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Netikai sziiliniaiVilniuje
cziojima, arba sodina 3, 5 ir
Sveikatos komisija, apžiurę
net 7 dienoms m tamsu karceri.
jusi visus Vilniaus ezulinius,
Karceris gi turi 3 žingsniu il
Nepaprastas
iszkasimas
Sintautai.
Lietaus ne yra. Ir gal ne
atrado 419 niekam netikusiu;
gumo
ir platumo, plikas grin
Brzežemuosia, Galicijoj, to
(Nanm- ap.). buvo parapi dis ir lubas. Pilnas dulkiu,
greitai lietus pasirodys. Visur
pakaktinai aprūpintu iado 19
mis dienomis ant ukes pono
Kaliįiniu trūksta!
sausuma, visur girrios dega!
14. Vauduo, tinkamas gelti, jos sueiga, apstvartyti naujos meszlu ir szaltas nes jis yra
Krieztupavicziaus, laike arimo
Isz girriu ir balu tvėrėsi debeVyriausioji kalėjimu valdy ir virti esąs tik 70$ szuliniu; bažnyczios statymui. Vietinis apaezioje namo skiepe. Kalinys
iezare bernas molini puodą su ba pranesza, kad visoje R isi- visai netinkamas 15$. Tuojau klebonas kalbėjo žmonėms,
sai, szedien dingsta tos girrios
piningais ant kurio gulėjo joje_esa kaliniame vietų 107 uždaryta 7 szuliniai. Ant kitu kad murine bažniezia daug nau atsidūręs karcery turi vienin
no kirvio ir ugnies. Isz žemes
galva ir kaulai žmogaus. I-z- tukstancziai. Kaliniu gi szie prilipyta kortukes ir ineakyta. dingiau esą statyti. Paskui kai j teliais savo draugias vienoje
ne gali vandenio ižgaut, ypa
rode teip, jog nebaszniukas met, naujiems metams pra kad szeimininkai juos pataisy bėjo ir vietinis vaitas, bet nie keiczioje dvokianeziaja “pa
tingai Pennąylyanijoi, nes toji
raszka“, kitojegi szalto van
mirdamas padėjo puodą su pi eidejus buvo 158 tukstancziai. tu.
kas jo kalbos nesuprato. Pas
žeme kaip koris suknista, van
dens
puodeli ir apie 2į duonos
ningais po galva. Kaip tvirti Tai vien tik tiek kalėjimuose,
kui vėl klebonas kalbėjo, kad
duo upese fszdžiuvo, matomai
Tatarinovo orlaivis.
svaru. Tai tiek teduodama per
na,
žinunai
tai
nebaszninkas
gamta savo tiesu atsako.
o kiek sėdi prie policijos vsls
Žmogeli, ne dejuok,
Juros žinybos akyvaizdoje nesą ko bijoti, kad jiems pa diena valgyti sėdintiems karce
gulėjo tame padeyme suvir ežiuose ir Kareiviu kalėjimuose
sirupineias kad bažnyczia bu
Narsumu apsiginkluok,
padaryti mėginimai su jauno
ry. Veždami in karceri, atima
ezum tris ezimtus metu.
tu kuo-puikiausia ir gražiau
Cholera Rusijoje platinasi o
tai to ežia nepriekaityta!
O jagu nori gerai turėti,
ruso iszradejo Tatarinovo or
isz kalinio visa ka tik jis turi;
ir grasina Lietuvai ir LenkiTuri vogt, pleszt ir apgaudi
Peleda ižgazdino
laivių tu dalyko žinovus už šia. Piningu girdi irgi nedaug tabaka, cukru, valgi juosta szil
jei. Geriaus kad laikytųsi Ru
neti.
Raciborai, Vokietijų. Juo Gudriai policistus priga ganėdino. Jau yra
pradėtas tereikesia.
tuosius skalbinius ir žekesTik kasmet per ketverius
sijoje, nes Lietuvei ir Lankai
kingae atsitikymas atsibuvo
statyti pagal Tatarinovo nuro
vo.
Palieka tik skalbinius ir viražu
metus reikėsią mokėti po 50
daug kencze no rusiezku tiro
Isz Steito Alabama kokis
name malonaus Czarmckio.
tinius drapauue. Isz sukausty
Nesenei Peterburge keli po- dyma orlaivis, kure bus užbaig
nu, ka net cholera pareina. tai dvas. tėvelis Jasiakas sun
Nog kokio tai laiko patemino licietai vede du svarbu po tas kovo menesyje 1909 metu. kap. nuo margo. Kiek pas toju irgi atima juosta, ant ku
kei nusidėjus su mažiuke amojog skiepe, kas tokia iszcziulp litikos prasikaltėliu. Jiems be Jo surengimas nesz 130 tuke- kui reikes mokėti - nepaeake. rios grandinys kabo, Be tos
Rusijoje Cholera, ant Kubos lėliu pabėgo priesz tenaitine
Klebonas susirinkusiems pada juostos visai ir vaikszczioti ne
davo kiauszinius, palikdamas einant, staigu vienas prasikal taneziu rubliu.
gelton-drugis,
Suvienituose valdže, trankosi po apigardas
lukeztus ant vietos. Viena telis nuomotu puola. Parpuo Caro dukters asekuravo vė dar eztai kokius patarimus: galima.
Stekuose sunkus laikai, bet rinkdamas aukas ant bažny
1) reikia iszrinkti isz 7 ukinin
nakti tada jau visi sunkei mie lė ant žemes vartosi, dejuoja,
Tai toks yra karcery gyveni
tos ant 86.250,000
tas viskas praeis o geri laikai ežios Quo Vadise Alb.
ku komitetas, 2) plytinei intai mas! Pagalvokite dabar kokia
gojo, iezgirdo ponas meisteris alpsta. Policistai nežino ka ir
Petersburgas.-Caro
dukters
ateis.
Oi lazdų, o ne auku del to
skiepe baladoyma. Pereitiki’i bedaryti. Sustojo, žiuri ir gal yra asekuravotos daugiau ne syti reikia pasamdyti žemes ir žmogaus gali būti sveikata,
kio dvasiszko tėvelio.
nias jog tai gal vagis insilauže vas kasosi. O gi tik atsigrižta- kaip kitos kokios mergaites 3) plytoms deginti reikia pirk pasėdėjus karcery 5 ar 7 die
Ne vienas ka pamena senus
ti girios.
Ne norėjo duotis pubu- in narna, nuėjo su karabinu in jau kito prasikaltėlio tik kul
nas. Per tas kelias dienas nega
ant svieto, ba kaip laikrasz
laikus ir tika- szilta užpeczki>
Komitetą iszrinko toki, koki Įima nei atsigulti, nei vaikszcziuot likos nudurta.
Jenarolas
Kuropatkinas
ra
skiepą
ir
paleido
szuvi
isz
kur
nie isz tolo blizga. Policistai su czei skelbe tai vyriausioji OI
meilei tame užpeczkije sėdėtu
klebonas patarė. Komiteto pir
szo antra kninga api rus- japo
Plainfield, N. J., Sep. 17.- balsas davėsi girdėt jog net judo, vieni eme vytis, o kiti isi
ga yra asekuravota ant $2.500. minku ir kasierium bus pats czioti, nei sėdėti.
ant tojo triukszmingo svieto nine Kare. Tai mat, nori patai
Už tai jog nenorėjo duotis pa mūras sudrebtjo. Ant valan žioje in juos žiuri. Bet vėl atei
Kartais daktaras vaistus už
000; Tatiana ant ši.250.000 o
kojos ne iszkeltu.
sytie, su plunksna tai, ka su sibueziuot perFrana Mohring,
deles nutilo viskas, nes vos at grįžta, o kur ligonis? O gi jo trecze Giliuką ant $2.500.000. Kelbonas.
raszo, bet felezeriai neduoda.
Ne sugriž tiejei laikai,
kardu pagadyno.
Žmones, užgirdė apie mokės
aaszle, Mrs. Ella Iloppock Ii eigule vela in lova, prasidėjo irgi jau nėra. Greit iszgijo.
Nesulauks ne musu vaikai.
Visa asekuracije yra iždalinta ežius, tuojaus visi kaip bites, In ligonbuti gali greit pakliukos perdurta peiliu ant uli- vela slaptingas baladoymas. Nuliūdę ir tuezcziomis ranko
terp dvideszimts trijų kumpa sujudo, suuže. Vieni sutiko tiktie mirsztantieji.
Ar nori statyt narna.
Politika veidą dydeliu kun Geriauses isz lietuviszku ežios. Motere likos nugabenta Atsikėlė tada antru kartu ir mis turėjo gre't grįžti pae savo niju.
Gaiždaisu klebono iszvadžiojimais ir
kulu, Bryanas, demokratinis kontraktoriu Kazimieras Mile in ligonbuti o nuobrodus jauni paemias tris kaiminus, nuėjo virszininkus.
(Teleziu
pav ) Miestelis ne
Žveriszkas užinuszimas pasirasze nors patis gerai neži
kandidatas aukso kalnus priža viezius, lietuvis, gyvena St. kis likos patalpintas in kaley in skiepą. Kaip-gi ponas meis
didokas.
Valstiecziai,
tyliai, ra
Rugpiuczio 16 d. Czerny- no kuo, kiti gi nepasirasze ir
§ Omske eudege didelis žem
teris persigando, kada tamsiam
dineje ir rojų aut žemes; Taf Cl ar, Pa. Stato medinius, mu ma.
miai
tebe
snaudžia,
nemanyda
dagi
tam
sumanymui
prieszin
darbyetes inrankiu fabrikas. gove 80-ties metu senis užmu
tas ne apsileidže Bryanui,- pri rinius, cimentinius o ir ant vys
Ateivyste ženklivai kampebje paregėjo dvi žiban
mi kuomet-nors isz miego ats
Nuostoliu apie 150 tukstan- sze 18 metu jaunikaiti. Važiuo damies iezsiskirste.
tęs
akis.
Drasei
pirmin
paszau
žada su darbininkais eiti isz ko paiima kontrakta. Yr pi
susimažina.
kelti.
giause pastato.
Senoji Sintautų bažnyczia
ke-o narsumas jojo gausei ežiu. 300 darbininku liko be jant isz miesto kilo tarp juo
vieno. Dievaž visi geri, visi
Washington, Sep. 19.- Ko
-llUL-motn-UDftng ppr f n ūkininku, tebegyvena pagal se
dvieju
ginezas.
8S«ir
kirviu
duonos.
buvo
užmokėtas
ba,
ba
nakti
ateiviu
prietelei. Isztikro
misije atejvistes savo raporte
nukirto jaunikaieziui galva. laika persimainė klebonu. noviszko kurpalio. Apie iszsis
Naujausios Knigos!
nie vagis, kuri suėmė, buvoszlyksztu skaitit api tokius ku
danesza, buk ateivyste in Ame
§ Varezavos apskriezio teis Po tam lavona nurėdė, daik Kiekvienas ju bažnycziaiaukas kirstyma vienasedžiais nei kai
A. Olszewskis, Iszl.
peleda!
dikinius pagyrus. Ne vienas
ryką
ženklivai
susimažino.
Pe
mas
pasmerkė 12 metams ka tus paėmė in vežimą, galva nu rinko o kuomet ta bažnyczia bos nėra. Visi viena giesme gie
3 252 S. Halstead St.
gal ir pr darytu ka gero, jagu
reitam
menesije
August
pribu
torgon
buvusiji Pabianicu po mete in avižas o lavona in gra sudege tai pasiode, kad Sintau da: “mano tėvai, bocziai, praPersijos
revolucija
Chicago; Ill.
kongresas isz drauges darytu
vo
in
czionais
tik
27,783
atei
licmeisteri
Jonina ir stražnika be. Senis suimti s ir visame tu bažnyczia nei viena rublio bocziai taip gyveno ir vieko tu
Persijos
ezachui
vis
labiau
150
gerai su prezidentu. Sunku Airija, kaina
rejo, argi jau man ko truks”?
viu,
prieszais
98,825
pereitam
Kastiuszka
8 metame. Nuteisė
nesama. Ar parapijoms tuomet Szieme, užėjus vasaros kait
ten gera padaryti, kur milionie Labdarybe pirmiaus ir dabar 1907 mete tame paežiam lai pradeda nesisekti. Taurizas juos užtat kap jie užmusze su prisipažino.
jau visas revoliucijonieriu ran
100
Cholera ant gero vieszpa paklausė savo klebono, kur tos roms, neperdaug bus duoneles,
riu rankose kongresas ir visa kaina.
visos aukos. Juk buvo ir dide nes ir javai labai blogai užde
Pasaka apie Adoma ir Jieva. ke. Priežastis yra bedarbe ir kose. J u ten dabar yra dangiau imtąjį darbininką Grizeli Isz
tauje Peterburge.
yaldže vieszpatystes.
ne kam laiku priesz iszrinki 5000. Visi labai gerai apsigink vedee Grizeli už miesto, polic
kaina
100,
Petersburgas.- Visa Eurupa liu^užraezu. Taigi nieko nuosta rejo Vietiniai dvarponiai gro
Del mus ateiviu niekas dau
ma prezidento, bet po tam ti lave, turi 5 armotas, o pati meisteris Joninas szove kelis
vas Ulmeris, g-ne Milžinskie
Petro
Caruso,
kaina
100
jn
dideli pavoju api pasididini baus, kad ir dabar kiti nieko ne, baroniene Renne ir genero
giau ne pasilieka,’ kaip tiktai
kyši
vela
sugrįžimo
tu
visu
ka
kartus
isz
užpakalio
in
ramiai
miestą
labai
stiprais
volais
ap

nebenori
duoti.
ma tosios baisios ligos chole
dyrbt ir paczedžei užsilaikyt.- Pragaro Atgijimas kaina 100 dabar iszplauke in Europa.
las Bronuezas skubinasi nuo
kase. Szachas jau seniai nu einanti Grizeli, o kuome jis ros. Pereita petnyczia pagal
Jagu L’etuvei ne moka užlai Reyoliucijcs Žmones, kai
miszku atsikratyti. Paskuti
Vilniaus
gubernijos
kale
parpu-le,
tai
tuomet,
in
jin
siuntė savo kariumene paimti
200
niais trimis vasaros metaismisz
randaviszka raportą tai mieste
kyti politikos bažnytines, tai na.
Sumusze pnstora su
jimasta miestą, bet kareiviai bijojo szove Kastiuszka ir jin primų Petersburge numirė 115 ypatų
ku pardavimas dasieke tokio
ka gali iszmanyti api politika
botagu.
Kaliniu gyvenimas teip sun laipsnio, kad rastai ir smulkus
eiti
in miestą ir visa laika sto sze. Joninas pirmiau buvo o kone 200 serga.
Suvienytu Steitu ? O jagu tik
Alexander, Iowa.- Poni Bo
kus, kad negalima ir apsakyti. pagaliai neperstoja plauke Mi
vėjo szale miesto. Dabar gi ne Rygos kalėjimo yirezininku ir
Kazarmeee apsirgo suvir- Negana to kad kaliniai turi nijos upes in Prusus. Reikia at
riem amerikonam gerai, tai ir
nitą Swartzenberg ant uliezios
ateižemejo
baisiai
biauriu
kali
seniai Taurizo revoliucijonie
szum ketuii szimtai Žalnierių.
mum bus gerai. Priesz veje ne
sumusze botagu pastorių Chas.
minti, kad, czionykezcziai vals
Vyras gali niuszti savo
nai ieznetycziu iszejo isz mies niu priepaupimu. Būdamas Pa Subatoje numirė 126 ypatos o pusbadžiu stipti džiūti mažute tiecziai nuosavu miezku netu
papusime ir pakaju turėsime.
H. Wartena, kuris ėjo drauge
je
pridulkėtoje
kamaroje
bet
bianiezu
policmeisteriu
irgi
paezia
ri, o reikalingus kurui ir trio
su savo paezia. Motere likos to ir smarkiai ta kariumene su baisiai spaudės ir pleszes gy 265 nauju ligoniu atsirado.
Chicago.“
Vyras
gali
musz
— Toliaus telegramai vely dar ir gyvybe dažnai esti pavo bu statymui rastus perkasi nuo
Kaip naujause žine ateina
aresztavota o ant policijos tei- musze. Szacho kareiviu yra ventojus.
bam laike skelbe buk mieste juje. Kamaros daugiausia vie ponu. Isz ko žmones triobas
isz Lietuvos, tai apims valdže ti savo paezia kada jam patin synosi, buk del to sumusze pas apie 800 užmusztu ir sužeūtu,
randasi suvirszum penki szitp nuoles, 5 žingsniai ilgumo, 3 statys, kaip miezko pritruks?
ka
jago
yra
paeziuoti
ir
me
Szachas,
sužinojęs
apie
tai,
la

