Du—kart Nedelinii Katkraaatis

The Semi—Weekly

Saule—Sun

SAULE

TIE OIL! LITHVAHIAH PAPER IN THE WORLD PUBLISHED SIHbWKKUI.
■A8 A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPEI.

tu ni wtxxittxh auiKiaziii, tiibu ii«T»wiizKi« m irimo
KCHIl MZUNA >U HIT! IXt Xl»tI.»S.

AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.

XASZTUOJE ANT METO $2,50.

APPEARING EVERY TUESDAY AND FRIEDAY.

SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

Bozant gromata in Redlste uždekit ezitoki adresas

MPMENTS THE INTERESTS OF NEARLT US,SOO LITHUANIANS RESIDING II
THE UNITED STATES.

D. T. Boczkauskas,

D. T. Boczkowski, Publisher,
g 520 & 522 W. South Al.

Rusijoje cholera ant gero ir
ant ylgai apsigyveno. Kas die
na sKaitlis lygoniu daugynasi,
o lygonbuezuose jau ne turi
vietos del lygoniu. Ir vaiske
be kulkos puola žalnierei. Ir
tai cieloje Rusijoje, mat dau
giau cholera apsigyvena, kaip
ana: Moskvoje, Kijave, Ode
soje Helsingforse, Viborge o
ir Lenkijoje.
Jau dabar kelaut isz po-mas
kolaus in Amerika, tai baisei
žmogų kankina. Mat, netik
tai Rusijoje, nes ir ant Filipi
nų cholera atsirado, tai ameri
konai dydeloje baimėje ir da
bar intaisi apsaugas- (kvarantanas) kuriose keleivius peržiu
rines- kankys ir rūkys.

“Žvaigžde” su “Kataliku” Merginu szoko in
pasiemi už cziuprynu. “Katali
Niagara Falls
kas” kaip rodos nieko no sa Niagara Falls, N. Y.- Anna
ves ne raszo, o jagu ka talpi A. Dugan, isz Buffalo, papil
na, tai talpina ka prisiuncze de pat žudinsta per szokima in
kuopos.
vandenpuoli Niagara Faile.
“Žvaigžde” turi teisytis, ba Pagal apeakyma sargo, tai
cze eina api piningini reikalą.- mergina ilgai svarstesi szokt,
O jagu Susivienijimas “Zvaigž nes kelis kartus ketino szokt
de” atmes, tada ir yždavyste nes vis susilaikydavo. Priežas
“Žvaigždes” dings no tosios tis teip baisios smertiee yra ne
žinoma.
aszaru pakalnes.

ISZ ROSIJOS, LIE
TUVOS IR LEN
KIJOS.

Sibirijon ėjimas.

Isz Vitebsko gubernijos iszeje ir iszeina labai daug žmonių
Sibirijon. Isz vienos tik para
pijos, kurioje skaitės in 5tukstanezius gyventoju, iszeje dau
giau kaip 2 tukstanezid žmonių
per 8-4 metus. Iszejimo noras
apemes visas beveik parapijas,
ir žmones visa pamėtė, eina in
nieką neatsižvelgdami. Parduo
da beveik už nieką žeme (po
15 rub. deszimtine)senatikiams,
o kiti, kurie negali parduoti,
pameta sziaip žeme ir eina jieez
koti gardesnes duonos. Sako,
nežinomi žmones prie to juos
prikalbinėja ir pakursto.

Isz Lietuvos, Isz visu szalu
Žagare.

(Szauliu pav) isz Žagarės
tapo iezvarytas vienas ubagas,
Lictuviszka kalba
84 metu senelis, aklas, latvys
bažnycziosia.
Jonas Bambalas. Rodos tat men
kas atsitikimas: Vienok tas at
Per stengima kun. biskupo
sitikimas aiszkiausiai parodo,
Cyrtowto administratorių dyekaip iszvirkezcziai musu katali
cezijos žmudijos, likos Draukiszkosios davatkos supranta
gisteje Szy. Kazimiero Kaune
Kristaus insakyma apie meile
sutverta komisije del apdirbi
artimo. “Ubagyne” užlaiko
Persikam),jo jog ne yra mo vienokiu lietuviszku supli
Kaip vandenis iždžius,
tam tikra pavargėliu szelpia
kacijų, kuriuos pagal velinima
vyru
savo
paezios.
Pabaiga svieto bus.
moji draugija, insteigta suszel
kun.
biskupo
Cyrtowto,
su
Manitowoc, Wis.- Francisz
pimui ubagu viso Žagarės valsdadeymu
bažnitiniu
nobažans— Politikierei api ateivius kus Žyvatkauekae, pagivenias
cziaus ir visu krikszczionisz
tvu ketina atsiprovit lietuviszsu
savo
paeze
metus,
dasižinone paiso, nes tiejei mažai ka
kuju tikybų. Draugijos inatei
koje kalboje. Taji darba jau
gali padaryti, jagu amerikoni- jo dabar jog padare klaida, o
Apvogė bažnyczia
gimė
dalyvavo ir dalyvauja ne
komisije
pradėjo
apdirbinet,
o
nei tūzai pakeli atviria kare tai yra, jog ne yra vyru moters
Smolensk.- Bažnyczia Moti vieni katalikai. Ubagynen bu
po užbaigimui pradės sutaisisu
kuria
gyveno
ir
buvo
nto
priesz save- net ir kandidatai
nos Dievo czionais likos apvog vo priimti ne vieni tik katalikai
ant prezidentu ne nustigsta latiniam pabludime, jog tai net ir ižduos katekizma ir ta nog visokiu brangenybių
ubagai. Paszelpa buvo duoda
feningas
del
nobažanstvos
liekailuose,- skalbė juodulus vie yra jojo tikra pati.
Vagi suėmė, kuriuom buvo ma ir liuteriams-latviame. Bet
tuviszkoje
kalboje.
Garbe
jam!
Motere
su
kuria
Žyvatkausni kitu ir džiovina priesz vi
lietuviszkas židas.
atsidanginus Žargaren kunigui
Jagu ne puslaukinei Italijo- suomenine opine.
kas apsipaeziavo vadinasi po
nai, czionais nesiyalkiotu, tai
tėvu Waliuskiene Juju gyve Busil’ikacije mokslainiu Lietuviszki
pclegrimai Raczkauskuiirjam ėmus davat
kas kurstyti, draugijos valdy
butu szventas gyvenimas. Net
nime
ne
buvo
sutikymo
nog
ko
Ryme
Petersburgas.-Caras užtvir
Susigadino svietine masziba
pradėjo kitaip žiūrėti inszel
pietiniame Amerike turbut tiekio
tai
laiko,
ir
atėjo
priek
to,
tino nutarimą ministeriu, ku Se nai.- Po atsilankinmi Pad
na. Vieni kitus stengėsi pra
piamuosius latvius. Vasara bu
jei szventi gyvulėlei dydelei
jog
Žyvatkauekae
atsisakė
nog
riame
paliepineje
visesia
vos,
1
1
uyzu,
Loreto
ir
Valaku
lenkt, o tuom laik visos viesz
dagriso. Szitai isz Pietinio patystes vos kvepuoje ir kož- maitinimo savo paezios. Supy mokslainese lenkijoi, idant ežia sugrižo lietuviszki pelegri vo suszauktas visuotinas drau
gijossusirinkimas kuriame kun.
Ameriko labai dydelis skaitlis
nos pabaiga galop artinasi, o kės, nusidavė in suda ir per mokslas historijos ir geografi mri namon. Pelegrimus vede
iszsibelde in savo szali, tai da
žiurėjo
kningae
kur
persiką
jos
butu
iždestinetos
tik
rueiez
kt/o. kanaunikas Narjauckos, Raczkauskas stengėsi perkalbę
jagu da Kur nepasiduoda tai
bar raudos no namu suvis nu teip lyg gyvulis baigdamasis nojo, jog pati su kuria gyveno koi kalboi ir tiktai per rusisz austaitis ir Staniulis daug ku ti narius, kad permainytu insta
tymus ir padarytu grynai kata
puolė, o mokestis už darba dvi
palaikus skire (spardosi), teip ne yra tikrai jojo pati ba cer- kus profesorius. Mokintoje!, ningti ir api 150 ypatų. Popie
tikiszka
draugija; bet susirinki
gubai paszoko. Jau tiejei Itatifikatas
szlubo
ne
buvo
iszpilkurie ne iezpildins tojo paliepi žius priėmė lietuvius labai
ir su prieszeis avietinio pared
mas nesutiko Vienok kunigo su
lijonai visur davėsi in ženklus,
dintas
o
tik
turėjo
pavelinima
mo
bus
praszalinti
nog
dinsto
szirdingai.
K
ip
rodos
tai
da
ko dedasi! Pasirodo, jog visur
nes ir Sziauriniame Amerike
pirma karta buvo girdėta lie kurstytos davatkos kitaip eme
netvarka: Danguje, ore, ant nog sūdo ant apsipaeziavimo.
ant Italijonu visi skundžesi!
Živatkauekas
labai
nudžiugo
tuvbzka kalba muruosia baž vykinti kunigo užgaidus. Jos
Pakutninkas
žemes ir visose vietose.
užsipuolė ant senelio Bambalo
tokiu
padėjimu
ir
padare
sau
Visur yma vyrszu mihonierei,
Waiszava.-Kas metas isz nyczioje Szv. Petro. Ta paezia ir eme jin spirti, kad jis priim
Tankiause amerikonines ga- Arba kitaip pavadinus, žemisz “balufca” isz džiaugsmo. Uoez
diena
pelegrimai
davė
atsi
tu kataliku tikyba. Ubagynes
ve, kada api tai dažinojo inne Warf-zavo ant Szvi^so Kalno
zietos isz adatos vežimą pris
ki karalelei!
atejna žmogus api G0 metu miisztfotograf je o antritojaus gaspadine nuolat jam prikai
sze
pro
va
prieszais
savo
tenkaldo. Szitai vienoje apraszo Su piningais viską padarysi,
sziojo, kaip jis vięnas esąs liūte
teli.
senumo, apsiredias in marezki apleido Ryma.
<a.pl_PeniisylVanije, jog ten da Su^piningaisir karė Isžlaimesi.
»-ox«
nius lig Keliu ifž storo maiszo F o 1 i t ik i S>z k i p r a s i ka lt ei ei. ris iSVįi Kajaliku-LUrio.
gijos Valdyba netik neeudrau
bar ne tiktai girnos," nes krū Ir dangaus karalyste aplai- Isz sarmatos atome
pasiūta o ir tokios jau kelnes,
Petersburgas, -Vajaunas sū dj gaspadines bet valdybos
sau gyvastį
mai, balos dorlbankei dega,kyši!
apsijuosias stora virve. Ant dąs iezdave vyroka ant 31 Ba “panele” karta atėjusi jam ir
Jersey
City,
N.
J.Abrakoper ka nusiminia tenaitinei gy
galvos turi teip-gi koptura naliu komiteto socialno - de- sako: kunigai neleidžia mums
mas Rosinow, gyvenantys po
ventojei
Paleido paskala,
isz maiszo. Rankoje neeza ra- mokratiszko usz surasza prie- laikyti ubagyneje liuteru; jei
Kaip
kada
ir
stebuklai
atsi

