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Metas XXI

KAIP GYVENA CARAS. isz visu szalu

l’inavos valsczius
(Panevėžio pav.) Musu valscziuj’e gyvenanti Pet-nuskynė
Kokomo lud. 6 Sep.- Už tai
Nuo laiko “Kreszczenijos”
Kaunas,
“Saule” buvo del kelolekos>
Sausumos
je vienturte Stablionaite Vasa (pravoslavu trijų Karalių die Skupiiolius lig smert.
jog j’ji buvo per ritbi Mrs.
Parižiue, 4 Sep.- Nog keliosulaikyta, ka buvo laikas iszeTilmanso dirbtuvėj dirba M. rio menesyje užsiėmė užkuri. na) ant upes Nievos ledo 1905
Isz priežastes sausumos laii Mabel Zus', 54 metu senumo,
lekos metu ant uliezios Navajas bet dabar velei kone visi kai nesitaieo. Angelskos gaziei sverenti suvirtzum 300 svaru, Kova priesz katalikus
lietuvis-marijavitas, letai-nai- Užkurys buvo labai padorus
m., kada su vienos armotos
sugrižineje. Ir ne dyvai, ba tos nuolatos ramina, jog laikai atėmė sav gyvastį. Tikrinoi
Raszo laikraszcziai, bus su viszkojo budo žmogų’. Drau- vaikinas, bet, paežiai kaž kuo szuviu buvo sugadytae žiemi riu, pažinojo gyventojai gana
gerai sena skupuoli Eugeniukas taje gazieta skaito no dau paeita'sys.- Na ir pasitaisytu, j;, buk niekus jaja ne norėjo szauktas Lietuvos ir Baltarusi gai-katalikai toki su juo viena nepatiko, ir ji pasistengė jin
miniu palociu vienas kampas sza Deserre, kurie nog keliu
gelio metu, tas ne gali be “Sau kad tiktai pora nedeliu palytu laikyti ir nedavinc-jo jokio dar jos pravoslavu broliu suvažia karta padare “szposa”; dirbtu nunuodinti. Gegužes men. pra
Peteiburge, caras su visa szei- dienu nepasirodinejo ant uliles” rimt.
Api Pittsburga isz priežastes bo isz priežasties josios riebu vimas kaip kovoti su pravosla- ve parėdė oži, pagamino ragus, j džioje staiga mirė Stablionaites
myna aplėido Peterburgą ir ežiu. Dave žine in palocije.
Jagu “Saule” gera ne butu, sausumos, iezdžuvo ezaltinei mo, per ka atėmė sav gyvaste. vijos neprieteliais. Tarp ko ki krapyla, skudurus ir, pakabine vyras. Stalilionyte su motina nuo to laiko tenai jau labai re
Po atydarimui duriu, perstatė
to, per ta susirinkimą placziai prie durti varpo, pradėjo skarn iszpardave visa savo manta ir
Tai keli szimtai in Lietuva ir upeliukai isz kuriu yminejo
tai pasirodo. Po tam atsitiki nepaprastas ir baisus regėji
Atrado nauja gisla
vandeni in bajlenus garinius
bus kalbama, kaip pasekmių binti. Užklausent, kam skani iszsidangino in užsieni. Pajutę
nesisiunstu.
mui caras tik du kartu aplan mas. Ant lovos gulėjo senu
anglies
naudojamus mamose ir ture
giausiai butu kovoti priesz ka bina, atsakydavo: “Szaukiam tai velionio gimines, užvede
Tikimės, jog kada laikai pa
ke Peterburgą, bet ir tai su kas nurėdytas ir visas nuogas
Hazleton,
Pa.,
12
Sept.Gis
jo sustot darbas. Aplinkine
taliku mokyklas.
ožiukus pas ožiene” (mat man byla. Tardytojas su gydytoju
sitaisys, tai velei visi sugrižla kietųjų anglių likos atrasta
kuo didžiausia atsarga. Pir o isz jojo lupu kabojo auksi
Tas suvažiavimas invyksias javitai tai e»a, auot ju, kazlavi iezkase isz kapu velioni, pripa
je Mammoth, padekime, isz ant Beisel locnatcziu ne toli
ir skaitys, ir puike dovana ant
miausia
jisai ten buvo atve nis lenciugelis nog ziegorelaus.
priežasties sausumo ir štoko Lattimer, kur Pardee & Co. tu vieugreicztaueiai Minske, nes tai, vieten Marijos Panos gar žino jin nunuoditu arszeniku
szyentes Kalėdų aplaikys.
riant
pirma
Rosijos Duma, o Prie geresniu isztirynejimui
vandenio, turėjo nustot dailia ri savo kasiklas, ir tomis dieno Minsko pravoslavu brolija pir bina Kazlauskiute)
su pienu sumaiezytu. Užtelegra
paskui
paszventinant
nauja pasirodė, jog nebaezninkas nu
Meilei kožnam siųstume,
da priesz ana nedele kelose ka mis pradėjo statyt nauja breke mutine ta klausima iszkelusi.
Staiga isz kitos dirbutves favo in visas telegrafo kantoras
cerkve,
pabudavota
ant
vardo
Ir del kožno palauktume; syklose ar koksarnese, o net ir ri. Jau pradėjo kast szlopa, o
ryo kiszenini ziegoreli, kurie
skyriaus prasivėrė duris ir mi kad Stalilionytęs per nepraleis
Dydeli gaisrai.
caro Aleksandro II.
Nes ne žinome,
farmeriame iezdžiuvo ant far kaip tvirtina inžiniere', tai ang
jam
sustojo gerkleje ir buvo
neta
ji
M.,
vilkdami
kas
už
tu
siena,
bet
nepasieeke.
Sergagas- (Žemojo Novg.
Tasai bjaurus Jordano atsi priežaete užtroszkimo. Po per
Gal katras apleido szia žeme. mu ezaltinei ir szulinei, teip, lies bus ant szimto metu. Sze
kojų,
kas
už
ranku,
o
kas
ir
Piktadariai
pristigo
užsieny
Tai ne galime ant tuszczio jog turi vandeni vežioti isz to ezi vagonai visokiu maszinu gub) Apraksino miestelyje, už galvos ieiverže darbiniu
tikimas carui ir jo visai gimi pjovimui pilvo daktaras rado
je pinigu ir jie uebegalejo da
jau atėjo.
kurs susideda isz 32 kiemu, su
siuntinėt,
lau.
ku būtys ir atvilke savo au baigti keliones in Amerika; nei labai daug užkenkė, bet kelioleka auksiniu daigtu ir
Sudže paėmė kūdiki už degeapie 15 kiemu, tarp kuriu
Ir szkada paneszinet.
ka
prie parėdytojo ožio liepe rasze namiszkiame laifzka, kad podraug jam labai daug ir nau piningu, kuriuos skupuolus
— Johnstowne isz štoko van
“paskolos” draugijos butas ir
kasztusdos padare. Kaip žinoma, Pe
priesz jia aeiklaupti. Jam atsi prisiųstų pinigu. Laiszka poli tirburge klimatas yra sunkus, praryjo idant nesigautu sveti
Kaip girdėt, tai laikai taiso denio daug keneze gyventoje!
Wilkes-Barre, Pa. 13 Sept.- valscziauB rssztine. Isz valeklaupus, apdengė jin skndu cija nutvėrė ir tokiu budu pik nesveikas; paleeuose caro užsi miem in rankas. Kokie giveni
si- pradeda dyrbt geriau, nes Da tokios sausumos ne paine Jurgis Babitz isz Diiryos, su cziaus rasztines buto suskubta
na
seniausi
gyventoje!.
dže-pakajaus,
likos
paazaukiszneszti pin’gu skrynia ir rais (mat ornatu!), uždėjo pri tadares antraezas tapo sužino ėmimai ir ne kas žin kas. Tuo mas tokia smertis.
stokas dydelis vandenio.
risze ragus ir palaistė su krapy tas. Liepos. 18 d- vokiccziu tarpu Peterhofe ir Carskame
— South Fork, Pa. dydeli tas ant iszsiteieinimo, už paemi 1908 m. knygas.
Siele oras labai sveikas, kur Kiek yra žydu pasaulyje?
ma
fzeeziu
menesiu
kūdiki
nog
sausuma, jog nustojo dyrbti
Minskas- Rugpiuczio 25 d. la suodžiais užtersztuoju vande valdžia, reikalaujant musu vai caras su szeimyna tegali sau
Isz atspausdintos Berlyne
Kol saule užtekės,
motinos Mrs Stella Pukoskie
anglekasee o ir vietine elek nes, kuri ne galėjo užmokėt $8 gaisras vidudienyje prasidejes niu, liepe pabueziuoti ožio no džiai, Stalilionyte sugražino. ramiai gyventi ir nereikalauja knygeles '‘Žydu etatieikae’
Tai rasa akis iszes.
Dabar Stalilionyte sėdi kaleji klausytismiesto visokiu triuksz dažinom, kad 1905 mete visa
traune. ka pristatinėjo ezviesa kaeztu, ir laike po savo stalu ir tesesis iki nakeziai, sunaiki si, paskui ir uodegaKada vokiecziai pareikalavo me.
mu. Prie to Peterburgo palo me pasaulyje žydu buvo 11,in
ta
miestą
užgeso
5
diena
24
adynas
o
motina
nusiuntė
no
didelias
Maskvos
Brastos
Rinkimai prezidento daug
M. paleisti, jiems atszove; ‘ Ca
cuose esant carui buna ir ki 81, 000.
trukdo, o oze žiema artinasi, szio menesio, jog nnkti tamsy in kaleyma. Advokatas Povi geležinkelio fabrikas; ugnis su ras davė tikėjimams laisve, tai
Garliava,
ltoks apsiejimas, nes tankiai
las Szmitas paeirupis eudžia
žmonelei nuvargyti, alkani ir bes vieezpatauje. Kasyklose iezmest isz dineto už tai ir pro gadino kelis garvežimius; nuos
Isz szito ekaieziaus gyvena:
pas
jin lankosi visokį diploma
Suvalkų
(gub
).
Per
szv.
Ona
I
bene
gali
kas
uždrausti
kazJa
toliai apskaitomi iki 1.000.000
Europoja
8, 748; 00g; Afri
vaikelei apdraskyti, reikes dra “Stineman Mines”nustojo pum va jau likos inneszta.
tai
ir
sveeziai.
Taigi
caras
Pe
vitui ožiamiszias laikyti?” Vo Ilgakiemio kaime pis p. Mar 1
rub.
buželiu, del paezios ir vaike puot vandeni isz mainu tai ži
koje 354, 000; Azijoje 342,
ttrburge
būdamas,
visada
bu
kauska
atėjo
nepažįstami
žmo
’
Naujas szkandalius pas
Kijevas.- Gaisras, kurs tęsę kiecziai paszauke mistra, kuris
na suvaržytas.
liu! O cze viskas brangu! noma jog sunkėsi vanduo ir ja
000; Australijoj 17,000, ir
nes ir pareikalavo 150 rub. M.
gu
teip
ylgai
bus,
tai
mainos
Nezaležnus
i
si
isztifa
rugpiucz'o 23 diena, nubaudė kelis po rubli. Te
Caras kasdiena keliasi labai Amerikoj 1,620, 000.
burrrr, net baugu!
teisinosi, neturi? piningu. Nepa ,ankti. Atsikėlęs maudosi, o po
užsilies.
Ch’cigo, 14 Sep.- Polieije sunaikino
'
dideli medžiu sande cziaus nu baustieji nedovanojo 1
Ne reike nusimyt,
žietami,
liepe jam, kad ir paeis arbatai
,
rj
ir
subatoj
ji
pasigavę,
palie
'•
Smarkios armotos.
kaip 2ie.ua taip ir vasa
czionais
aresztavojo
4
miniez
'
liais užimta plota; nuostoliai:'!
— Mieste
Morgantown
Ir vilti žudyt;
* isz savo pinigu jiems atgra kelintu bet duotu jiems 150 ira raitas jodinėja. Apie 10 va
kas nezaležnae isz priglaudos siekia
s
Ant karo lauko daroma
100,000
rub.
••
s|
West Virg. nustojo darbas ke Szv. Juozapo, kuriom užsiyma
Velei gerai bus,
landa eina savo kabinetan ir
rub.
kuriu atsiimti jie ateive už
Vinti bausme, ka baugus žino- un
i
-------rirauno I
w -Tižiui priima pas save uipioma ■;nauju Sznrderio fabrikus kaE&rdfiresniai dalia savo sanvai ' vntbZirii uvzvivirvjV“ miszaauna 22 kartu, o mažesneji
stokos v-andenio del maszinu. Tosios paszlemekus likos aresz
Keliones vadais, kurioj daly
pamate rugiuose nepažįstamus tus ir ministerius ir su anais
tinto uždarbio.
tavotos pei paliepima kaiminu,
48 sekundas 60 kartu.
vauja
apie
175
žmones,
yra
Lig sziol Lietuvei buvo už
Ne pereenei nupuoli lietus, už tai jog n iktimis d įlydavo
1
žmones. Duktė pranesze apie pasikalba apie Rosijos reika- per
nikti ir pjudyti vieni ant kitu, nes labai trumpai lyjo, tai ir riksmus, užsiymdavo girtuok kun. kanaun. Antanas Staniu
Onuszkis.
lūs.
Kaip
kada
caras
pertrau