Vilniaus vyskupystes, vikaras
toriu, jog tasai kada sutikda
tai ligoniu, per ka randas ture platumo, ir apie 8| pėdu augsz Ponai insitaiso sau puikius ru
Per jūres susikalba
apasztalinis Kun. Kazimieras kas jin nog to ne gali sulai vo jaja ant uliezios, tai nuola bai nusiminė, Norejc pasisko
jo atydaryt dvi naujės ligonbu tumo. Dažnai jose sėdi po tre mus, o darbininku-kaimiecziu
linti Europos valstybėse pini
Skaitytojai gal bus girdeje tęs.
Michalkeyiczius, džekonas isz kyt ” teip iszsitare Poni Roza tos jaja paniekindavo.
jetą Kaliniu. Dažnai atsitinka gyvenimas daug blogesnis, ne
liję Niznaleke isz po No. 8500
gu, bet niekur negavo.
kad iezrastas toks telefonas,
Minsko.
Ministers Stolypinas su pre kad tarp sveikųjų buna sergan gu pono karvių ar arkliu tyar
Exchange Ave. isz Chicago, Szaudimns in balomis
kuriuo galima susikalbėti visai fetu palicijos Jenerolu Dracz
tai. Mokytoja gavome lietuvi,
Grįžta adgal in Turkija
ežiu visokiomis limpancziomis o valscziaus raeztininkas pose
kada
abudu
likosi
paszaukti
czewskiu
atsilankineje
be
bai
be
vėlos
(drato).
Sziomis
die

Washington,
D.
C.Ameri- Jau no daugelio metu szelTurkijon kasdien grižta dau
m po ligonbutes ir klausine ligomis, kaip antai: niežais, novei-rusas.j
pe ir szelpe mokslaeivius, nes piiesz sudže Lautry už nepri koniszki aficierai artilerijos už gybe senosios valdžios prieszv, nomis viens vokiecziu moksliu je ligoniu kaip juos prižiūri džiova, sipiliu, ir t. t. Prie
gulinti
apsieyma
terp
poros.
ežius
iezvažiavo
garlaiviu
in
Sintautai.
pora menesiu ketina daryt bau
kur jiejei yra? Kokia nauda
neje. Tas labai Lzvere didele lango stovėti uždrausta tur
kurie buvo iiztremti ir gyve
(Naumiesczio pay. Suv.
turi visuomene isz tuja moks- Abudu likos aresztavoti per dinimus szovima in balomis. na kitose szalyse. Juos iszkil- Atlantikos vandenyną (taip va intekme ant žmonių, kurie ne būt dėlto, kad kaliniai grynu
binasi jūres per kurias mums palauje szlovint juos, už juju
gub). Sztai koks atsitikimas
Vokiszkas randas jau pana
laeiviu? Argai tiejei mokslą praejnanti policijanta kada vy
oru nepasinaudotu. Yra du fe
mingai sutinka žmonių minios
eivei vadinasi, ka isz gimnazi ras savo paeze gerai apdaužė. szius bandinimus’ dare ant po kehasdeszimtis tukstancziu reikia in Amerika važiuoti), rūpestingumąterp nelaimingu. leczrei, bet tik ne gydymui, o buvo ežia rugpiuczio 15 d.
Vienas jaunikaitis buvo in
jų pavaro už blogus pasielgy- Gilukis dvieju sziaucziu. 5,000 pėdu augszczio ir tvirti ir daugiau. D. r žada pagrįžti beveik vidurkelyj tarpNcw Yor Laikraszczei užmetineje vir taip sau, kad galima butu pa
ko
ir
Anglijos
ir
isz
ten
pradė

szininkams
apsileidimą
jog
isz
pykęs
ant vaikino ir pasirižo
na
jog
in
balomis
ne
galima
pa
mus? Tokiu niekas ne privalo
Limoges, Ind.-Nepaprastas
in Turkija apie 200 tukstan jo telegrafuoti in Anglija ir in pradžių ne dare jokiu užbėgi sakyti, kad yra felezerei. Vie anam atmonyti. Na ir atmoni
szelpt, tegul veluk ymasi prie gilukis patiko du szaucziu, ku taikint.
nas ju Sorokinas, tai buvęs ka
ežiu tokiu-pat isztremtuju.
Amerika, klausdamas koks ten mu ant choleros, norints gana
jo. Sutiko viena garsu visoj
Bandinimai amerikoniszki
ranku darbo! Kožnas doras rie ne tikėtinai pasiliko turtin
Turkijos armėnu revoliucijo pas juos oras. Jam irgi tokiu gerai žinojo jog toji grasina vi Įėjimo sargas, o antras Dirni- apygardoj pesztuka, davė
ketina
atsibut
fortesoje
Oma

jaunikaitis,- godus mokslo, o gaiš spasabe.
szovas, virezininko giminaitis,
nieriu partija iszleido atsiszau- pat budu atsake ir isz Ameri visai Roeijai.
anam degtines buteliuką, o
turintis vidutinei turtingus te
Darbininkai kasė gilu skle ha.
Vokietije, Austrije, Skandi teip pat be jokio mokslo. Jie
kima, kuriame reikalauja, kad kos ir isz Anglijos.Nuo to gar
tas, net nei nepažįstamam žmo
vus, pradeda ir baigė mokslą, pa, name kuriame giveno abu
navije ir kitos vieszpatistes ku žymi netik tuo, kad savo darbo
armėnams butu sugražinta vi
o jagu ir tėvai be leisdami sū du eziauczei ir užtiko geležine Gyvas kūdikis pelenuosią. sa žeme, kuria kadantais sulto laivio, kur buvo tas moksliu riuos kaiminauje su Rosije, pas nesupranta, bet dar ir žodžiais. gui kirto su peiliu in galva
taip, kad intariamas jo “prie
ežius su savo be veliu telegrafu late stacijes ant rubežiu idant
New York,- Jonas Morrick
neli in mokslą insiskolina, tai ekryne kuriuoje radosi suvir
no valdžia nuo armėnu yra pae iki Niujorkui buvo 1400 vare užbėgt parsiplatinimui chole. Jie serganezius iszjuokia: nerei szas” kniupszczias parvirto, ir
geras sūnūs pabaigiąs mokslą szum penki szimtai auksiniu szluosztintojas ulicziu kada mus. Tame atsiszaukime tarp
kejo girdi, bunatvoties, užmu kažin ar pasitaisys, gal ir nu
ne užmirezta api tėvus. Pinin piningu ant kuriu radosi pa isztusztinejo baczka su pele kito pasakyta, kad “armėnai tu. o in Anglija 2100 ir visgi ros in juju sklipus.
szineti,
vogti, tai nebūtumėt mirs.
Kaip mena tai, ateinanezia
gai ižduoti ant mokslo vai veikslas vieno isz francuziszku nais užtiko skrinuteje gyva ku iezkovojo sau laisve krauju to susikalbėjo. Isz Anglijos in gar
ežia
pakliuvę,
ir 1.1. Pasakė
Nemakszczini.
kams, yra tai. skole užtraukta karalių. Skrine darbininkai in diki vos pora adynu senumo. del krauju ta laisve ir ginama laivi telegrama ėjusi 3 valan vasara ba arsziau bus ne kaip tai duoda ligoniui vaistu. Tik
(Ras. pav.). Sztai kokia kai
das.
dabar,
jago
nesistengs
užbėgt
Palicmonas
Dowling
paszau
no tėvu ir dorus vaikai priva teike sziaucziams, kaipo juju
nuostabu kad nuo visu ligu-ar ba vartoja pas mus smulkieji
busianti”.
taijai pavetrai.
lo tėvams atiduoti su palau locnaste. Rynkejai senoviszku kias vežimą nugabeno kūdiki
tai butu galvos sopėjimas ar dvarininkai ir daugelis turtin
kiu. Jau davėsi pažint tiejei piningu davinėjo sziaucziams in Bellevne ligonbute.
Turikijos sultonas serga. Kokis metus Lenkijoje.
Pavogė lai va.
pilvo uždegimas-duoda vieno gesniųjų valstiecziu “Jak dzin
mokslaeivei, katrie gavo pa- $5.000 už senus piningus nes
Sultono sveikata silpsta; nuo
Petersburgas.-Banda apsi dus vai tus; gydytojo kitaip ne audra paskudzisie! Tam na
Kalicsoje ir Plockoje guber
szelpa ant baigymo mokslo. tieje ne sutiko ant juju ineszi
kurio laiko jie nemiega. Jo už puikei viskas užderėjo; Varsza ginklavusiu plesziku, užpuolė matyti nematysi jeigu jam ne stole samardalet plepetuje, per
Ne vienas api geradejus ne no mo.
eilaikymas toks keistas kad ga vineje, Kiekckoje, Lubelsko. ant randaviszko laivo Nade paraszysi kad esi susirgęs. Pa dykuly kreci: pojekalim do
“Pirmyn”.
kosciola, wszystkie žurnale za
ri žinot, o ir savo tautos ižsižaDarbas
del
6,000
Populu riszkai mokslisz- Įima pamanyt, jog jis sumiezi je, Lomžinskoje, Piotrkovsko sza; kerszino lai vorams atemi raižius praszymatik po 5 ar 6 palone, ks'ądz z fistula na glo
da. Po teisybei, su keleis nike
darbininku.
kas literatiszkas laikrasz- ma gavės. Turkijos valdono je ir Radomskoje gubernijose, mu gyvaszcziu jagu juos ne dienu gydytojas szaukia apžiu vie, z pasternakiem w ręku eileis, ka ant kokio apvaikszczio
ymo sumeta, tai vos galėtu • Pittsburg, Pa.- Panedeli tis, iszeina kas ketvergas vieta užima mirusio Maclimu vidutinei užderėjo, Siedlecko- dastatys in Finlandija. Kada reti. Su nuteistaisiais in kator lindrowal msza, a panny w
do Dennato-paczios sūnūs, ku je ir Suvalkineje gub. ne kas jau radosi netoli vietos, pri ga, ypacz palitiszkais elgiasi la lewatywy ubrawszysie-dyarn
vienus pietus suvalgyt. Kas pradėjo dirbt Homestead Steel Minersville, Pa.
Iszleldžep.
J
M
Jasiunigaiksztie Sabbach-edin, j> u metelis antpaeeliu ant geru lau plauke arti kraszto, liepe vi bai bjauriai, Dažnai užraezo pa spiewali, a klawicymbry jak
Works
ir
Carnegie
Steel
Co.,
nori mokytys, tegul pirma už
sidirba o ir dyrbdamas tegul per ka dūri užsiėmimą szeszi leviczlus ir Co. kasztuoja naturkiu komitete turis didele ku užderėjo pusėtinai, ant szva siems laivoriams inlipti in bauda, kaip antai: uždraudžia glosno grali”.. Paimta isz gy
mokynasi, ypatingai • czion tukstanezei darbininku. Priek ant meto 81.50. Adresas. intekme. lldir-kios-ke veikia keeniu menkesni negu vyduti luotele ir leistis ant mariu. kelioms dienomis sanvaitems vos kalbos.
jaunaturkiams pavesta kariu nei. Bulves szimet visur užde Pleszikai su laivu nuplaukė naudoties daktaro pagelba,
J. M Jasiuleviczius.
Amerike,-gali dirbti ir moky tam da ketina kelioleka fabri
rėjo.
toliaus.
Box 6.
Minersville Pa. mene.
uždraudžia kelioms pasivaiksz (Daugiaus ant 4-to puslapio.)
ku pradėti dirbt.
tis.

Kas girdėt ?

Jagu žmogus nenužiuretas
per visuomene teisinasi isz sa
vo klaidu, tai gal ir pasisektu
ižsiteiset, nes jagu kokis “bravicieris” ekskuzavojesi ir da
kitus kaltina, tai jau tokiam
stokas ne vieno, nes keliu szulu. .Mat non del visu akis užmuilyti ir uždraust, kad ne ne
cyptelėtu. O-ho, tai jau per
daug tokia varle puczesi ir
kaip rodos turės plyszt!

Isz Amerikos.

Baisios eksplozijos
dinamito
Windsor, Mo. Sep. 17 Ketu
rios ypatos likos užmusztos o
suvirszum dvideszimts likos
pažeisti per eksplozije vagono
dinamito ant stacijos Missouri,
Kansas & Texas Railroad. Ex
plozije staigai pasidarė be jo
kios priežastes; padare skyle
apie 16 pėdu gylio; isznesze in
padanges kelioleka vagonu ir
kone puse stacijos. Drūtis eks
plozijos davėsi jaust penkesde
szimts miliu tolumo.
L'žmusztieje yra: F. Yates,
agentas stacijos, Dee Hale pagialbininkas nežinomas valka
ta ir freitmonas. Bledes eks
plozije padare ant 75 tukstan
ežiu doleriu.
Ashland, Wis. ».Sep. 17 Dirbtuvėje dinamito Atlantic
Dynimite Co., eksplodavojo jo
2,300 svaiu dynamito. Du
darbininkai likos užmuszti ir
keli mirtinai pažeisti.

Isz visu szalu

ISZ BOSUOS, LIE*
TU VOS IR LEN
KIJOS.