No. 230 Broome ul cze, turėjo
kad ir pora ažeru užsidegi ir
žareziu ir karūnėlė ant kuriuos szais randa. Asztuoni likos nori pasilikti ubaginėje, pereik
tinka
szitam
luošam
sklype....
dvi paezes: viena tevineje o
ne gali lig sziol užgesyti!
in kataliku tikėjimą, o jei ne
New Yoike apsipaeziavo dvi- antra czionais. Pr:e:z kėlės yra iszsiuta juodom litarom apkaltinti lig smert, 8 in eik laukan. Senelis ir iszejo.
‘‘Pakuta” ir “Jezusas”, Kelio Siberije, 4 m fortecns o 11 li Kiekvienam matai yra brangu,
Draugystes gyvuoje ir dydi- deszimts trijų metu snarglis su dienas, pati su kuria czionais
ne atbuvineje basas ant Szvie kos paleisti ant luosibes.
70-metine
naszle.
Bet
reike
ir
jo tikėjimas, jo Dievas.
gyveno dasižinojo api tai pra
naši, konstitueijes kone visos
saus Kalno ir nesza ant pecziu
ant
to
teiuint,
jog
naszle
turė

dėjo jam iszmetinet jojo apduoda dirbt in drukarne “Sau
pagoniszko
Prienai.
maieza piesku. Laike atpusku Suradimas
altoriaus
les”. Per trumpa laika likosi jo grino dokodo kas metas de gaudimą ir nedorumą. Jisai stovi prie duriu kloszforiaus
(Mariampoles
pav.), Prienai
szimts tukstaneziu doleriu. teip to sarmatinosi, jog pastaiždrukuotos api keturios kons
Kijevas. - Ant ukes pono stovi ant kairiojo kranto mu
nog ryto lig vakarui, kalbėda
Tai
iszaiszkina
viską,
ka?
navijo sau atimt gyvasti. Nu
titucijos o dabar baigema in
mas ražaneziu. Tokia, pakuta Petraucko darbininkai surado su upiu milžino Nemuno ir
ėjo in atskyria miegstube o
Thompsonville Conn, del drau
jau nog senei likos uždrausta, likuczius pagoniszko altoriaus. yra gan szvarus miestelis. In
prileidęs gazo tiek jog in
gystes Sz. Jurgio,- o pradėta
per ka praejgiai isz pakutninko Yra tai vienas isz seniausiu teligentu jame yra užtektinai,
trumpa laika užtroszko.
del Dr. Sz. Jono Krik, in
archiologiszku. tik gaila, kad visi gyvena, nu
juokėsi ir visaip jin plusta, nes atidengimu
Spring Valley, Ill.- ir da yra
Dingo ne žino kur,
jis ii ne temina ant iszjuokimu. Priesz altorių rado giela kie leidę rankts Dagi vakarėlio
gulineziu in spauda api penke
Pagriebta per ereli.
Chicago.- Kėlės dienas ad- lez jojo kalbos duodasi su tųjų anglių ir kaulus givuliu, jokio nesurenge, nesznekant
rios. Del to drukarne “Sau Ntw York.- Trijų metu
galios nusidavė in darba kokis prast, jog tai yra mokytas Teip-gi rado apdegusi stovila jau apie svarbesnius dalykus.
les” turi visokiu drukoriniu dukriuke Criberu kada bovijotai W. Jakubauckas, lietuvis, žmogus. Zokoninkai laiko kokio tai dievaiezio isz ak Na! ale smukliu, smukliu pas
darbu, del ko, jog drukuoje si prie namo, nulėkė žemin ere ir nog to laiko ne sugrižo na dideloje paguodoneje
mumis, kaip niekur. Daugu
taji mens.
grąžei ir pigei.— Visi api tai lir pagriebė mergaite. Ciiberis
ma iezkabu ant smakliu su lie
mon Paejna jisai isz Lietu pakutninka.
žino, katrie tik turėjo reikalą dirbo netoli namo o ant riksmo
tuviszku paraszu. Tai vis suvos isz kur pribuvo in Chica
drutina žmonių dvasia ir sziek
su drukarne “Saules”.
duknukes atbėgo ir iszbaidino ga tris metus adgalios ir užsi Permainos Seinų
Navatnas galėjimas.
-tiek patraukia prie meiles tė
kuningijos tarpe.
ereli o brolis iszbegiae su kara giveno po No. 141 Wabasia
vynės skaitytoje! nesyki girdė
Kun.
Snieczkus
mirė.
Kun.
Dydesni puse buvusiu skaity binu paezove. Oiberis ereli avė. Lig tam laikui visi stengi
Sunku itzbandinima turi jo ir skaitė, Kaip darbuojasi
toju, del kuriu gazieta “Saule” sugavo ir patalpino kletkoje. mai suradime jo ėjo ant niek. J. Markalis Plokszcziu vikaras
paneezt Kordofane, ant Suda- kitose Lietuvos vietose, o apie
Jakubauckas turi 27 metus perkeltas vikaru in Brrglava.
buvo sulaikyta tai velei užsira
Prienus tikrai neskaitė' nei žo
szi ir užsimokėjo, nes kaip ro Baisus nubaudimas vaiko. juodus plaukus ir turi didžio Kun. Jankauskas, Gelgaudisz- uo terp jaunikaieziu, kuriems džio. Czia žmoneliai snaudžia.
Remo, Cal- Mrs. Charles 5 pėdas ir 8 colius.
kio vikaras, atsisakė nuo vie patiko ta pati mergina. Už tai Laikraszczius menkai kas akai
dos ir kiti ne trukus užsiraszys
tos.
Gelgaudiszkio vikaru pas turi paneszt kantru ir skaudė to. Vartotoju draugijos nėra
ir sveiki skaitys. Dieve duok Adamsiene iszkepus duona,
Navatnas praszimas
niekas nemano apie jos inkų
padėjo prie pecziaus. Tame
kirtas kun. J. Viszniauskas.
Dvase Szv,
jimą iszbandinima. Kada abie ir
pat-žudin tojaus.
rimą.
atejna prie duonos sūnelis 6
ju jaunikaieziu puses nesuga
Pittsburg, Pa.- “Ne noriu
Naujas IszradimasGruszlauke.
Renkimai prezidento ne toli. metu ir užminė su koja ant jokio kuningo ir palaidokit
P, A. Neviaraviczisus isz ne- dina juos, tada abudu atsietoje
Gurezlaukeje per szienapiuUž menesio turime ar Tafta re guMnczio kepalo duonos. Mo mane nuoga. Atėjau ant szio
ant augsztu gurbu o aplink te kilo nesusipratimas tarp
publikona, ar Bryana, demo tina inirszus ant kūdikio, pa svieto nuogas ir noriu jin ap makezeziu (Kauno gub.) iszjuosius
apstoję juju prietelei valstiecziu ir dvarininko Norado
toki
vežimą,
kurs
žada
kratą. Mes szymet nesibovina- griebė nebageli ir inmete in leist tokiam pat padėjime”.
but
naudingas
musu
kraeztui.
kareztapecziu.
Ant
riksmo
kū

ir gimines. Kožnas, isz prie- vickio. Valstiecziai pradėjo
me in politika,- tegul kožnas
Teip parasze Mikola Fotas
ta dalyką apsverstineje, ypatin dikio subėgo kaiminai ir isze- isz Mc Keesport, priesz atėmi Szitas vežimas ant asztuoniu pz’ninku aplaiko dideli botaga fzienauti pievas, kurios nuo
gai tiejei, ka pamena demokra me kone užtroszkusi kūdiki. mą sav gyvasties, o rasztelis Ii tekiniu, traukianti spėka garas. iezpjauta isz arklo skaros o keliu metu prigulėjo jiems,
tu ir republikonu gaspadoravi Nelaba motina likos per kai- kos surastas kiezeniuje per ko Būdamas ant asztuoniu tekiniu ant duoto ženklo pradeda bet nuo pernai metu tapo pritoks vež:mas dideliai sumažina
mitrus paduota po sudu.
ma ir praėjusius laikus.
roneri 8. O'Brien. Kūnas Pota trenkimą kelio nelygumu. Dė musztine. Ypai puola greitai ir mieruota dvarui., Novickis
so likos surastas ant Sz. Miko- lei tos paezios priežasties toks smageijO baisu žiūrėt kaip sku partraukė isz Plungės sar
Pardavė
savo
paeze
už
$15.
Dabar po teisybei politika
lo kapiniu o prie jo gulėjo vežimas nelyginant daug dau ra pradeda trukt ir kūnas apsi gybinius ir su pagelba ju
Cleveland, Ohio.- Policije
nupjovė sziena. Tiems kurie
ne gerina ne negadyna laika.
bonkute su truc:zna.
giau gal pakelti sunkenybes, beje krauju. Ne vienas isz juju pasiskubino nupjanti Ir suvež
Kada darbai yra, tai dyrba o jeszko tomis dienomis Mikola
negu dabartim benzininei auto ne iiztare ne žodelio. Regeto ti buvo insakyta, kad isz savo
Eksplozija tunelije.
kada cielame sviete maiszatis, Il&usmana, kurio Pati kaltina
tai nė prezidentas ne apmal- buk joja pardavė burdingieScranton, Pa.- Penki darbi mobiliai. Jis nereikalauna szi- jei ir tili, o musztine teip ilgai daržiniu suvežtu in dyara
szys,- Anglijoje turi savo ka riui už §15. o teip-gi ir nami ninkai tapo užmuszti per eks nu (gu.nu), kurios savo netvir
tesasi, pakol vienas hz prieszi- Tiems papraszius užmokėti
ralių ir savo tiesas, o kiek tai nius rakandus.
plozija dinamito naudojama tumu daro daug kliueziu
ninku
ne apleidže savo ginklo. nore už darba buvo suimti, bet
žmonelių badauje!
Pati, motina ketverto vaiku, prie iszvedimo naujo tunelio nuolatiniam susineszimui auto
prižadėjus suneszti, vėl buvo
Tada ingalelojas numeta ir sa
Ir dabar ne butu tokios be kalbėjo policijei, buk Ilauema del Lackawanna geležinkelio, mobiliais.
paleisti.
Patentas jau iezgautas, tik vo, abudu paduoda sau rankas
darbes, jagu butu vandenio. nas paszaukes jaja in kukne arti Tobyhanna miestelio. Ne
Nemakszcziiii
stoka leszu trukdina invykdinti ant ženklo sutdikos, prietelei
Sausuma sutrukdi: o kada gei n pasakė buk jaja pardavė už dėlios ryta
(Raeeinu pav) Gyventojas
greitame laike szi dalyka vėlina laimes ir giluKio abiems.
džemas lietutis pasirodis ir po §15 savo burdingieriui ir nog
Ant pardavimo
ra dienu palis, tada sudundės tosios valandos prigulės prie
gyvenimam Gal būti ir szitos Žaidulei lieka iszmazgoti, o lu- sodžiaus Balandžiu V. susipy
visi fabrikai, ant žemes ir po jo. Rakandai susidėjo isz cebe
Saliunae ant pardavimo su klintis bus praszalintoe, nes dintojei ir prietelei pabaigė ko su kaimynais delei žemes.
žeme!
namu,
arba be namo, dasižino- laukiama, kad bus užtvirtinti diena su didelu balium. Inga- Žmones taip supjaustė V. dal
rio, stalo, dvieju krėslu, lova
instatai akcijonieriu draugijos, letojas žinoma atveda ir savo gėmis, kad jo gyvenimas pa
Tada visi “Saule” užsiraszys, ir asz, o viską ta pardavė už kite ant szito adreso:
szios sistemos vežimu staty sužadėtina, su kuria po tam su vojuje,
Mr. P. Plikaitis,
Bus sotus ir sav sveiki skai §15- kalbėjo motere pro verks
sivineziavoja.
mui.
(Daugiaus ant 4-to puslapio.)
144
Adams
8t.
Newark
N.
J.
tys!
mus.