tai tėvui, o szie, skubiai prisimu
ypatingai priesz 15 metu vi ne ka tnaczijo sukepusei žemei listemis ir dainomis o ir už tai lis, Pajevonio klebonas, ir ku
Zarasu (paviet.) Musu krasz szes szautuva ir grinezioj ant kia ta savo užsiėmimą ir daro
saip vieni kitus pravardžiavo.
Navatnas skaitlius.
jog nemielaszirdingai apsiejda nigas Jurgis Narjauckae, Seinų te žmones pradėjo skirstytis sienos pakabines, nubėgo kai gvardijos smotrus. Tik po ko
Szedien visi susibrolavo ir vie ir auguliem. Dabar velei sausa vo su sieratelems ka buvo po
kiu trijų valandų caras viso
isz
sodžių
in
vienasedžtus.
Su
liczboms galima daug vi
konsistorijos
sekretorius
Jiems
mynu paeiezaukti. Tik-ka iez® kins darbus meta szalin ir ta
ni antriem padavė ranka šutai ij sausa.
; uju prižiūra.
padeda tvarka užlaikyti kun. Kol-kas iszsiskirste vienase jusiam M pas kaimynus nepa da pasikalba su cariene ir pasi šokiu szposu padaryt o ir tankos. Szedien visi parsitikrino
kei buna jog ne karta darant
kas ta viską dare ir gaiszino. 11)07 m- statistika
Vincentas Szeszkeviczius ir ku džiais szie sodžiai: Ginaicziai, žietami “sveeziai” ateje pas jo bovina su vaikais.
Girrios dega.
Teip, teip, ne kitaip:
niinksztos anglies.
Užubaliai
ir
Naujasode
Gi
nigas
Antanas
Dygaitis.
Kelio
Duluth, Minn. - Kone viso
Sveczius labai retai pas save kokias rokundas, ne žinant
griežia, szove kelis kartus iez
Harrisburg, Pa.- James E. šia dalysią Ameriko Aplinki ne tesis ezeszias-septynias die na’cziu ir Užubaliu ūkininkai revolveriu ir. ineje in griežia priima ir per isztisas nedelias mums labai ligei ir stebuklin
Sutaiką budavoje,
jau antri metai vienasedžiais
Roderick, vyrszininkas depart nese miestuosiu Foxboro ir nas.
sėdi su szeimyna užsidaręs. gai iszejna. Czionais paduo
Nesutaika griauje.
gyvena ir atsidžiaugti negali, ir nieko nerade, tik szautuva Kaip kada caras ant pietų už- dam toki skaitli:
mento kasikiu ka tik iezda- Washburn, ugnis padare ble
pasiėmė
ir,
szaudydami,
iszejo.
kad isz sodžiaus iezsiekirste,
praszo viena savo adjutants.
Sustabdys choleros
Kas bus jagu lietaus ne bus? ve raportą kas -link kasimo dės ant 100 tukstaneziu dole
nes sako, daug lengviau viena Kaimynai,pamate, kap sveeziai Dar gyvenant carui Aleksan Jago paymsi liczbas 9, 8, 7,.
riu.
plalinimaKone visoje Pennsylvania sto minki žios arglies 1907 mete.
eedžiais gyventi.
tolinasi nuo Markausko triobu drui II buvo investa mada, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ir padauginis
Menomine, M ch. - Ugnie
kas vandenio. Per ciela vasara Raportas parodo kad tame me
Peterburgas- Idant butu sus
Skirstantis
in
vieoasedijas,
pradėjo
szaudyti; uepažinstami kad caras kas diena pietus vai per 45 tai turėsi 44,44,44,44,
ne lijo, o kad ir nupuoli keli te Penn.-ylvanijos valstijoje bu girrine sunaikino dali miesto tabdytas choleros platinimasi. žemes tvarkomoji komisija
ėjo tiesiok in szaudaneziu puse. gydavo vis kitame kambaryje; 44, 45. Dabar paemias tais pa
laszai, tai nieko ne ženklyno. vo ifzkaeta 149,559,047 tonu Peshlingo, padaridama bledes Volgos upes pakraczcziuose,
siunezia matininkus dykai. Pas Szie, pabūgę
ant $200 000.
Jagu sausai paszaltu, tai reike
praeiszalino. toji mada taigi dar ir dabar už czes liczbos adbulai 1,2,3,4,5,•
Fort Wili am, Oat - Daej vidaus vandenų ir sausu keliu mus atsiuntė p. B. Tai labai Nepažįstami ėjo toliau, link silikus. Ta mada investa del 6,7,8,9, per 45 tai aplaikisyme
tu karuotis in kitur, ypatingai minksztos anglies. Vyru prie
iž Skulkino pavieto. - Angle- kasikiu dirbo 183,121. Tame na žine in czionais buk terp valdyba, be gydymo temijimo rustas,žmogus; jie su ūkininku kito ūkininko Masionio. Szie to, kad viena karta žieminiuo 5,555,555,505. Vela,
jago
se palocucse po valgomu kam
kases turės nustot dyrbt, o ir mete pražuvo 806 o 1207 tapo Grand Morris o Ch'cago Bay vietų ir choleros ligonbueziu, labai eziurkszcziai apsieiena, vi
paymsime tais paezes liczbas
saip
juos
iszvadindamas.
Mat
iezpradžiu
szaude
bet
kaip
pa
riu
nihilistai
buvo
bombas
pa

bravorai aluezio be vandenio pažeisti.
dega girrios ant 25 miliu platu ant upes krantu įsteigtu, iszru
ir padauginsime adbulai vieto
tuo nori parodyti, “penu” esąs
ne padarys.
mo.
pino du sanitariszku laivu Idant dar tikresniu “ponu” bu mate, kad “sveeziai” nesibijo :r kasė. Tada buvo baisi eksplio je 45 per 54 tai gausim 6,666,zija
ir
sale
sunaikinta,
Laime,
eina
tiesiok
prie
jo
pradėjo
Albanv, N. Y. - Kainuosią skraiduoliu, kuriuo laukoma tu, p B. nuolat tycziodavoei
Eksplozija užmusze du.
kad ta diena cars, susivėlavo 666, 606. Paymant vela 9,8,7,•
Garbe Dievui ant augsztyPittsburg, Pa. - Per eksplo Audirondrcks platinasi ugnis visa, kas reikalinga, idant su isz lietuviszkos kalbos ir pate kiek galėdamas rėkti- Nepažis ant pietų, o butu ir jis su szei
6.5.4.3.2.1, padauginant per 54
bes, jau Valancziaus rasztais zija gazo klebonijoje pas rus- net igi gelež nkelui New York teisti cholera sueirgusiems pa nuduodavo lietuv’szkai nemo tami ramiai praėjo pro Maszio myna iszlekes in padanges.
Central. Girriu sudege kone
apsikrovėme, dabar gausime naku popa Jur. Miekuel dvi 40 miliu plcczio. Szados gelba ir padaryti dezinfekcija ka?. Bet mes sužinojome, jog- nio triobas ir miezke panužepe. Taigi nuo to laiko kasdiena aplaikisim 53 333 333.34 visos
3 iszskirent pirmos ir paskuti
milžiniszka kninga “Gyveni ypatos tapo ant vietos užmusz'• $ 500.000.
laivuose, kur sirgta cholera. matininkas B. yra lietuvis iez: Paskui atvyko policija’ bet pietums vieta ir mainoma.
Suvalkų gub. Tai mat, pas’ nieko nerado. Policija žinojo
ma Szventuju” su daugybe pa tos o du kiti sunkei pažeisti.
Caras po pietų paprastai my nes liczbos kuri buna 54 arba
Skraiduoliai privalo nuimti mus Lietuvoje visokiu “ponu”
kad M. be bilieto laiko szautva Ii grsjyti ant pijano, stumdyti su kuria padanginom. Dabar
veikslu ir daugybe szventuju,- Užmuszti esą popo pati ir jio Bisbupas Spaldingas
cholera susirgusius žmones nuo' sama.
bet tuo tarpu jo nejieezkojo visokius kauliukus ir 1.1. Prie paymkime puse 54, kuri yra 27
atsisako no vyskupystes laivu, idant juos atskirti nuo
no pats pradžios lig pabaigai 4 metu senumo sūnūs, Gazas
Žagara.
nes, sako kam mums atiminėti mylimiausiu caro sportavimu ir padanginkim tejp kaip isz
svieto, kokie da bus szyentie- atsirado i z sugadintos paipos
Peoria, III. 14 Sep. - Biekn sveiku žmonių.
(Sziauliu
p.)
Nedideliame
ginklai yra ir be musu kam tas priguli “lawn tennis”, ir kla pradžių o aplaikysim 26,666,jei. Mat, vyriauses redakto- ir kada popo szeimina jo atsi pas diecezijos Peoria kun. Jo
vilnas ir automobilium važine 666,667-visos 6 iszskirent pir
Domeikiu
sodžiuje
patis
ūki
nas
Spaldingas,
kenedamas
ant
padaryti.
rius(l!) ižduoda, tai visi turi gulti užžibino zspalka ir užde
Caras leido apsigyventi
jimas. Jisai kasdiena su savo
paraltžo
no
3
metu,
pastanavi
cinkaiinsteige net pora “mono
Kaip girdėti ežia buvo tik adjutantu Orlov automobilium mos ir paskutines liczbos kuri
ymti! Gevaltenke!
Siberijoje
ge bėganti gaza.
jo atsisakyt nog to dinsto ir
poliu” kuriuos praminė: “Nau
bus 27. Vela paymkime vieto
Turime gana puikiu skaiti
likusi savo gyvenimą paezvenst t Peterburgas.- Caras ]e:do josios Žargares” ir “Senosios- kersztae už svetimo turto pasii važinėjasi. Važinėjasi tik po
sodną. Kitur bijosi pasirodyti. je 27 adbulai 72 padalidatni
Nubėgo
su
mirsztancziu
savinima.
Baigdamas
raszyli
priimti
Rusijos
pavaldinybe,
ant
raszimo.
Biskupas
Spal
niu, su da puikesneis paveiks
kūdikiu in bažnyczia. dingas yia 69 metu amžiaus ir nepildant tam tikru įstatymu, Žagares”. Pirmja g’Ttuoklybe ,szin laiezka, sužinojau, kad Važinėdamas kas metai juro 9.8.7.6.5.4.32.1. tai aplaikisim
tais, kaip ana “Dilgeles'’ su
Pittston, Pa. 5 Sep.- Su sa buvo biskupu nog meto 1876 svetimu
valstybių pavaldi vieta užima sodžiaus bernai, Markauskas gavo anonimiezka mis, caras tankiai kai kur Fin 71,111,111,112 visos 1 iszski
puikiom iliustracijom, tai inlandijos pakraseziuose iszlipa
Prisidėjo
jisai
daug
su
prezi
vo mirsztancziu kūdikiu ant
niams (rusams), norintiems va nes girtuokliauja ne tik ezven (be paraezo) laiszka kuriame isz laivo ir po krumus medžio rent pirmutiniu ir paskutiniu
vales.
dentu
Roozeveltu
ant
užbaigi
tadieniais
bet
ir
darbo
dieno
kuri bus 72 tas pats su ku
ranku, Franas Budžinskas be
aiszkiai nurodyta, už kokio
mo paskutinio straiko angle žinoti bi Sibirą ir ten apsigy mis. Bernai taip inprato in turto pasisavinima reikalauja ja. Tada jo gyvasti saugoja lai notn padauginom.
go
per
uliczias
in
bažnyczia
vent ant valdžios žemes.
vo jurininkai su primusztomis
O jagu tokios kningos norė
kasiu Ptnnsylvanijoi.
dektine, kad neiszgere degtines ma 150 rub., už 8 dienu žada muszkietomis.
idant apkriksztint savo naujei
sime.
Caras kėlaus po Europa. nenori niekur eiti nes degtine ateiti atsiimti pinigu, jeigu M
Caras savo vaikus liepia au
Tai isz Tilžės parsitrauksime, užgimusi kūdiki. Kada tėvas Užsikejseynitis ant
neatiduotu, insako pasidirbti
gyvasties
New
Jersey
ginti pagal higienos reikalavi
iszejo
isz
bažnyczios
po
kriksz
Petersburgas, 12 Sep. - Lai priduodanti j'egu ir drąsos. Rei sau graba.
Bus daug pigesne,
mu. Mažas careviczius Aleksis Kiek miestas New York
Gubernatoriaus. kraeezei ekelbe buk caras ke- biniu ūkininkai, važiuodami
tui, kūdikis atsiskyrė su
O ir gražesne.
Markauskas sziame dalyke ir visos mergaites privalo tan
sunaudojo kiausziniu.
Philadelphia,
Pa
Sept.
12
ekolintie?
javu
sandeliu
apsis
sz.uom svietu. Tėvas nore tiek
liaus ne užilgio po Europa.
Cz'onaitinei paczto inspektorei Pasitiks su karalu Edwardu toja pas monopoli užsidrasinti kreipėsi in policijos virszinin kiai būti ant czysto oro ir vai
Vienas kupezius užsiyman
buvo
užganadintae
jog
ne
da
Laikrasztis “Žarija” praneRa.
gins valgo tvirtus; visokį sal tis, pardavimu kiausziniu, pa
laike peržiūrėjimo gromatu
bet
uzsidrasine
perdaug
rekau
ve
savo
kudykiui
numirt
be
Lie
de
Wight
o
po
tam
su
aus
sza savo skaitytojams kad nog
durnynai vaikams neduodama.
užtiko viena nužiūrėta a Irisavo
Žalviederiiii.
22 Nr. dauginus jau nebeiszeis Szv. Krikszto.
ta pas gubernatoiin New Jer trijokiezku ciesorium Frau- darni važiuoja namo javu ne
Vaikai savo tarpe kalbasi mas dare akyva apskaitima; kiek
gave.
Netik
suaugusioji
karta
(Naum
apsk
)
Czionaitinei
koliezkai, bet su tevAi ir moti miestas New York sunaudoję
sey valetijo J. Fort Gromatoje ciszku- Juozapu Darmstade, o
Szeszls kartus trinukus. radosi visas intaisimas pana vėliaus keliaus in Neapolu.
girtuokliauja bet ir maži vai žmones mažai susipratę, laik- na- angliszkai; taipgi ir caras kiausziniu per meta, o tai yra
“Pirmyn”.
kai kai kada pasigeria. Teip raszcziu neskaito, o jei kas su cariene tankiausia anglisz 1,274,000,000.
Populariszkai mokslisz- Mexico Chy, 5 Sep. - Mrs. szus in bomba, kuri butu ex
Cholera platinasi.
priesz kalėdas pasigeri tris skaito, tai ta prayardžiuoje kai kalbasi; vokiszkos kalbos
kas literatiszkas laikrasz Paula Chiyez de Mendez, pati plodavojns kada jaja atyda
Tcliaue pradėjo jisai apakai
Petersburgas, 13 Sept.- Cho vaikai ir gulėjo ant gatves marijavitu, cimbilistu ir bedie| caras nemyli. Cariene gana ge tinet ir padavė akyva ukaitli
tis, iszeina kas ketvergas czionaitinio uk’ninko, pagitn lytu.
rai
moka
ir
maskoliszka
kal

Kaip polieije mano, tai ture lera czionais platinasi kone po1 Pamate kaimynai tuos tris vai viu.
Minersville, Pa.
de tomis dienomis szeszta kar
api kiauszinius ir visztas. Aps
Iszleidžep. J M Jasiu ta trinukus. Poni Mendez yra jo koks pusgalvis nusiunst visa miestą ir užmiestije o Iii kiukus ant gatves guliu ežius Ant lanku atrodo vidutinisz ba. Sosto inpedinis Aleksis kaitė jisai jog Atnerike visa
yra
linksmas
vaikiukas.
Apart
leviczius ir Co. kasztuoja paeziuota aeztuoniuoleka metu gubernatoriui užtai, jog jisai gonbutes yra pripildintos. Ko> inesze in grinezia ir suszilde; kai. Gerai užderėjo rugei ir sunaus caras turi keturias dūk tos sunesza 15,523,949,196
uždraudė
laikyti
salunua
ant meto S1.&0 Adresas. r yra motina trisdeszimts vai atydarytus
nedelotnia. Gromata ne kas diena buna atgabentai vaikai „buvo suvisu sustingę. kvieczei, vasarojus nelabai tens: Olga 13 metu. Tatjana kiausziniu per meta. Daugiau
'irezum uu
du szimiai
szimtai ligoniu Czia žmones, nei laikraszcziui Koks, nes buvo perdaug lie 11 m., Marija 9 m. ir Anasta šia kiausziniu pristato valsczei
ku vos pabaigdama 38 metusi likos induota detektivaus, kurie suvirszum
J. M Jasiulevicziusseks pėdas siuntiniui gromatos isz kuriu mirszta ant dienos 30. neskaito.
Box G.
Minersville Pa. jamžiftus. Vaikai visi givi.
tauszija 7 m. Aleksis turi 4 metus. Ohio ir Illinois.

Kas girdėt ? Isz Amerikos

300 svaru inotere atome
sau gyvasti

ISZ BOSUOS, LIE.
TUVOS IB LEN
KIJOS.

