jus apraganavo NoApie
viena kuris norėjo pažint
ne žiedas tik godumas. Ar-gi baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY, PA.
25c.
galima szmoteli aukso ir stik motere.Septinos varnos
{.AIDIME KUNCH SCSUBUSIU, PASAMDO BTOINP8
2. Ura užkeikto. Panaszus Lor
DEL PAEIVAŽIMDIMO, KBAVET, DA1OTFB, 1B T. T.
lo daugiau aprubežiuot, ne Norenas-Sermega
mužiko Su kuom
kaip mano poną?
’■zas kariauja, nog to dingsta.
85o
Kupczius ne ilgai laukias Lietuviszkas kninginas 1904
pamėtė susirinkimą ir iszplau- No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir
ke in tolimas szales kur terp gilukis mainosi -Svirp Du Gi?
tuoklei.
25*.
pavargėliu vede szventa give- No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mi
dejus.
25c.
nima, szelpdamas juos visame
ir pasiliko juju tikru tėvu ir No. 6.Prasižengėlis • Doras Timkus Jonas Tvardauokas - Ugnh
KANTORAS
apglobeju visame.
kaime T. . .
25o.

A. G. Groblewski,

W. Traskauckas,

6RABORIUS

No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1*
torije- Nagrada už mielaszirdyste
Meile motinos del sanaus
25e
No 8. Musztyne až mergina - G&
rafVjingas na urbi <b • Kas kai

Dėlto.
Antanas žiuri in mustravo
jenezius zalnieriue ir sako in
eluginaite, kuri teipos-gi atbe
go pasižiopsot:
— Jadviga! Del ko žalnie
rei turi stovėt teip ilgai ant vie
nos kojos?
Jadviga:- Del to, kad kaip
ant vainos laikais koje paszau
tu, kad galėtu apsiejti su vie
na koja.

KATALOGAS

KNYG-U
Balda kninges.
Aokso Altorius arba Didis Szaltienkt
1,000 puslapis
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos
$1.0?
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis 711 puslapiu.
75a
Garbe Dievui ant Ąugsztibes 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, viražus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksm
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75c.
Aniolas sargas, druozei apdaryta ir
juoda audimo
50c
Kanticzka apdaritu in prūsine juodi
skūra, puikei iszmarginta
$1.0('
Kanozia vieszpaties
25o
Graudus Verksmai
10c
Stacyjos arba Kalvarija
lOo
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
statimo.
59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o u
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta
.

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

Ui

No 9. Uszpuollmas totorių - Baltai
Vaiduiys • Atmokejimas kuningo.
25o.
No 10. Jonas Spekulantas. Križius
firie upes vislos - Doras Vaikineis.
25o.
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onuka,-Atsitikimas. Gromataprie Mo
tinos Dievo. Juokai.
25o.
No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
riaus-Iszgydintas Budelis X. Kuningaiksztis ir Piemuo.
25o
1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkoe
istorijos,
$3.00

Del zobovos.
Moroliszka Kabala su Salamono no
se.
25
Tikriauses Kabalas sn pagialba kažiru
25o.
Burikla
10o.
Dide’is Sapnoris su dangibe paveiks
lu.
50o.
Iszguldimas Sapniu 10 o.

Mahanoy City.,

Pa.

Turi eusine^aima su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira perai tikrini a, jog
siuneti piningaj j>er muso tarpi n ink ist a greiesiause nuejna.

Szimtai

Tutins tanczlu.

Isz wi«u szaliu Ameriko, per muso rankas siancMsi kas metas in

EUROPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRUS,
LENK1JE,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.

■>99^ NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ

SKAITYK “SAULE”

Del loszimo Teatru.
Naminis pleperis, juokinga drama
viename atidengime.
JOc

Popiera del groinatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
puikeis skaitiniais 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 vidurije I už lOo. $1.50
už tuz Kopertos
lOo tuzinas.

Dtaiktai del Kataliku.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai

Križelei pastatomi juodi, su zalatita vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir piVisi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
mukele 11 coliu augszozio
50o, E'ause.
Maži križelei del ražanoziu nog lOo.
zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
lig
$2.50 pavesti. Dtl draugysczlu pristato puikes Startas, Juostas, Kepures, Karūnas,
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c
Špilkas it L t, Su kokiu nors reikahi kas-link Szipkorcziu, pi
Karmelitinei szkaplerei
15.
Žvakes nog 15 o lig
40o. ningu ir i. L rassikyte pas mana • gausite teisinga atsakymo.