Isz Amerikos.
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Nelaime aut geležinkelio
Prusnose.

Berlinae.- Ant miestiszko
eletriainio geležinkelio vidurije miesto susidaužė du eletrikinei tramvajei. Dvideszimte
paeažierui tapo ant vietos už
muszti o 19 kitu maž-daugiaue
pažeistu.
Tvanas sunaikino 140
stubu.

Tvanas mieste Teocuitatlan
valstijoje Jalisco sunaikino
140 stubu ir nuskandino 5 gy
ventojus. Dydele dirbtuve cuk
raus teipgi tapo sunaikinta
Valdžia atsiuntė pagelba.
■Nuskendo laivas.

Anglijos tavorinis laivas
Loch Finlas, plaukentis isz
Port Pilie Australijos in Cal
las, tapo sudaužintas ir nūs
kandytas Nedėlios ryta. Ant
laivk radosi 24 laivorei, isz tu
20 nuskendo o tik 4 tapo isz
gialbeti.
Cholera gavosi in Prusus.

Berlinas.-Cholera
gavosi
per rubežiu in Berlina. Valdže
isz visu pajėgu ėmėsi užbėgt
tai baisei pavietrei. Keturios
ypatoe apsirgo ir likos nuga
bentos in ligonbute Virchovai.
Visi lig nei yra emigrantai isz
Rosijos.
Istoriszkas

vinis.

• Parižius.-Laikraeatia
lo:s” npraszineje juokinga ap
raezima api “tikra parniūkta
po garsiam Napoleonui:”
Tuojaus po 1815
metu
pribuvo pas maluninka po
Waterloo, pas ta pati kur ture
jo savo kvatiera ciesorius
Francijos, kokis tai Anglikas,
rinkėjas senoviszku daliku-ir
rado sienoje dideli vini, ant
kuriuo kabojo skribele Napo
leono. Kitraa anglikas pirko
nog maluninko vinį duodamas
jam sauja aukso už jin.
Malninkas aplaikes tiek aukso
už szmoteli geležies, puolė ant
geros misles. Inkale in ta pa
ezia vieta antra vini o po juom
pakabino tabliczaite su paraszu
buk tai tikra vinis ant kuiruos
kabino savo skribele didisis.
Napoleonas. Nog to taiko ne
perejo nedelia, idant pas malu
ninka ne atsiszauktu kokis
rinkėjas senu daigtu geisda
mas aplaikyt vini po didelme
Napoleonui.
Tęsęsi tas per koki laika, o
ant galo iszsidave apgavista
maluninko ir nustojo geras pel
nas. Bet lig tam laikui malu
ninkas surinko gana dideli tur
teli ir ne tik pats givens sto
kime bet ir da jojo vaikams pa
siliks.

Laukinis žmogus.

Manilla, P. L- Tomis die
nomis kada amenkoniszki žal
nierei radosi ant ekspedicijos
gylumoje Tumbakto, iszgirdo
navatna cipima krūmuose. Bū
dami tosios nuomones jog už
tiko žveri leidosi paskui cipi
ma. Ne poilgam rado ant me
džio Koki tai sutvėrimą; vienas
isz Žalnierių szove, taikinda
mas “žyeriui” in koja norėda
mi paymt gyva. Kada tasai
navatnas sutvėrimas nupuolė,
prie geresnio prisižiurejimo
paregėjo jog tai žmogus. Ta
sai navatnas žmogelis buvo
tik 3Ą pėdu augszczio, plaukai
sieke kone lig žemei nagai
užaugę ant 8 coliu o iszrode
ant kokiu 45 metu senumo.
Ant galvos turėjo du mažus
guzus panaezus in raguczius o
rankos sieke žemiau keliu.
Žalnierei atgabeno taji na
vafna sutvėrimą in Manila
kur laiko kletkoje, būdami
baimėje idant ne pabėgtu.
Sausuma Italijoje.

Apulijos provincijoj jau
metai suėjo, kaip nebuvo lie
taus, Žeme sudžiuvus, uola
pavirtus. Gyvuliai žūva. Szia
vasara iezlžiuvo daugybe upe
liu ir szuliniu. Valdžia siunczianti vandenin in didesniuo
sius miestus, mažieji gi ir
valstiecziai liekasi be vandens.
Ant gatvių elgetos praszo ne
pinigu, bet vandens. Už van
dens buteli mokama kartais
1 :si -J 5 —Įr'i,ą..l;»nitj;"11.—"°a"
už vyną; užtat vynuoges szie'met taip užderėjo jog parduo
dami nebe buteliuose ar stikli
nėse, bet jau bosuose.
Daugybe žmonių žada Apu
lija apleisti. Po sodžius pradeje
sukineties kokie-tai agentai,
kurie ragina mergaites važiuo
ti; bene bus tai paleistuvybes
namu agentai.
Social Demokratai Turki
joje.

Prasidejuaieji neseniai Tur
kijoj darbininku straikai paro
de, jog tenai esama ir socijal-'
demokratu. įžymiausiu juju
esąs buv. valdininkas Mechmedas Medžet-Effendi, Labai
iezsilavines, mokas turku, ara
bu, persu, prancūzu, anglu,
vokiecziu ir graiku kalbas.
Mechmedas jau 10 metu plati
nas savo szalyje socijalizmo
idėjas. Keletas menesiu pirm
revoluicijon’eriu sukilim opas
jin buvus krata ir jin buvę
suėmė. Pas tardytoja jis drąsiai
kalbėjęs ir jam buvus paskirta
didžiausia, bausme-amžini ka
torgos darbai. Teisėjui perskai
ežius nusprendimą ir užklau
sius, bene noris ka-nors dar
pasakyti, Mechm, pasakęs:
“feip, asz turiu paaiszkinti,
jog už 5 menesiu asz jau busiu
laisvas. Ir isztikruju vos prasi
dėjus ketvirtam jo kalimo me
nesiui, buvo paleistas. Jam
Baisus atsitikymas.
buvo pasiūlė senąją valdžios
Buda Peszt, Austnje. Žine vieta, bet jis jau. nebesutiko.
daejna in czionais isz Muliažo, Jis inkure laikraszti “Dar
buk pribuvo in fenais nepa- bininką”.
žinetamas žmogus pas viena
Galite gauti kningae szito
motere, kuri turėjo vyra Ame- kiae Redakcijoja ‘‘Saules” Ma
ryke. Motere priėmė pakele- hanoy City, Pa.
vinga, o tasai priesz nusidavi
Lietuviu Tauta I ir II to
mą ant atsilsio prasze moteries mo.
§1.50
.25^S
idant paslėptu jojo pundą. Ižganimas Vargdienio.
Nakties laike motere isz aky Koks privalo būti vaiku augi
vumo, norej'o persikanot, kas nimas.
.25^
punde randasi; atidarė ir pare
Tikii ir ne tikri Szventiegėjo piningus. Tuojaus apėmė jei.
.250
jaja didelis godumas pagriebė
Lietuviai! ar gerais keliais
kirvi ir pakelevinga užmusze, žeagiame.
.150
idant piningus sav prisisavini.
Ka-turime veikti-del muso
Nes tik tada pažino su didele ižgammo.
.050
baime užmusztaj', kada norė Vienakis.
.050
jo lavona iszneszt in kluoną,
Imtynes Varguoliu su bago
jog tai josios vyras, kuris su cz’aie.
.100
grįžo isz Ameryko su paeze- Isz ko kyla melai.
.750
dintaie piningais, o kada už
Kankintojai ir Kankintiniai
siaugino sav barzda, ne buvo už mokslą.
1.00
pažintas per savo paezia.
Dvyniai vagie.
.250