Isz Lietuvos

VAIKUS PARDUODA'

— Navatnas buvo tavo sap viena - antra - trecze karta ir
nas mano milema dukriuke, vos
■
pabijge, sztai stojo tris ezu
prakalbėjo karalius, bet atej inis isz požemimio kambario.
Prūsuose, Merzeburgo apsnante nakte pastanavijo duktė
— Gialbekite mane, mano
krityj burovu laukame, izsserget.
|geri ez'inis, idant mane ne pa
raunant
mažus netikusius
Atejnante nakti paskire se kartu. Szunis tuojaus mėtėsi
burokus reike daus< vaiku.
na tarnaite, idant sergėtu ka ant
i audžiu ir budeliaue ir ant
Suaugę darbininkai to dar
ralaite per visa nakti. Bet ir szmotu
i
sudraskė. O kad kara
bo negali. Reikia vaiku, bet
Iszejna kas Utarninka ir Petnlcza
atejnante nakti adbego szuo o ]lua su karalienes spiresi idant
pas ju trūksta. Tuomet žem
PRENUMERATA KASZTUOJE:
iždume iŽalnierių pakart, tai ir tuos
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,5Q pagrebiąs karalaite,
valdžiai siunczia savo agentus
ant puses meto
1,25 kaip viesulą, bet tarnaits pra szunis
f
sudraskė.
Dekite po 3 dolerius,
i tolimesnes vieta vaiku me
in
ant ketverezio meto 65 dėjo vytis paskui szuni, o pare
Žilnierei paregeja tokius
O kninga puiki bus;
i
džioti.
Už kiekviena sumedžio
EUROPA — Roslje
$3,50
Trijų doleriu nesigailekite, ta
l vaika agentai (neskaitant ai
Angliję ir Szkotije 15 sh gejus kur szuo sustojo paženk- idivus ne dryso gialbet karalu
Prusus
15 mi lino su kreida narna in kuri ir
i karaliene, o žmonis pradėjo Del reikalai!janezio duokite! gos)
j
gauna po 5-10 fenigu.
szuo
in
bego.
Atėjo
namo
ir
atsi
i
ezaukt
muso narsus žalnie Dievyti, ant spasabo ymasi, Agentai vaikams prižada limo
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
gule, o szuo in gera valandėlė irius tegul buna muso karalum
ABEK1KE ANT METO..... ..... ........................
Kaip tik in mano gynasi. inada, saldumynus ir alų. Pri
4NGLIJE...........................
7’Bh
j apsipaeziuoje su patoge ka Veluk Dovido psalmes skai- medžioję
i
taip vaiku agentai
z,n’su8
...............
7mt vela eugrižo su karalaite in pa ir
MOSSIJE..... ...................... .................... ....___ gij60 guide in lova. Szuo
sugrįžus ralaite.
;
juos
kisza i vežimus ir su mu
‘ytu,
;
Ptsodino Žalnierių in kara Už savo nedorybes metavotu. zika
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA adgalos, paregėjo ant duriu
veža i paskirta kauna, o
i
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
karieta drauge su kara
križeli ir suprato jog czion liszka
]
tenai jau prasideda vaiku dar
Ant ledo paloci pastatys,
1MERIKE........ ................. ........................... .. 13,00
BOSIJĘ------------------- ------------------------ko kas tokio negero,
paženklino Jlaite su tukstanezeis hurra! nu
bas-isznaudojimas.
Savo papartes patai pys;
ANGLIJOJ.................. ... ........ .. ........................... 10 8h
in palociu, o szunis ėjo
kitus namus su tokiu pat križe sidave
e
Apskritai imint vaiku darbas
Kaip ledas sutirps,
Pliek tani pilnai užsimokeja liu ir isznyko.
iszale karietos.
Vokietijoj labai biaurus. Bet
Paiocius
subirs.
gkaititojei, kas metas aplaiko
Veseile stsibuvo tuojaus ir Ar žinote viruezei, ka maeziau, idar biauresnis tu vaiku padeji
Ant rytojaus tarnaite apea
dovana puiku Kalendori.
per visa menesi o tris
ke apie visa ateitykima ka bu- traukėsi
f
mas, ka dirba tarp svetimu. O
O isz to net prisijuokiau;
ENTERED AT THE MAHANOY CITY vo regėjus praejta nakti. Kara- szunis
ir sėdėjo szale savo pono Priežodis sako: Kur kuda pa toki tarp svetimu kraeztu dar
i
PA. POST OFFICE, AS SECOND
ba Vokietijoj randam gana
mpi j e,
CLASS MAIL MATTER. : ; ; ; ; lūs su karaliene sėdo in karie prie stalo ir da daugiau atyda
ta ir nusidavė su pulku žal- ire savo akis ant to visko ka Ten pats kuningas zvanije. < placziai jis apima pietų Vokie
nienu ant paženklintos vietos. mate.
Teip mano tėvelis sakydavo, tijos puse, Padona ir Vinrten
Kada stojo prie paženklintos
Kaip ant keliu pasisodydavo; berga. O Tirole, kaip aukfz
vietos, nusistebejo’paregeja ke
cziau rasziau, yra susitverusi
GALAS.
Ir czion ta pati regėjau,
liolika namu paženklintu su
Kaip in viena bažnycze inejau. draugija vaiku pirkimui ir par
Žalnierius nuludo iszgirdes kreida ir pavadino slūgine
Ka daryt: Klapcziukai sustrai davimui. Toralberge gi “szvataji apsakima no savo draugu kvaila jog m tiek vietų ant
bu vaikai” tai geriausias apsi
kuoje,
ir pastanavijo su karalaite ma kart ne galėjo ezuo inbegt, o
Biblijos 412 kalbose. Tai kuningas zvanije su koje. moka tavoras, ir juos Vietine
tytia. Tuom kart praleidinejo ižbares gerai tarnaite eugrižo
Isz Londono taip raszoma: Kad ta iszmisla užpatentuotu, mokyklų administracija pa
laika smagei; dalino piningus adgalios in poloniu, bajsei už Dvasiškasis Jonas Sharp, ku Tai daug piningu turėtu;
liuosuoja (uuo 15 balandžio
biedniem ba žinojo kaip pa eirustinee.
ris 28 matus vyriausia vedima O dabar reikalingi piningai, lig pusei lapkriezio) isz mokyk
ežiam buvo vargas be skatyko.
Bet karaliene buvo smarki iszleidimo in svetimas kalbas Tai butu ant laiko ir gerai. los, kad tėvai savo vaikus (10
Teip praleido koki lajka o ir mcteriezki ir pastanavijo ta iszveretu bibliju savo rankose
metu) galėtu kuosai parduoti
Ba dabar piningu knap,
piningai jau kone iezsibaige, vieką dasekt, ar tai tejsibe ar turėjo dabar nuo to savo urėdo
vasaros darbams in svetimus
Ne yra isz kur kapt.
ba isz niekur ne pribuvinejo o melas ir ėmėsi ant kito epasa pasitraukė. Prie szitos progvs Mat, norint dydele malone pasi krasztus. Net vyriausybe pade
iszleist greit iszlejdinejo Trum bo. Pasuvo uzilkini krepsziuka paduoda jis apie savo darbus
di pardavinėti msžus vaikus!
Dieva turi,
pam lajke turėjo isz puikiu pa o inpilu smiltų prisiiuvo prie žingeidžias žinias 1880 metuo- O bet piningais ne apžiūri!
Vaiku pardavimu užsiima
kaju iszsikraustit ba ne galėjo karalaites marszkiniu, o kada se, kada jis savo urėdą apetne,
i
taipogi
ir vadinamosios i natai
A-ha! kaip Lietuvei kiszeni
užmokėt o buvo priverstas ant tai padare, padare maža skilu biblijos buvo in 288 kalbas
gos. Taip, Szveicarijoj draugi
uždaro,
pastoges in karczema užmiesti te krepezelije, idant miltai ga iszverstos, o dabar jos jau net Tai ir niekas stebuklu ne pa ja, vardu “Neturtingųjų pa
mestųjų vaiku prieglauda”,
je. Prietelei jin apleido ir pasi lėtu po truputi iszbiret pakeli 412 kalbose iszleistos. Ale ir
daro!
liko vienas.
je jago karalaite in kur nusi taip lieka da labai daug darbo O kad birtų iž dangaus pinin■ parduoda savo prieglaudos vai
Kada viena vakara eugrižo duotu nakties laike.
kus aplinkiniame
valstie
Taip del paveikslo ant Malagai,
ežiams. Bet kaip pranesza, tai
isz miesto in savo postoge, jau
Trecze nakti vela ezuo atbė jisku salų yra apie szimtas kai
Tai butu labai gerai!
tas pate atsitinka ir Vokietijoj
buvo suvis sutemus, o norėda go ir paėmė 'karalaite ant pe bu, pne kuriu dar nei vienas
Vaiku padėjimas, kurie dar
mos užžibint žvage patrine ežiu ir nubėgo pas žalnieru ku vertėjas nepriėjo. Indija turi,
skiltuvą; vos patrynė, kad ris jau karsztai buvoinsimilejas 150 kalbu, bet biblijos tenai tik
Czionais ir Lietuvis kataly- pakliūva aplinkiniame valstie
ežiams dar ne taip sunkus.
sztai stojo prieez jin pirmuti in patoge karalaite o ir jiji bu 92 kalbose iszleistos. Biblijos
kas,
Valetieczio ezeimynoje dar
nis szuo isz požeminio kamba vo insimilejus in žalnieri kuris visokiomis kalbomis iszleiatie
Buna no visu atlikias,
daug liekanų patriarchu gady
rio stojo prieez jin ir prakalbę gana patogiai dabar iszrode. yra labai sunku ir mums ro
O jau ka cicilikas,
nes, ir valstietis su svetimais
Tai niekam netikias.
jo in jin:
Szuo ne paregėjo, jog per visa dosi, kad tas negalimas daik
Ne senei in Kanaila nuvykaų^l vai kais tankiai apsieina, kaipo
— Ka mano ponas sav veli kelione miltai isz Krepeziuko tas.
m?
birejo ir paženklino vieta in
Iki sziam laukui visokiomis Tenais lizdą ciciliku užtiksi u nuosavais. Blogiau tiems
K KART KEOELIHIS UIKUKETIS

Stebuklingas
Skeltuvas

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsieoneti,
per tu tu daktaru nesumanima ar neturejiina geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
patentuotais vaistpalnikiais, 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
negaišinųs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
The Collins New York Medical Institutą į Dr. lt. Mielke, kame pasokmingiausiai
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
kas čion kreipiasi, dčkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išg:lydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę,
rankas nuleisdami apleido.
A tsaVvrme Unrrvac- Tolii"
kad Tl,e ('0LlIJis NEW Y0I!K MEDICAL institutas
/■"ALoaKy 1110.0 icllgvao. užlaikomas geriausių diplomatų daktarų sprcijalistų; visus ligų apra
šymus su atyda ištiria specįjališkai, 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 nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų

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

gydyta nuo: moteriškos ligos
kankynių ir skrepĮlavinių,
skaudėjimo šonuose, eąnartuolenralgljos ligos.
pamatlškai sveika ir viešai pudeka-'oja savo paveikslą atsių
sdama-

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

AUUŠTAI GCODOJAMAS DAKTAREI
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prldoryetė teipgi išreikšti
padėkavoną nž išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu>kslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dldelĮ
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytų, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suirus ir tik kaip lapas rudenijo suvytus, laukiau
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštija apie J ųsų galingą gydymą ir
grynus vaistus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau
pagal pamokinimus, sakau ksip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžlnišką ir gabų išgydymą. Dabar
jaučiuosi kaip naujai a'gimąs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ilgos.
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNA VICZIA,
1625 Front st., Philadelphia, Pa

Jei Tavo vargiaa žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi bull išgydytas kaip ir kiti nuo:

kosulio, kataro, 2>laučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
neHystumo, iškerimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
skaudėjimo p>o visų kaną, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo altelno nusilpnėjimo
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo —sugriovimo sveikatos. Friepuolo, nerviškumo; nuo slaptu
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kilų visokių ligų vyrų kaip ir motetų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapar
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
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 ATSIŠAUKIT, adresuojant:

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

New York

(arti Broadway)

Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tiktai Lietuviams po
Maskolium, žinia!