Isz Liotuvos,

— Ne estui mano sunum’ da Jonas pataisė ir pagerino
asz ne turiu sunaus. Lauk su kokia tenais klaida padaryta
tavim isz mano akiu!- szauke per viriausia mekanika, iszra
dyms svarbios maszinos, likos
uu didžiausiu užpikymu.
Ne praszimai pacz'os ir dūk už tai pakialtas • ant didesnio
terš nieko ne pagialbejo. Te dinsto. Visaip iszbandinejo
Izgasdins.
vo paetanavijimo ne galėjo per Milskie jauna mekanika ir nuo
.
—
Ar
tu
Juozai nuezovei
mainyt. Su keiksmu iszejo Ka latos pakelinejo jin augeztin.
Iszejna kas Utarninka ir Petnicza .
norint,
zujki
?
Ponas Mdekis turėjo duktė
rolus isz pakajaus tėvo o nusi
PRENUMERATA KASZTUOJE!
— Nenuszoviau nes viena
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 davė pas motina. Motina jin re, vienturte, už kuria szirdie
smertelnai
ižgasdinau.
ant puses meto
1,25 linksmino ir priepirinejo idant Jono pradėjo greicziau plakt,
Kokis tai palokas,
ant ketverczio meto 65
sav pasijeszkotu kokio užeie nes ne be josios žinios.
Ne lietuvnykas,
EUROPA—Rosije
$3,50
Boba ne vyras.
Karta atėjo Jonas pas Mils
Angliję ir Szkotije 15 sh mimo o jago po kokiam laikui
la
galva
gavo svaiguli,
— Ar ponas esi gaspa
Prusus
15 mi sugrįžtu pssitaises ir doresnių ki ir nedristanezei paprasze
Tai norėjo nuverst stritkari. dorium namo? noretau pakai
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda” žmogum tai gal tėvas atsileis josios rankos ir szirdi. I‘z pra
Padėjo akmeniu,
bet ape svarbu reikalą.
AMEHIKE ANT METO..................
$1,00 ir duosis pe>-eipraszit.
džios Mdekie mistino jog inži
Ant abieju, relių. *
ANGLIJĘ...... ................ ....... .................. 7 eh
— Tai nevos te p, nes mano
—
Asz
ne
noriu
jojo
atleimerius
staigai
papaiko,jog
per
7-1US08.............. ..................................... .. ...... 7 m,
Ir kad breksmonas ne butu pati iezejo in mieeta o a°z
MObSlJE..... -.........................................
(1,50
dymo. Tėvas nori isz manias augsztai paezoko. Vietoje atsa
susižiurejas,
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA padaryt latre, tai tegul iezsipil kymo Jonas padavė
Milskini Butu keli žmonis o ir pats žai nieko ne žinau.
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
A9IERIXE..... -............................................. 1. (3,00 do jojo velinimas!
popieras ir planus svatbio isz
dulius apturejas.
ROSSIJE------- .......------ ...----- ----------------- (4,5O
Teisingas kūdikis.
—
Sunau!
ka
kalbi,
persi
radimo ir nuėjo namon. Ta pa
ANGLIJOJ................................. .................... . 10 sh
Pats pabėgo,
—
Praeziu tetos, kiek Ma
gandus paezauke motina. Bu ti vakara atsibuvo namie Mils
Priek tam pilnai užsimokeja
Bet pasislėpt ne galsjo;
tuzalis turėjo metu?
kie
iezmanum
ir
pamielink
api
kio
barnis
ir
karsztoe
kalbos
ekaititojei, kas metas aplaiko
Konstabelei nutveri
— Devinis ezimtue,-mano
mane, kuri nuolatos tav vėlino terp tėvo osdukters, nes pana
dovana puiku Kalendori.
In cipe padavi".
vaikei'.
gerai, da asz nenustojau būti Viktorije, staezei pasakė tėvui
Pastati 600 ant belos,
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
— O kiek tu tetule turi me
jos iszeis už pono Jono arba
PA. POST OFFICE, AS SECOND tavo motina
Lig prasidės proves.
tu.
CLASS MAIL MATTER. : : ; ; ;
Vietoje atsakyt, paėmė moti už nieko. Milskie geide del sa
— Trisdeezitnts penkis.
nos ranka, prispaudė prie lu vo dukters turtingesnig žento,
— Tai Petras melavo ar ne
o kad iszradimas jauno inžinie
pu mierije atsisveikinimo.
Klubas užsidėjo,
ž'nojo, ba turėjo klaida apie
— Sveikinu jus!-isztare ir riaus buvo labai ’svarbus ir di
Po 10 centu sudėjo;
865 metu. Mat jisai kali ėjo
deles verties, ant galo szirdin
norėjo iszeit...
Mat ant klubo reikalu
jog
tėtuli esi sena kaip Matu
Nelaiminga motina mėtėsi gas tevelia permaine savo nuo O ant pragerymo po puse do
zeis.
‘
mone
api
Joną.
ant jojo kaklo su verksmu...
leriu.
Buvo jisai studentu ir vadyTeip tai vargingas Jonas
— Pasitaisyk! bukie vela
Ar ne puiki pradže,
Ne teip smarkoj.
noei Jonas Krynskae. Kaipo geru, pabažnu ir darbszum Krinskas pasiliko žentu turtin
Teip buna ir visame;
—
Viena
boba nuneezi par
eierata užsilaikė no likusio tur žmogum.
go Milskio ir pus-locnininkas
Mat be girtavimo ne jomarduot pieną in krepaste ir ižgir
telio pakol nebaigė mokslą sa
Karolus užpykiae žiurėjo in fabriko, b atejteje vienatiniu
kas,
vo mieeielije o su tuom ir pasi žeme.
inpedin milžiniszko turto po Be girtavimo buna niekas. do szuvi iez ai motos, jog net
pritup’,
baigė jojo piningai lig paskuti
— Ar rai dabar turiu tai pa smertei jojo uoszvio.
Ant tokios pradžios daug ausi
— Kas tai? paklausė drėbė
niam skatikui. Po tam inetojo daryt?- atsake su kartumu,Po medeliu kur gulėjo viso
renka,
in augezteene mokslaine moky dabar, kada tėvas mane antru kiu dovanu, sėdėjo ponas Mile Ba yra gert, tai vyruti kožnam dama.
— Tai saules nusileidimą
tis ant mekaniko, nes ne ture kartu iszgujo iez namu? Ne, kie su paeze o teip-gi ir ponas
patinka!
jo ant to funduezo tik gera pa- prie to jau ne turiu akvatoe! Jonas su savo prcziule, o prie Tai vyruti ne szposas, po puse žalnieris apgarsino.
juju kojų bovinosi jaunas inži
— Tai rots divai ba pae
liudinima savo profesoriaus.
Tame motina rodos inkvepta nierius su mažum ezunelu. Te
dolerio,
mus niekados eauli eu tokiu
Nes Lvave patiko jin kitaip per dangų mislia nuėmė nog ea vai ir diedukas su bobuke
Ant ko? Ant pragerymo.
trenksmu nenusileidineje.
ne kaip sav mielino. Nog ryto vo kaklo lenciugeli ant kuriuo džiaugėsi isz mažo ezpoeiuinko.
Klubas gatavas,
Mantini boba ir labai
lig vakarui bėgiojo po uliczes kabojo medalikas Szv. Szir Ant kart Jonas pakele galva
Tik da ne padrutytas.
preziedi
jieezkodamas norints kokio už dies ir užkabino ant jojo kak ir dirstelėjo in tamsuma nak
Reike vyruti pradėt,
ties.
— Nuvej oviense b:znierie
eiemimo, bet niekur ne rado. lo. tardama:
Reike krauja praliet!
— Jago Dievas duos, tai
in eztora drauge eu psezia. ba
Be piningu ir pastoges, vai
— Ne turiu kitokio spasa ateitis musu milemo sunelaus
Na ir pradėjo drutyt,
kiojoei po uliczes be jokio už bo iszgelbejimo tavias kaip bus geresne ne kaip jojo tėvo. Vieni kitiems galvas daužyt! jiam nuolatos galva krmte kad
siėmimo, nog dvieju dienu nie paduoti tave po apgloba tojo
— Norėjau ne karta jau ta O ka? Ar nepuiki pradže pirktu skribele
— Pat’: Aez Dž:anune imsu
ko burnoje ne turėjo ir ne ži medaliko, tegul jisai tave sergs ves klaust, mano tnilemas, ar Ar ne girtavimas kaltas tame?
ana skribele usz IGdoleriu.
nojo kas su juom atsitiks ant ti nog vis-: blogo, o asz ne nūs niekad ne dažinojai api jauna
Kožna pradže sunki yra,
— Pate prisikiszias j rie su
tolaus.
tošių melstis už tave. Prižadėk žmogų, kuris tave suszelpe, ka Ant kožnos pradžios smegenis
sies sako bobai eznabžda;-Bi
— Ne nupuolinek ant dya mad jog nepalausi neeziot szita da da buvai studentu?
byra!
— Padariau vieką kas buvo
jok tu Dievo tokis szlektas
sios, mano draugai, neprivalai medalika niekad.
Parapije tvėrė,
mano galibeje, iezsiuncziau ap
laikas: o asz daugiau ne turu
rugot nes turekie vilti.
Karolus eueigraudinias la garsinimus in didesnius mies
Ka daugiause gere;
prie saves kaip tiktai 10 dole
Tanie atėjo jam naudinga bai, prižadėjo jog medalika vis tue o ir in užrubež', nee niekas
Veseile turi,
riu.
o ir namieje ne cento nesi
mislis. Sieke in keszeniu, isze neszios, po tam isztruko isz neateiszauke. Po teisybei atei
Gere, ant niek ne žiuri
randa.
me iez masznoe tiis deszimts motyniszko glėbio, iszbego szauke vienas, nes buvo tai ko
Kūdikis už gema,
kis apgavikas, kaip paskui da
molines bumaszKas paaav<>
— Pati; Tai tiek to Džianu
aut uliuziOS.
Arielkos ir alaus payma!
žinojau.
eistebejusiam studentui.
ti. Jagu liksiesi skolingu tai
*
*
*
Ant
ezermeniu
ne
dovanoje.
— Gal tavo tieje visi pajiesz
— Ne pykie ponas ant ma
imsu anaja kita skribele uez
koymai
yra ant niek,- atsilie Gere visi, verke ir dejuoje, 20 doleriu.
Nog
to
laiko
vela
praslinko
nias, jog duodu tav szita. Pi
In veczius pas ka nueina,
ningai prisiduos tuom kart del keli metai. Namiszkiems buvo pe ponas Milskis.- Gal nelai
Kaip kiaules girti pareina!
mingas
kur
dingo
arba
numi
apmaltzinimo tavo svarbiau rustai uždrausta kada norints
Marokko.
Tai vyruti kur apszvieta,
siu reikalavimu, o po tam: iszkalbet varda Karoliaus, o mo re. Szkada jo!
Pas Lietuvius del apszvietos
Sziaurvakarineje Afrikoje
(Toliaus bus.
ateis laikas, ateis rodą. Nesi tina kelis kartus driso kalbėt
ne yra vieta.
yra maža arabu valstybėje Ma
api jin priesz tęva, nes tasai
rūpink I
*
*
*
rokko. Y'ra tai szalis per pus
Vargszas paraudonavo neno atkirsdavo jai:
Paskubinkite nusipirkt
kalnuose, per pus lygumuose.
Vyrai!
Kad
jus
kvaraba,
—
Ka
tu
man
api
jin
kalbi?
rais. Ne mislino ilgai ir paėmė
tabai puike isztorie po vardu:
Ar-gi tai tokia zoboya gera? Lygumuose žeme derlinga ir
paduotus piningus su szirdin- Karolus, tai jau ne mano su
oras gan smagus ir drėgnas, o
Piningu mažai turite,
nūs! Jisai jau numirė del mus,
ga padekavone.
kalnuose tik nuogos uolos oras
O
alų
kaip
verszei
gerete!
— Tegul tav Dievas gausei ne noriu api jin suvis žinot.
gi
vietomis labai kareztae ir sau
PRIETIKIAI
C
IRANO
DeBERGERAC,
Žinote
kad
vargai,
Matydama
jog
tėvas
nesi
už tai isznagradina. Ejei ponas
jas. Žemeje ežia yra daugybe
Uždyrbate suvis mažai;
mielaszirdingas,- ir nupuolė duos prasikalbet, nutilo varg
Verte lai Frncnihiko
KUN. IAB. M. Jl'ODYSZlCS.
Ir ta pati uždarbi praleldžete, geležų s vario, gyvojo sidabro,
aszara ant paduotu bumaezku. eze, nes savo maldosia | nuola
Ant juodos valandos ne pai ezvino, druskos, anglių dagi
— Et, ka tai teip daug be- tos varda jojo primindavo.
Pasiskubynkite nusipirkt, o
sidabro ir aukso Kur oras
sote!
davot,- iszsikalbejo Karolius.
gausite tiktai pas Iždaveje
*
#
*
daugiau litingas, ten auga dau
Sztai
vienoje
stuboje,
— Ar galiu norints už
tosios kningos po adresu:
gibe
visokiu karsztu szaliu
Ne
Atėjo
puiki
szvente
Užgimi
pamenu
kokioje,
D. T. Boczkauskas,
klaust pono pravarde? Gal ka
medžiu
vaisiu ir sziaip augme
mo
Kristaus
arba
Kalėdos.
Na
Po
pedei
geri
ir
dainavo,
Mahanoy City, Pa.
da busiu padėjime atyduot tav
nu. Yra taipogi daugybe ir vi
mie pono Audeklaiczio apej
Net svaiguli gavo.
Piningus $2 siuskite Retuos piningus...
tinejo taja szvente paprastinai, gistravotoja gromatoje, ar per O ka be musztyniu ne apsiėjo, šokiu naminiu gyvuliu ir žve
— Ne nemislink api tai...
Ant pagalos smaugktis pra riu. Gyventoju yra apie 20 mi
kaip ir kituose metuosia, nes “Money Order” kuri nupirkite
nes pasakysiu tav atvirai, jog
lijonu. Kailangi szahs savo pri
dėjo;
tuom kart labai liūdnai. Pate ant pacztc, in prasta gromata
esmių niekszas, o geriau bus
Audeklaitie jau pradejonupuo tadakite ir prisunskit.
Sztai vežimas su skambalais at gimtais turtais labai turtinga,
jago ne žinosi mano pravardes.
tai rodos ir žmones turėtu būti
va’ževo,
linet ant sveikatos. Tas buvo
Pasakias tai, užmokėjo ro
Visus kareivius alinius in jin joje laimingi. Tuotarpu teip
priežrste nuludimo visos szei
kunda ir iezejo szvilpaudamas
iino M—
nėra. Žmones labai tamsus, o
supakavo
miuos.
labai linksmu isz savo darbo.
Ir in szaltoja cipe nugabeno. ju sultanas (karalius) baisiai
Ne susilaikikime tam pa
Studentas teipgi apleido res
WIENATINIS Burdingierei piningu turėjo, juos spaudžia. Taip, sultonas
ežiam name ilgai, eisime su t (t
tauracije su linksmu veidu.
J
SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
Tai tuojaus bausme užsimo ima sau deszimta dali viso žem
milemu ekaititojum in kita na
Aplaikiti piningai nog KoroSUGAR NOTCH, PA.
darbiu pelno, o ka nepaima sul
kėjo.
ma, kuriame teip-gi apeitineje
Įaus tikrai buvo pradže jojo
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mess
Burdingbosei piningu ne tu tonas, tai nupleszia jo czinau
szvente Kalėdų. Noriu supa Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de'
gyvenimo.
nikai. Beto dar ir sz aip yra
re jo,
žint su szeimina turtingesne, žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
su milžiniszkaisstiklais, szaitum alum
daugibe visokiu moKescziu,
III.
Tai
tik
už
gaspadine
užmo