kad nevertas esi ezv. Bizyliaus
Pavargėlis vėl aina toliau,
būti sunutn, tai tada ir nu sutinka dieduką. Diedukas
keliavai savo keliais, pasi vėl tep paklausė.- “Kur tu ai
T artipgi
traukia! iez jo vaiku būrelio. ni?” Pavargėlis jem sake:
Ubagai.
Tai gedėdamas Siemiaszko “Asz pate nežinau, kur aez ai
grieže dantimis ir suriko ne nu. Diedukas užsivedė pa
savo balsu kaip koksai liavas: vargėli ant kalno ir dovano
SERGANTIEMS ŽYDI!
Ateina kokis vargszas prie
— Tylėk, tu peklos raga jem avinuką ir pasakė jem:
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti savo liga ir leisti jei įsiseneti,
Iszejna kas Utarnlnka ir Petniczei *,
tavo duriu ir vardan Dievo,
“Kaip tu pasakysi: “Avinėli,
na!
por tu tu daktaru nosunianitna ar neturejima geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintie visokiais
PRENUMERATA KASZTUOJE:
praszo tavęs almužnos. Duodi
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
— Nevadink -mane tokiu purtykis,” tai avinėlis ims pur
AMER1KE—Ant cielo meto
$2,50
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
ant puses meto
1,25 vardu, bet geriau pasakyk ant tytie ir no jo piningai ims by
jam, o jisai dekavodamas tav,
Kur teu toli Washingtoue,
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
ant ketverczio meto 65
atsitolina. Žiūrai paskui jin.
rėt.” Ale diedukas vėl jem sa
manes ragana teisybes.
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
Badai kokeme Roeline;
EUROPA — Rosije
$3,50
Tai kokis nepažinstamas tav
— Isz kur tu gavai tokia ke: “.Namo aidamae niekur
išgydo visokias sunkias ir užsisonejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
Angliję ir Szkotije 15 sh
Yra vienas ne kam tikes
____________ Prusus........................15 mi prova man prieszintiee? Kaip neapeigulek.” Pavargėlis ėjo
kolieka, ant kuriuo gailėsiesi.
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgyditnų ir buna sveikas ir linksmas.
Na visu dorių atlykes.
Nes ar esi tvirtas jog jisai
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”" tu gali taip drąsiai in mane daug kelio ir visai sutemo. InMokėjo kitados skaityt,
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę,
ėjo in ta paeze karezema, kur Szedien ne nori ne užsimyt, isz tavo geradeyngumo nepasi
AMER1KE ANT METO.................._
|] oo atsiliepti?
ANGLIJĘ...........................
7’8h
naudojo? Ar gal ne davei al
rankas nuleisdami apleido.
— Man Dievas liepe-atsa jis pirma nakvojo, ir apsigule..... -.... -.............. -.............. 7 nu
Ne api kninga ne gazieta,
A .
I
1
. Tokiu bodu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
MOSSIJE
.............................. ........81,50
mužnos tam, kuris josios suvis
jo. Užsimanė valgyt ir pasa
kiau.
/"YlSaKymaS lengvas, užlaikomas goriausių diplomatų daktarų specijalistų; visus lįgų apraBa kaip jis sako; skaityt, ne
symus
su
ntyda
ištiriu
specijališliai,
nuo
menkiausio
iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
nereikalavo
?Už
tai
reike
bu
KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR "LINKSMA
kė:
“
Avinėli,
purtykis.
”
Avi

— O kas tave iszmokino?
verta!
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutus užlaiko didžiausių
Valanda" ir pilnai už moka:
ti
atsargus
o
ypatingai
prienėlis
eme
purtytis,
ir
pradėjo
—
Dvasia
szventoji.
AMKRIXK........ —........ _............................ $3,00
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
Nevet isz kitu iszjuoke,
bossije........................................................... 81,5,
gauti. Užtai išgydyme ligų nč joks daktaras nč kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų
— Ar tu žinai su kuo kal no jo piningai byrėt. Tai pa Katrie gazieta parsitraukė, szais ubagus, kurie tik pasinau
EMILIJOJ............................. .......................... IQ „į,
Collins N. Y. M. insL SODU SVEIKATOS!
doja iez tavo geradeystes ir tik
matęs szinkorius užsinorėjo to
bi?
O biednas gyvulys,
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybėm
Priek tani pilnai nžsimokeja
tuom užsiyma, ir tankei per
avinėlio. Kaip pavargėlis už
— Kalbu su apostatu.
padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
O biednas kvailys!
akaititojei, kas metas aplaiko
ubagavima daejna prie dideli!
— Tu žinai, kad buvau ju migo, tai jis jem apmainė, jem
dovana puiku Kalendori.
AUGŠTA1 GUODOJAMA8 DAKTAREI
Ar žinote, toki reike pagul
turtu.
su vyskupu, jusu piemeniu, o davė kita avinuką, o jis ta avi
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jan mano prideryatė teipgl išreikšti
dyt,
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
Czionais trumpai apraezipadėkavoną už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nndabar jau esu didesnis už vys nuką pasiėmė. Atsikėlė pa
PA. POST OFFICE, AS SECOND
Isz užpakalio ožius isz galva sym api tokius ubagus, kurie
kaaė, per galybę angšto mokslo ir gerai sutaisytą vaistą, kuriuos man pri
vargėlis ir pasiėmė avinuką ir
CLASS MAIL MATTER. : : : ; ; kupą ir didesnis už piemenį?
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
in varyt;
daejo,
prie
milžiniszku
turtu.
išdykumą suardytą tveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
— O, tiesa! Tu buvai mu parsinesze namon.
Tai senovės metodą,
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
Ir teip:
(Toliaus bus).
su piemeniu, bet dabar esi vil
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau
Bus api ta verszi gana.
Turtingiausiu ubagu yra
kas, kurie savo aveles drasko.
Išgydyta nuo: moteriškos ligos kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštije apie J ąsą galingą gydymą ir
*
*
*
MakrinosMieczyslnuskutes Matydamas tokia drąsą pas Gera poni isz Dieppe
kankynių ir skrepliavimą,
koksai Szimonas Oppasik, ku
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau
Sirgęs per du metu, skaudėji
skaudėjimo šonuose, sąnariuo
Bazylianku Perdetines visas seserie, ant manės piktai Dieppe, Francu zi j a.- Yra
se ir neuralgijos ilgos. Jau pagal paniekinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ilgą, likausi mu strėną. krutinėjo diegliu,
ris
gyme
be
ranku
ir
kojų,
plaučiu nesveikumo, svaiglVienas ealuninkas,
pamatlskal sveika ir vienai padeka^oja savo paveikslą atsių pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už eonžlnišką ir gabą išgydymą. Dabar molrskaudėjimo galvos, zva■
Minske.
per ka atkreipdavo ant saves
ausiee ir alielno nusil
sdama.
suriko:
jaučiuosi kaip naujai a'gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams nijlmo
Narsus vyrukas,
tai miestas pristovinie, prie ku
pnėjimo ant sveikatos. Į 13
dieną pilnai išgydytas, su palietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jąs gydytis laike nelaimės ligos.
Mrs. PRANCIŠKA
didele mielaezirdistia žmonin.
—
Tylėk
irbuk
tokia,
piak
P«r
daug
metu
su
guzute
va
riuo
atplaukė
daugybe
laivu,
dėkavone
ir paveikslą^ pri
I.
ŠKLENAR1ENĖ,
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jąsą garbingą vardą,
siuntė patalpint j lalkraštf.
Mete 1880, kada turėjo 47 me
(moteris Jono)
JONAS SM!RNAV1CZ1A,
ainu
pas
ta
ir
pas
karalių,"
jevoje,
ant
kuriu
pribuna
szimtai
tur

JOHN
PAULINIS,
Iszvarymus isz rninsko - Ut
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co.,
Route No 2,B. fi5, Ceresco, Neb
Orient, Pa.
tus, turėjo užezedinias $240,darymas in kalėjimą ir perse Tai j;s sako: “Tai te nuneszk tingu žmonių iez augrcziausiu Na ir niekad neiszsipagirioje.
SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
ta beteli su vynu!” Ir tas ka lipšniu gyvenimo. Priek tam O kies-prisitrauki nebagas, 000, o mete 1888, jojo turtas
kosulio, kataro, plautių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
klojimas Vitebske.
pasidaugino §500,000 pinin
Na ir ne parėjo galas;
ralius davė jei tris korpusus randasi tenais marinesmaudikir inkstų (kidneys) ligos, disįiepsijos, nevinnimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
Vilniaus vyskupas Juozapas
gais ir §800,000 žemiszko tur
rių, tonuose, tuttymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
Bet kaip karta trecze,
vaisko. Jau jije turi dabar eze les.
Siemiaszko, kuris buvo pamė
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
to
Tryeste
ir
Perenzo.
Kada
Tai viruezei a-be-eze:
szis korpusus vaisko. Ir ji nu Norints pribuiszai gyveno
skaudėjimo po visų kūną, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
tės kataliku tikėjimą ir tuonumirė buvo vertas kelis mili
Ilgai gulėjo,
ėjo pAs kita karalių, rado, sa linksmai ir turėjo visko pilno,
blogų sapn ų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų
jaus pnemes pravoslavija arba
jonus
doleriu.
Daktaras atėjo,
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nelutų,—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
vo ezoble ir klausė to kara bet gyventojai Dieppe gyveno
schizma, vasaros laike 1838
Kada pasimirė valakiszkas
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliarišku antdrapaAtgaivino, verszio smegenių
liaus: “Kur tu gavai ezita szob molinėse grinczeleseprie milžiniu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
metuose tris sykius rasztu
ubagas
Tori,
surado
jojo
gyve
indejo,
le? Tai mano ezoble?” Tas niszku kalnu; užsiymdami žu
mums paliepė, kad pamestunime bankine knigute, auk
INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*^
Susiuvo ir lopą uždėjo.
Karalius sako. Czia buvo tas ir vininkysta. J ago gaudymas žu
mem katalikyste, o tuojaus
Į VISĄ AMERIKĄ, CAAAI1Ą, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, AM’ KOŽNO PAREIKALAVIMO.
so ir sidabro vertes §1.600.
Cze to ne gana,
tas karaliunaitis tai man paliko viu buvo nepasekmingaa, tada
priimtumem schizma. Savo ne
Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
000. Ta viską aplaike jojo du
Prisipainiojo mergina;
ta ezoble ant trijų metu.” Ir da szimtai =zeiminu kente bada.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
doruose rasztuose gaišindamas,
gimines,
kurie
gyveno
baisiam
Nori
kad
su
ijaje
apsipaezuotu
ve jei ta ezoble ir tris korpusus Pereitas metas buvo nelatmin
kad szventai Bazylius taipgi
varge.
O ir gerai užmokėtu.
The Collins New York Medical Institute (|n°)
vaisko. Ir ji jojo pas ta kara gas, ba ne tik žuviu ne sugavo
yra pravoslavu, Bazylianu re
Vengruose, ubagas Kabeibu. Priėjo mares užtieee dei ant savo reikalavimo nes ir
140 W. 34 st.,
(arti Broadway)
New York,
*
*
*
'
gula vadino didžiausia klaida.
ka, surinko dideli turtą, nes
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
manto tilta an tu mariu ir pe ant pardavimo ne buvo.
Vyskupas paklydėlis Siemiaez
Turėjome iezaiezkint skaiti- Veseile buvo, puikei bovijosi, pasinaudojo isz jojo iszmintinrejo eu visu eavo vaisku. Ir
tojams padeyma tuju gyvento Kol kvaraba viena atneszi; ga>, ba priesz smert pastate sa
ko atsižadėjo savo tikrojo tike
siuntė pasla, kad ateitu jos ju idant suprastu sekante bisjimo ir visur tada pradėjo plaŽinoma ne kas,
vo kasztu narna priglaudos
jaunikis. Atėjo vyriausee to tori je:
Szantažistas.
ežiai garsinti, kad tikras tikė
Geras
pijokas!
del senu ir b'gonbuti savo gim
karaliaus sūnūs ir vaikas sako: Sztai kada tas vargas vieszpa
P. V. O S I E C U N A S,
jimas yra pravoslavu tikėjimas,
Kada
priedi
ir
prisigeri,
tiniam kaime.
Nesenei vienoje Peterburgo
“Tai ezite ne mano tetuks.'’ Ir tavo Dieppe, atsilankinejo le
12 &. CARSON ST.
S. S. P1TTSBU3S1, P*.
taigi paskui ir vadino savo
Tada
stojas
tari:
Viedniuje
szimet
likos
at