Buvo blogas metas. Ta atjau
te labiausia vargiai. Pavasary
vos praslinkus szalcziui; badau
jauti moteris, bulvenoje rinko
si sau maistui, suezalusias pu
—yrrftir vti HKinu'vutr ir*črei-do ' ir neliageli intrenke in kaleji
vo H07 ’§? i^Y 'jVaei laiTYAB Yi's tfy
žiniszkas prasimanymas ir dar Viena toki sužeido fabrike, žmonių ir krasztu, o dar blo
ragana teip geide josios. Inei- ma.
kas,
dažinojas nuo vargszes
Sergant sargas kas dien lanke; giau tiems, kuriuos nupirkęs,
drąsinęs vos isztare tuos žo Sėdėdamas nebagelis tam bas.
apie
vieką,
sako: “nesinuodink
O tas viskas dorania Dievui Sargas namon iszejo ligoni pa agentas vadžioja isz kaimo in
džius:
puveeais, bet eikia su manin,
šiam kalėjime verke ir durnojo ant garbes.
kaima, isz dvaro m dvara kad
siliko,
— Jągo pribuvai isz mano kaip isz jojo iezsigaut, ba ear
asz tau duosiu maistu sveiku
Kada sugryžo, Icszent isz kor pirktu kiti. Agentai in vaikus
paliepiu o,gf r is ezuniti tai man gas sake jiam jog ant rytojaus
bulviū, keletą kareziu (puru)
žiuri kaipo in gyvulius kuriuos
tu užtiko.
prigialbek idant tureczian pi bus pakartu. Savo stebuklinga
dovanai!
ningu. Ir akimirksnije bzuo isz skiltuvą paliko namie ir kito Iszkelmiuga besieda, isz Tada cicilikai paszelpa atšaki, pardavė gali gerai pelnyti.
Ir viltoje naudotisi, vargszp
kuriuos ir vargszai ka
O ir saiga atstati.
Nors pas mus szios vaiku par atsisakė: “girdėjau Tamieteli,
Lėgo ir tuojaus sugrižo su ma, kios rodos ne buvo kaip laukt
toki pasinaudojo.
O ka, cicilinas kerez’nu skun davimo ir pirkimo mados dar kad Tavo per maža miera (sai
szu variniu piningu.
rytojaus ir būtie pakartu.
dimu,
nebera’bet mes negalime nei pa kas),’’
Turtingas kupczius Hambur
Dabar suprato koke verte
Ant rytojaus paregėjo per
Kad
kaip
pasveiks,
atlygis
sigirti
kad pas mus visai vaiku
ge,
užprasze
ant
piet
triedeturi jojo stebuklinga skiltuvą. krotas kalėjimo kaip žalnierei
Mes ir kaip tas ukinykas,
muszimu.
nepardavinėtu. Atėjus pavasa ne tik dovanai dalynome, de
Jagu patrine viena karta, tai state kartuves ir bėgimą žmo szimts ypatų. Pati norėdama
Na ir teip padari, iankitoju riui jegu tėvui vaiKai nebereika lei naudos sveikatos, pamokiatbėgtu ezuo sėdintis ant skry mu reget kartuves. Terp žmo juospryimt kuom ne paprastinu
ant atryto pagavo,
ilngi, jis rūpinasi juos staeziai, naneziae knygas, bet in Lietu
pastanavijo
paduot
ant
stalo,
nios bu varyneis piningais; ja- niu bego ir sziaucziukae, ku
Teip
sudirbo,
jog
net
in
lygalime
plikyti, parduoti sveti va ir pacztos leszas apmokeda
vėžius,Tame
laike
vežei
buvo
go patrine du kartu, tai adbeg riam vienas isz pantaflu buvo
gonbuti nugabeno.
miems. Tankiai atsitinka, kad vom, daugeliui teipat ir vais
tu ezuo no eydabrirei skrynios nupuolęs no kojų ir puolė prie brangus ir reikėjo mokėt po
O cicilika in szait-aje inkiszo, dar vaikas netinka in joKi lau tus siuntemia. Galiausia už ge
0 ]’8g° patrintu tris kartus tai pat lango Žalnieriaus, Kada doleri už viena. Pirmiauee pa
Ant rytojaus da 30 doleriu ko daiba o jau tėvai masto, radejiete, iszgirdome panaezu
sirodavojo
savo
vyro.
Tasai
adbegtu šuo no eoryniossu auk sziaucziukas norėjo pakelt
bausmes prikiszo.
kiek gales pelnyti už savo vai atsiliepiu a, kaip anos neiszmin
ant
to
atsake:
i
syneis piningais. Dabar musu pantafli iszgirdo, jog kas to
— Muso turtas ant to pave Tai vyruezei kovotoje! už luo- ka, kada ezis sziek-tiek paau tingos moteriszkee.
žalnierelis vela insikrauste m kis jin ezauke:
sybe,
ges. Tėvas taukiausiai spira
liną idant galetumen paga
Todėl nuo sziolaik in Lietusavo puikius pakajus ir vela
— Hej! sziaucziuk, sustok !Tokia
prilaiko
cicilikai
teisavo vaikus pardavinėti vargas va-Maskolija, daugiau nieko
mini
ir
geresnius
pietus,
nesasz
pradėjo uszt su draugais.
paezauke Žalnierius,- nesisku
sybe.
bet atsitinka, kad tėvai vaikus nesiuntinesimia; vieszai prane
Viena diena mielina sav žal bink, da mane teip greit ne tokiu pietų ne labai keneziu ir
parduoda idakt gaut kelis rub ezame ir neapmokėtus isz tenai
nierius ir teip kalba in eave:- kars, nes jago nori uždirbt ke man rodosi už pervirszimas
liūs,
kuriuos paskui jie tankiau laiszkus-sugražynsime, siuntie
dieviszku
losku.
Pamislik
tik,
Ira tai navatnu daigtu apie ta lis auksinius, tai klausik gerai
Tu Juozai gazieta skaitai,
šiai
prageria.
Kiti perka vai jai patis turės apsimokėti o
kiek
tai
vargszu
galėtume
pa
ja karalaite, kuri turi būtie už ka asz tav kalbesiu:
Tu viruti žinai kur dyrba ge
kus, nes jiems reikalingas pi ant kitu laiszku neduosime at
linksmint tais piningais ka isz
darita tam varyniam bokezteo
rai,
— Nubėk in mano narna ku
gus darbinikas. Ir iszeina, kad sakymo. Delei Amerikos lietu
kuri ira stebuklingai graži riame rasi ant stalo skiltuvą, duosim ant piet! Padarykim Staug paralei, iszyažiuoiiu,
pat dabartinis gyvenimas reika viu ir kitu ezaliu, viskas po
kitaip!
kaip žmonis pasakoje. Ar-gi atneszk man jaja o gausi už
Gal kitur darba gausiu!
lauja vaiku pirkimo ir pardavi
—
Atėjo
diena
balaus
o
in
asz ne galecze rast progos su tai penkis auksinius, nes pa
Jau viruti ir baigiu piningus. mo. Kada gi lauku darbininkas senovei ir stengsimės suteikti
vieta vėžiu, leipe kupezius at
ko geriausia pagelba bei patar
jaja pasimatit? Ar-gi su pa- siskubink kaip tik gali!
Ne žinau kas cze bus;
pabrangs tuomet pirkimas ir navima. “Vadovas m Sveika
neszt ant stalo uždengta toriel
gialba mano stebuklingos ekilZiegoreli
užstatysiu,
Sziaucziukas godus ant P'
pardavimas dar labaiu pakils ta” bus iezsiuntinetas visiems,
tdyos ne galecziau to daeekt. ninku bego kiek galėdamas ka. Pasakė svecziams mieri sa
Gal kelis dorelius gausiu.
o
gal ilgainiui pas mus Lietu kai tik i.-iz spaudos iszeis nau
Ir patrine skiltuvą smarkai ir ant pasakitos vietos. Atneeze vo paezios, brangu na vėžiu, o N-ru—gi Kur praleidai piningus?
voj
atsiras tam tikri agentai ir jausia paskutine laida-netruant galo dadave jog in vieta
eztai stojo ezuo pirmutinis.
Juk turejei kelis szimtus?
tuo skiltuvą, ir- dabar ižgirsi 30 vėžiu randasi torielkoje 30
firmos, kuiios užsiims vaiku kus. Todėl galite užsistolouti
— Norints jau ira pusiau me kas tolaus atsitiko.
Nugi kaip darbo ne tekau,
prekiste. Vaiku peikimą ir jau dabar. Szita spaudžiamoje
sidabriniu doleriu, tegul per
naktis, bet norecziau pamatit
Tai visus prakaziravau!
Užmiestije jau buvo pastate tai kožnas isz svecziu pasiyma
pardavima gales sulaikyti tik
puike karalaite norints ant kartuves, o aplinkui stovėjo
Sztorninkas jau ne nori duot vaiku darbo t ž traudimas, o Knyga dar padidynta Pirmiau
po
viena
ir
atyduoda,
kokiam
iszleistos visos jau i-zsibaige,
trumpos valandėlės:-Teip pra daugibe Žalnierių ir žmonių
valgi,
tas Lietuvoj dar negreit invkis todėl gausite nauja, adresuo
vargszui,
api
kuri
žino,
jog
jin
Cze gaspadine da gi,
kalbėjo in szuni,
idant pereget žmogų, kuris dri
jaut:
Szuo tuojaus iezbegolaukan, so su karalaite teip apsieit. Ka reifialauje.
Kas diena susiraukus,
The Collins N.Y. Med.
Sveczei
pripažino
teisybe
PLUKEI
APDARUOS
Žmogus net peszi sav plaukus;
ir ne praėjo valandėlė, kad raliene sėdėjo ant iezkeltos vie
I nstitute, Direktorius,
gaspadoriuio
vienas
isz
ju
pers
Pirmai ir prieteliu turėjau,
aztai szuo atbėgo su patoge ka tos prieszais sudžius ir viso ka
140 W. 34 st.
MALDA
KNJGOb
tate
tuojaus,
idant
kožnas
pri
Kaip su jeiseis geriau:
ralaite ant pecziu, kuri da bu raliszko dvaro Žalnierius jau
New York, N. Y.
Dabar visi kreipėsi,
vo užmigus, o Žalnierius tuo stovėjo po kabanezia virve ir dėtu da po doleri, idant padau
No.4701 Aukso Altorius skurini
gint kad suszelpt dvigubai
Apdaru, apkaustitoa ir auksinti kr
Ir da juokėsi!
jaus pažino jog tai buvo kara budelis rengėsi jam virve uždėt skaitli vargszu kuriu randasi
sztai, apwalais ka Lipais.
Na, na! kaip in kur nuvažuo- <o. 4705 Mažas Naujus Aukso Al
laite, kuri buvo da patogesne ant kaklo, bet da pasakė kalti mieste.
siu,
torius skuriniu apdariu, apkausi
ne kaip žmonis jam buvo kal- ninkui, jog toje vieszpatistoje
Teip ir atsityko. Ta paezia
tos ir auksaoti krasztai bu apvalai
O darba gausiu;
beja. Žalnierius ne galėjo susi ira tokie papratimas jog apso diena daug vargingu szei
Temykit® Lietuviai.
kampais
. .
.
Su niekuom ne užsidėsiu,
Reikalaujanti yvairiij daiktų
laikyt no pa bucziavimo kara dintas ant smert turi tiesa pra minu likos suezelpti ir džiugesį
No.4702 Aukso Altorius ezagriu.
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų,
laites ir liepe szuniui adgal nu- ezit vieno daikto o kuriam nie netikėtina almužna, kuria ap Gazieta “Saule ’ užsiraszysiu. skuroje apdaritos, apgali kampa
Britvų, Armonikų, Koncertinų,
auksinti
krasztai,
lavai
paikei
ise
kad ne buna atsakita.
Skaitysiu, piningelius czedy
Smuikų, Klerneių, Brukuojamų ir šnekamų ma
neszt karalaite m bokszta.
laike isz turtingos besiedos.
marginta su auksiname kv.htkoBw šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai
Žalnierius atsake, jog norė
siu.
Kada karalaite pabudo isz
labai puiki kningule
.
visados kreipkitės pas DAMIJONAITI Chicago,
Asz gerai žinojau,
Vo.4703 Aukso Altorius irinkszt O iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje
ryto ir sėdo prie pusrycziu, pa tu prieez smert da’karta už
apdarai, auksinti krasztai ir apwal KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai
Jog szlektai dariau;
sake del karalaus ir karalienes degt savo pipkute kuri butu
kampai, auksuotas kričius, paraazat visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (J
Piningus
ne
ezedinau,
paskutine
ant
ežio
svieto.
Ka
jog turėjo navatna sapna kuria
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.
Ir puikei idzmarginta
.
Chicago’s m. nesiunčiu)
Turėdamas laika, kortavau ir So.4700 Aukso Altorius apdariu
Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. I.
me sapnavo, jog jojo ant szu- ralius davė savo pavelinima
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina .. .25o
bu baltais sloniaus kaulais, puikut
Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo
geriau.
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:
nies ir radosi kokiose tai) pa- ant noro Žalnieriaus.
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabrin.
riuB ir gv a ran tu uja juos tinkancuuma. D/
Daugiau te ip nedarysiu,
M. J. DAMIJONAITIS
Žalnierius iszemes pipke ir Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu
kajuose ir jog jaja Žalnierius
Kitokį gyvedima vesiu.
I
3256 Union Ave.
Chicago, Ui.
tabaka, patrine ssvo skiltuvą ^ub profMoroii ylg* laiku PhiUdelpbyc
bucziavo..

Daktaras ® WINTERS

v/

skaudėj!•'irgąB per du etn.
----------------mu strėnų, krutinėję diegliu,
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir akandėjimo galvos, zvanljimo atiBlee Ir anelno nuailpnėjimo ant sveikatos. Į13
dienų pilnai išgydytas, bu padėkavone ir paveiksią, pri
siuntė patalpini ( lalkraetf.
JOHN PAULINIS,
Orient, l’a.
Fayette Co ,

P.

V.

OBIECUNAS,

12 &. CARSON ST,

S. S. PITTSBUB^, P*.

Pirrna Lietuviszha ISaB^a

SU KAPITULŲ $75,000,06
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTERUOTA KAIPO

ftll NATIONS DEPOSIT BANK
_____

P

(VISU TAUTU BANKA)

V. QBIECUNAS.

Muso tunka Irn tai viena Isz tvlrczlaueln
Valetljoe rando Ir per tai pilnai užaklkiinia. I
virta procentą. Parduoda lalvakortea ant perlai___ ___ |_________________ u, ,n --JJlu .
BTieto. Padaro daviernastla atlikimui visokiu rtlkaiu eu waldžla JfaMfreMo* lazKMjao
kiną plninguB ant AmcrfkonlBzku arba kitokiu. Daro apBorgeymus ne uęnjeB ant H.u datto
ir t t. I Įninkąs del paczedlnlmo galit prlelunet vacztlnlu Money Or4er arba Expraw O«. o
tuojau.- bun lezeiunstoB bankavos kulnąutea. Kreipkite, visi Paa gera žinoma deivfen Metorl P. V. UBIEUŪNA, o bueit apgsergetl no Tisokla apgaviku.

Uždėta 1848 m.

(BANKA BISCHOFF’O.)

Uždėta 1848 m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
B
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszpluukiancziii greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Pinigus iszrnainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Įlankoje 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 szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parvaž'avimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdarnas 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 apsisaugos
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas popieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:

BISCHOFF’S

BANKING

HOUSE,

237 BROADWAY &. 4 PARK PLACE,

NEW YORK,

N.

Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynal.

Y.

Sukatoje Igl 8 adynai vakare.

-----

Garsingiausias ant ilsi sviete Ir zlnonaa kaip fertili
ses specialistas kronlszku Ir azsisenejusiu Ilgu_ _ _ _ s

-a DR. KOLER,
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezus
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio taiko.
Jojo ro£o8 yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai de> >
voje. DR. KOLEK gydo visas ligas pasekmingai o deuzsisenejnses ligas inkstu ir nimatizmo, užsiszuldima
▼oe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro
mi ir visas ligas paęjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
Ligas o ipacz uzsisen ėjusi as ligas GUMBO. Tun didžiausia atyda ant visokiu
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nirtrotymas viris^ku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimaa atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsiiankimas nas ^idintoįu ženklina
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lietuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus,
kurie randasi konia pas kozn daktaru mieste Pittsburgia.
»
nmt-iiiii/N- f No 9 isz rito igi 9 vakare.
ADINCS PRI E M I M O.
9 isz rito igi 4 po piet Nedelomla.

DR. KOLER,

1

f
]
V

KUDIKISZKA MEILE.