viena iez gyventoju dideeniu limas
arielkom ir pujkeis cygarais. Pliektam
muitu ir t. t. Mokyklų ten ma
kėjo,
mieetu.
Tam
name,
galima
ma
parduoda SZIPKORTES ii
Nog to laiko praslinko ke< siuncze piningus in visas dalei
žair tos visai netikusios.' Ka
Doleriu 10 padėjo.
lioleka metu. Ant krautuves tyt turtingumą. Ponas Ado
b svieto grejtai.
Mat, be gaspadynes sunku daugi ten tokia netikusi tvar
pono Audeklaiczio randasi mas Milskie, locninmkae fabri
PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt
ka, tai kitos valstijos kiezasi
būti,
ko
ir
namo,
gali
naudot
gerai
naujas paraezas, ba visa savo
in marckiecziu reikalus ir
Jog reike valgi pagamyti.
andeli pavede vyrui vyriausios savo turtą ba ant to jam iezten
kiek gale lamas naudojasi ju
Kada boselis savo atsėdės,
savo dukters, idant paskutines ka. Fabrikas jam atnesza di^įe Puikiausia
Per ta laika pasilsi turės
tamsumu. Taip neseniai Euro
dienas savo gyvenimo praleis lūs uždarbius, o žentas jojo Jo delužeiga
Lietuviu!
Ir veleid žiaugtis galės
pos valstijos supjudė sulotna
nas, stojosi jojo draugas ir da
tu tikumoje.
F
t
svetingiauAbdul-Azisa eu jo broliu Mu
AKarolus?... Praleidęs vi baigė savo patentą ant gėrės sias priėmimas
sus piningus ir ne suradęs sav nio iszdirbimo plien.
■ lel visu kur ra
NAUJA KNYGA lai-Gafidu. Mulai-Gafidas no
rejo atimt nuo jo sostą, tode
Mes jau susipažinom su žen kite gardia Arielkele
atsakanczio užsiėmimo, sugrąžo
Aiu ir Cigaru. Tęip-gi
lei surinko tuos, kurie buvo
tu pono Milskio, yra juom Jo <ale
namon.
del zobovu ir t. t,
neužganėdinti Abdul Aziso
— Gal tėvas tik sav ezposa nas Krinskae, tasai vargingas
K.
Konevvko
yaldymu,
ir sumusze ežio pasta
studentas,
kuri
Karolus
Audek
Seno
Ir
Naujo
Instatimo
su
Paveikslais.
vo isz manias kada iszvare isz
namu,- pamielino sav Karo laitis suszelpe kitados ir iszgial 98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA. Yra tai pirmutine knyga lietuviszki rojo kariumene. Sumusztasis
lūs.- Žinoma, turėsiu nudavi bėjo nog bado.
su teip puikeie paveikslais, padirbto! sultonas Abdul-Azisas pabe
Pabaigęs savo mokslą inžen
per europinus artistus. Puiki popieti go, bet kaip girdėtis vėl ren
net pakutavojenti grieszninka,
Aiszkus drukas. Didelo formato.
gia nauja kariumene ir mano
tegul buna kas nor, bet eemu ge in fabriką pono Milskio.
408 W. MAHANOY AVĖ.
Kožnas gėrėsis katras taja knygi
MAHANOY
CITY,
PA.
Džiaugėsi jog rado užtikrinta
jojo sunum.
nusipirks. Norint daug kaszto ant toliau kovoti eu broliu Abdul
Vienok pabludo, ba tėvas būvi ir iezsigialbejima nog ba PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU iszdavistes tosios knygos padėjome Azisa palaike prancūzu vai
vienok pastanavijom
džia o Mulai-G.fida vokiecziu
suvis ne norėjo pryimt sūneli do. Nes akis pono Milskio aty
WHOLESALE.
Taigi dabar prancūzu valdiniu
Pristato visokius gėrimus del sain namus, Kada panevali spy denge jame naudingumą ir
lunyku ant pikniku, balu, krikTeipos-gi turime visokiu dvasiszku kai vaikfzczioja, tartum žeme
resi pasilikt namie, tėvas iszva tinkuma jojo darbuosis, jog
sztynu alų, porteri, vynus, ariel Bvietiszku ir istorinu knyga kuriu
ka ir Lt. Pristato in namus alų
pardavė, o vokiecziu-džiau
re jin iez naujo su pagialba bo pradėjo jin kas metas pakeli
ir porteri bonkutem.
Gėrimai katalogu gausite dykai. Adresą vokta
•Saule’’ Mahaaęjy CMIjfr čhu
pirkti
pas
Noykeviczia
yra
kano
net
augecziau.
Viena
karta
ka
gh
si.
tago, ezaukdamas:
■arifttvš- &zinr>! Raliand y-kitž
tlū-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

Juodkai

^/Ąotipos

KAPITONAS VELNES.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

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

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę,
rankas nulelsdami apleido.
A tsaUimac Unmznc- Toki11 b"<1"’ klul T11<“ COLLI?'S XEW VOKK MEIHCAL INSTITUTAS
„
ZAlbdKymdS ICngVaS. užlaikomas geriausių diplomatų daktnriį specijalistiį; visus Hgų apra
šymus su atydn ištiria specijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausiu 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.

Išgydyta nuo: moteriškos ligos
kankynių ir skrepiiavlmų.
skaudėjimo šonuose, sąnari no
se ir neuralgijos ligos. Jau
pamatiškal sveika ir viešai padekavoja savo paveikslą atsių
sdama.

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

AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderystė teipgi išreikšti
padėkavonų už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
kasė, per galybą augšto mokslo ir gerai sutaisytų v^tų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suirąs ir tik kaip lapas rudenije suvytąs, laukiau
kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštije apie J ųsų galingą gydymą ir
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už eanžlnišką 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 ligos.
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J tisų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAVICZiA,
1625 Front st., Philadelphia, Pa

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

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, truikpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
ir inkstų (kidneys') ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, Mėtymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraiujo
nečystumo, išbėrimo spuogais; juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo oleino nusilpnėjimo
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterių-, skausmingų, nereguliarišku, antdrapaniu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^VxX
Į VISĄ AMERIKĄ, UANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIIIGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALĮ UITI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc>
140 W. 34 st,
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parduo‘ 50 centu

New York.

(arti Broadway)

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

KUR BUNA.
----- ----

P.

OBIECUNAS,

V.

S. S. PITTSBUSA, PA.

12 X CARSON ST.

Ambrasas Buinauckas isz Suvalkų
gub. Kalvarijos pav. Simno gmi. gir
dėjau kad givena kur apie Luzernes.
Praszau atsiszaukti ant adreso.
Mr, P. Baidokas
Box 149.
Torrington Conn.

Pirroa Lietuviszha

SU KAPITULŲ $75,000,08
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTERUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BAM
(VISU TAUTE BANhA)
ORGANIZATORIUS TOS BANEOS IRA

P. V. OBIECUHAS.

Mano putbrolia Kazis Lapinauskas
isz Vilniaus gub. Traku pav. Varens
miestelio, pirma giveno PorthAmboy.
Praszau atsiszaukti ant adreso:
ot
Miss K. Papinauskiute.
23 Allen st.
New York City, N. Y.

Muso banka irn tai viena isz tvlrczlaualn Buria. Valet
Valetljoe rando ir per tai pilnai nžsiclklama. Priima piningus del uAeiM^edljniO ir m«
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir alunoc^a pdklrųcua in vieav d»Ue
svieto. Padaro davlernaetla atlikimui visokiu įsikalu bu waldžla Mlazmajao
klus piningus ant Amorfkoniszku arba kitokiu. Daro apsergeymua nn ugnies ant v4*u daZktū
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlalunst uacztlnlu Money Order arba Erpreaą Oa. u
tuojauo bus iezslunstos bankavos knlngutea. Krelpkites via! J'as gera žinoma delrMa Edtu
vi P. ▼. OB1ECUNA, o busit apgserget! no visokio apgaviku.

Mano tėvas Mateuszaa Stuczka ir
teta Jieva Valukoniene po tevu
Stuczkiute. Paeina isz Suvalku gub.
Seiriju par. Praszau atsiszaukti ant
adreso:
(g^ oj)
Mr. Jurgis Stuozka
34 Taft St.
Wilkes-Barre, Pa.

[BISCHOFFS BANKING HOUSE]
Uždėta 1848 m.

(BANKA BISCHOFF’O.)

Uždėta 1848 m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

Mano brolis Kazimieras Szvilpa
isz Kauno gub. Panevėžio pav. so
džiaus Preiczunu. Prsszau maloniu
gai atsiszaukti ant adreso:
(g^ oi;)
Mr. Ad Szvilpa
§24 S. 3rd St.
Steubenville Ohio.

Y

Mano pusesere Tekle Ruprute isz
Kauno gub. Sziauliu pav. Kurszenu
miestelio. Tegul atsiszauke ant adre
so:
(Qį o;)
Mr. Jno. Welus,
G808 -10 th Ave. New York, N. Y.
Mano brolys Karolius Gasilauskas,
apie 12 metu Amer, isz Suvalku
gub, pav. Seinų, gmi: Wiejsieju pa
czuotas.per straikas iszvaževo in Ells
vorth, Pa. isz kur rasze gromata. Te
gul danesza ant adreso:
(70 o;)
Mr. John Gasilauski
i
323 E. Center St. Shenandoah, Pa,
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Pinigu* siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukiancziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Bankoje savo visados laikome daug pinigo del iszmainymo.
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
gelžkeliu arba bota isz vietos iszvažiaos 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 rajentalinzkas po
pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame
kuoteisingiausiai.
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PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!

BISCHOFF’S
Mano vyras, Povilas Greneviczius,
6 metai Amerike isz Vilniaus guber
nijos gerai szneka lenkiszkai ne dy
delio ūgio, plaukai tamsoki be usu,
akis milines ant nykszczio ne turi
nago, kelnes szviesios, kotas jucdas,
digtos burnos skrybėlė.
Jago in kur pribus, daneszkite ant
adreso;
Mrs. Ona Grencevioziene,
325 W. Pine st, Mahanoy, City, Pa.

BANKING

HOUSE,

237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
NEW YORK,

N. Y.

Nedeloje Baniu atidaryta no: 10 Igi 12 adynal.
--------------------------.

Subatoje Igl 8 adynal vakari.
-- - - - - - - —y

Garsingiausias ant viso svietą Ir žinomas kaipo goriaisės specialistas kronlszkc Ir uzsisenejuslu Ilgu_ _ _ _ 9

DR. KOLER,

IstorijeSzventa

Simonas J. Norkeviczius,

Mugąs per du metu, skaudėji
mu strėnų, krutinėję dieglių,
plaučių nesveikumo, svaigi
mo ir skaudėjimo galvos, zvanljlmo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. Į13
dienų pilnai išgydytas, su padėkavone ir paveiksią, pri
siuntė patalplnt j laikraštf
JOHN PAULINIS,
Fayette Co.,
Orient, Pa.

“Pirmyn”.
Populnriszkai moksliš
kas literatiszkas laikrasztis, iszeina kas ketvertas
Minersville, Pa.
Iszleidžcp. J M Jasiuleviczius ir Co. kasztuoj'a
ant meto 81.50. Adresas.
J. M Jasiuleviczius.
Box 6.
Minersville I’a ,

Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Isz^yde tukstanezas
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritonn tebirio laiko.
Jojo rodos vra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek*
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
uzsisenejuses ligas inkstu ir mmatizmo, užsiszaldima fad
▼os, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ronu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
nžkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tevu] kaipo: sifilis, uutrotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai.
Ne rejke šarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimaj atnesM dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lietuviszkai ir jenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaua,
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

ADINC'S PRIEMIMO^^ŽSrito^ ’^Nridomk

dr. koler,

rtvp.E?y,ArEw^:

f\. G. GROBLEWSKI,

ir nueiszluosti aszaras no veido • — Ba ne žinai, kaip ijje
“Ko tu cze etovi ? Ka tu man
tav suniusza kiauszini aut bill'
bet da kniaukė.
sakysi?.”!) j:e sako. Aez atėjau
iWVW
Su nusiuntimu.
deloi
ir bure.
—=a.5avininKas ir Fabrihantas^ži—
Duriee stojo 45 metu, trupu
pae tave kad tu man ka duo
TEISYBE.
Tždaveme
didele kninga daina
ti plikas, dyktas ir storukas. | — Kaip tai sumusza man eusidedante isz 300 (laillll Kninga
Kaip tiktai pakvėpino to tum. Ir ji jam davė ezpilka,
Garsiu Lenkis2ku-Liett.wisku Waistu”
' druezei susiūta ir broszuravota. Kai
vaisto, teip tuojau pradėjo ka o jis džiaugdamasis ėjo na Vakaras, szeszta adyna.
— Kas cze stojosi, Zosele?'kiauszini?
Giduolos noskaudejimk
Leidžentisi Saule apszvieti- buvai krome? jeszkoj'ei ma — Tai negirdėta istorije! nusipirks, ras visokiu dainų isz vi&s Egiuterro No. 1.
raime grąžei žiūrėt. Paskui sy mon.
Važmoje žmogus eu
dautu
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Egiuterro No. 2.
kl vėl, jam davė pakvepint, ezienu. Jie ta ezpilka užmė nėjo kambarėli kureme sėdi nias?- paklausi.- Ar buvai I Ir teip viską žino?
Mostis no prakaitavimo
ZmijeczniK
Nusipirkite o turėsite dainelu,
kkju
— Viską.
(iumbo Laszai
pradėjo karalius keltie. Tre- tė ant vežimo. Ale jie jos ne poni Pipirieni, pati kupeziaus krome?.. Kas tav? tu verki?
Per ciela meta ant -isu dienelu.
Geležinis sudrutintojos
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tavoru,
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Nusipirkite
ir
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sveikatos
ežiu sykiu davė jem pakvepint randa. Iszverte ta vežimą ir
ko? kas cze stojosi?
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeli
Giduoles nutildimui vaiku
Liniment del Waiku " 00
to vaisto, karalius, atsikėlė iezkrate ta eziena, ale jis nera 35 metu senumo, sėdi ant že
Pipirieni pradėjo žlumbt to jau dabar asz ijosios ne tau ir kalada kaziru tiktai 25 centai
Giduoles no kosulio
Giduolis no nuspaudimu
isz numirusiu, apsikabino ta do. O tae žmogus jem skūra mos kėdutės ir lieje karezes ant naujo, kaimynka ne ma žysiu ijei kaulu,- nes pasaki
asztrans
(Com Cure)
kiegi
man
kur
ijje
buna,
Liepų balsamas no kosulio
mažiuką vaikeli, eako: “Vai iszmueze ir paleido. Pareina aszaras in balistine skepetele tant ižsprudo.
“Grip-kiur”
(plaucziu)
PI auka apsaugotojas
keli, ka tu nor>, tai asz tau verkdamas pae motina. Moti no nosies.
— Pasakysie man, klausiu nes ir asz noretau, kad man
Anti-Laxon del vaiku
Miltelei nuo kepami
Buvo ka tik parėjus no gar tavęs, ko tu verki ? paklausė ka isz kiauszinio iszburtu ir
KATALOGAS Proszkai no kirmelnvaikams
duosiu, arba visa piningais api na klauee: “Kotu verki?” O
“Kinder Balsam”
pileiu.” O jisai paeake: “ Va jie eako: “Ka aez neve-ksiu, sios burtinykes, katra bure isz vyras. Kas tav yra? Ar velei tai ka akyvo api ka asz neži
Bobru laszai
Pioslkai no kirmelu
suaugusiems
RankvaistLs no sutrukime
nau.
jaunas karaliau, nieko dau kad man žmogus skūra iezrnu- kiauszinio.
ko ne užsimanei?
ranku
Vanduo del akiu
giau nenoriu, kaip tiktai ket eze? ’ O motina klauee. “Už
Teip- mano mylemi skaity — Juo-da-plau-ke užsima — A r tu ? o kam tau ?
Giduoles del isztraukimo
nri vioįi
“Lagodnik” del atluosakarszczio po nudegimui.
Malda kninges.
,— Jagu buvai pas bnrtiny
vimo vidurius be jokio skaverta ezyvoku ir ta koeze, kur ka tau iezmueze ekura? ’ O jis toje!! Ne myslikite, jog būri ne., ar supranti Juo da-plauKENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,
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■jue važinejet.” Ir eako kara sako: “Aez ezpilka gavau pae mas isz delno, isz kaziru, isz ke su žalom akimi., tu nieką
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liue: ‘Ai atiduosiu eu visa ak Mamike, ir užmecziau ant veži Žvaigždžiu nevet, tai jau persi- j dėjau tu gretnezde! Namieje kame niekesnis už taisės pones Senas ir Naujas Aukso Altorius vi i No Ruinatizmo^(naiųaSjbu^
das gulimo) ..
reikalingos maldos 804 pusią ' Giduoles sužlebcziojimui
sužlebcziojimui-7""0 Daivos, katara, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes
vata, asz tau ta ketvertą ezyvo mo szieno. Ir aez ta vežimą senejas būrimas, o dažinoymas tai penkių nesuskaitai, o pas ki karietose atvažuoje pas sos
piu druezei apdaritos
$1.0P
maisto krutinės, szonosie, sumafizmo
pas vaikus)
i...
ku ir ta koeze, kur a-z važine iszdraskiau, tai už tai man isz sumuszto kiauszinio, tai juodplauke tai kai ant szriu burtininke ?
Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti Miltai uo skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nuA'and-Plosterei isz kasztavolu
75u.
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
— Tai ir tu iszmesi de nis 711 puslapiu.
jau, ir pripilsiu pilna koeze pi žmogus ekura i-zmueze. O mo daug tikresnis, tai ve, tikres bu!..
Garbe Dievui ant Augsztibes 64t)
PASARGA! Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
— Pasiutėlė! ka tu plauez szirats doleriu! Nereike!
ningu.” O tas vaikas eako: tina eako: “Kad tau davė Ma nis! yra tikriauses būrimas!
puslapiu.
v
75c
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
— Kodėl ue? Jagu tu gali Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0C vaistas kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaru
Teip pritaikinėjo poni Pra- kil? Kas do juodaplauke? kas
“Nenoriu ne tu pinigu, tiktai re ezpilka, tai reikėjo už kepu
Vainikelei mažesni už Altorėlius. o j°g’> vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
tasziuvieni, kaiminka pons- su tavim darosi? Ar durnaro tai ir asz galiu.
tuos ezyvokue ir ta koeze, kur ree užeikiezt ir parsineezt.
minksztai apdarita ir puikei žala
Siuncziant gromata indekit marke už 2/-. Adresavokite:
—
O
ant
galo
ka
cze
pai
tvos
Pipirienės.
jue pažadėjot man.” Važiuoje
piu
apsivalgei
?
tita
50o.
Kita diena jie nuėjo vėl pae
— Ha! tris merginos ant set ka ta boba burtininke zau Aukso Altorius, in puikia skūra su
per mares virszum van lene. savo Mariuke ir atsistojo pas
— Tai mano dobilelei- kaiapvalais kampais.
$1,0C
nije ir bure.
Žiuri tasai diedukus, kad atva duris. O Mare klauee: “Ko tu bejo-su musza szvieže kiauszi- kart! Rakali!..
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
0
Plymouth, Pa.
— Nugi tu ka tik dabar su auksineis papuoszimais apvalais Cor. Elm & Main Strs;
— Pasiutai!.. Dievaži! pa
žiuoje. ir sako: ‘Tai žiūrėkit atejei ir ko tu nori?” Aez ate ni, paleidže ant vandenio ir
krasztais
$1.50.
mano anūkas peeczei virezum jau, kad tu man ka duotum.” žiuri in jin, žiuri, galvuoje, siutai! Turi keturesdeszimts teip gyrei ir tekej ka burtinin Aukso Altorius puikei apdaryta su
vandens ėjo, o czionai eu ket Ir ji jem davė ezoble. Kepure skaito, o paskui kaip pradeda ant sprando ir api szitokius ke saki.
auksiniu papuoszimu.
$1.25
— Tai mat teip sav isz ga Aukso Altorius apdaryta in balta
vertu ezyvoku ir eu tokiu ko eudraeke ir ezobles ne užkiezo. szneket, tai szirdeles viską pa daigtue pasmuoji!
kaula puikaus pavydalo. $1.0tl
— Meluoji begediszkai! tris lestes... matai isz... isz.... Aukso
ežiu virezum vandens važiuo Ir parėjės namon verke. O mo sako!
Altorius, apdarytas in kaula
3 eidabrineis medalikais. su
je.” Privažiavo prie kraezto. tina eako: “Ko tu verki, ma
Tai mat, dasižinojus ir poni deszimte penkis pabaigiau da — Juk asz turiu tris mergi su
VIENATYNIS LIETUVISZKAS
anuoleleis, viražus panaszue
Ir an tu mariu du žuvininkai no vaikeli?’’ “Ka asz neverk Pipirieni tik szedien, nuėjo bar liepoi menesije.. Norėtum nas, tai noriu dasižinoti kiek dviem
in altorėli
$1 50
žuvauje ir ezneka, eako in siu ? Kepure su ezoble audras pas burtininke, ir dasižinojo man metus padaugynt, pats tu turi jaunikiu?
A niobis sargas, minksztai apdaryta
— E, niekyste kalbi!-Asz in skūra apvalais kampais, auksui
7 WASHINGTON STREKT,
NEW YORK CITY.
viens kita: “Kad jie važuotu kiau. Norėjau užkiezt už kepu api bjauru pasielgyma savo turėdamas szeszesdeszimts me
ti krasztai, visos reikalingos mal
Jago važiuojate in ir isx Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
burtininkei netikiu!
eu tuo ketvertu arkliu namon, ree, ale neužkiszau.” O moti vyro, su kuruom pergyveno tu!
dos geriausia už visas kitas 75c.
ir visns bankinius reikalui tai ateikyte paa mane, o ir užlaikau visokiu ęerimu
— Tai tu ne nori, ydant ei Aniolas sargas, druezei apdaryta in
o mumiem paliktu ezita kūme na eako: ‘ Reikėjo už diržo pri jau septinioleka meteliu isztiir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
— Nugi kaip rods metri
□ž darbinyka ant laivo. Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą (Juodę vi
juoda
audima
50c
tau pas burtininke ?
like vežtie žuvimi in mieeta!” eiriszt ir prie ezono prisikabint kimai ir dorai.
kai ?
same IIotelis randasi ne toli Kastel-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest
Kanticzka apdarita in prūsine juodi
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.
— Ne noriu, ne noriu ir ne skūra, puikei iszmarginta $1.00
Ale tas vaikas neg'rdejo, ale tai butum parneszes grąžei na
— Ka cze supaisei metri
— Ai! ai!-verke nebagele
8n Guodone, VINCAS RAŽUKAS.
(
Kanczia
vieszpaties
25
o.
pavelysiu.
tiktai savo pomietije turi. O mon.”
kus! Tu žinai jog kuningas pa
Graudus Verksmai
10c.
dabar, sėdėdama ir skundžesi
—
Nes
gal
ir
asz
dažinotau
■jasai senis verke, eako: “Vaike
dari
klaida
api
keturis
metus!
Kita syki nuėjo vėl pae mer priesz atejuse Pratasziene:Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Ii mes nors duonos kąsni nuei ga ir atlietojo pae duris. O mer
— Tegul buna ir teip, nes api taisės tris merginas ii da Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In
Tas paleistuvys! tas niekadestatimo.
59o.
api ka daugiau-..
pirksim.” Ale tas vaikas tėvo ga sako: “Ko tu Jonuti nori?'
ko gi tu nori?
Gyvenimas Szventuju. Puikei o ii
jus, tas prakeiktas kumelys!
—
Taigi
mat
del
to,
kad
del
neklaueo, eako:
“Palikime Aez atėjau, kad tu man ka
apdaryta dydele knyga - $3.00
— Ar ko noriu ? nes ko tu
— Kas tokis? kas, mano
tavias ko ne priplovotu, o juk Gyvenimas Visu Szventuju — apda
tiem biedniem žmonimi ta ku duotum.” O ji eako: ‘ Asz nie
nori,
mano
seneli,
jog
net
tris
brangi poni!
ryta
.
$4,00
asz tau sakiau, kad netikiu!
melike nueivežt in mieeta žu ko daugiau neturiu, kibą kar
— Nugi kas, jagu ne jis, milemas turi?
—
Na,
tai
tegul
buna
suti
vie.”
— Zosele., praszau tavęs,
viuke duosiu. Ir j s pasiėmė tas rubuilius, tas nevos szvenTrys Istorijos apie 1 Ganetna sunu
Važiuoje namon. Sako vai karyuke ir vedasi per var tas, tas pagirtas no visu mano kalbėk iszmintingai, nei asz kimas.
— Teip, sutikimas, ne pyk Abu Ebu. 2. Ku-ningaibszti Zeina
nieko ne suprantu! Ka tai 1
kas: “Tėvai ar nori žinot, kaip tus. O jis je norėjo m maiiza vyras!
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Alasnama ir karalių geniusza 3
ženklina? Koktas milemas ? ir ne eikie pas burtinyke ..
Mieganti pabudusi,
25o.
tae ponae cze guli, kur pakavo ineikiezt ir prie ezono paeika— Ar jis!? O Jėzau, Mari
— O kaip bus su tam trim Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
jo grąžei?” Jisai su koke bint. Range jie je in krūva ir je! ka poni kalbi? Ar tai pa- Kur? Kadai?
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
mano
merginom ?
rykezeziuke mostele ir eako: kiszo in maieza. Ale ji paeis naszus daigtas... Baisybe! Na
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
— O! tu žinai kur ir kada!
25c
— Tegul jias kvaraba.- Apie Smaka ir Nikita
“Tėvai, žiurak.” Dabar at ida parde ir pasiszosinedama pa gi apsakykie man poni api vis U-hu! U-hu! u-hu!
520 WEST CENTER STR., MAHANOY GUI, FA.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
re kapas ir teip musze dūkas ne bego no jo. Ir jie parėjo na ka.. tegul poni apsako api sa — Man rodos, kad tavo aki Asz ne pavydžiu!
..AIDOJE HUNUS NUBIRUSIU, PASAMDO BTO1NUS
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3
— Ka-ka-ka!
DAIGTUB, 1B
Apie Varginga Žmogaus sunu ii
gardus isz toe duobehs. Teip mon, ir liūdnas etovi pas du vo vargelius ir rupe&telius o se per daug suraus vandenio
Razbaininka.
25o
eako tas senis: “Sunau užda rie. O motina sako: “Asz tave bus lengviau...
pasidarė. Na! liek-liek da! — Pasi bu czu ok i va!
Istorijos apie 1. Doras gy
— Pasibucziavo.- Ir povi Keturios
ryk ba negaliu žiūrėt.” Va- niekad linksma nesulaukiau,
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Ar tikrai poni dasižinojei pasypk da.
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
Važiuoje toliau. Sako tas vai vis liūdna. Jis eako: Man da api tai, ar gal, saugok Dieve,
Valandėlė nutilo. Vyras at sam.
tris uszkeiktas Karaliaus duktė
kas: “ Tėvai, a rnori matyt ve karvute tai aez je norėjau nutverei poni ant darbo ?
sisėdo szale ijosios.
res.
25o
ta nuogalių, kur czion pa- prie ezono pasikabint, tai ji no
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus
— Zosele!...
— Burtininke man pasaki...
PLUKEI
APDARUOS
meczio, iszimta isz Lietuviszku užkavotas?”- “Noriu.’ Mostele mane rėkdama pabėgo. O mo ak! tas piktadaris... u-hu,-u— Duok man pasilsi! Ne
lieku, su paveikslais
- 50o
su rykszte; atsidarė kapas: žiu tina sako: Reikėjo ta karvute bu.. jog turi, jog taiko say tris dalipstek manės!
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
MALDA
KN1GOS
KANTORAS
už
rageliu
pasiriezt
ir
pareiveet
ir
Geras
Medėjus
25c
r>, kad žvakes dega ir aniuolai
— Beprote!- kas tau ingaimerginas!
istorijos: Apie Neužmokamas
gieda. “Matai, eako, tėvas, ezi namon ir ezienelio paduot.
4701 Aukso Altorius skurinU Dvi
— O galybe Dievo! net va prikalė api tokias niekys- No.
Žiedas ir apie Drūta Alksini
25c
Apdaru, apkaustitoa ir auksinti kr.
Ir jis kita syki nuejopae
tam sviete kaip užsitarnauja
tęs?
tris? O rakalis! Tris!. Ar-gi
«ztai, apwalais kaupais.
Lietuviszkas
Kninginas
1905.
ta
Mariuką
ir
ateietojo
pas
du