gatvėje buvo gana žingeidus
liepe ateit kitam. Kitas užsisė nais poni Mounet Sully, pati
Pirrna
LietuviszKa
aveles eiti cerkven, o labiausia
Visus ru... užmusziu,
vežtas in ligonbuti iszalkusis atsitikimas.
do ant arklio ir atjojo pas je. garsingo franeuziezko artisto,
SU KAPITULŲ $75,000,99
mus, atsižadant net ezyento
kuri atvažiavo ant atgavymo
Katra
tik
nutversiu
!
vargszas.
Kada jin nurėdė ro Jaunas puikiai apsirėdęs
SUORGANIZAVOTA IR CZERTETas vaikas sako: “Tai ezite ne savo sveikatos.
Bazyliaus.
KUOTA KAUTI
Prikibo prie vieno,
do prie jo $80.000. Pasidruti- vaikinas, atydžiai teniijo in
mano tetuks.” Ir liepe ateit
Viena diena kaip pati apsa
Mes nnsidivijapj labai iez laitmu. Ir too uAuioodoc
Apgirczio Voil'ino.
»i<vo ir pacvoilraa, priaipn'Jino, pi'Aoi»An«Rino pauolefl.
l»u* Klueju
ALL KATIOMS
DEPOSIT BANK
aedejau ant volos prie
to buvusio eavo piemens bliuz(VISU TAUTU BANKA)
dos kumeliukes atjojo pas ta mariu, staigai stojo priesz ma Kaip velnias prie duszios ge jog no 50 metu yra ubagu ir Staiga pripuolė prie vienos
ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
nijimo priesz szv. Bazyliu ir jo
ros,
niekad da ne gulėjo po stogu,- jaunos paneles ir ka tai pasz- P. V. OBIECU/NĄS.
pana, ir tas vaikas sako: “Tai ne du jauni vyrai, kurie prade
regula, o da labiaus dėlto, kad
Kaip
papratias
visados
M uno banka irn tai viena iez tvlrczlangtn Bnvla. Valet., czertwocta, eoLatl po kontroia
vasaros
laike parkuosią ant nabždejo jai in ausi. Panele,
jo
man
prisižiurinet
akyvai.
ezite mano tetuks.” Ir jie nu
Valatijoe rando ir per tai pilnai nželclkiama. Priima plnlngue del wtaksedijnio ir meta
szv. Bazyliu ir patys pravos
Ant silpnesnio užklupt,
suolu o žiemos laike būdoje nusigandusi pasuko' kiton pu ▼ irta procentą. Parduoda talvakorten ant geriausiu linijų ir aiunorehi pfadrųfu’a in vteae 4^4^
Persigandau labai ba jauni
ėjo pas karalių. Kaip tik tas
Padaro davlernnetle atlikimui visokiu reikalu su waldž!a MasfeoBJos. IaziB4jRo
lavai garbina kaipo szventa ir
Ir kaili lupti
szunies. Norėjo ant visados pa sėn. Vaikinas priėjo prie svieto.
kiue piningus ant Amcr'koniezku arba kitokiu. Daro apeergeymoe ne njjmJee ant Heu d^ita
durnius inejo in ta pakaju, vyrukai man labai buvo nužiu
miestsargio
ir
parode
jam
pa

savo kliosztoruoee jo regulas,
silikt
ligonbuteje,
ba
teip
jam
ir 1.1. Piningus del paczcdinlmo galit prleiunet pacztlnlu Money Orėer arba Expreea C®, t)
reti.
No poreziu nuverti,
kur ta paukezeziuke, teip ji
bus lezelunatos bankavoe knlngutea. Krelpkltea via! Pas gera žinoma del vLm
tenais buvo gerai ir toki gardu nele. Miestsargis pavijo pane tuojauj
norint sumaiszytai ir sudarky
— Ko czionais stovite, ko
Ant
saves
užsiverti.
vi P. V. OB1ECUNA, o bueit apgsergetl no visokiu apgaviku.
pradėjo giedot ir karalius greit
le
ir
sulaikė.
Kaip
bematant
valgi
gaudavo.
tai, aeztriai pildo.
norite?
Vaikas po apaeze gulėjo,
isz lovos atsikėlė ir sake: “Tai
Mete 1907 St. Louis, Ameri aplinkui buvo žiopliu gauja.'
Siemiaezkos įnirtimas priesz
Ant kart nieko ne atsake,
Rėki ir stenėjo!
ezitae sūnūs jauniausee pajeszke,
likos aresztavotas ubagas Panele, susigėdusi, ka-tik ne
szv. Bazyliu ir jo regulas ir
nes po valandėlei atsiliepe:
Bodes vaikina pamati,
Leon McPharson, už ubagavi verkė.
kojo paukezeziuke.” O anuos
pasiutiezkas persekiojimas gre
— Esame iszalkia
Storuli no vaikino numeti. ma ant ulieziu (Amerike ubą
— Ko jums isz manės rei
du broliu apibarė labai, O ezi
ku-unijotu tikėjimu, jau visur
lezemiau isz krepszebo du Vaikinas ant virszaus gulėjo, gavimas yra uždraustas). Ka kia? Asz jums nieko pikto ne
ta pagyre, ir apsiženijo eu tai frankus ir daviau vaikinams
apsireiezke ir vyskupas- apos
Muszi in terla kiek tik norėjo! da policijantas padare aut jojo padariau! Už ka jus mane su
pana. Ir jiedu givena labai nes tiejei, paemia piningus ne
tatas nei ant minutos niekam
O bodes vaikino su kurkom krata, rado užsiūta pamusza- laikėte?
grąžei ir dabar gyvena, jei ne sijudinto isz vietos. Baime ma
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m. Į
le sudriskusio surduto deszimts
Vaikinas nekantriavo.
nedave ramybes. Jis labai ge
spardi,
ne apėmė da d'desne.
bumaszku po §1.000 kožna ir — Asz reikalauju nugaben
numirė.
rai žinojo, kad katalikams ti
Net api milžiną pasidarė bankine knigute ant §30.684.
Ar-gi norėjo mane apvogt
ti ja in nuovada! kasgi nema 237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
kėjimas yra brangiausias skar- Apie pavargėli žmogų, ka ir inmest in vandeni? Paregė
------------- J)
smarvi!
Visi tieje atsitikimai nesikt- tė. Negalima gatve praeiti per X---------------------------------bas. Nes unijotai iki to laiko tram diedukas staleli ir jau kaip temino ant mano žie
Drutuolius kerszino, kad ne sza prie tuju kuriuos turime pa tas moterie. Ji begediszkai
B
B
Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
I
I
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianszv. Bazyliaus regula aeztriai avinuku ir knipeli dova du ant lanku..
dovanos,
szelpt laike bado ir didžiausio kimba prie manes net vidudiecziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
S
nojo.
vargo kurie yra verti paszelpi- nije!
pildė, o juo labiaus, kada pra
— Puikus žeidai? Patinka
In suda vaikina paduos!
C
C
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
mo
ir
sarmatinasi
ubagaut
ir
Panele
apsiverke.
aidėjo tu apostatu persekioji
jums?užklausiau.
Bet kaip rodos teip nusitarH
H
Viena syki žmogus neturėjo
įlankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaiveluk numirtu ne kaip atkiszO
O
— Asz prie jo nekibau. Jis
Nieko ne atsake, tiktai pri
mai. Szv. Bazyliaus regula- ka valgyt ir ėjo kelianti in
nymo.
szys,
tu ranka piie savo artimo praF
F
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
tai buvo geriausias ginklas svietą. Ėjo syki jisai keliu, eu siartino kelis žingsniusareziau.
Ba žino, jog nieko ne pada szidamas almužnos. Reike te- pats mane meilingai kalbino
F
F
ir
kviete
su
juom
važiuot.
Asz
Szipkortes
iszsuncziam
ant
geriausiu
garlaiviu
del
atkeliavimo
—
Norite
tuos
žiedus?
Im

priesz tuos schizmatikus.
rys,
S
S
tiko dieduką. Diedukas klausė
mint gerai idant almužna ne tylėjau. Jis prasze manės tri
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
Siemiatzko nuo musu įeika jo: “Kur tu aini? ’ Pavargėlis kite, turėkit.. Kalbėdama tai
Da prova pralaimės
davinet ubagams, kurie isz to jų rubliu, nes prieszingai pa
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
pasinaudoję ir apgaudineje ge darysiąs skandala... Asz pini
A
A
lavo, kad mes ant jo atsiusto jem pasakė: “Asz pats nežinau numoviau žiedus nog pirsztu.
Ir bausme užmokės!
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
N
N
raduszius nes davinet varg- gu neturėjau... Asz nekalta!...
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
raszto pasiraezytumem viena kur asz ainu. Neturiu ka val — E:ame iszalkia, nes..
*
*
*
K
K
— Juk daviau jums pmin
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
szams
ir
apleistams,
kuriu
žodi: skaitėme, mes vienok ga gyt, tai asz nežinau kur ait,
— Ji meluoja! Veskit ja
I
I
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
gu, už kuriuos galite nupirkt
daug turime terp savos.
Ne
reike
jeszkoti
kvailiu,
na gerai žinojome, kad jaigu kur jeezkot valgiu.” Diedukas valgio. Ejkite sav!
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
nuovadai!! Sztai mano kortele!
O labiause terp Lietuviu,
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos
G
G
toki parasza padėsi, tai mas- jem pasakė: Aime ant kalno.”
Padavė
kortele
miestsargiui
— Ne-atsiliepe vienas isz Kožnoje apigardoje surasi,
nuo gabiu apgaviku.
Ka
niislina
sena
mergina
H
H
koliszkai valdžiai jau butu Užsivedė diedukas jin an kal juje-ne norime ponios žiedu
ir norėjo eiti.
Paszportus pastarajame del keliaujaneziu i k raju.
O
Jog tik norėsi.
O
api jaunas.
aiszkus dokumentas, tai yra no ir dovanojo jem etaluka ir tiktai norime pabueziuot meda
Miestsargis jau taikėsi vesti
Davicrnastis
padarome
pigiai
ir
kitas
visas
rajentaliszkas
poU
U
Tai-gi
tris
kvailokai
kareze