Istorines Uningos.

vilkas, sako: “Vajaunas kara
Akylos Istorijos
20c
Nevaloje pas Maurus
50o:
-------- ----------liau, nedovanai gaut gyvu
Morkus ir Aurelianas
25o
Mano brolis Kazimiesas Andruszka
kvietku ragažiuke.' Pasakė
Motyna gulėjo serginti ir Trys Valk.yjozai.
25o
Sėsk in mano kocze, žvėris karalius: Ka tu nori? Tai aez
isz Kauno gub. Raseinių pav. Szvekez
nos miestelio, sodžiaus Kalneliu kentėjo dideli skausn a. Visi Istoryje apie Septynis mokintus Vy
prisiriszk prie koczo ir veskis” tave pinigais apipilsiu.” Atsa
rus 2-Isz gyvenymo k-antrabancz*
3 motai adgal giveno Pittsburgh. Pa. vaikai buvo nulude ir nusimyPaskui tasai karaliuniitis už ke vilkas: “Ne noriu aez
3-Apie karalaiti 4- Baisus Dvp
ne. Senesnieje tankei klaupda ko
Praszau atsiszaukti ant adreso.
Sveika
arielka.
ras
50c
migo karietoje. Erne tas fur tavo p:ningu, tiktai aez noriu
(9L°l) vo prie lovos motynos melsda Puiki Istoryje apie Jonasza Korcza
Ar areilka.. arielka., po
monas susisznekejo, sako: ta man pažadėk, katra pirmiau
EOo
Mr. Tt’.d Adruszka
mi Dievo, idant gerai motynai ka.
“Kad tu parvažiavus nesakisi ee pasitiksi.” Pamielyjo kara teieibei, tai buvo arielka, u-gi, Box 380
Sierata, Puikus ap raszimas.
25
Export, Pa.
sugrąžytu
sveikata;
mažiau

Ali baba ir 40 razbaininku,
20c
kad aez tave iszgalbejau line: namai toli, patikeim ar gurkt, gurkt, na ir ižgeriau.
O tegul, tave perkūnai Ka Petras Bckszis paeina isz Vilniaus sias isz ju sėdėdavo per dienas Keturios Istoryjosi 1-Zibinti bažnj
no tu smaku, ir kad tu man žveri ar paukszti, tai pažadu.
taiteje. 2-Sugertuves traukije. I
aez
dabar padarisu? Valdže gub. pirma givene Newark N. J. prie lovos, klausdamas nuola Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok
nepasižadi, tai aez tave nutro Važevo iki savo namu, nie
tos,
kada
pasveiks
ir
atsikels
sztas ant salos Dago.
25c
tyeiu.” Ji pasakė: “Ale kaip ko nepadko. Užvažiavo an prisiunti ant peržiūros ar nesi Praszau atsiszaukti ant adreso.
Abecela, arba pradže skaitymo ir ra
isz lovos:
Mr. .Ino, Balczunas
asz tau pasižadėsiu, kad ezita’ dvaro, patiko jauniause dūk randa trucizna, o tu latre vieką
szymo.
25c
32 Hemlock st.
Georgetown,
— Mamite, kas yra toje Križiokaj puikus apraszymas, dilele
karaliunaitis mane iezgelbejo? teri. Pradėjo tėvas, motina isztrubijei!
Wilkes Barre Pa. pleczkuteje?
kninga įl.(X)
— Tai baikes, ponuli Tei
‘‘Tai jisai pasakė. “Me* jin nu gailei verkt. Sako duktė, “Te
Savizrolas, didis klasteris
25c
—
Mano
vaikeli,
yra
tai
kar
sybe
kalbant,
asz
visus
ieztuez
kirskim ir iszmeskim isz karie vai, motina, ko tep gailei
Mano pusbrolis Stanislovas Kalet tus gyduoles, ka geiiu idant Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie am
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
tos ir ta’s žvėris paleiskim ir verkt. Sako: “Ak mes tave pa tinau o ne vemiau; ne pilve ne va. Praszau kagreicziause atsiszaukti
nia. 3 Pasaka apie senves žmonių
pasveiktau.
važiuokim namon in savo dva žadėjom baltam vilkui: ateis in gurgulavo. Ira tai sveikiause ant adreso.
(57 ot) .
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap
—
Mamite!paszauke
ge

rą." Teip jiedu ir padaro ir trecze diena ant dvaro, tai rei arielka!
Mr. J. Makarevioz,
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz
— Tiek to tai asž praszisu 42i N. 6th st,
E.St. Louis 111 ras kudykis- jago tai teip yra
parvaževo namo. Patinka kara kės tau su juo aitie.” Atėjo in
kartus, tai asz už tave iszgiar- ku ir juokingu paveikslu 25o
liūs ir karai eae: “Na, kaip ju trecze diena vilkas an dvaro už m valdže, jog tai ira sveikiau
Lietuviszkas dainorius arba surinky
miem ėjosi svetimoje žemei ? ezvilpe: “Atiduokit mano, ka ee arielka kokia gali būtie ant J. Balczauskas, J.Rupeika, Ig su, idant tik butum sveika.
nias visokiu dainų
$1.00
Tada nusiszipsojo motyna Tris apsisakos, apie Piningai galva
Ka jos girdėjot?" Sako žadėjot.” Parėdė jem pakajau svieto ir log žmogų audruti nas Balser ir Bolesas Juskeviozius, 8
metai adgal givens Mo Kees Rock ir džiaugėsi labai, jog jaja vai
žudžei-Ražancziaus iszgedbsti no
duktė: ‘‘Ak te laime ant kelio ka. Sako vilkas: “Sėsk ant ma na.
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o
Pa, Praszau atsiszaukti ant adreso.
kai
teip
mili.
— Apie sudrutinima tai ne
mumiem pasitropino. Patikom ne, asz tave nesziuos int savo
Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie
Mr. Tony Sabai.
žuvio be pagelbos kito, apdari
Dievas davė jai sveikata,
tris smakus užkirto mumiem dvara.”, JNunesze m ta daikta žinau, ba vireli kaip mane re Box 944.
Garfield, Utah,
ta.
$1.00
vaikai nog tos dienos apsieiti- Lietuviszkas
kele. Taieme mano furmonas kur, sėdėjo su savo gyvu kviet ži po ižgerimui in žeme tai bu
Pasakotis
$1.2t
nėjo labai tykei ir neduodavo Musu Pasakos
75o
juos atgynė nuo manės, tai asz ku ragažiuke, sako: “Sėskim vau kaip negivas.
Mano brolis Mikolas Kauseka isz
Pomokslai gražu žmonių per K. To
r--------jam pasižadėjau.” Sako kara pasilsėt.” Susėdo pasilsėt. Sako
Su valku gub. ir pav. gmino Mooka savo motinėlei priežastes ant toriu
BOo
Tai rots kitraslius ir karai ene: “Na, kad jisai: “Ka tavo tėvas dary
vos, kaimo Cirailu. Praszau atsiszauk piktumo ir susirūpinimo idant Duktė Maria
25
85.
(g£ 0|) vela motyna ne papultu in bai Malūnas Girrioje
jis ir biednas, ale kad jie atgy tu, kad ant szitos girrios va — Ponas in lekaju:-Jonai ti ant adreso:
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi
Mr. /Xnt. Kausikas.
se liga.
ne o tu kad pasižedejei, ir le turėtu?” Siko: “Mano te te 10 kapeikų, ineikie in cuker
kio Paminėjimai Viadim. Sokivic2136 Merriman St. SS.
aik.” Buvo suvtževimas kata
yo.
25o
Pittsburgh, Pa.
vas biedna°, medžius kirstu ir ne ir nupirk du piragaiczius,
Neužmokamas žiedas 2 Melazini
liu an veeelijos.
s'atines darytu,
parduotu tai vienas bus man o kits e
puiki istorije.
50«
O tas karaliunaitis liko, kur tai vis duonos kąsni ture tav.
Mano brolys Karolius Gasilauskas,
Trys Istorijos apie 1 Ganoma su n u
— Lakajus sugr’žta spa apie 12 metu Amer. isz Suvalkų
jin nutrotyjo. Tai zuikis ir la tu.” Vilkas sako: “Tai ne toAbu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
NAUJA KNYGA
Alasnama ir karalių geniusza 3
pe bego in tuos namus, kur j:.”-Sesk ant manes nesziu in kainiauee valgydamas pirsgsit' gub, pav. Seinų, gmi: Wiejsieju pa
Mieganti pabudusi,
25o.
yra ta sesuo su lėto igu per to dvara, isz kur tave pae ir atiduoda ponui 5 kapeikas czuotas,per streikas iszvaževo in Eli?
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
vorth,
Pa.
isz
kur
rasze
gromata.
Te
— Ponas:- Kaip tai? o kur
juosta. Nuėjo in ta devinta pa miau.” Nune-zs, sako: “Ati
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
gul danesza ant adreso:
(76 o;)
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
kaju rado rykezte ir po slenkez duokit mano tikraje, ba kad mano piragaitis?
Seno Ir Naujo Inslatimo su Paveikslais
Apie Smaka ir Nikita
25o
Mr. John Gasilauski
ežiu akmuo. R ido devynee neduosit, ateisiu su sztur — L.-Kad’ prasziu pono, 323 E. Center St. Shenandoah, Pa,
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
Yra tai pirmutine knyga lietuviszkj
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 8
pleczkutes liekarstu gyvo jau mu, nuversiu visus murus jau tiktai vienas buvo.
su teip puikeis paveikslais, padirbto!
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
no seno sveiko drūto (ir tt.) ir pakajus, ir jumiem negyve
Mano szvogeris Kazimieras Kul per europi mis artistus. Puiki popiera
Razbaininka.
25o
vandene. Atnesze ir patepe ka nimas czionai bus." Verke te Paniokininiai del tamsini szauokas isz Suvalkų gub. Vdkavisz Aiszkus drukas. Didelo formato.
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
Kožnas gėrėsis katras taja knygt
kio pav. ir miesto. Praszau atsiszauk1
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
rahunaiti gyvu sveiku vande vas, motina sako: “Vaikeli,
nu.
nusipirks. Norint daug kaszto ant
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
(to 74) iszdavistes tosios knygos padėjome
niu, atsikėlė, szneka: “A, tai, aik, Kad mes tave pažadėjom
— Jagu nori kada daeit ti ant adreso:
tris uszkeiktas Karaliaus duktė
Mr. Ant. Kubilskis,
vienok pastanavijom
sako, g.ardžei miegojau.” Le baltam vilkui.” Apsirenge, pa “augezt^bes”, tai mokinkis isz
res.
25o.
Box Cerub, 1
Coal Centre, Pa, labai pigei parduot Rf| pcnfll Vaidelota, apisaka isz pirmutines piM
vas sako; “Ale pažiūrėk kur sieme tavo gyvus kvietkus su laik žemai lenkis.
ba tiktai už . . . vU bCilIU
meczio, iszimta isz Lietuviszku užTeipos-gi turime visokiu dvasiszku
tu atsigulei, o kur atsikėlei. siriszo, neezesi sykiu. Nunesze
— Jagubiolukai turi tusz
lieku, su paveikslais
- 50o
svietiszku
ir
istorinu
knygų
kuriu
Pirma tu gulejei kocze, o da baltas vilkas in ta daikta, kur cze galva, tai turekie kieznei
kataloga gausite dykai. Adresavote Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaue
Kas
yra
bi
Jardas?
ir Geras Medėjus
- - 25c
dabar an pievos szale vieszse su tai sėdėjo. Sako: Sėskim pilna.
“Raulo” iMahanoy Clfcy, Ra.
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Pagal viena sena angliązka,
lio. Sako karaliunaitis. “Tai pasilsėt. Klause pas pana bal
— Jagu to laikisiesi, tai
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c
doKumenta, grajimmas bilardu
dabar žvėrys mano, aisim in ta tas vilkas, sako: Ka tavo tėvas busi no visu miletas.
Lietuviszkns Kninginas 1905.
paeina
isz
16
amžiaus
ir
yra
isz
dvara, kur toj mano karalių veiktu, kad ant szitos girros
♦
NO $5 IGI $40
| No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei,
naitiene.” Nueina m ta dvara, vale turėtu ? Sako pana Mano Motina in savo sutinka. rastas Anglijoje. Jo iszradejas
Apie viena kuris norėjo pažint
vadinosi Bill Kew turėjo maža I MAJNINES MASZINOS. I baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
kad jau rengėsi in szliuba va tėvas medžius kirstu budavotu
— Kaip vaikai numirezta,
moters.Septinos varnos
25c.
žiuot. Karaliunaitiene su tuo budinkus leistu randaunikus tai eina pas Dieva ir liekti a- krautuve, kur biznis menkai
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
klojosi,
del
to
turėdamas
laiko
furmonu szneka. Ir keli kara tai ka mano tėvas dabar bago nioleleis.
renas-Sermega mužiko Su kuom
\as kariauji., nog to dingsta.
35o
lei sako: “Už tokio biedno ai tas paskui da bagotesnis bu Vaikas:- Ar gal ne motinėlė visokius daiktus iszuislinejo.
Ant
galo
iszrado
sau
zobova
:
Lietuviszkas
kuinginas
1904
na tokia bsgota karaliunaitie tu.” Tai sako: Tai toj pati— jog kaip Dievui velei prireikė
pirmiausia mete tris kulkutee
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ž*
ne!’ O kiti klausydami sako: Sėsk an mane nesziu in savo anioletu tai siuncze daktara.
No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt
“Kur ji neels, kad ]e iuzgeibe dvara. Nunesze per gires int
stumdė su paprasta lazda. Ta
dėjus.
2ftAnt policijos.
jo no smerties ?” O tasai kara savo dvara: dvaras gražus isz
zobova jam buvo labai lipni ir
No. 6.Prasižengėlis ■ Doras Timliunaitis atsivedė su savo žveri budavotas ir iszbrukavotae.
— Sudže polieceiskas;- Tai patinkanti, dėlto liuosame lai
kus Jonas Tvardauokas - Ugnto
kaime T. . .
25o.
mi klauso, kaip jie szneka. Sako ta merga. Gražus dvaras poni sakai,- jog tasai jaunas ke jis ta zobova tik ir užsiim
No
7. Duktė Starembergo- Baisi
Ale jisai sako: “Vajauni kara- ir gražus pakajei tiktai mano žmogus kuris sėdėjo ezale po davo, Jo kaimynai ant tos zotorijeNagrada
už
mielaszirdyste
lei, kad jisai iszgelbe, tegul tėvas motina toli liko. Sako: nios pavogi ziegoreli. Kaip bovus atkreipė atida ir jie pa
Meile motinos del sunaus
25e
poni mielini ?
No 8. Musztyne už mergina - Ge
ženklus parodo.” O ponai sa Aisim už metu pas tavo tėvus.
tys
“
boliukes,,
pradėjo
stumdy
— Miss:- O ba jieai labai
raGejingas taurinas • Kas kai
ko: “Kokius ženklus ims no Kaip iszleido puse metu pa prie manias spaudėsi.
ti su vuolaktimi (■* yard”) ir
tai
smaku?” Tai jis iszeme tuos reina baltas vilkas sako: Szir
ta
užimanezia
zobova
pavadi
— S.- O del ko poni ant to
No 9. Uszpuol-mas totorių - Baltai
liežuvius ir isztiese per stala, die mano renkis in veselije: ta pavelijei ?
no “Bills yard”, o laikui bė
Vaidulys - Atmokojimas kuningo.
25o.
sako: “Koksai ženklas no sma vo vyriause sesuo ženyjesi. Asz
— Miss:- Ba mislinau jog gant tas vardas persimaine tieNo 10. Jonas Spekulantas. Križius
ku? Kas je gelbėjo, tai tas tave nunesziu, Ale kaip asz norės su manim susipažint ir siok in “bilard.”
prie upes vielos - Doras VaikineIr kitoki rejkalingi prietajsai ran
ženklus turi, o kas negelbej ateisiu tave paimt, tai tu nie apsipaczuotAr tasai pasakojimas apie
lis.
25o.
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
ne ženklu neturi. Ž urekit, ko ko neklausyk, ne tėvo ne mo
bilardo atsiradima teisingas,
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onugi pristatom kožna daleli maszinos
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
norints kokio padirbimo.
ki ženklą no smsko gali im- tinos. Kai asz ezvilptelsiu, tai
ar ne, nes, kaip žinoma, žodis
tinos Dievo. Juokai.
25o.
Parduodame pikes, adatas, drilus,
tie.” Tai pamate visi karalei, teip tu pamesk gėrimą ir vai Cliattriya ir jo du sunūs. “bilard” galėjo paeiti taipgi ir
No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
skreperius, skvibsus, knatus, popie(Sergekytes kvailo
riaus-Iszgydintas Budelis X. Kukad tai teisybe, kad tai jis at gyma ir alk pas mane, ba
nuo prancuziszko žodžio “bil
ra ir-1, t. Parduodam Pcczius o ir
ningaiksztis ir Piemuo.
25o
senus patajsom.
piktumo).
gynė no maku. Paezauke ta kai paliksiu, netropysi kelio
les”,.kurie ženklina boles arba
1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
furmona, katras buvo pasiren pareit per giros. Tai jis nune
kulkas.
istorijos,
$3.00
Vieszpatisteje Mala gyveno
gęs su karaliunaitiene in szliu eze in veselije, ale jis sugrįžo,
Del zobovos.
ne
kokis
tai
Cliattriya,
turis
ba važiuot, pasakė: “Traukis oje paliko. Kaip apie vakara
16 N. Main SI; Mahanoy City, Pa, Moroliszka Kabala su Salamono no
szalin no jos, atėjo mylimasai, tai jisai atėjo. Szvilptele pa sirgulavo per ilga laika. O
se.
25
Tikriauses Kabalas su pagialba ka
katras nog smerties iezgelbe lei pakajue, teip ji pamėtė ge kad jautėsi artimu smerties,
ziru
23c.
jo.” O tas isz tos sarmatos per rimą ir valgymą ir ėjo pas ji ir paszauke savo du sūnūs pas sa
Burikla
10o.
ve
ir
davė
jiems
sekanti
pri