Ražanczel.
Puikus Ražanozei, k aki n ei, jaodi ir
melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
lia.
•
40o.
Importavoti balto kaulo suverti ant
sidabruoto lenoiugelo
80c. DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė
V I C I r M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų ir
Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druozei padirbti
80. V 1 u 1 t nl □ daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių,
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
Tikro balto marino kaulo Ir loksai
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
križius ir szirdis
50o.
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų),
Tas pats su maksztele
$1.25
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
Raudono akmens, suverti ant auksi
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
nio lenciugelio su maksztele $2.50
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o. su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
Turime ir brangesniu ražanoziu nog už $1.00, 1000 už $0.00. Kas veli tų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
oziau.
Visi ražanozei yra puikei ir druozei lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
sunerti o padaryti isz geriausio Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
materyoio.
Abrozeki del malda kninga 2 už 5o
Ir ? Oc

K. VILKEVICH.

112 Grand st., Brookbrn. N. V

Žinlosjetines.

ISZ LIETUVISZKB
KAIMELU.
SHENANDOAH, PA

Ar gali žmones rinkti
sau kunigus?

Penrose

ir mus tautie
ežiai-

Kaip jis prigelbejo jiems prasi

Trys Nuotikiai.
AnotSami eliaueSmilesokiek
Kadangi sakyta man apie gyduoles Severos, todėl iszbandžiau jias keletą
vienas privalo »p=irnpinti del
kartu aut visokiu atsitikimuose ir persitikrinau kad jie yra labai geri.
bedarbes, ligos ir mirties. Ne
Kaz. Leszkiewjcz, 1306 18tli. Place, Chicago, I’ll.
vienas nega’i iezvengkti paskuti
nio bet kiekvinas turi būti pasi
renges prie kitu dvieju. N>tu
rejimas darbo nekvarezins to
kurie yra sutausojęs sz'ek tiek
pinigu o l'ga nebus baisi tam,
kuris veda prasta gyvenimą ir
kurie žino ka daryti ligai uže
Ar kenti ant užpuol rna svaigulio galvoje, su skaudėjimu
jus. Mes sakydavome savo
galvos, ne malszum sapnu, ne .regularnu miegu, yra tai tikru
skaitytojams daugeli kartu
->STOMACHo
nenuleisti niekais paprastu zg ženklu dyspepsijos.
BITTERS
pirmu apsireiezkimu ligos, ne
noro valgyti. Jei turi po ran
ka Trineįio Amerikonii-zka
jagu ja ’ms* regularnei, sudrutins skilvi ir sutaisis visus viduEliksyrą Kaicziojo Vyno, tai
esi gerai apsirūpinės sulyg szi ■g rilis, teip kad visi skaudėjimai prasizalins trumpam laike
Preke 50c. ir $1.00to apreiszkimo. V.sose ligose a
skilvio ir žarnų kurios ateitin
ka tankiausiai, jie yra tikriau
“Bavau teip susirgęs, kad ant kojų negalėjo stovėti
aiae ir geriausias vaistas. Jinog silpnumo. Apetito visai nebeturejau Po suvarto
suteiks tau norą valgyti, kūno
jimu 3 bonkas jnso Bitteriu del pilvo, apet tas sugrįžo
W. F. SEVERĄ CO
stipruma, tv rtus raumenis ir
ir atgavo man sveikata”
nervus, gryna krauja ir iszvans
Ant. Bryksi, Stanford, Texas.
PRICE ONE POlXANi
skaudėj ma galvoe ir kitus nes
magumus. Gaunamas aptiekose
Juozapas Trioeri-', 616-622 So
Ashland avė. Chicago, Ill