ji tuojaus butu pasakiusi, kad jem pasakė: “Kaip tu paeaky lika, kuri poni turi ant kaklo.
pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame
ja nuovadon, bet publika už
S
S
moje
pasigeri,
kuoteisingiausiai.
Ir prieja abudu, pabueziavo
Jago vyrai butu rožėm, tai stojo.
E
E
mes Siemiaezkos raszta priima si: “Staleli densis,” tai ant jo
Ir
in
viena
stuba
insiyri:
melscziau Dievo idant vietoje Vaikinas tapo suimtas: ir
me irsykiu pasiduodame schiz bus visokiu valgiu ir gėrimu. medalika dievobaimingai ant
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:
Užtiko motere viena,
žiedu, kad turėtu kanodaugiau taip, pat pakviestas nuovadon.
mai aiba iszpildome Siemiaez Ir liepe niekur nenakvot. Ale kuriuo radosi paveikslas Moti
nos Dievo.
Pradėjo niuszt, net ižgirdo kai šia erszkecziu, tada jaunos mer
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
kos reikalavimus. Užtai-gimee jie, ėjo, ėjo priėjo karezema.
— Kam asz beeisiu ?-karszTada pakylau ir liepiau
mynai per siena.
ginos ne tiek glamonetusi su cziavosi jis,- gana jau to, kad
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE,
ir nepasiraezeme visai, Pirmu Jau buvo visai tamsu ir apsi- vaikinams idant mane nuvestu
Szaukentes pageltos, motere jeis ir ne duotu save spaudi savo kortele inteikiau!
NEW YORK, N. Y.
sykiu mums atsisakius pasi- gulėjo toje karezemoje. Szin- namo. Czionais užprasziau juos
atgyne,
Procesija pasineszdino nuo Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adyaal lakan.
raezyti, atsiuntė mums antra koriue su paeze eavo atsisėdo ant užkandalo ir stiklelio vi Ir tuosius latrelius suėmė! nei.
Jago vyrai butu žvaigžde vados link. Panele vel ke: vai L-------- --------- —
raszta, o su trecziu raeztu pra valgyt. Ir jie eavo staleli paeis no; liepiau jiems apsakyt api
---Palycmonai pribuvo,
save.
lėmsmelscziau Dievo, idant kinas buvo susirup'ues.
dėjo jau grasinti. Teigi pas tates ir pasakė. “Stateli, den
In cipe nugabeno.
mus ]>s pribuvo aeabiszkai ir kis.” Stalelis ateidenge, ir bu Buvo be darbo. Sugaudimas Szpicukai 50 dol. sutaikos da dangus nuolatos butu miglo Nuovados saugotojas sutiko
žuviu buvo ne kas per keliole
tas, idant jaunos merginos ne ji, kaipo sena dranga.
ji tada tik pirmu sykiu pama vo visokiu valgiu ir gėrimu.
vinejo,
ka menesiu ir kentėjo bada.
— Vėl prie tamstos priki
tėme po prieminui schizmos.
Tai pamatęs ezinkonus norėjo Ne ėjo ubagaut.
Bet motere su savo vyru gir galėtu žiūrėt in juju veidus.
Garsingiausias ant ilsi sileti Ir zlnonis blip gerlaiMeile vyru yra panaszi in bo ? ko gi vis prie tamstos
Pilnas rūstumo paklausė labai to staliuko. Kaip užmidėt ne norėjo;
Tada liepiausi vestis in juju
ses specialistas kronlszko Ir ozsisenejuslu Ilga_ _ _ _ 9
žolele kuria jaunos žąsele go- kimba ?
pas mane:
go tas pavargėlis, ezinkoriue grinezes, kur ant eziaudu gule
Tada priesz vaita stojo,
Ir paeina isz jo ranku viziti
DR. KOLER,*— Delko tu ant to raszto norėjo labai to staliukio, Kaip jo kone visa szeimina, pusnuo Ir visi trys bausmes po 2 dol džei nurye.
Turintys geri a orius diplomus ir 16 metine praktika gi
Duokite man visas pasogas ne kortele.
nepasiraszei, kur tau tris net užmigo tas pavargėlis; szinko- gei, ižbadeja..
užmokėjo.
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iswyde lukstanczaa
Tas vargas mane labai suju
Pavelykit! Man rodos, au
kurie randasi ant szio svieto o
sykius buvau atsiuntęs?
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
rius staliuką savo pastate, o to
Tai mat, kas nori daug,
varda DR. ROLE R ir gyre savo pažinstamiems vadin- /
dino.
Tuojaus
ėmiausi
priedar
dei tamstos pravarde buvo kito
turėsiu
jaunikiu
kokie
tik
ran

— Nepasiraeziau, ba tenai pavargėlio paėmė sau. Pavar
darni ijn Samaritanu tebirio laiko.
Tai jau szelauk!
bo.
Surinkau
nog
visu
svecziu
kia?
Tuojaus
pažiūrėsime!
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szinlingai deK>
dasi ant svieto.
atradau Uaurias melagystes.
gėlis atsikėlęs, paėmė ta stalių kurie radosi Dieppe, gana mil
Tas dėjosi Illinojuje,
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o tį>
Vaik'nas
pabalo.
Sunkei
tasai
atpakutavos,
uzsisenejuses
ligas inkstu ir rumatizzno, užaiszaldima gaf
— Kaip tu teip drįsti ezne- ka ir parsineeže namo. Barei žiniszka skaitli piningu, su-ku
Apigardoje ne dydeloje.
nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epiiepsije, seiju roValdininkas surado proto voe,
kuris
iszmislino
jaunas
mergi

keti ir ka tas ženKlintu?
nu
ir
visas
ligas
paejnanczes
isz
kraujo.
Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių 1
neezes pasigpre eavo paezei, ria liepiau pastatyt narna ku
kolą.
Ligas o ipacz uzsisenejtįsias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
nas
ir
didele
pasoga.
,— Tas ženklina, kad tu pate kad “Jau dabar mes turėsim riame kožnas vargszas galėtu
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, niiNežinojo.
— Taip ir yra! kagi! tai
trotyinas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
Pirmutinis perszoktas vaibūdamas Bazylionu eavo ap ka valgyt.” Erne visi vaikai gauti maisto už dyka.
Ne rejke šarma t intis nes gid intis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
Tokia tai liietorije apiake
— Atnesziau tav tuosios cas, pirmutinis pažintas vyras ženklina? Tamsta turi kelias ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atrilankimas pas gidintoiu ženklina
jakime pasitraukei nuo tikrojo ezokinet, kad jau dabar turės
pravardes
?
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie
vienam
garsingam
parižiniam
tris dolerius ka buvau kaltas. tai panaszi in pirmutini szalti
tikėjimo. Taipgi aiszkus daly ka valgyt. Pavargėlis pasista
tu viszkai ir lenkiszkoi ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus,
rasztininkui poni Mounet Sul — Lztikro buvau apie tai ir skausmą dantu-palieka pas Panele pasirodė garsaus vi kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
kas kad ezv. Bažylius pamatęs tęs eavo staliuką ir pasakė: ly ant atsakymo jojo užklausi
suomenes veikėjo duktere. Jai
mwr e PRIĖMIMO.
nnirmiii/v |
J No g9 isz rito igi
vakare.
ADINCS
jgį 94 po
piet Nedelomla
kui save atminti ir reike gydin patarė paduot skriaudėja teis
tarp geru grudu spalius, iszme- “Staleli denkis.” Statelie neat- mo, del ko gyventoje! ne vadi užmirazias.
te ezalin netikusi grūdams spa sidenge ir nieko nebuvo ko na josios kitaip kaip tik; “Ge Tpfu po szimta velniut-kad tis kanogreieziause idant liga man, bet panele nepanorėjusi
tai buože žinojaa.
ne insiszaknytu.
ra poni isz Dieppe”.
(bylos užvesti.
li: Arba tu pate, kada pažinai, valgyt.