siszove an dvaro iszejes. O tas sėdo ant jo. Parsinesze int sa
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks
KATALOGAS
minima:
lu.
50o.
karaliunaitis važevo apsiszliu vo dvara.
—
Jago
numirsiu,
teminkyIszguldimas Sapniu 10 o.
bavot, ir tam paczem kreele se
Iszleido kita puse metu. Pa te, idant mano turtus ligei per
Del losziino Teatru.
dej su karalium ir tam paczem rejo vilka°, szneka, sako. Szir
Naminis pleperis, juokinga drama
stale gere ir valgė. “Tai dabar die mano, aisim m veselije puse pasidabintumet.
vi.no
Saida kningos.
viename atidengime.
10c
Sūnūs iszpilde praszima tė
tu esi mano žentas ir turi ma pae tavo tėvus: tavo vidutine
. I*
WIENATINIS Aukso Altorius arba Didis Szaltisnii
vo
po
smert
ir
ligei
pasidalino
Popiera
del
gromatu.
1,000 puslapis
$1.00
no dukteri sau už prysiega. sesuo ženyjesi; ale dabar abu
SALONAS IR GROSER-SZTORIS Senas
ir Naujas Aukso Altorius vi Puikei iszmarginta su kvietkom ir
Te tau puse mano turtu ir gy du aisim ir nakvasim. Ale tas pusiau. Ne užilgio vienok pas
puikeis skaitiniais 2 už 5o 25c. tuz.
SUGAR NOTCH, PA.
tojo terp j u ginczas; senesnis Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mess sos reikalingos maldos 864 pusla Gražesne popiera su auksuotuom
venk tep kaip aez.”
piu druozei apdaritos
$1.0?
vilkas buvo gražus ponaitis, tvirtino jog pasidalinimas ne Miltus
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
ir vyska ta kas ira reikalinga de Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltitiktai vilko sziuba apsivilkės. yra ligus. Tame atėjo ūkinin žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
nis
711
puslapiu.
75a.
Apie baltoji vilką.
kinas su milžiniszkaisstiklais, szahv.ni alurr Garbe Dievui ant Augsztibes 640 Puikiausios popieros ant svieto, la
Ėjo abudu in veselije ir apei
arielkoni ir pujkeis cygarais. Pliektam
Buvo karalius ir turėjo tris nakvojo. Nakcze kaip ėjo visi kas ir atsiliepe in juodu:
bai puikei iszmargintos su auksuo
puslapiu.
75c
parduoda SZIPKORTES ii Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
— Tėvas juso mirdamas,
tom kvietkom, puikus uždaromas
dukteres viena graži, kita da gult, tai juos nuvede in paka
siuncze piningus in visas dalei Vainikelei mažesni ut Altorėlius,
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50
liepe
pasidalyt
turtą
ligei
per
gražesni, trecze da gražesni; jeli ir paguldė. Žiuri karalie
svieto grejtai.
10c tuzinas.
minksztai apdarita ir puikei žala □ž tuz Kopertos
50c.
jauniause gražiauee Tėvas nore n“, kad jis ta sziuba nusivilko, puse. Idant ne prieszintis pas PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt. tita
Dtaiktai
del
Kataliku.
Aukso Altorius, in puikia skūra su
jo in Vilnių važiuot imt slogi tai jis-gražus ponaitis. Tai ka kutiniu noru juso tėvo, turyte
apvalais kampais.
$1.00 Križelei pastatomi juodi, su zalatita
kožnas
perkirst
ant
dvieju
da

mukele 11 coliu augszozio
50o.
ne apsižiuret, kiaulei apezert, raliene liepe savo mergom kuk
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
Puikiausia
su auksineis papuoszimais apvalais Maži križelei del ražanoziu nog 10c.
viską apsiszluot, apsiczystyt. nioj pecziu užkurt ir ta sziuba liu indus, uzbonus, rakandus užeiga
lig
$2.50
krasztais
$1.50.
Jauniause gražiauee sako: “Te inmest. Led spėjo sziuba in ir auksinius piningus.
lel Lietuviu! VO
Aukso Altorius puikei apdaryta su Krajavi szkapliereisu juostukem 15c
Savo
padūkime
paklausė
ro
15.
vai, nereike man tu slūginiu, pecziu inmeszt, teip ponaitis
auksiniu papuoszimu.
$1.25 Karmelitinei szkaplerei
ir svetingiau40o<
Aukso Altorius apdaryta in balta Žvakes nog 15o lig
asz pati apsižiūrėsiu. Kaip jus tas iszejo su szturmu, su veju dos ūkininko, ir stojosi abudu •ias priėmimas
kaula puikaus pavydalo.
$1.00
Ražanczel.
važiuosit in Vilnių, tai jus per durie ir nuėjo in savo dva - iszjuokimu visu gyventoju lel visu kur ra
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
Puikus Ražanozei, kukinei, juodi ii
miestelio.
_
itė gardia Arielkele
su 3 sidabrineis medalikais. su
man parvežkit gyvu kvietku o je paliko.
melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
dviem anuoleleis, virszus panaszus
((sz kningos) “Pe-yu-king" \lu ir Cigaru. Teip-gi
ragažike.” Ir iszvaževo in Vii
liu.
40o.
ale del Zubovu ir t. t,
Toliaus bus.)
in altorėli
$1.50
knygos szimtu pailginimu.).,
Importąvoti
balto kaulo suverti ant
inu: vienai nupirko sukne an
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
sidabruoto lenoiugelo
80c.
K. Konowko,
in skūra apvalais kampais, auksuo
trai nupirko skepeta brange, o
$į)o.
>0 S. MAIN ST. ASHLEY, PA
ti krasztai, visos reikalingos mal Puikaus raudono stiklio.
Kaulinei druczei padirbti
80.
treczei jeszkojo po visa miestą
dos geriausia už visas kitas 75o.
Tikro balto marino kaulo ir toksai
Kur begi teip staigai?
po visus kromus, nerado gyvu
\niolas
sargas,
druozei
apdaryta
in
Ar tav kas ne gerai?
križius ir szirdis
50o.
juoda audima
50o
Gerai man ir smagu i
kvietku ragažike?. Važevo
Su nusiuntimu.
$1.25
Kanticzka apdarita in prūsine juodi Tas pats su maksztele
No Ragažinsko sznap.
Raudono akmens, suverti ant auksi
Iždaveme didele kninga daina
namon per gire. No namu bu
400 W. MAHANOY AVĖ
selo turiu!
skura, puikei iszmarginta
$1.00
nio lenciugelio su maksztele $2.50
I0AHANOY
CITY,
PA.
isz 390 dilinu Kninga Ir tu kūmai
<anczia vieszpaties
25o.
vo trys arba keturios mylio?, eusidedante
nestenetum
Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
druczei susinta ir broszuravota. Kai
1
raudus
Verksmai
lOo.
Jago
tokia
aAgentas
PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMl
tai žiur;, kad szalyje sėdi bal nusipirks, ras visokiu dainų isz visu rieika turėtum
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
StacyjoB arba Kalvarija
lOo.
Turime ir brangesniu ražanoziu nog
tas vilkas, an jo galvos gyvu užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
WHOLESALE.
’storija Szventa, Senojo ir Naujo In
Columbia
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
stati llo.
59o<kvietku ragažiuke. Liepe kara Nusipirkite o turėsite dainelu,
Pristato visokius gėrimus del sa
cziau.
lunyku ant pikniku, balu, krik gyvenimas Szventuju. Puikei o ii
Per oiela meta ant rišu dienelu.
ALAUS
Visi
ražanozei yra puikei ir druozei
liūs furmouui: “Lipk isz karie
sztynu alų, porteri, vynus, arid
apdaryta dydele knyga • $3.00
Nusipirkite ir burtu kningele sa
sunerti
o padaryti isz geriausio
ka ir tt Pristato in namus ah
tos, paimk ta gyyu kvietku ra pagialba kaziru, o kasztuoja knigelf
ir porteri bonkulem. Gėrimą Jyvenimas Visu Szventuju — apda materyoio.
ryta
.
$4,0t) Abrozeki del malda kningu 2 už 5o
pirkti pas Norkevicziu yra kano
gažiuke, atne-zk.” Prasznekei u kalada kaziru tiktai 25 centai.
64-56 N. MAIN sift

J

LIETU VISZKOS PASAKOS

Iii

KUR BUNA.

Istorije Szventa

Wm. Morgan,

pi. G. GROBLEWSKI,
5avipipRas ir ^abriKaptas^at-

Garsiu 14 Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Giduolos no skaudejimk
Egiuterro No. 1.
dantų
Egiuteiro No. 2.
Mostis no prakaitavimo
ZmijeczniK
kkju
Gumbo Laužai
Geležinis sndrutintojos
Meszkos Mostie
sveikatos
Traycnk
Giduoles nutildimui vaiku
Liniment del Waiku
Giduolis no nuspaudimu
Giduoles no kosulio
(Com Cure)
osztraus
Liepų balsamas no kosulio
“Grip-kiui-”
(plaucziu)
Plauką apsangotojas
Anli-Laxon del vaiku
Miltelei nuo kepanu
Proszkai no kirmelu
“Kinder Balsam”
vaikams
Bobru 1 asza i
Proslkai no kirmelu
suaugusiems
Rankvaistis no sutrukime
Vanduo del akiu
ranku
Giduoles del isztraukimo
nri ųicįi
“Lagodnik” del at luošakarszczio po nudegimui.
wuu *,uu
.
., . . .
,
Laszai no kruvinosios
KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU. Timo vid,lri,ls
dėjimo
suaugusiems
.. .... ,
,
------------- ———Atgaivitoias kraujo
i o kumatizmo^nau^as^u^ gerįaU8e gi^uole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
sužlebcziojimui-{/mo^aZl70s* f^tara, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes
maisto krutinės, szonosie, sumafizmo
•
pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nufcand-Plosterei isz kasztavolu
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
PASARGA' Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuncziant gromata indekit marke už 2X. Adresavekite:

Giduoles

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs;

»

Plymouth, Pa.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZBOS, ♦

MOTELIS « LfiCNHYKAS.

7 WASHINGTON STREIT,

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visus ban kiurus reikahn tai ateikyU pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi rasimpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same Hotelis randasi ne toli Kastcl-Gcraes. Jago kokis apgavikas norėtu vest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pako) daejsit pas mane.

Su Guodoue, VINCAS RAŽU KAS.

a

W. Traskauckas,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

(3RABOI LIŪS
520 WEST CENTER STR.,

MAHANOY CITY, RA,

LAIDOJE KUND8 NUSIBOSIU, PASAMDO BTGINU8
DEL PASIVAŽINITMO, KBAU8T0 DAI&TTB, 1B T. T.

KANTORAS

tf
f
T

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 4 522 W. South Al.

Szimtai
♦

Mahanoy City,

Pa.

Turi cusinessima su wisais Europineis Bankais. Wisi jau ira persi tikrinia, jog
eiunsti piningaj per muso tarpininkista greieziause nuejna.

TuKstaiicziu.

Isz w i ■ u szalia Ameriko, per muso rankas sianceesi kas meUs in
EnnoPA,
utrrvwA,
prūsus,
rosijb,
austrijb,
LENKUB,
ITALUB,
IT T. T.
IR T. T.

L •>09^

NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.

^99e-

SKAITYK “SAULE”

KNYGŲ

390 Dainų tiktai uz SI.

Begk pas Kagažinska i

Simonas J. Norkeviczius,

0

♦same. Sass!

ir lOo,

233-235 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu hivo. Siuncze,piningus in visas dales svieto greieziause ir piE’ause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
pavesti. Del draugysczlu pristatęs pulkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
Špilkas I L t. Su kokiu nore reikahi kaa-link Szipkorcziu, pi
ningu kr t. t. rasnjkyte pas maue « gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI

Temykite gerai!

tikrai lietuviška, didelė krautuvė

V 1 Q I C M Q Puikiausių armonikų, skripkų, klornoti|, triubiį, koncertinų ir
V 1 u 1 L 1V1 □ daugybe kitokiu muzikališktį instrumentu. Geriausių dziegorių,

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauksuoriį> visokio skyriaus mašinukių dč*l drukavojimo gromatų, pulbritvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų dėl rašymo gromatų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25o., 5 tuzinai
už $l.oo, 1000 už $6.00.
Kas velitų sau k$ parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingi^ daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.

K. VILKEVICH.

112 Grand st, Brooklyn, N. Y.

ŽiniosViętines.

ISZ LIETU VISZKO
KAIMELU.

lieno kalte?

Ar gali žmones rinkti
sau kunigus?

NEGIRDĖTAS DAIKTAS

Dainų tiktai uz $1.