gyventi ir būti pasek
— Anglekasee dyrba ne
— Utarninke apie 4:30 ad.
“Vilniaus Žinių” 60 nume
mingais.
szlektai.
popiet Lost Creek peczeje atsi ryjesziu metu buvo palaipinti
— Subatoje pede, - nore buvo nelaime kada viena nasz Krekenavos valstiecziu reikalą
Turėdamas užsitikejima mus
eziek tiek žmonelei pasninke- le Barbara Barrett ir John vimai, paduoti ju iszrinktiems
geriausiu
vyru ir visu mus
mye, norint ne kas ta pede.
Gilks 21 m. senumo vaikinas atstovams, kurie, pateko Vals
viengeneziu
Suv. valstijų Sena
— Kas bus isz szleitpike isz Newark, N. J. tapo už- tijos Dūmon, ten juos iszreiksz
torius Penrose užima pavydė
riu ?- Ar jau ievai ne duos ro grauti ir užmuszti senam brus tu. Tarp tu raikalavimu ket
tina vieta. Jis tapo iezrinktas
doe?- In darba ne nori eit, ba te kur nelaiminga motere su viltas punktas teip skamba;
sąnariu
vienos isz svarbiausiu
ne priima bosai jagu ne turi vaikinu rinko anglis.
“Kad visus vai cziaus vyres koniiczu, tunncziu susiriszan13 metu pabaigusiu, o no mo
Inkerman, Fa- Szuomi niuosius: kunigus, mokytojus, ežiu su Republikonu Tautiez
kykloe slapstosi, kaip ezunias
laiku, laike bedardes, kada rasztininkus, pobeistusir kitus ka Kompanija - tas parodo,
no mušiu, o ir mamules liepe
mainosia te uždirba tiktai 3-4 galėtumėm rinkli, mes valetie kaip ant jo pasitiki jo partija.
kavotis, kaip ateina senis va
dienas ant nedėlios,-Lietuvei cz:ai, isz savo tarpo.
Mus vientaueziai džiaugiasi,
ryt m mokykla. Kas kaltas?
Musu kunigijai ir jos paša kad jie turi toki vyra reprezen
užsilaiko mal-ziai, tai yra vis
Tevelei, o ypatingai motinolee.
malsziau negu kol-dirbo ge lingiems patarėjams ne visi tuoti juos Suv. Valstijų Senate
O ka tiejei jauni bomelei mo
riau, o kada buvo daugiau pi Krekenaviecziu reikalavimo ir kad jis reprezentuoja juos
ka ? U-gi rūkyt cigaretue, ba
nigu tai ne galėjo iszkenteti no žodžiai patiko. “JNedeldieno ir ju reikalus yra parėdyta dau
duodasi matyt kaip bu’ as no 6
paprasto parodimo savo galy Skaitymas” 16 numeryje patai gebje da’gtu, kuriuos jis jiems
metu eina stritu rūkydamas ci
bes ir mandrybes. Ne žiūrint pino p. K. Sk. priesztaravima, padare.
garetue.
nors da nepilna bedarbe užsto kuriame tarp kit-ko randame Jis ragino juos apsigyventi
— Su ezlapnosem- mergai jo-vienok jau atsirado tokiu sekanti: “Pavadinau ta reikalą
szioje >z lij; ragino apsigyven
tern teip pat dedasi. Vaikio dikaduoniu ir bomeriu, katrie vima keistu, kad nepasakyti
ti Pennsylvanijoj, kur pramo
jesi lig pusiaunaktu po viso naktimis visiems gulint inlenda skaudesnio iszreiszkimo, nes
nes gerai eina, kalbino juos
kius užkaborius o vis su drei- per langus in ezkloda provizi- ka-gi reiszkia tie žodžiai: kad
pastoti ezalies ukesais, kad
verukais- anglikuczeie, ba mat jos ir pavagia szolderius ir duo kunigus, mokytojus ir t. t. ga
naudoties visomis gėrovėmis,
dydele garbe del tokiu szlap na ir jeigu randa alaus ar letumem rinkti mes valstiecziai
kokiai szi ezalis suteikia; kai
nosių su cziutabakeleis užsi sznapeo iszgeria ir iszeina, po isz savo tarpo? Mieli krekena
bino juos leisti vaikus in mo
dėt. Doresnes mergaites, ant vagystei ant lauko szaudo isz viecziai, gal ir bus laikas, kada
kyklas, taip kad turėtu gėrės
Dydelis Halus
paezaukymo Guod. Piabasz revolveriu, kad nieks anų neuž jus rinksite sau rasztininkus,
m būvi prirėmė iszleidimo tie
Kuri parengė lietuviizkae A ant galvos skaudėjimo — viena isz arcziaus užsnmineje nedelomi kabintu.
ant skaudėjimo ligūsto padėjimo inkstu
mokytojus ir t. t, isz savo tar su, darbininkams reikalingu;