SODAS SVEIKATOS

Atminimai

[BISCHOFFS BANKING HOUSE,

a

DR. KOLER,

—

:^p.E^ArEN^

nok palikai biesu, kaip dabar
— Dar aez apsimislysiu. Bis tarpu muzika pradeda “Pusiau
turiu apsivaikszczio
ki prasi miegosiu, o kadaiezbu dienio Rože.” D die skaitliu
ti.
siu, tada mamai pasakysiu, ko poru tiK ežiam zcz’a.
Sn nusiuntimu.
—^S»5avipinKas ir Fabrihaptas^—
Kita syki praszosi ^durnius,
Tždaveme didele kninga dainų
— Dovanoju tau del cieso — Ar ieztikro, mamyte ezi- kia asz turiu suknele imti.
Po užbaigai to valci-kalba
kad jin leistu parneszt paukez- riaus malones, kuris jums no meta gausiu pirma ant baliaus
isz 390 dailiu Rninga
Garsiu ‘Tenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Ketvirta, valanda ryte iez- jai j.aunika tis-perei-im, mano eusidedante
druezei susinta ir broszuravota. Kae
tee. Ale karalius sako: “Pra ringai duoda dar tris menesius suknele?
Giduolos noskaudejimk
brangi in oranžareja. A*z pas nusipirks, ras visokiu dainų isz visv Egiuterro No. 1.
bunda Mariute iez miego.
dantų
puolė anie sūnūs, o tu durnas del apeimislinimo. Jaigu teisy Maloni, gražaus veido merge
Egiulcrro No. 2.
— Mama! - ezaukia
su ponia vieno daikto noriu, bet užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Mostis no prakaitavimo
ZraijeczniK
Nusipirkite o turėsite dainelu,
ir visai prapulsi. Ale jis bet be iezpažineite, turėsite daug le dideliame kotelyje pasirėmė džiaugsmu - jau žinau koke neatbūtinai noriu paklausti,
kkju
Gumbo Laszai
praszosi, kad jin leistu. Tėvas visokiu gerybių ir ciesoriaus ant lango, o baltos kaip anio- man dažas geriausia pritiktu. Mariute it miegodama ezoko ir Per ciela meta ant -isu dionelu. Meszkos Mosiie
Geležinis sudrutintojos
sveikatos
Nusipirkite ir burtu kningele sv Traycn k
leido jin, ale jem davė tik vie malone bus eu jumis. Bet jai lo rankeles susiglaudė ant mal O tai baltas! Aez sapnavau szypio i Tik t ma' visas: dreba pagialba
Kaziru, o kasztuoja knigek Liniment del Waiku
Giduoles nutiiaimui vaiku
na szimta rubliu, ir jis nujojo gu visada prieszinsites, sakau dos. Veidas iezbalo, rodos kad apie balta suknele ir raudo szirdis drvcziai suplaka syki ir ir kalada kaziru tiktai 25 Beniai.
Giduolis no nuspaudimu
Giduoles no kosulio
(Com Cure)
asztrans
ir prijojo ta karezema. Klau bus jums didžiausios kanczios ji buvo turėjusi tukstanezius nas rože,s bet geriau norecziau antra graž’oji galvele be jokiu
Liepų baldamas no kosulio
“Grip-kiu r” i
so, kad grajina labai grąžei. ir baisiausios nelaimes.
(plancziu)
pas Dieva praszymu.
baltu roželių! Tai viskas tur jausmu nulinksta ant jaunikai
Plauka apsaugotojas
Anti-Lnxon del vaiku
Ale jisai joje toliau. Jojo, jo — Iez didžiausiu kancziu isz
Miltelei nno kepami
ežio peties
— Už poros nedeliu bus ba but baltu, atmink, mamyte!
Proszkai no kirmelu
“Kinder Balsam”
vaikams
jo per gire prijojo didele pu eirenkame baisiausias ir bus liūs pas dėdulė. Pavelyk man
KATALOGAS
— Kaip sau nori, mano mie
Visa sale prisipildo kliksBobm laszai
Proslkai no kirmelu
szi, ir žiuri, kad viražui žibu mums saldu kentėti už teisybe. mamyte! Aez jaucziuosi visai liausią - kalba jai motina. Vie
suaugusiems
Rankvaistis no sutrukime
mais ir vaitojimais-muzika
Vanduo
del
akiu
ranku
rėlis. Jis barksztelejo su lazda Bet niekados vienok nepasi sveika ir drūta!
nok nepamirszta ir to, ka sustoja ir jaunikaiczib prieglo
Giduoles del įsitraukimo
»r|
“Lagoduik” del atluosain puszi, ir at'dare jem duris. trauksime ir neatsižadeeime sa
karszczio po nudegimui.
UUI.
., . , .
.
sziadien
daktaras
priemenėje
boj guli nulauszta nuo vėjo
Ant tu žodžiu norėjo pasi
Laszai no kruvinosios
KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU. vimovid"riusbej'oli^jSiLo
Malda kili d ges.
Isz tos puszies pasidarė grin vo ezvento katalikiszko, apaezsake.
suaugusiems
».
»
•
lelila-numirusi Mariute. Tarpe Aukso Altorius arba Didis Szaltisnw
kelti, bet motina iszsigandus,
.
...
■ • »■—
Atgaivitojas kraujo
cze, ir jis inejo in ta grineze ir taliszko ir rymiezko tikėjimo.
(naujas bu.
., . , , ,
, c, '
. .
...
— Neatsakyk, poni, nieko gražiausiu laimiu ir links
1,000 puslapiu
$1.00 No Kuinatizmodas
gidimo) ^crtailsc giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
ja sulaikė ir suramino.
■ klausė to dieduko: “Kur da Po Siemiaszkos iezvažiavimui
Senas
ir
Naujas
Aukso
Altorius
vi
Giduoles
sužlebcziojimui
J
irno
Oalvos,
kataro,
pecziu,
Giduole
no
Ekzimo
(Rožes
miausiu valandu-paliko szita sos reikalingos maldos 864 pusla
— Sėdėk, mariute, nesikan- savo dukterei.
maisto krutinės, szonosie, sumatizmo
pas vaikus)
bar man jot? ir kur ta pauksz- klausinėjome, ar kaimyniezki
Nelaiminga moteriezke su svietą.
piu druezei apdaritos
$1.0P Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nuArand-Plostcrei isz kasztavolu
kink
!
Tuojaus
ateis
daktaras
cziuke?” Diedukas jem sako: kloeztoriai taipgi buvo iszstagalvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
suspausta szirdžia rengiasi
Likosi nunesztas in oranž.a Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti
711 puslapiu.
75c.
“Jok szituo keliu, o kaip, bus tyti tokiems patiems pavojams tai asz jo paklausiu..
PASARGA! Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
miestan pirkti naujos sukneles rėja ir tarp kvietku ant suole Garbenis Dievui
ant Augsztibes 640 reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
Apaczioj ant gatves stovi ka
dvylikta adyna diena, tai pasi ir daeižinojome, kad SiemiaszMariute- gi sėdi ir mislina. lio paguldyta. Motina suakme puslapiu.
75c
vaistasĮkokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
darys ant mariu deimanto til ko ir lotyniszku apeigų kliosz- rietą. Mariute visa dreba o jos
Ji mislina apie viena gelton nėjo žuredama in savo jauna Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
akeles
kaip
ugnyje
dega
žiuri
V’ainikelei mažesni už Altorėlius,
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokitc:
tas, ir už to tilto didelis dvaras. toriams buvo nusiuntęs tokius
plauki jaunikaiti, kurieperei miruse dukrele. Su laiku ateina minksztai apdarita ir puikei žala
Tai tu te kaip nueisi in ta pat raeztus ir liepes ant ju pa- in motina meldžianczia pažura ta žiema jau jai kalbėjo:
tita
50o.
visokį pažinstami ir Maiiutei
o paskui sunkiai
atsidusta
Altorius, in puikia skūra su
dvara, tai rasi ta paiikszcziuke eiraszyti.
— Kita meta poni ant balių atnesza kvietkas. Ir teip ežia Aukso
apvalais kampais.
$1.00
Daktaras tuo tarpu
ineina
0
Plymouth, Pa.
Ale tam dvare negalima ilgai
Iszauszus trecziai dienai po
jau szoksi, ar neteisybe? Tada guli Mariute, apszvieta meile ir Aukso Altorius, apdirbtas minksztai Cor. Elm & Main Sirs;
kambarin.
Yra
tai
žmogus
per
but, kaip tik viena adyna.” tam atsitikimui, penkta valan
su
auksineis
papuoszimais
apvalais
apturėsiu ir pirma valca, ir baltuose balaus suknelėse am
krasztais
$1.50.
Ir jis nujojo, žiuri, kad ant ma da lyte Siemiaezko jau stovėjo daug imtus ir nesujudinamas antra, ir treczia ir potam žinu miegu miega.
Aukso Altorius puikei apdaryta su
kaip
koks
akmuo
vienok
jau
riu pasidarė tilta3, ir jis tuo til priesz kloeztonaus bromą eu
auksiniu papuoszimu.
$1.25
polka! Aez poniai tada atneAukso Altorius apdaryta in balta
tu nuėjo in ta dvara. Inejo in Minsko civilnu gubernatorium jausmai svetimas ligas su ežiu gražiausia kvietka, o po
kaula puikaus pavydalo.
$1.00
pakajus, žiuri pana lovoj mie Uszakovu ir su rota girtu ka pranta ir gerai viską per nia man padovanosi viena žie
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
mato.
Jis
klauso
serganezioe
ga. Ir jis insilipo in ta lova ir reiviu, Taigi inejo vidun tame
su 3 sidabrineis medaliknis. su
VIENATYNIS LIETUVISZKAS
deli ir..
dviem anuoleleis, viražus panaszus
pasiėmė paukszcziuke, ir rado pacziame laike, kada inejome pulso, vienok pasižiūri ir Ir kokia jos laime už dvieju
in altorėli
$1-50
w. RAzms, • MOTELIS * loeiniifus.
ant lango bulkute ir buteli vy iez cieliu ir ejome ant viezku m jos suvytusi ir sudžiuvusi, nedeliu laukta. Pamatys ta ku
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
7 WASHINGTON STREIT,
NEW YORK CITY.
veideli.
Ant
galo
užraszo
ko
in
skūra
apvalais
kampais,
auksuo
no ir szoble an sienos. Pažiu pasimelsti. Kareiviai apstoję
Mano pusesere Petrone Kanapkiu
ri
nuo
seno
laiko
visa
savo
Jago vazinojete in ir isi A meriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ti
krasztai,
visos
reikalingos
mal
ir višnu bankiniuB reikains tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu gėrimą
rejo an dziegorelio, kad jau ne cieliu duris, idant mes atgal kine tai laszus ir su visais atsi szirdžia buvo mylėjusi!
te, po viru pravarde Zpgliene, keli
dos geriausia už visas kitas 75o.
ir valgio ir nakvyne pigias kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
toli tos czeeae, kaip reike tam negaletumem sugrįžti: Sesers sveikina.
Aniolas sargas, druezei apdaryta in
metai
adgal
gyveno
Mahanoy
City.
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirupirru visokiu darbus ir rodą duodu vi
Mariutės durnos tik pinasi.
same Hotelis randasi ne toli K astel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu *rest
juoda
audima
.
50o
tiltui prap ilt. Ir jis iszejo ant matydamas pavoju, prisiglau Mariute mažai syloe turėjo Jai pasirodo jog ji suknele jau Praszu atsiszaukti ant adreso:
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsii pas mane.