gerai, tai gerai ir tenai randa,
$
tai galema būti ? Net tris ant — Ha! Niekystas!....
<0.4705 Mažas Na.u,įas A u k so Al No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
D. T. BOCZKAUSKAS,
o kad ezlektai, tai ezlektai ir rie. Ir ji klauee jo: “Ko tu
—
Pasakykie
teisingai,
kas
?
torius
skuriniu
apdariu,
apkausi
Apie
viena
kuris
norėjo
pažint
kart!?
520 A 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
ir auksuoti krasztai su apwalai
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
ten randa.” Važiuoje. Netoli stoyi ir ko tu noii? O jis sa — Teip, teip! Ir dabar lan
— Ar nori žinot? Burtinin tos
kampais
.
.
.
motete.Septinos varnos
25o.
Turi
eusiDesBima
su
wiaaiB
Europinei
Bankais.
VYisi jau ira persitikrinia, jog
ko.
Aez
atėjau,
kad
tu
man
namu eako vaikas: “Tęva', ar
nunali pining&j per muso tarpininkista greiesiause nnejna.
džioje pas viena juodbruva, sa ke man api viską apsaki!
Vo.4702 Aukso Altorius szagrim No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
nori matyt ta vilką, kur ežio ka duotum. O ji eako: Aez ki burtininke. Pati maeziau;
— Ka? jog turiu tris mer skuroje apda-ritos, apv/ali kampai
renas-Seimega mužiko Su kuon
Szimtal Tuxls-Sta,Tic!21Tx
Isb wiau ovaliu Ameriko, per muao rankas sixncBeai kaa metas in
nai gulėjo?” Sako: “Noriu’ nieko neturiu ka duot kibą pa rodi man kiauszini... Juodbru ginas? Ir tu tiki kvailai bo auksinti krasetai, lavai puikei ise bas kariauja, nog to dingsta. 35o
marginta bu auksinėms kwietkontf
EUFOPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJ E,
AUSTRUS,
“Tęva', eako, aik už to kalne ti eave atiduosiu! O tae dur va turi žalsvas akis ir ylgus bai?
Lietuviszkas kninginas 1904
labai puiki kningele
. $1.24
LENKUS,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.
nius
eu
virvute
už
kaklo
paeiri
No
4.
Jadviga-Geras
Snnus-kaip
k
lio in kloni, tenai gulint vilką
— O- tai ne kvaila boba! Vo.4703 Aukso Altorius minkszti
NE WIEN0 PININGA) DA NE PRAPUOLĖ. ->99<plaukus. Tuojaus nubėgau in
gilukis mainosi -Svirp Du Gt
apdarai, auksinti krasztai ir apwa£
pamatysi” Nuėjo iu ta kloni; ezo ir parsivedė namon. Priri kroma ir teisingai, tojo mergi- Dydeles ponios karietose atvatuoklei.
25k.
kampai, auksuotas križius, parasza*
žiuri, kad ekryne piningu pil ezo siieno padavė ir jie je pali eziaus ne buvo! U-hu,-u-hu! žiuoje pas ijaje.
No 5. Irlanda-Robertas Velaes Mr
ir puikei iszmarginta
dejus.
2fcna ir ateivožiue. Prisirinko pi ko. Nuėjo linksnis labai pae
— Nesirupyk mano milema
— Jagu tokios ponios, tai Xo.4700 Aukso Altorius apdari*
bu baltais sloniaus kaulais, paiku* No. 6.Prasižengėlis • Doras Tintningu prisidėjo m aulus czeba savo motina. Motinaeako: Ka poni., apsimalszykie! Vyrai ir ijosios kvailos bobos.
kus Jonas Tvardauokas - Ugah
abrozelis Ibz oeluloidos, 8 sidabrift
tue ir kepure ir in anti. Ateina tu parneszei? O jie sake: Ot ne yra verti, kad del jiuju lie
kaime T. . .
25o
— O ne!
medalikaia a«nt lenougeliu, auksini
kraBztaiBx§4 .5» No 7. Duktė Starembergo- Baisi
tėvas pas sunu. Sūnūs eako: parsivedžiau Manuka pririezau ti aszaras! Nuspjaut ir gana!
— Tai pasiutėlės!
torije- Nagrada už mislaszirdyste
— Gerai ponei teip kalbėt.,
“Tėvai, ka tu matei ? Argi tu priemenioje ir sziono padaviau
— Jau ijje vis teisybe ižbu
Meile motinos del sunaus
25e
poni
esi
da
pana,
nes
asz?
Ka
matei vilką?” Sako. “Vai, vai O ji eako: “Kam tu vis toks
No 8. Musztyne nž mergina - Ge
re.
railejiagas murina ■ Kas kai
kyti ekryne piningu atsivožus durnas! Reikėjo prie ezalelee pradėsiu? U-hu, uh-u, u-hu!
— Ir gal užmokejei del ijo
tara
26e
—
Duokie
poniute
pakaju
!
parsivesi
ir
grąžei
pasiezneket
stovi.” Tėvai, mažu tuemei?”
sios pora doleriu ?
110 W. Cak St. Shenandoah. Pi.
—
Oj
asz
nelaiminga!
asz
- “Ėmiau.” Sako vaikelis: ir atveet in etubele.
— Ne pora, tiktai deszimts!
Ir nakeze juos abudu pagul jin teip mylėjau, teip del jio
" “Neezk padek, ba bus negerai.’
— Ka? deszimts doleriu in Gydo visokias lygas akiu. Prtiaiko a kūle No 9. Uszpuollmas totorių - Baltas
Vaidulys ■ Atmokejimas kuninrius ir gvamntuqja juos tinkaucuuiaa. D;
Pradėjo tėvas bart eako: “Su de in lova, ir pati nuėjo gult. rūpinausi ir buvau del jiojo bala numetei ?
Winters per 5 metu* mokinosi pas garcin
go.
25o.
nau nor duonos nueipsrkeim.” O ta Mariuką ožka pririezo su isztikema.. Ak! ak! Ne syki
fus
profesorius
y
Ir*
buku
Phils4dphii<
— Nes dasižinojau kokis
No 10. Jonas Spekulantas. K tižius
jis
mane
nužiurinejo,
nes
vis
{>tie upes vielos- Doras Vaikina
Ale eako: “Teva;, neezk tik virve už jo kojos, o pati atei
tu vyras!-Tris merginas turi!..
is.
25o.
padėt tuos piningus, kur ra tiauke. Ir jie prabudo ir eme neteisingai!
— Otų pasiutbobe! Kur
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onudai.” Nuneeze tevis tuos pinin traukt ta virve, o ta ožka eme — Žinoma, žinoma! nes gal ijje gyvena? eisiu, tai ijei kau
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
NO $5 IGI $40
♦
Didžiame LietuK antores Bankinis
tai ir ne teisybe?
tinos Dievo. Juokai.
25o.
gus ir padėjo. Dabar eako vai rėkt. O jis eako: “Mamute,
lūs sulaužysiu tai ru.... raga
viazka
ir pardaTjste
—
Žinoma,
žinoma!
tai
gal
MAJNINES MASZINOS. 1 No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
kas: “Tėvai, važiuosim na kad plaukuota! Mamute, kad ir tas ne teisybe?
nai!
riaus-Iszgydintas,-Budelis X. Kumon.” Parvažiuoje palei savo plaukėta! O motina eako: Tai — Ak, ka poni sakai, netei — Ka tu nori! ijje isz to
ningaiksztis it Piemuo.
25o
1001 NAKTŲ- Puikios Atabiszkos
kiemą žiuri kad ant atezleimo nieko, durniau, kad plaukuo sybe!? Poni! Asz tiktai vos gyvena- ir teisybe sako.
istorijos,
$3.00
stovi ekiyne toj pati su pinin ta.
— Ar teisybe!? Ta beždžio
inejau, tuojaus man pasaki,
Del
zobovos.
gals. Tai dabar tae vaikaseako:
jog esmių viriuota.. jog vyras ne! Kur ijje gyvena? Tris
233-233 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY, PĄ.
Moroliszka Kabala su Salamono no
‘ Tėvai, aikim namon in grin
mane apleidineje, jog turiu su szonkaulus sulaužysiu, teip
ee.
25
cze, ir duos mumiem valgyt Kur begi teip staigai?
juom varga dydeli! O! ijje man Dieve padek!
Tikriauses Kabalas su pagialba ka. Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai*
tav kas ne gerai?
tai tuojaus pažino. O paskui
Kąjįi pavalgysim, tai aisim ta ArGerai
žiru
25o.
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi—
Ne
darykie
vaidu,
nes
man ir smagul
isz kiauszinio!
Burikla
10o. giause.
sznap.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
da eamdyt žmonis ir medžius No Ragažinsko
tas
ir
teip
del
tavęs
nieko
ne
selo turiuj
Dide'is Sapnoris su daugibe paveiks Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
— Na isztikro tai stebuk
pirkt ir būdavot griteze Iszei Ir tu kūmai
maezys!
lu.
50o.
pavesti. Del drangysczlu pristato pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
las! O kiek poni del ijosios už
budavoeim triobae gražee, mes Jagonestenetum
tszguldimas Sapniu 10 o.
tokia aAgentas
—
Deszimts
doleriu,
tai
ne
SpIDlU t t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
rietka
turėtum
mok
e
jei
?
negyvencim tokioj sulūžusioj.”
ningu if t t raaakyte pas maas • gausite teisinga atsakyma.
szposas!- užmusziu boba ru....
Del loszinio Teatru.
Columbia
—
Tris
dolerei,
tai
yra
pasTai paskui eamde žmonis me
Naminis pleperis, juokinga drama
—
Jėzau,
Marije,ir
da
ei
viename atidengime.
10c
džius tasze ir budavojo trioALAUS tanavita, nes asz del ijosios da si in kaleyma. Ir už ka ? už tei
viau deszimts, kad tik api vis
bas. Ir jau paskui gyveno gra
Popiera
del
gromatų.
sybe?
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
■ žei, o tas senis dekavojo tai 64-56 N. MAIN ST« ka pasakytu, nieko ne slėptu.
puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
— Ar žinai, bus to viso ga
Na
tas
rakalis,
asz
jiam
pasku
dukterei ir tam eunui, kad isz
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
Gražesne popiera su Uuksuotuon
na!- Ar tu tiki tai bobai!
tinius
plaukus
no
galvos
nupe
provijo triobae gražės ir ark Temykite Lietuviai.
kvietkoms su gerais vėlimais, pui u I C I r M Q Puikiaushi armonik,i’ skr*Pk,i’ klernetų, triubų, koncertinų'ir
sziu, tam szunpalaikiui! ir tai — Tikiu.
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz. V 1 u i 11V1 □ daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziogorių,
liue ir koeze, ir apeiredyt apei
Reikalaujanti yvairių daiktų
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų/ špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
Puikiausios
popieros ant svieto, la
kaJp *ai: Laikrodėlių, Žiedų, sės paleistuves
—
Nes
isz
kur
ijje
gale
api
surasiu,
o
gy
►
Ir kitoki rejkalingi prietajsai ransuotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
rede.
S®*“■
Britvų, Armonikų, Koncertinų,
bai puikei iszmargintos su auksuo
*
dasi
pas
mus
ant
pardavimo.
Teipos
viską žinot isz kiauszinio.
vos. isz mano nagu ne iszeie.
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
tom kvietkom, puikus uždaromas
Smuikų, Klernetų, brukuojamų ir šnekamų ma*
► gi pristatom kožna daleli maszinos
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
Apie durnąjį Joną
— O—ijje api viską žino isz ► uorints kokio padirbimo.
— Iiii,. katen! Neverta
abrazelis vidurije I už lOo. $1.50
šinu, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
ai tuz Kopertos
lOo tuzinas.
visados
kreipkitės
pas
DAMIJONAITĮ
Chicago,
’
Parduodame
pikes,
adatas,
drilus,
kiauszinio.
su
tokiom
ranku
terszt!
Apsi
Viena syki buvo boba, ture
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
O iš-čia gausite per pačią lietuviškoje kalboje
skvibsus, knatus, popieDtaiktai del Kataliku.
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
— Vardan Dievo ir Sunaus ►► skreperius,
jo eunu vardu Jonukas. Ir jie KATALI0G4 No. 7 dykai, katrame yra šimtai malezykie poni, apsiezluostyra ir t. t. Parduodam Pcczius o ir
Kas veli tų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5a
Križelei pastatomi juodi, su zalatita už $l.oo, 1000 už $6.00.
< senus patajsom.
negaudavo mergų sau pasiže visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (Į kie aszaras. Ar girdi, kaip -isz kiauszinio?
mukele 11 coliu augszozio
50o. markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
Chicago’s m. nesiunčiu)
—
Teip,
isz
visztinio
kiau
Maži
križelei
del
ražanoziu
nog
lOo.
1
su
315
aiškių
paveikslų
ir
1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
nyt. Ir jis apsirinko viena mer Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. L rodos ponios vyras .pareina.lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
lig
$2.50
ga, buvo vardu Mare. Ir j:e paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina.... 25c Aezbegu! Tiktai poni apsi szinio.
Krajavi szkaplieteisu juostukem 15c Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:
malezykie.
— Tpfu!- dabar tai jau
nuėjo pate ta merga ir ateietojo
Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
15.
|
6 N. Main Si; Mahanoy City, Pa, Karmelitinei szkaplerei
M. J. DAMIJONAITIS
Žvakes nog 15o lig
40o, K. VILKEVICH.
112 Grand st., Brooklyn. N. Y.
Poni Pipiriene nulovi staugt nieko ne suprantu!
.
pas durie. Ta merga klausė. 3256 Union Ave.
Chicago, IIL

LIETUVISZKOS PASAKOS

Dainų tiktai uz

Burtininke

KNYGŲ

A. G. Groblewski,

W. Traskauckas,

GRABORIUS

Daktaras ® WINTERS

SKAITYK “SAULE"
AGENTŪRA

Regk pas Ragauskai

DOVANAI

Wm. Morgan,

r SZIPKORCZIU

Žinios Vietines.

kur tau! Gaisrui prasidėjus
Fer vlrsz.
Ar gali žmones rinkti I Isz Lietuvoj- bet
atyeže isz Komaro dvavo ug
nies gesinimui «zvirkle, -bet Szimtai Mului noyaus gy
sau kunigus? (Kauno Szaulial.
Naktes
gub ). Sausio 15 d. jinai pasirodė niekam netiku Ventoj u žino ka tai ženkli