Pasilinksminimo Klobas isz g sziausiu suopuliu—ras greita palengvimokinimu mokslo tikybes, tai
ir
kepeniu, privalo turėti eau atyda
po,
bet
kunigu
rinkimą
paliki
— Czionais yienas lietuvis
stengėsi sutaikinti, ginezus Mahanoy Ci'y Pa.ir kuris atsi 3 nima po vartojinia,
jau yra geras pamatas dorybes uždėjo groser eztora, tai ant to te senobini, nes būdami katali
ir imti,
tarp barbdaviu ir darbininku bus Panedelio vakara 28 Sep
bet tai ne užtektinas. Neatbu kio būrelio czionaitiniu lietu kais turime žinoti, jogkunigus
ir daug darbavosi sutaikyme tember'^ ant Kajero sales. Yra
Severos Plotkelei
tinai reikalynga del mergai viu apie 3 szimtu galėtu jie ne žmones isz savo tarpo eau
Severo,® gyduole
didžiojo angliakasiu straiko tai pirmutinis balius szimet ir
ežiu draugyste, ir kaip gyrdet eztora laikyt’ ir ilgai, vienok renka, bet paszaukia juos isz
nog
skaudėjimo
galvos
ir
Jis teipgi paskyrė ir prigelbejo kiekviena ypata privalo ateiti
tai jau ne trukus susiraezis, o jau dabar nurodo, kad ta biz žmonių tarpo ezventoji Dvasia.
nog Inkstu ir Kepens.
būti iszrinktais kelis mus tau ir praleist linksma vakara prie
...non ralgijos...
butu puiki kuopele jagu visos ni turės pamesti dėlto, kad Man regis, kad tik tie kunigai
tieezius m svarbius urėdus ir puikios orkestros. Ateikyte
Yra tai gyduole grinu auguliu, visizskai
prigulėtu, ba butu in pora vientaueziai vieni isz pavido, kuliuos Bažnyczios vyriausybe
kaip tik užejna skaudėjimas. Tai tru
daugeliu kitu budu prigelbejo visi. Inžanga 25^
nekentanti
ir nepavojiuga, imti jla ga
ezimtu. Tiktai tokia draugys kiti-gi isz pasirodimo priesz ea paskirs ir at-ius krekenaviempam laike praszalins skaudejima, per
jiems. Už ta viską jis tikisi
Įima kiekvienam laike.
te užbėgtu visokiom niekys- ve ir kitus, kita kad szi ta nu ežiams, bus tikrais Jėzaus Kris
praszalinima
priežastis
skaudėjimo
nuo ju parėmimo - kad jie bal
tom. Doros mergaites visos pri mano, peike tavora ir sako: taus kunigais; jeigu gi jie ka
Preke 75c. ir $1.00Preke 25c.
suos už tuos kandidatus
in □r. J. Fropstep
eiraszytu ir tiktai niekam tiku “jis kitaip parduoda kai augli da nors patįs isz savo tarpo isz
Lfg’sliatura, kurie prižadėjo Specialistas ARiu Lygas
sios szalintusi. Guod. Prabasz kas,” per tat neperka no ea sirinktu kunigus, tai tie isznnk
Stiklinas akis,
balsuoti už jo nauja apiinki Pritaiso akuloriua.
ežius ir in tai insikisz o motine viszkio.
tieji kunigais nebus.”
Mano darbas kalba del saves,
Juso aptiekoris parduoda SEVEROS gyduoles.
Reikalaukite tik SEVEROS.
ma.
les privalo api tai pasirupyt,
Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakara
Kas to straipsnio autorius
Kitokiu neimkite.
Daktariszka rodą dykai.
jagu trokszta geroves del savo
Atliol, Mass - Czionais lie nebebūtu, ar tai paprastas žmo
Ofisas 15 E.CenterSt.
dukreles.- Teip pat ir su vai tuviu yra in pus-ezeeztoszimto. gus, ar tai kunigas, pasirodo,
kinais turėtu teip būti ir tai Nes ir ju krutėjimas ne toli at jog suvis nežino ne Raszto
Dekavoniu uz geradejiste.
skubei su tuom užsiimt-ne vil likęs nog kitu, kaip tai turi Szvento ne senobines Kriksz
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
MAIIANOT CITY, PA.
kint.
paszelpine dr-te A. B. M D. czionystei tvarkos ir tik žmo szyrdinga brol iszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
— Varykite vaikus in mo ir kuopa S. L. A. ir yra susi nes suvadžioja. O jei tai daro apsigarsyntoju: Jeigu apsergale liga, tai
Capital Stock
$125,000.00.
pas savo miesto daktara.
Surplus & Profits $238,000.00.
kykla, ba kas bus isz tamsune tverus parafija lietuviezka po tyczia, tada kokiais žodžiais to aikite