Per virsz

Su nusiuntimu.
Dilgeles tik už 5 cent us Szimtai Mahanoyaus gy
Iždaveme didele kninga daina
Ventoj u žino ka tai ženkli susidedante isz 390 dainų Kninga
druczei susinta ir broszuravota. Kas
na.
Jei nori pamatyt “Ddgeles”
nusipirks, ras visokiu dainų isz viss
fa pirmutini ir didžiausia lie l’oni Jobu Robinson nog 405 W. užkaboriu ka dainoja Liotuvoja.
tuviu juoku ir Satyros laikrasz Maple Street, sako: “Asz rekamenda Nusipirkite o turėsite dainelu,
ti, atsiusk knogreicziausiai 5 voju Doans Kidney Pigulkas kaipo Per ciela meta ant ”isu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele M
centus, tai in antra diena Dil geriause gyduole nog pecziu ir inks pagialba
kaziru, o kasztuoja knigeii
tu
skaudėjimo.
Priesz
ju
vartojimu
geliu No 8 pas tave bus. Dd
ir kalada kaziru tiktai 25 oentai.
noiszpasakytai
kentėjau
okaudejimu
gėlės iszeina syki kasmenuo,
pcczuose ir inkstuose ir nebegalejau
metame kaštuoja 1 dol.. o nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
viens numerie-10c. bet szi 8-ta bino Doans Kidney Pills ir ant galo
numeri eiuneziam tik po 50. pastanavijau juos pabandyti ir nupir
KATALOGAS
Tai darom dėlto, kad su sziuo kau sau baksuka Timms aptiekoje.
numeriu Dilgeles susilaukė Jie ūmai man pagelbėjo, skausmas
jubilejaus- trejų metu am prasiszalino ir visiszkai likau svei
ka.
žiaue.- No. S patilpe ezie ilges Ant pardavimo visose aptiekose.
Malda k n in ges.
ni rasztai: Laisvoje Federac ja Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn Aakso Altorius arba Didis Szaltisnw
1,000 puslapis
$1.00
(arba kaip viena koja, atsisky Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei Senas
ir Naujas Aukso Altorius vi
rus nuo kūno, ėjo iu karezia Suv. Valsti juose
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos
$1.00
ma) Kovotojai už laisve Pliur
Balsas Balandėlis arba Mažas Sząlti*
žytes daina Ypatiszkumai ir
nis 711 puslapiu.
75«.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640
ti, pave'kslai yra ez’e: “Gud
puslapiu.
75o.
bai, ezenadoii!” Sąjungos liuo Specialistas AKiu Lyęas Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis,
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
ba, Tev. Mylėtoju Draugyste
Mano darbas kalba del saves.
minksztai apdarita ir puikei žalapo ligai bando szokt kazoka. Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare tita
50o.
Raezyk greitai szuo a Irisu:
Aukso
Altorius, in puikia skūra su
Ofisas 15 E. Center St.
apvalais kampais.
$1.00
Ddgelee”
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
1815 E. Moyameneiog Avė.
su auksineis papuoszimais apvalais
KOZNAS EASZO GROMATAS.
krasztais
$1.50.
(fi °1)
Ph ladelphia, Pa.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau

Kad ilga laika besirgdamas,
visus
Chicago, parodytus dak
SHENANDOAH, PA
— Ne yra lietaus.- Tai yra
tarus aplankiau o vis nepagel
O anose diencse atsikėlęs
—
Farmerei
vandeni,
par
baisus daigtas.
Vienas isz svarbiausiu dali bėjo ir tik labiau nykau. Galu
duoda,- už galoua (gorcziu) tarp mokintiniu, Petras tarė:
— Nustos dirbia mainos o
ku
kuri naudojeme yra kava. -gale, suvytes-sunykos ant
(o buvo susirinkusiuju minia
yma po 5 centus.
ir biznei.
Deszimts metu adgalios svietas sveikatos, atsiszaukiau apra
— Ir bravorai ne dyrbs alų, apie szimta ir dvide.zimte)— Szia nedele Readingo ka
“Vyrai, broliai, turėjo in vykti reikalavo kavas 13 milijonu sznat visus nesveikumus Collins
jau yienas bravoras sustojo.
siklos dirbs ketures dienas.
— Net skalbejei veža skalbt tas, ka pranafzavo Dvasia centnaru, o pereitam mete New York Mcd. Institutui ir
— Randasi ant pardavimo in Mahanoy City pas landres. Szventa per Dovydo lupa“, skaitlis daejo lig 175 milijonu, kad atsiustus isz ten vaistus pa
puiki ekurine sofka, szepa — Tai jau ne laikas ezunia apie Jtidosziu kursai buvo va ka ženklina, jog su kožnu me gal pamokinimus vartojau, pa
(side-board) ir puikus siutas
das tiems, kurie suėmė Jezu. tu pa-idaugina reikalavimas to eijutau daug geriau, o jau kaip
m miegetuba. Pareiduos py laikyt kada eina ant medžiok
paskutinius sunaudojau, tai da
Jis buvo prie musu priekaity- jo reikalingo gėrimo.
les.
Ir
su
vandeniu
teip
yra:
gei. Atsiszaukyte pas Dakta
Isz Arabijos, isz kur kava bar esu sveikas ir persitik
ra P. B. Dunna.
(ęj, oj) Kada prūdai iždžiuvo, pradėjo tas ir buvo gavės ežio tarnavi
pirmiause likos atgabenta, par rines, kad daugiau man vais
— Ne pustikite vandenio dumblą isziiminet ir prūdą mo dali. Jis apturėjo dirva už gabeno labai mažai o kuri va tu nereikia ir dekavoju už isz
dydyt.
Ar-gi
ne
puikus
pared
neteisybes
alga,
o
pasikoręs
ant tusczio,- kranai vandenio
perplyszo pusiau, ir iezpludo dina “Mokka”, ir buna naudo gidima ligos kurios pirmiau
tegul buna sutaisyti, ba jagu kas ?
dama tik per turtingesnes szei nieks neinstenge iezgiditi. Už
kur begs vanduo, tai bus sulai — Ne trukus užsibaigs visi visi jo viduriai. Ir buvo tai ži minas. Daugiause pas mus yra tai ir szita padekavoaia, mel
noma visiems, gyvenantiems
parapinei ergeli.
kytas.
naudodama kava isz centralisz džiu patalpynti in laikraszti.
— Subatojebuvo pede. Vie — Lietuvei druczei laikosi Jeruzalėje, teip jog pavadino kos: Amerikos kaipo: Guata- pasilikdamas: sveikas, links
ni linksminosi paskutinius een ir jau laikysis. O kur sutaiką, ta dirva ju kalba Akeldama, malios, Casta Rica ir szeimi- mas ir tūkstanti kartu dekm
tai yra: kraujo dirva. Nes patus iszleisdami, kiti dūsavo ka ten drutybe ir galybe.
raezyta yra Psalmu knygose: niszku salų o po tam isz pieti gas daktarams Colins Med. Ine
— Sausa ir sausa!
da mažai uždyrbo.
“Teesti jo gyvenimas tuszczia, nes Amerikos, isz Venezuelos titutui už gerus vaistus. Dabar
— Guod. Kun. Abromaitis — Vandenio neyra.
ir Brazilios.
manau kad nekeno tik mano
— Farmerei atyeža vandeni o teneesti ne vieno, kursai ja
nusidavi ant poros nedeliu pa
Pirmutinei sklipai pristatine paties kalte, jog isz karto neme
gyventu.
O
jo
tarnyste
tei

silset, o ant savo vietos paliko baczkomi ir parduoda galoua
ma kitas”. Reikia tada, idant jo 15 metu adgalios tik 97 siszaukiau in ta garbinga Ins
po 8 centus.
užvada kita kuninga.
milionu kilogramu, o paskuti tituta. Kurio gera varda ir gy
— Ka daryti jagu nesenei vienas isz tu vyru kurie būda niuoee metuose dastate suvir
— Szia nedele anglekasee
dimą visiems parodysiu.
vandeni niekino, tai dabar tu vo susirinkę su mumis per visa szum 200 milionu kilogro.
dyrbs ketures dienas.
Petras Babelis
laika,
kuriame
Vieszpats
Jė

ri pirkt.
Aukso Altorius puikei apdaryta su
Guatamalija
szendien
prista
11310
State St. (Pullman Sta.)
— Lietaus stokas jau ir me
sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma
auksiniu papuoszimu.
$1.25
— Vanduo brangus ir vis zus su mumis drauge būdavo; to geriause kava. Toji republi
tęs,
tai
pargabenk
sau
tuziną
su
kopertom
Chicago, Ill.
Aukso Altorius apdaryta in balta
džei pradeda džiūt!
>5 DARBAS DEL VISU. &pradėjus nuo Jono krikszto li
tik už 40<’ 65? ir $1.50 busi užganadytas o
kas brangu!
kaula puikaus pavydalo. $1.00
ka yra turtingiause terp josios
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata Aukso Altorius, apdarytas in kaula
— Vietines angelskos gazie
gi tai dienai, kurioje yra paim
— Dirbs po 4 dienas.
penkių seserų centraliszkoje
•«> ristos*, i-.me uinntae po vi-n evletal «’^go nori aplaikys.
su
3 sidabrinėms medalikais. su
tos balsei iezplusta taisės mer
Jožinot kaip gali iozalmokyt Harberts'jb tai ra
— Terp Lietuviu malszu, tas augeztyn nuo musu, butu Amerikoje o siekia nog Atlan
Arba prisunsk $JL. o aplaikysi surinkimą
dviem anuoleleis, viražus panaszus
ižyk tuojaus. Kalbame visokia liežv/įuosta.
visokiu popieru viena tuziną.
ginas, katros velkasi ant szo tai turbūt priesz viesulą. Jau su mumis liudininku jo prisi
NOSSUKOFF’S BARBEH SCHOOL,
in altorėli
$1.50
(Vyriu, Moterių, Valku)
1405 PENN AVENUE
PIITJSBUBG. PAPrisįunsk 25?. o aplaikysi surinkimą Aniolas sargas, minksztai apdaryta
kiu, kur mokinasi szokt “barn po ezitu atsitikimu Lietuvei kėlimo isz numirusiu. Ir pasta tico lig spakaino didmario.
Abrozehi su maldelėm, lietuviškoje kalboje
in skūra apvalais kampais, auksuo
Gyventoju tenais randasi pu Yra viena isz paprastu lygu žmonių. Prieža
te du: Juozapa, vadinama Bardance”- ka iszsideda ant lietu daug akyvo dažinos.
Labai puikus. Adressas:
ti krasztai, visos reikalingos mal
stis juos via nog sunkau* darbo arba patrū pococoa
eantro
miliono,
daugiause
susi
D.
T.
BOCZKAUCKAS,
dos geriausia už visas kitas 75o.
kimo ir t’ankei yra pradžia kar*ztlyges ir kitu
sabaszium, kuri teipogi vadino
viszko “tvarto szokis” ar tie
/
NAUJAUSIAS
nesveikumu, palikdama pylva muskulus
MAHANOY
CITY,
PA.
dedanti
iezindysko
eztamo,
o
Aniolas sargas, druozei apdaryta in
<
ISZRAD!MA§
Justum, ir Motiejų. O melsda
Ilosmer B. C- Canada
siok pasakius “gyvulinis szo
sylpnam padėjime ir isz.si kiszius žarnus. ’
A
50o.
juoda audima
tik vos keli ezimtai randasi Yra tai,
DERMAT0L80IJ0S MOKSLE.
kis.’’-Kaip girdėt, tai ir kelios — Darbai labai gerai eina mies, kalbėjo: “Tu Vieszpatie,
Kantiozka apdarita in prūsine juode
K Dnurrybe odoa Ilgu paejna no nesr-varaua
NE
GEIDA
$1.00
skūra, puikei iszmarginta
}C užsilaikymo Ir užsikrėtimo telpgl ir nuo
lietuvaites vandiuoj'e ant to dirba kožna diena ir Nedelio kursai pažįsti visu szirdis, paro baltųjų.
Rup'ura, nes yra labai nepriranku X viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pucakua
25o.
Kanczia vieszpaties
Kone per ezeezis menesius turėti
K plci-tkanaa, ellnkima plauku, plikimą per
ir
kariais
buna
pavojinga.
Nepersenei
buvo
“gyvulinio ezokio”-'‘barn dan mis, mokestis neszlektas, gali dyk i“Z tu dvieju viena, karta
X apsileidimą. Gydosi per neatsakaneziue
lOo.
Graudus Verksmai
mielinta kad negalima buvo iszgydinti be, X daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz
MAHANOY CITY, PA.
nulotas
puola
lietus
trumpas
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
operacijos, bet aeziu del moksliszko atra- K vilioja, o paskui raszotė mums, kad enie*
ce” o begedes- valkatos! O! ma uždirbti no $2.50 iki 4 dol. iszrinkes esi,idant priimtu ežio
X
te
daugybe
gyduolu
isz
invairlu
apgaviku
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo Indymo.
rt o pageiboe negavote ir sakote, kad. gal ir
tarnavimoir apasztalystes dali, Saule užteka kas rytas ant pu
lietuviezkos merginos labai atsi ant dienos.
Capital
Stock
5125,000.00.
X muso gyduoles negelbea. (Taigi meldiestatimo.
59o.
JOS GYDIMAS
se szeežiu o nusileidže ant ezesz
X me mums darodyti; kokis žmogus likosi
Surplus & Profits $238,000.00.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
ženklina tame ezokije.- Tegul — Czionais pakilę dideli ve nuo kurios Judoszius atstojo,
yra dabar TIKRAI ATSAKANTIS ir 90 X muso gyduolėmis apgautas.) TOritne tnK
kstancziuH
oreginaliszku
padekavunlu.
tos
sdynos
kas
vakaras.
isz 100 ruptura yra iszgydoma. Be peilo, X Tegul nors vienas daktaras parodo mums
apdaryta dydele knyga - $3.00
yma paveizda no slavokiniu jei per tai ugnis vėl g'rioeia at idant nueitu ant eavo vietos”.
be turbacijos, be operacijos, be patrotinima X liek padekavonlu, o mes duosime dideli
Po iszpjovimu didelu girriu darbo
Suvienituju Walstiju De~ Gyvenimas Visu Szventuju — apda
laiko, jiokiu diržiu neveik po tam X atligynima. l’lika gaiva sunku gydyti, jamerginu o ir Itabjonku.- Kai sigauna, Likusie giventojai no Ir mete liktenius ant jųdviejų,
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėt!
ryta
Padekavones gromatos nog užga X
už Įėjo plantacijas kavos ku neszioti.
X
galima, oet jago jaunas, o turi retus
posytoras.
nai! inti ir iszgydinlu žmonių randasi mano X plaukus, o ant odos matytis maži pluukute tame motinu, kad savo dūk ugnies didelei baimei ka per ir puolė liktenis ant Motiejaus;
tai tam galima autelktipagelba; piau
rios peikei persistatė del akie8 ofise. Serganti nog kūdikiu lyg senatve bnuo XX cze!
kai neyra grybai—viena diena ne iszdyga.
gydinli. [abieju lycziu].
relių ne moka suvaldyti ir su Augusto iždege czionaitine ap ir priskaitytas. yra prie vie
X Atsi«/auklantiemB nuaiunslmedyka tnfor
Trys Istorijos apie 1 Ganema su nu
kaip žali parkai.
Atsinnsk 2'marke ant knygutes su pavei X macljaeuplaczlu aprasaimu. meeneelU"
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
nuolikos
Apasztalu
”
.
(Apaszt
virvagaliu paezokyt!
linkine.
X lemo prisispyrę savo gyduolu, teloingaels
Abu Ebu. 2. Kuningaiksztl Zeina
Krūmas kavos pradeda ži kslais. Dykai del visu.
X dak'.aras to ne vienas ne daro.
Kas nori
SUDĖTU
PINYGU
ANT
LAIKO.
Alasnama ir karalių geniusza 8..
— Praeitoje Nedeloje kele — Lietuvei sutikime gyve Darbi. 11-26.”
Dr. OTialley. X persltikrlnt tegul raszo pas mus. Adresas
dėt gruodije, sausije ir liepos
Mieganti pabudusi,
25o.
na.
Isz
augszcziau
privestu
,
žo