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
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— Sziluma ir sausuma.
na.
szaltos-dienos sziltos.
“Kas link budo bažnytiniu isz Miliano miesto (Italijoj)l šia. Ir prisiėjo su tuszcz omis
— Jagu ne bus lietaus, tai
Ka tik aplaikeme daugybe 5
— Jau bus api 3 menesei
, rankomis žiūrėti in deganti
Poni John Robinson nog 405 W.
kelos kasyklos nustos dirbti. kaip nebuvo lietaus, tiktai po urėdu pasiekimo, tai Kristus automobilyje iszvažiavo kele žmonių turtą.
naujo
tavoro ant rudens, ir £
tas žmonių, norėdami apvažuot
Maple Street, sako: “Asz rekamenda O
— Žmonelei tikiai pasielgė. ra kartu biski palijo, teip nieko nepaliepe, Apaeztalai ir
V
aplink svietą. Per Paryžių,
gi
ne
visada
prisilaikė
vienokio
vojn Doans Kidney Pigulkas kaipo o
Ukmerge.
susideda isz visokiu naujos 2
— Bizqei vos velkasy,
K
kaip nieko.
Newjorka, Sanfrancisko, Joko
(Kauno gub). Kauno vic i geriause gyduole nog peozin ir inks
— Kausto arklius, taiso ve — Jau czionas etato bažny budo tarnu iezrinkime; nes Mo
ccikiu ant szlebiu del mote£o
gama, Ciurugu Vladivostoką gubernatorius leido G. Re tu skaudėjimo. Priesz ju vartojima
e
žimus, lietuviezkas kalvis, p. cze katalikine, tai bus labai tiejue buvo iszrinktas per lik
neiszpasakytai kentėjau akaudejimu
riu,
merginu
ir
vaiku.
Teip
S
Irkutską
Ekaterinburga,
Kaza
o
szanskiui inkurti Ukmergėje peczuose ir inkstuose ir nebegalejau
Sabas ant kampo Spruce ir Ca paranku del žmonių. Da tik teniue, septyni dijakonai buvo
mu,
Maskva,
Pe'erburga,
Ry
o
iszrinktiisz
tikineziuju
tarpoir
gi
aplaikeme
visokiu
rudeS
knygyną ir skaitykla, rusu len nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
taviesa ulieziu.
pradėjo o jagu oras pritarnaue
— Ant pardavimo ealunae, tai už poros menesiu bus gata Apaeztalu pastatyti. Tikincziu ga, Mintauja jie prisigretino ku lietuviu žydu vokiecziu ir bino Doans Kidney Pills ir ant galo
ninu apredimo del moterisz 5
juskaitliui pasidauginus Apasz prie Szauliu Tecziaus rugp, prancūzu knygomis.
pastanavijau juos pabandyti ir nupir
Penktame vorde dasižinokite va.
ko liczio. Ateikite pamatyti £
kau sau baksuka Timms aptiekoje.
talai skirdavo vyskupus savo 30 d. netoli Joniszkes jie už
ant adreso 823 E. Centre Str.
Pabirže.
— Buvo dydele ugnie d. 12 valdžia. Vėliau vyskupu rinki szoko ant 8 metu vaiko (J.
Jie urnai man pagelbėjo, skausmas j
£ musu rudenini tavora.
S
— Ugi vakarai užsiraszyki szio menesio, subatoje. Buvo
(Panev. pav.). Neseniai mes prasiszalino ir visiszkai likau svei o
Rudžio)
ir
mirtinai
jin
sužei
2
mae
buvo
atliekamas
kunigi
te “Saule”, o linksmai laika būda padaryta del rodymo
sulaukėm nauja kamendoriu ka.
Pas mus dirba Lietuvaites.
jos pagal taisyklos, kuriose de. Buvo nusiustos telegramos
pialeisyte.
Ant
pardavimo
visose
aptiekose.
ezow arti eztoro o kad buvo ne teipogi žmones paduoda savo ir keliauninkai ant-pat Prusu kun. Balczuna. Atvažiavęs pas
122 W. Center Str.
5
Preke 50o. baksukas. Foster-Milburn
— Priesz nedele anglekase
gerai elektrikine szviesa pri balsus, kurie ypatingai paleis sienos sustabdyti. Policija juos mue, jis rugp. (16)d. nedelioį Co., isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai
Mahanoy
City,
Pa.
|
se iždirbo ketures dienas.-Szi
o oJtoltoHoStoltoltoltoltoltoitoitoltou oMoMoaoitotootooMoatofeoMoMoaoli
taisyta, no to užsidegi. O kad davo renkamųjų gyvenimą ir sneme ir pristatė Szauliuosna. pasakė mums pirmąjį pamoks Suv. Valstijuose
ta nedele jagu bus invales van
la ir juo šukele priesz save v si
buvo arti eztoras tai ir tas eu doras, kartais būdavo iszrink
denio, (ai gal ir tiek dyrbs.
parapija. Matyti prikalbėtas,
Rietavas.
degi. Butu daug miestelio iž tas žmonių geidžiamas. Vieką
®QJW[UM
— Randasi ant pardavimo degia, jagu ne butu pasieekia atlikdavo metropolitas ir ap
(Telsziu pav ) In szia valau kad gerai iszbartu parapijonis
(Vyriu, Moterių, Valku)
už
ju
skundus
prie
vyskupo
naminei rakandai ir karpetos, užgesyti.
skriczio susirinkimas, kurio da Rietavo parapijoje labai
ant
klebono
naujas
m
si
beveik naujos parsiduos pygiai
Yra viena isz paprastu lygu žmonių. Prieža
— Lietuvei sutikime gyve priederme buvo iszrinktaji pat serg-t viduriais ir mirez'a maži
juos yra nog sunkaus darbo arba patrū
kamendorius visa pamokslą stis
Musu sztore siutai
visi drauge ar po viena ezmo na.
kimo ir lankei yra pradžia karsztlyges ir kitu
virtinti ir iszrinkta iezszventin vaikai. Reta diena, kad nenu
nesveikumu, palikdama py) va muskulus
ta. Dssižinokyte po nu: 613
— Darbai ne kam tikia, vos ti dalyvaujant vienam ar dviem miltu vienas, du arba dauginus apiverte iszgirimui kunig. kle sylpnam
kaip kostumerskio darbo,
padėjime ir iszsikiszius žamus.
bono ir iszpeikimui “kurstylo Yra tai,
W. Spruce St. Teipgi geras ant maisto užKneibe.
kitiem vyskupam. Vyskupams kūdikiu. Sakytum-epidenuja
pasiūti
pagal naujause
NE GEIOA
ju parapijos... Jie per pamoks
baieikelie.
(;o jij,).
arba Apasztalu inpediniame, bet ne epidemija: nėra atsitik
turėti Rup'ura, nes yra labai nepriranku
mada o ir pigei gali
Thayer. 111 - Oras gražus
la sake riekia gerbti kleboną, ir kartais būna pavojinga. Nepersenei buvo
sulyg taisyklių prigulėdavo mu kad toje paezioje szeimyno
mislinta kad negalima buvo iszgydinti be,
nupirkti.
Darbines pirsztines pas ir eziltae, teip kaip vasaros lai tiesa skirti kunigu®, dijakonus je numirtu pridurmu du kudi nežiūrėti in jo blogus darbus, operacijos, bet aeziu del moksliszko atra
ke, ale lietaus labai reikalinga
klebonas galis prakeikti žmo dimo.
Gruberi.
kiu.
O
szi
liga
maždaug
atsi
ir kitus žemesnius tarnus, bet
Szita rudeni tikimesi
JOS GYDIMAS
Darbinies pirsztinies geriau ezulinei visai iždžuve, ir dau teip, kaip kituose svarbesniuo kartoja kasmet. Užklausta vie nes ligi treczios ‘.‘pakalenijos, yra dabar TIKRAI ATSAKANTIS ir 90
parduot
daugiause
isz 100 ruptura yra iszgydoma. Be peilo,
se pas ji pirkti. Tokias kokias gumas žmonių visai vandenio ee dalykuose, lygiai ir ežia ku tinis gydytojas, kas butu to kaip Nojus savo eunu Chama, be
tnrbaciios, be operacijos, be patrotinima
negali
gauti.
Žeme
teip
iždžrir
pridūrė,
jog
parapija
sukurs
darbo laiko, jiokiu diržiu nereik po tam
drabužiu del vyru ir
mainerei ir dreiverei neszojia
nigijos patarmes, o lygiai ir priežastimi, paaiezkino, kad to
neszioti. 1‘adekavones gromatos nog užgapo 250 500 ir$l. labai druezei vus visai niekas augti negali. žmonių balsu. Tie žmonių ir priežastimi esąs paežiu gimdy ti dvi ypatos: vienas žinomas nadinti ir iszgydintu žmonių randasi mano
moterių,
negu kituose
— Darbai eina gerai dirba
girtuoklis, kurs važinėjęs su ofise. Serganti nog kūdikiu lyg senatve bnuo
pasiūtos ir ne greit suplisz
gydinti. [abieju Ivcziu].
kunigijos liudijimai ir geidavi toju, ypacz motinu apsileidi
sztoruose, o jagu kam ne
Atsiunsk 2*'. marke ant knygutes su pavei
Pas Gruberi 34 E. Center St. kožna diena ir uždarbei geri. mai buvo reikalaujami, idant ma°. Vasara, kaip žinome, mo buteliais po parapija ir kurstės kslais.
Dykai del visu.
— Lietuviu yra 4 fimilijoe
žmones
prieiz
kleboną
užtat
jo
patiks,
tai sugražiname
butu suvaldyti netikusieji, leng tinos turi daug įuoeztos: po lau
Dr.
O
’
flalley.
ir
antra
tiek
pavieniu
visi
suti
darbai
esą
tamsus
kaip
ir
pats
Spaustuvėje “Saules” likosi
piningus perkikui.
viau butu pažinti kuogeriausie kus, po daržus, apie gyvulius,
kime gyvena ba saliunu nėra.
esąs tamsus, kitas geros iszkal 158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
atspaudintos szios kningos:
ji, kuiie, žmonių patvirtinti ir apie paukszczius irt. t. ir labai
Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Lentankiai savo mažiukus palieka bos ir gražaus buto, bet irgi kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
L “Irlanda arba nekaltybe
Canonsburg Pa- Darbai didesne daugybe iszrinkti, ga
žinoma
žmonių
kurstytojas
suspausta”.
eina gerai, ale kaip giidet tai lėtu pildyti savo tarnyste”. be geros priežiūros, o kas pras priesz kleboną.
201 W. Center St.
“Robertas Velnes”.
Tame pscziame tome 214 psl. eziausia-žmdomus arba katik
kita menesi sustos.
Nore pamokslininkas neivar
Preke 250
Medėjus.
— Lietuviu yra pusėtinai, autorius teip raszo: “Bažny atskirtus nuo saves kūdikius
Mahanoy City, Pa.
ežia užlaiko senobini būda ir girdo bet kokiu karvių ir dar dijo tu kurstytoju, bet vis
visi grąžei užsilaiko.
2. Kajimas.
klausytojai
kaip
vii
nas
žmogus
— Pone Matuziene apteikė susirinkimu taisyklėmis patvir maiszytu (nuo daugel karvių)
Drūtas Petras
NAUJAUSIAS
tino, idant vyskupai daly vau pienu, kas-gydytojo nuomone supratome, ant ko tai buvo
MAHANOY CITY, PA.
Preke 250 savo vireli Vilimeli patogia ir
Jonas Nuogalis.
Dabar laike bedarbiu nusi
ISZ RADIMAI
kalbėta, būtent ant paskutiniu
drūta dukrele. Kriksztinos at ! jant to apskriezio vyskupams -ir pagamina vidureliu sugadi
DERMATOLOGIJOS MDKIU.E.
pirkite visu metu “Linksma
ju
musu
dvieju
kamendoriu
ma
ir
mirti.
Capital
Stock
$125,000.00.
3. Valdamieris.
sibuvo d. 13—ta, aplaike varda butu renkami kunigijos ir žmo
Valanda” dydelos knygos 12
__.Ikrettno teipgi Ir nuo
kun.
Sznapszczio
ir
kun.
Tilvi
Surplus & Profits $238,000.00.
viduriniu Ilgu. Daugumas gauni pucžkus
Preke 250 Ona. Krikeztu tėvai buvo: Mo niu, paliekant metropolitui isz
Bedalis.
Papile
pleiskanas, slinkimą plauku, pllklmA per
coliu ylgio per 9| ploczio, kny
ko.
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczJŪB
rinkimo
patvirtinimą.
Kartais
nika Repšiene su M. Vikniu.
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus Ira
(Sziuliu pav.). 20 birželio p.
ga susideda isz 427 ir 417 pus Suvienituju Walstiju De4. Valukas isz girrios.
Kas
toliau
bus,-lauksime.
vilioja, o paskui raszote mums, kad eme«
ir be žmonių sutikimo būdavo
te daugybe gyduolu Isz Invalflu apgaviku
Kuszmouas, kartoko eavinin
Ant nemuno.
Preke 250
lapių.
o pageltos negavote Ir sakote, kad. gal Ir
posytoras.
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldievyskupai renkami, teip szv.
me mums darodyti; kokis žmogus likosi
kas, gavo laiszka su paraszn
Pirmo 1899 meto 416 pusla
Du Dois, Fa.- Lietuvei Atanazas iszezvente BT'umenti (
5. Ragana, tikras atsitikimas.
“ezornaja ruka”.
piu
knygoje
randasi
12
ylgu
DU
PROCENTĄ
MOKAM
ANT
Tegul
nors vienas daktaras parodo mums
Kokie buvo senovės
nors syki gavo tikra lietuvi ku ju Etijopijos vyskupą. Jeigu
Kelauninka Joną.
tiek pudekavonlu, o mes duosime dideli
Laiszke buvo reikalaujama
istorijų, 83 visokiu pasakėlių,
atllgynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
SUDĖTU
PINYGU
ANT
LAIKO.
liūgą
Krasnicki,
nesenei
atva*
go senas Ir galva žvilga, tai to pagelbėti
J žmones iezsidalindavo in parti
Vaikinas ir stebuklasPreke250
lietuviu rubai?
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
nuo jo 50 rub. revoliuc’jos rei
daugybe dainų ir eilių, geru
plaukus, o ant odos matytis maži plauku*
žiavusi isz Lietuvo0, ale ku- jas, tai metropolitas ir susinn
czei tai tam galima sutelktlpa^elba; plau
Harrison Ball, Fceiidentu,
rodu, visoki apraszymai mora6. Szakinas, nedoras židas, rie ne labai dailei apsieina J kimas (sinodas) rinkdavo vys kalama, būtent revolveriams
kai neyra grybai—viena diena ne Iszaygs.
Atslszauklantler
‘
'
P.
Montvilas
isz
Mitniszkio
M.
M.
MacMillan,
yice-PrcxidenUn
pirkti,
grasinama
mirtim
už
liszki ir naudingi pamokini
pu.kus apraszimas XVIII am- laike mitingo ir per storai kūpa. Kartais idant paszalintu
Ira. IV. Šarnes, Kiaij.cii.
neseniai
jieezkojo
siuvėja,
kure
neiezpilpyma
paliepimo
ir
nu
mai,
daugybe
juoku,
paveikslu
žiuja.
Preke 500 kalba prieezais kuning-i, o tai žmonių visas riauezes, patis
peroltikrlnt tegiri t&bzo pas
rodoma, kad pinigai reik pa galerų padirbti lietuviu seno ir t.t. ir t.t.
iSzItas
pulkus
zlegorells
$3.75
vis
nelanokimas
daro.
!
ciesoriai
paskirdavo
vyskupus.
7. Istorije apie Patoga kara
dėti ant tos kerezios būda voja ves rubus, tiek vyriszkus, tiek
Antro 1900 meto knygoje
UM RROADWAY ST
laite Magelona duktere kara — Mainos czionais ne szlek^feip Teodozijus II pasodino mu namu, kur bus paraszyta moteriszkus; tuos rubus jis ža 427 puslapiu, randasi 18 ylgu
RHAOKLYN, S. Y.
liaus isz Neapoliaus ir apie tai dirba nes po 4 ir 5 diena°, 'Nestoriju ant Konstantinopo “cziornaja ruka’. Kuszmonas dėjo Vilniuje parodojo iszsta istorijų, 66 trumpu istorijų,|
[gell o eu vlru viriezka. HaedQc
ar nori viriezka ar moterlezka.
Kareivi Petra grafa. Preke 250 c ne kurios ir visas dienas jau'Ho sosto. Pagalios ciesorius pranesze apie ta policijiai. Ma tyti. Szestoe miestelyj (Ukmer daugybe dainų ir eilių, akivu
■. C. FARMER. 222. 215 Dtarbirn 1
iždirba.
Justinianas visiszkai žmones žeikiu antstol's tuoj nusiuntė ges pav) net tris atsirado mu žinelių, naminis daktaras, juo
CHICAGO, I’LL.
kai, priežodžei ir pamokinimai
— Lietuvei gerai užsilaiko, ' praezaliuo nuo_vieuotiuio rinki
Teinykite.
ten keletą persiredžiusiu saegy su senovės “žinovai”, kurie ap ir t.t. ir t.t.
turi
dvi
katalikiezkas