Bet jaigu turite liga gėdinga-priyatyszka,
gal nenoritesav<» mieste gydiutis, o jaigu
liu ir kam tokie bomelietiks? vardu szv. Jurgio. Ale daug ki jo pasielgimą privalom pa tai
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
da yra tokiu ka niekur nepri
is/.mintyngi klauskite patarymo garsingo Suvienituju Walstiju Deeo
vadinti ?
— Ant pardavimo salunas guli.
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
posytoras.
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
po numeriu 823 E. Centre St.
Kadangi
ligsziol
nieks
to
— Lietuvys p. Simuolis už
Reikalaujeme vietos del rudeninio tavorio, tcdel, visas
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
Salunas geroje vieteje del biz laiko buezerne ir groser-eztora klausimo neiszaiszkino ir p. K szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
Gausyte
czionai
!
vasarinis
tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.
jaunu vyru visokios užsikreczemos
DU PROGENIA MOKAM ANT
gera b'zni daro ba tai yra ge Sk. jokio atsakymo nelave, to kaip-tai
nio. Dasižinokite ant vietos.
ligos, upriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas
.
visokio
tavoro
kaipo:
i
Turime
piukiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
SUDĖTU
PINYGU
ANT
LAIKO.
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai
del asz pasiryžau nore trum sustabdinti,
— Susivažiavimas tiezerku ras žmogus.
nuo drugio-malerijos. Geriause
»To
Ziegoriu, Ziegorelu,
j
Turime
daugybe padarytu apredaliu del moteriszkos
—
Darbai
menkai
eina.
Pri
pai, pasiremdamas ant Raszto isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginnisz viso Schuylkillo pavieto,
Dairoantu,
Muzikalislytės,
Harrison Ball, Prezidentas,
,
visiems
patinkami.
Turime gatavu apredimu del
cziu
gerimu-gyrtybes,
kuris
su
savo
žyne
buvias visai darbo negali gau Szvento žodžiu, ant lupu pada prijiins rodą, zednas, iszsygydiusGYRTIBE
szimet atsibus Malianojuje ant tl.
M. M, MacMillan, Vice-PrezidentlB
zku Instrumentu, kūdikiu prie aplaikimo krikszto, už labai maža preke.
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna i>rovimo, t. y. ant Apasztalu inpe ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitIra, IP. Barnes, Kasijemz.
Kajerio Teatrines sales, pra
sekretai visame užlaikomi, gyduo
diniu
rasztu ir bažnytiu susi gromata,
dedant nog 19-to Oktoberio ir
^a^^anto’paga“
Thompsonville, Conn
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
per panevale iszvyliodami paskui ^S3 gjSzItas pulkus ziegorells $3.75
tesis per visa nedele.
— Darbai prastai eina ir rinkimu nusprendimu, apie prisiuneze
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
____
______
_____
Prlsiusk savo pravarde ir adre mokėta preke. Szlubinei žiedai1 I|
są o priminsim ant pažiūros jago
ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
— Refavicz Brol. aplaike pribuvusiam sunku darba gau kuriu evaiburna szv. Povilas neturi
patiks užmokėk §3 75 ir bus ta isz gryno aukso ir ne brangus,
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SVAIGULEI

Severos Bitteris del Viduriu

Tiems, kurie kenezia

Vyrsz Puse Milijono

ONION NATIONAL BANK

W. F. Severą Co. cW0S

George Miller, Pigus Vasarinis Tavoras
ZIEGORNYKAS.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GX.OB& Store

George ?*\illQr 1^2 W.

BRUNDZA & GO;

Center uli,

Malianoy City, Pa.

0 jfTaToPigiauses Sztoras Naminiu
Rakandu Visam Mieste

-75 C.
$3.50
$35

GUINAN’O SZTORAI,

Simonas J. Noikeviczius,

KAPITONAS VELKES.
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HARRY B. FRIEDBERG.