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
tas apsvaigeliu pointekme. guzu
Harrison. Ball, PrezidentOB,
menesuosia, kuri ižduoda pui 158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
Paszku
2
Atsitikimas
senam
dva.
džiu aiszkiai matome, jog bu
Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- X
M. M, MacMillan, Vice-Prezidcntw
tęs dare komedijes ant ulicziu.
BROOKLYN.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Du Bois, Pa.- Darbai bis vo susirinkusiuju apie 120 ypa ku žiedą susidedanti isz asztuo kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
3
Ira. TE. Barnes, Kasijerii.
Tai ne dyvai! O velei kas pa
Apie Smaka ir Nikita
25o.
OtVVKXJOCOOC
ki pradėjo geriau eiti nekuriu tu, tarp kuriu 109 ypatcs buvo niu lapu ir kvepentis puikei.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
darytu juoku“, jagu ne girtuok
Tada
visa
plantacije
iszrodo
šia mainosia. B. S. Co. iždirbo svietiezkos, nes Apasztalu tuo
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 8
lei?
Apie Varginga Žmogaus aunu ir
praeita nedele visas dienas. kart buvo tik vienuolika; to rodos sniegu uždengta, nes po
Razbaininka.
25a
Ale pribuvusiam sunku darba liau matome, jog tarp tu 109 kėlu dienu žiedai nupuolineje
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
ir
pradeda
tvertis
žali
žirni
lei,
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
gauti.
ypatų buvo ir moters;priegtam
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
Temykite.
— Žmonelei bedavoja kad vw. yVii-v-xs..A.iAaap.tvi .‘J .VXVCV..d“ o kada hznoksta tai buna rau
jAciK.Tiaujeme vielos del rudeninio tavono, todėl, visas uis uazkelktas Karaliaus duktė*
visi neprigulmingi naudojimai nio. Isz priežasties vandenio
delti.
pirkite visu metu “Linksma
res.
25o.
vandens, mazgojimas peimen stokavimo sustojo dirbtuve B. lu virezininka, pats savo valia
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pm
Laike susirinkimo kavo°, Valanda” dydelos knygos 12 vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.
nepaskyrė Judoeziaus vieton,
meczio,
iszimta
isz
Lietuviszku
užTurime
piukiausiu
ceiku
del
szlubiniu
szlebiu
tu ir naudojimas guminiu pai R. P. Locomotive Works,
bet ta darba payede visam ti locmninkas plantacijos atsi coliu ylgio per 9į ploezio, kny
lieku, su paveikslais
• 50o
Turime
daugybe
padarytu
apredaliu
del
moteriszkos
pu turi butu perstojama. Teip
kincziuju susirinkimui, paga krausto isz miesto ant plantaci ga susideda isz 427 ir 417 pus
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaua
lytės, visiems patinkami.
Turime gatavu apredimu del ir Geras Medėjus
- - 25o
gi sugadinti kranai turi būti
Harrisburg, 111 - Darbai lios, kada buvo tikincziuju pas jos idant dažiuret susiriakima lapių.
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
sutaisyti. Per paliepima Msha prastai eina, ir žmonių be dar kiltu du: Juozapas ir Motiejus kavos per tenaitinius gyvento Pirmo 1899 meto 416 pusla kūdikiu prie aplaikimo krikszto, už labai maža preke.
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o
tada mete ant jųdviejų lik
noy City Water Co.
(t. f, bo yra invales.
jus, kurie yra dideli tinginiai. piu knygoje randasi 12 y]gu
tenius,
ir
sulyg
liktenio
buvo
Lletuviszkas
Kninginas 1905.
E. S. Siliiman, Supt. — Lietuvei labai nesutiki
Grudelus kavos rukina in istorijų, S3 visokiu pasakėlių,
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
iszrinktas Motiejus.
me gyvena. Ir del bobelių bu Apie septynių dijakonu isz gurbus ir deda in basona, per daugybe dainų ir eilių, geru
Apie viena kuris norėjo pažint
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
Daktaras Blažejauckas tu labai reikalinga Baltruyie- rinkimą
rodu,
visoki
apraszymai
inorakuri
plauke
vanduo,
kur
mirks
Raszte Szventame
motete.Septines varnos
25o.
Atvažiuoje in p. Kazuno ap
skaitome sekanczius žodžius: ta no 16 lig 18 adinu, po liszki ir naudingi pamokini
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
tieka Mahanoy City kas utar“Anose dienose, kada pasidau tam leidže jaja per maezinas, mai, daugybe juoku, paveikslu
renas-Sermega mužiko Su kuom
1. SUFOWICZ1US, Locnininkasnike ir petnycze no 3 lyg 5
’-.as kariauja, nog to dingsta.
35o
gino mokintu skaiczius prasi kuri atskyrė kavos grudelus ir t.t. ir t.t.
po pietų.
E. St Louis, Ill - Darbai dėjo murmėjimas tarp Graiku
Lietuviszkas
kninginas
1904
Antro 1900 meto knygoje
vidutinei. Vienas geležies fa priesz Žydus, jogju naszles bu nog žieves. Po tam džiovina 4 27 puslapiu, raudasi 18 ylgu
No 4. Jadviga-Gerae Snnus-kaip ir
per
kėlės
dienas
ant
saules,
ve
Dydelis Balusgilukis mainosi -Svirp Du Gi
brikas jau pradėjo dirbti, ale vo apleidžiamos kasdieniniame
istorijų,
66
trumpu
istorijų,
tuoklei.
25h.
Kuri parengė lietuviizkae negalima sakyt ant kaip ilgai. reikmenių dalinime. Tada anie lauš tuną per maezina perleis daugybe dainų ir eilių, akivu
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M*
dvylika,
suvadinę
mokiniu
mi
ta
o
po
tam
atskirta
pagal
di
Pasilinksminimo Klobas isz — Parafijos reikalai prastai
dejus.
2Bu
žinelių, naminis daktaras, juo
nia, tarė: ’ “Nepridera, idant durna grudu.
Mahanoy City Pa. ir kuris atsi eina.
No. 6.Prasižengelifl - Doras Timkai, priežodžei ir pamokinimai
mes, apleidę Dievo žodi, tarnau
kus Jonas Tvardauokas • Ugnh
Pabaigta kava siuneze mai- ir t.t. ir t.t.
bus Panedelio vakara 28 Sep— Lietuvei ne visi sutiki tumėm stalams. Todėl, brolia',
kaime T. . .
25a.
Musu
šutai
teip
guli
ant
szuosia
ant
mulu
arba
antdviKiekviena knyga parsiduos
temberio ant Kajero sales. Yra me užsilaiko.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1*,
iszrinkite isz tarp saves septy
Nagrada už mielaszirdyste
tai pirmutinis balius szimet ir
nis vyrus, gera liudijimą turin racziu vežimėliu po siaurais ke tik už viena doleri.
žmogaus, kaip kriaueziu torijeMeile motinos del eunaus
25e
ežius, pilnus Dvasios Szventos leis lig geležmkeliu ka užyma
kiekviena ypata privalo ateiti
Tas kur pirks nesigailės,
No 8. Musztyne už mergina - G&
pasuti.
Nauji
puikos
ma

Dayton,
Ohio
Darbai
ei
ir
iszminties,
kuriuos,
pastaty
no
4
lig
8
Lenu,
o
isz
czionais
ir praleist linksma vakara prie
Ir skaitymo invales turės.
raftejiagas murinas - Kas kai
puikios orkestrus. Ateikyte na prastai ir pribuvusiam nega sime in ta tarnyste. O mes nuo lig mariu pristovos, isz kur
dos,
gvarantiti
ir
geriausi
Kasztus
nusiuntimo
mes
ap

maldos ir žodžio tarnavimo ne laivai in 2 ai 3 menesius atplau
Įima darbo gauti.
visi. Inžanga 250
luokam. Raszykite ar pirmo
ka pinigas gal pirkti.
— Lietuviu yra didelis bu liausime” Ir patiko ta kalba ke in Europa.
No 9. UszpuoEmaa totorių - Baltai
visam
susirinkimui,
ir
iezrinko
ar
antro meto knyga reikalauBanku padirbtos pleszkes. relis, per ka iezsiranda visokiu Steponą, vyra, pilna tikėjimo Geriausia kava siurczesi in jaujete o skaitymo turėsite per
Szita rudeni parduosim Vaiduiys • Atmokejimus kuningo.
25o.
Mes diibam sunkias ir Itmg ale dabar szuom laik visi spa ir Dvasios Szventos, ir Pilypą, Anglija, II imburga ir Havra, visus metus.
daugiaus vyru ir motoru No 10. Jonas Spekulantas. Križius
vas pleszkes ranku darba. Tu kaini ba kiszeniai tuezti. Skai ir Prokora, ir Nikanora, ir Ti- o menkesne prisiuneze in New
rime teip-gi ir pigesniu plesz timais ne užsijimineja, tiktai mona, ir Parmena, ir Mikalojų York ir San Franchco. Di
negu
visi
kiti sztorai ir f>rieis.upes vielos- Doras Vaikine25o.
kiu. Pleszkes ant poros arkliu po saliunus slankioja ir kitus naujai Žydu tikėjimą priėmusi džiausts 1 ndelis kavos atsibu
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onusugzažinam pinigus jagu ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
nog §25 lig §40 pas:
Antiokijanieti. Tucs pastate na Hamburge, isz kur iszsiun
užkabinėja.
Dievo. Juokai.
25o.
priesz Apasztalus, ir pasinei tineje in vitas dales svieto.
E. Gruber,
nepatinka neužganadinti Notinos
— Merginos labai gražiai de dėjo ant ju rankas”.
12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo,
34 E. Center St. Mali. City Pa. apsiena, per ka Baltruviene
riaus-Iszgydintas Budelis X. Ku(Apaszt. Darb. VI 1-6).
ningaiksztis ir Piemuo.
25o,
@)«I
jau nereikalinga.
Isz augszcziau privestu žo
1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
gNSzItas pulkus ziegorells $3.75
Spaustuvėje “Saules” likosi
istorijos,
$8.00
Frleluek eavo pravarde ir adre.
džiu matome, jog ne patįs
atspaudintos szios koingos:
Mį
Bft 0 prieiueim ant pažiūros jago
201
W.
Center
St.
patiks užmokėk $3.75 ir bus taDel
zobovos.
Carnegie, Pa - Darbai pu Apasztalai eavo valia iezrinko
vo, gvorantlnam ant 20 metu su
1. “Ii landa arba nekaltybe
moteriszku duodam liga lenci&
Kabala su Salamono no
Mahanoy City, Pa. Moroliszka
ale pri ir paskyrė virszminetus septy
geH o su vlru vlrlszka. RaazĮp sėtinai eina mainosia,
Dekavoniu uz geradejiste.
se.
25
suspausta”.
ar nori vlrlszka ar moterlazka.
nis
dijakonus,
bet
patis
tikintie
buviasisz
kitur
darbo
negali
Tikriaases Kabalas su pagialba ka
i' °' FARBEH' 2221 225 DMlt,ra 1
Tas i ra prietelis žmoniu-kuris suteikia “Robertas Velues”.
ji iezrinko juos isz eavo tarpo. szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinegauti.
ziru
23o,
CHICAGO, Į’LL.
Preke 250
Burikla
10o.
su gauje szendienynio vysokio sztamo Medėjus.
— Lietuviu pusėtinas bure Kada vietai darėsi? Neužilgo sze
apsigarsyntoju: Jeigu ajiscrgate liga, tai
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks
lis, tai žinoma ir visokį atsi po Vieszpaties Jėzaus Kristaus aikite pas savo miesto daktara.
2.
Kajimas.
lu.
50o.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka,
randa. Aluti gerai traukia. mirties. Kas vis tai dare? Tik tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu Drūtas Petras
Iszguldimas Sapniu 10 o.
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
Laikratzcziu mažai kas skaito ri Vieszpaties Jėzaus Kristaus iszmintyngi klauskite patarymo garsingo Jonas Nuogalis.
Preke 250
Del losziiuo Teatru.
Specijalisto kuris sugryžo isz
mokiniai-Apasztalai,
kurie, Vokyszko
Naminis pleperis, juokinga drama
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
1000
mastu
pcrkalaus
parduosim
viename atidengime.
10c
man regis, negalėjo ne paklys vysokiu kroniszku ir odos-skutos lygu, 3. Valdam i eris.
Pittsburg, Pa.- Darbai ei ti, ne apsirikti, nes geriau szimtai tuketaneziu pasiliko iszgydintais, Bedalis.
Preke
250
mąstą
tiktai
už
Popiera
del
gromatu.
kai|>-tai jaunu vyru visokios už.siKreczemos
rffii
Gausyte czionai na gerai, ale žmonių da vis
apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
Vieszpaties Jėzaus Kristaus ligos,
Baltas audeklas kuri niekur ne
visoki napuczkai, iszpuolima plauku urnai 4. Valukas isz giirios.
puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
visokio tavoro kaipo: daug yra be darbo.
sustabdinti,
nuo
drugio-malerijos.
Geriause
mokslą, darbus ir tikslą žinojo
Preke 250
Gražesne popiera bu auksuotuom
‘ Ziegoriu, Ziegorelu,
gyduole nuo at pratimo svaiginn- Ant nemuno.
gausite
pigiau
— Lietuviu didelis būrys, ir suprato, negu musu laiku isztyrta
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
Daimantu, Muzikalia- ale ne visi sutikime gyvena.
rodą, žednas, iszsygydins GYRT1BE 5. Ragana, tikras atsitikimas.
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
Visos
jokės
papuosztos
su
puikunigija ir jos paealingi pa prijims
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna prozku Instrumentu,
Puikiausios popieros ant svieto, la
žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit- Kelauninka Joną.
tarėjai. Prieto rods szv. Apasz ce
kiom
karunkelem
po
bai puikei iszmargintos su auksuo
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas
Ant pardavimo.
nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys Vaikinas ir stebuklasPreke250
' tom kvietkom, puikus uždaromas
talae Motiejus ir szv. septyni lių
prisiuneze
per
panevale
iszvyliodami
paskui'
daigtas gvarantintas pagal už Puiki 75 akeriu farma, su
tddurije I už lOo. $1.50
dijakonai buvo isz tikincziuju tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyua 6. Szakinas, nedoras židas, Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- už abrazelis
tuz Kopertos
lOo tuzinas.
mokėta preke. Szlubinei žiedai gerais namais, Brandenville,
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tarpo ir juju pi ežiu iszrinkti, tai užmoka ant sikio no keletą desetku pu.kus apraszimas XVIII amžiniszko iszpardavimo.
Dtaiktai del Kataliką.
isz gryno aukso ir ne brangus, 6 milios in Shenandoah o 7 midoleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
o ne Apasztalu, tccz’aus ne tik tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie- žiuja.
Preke 500
Križelei pastatomi juodi, su zalatita
kas pirks tavora czionais, tai los in Mahanoju. Dasižinokite
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
pas B. Brady, Brandenville ar savo dvaeiszku ypatybių ne a-aszisite
mukele 11 coliu augszozio
50o.
pas:
nesigailės.
7. Istorije apie Patoga kara
Maži križelei del ražanoziu nog lOo.
ba raszykite ant adreso:
nustojo, bet dar ir szventais pa
lię
$2.50
laite Magelona duktere kara
115 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
(M oi) liko. Ka ant to pasakys P. K
Krajavi szkaplierei su juostukem 15c
Kalbame
Lietuvifezkai,
Lenkiszkai,
Slavokiszkai,
Angliszkai
liaus
isz
Neapoliaus
ir
apie
Sk.?
B. Brady,
Kąrmelitinei szkaplerei
15.
(trccuiun)
Žvakes nog 15o ng
40o.
Atekyte o užczedineyte pinygua.
Broadway & So. 8th, Bklyn. New York. Kareivi Petra grafa. Preke 250 ir Vokiszkai.
Toliaue bus.)
R. F. D. No. 2. Ringtown, Pa.
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Dr. J. Fropstei)
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ONION NATIONAL BANK

Pigus Vasarinis Tavoras

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The ©LOBE Store
122 W. Center uli,

Mahanoy City, Pa.

Kaip Kriauczio Pasiūta

GUINAN'S

Vyrsz Puse Milijono

Negirdetinas
rUnmi
Iszpardavimas 13 D loll U

George Miller,
ŽIEMOTAS.

George /Ąiller
113 W. Ceotr? St.
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HARRY B. FRIEDBERG.