paezelpi
J
nio,
palikdamas
tiesa
rinkti
Isz priežasties štoko vandens
318 3-RD AVENUE
biniu, kurie ir pasislėpė kas eieme tinkamus rubus pasiūt’.
Kiekviena knyga parsiduos
Puse bloko žemiau no Pi’.taburglnlo Paeito.
visi neprigulmingi naudojimai nes draugyste turi Ukesu klu; keikvienoje bažuyczioje kuni trioboi, kas ant triobos, o kas Tai buvo du žydai ir vienas lie tik už viena doleri.
PITTSBURG, . PA.
Dekavonlu uz geradejiste.
vandens, mazgojimas peimen ba, savo salia pulke del ezokiu gijai ir didžiūnams.
ir kūtėj ir lauke eksproprijato tuvis. Visi jie kareztai ėmėsi
Tas kur pirks nesigailės,
Didžiausia Lietuviszka k\aut□ ve visokiu
ir
mitingu,
isz
kurios
dabar
pa
tu ir naudojimas guminiu pai
Kas link Rymo Popiežiaus nu. Kuszmonui buvo patarta už darbo, tik pasirodė kiekvie
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia gėrimu Su< Vals. Kas,tik naudojo muso
Ir skaitymo invales turės. szyrdinga
broliszka rodą dyki. Ne susine- nefalszavotas, nes czisius vynus ir arielkos,
pu turi batu perstojama. Teip daris liglaikiue bažnieze.
rinkimo, pirmuose Bažnyczios indeti knoverta popierini ru nas savaip ji norėjo atlikti.
sze
su
gauje szendienynio vysokio sztamo tasai ne galėjo atsigėrėt j uju o geriause mie
Kasztus
nusiuntimo
mes
ap-jDiena
7-ta
Sept.
11-ta
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai ra ir pata.-naviina tik pas mus apturėjo.
gi sugadinti kranai turi būti
laikuose Rymo kunigija suti bli, kurio numeri ant stolis Vienas joju, seniai jau Lietu
aikite pas savo miesto d ak t a in. mokam.
Raižykite
ar
pirmo
adina
priesz
piet
ateiskire
su
MUSO prekes:
sutaisyti. Per paliepima Maha
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka, Gera Raudona Arielka
kus teipogi žmonėms Popiežių užsirasze. K. taip ir padare: voje gyvenas žydas, tvirtino,
$2,oo 2,5o 3,oe
ar
antro
meto
knyga
reikalam
tai
gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu Gera Balta Arielka
2,oo 2,5o 3.oa
noy City Water Co.
(t. f,) szuom svietu, po 13 menesiu Ii skirdavo, bet kada ciesoriai, ly paraeze laiszka prarzydamas kad vyriezkiisai rūbas turis bu
2,oo 2,5o 3,oo
geidi teisingai tapti ' pagelbėtas, tai bukite Rūmas
4.00 T>,no S.oo
Human
Jamaika
■
jaujete
o
skaitymo
turėsite
per
gos
Kostarcija
L.
Jšimaniene
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo Ginas
2 oo 2,!io 3,00
E. S. Siliiman, Supt,
giai ir Italijos didžiūnai pare palaukti 49 inb. indejo rubli ti su liemeniu kaip surdota”, o
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz l'uogino Arielka
4r>o 5,00
visus
metus.
ir likos palaidota. 8-d. su szv. jo po Kristaus vėliava, ir kai2,00 2,5o 3,00
Kitnmel
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
2,oo
2,6o
ne ir nunesze laiszka in nurody skvernai aplinkui suraukti. Ki
Anlsetas, smagus gėrimas
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, Citatas
3,oo 3,5o 4,oo
spiritas
Daktaras Blažejauckas misziom teipgi Guod. Kun. kuriu Popiežių rinkimuose su taja vieta. 21 birželio, 5 vai. tas žydas prirodinėjo, kad kaip
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, Blitalte
■ 2,6o 3,oo 3,&o
4,ftO 5,00 G,oo
kaij>-tai jaunu vyru visokios užsikreczenios S U TMte, tikrai Lictuvtaxka
Atvažiuoje in p. Kazuno ap Szimkeviczius pasakė dailu pa kilo baisus vadai, kunigaikez- ryto sargybiniai pamate, kad padirbsiąs, taip busią gerai, o
2,5o 3,oo 3,5<
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas Terkelica
5,oo (l.oo
Terkellca. tlkial Vengrisska
tieka Mahanoy City kas utar- mokslą laike laidotuvių.
visoki
papuczkai,
iszpuolima
plauku
urnai
2.50
3,oo 4,00
Konlakas
.
ežiu tarpininkyete pasirodė la Kundrotas, atėjės prie darbo, lietuvis inkalbinejo, kai reikia
5,oo 6,5o <1, e o
sustalxlinti, nuo drugio-malerijos. Geriause Konlakas, Franeuzlsikas
nike ir petnycze no 3 lyg 5
2,oo 2,5o 3,oo
Obuoline Brandy
— Moterims ir nekuriems
isztyrla
gyduole
nuo
atpratimo
svaiginn1.50 2,oo 2,5o
Blackberry
bai reikalinga panaikinti abe pasiėmė laiszka ir ineidejo in pasiūti tokie kaip paprastas
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne Rosolls, gardus gėrimas
po pietų.
2.50 8,00 galoo
vyrams tai vertėtu su kcczelu
2.50 8,oo galon
•
■
prijimsroda, žednas, iszsygydins GYRT1BE Melfuvuoge
jotina iszrinkima.
Kadangi kiszene. Jie vaikina pažino ir szvarkas, tik ilgas irlabai siau
2.50 3,oo galot
Vliznlute
•
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna propadekavot, ba liežuvius, tai
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszit367 metuose Popiežiaus Dama biski susimaisze; mat tokio ras kai dūda, nes taip lietuviai
AM ERIKONISZKI VYNAI:
Dydelis Balus
gromata, sekretai visame užlaikomi, goduo Ohio raudonas
bjauresnius turi už givates,
.
.
$l,oo Galonai
senovėj dėvėdavo. Tokiu budu
.
•
1,25 “
liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys Ohio-baltas—saldus
Kuri parengė lietuviizkae žmogų nepažindams apsudijS. zo iszrinkimas buvo sumiezin eksproprilatoriaus visiszkai ne p. Montvilas ir toliau nebežino
senas, ruksztas
l,5o **
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui Knlifbrnljon,
Kalifornijos muszkalulas
.
. l,Go **
tai
begediezka
Ursicino
ateka
lauke.
Pakol
jie
tares,
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da
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.
1,75 ** *
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buvo
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vyrisz
la, c.esorius Valentinianas 1 lyti, Kundrotas suspėjo rubli
(4 melu) Port Wine
3,oo *•
tai užmoka ant sikio po keletą desetku Kalifornijos
Mahanoy City Pa. ir kuris atsi
Kalifornijos Szeri Wine
.
2,oo *•
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen Kalifornijos Burgundy, raudonas
New Philadelphia, Pa. liepe antipopiežiu Uis:cina isz ne in kapsza indeti, o likusius kieji senoves lietuviu rūbai.
l,5o u
bus Panedelio vakara 28 Sep
.
.
2,5o 3,oo
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lie- Viduriams Kartus Vynas
Motenszkuosiue gi rubus priža
tuviszko kalboje, is zm in liūgais busite jaigu
Raulkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,04
temberio ant Kajero sales. Yra — Dirba 4 dienas ant nede tremti isz Rymo ir pasodino popierus numesti ezalin. Kada dėjo parūpinti viena ponia, ku
Gausyte czionai raszisite pas:
Irdadglau UŽMOKĄS EKSPRESĄ Pennsylvania
lies.Vienas
kaleris
vadinamas
Damaza
ant
Popiežiaus
sesto.
sargybiniai
jin
apstojo,
jis
spi
Ohio Ir Weal Virginia valstijose. Adresas:
tai pirmutinis balius ezimet ir
visokio
tavoro
kaipo:
Kada po Zosimo (418 m.) B.iž ries kiek begalėdamas, betkap ri juos maezius ant scenos Pa
kiekviena ypata privalo ateiti “Bigvenis’' sustojo.
Stefan Rovnianek,
Ziegoriu, Ziegorelu,
— Lietuvei tikrai grąžei pa nyczios virszininku buvo Boti- ežys su nelaiminga rubline vis giriuose.
(SPECIALISTS)
ir praleist linksma vakara prie
i-ii Amoc > Pittsburg, Pi,
i Daimantu, MuzikaliaAeznorecz’au paduoti žine
Broadway & So. 8th, Bkiyn. New York.
facius I, kai-kurie dijaksnai ka sugadino. K. nuvarė tuo
puikios orkeetros. Ateikyte sielge.
zku Instrumentu,
le apie tat, koki senovės lietu
—
p.
C.
Milev
’
czius
Lietu
ir
kunigai,
kurie
ant
jo
iszrin
jaus
in
kalėjimą
ir
ten
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nu
visi. Inžanga 250
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas
vis kontraktoris baigė simenti kimo nesutiko, naudodamies rode dar keletą žmonių. Ju tar viezkaji ezvarka 26 metai at
Ka tik dabar
daigtas
gvarantintas pagal už Šutai su kotais
ni tylta ant krikes, tyltaslabai Simacho miesto virszininko pe yra vakeziaus rasztininko gal esu mates pas viena ukiniri
del
moterių
ir
aplaikeme
ant
mokėta preke. Szlubinei žiedai
. ..
...
Ant pardavimo.
merginu yra surinkimas
puikei padarytas. Inžinieris globs, augszcziausia kunigyste pagelbininkas* Navickie, odi ka Garliavos parap'joj (Suval
rudens
labai
szlubinu
kiti. ku gub). Tai buvo vadinamie isz gryno aukso ir ne brangus, ka dabar jus
Saliunas ant pardavimo su tylta nuolatos prižiūri ir ran pavede archidijakonui Eula ninkas Runkauskas ir
puiku ceiku
namu, arba be namo, dasižino- da vieką puikei ir druezei pa liui. Delei to tarp Bomfaciaus Navicki buvo suėmė, bet tuo ji tryntcziai taip pasiūti: pe kas pirks tavora czionais, tai reikalaujate szlebiu visam mieste. del szlebu me
jau paleido o kitus dar tebelai
kite ant szito adreso:
ant ant szito
ežiai sukirpta isz v ieno visas nesigailės.
daryta. Garbe p. Milev: ežiui o ir Eulaliaus kilo vaidas, pir ko.
linu, rausvu ir
rudens Teipgi
Mr. P. Plikaitis,
ilgume.?; prieezakiai ant lie
miausiai Donorine, paskui Ita
ir del visu tikru Lietuviu.
visokiu kitu
Baisogala.
144 Adams St. Newark N. J.
turime ilgiu
menio perkirpti, skvernai pi i
Prisimena ir da tas, jog p. Ii jos karaliai in Rymo Popie
puiku koloriu
(Sziauliu
pa.)
Baisogoloje
isz
siūti piieliemenio siūles, o už
kotu irparduo
Mileviczius stato visokius na žiaus rinkimą insikiszo. Odoak
113 W. Centru St.
del kotu jekiu
sime pigiau
mus, medinius ir mūrinius ir ras iszduotu instatymu patvir tiko gaisras; sudege naujai pas pakalyj priplatinti, isz kuriu
ir andaroku
negu kitur.
Paskubinkite nusipirkt
užbaigė priguhnczei.
tino, idant ateityje Popiežiaus tatyta szpitole, dvarininko Ko susidėjo po tris kvoldus ant
maro
vieni
namai;
nukentejo
užpakaliniu
Klubu;
rankoves
labai puike isztorje po vardu:
— Praeita petnieze buvo rinkimas butu
atliekamas
prakalbos isz szalies Socialia tik su Italijos karaliaus sutiki daug žmonių: kai-kuriu pasku paprastos su viena siūle, galuo Specialistas Ahiu Lygas
tu, tai spiezininkai už biskio mu ir patvirtinimu. Teodori tinis turtas ugnyje pražuvo. se siauros; apykakle staezia, Pritaiso akuloriua.
Stiklinas akla,
siaurute, nuleistais galais, už
Mano darbas kalba del saves,
butu primuszti. Viekaisuyro ir kas Ostrogotu karalius rinki Nuostoliai siekia 4 tukstaenziu sekta kabėmis storas vėlės; per
PRIETIKIAI C 1R AN 0 BeBERGERAC.
Puikios szlebes tafto
spiezininkai iszsineszdino dai mo liuosybe pagražino, bet rubliu. Gaisro priežatis nežino krutinę ir apykakle iszsiuta Ofisas adinaa 8 ryte lyg 8:80 vakara
Szilkai dabar
ma.
Verte lai Fracniifiiko
rydamiesi in szalis.
patvirtinimą sau pasiliko Cie
spalvuotu ainiu dantukais, va Ofisas 15 E. Center St. Turime daug szilko, satin, kaszmiro madojo. Czia
KUN. DU. M. JUODTSZ1US.
sorius Justinianas dar gi savo Skaitant laikraszcziue žmo dinamoji kripute.
visokiu geru ir t-t. su atsakanezeis rasite didžiau
Pasiskubynkite nusipirkt, o
KOZNAS RASZO’ GROMATAS.
Win Penn, Fa- Dirba 4 rimtybe Popiežiaus rinkime gus girdi, kad miesteliose intai
si iszriūkima
Moteriezkiu rubsi dažnai da
blanketu o ir papuoszimais.
szilku neigu
pastate. Nuo to laiko cieso syta szioki-toki įrankiai kovai bar matyti, ypacz ant ecenv, Bet jago nori raszit gromata ant puikiau
gausite tiktai pas Iždaveje dienas.
•sios jiopieroe kokios lig sziol da ne esi ma kaldru, labai
kitur ir tai
— Praeita ketverga 2 ad. riaus sutikimas reikalavosi”. su gaisru o dideliuose miestuose tik daug ju ne tikri, bet kroką les, tai pargabenk sau tuziną su kopertom pigios
tosios kningos po adresu:
Visokiu
ceiku
ant
ku
’
(Toliaus bus )
po piet nupuoli no Statomos
net susitvėrė speciabezki ugnia viszki. Tikros lietuvaites “kas tik už 40/ 65X ir $1.50 busi užganadytas o Blanketai 45c dikiu szlebuku turimi visuose kolo
D. T. Boczkauskas,
iduose už maža
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
genu rateliai bet pas mue nėra ciumas” turi būti be lozuku aplaikys.
Mahanoy City, Pa. stubos p. J. subacziui, vienas
vertos 75c.
preke.
aplink kikliką, sijonas trum
ir
gatavu
labai
puikos
I
nieko panaezaus.
Idgr* Piningus $2 siuskite Re- iž darbinyku p. Kazio MileyiArba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimu
pas belankeliu, kitaip tai jaus visokiu
-6 DARBAS DEL VISU.
popieru vienu tuzinu.
yra luoeas sklipas del visu o telp-gl I
gistrayotoja gromatoje, ar per cziaus. Adolfas Zerdeckas, *Amerlkas
Visas
Baisogaloj
mieteelie
vetimas.
“1 tavlas, kum tav sunkei dirbt ir jokio pelno la.
Pi'isjunsk 25/. o apluikysi surinkimu
ooneturet
;
jago
tik
už
$30.oo
gali
lezelmoF/t
bar“Money Order” kuri nupirkite smarkei susižeido ir likosi nu ,e rietee, goran aniutue no visa evieta! Jjgo nori priguli dvarininkui Komarui.
Neapsiimu spręsti, ar mano A brožei a su maldelėm, lietuviškoje kalboje
kaip gali lezafmokyt barberiaSaa tai ra-*
Labai puikus. Adressas:
ant pacztc, in prasta gromata gabentas in ligonbuti, Athlan lažlnot
-*-4*4
ajjiL
uuu matytieji rubai tikrai senovisz
izyk tuojaua. Kalbame vlsoela HeževluosU.
Tai-gi
apie »Į;oi:au^ujHua
apeisaugojima nuo
115 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
D. T. BOCZKAUCKAS,
NOSSOKOFF’8 BAUBER SCHOOL,
do.
išdekite ir prisunekit
ugnies
reiktu
jom
pasirūpinti,
ki.
MAHANOY CITY, PA.
1405 FSNM AVENUE
F1TT1SBUHQ. FA
Kalbame Lietuyiszkai, Lenkiszkai, Slayokiezkai, Anglisrkai
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