Kanticzka
apdarita
in
prūsine
juodi
Mr. Adolf Kazakevicz,
kraszto. Kaip tik ant kraszto dė visos prie manes. Tai buvo kad savo mislis ir jausmus ežia turi tai vėl pasirodo, kari isz
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Su Guodone, VINCAS RAŽU KAS.
Box 121
Seelyville, Ind. Kanczia vieszpaties
25o.
prie visu iszreikszti. Reikėjo
užsilipo, teip tas tiltas džen- petnyczioje.
dangaus žvaigždeles tik plu
Graudus
Verksmai
lOo.
džen-džen ir nuskambėjo in
— Kur jus einate dabar?- nabagėlei gedintis. Vienok ji dineja ir po jos kojom, kaipo
lOo.
Mano vyras Antanas Šaipia, 4 me Stacyjos arba Kalvarija
vandeni. Ir jie jojo ir prijojo paklausė Siemiaezko asztriai. ant baliaus nori būti, dreba iez laimes spinduliai, tik klojasi, tai adgal gyveno New Britian Conn. Istori ja Szventa, Senojo ir Naujo In
stati mo.
59o,
yiena karalių. Ir užėjo pas ta
Turiu labai svarbu reikalą, tegul ka- Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
— E name ant meditacijų. nerimasties, ji nori pamatyti tik ritasi.
ten
koki
geltonplauki.
karalių. Tas karalius neturėjo
greiezaiuse
atsiszauke
ant
adreso:
apdaryta dydele knyga - $3.00
— Ant meditacijų! ant me
— Mano suknele! - szaukia
(1° 80) Gyvenimas Visu Szventuju — apda
duonos ir eme praszyt, kad ditaciju!- kalbėjo juokdamasis
Jos kūnelis yisae dreba ji rodos isz m>ego iszbudusi.
Mrs. Ona Saipiene,
ryta
■
jem duotu ta bulku'e, ir kad Siemiaezko, o paskui dadure:- nemato nei saules spindulio. O motina tuotarpu stovi
172 N. 4th. st.
Brooklyn, N. Y.
po trijų metu ateis ta bulkute Szviesiaueiam ciesoriui prisa Kuri kaitriai savo spinduliais priesz da ir išvynioja balta,
Trys Istorijos apie 1 Ganema sunn
ir tris korpusus vaisko. Ant kius palikau jums tris mene perveria žeme ir ant jos minksz blizganti atlosa, ir puikias ka
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
Mano pusesere Tekle Ropsute isz
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
rytojaus nujojo pas kita ka sius laiko del apsimislijimo. ta iszklota sniegą.
Alasnaraa ir karalių geniusza 8.
runkeles,
Kauno gub. Sziauliu pav. Kurszenu
Mieganti pabudusi,
25o.
ruliu tas karalius neturėjo Ateinu vienok jau treczion die
Motina iszeina paskui dak
O koke gražumas! - prata miestelio, Tegul atsiszauke ant adre Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
vyno ir eme praszyt, kr d non, kadangi piktais laikais ga tara ir tuojaus vėl sugryž'a. re Mariute.
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
so:
((jį o;)
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
jem duotu ta butelivyno. lej > pasidinti. Taigi pasinaudo Jos akys aprasojusios, rankas — Va ežia czeverykucziaie,
Miss A. Cekanauskiute,
Apie Smaka ir Nikita
25o
pirsztinaitee ir kvietkos. Vie 688 -10 th Ave, New York, N, Y. Trys
520 WEST CENTER STR.,
MAHANOY CITY, PA.
Ir sake: “Po trijų metu at kite paskutinėse dienose isz laiko tvirtai suspaustas.
Istorijos apie 1 Paskutinis No
tAUlOJK KUNUB NUBIRUSIO, PASAMDO RYGINU8
siusiu ta pati buteli vyno ir laiko. Esate liuosos, tai da ga Mariute to visko visai nei kas balta kaip tik norėjai.
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3
DKL PAB1VAŽIN1IMO, KUAUSTB DAIHTUB, IB T. T.
Apie Varginga Žmogaus sunu ir
Mergaitei akyse žiba laimes
tris korpusus vaisko!” Ir jis lite sau iezsirinkti, ka norite: nežiuro.
Razbaininka.
25o
aszBros.
Su
rankele
pajudina
•paliko. Joje pas kita karalių. ar turtus, kuriuos turite, o ko —Ir ka? - patylomis klau
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
tuos visus brangus daiktus ir
Tas karalius jau buvo parva- kius Szviesiausias Ponas tega sia.
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
jevotas: jau kita diena atims Ii padidinti, jaigu tik priimsi
Motina ja saldžiai buezuoja in motina eu didžiu dėkingu
tris uszkeiktas Karaliaus duktė
ir ta biski žemes, ka jis turi. te provaslavija - arbagi kator — Turėsi ant baliaus sukne mu žiuri,
res.
25o.
—
Mano
pirmo
baliaus
pa
Vaidelota,
apisaka isz pirmutines pua
Ir prasze jo, kad jem duotu ta ga ir Siberija, jaigu ilgiau prie le turėsi, mano brangi ir jau
meczio, iszimta isz Lietuviszku užrednee- kalba, ir džiaugsmas
no saves neprieteliu. O eu tai szinsites.
eisi!
lieku, su paveikslais
• 50c
szoble, kad jie galėtu atsigint — Isz tu dvieju daiktu iszDvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaue
— O Dieve, kas per laime! priduoda jai sveikatos ir šylu
K A N T O R A S
ir Geras Medėjus
- - 25o
Paskui tik pasikalbėjimas
ezoble iez vieno sykio puse renkame geriausia, tai yra ka -euszuko mergaite. - Tai man
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
vaisko nukerta. Ir sake jem, torga ir szimta Siberija ir isz- bus valia ir szokti, ir paeibo- su kraueziu ir viskas atlikta.
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25c
*
*
*
kad tu po trijų metu gausi ta renkame daug geriau, negu tu vyti ?
Lletuviszkas Kninginas 1905.
ezoble ir tris korpusus vaisko, return apleisti Kristų ir jo re
Ant galo prisiartino baliaus
— Teip!
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
D. T. BOCZKAUSKAS,
O ta paukszcziuke vis ant jo gima Vietininką ant žemes.
Apie viena kuris norėjo pažint
— Brangi mamyte! jau da diena. Mariute, nesulaukdama
520 & 522 W. South Al.
Mahanoy City., Pa.
baime.
Stebuklas.
Isz
ko
sutverta
galvos gieda. Ir jis joje na
— Palaukite biskuti! Kaip bar esu sveika! Kodėl man ne vakaro valandos skaito. Ji
motere.Septinos varnos
25c.
Turi buainesaima su wisais Europineis Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog
mon užjojo in ta karezema ir tik nuo juju nugaru eu rykez- pavelijai niekur iezeiti, ta ne sziadien jaueziasi visai sveika,
■ransti pininga]' per muso tarpininkista greicsiauae nuejna.
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
*
atsisėdo grnjint, Iszgrajino temis nulupsiu ta skuia, kurio laisve mane graban vare.
renas-Sermega mužiko Su kuon
Szlmtal TijLls.sta>nc2ilTi
o motinos ezirdyje gema viltie,
Isb w i iū GZalin A m e r i k o, per muso rankas sianoeei kas metas in
kas kariaajs., nog to dingsta.
85o
tuos abudu brolius ir ju ark je užgimete, kaip tik kita skū
Tokiu budu mergaites vei kad daktaras buvo pamelavęs.
EUFOFA,
LIETUWA,
PRUSUS,
BOSIJĘ,
AUSTRIJE,
Lietuviszkas kninginas 1904
liūs. Ir jie visi trys jojo pas ra apdengs jueu kaulus, tada das apsidengia laime ateinam Ir eueidudinime žiūro ant savo
LENK1JE,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.
No
4.
Jadviga-Geras
Sunus-kaip
savo tęva. Ale tiedu broliai jo jus jau kitoniszkai užgiedosi ežio gyvenimo. Iszbalusios lu dukreles, kuri baltame atloše
i 499^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.
gilukis mainosi -Svirp Du Gi
nekente ir sake: “Mes durni te.
tuoklei.
25*.
pos pamaži prasilinkemino ir ir karunkeleee iezrodo kaip
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M*
busim, kad mes paukszcziuka
prigimties stebuklas. Mergaitei
Visos sesers pradėjo raudo pradeda szypsotis!
dejus.
2fcneparneezim o jie bus kitras. ti, o sesuo Vavrzyckiute atsi Sziandie, mamytie, turi va veidelis jau neeudžiuvee, vie ' ’ Ir kitoki rejkalingi prietajsai ran- X No. 6.Prasižengelifi - Doras Tim<
►
dasi
pas
mus
ant
pardavimo.
Tcipos
♦
Ir jie ta paukszcziuke no jio liepė drąsiai:
žiuoti miestan ir man suknele nok da vis iezbalee, o akeles <> gi pristatom kožna daleli maszinos X kus Jonas Tvardauokas • Ugnb
kaime T. . .
25o
atėmė ir ji pakiszo pokelmaie.
* * norints kokio padirbimo.
X
—■ Nupleezk mums visa nupirkt'. Onute, Zosyte ir Ka maloniai dega.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi
<
►
Parduodame
pikes,
adatas,
drilus,
♦
O jiedu nujojo pas s vo tęva skurs, sudraskyk kuna, su triute jos visada ant balių jau
Už puses valandos vėliau J ’ skreperius, skvibsus, knatus, popie- X torije- Nagrada už mielaszirdyste
ir parnesze ta paukszcziuka. malk kaulus, daryk ka nori, nuo seno vaikscziojs, o asz nei iszeina abi,in sale ir prie Ma ’’ i-a ir t. t. Parduodam Peczius o ir T Meile motinos del Bunaus 25©
♦ No 8. Musztyne už mergina - Ge
Ale ta paukszcziuke negieda, mes vistiek pabusime isztiki- sykio nei nepaizokau. Bet da riutės pripuola geltonplaukis ; • senus patajsom.
raGejingas naurinas • Kas kai
ir tas karalius vis serga.
tai
mos Kristui ir jo Vietininkui! bar asz jas visas aplenksiu! jaunikaitis. Jis prisiartina il
Syki ėjo vienas diedas ke Ant tu žodžiu Siemiaszko, Kokio dažo suknele asz turiu gai va palenkia. Jauna mergai
liu, pamate, kad žmogus po davė keleiviams ineakyma, iezsirinkti - ar geltona?
te su nusiszypsojimu pasirėmė
: 16 N. Main St;
Mahanoy City, Pa, No 9. Uszpuollmas totorių • Baltas
Vaiduiys - Atmokejimna kuninkelmu guli. Ir jie jin iszeme kad mus iszvaikytu, keike — Imk, vaikei’, mėlyna.
ant jaunikaiezio peties ir tuo
go.
25o.
isz po kelmo ir sako: “Tai gy mus baisiai ir isz piktumo net
No 10. Jonas Spekulantas. Križius
vas žmogus po kelmais lenda!” apsiputojęs reke ant manes:
prie upes vislos-Doras Vaikinefis.
25c.
Ir jis pareje pas ta karalių ir — Tu “psiakrew” tu sziokia
No 11. Vargingas Gyvenimas. Onupristojo už futermeistra. Ir jie o tokia! Asz tau liežiuvi isz
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo
buvo tris metus.
gerkles iszlupsiu!
tinos Dievo. Juokai.
25o.
No 12. Sūdai Dievo,-SunuB Stalo.
Ir ta pana ėjo jeszkot to
Atėjus prie bažnyczios du
riaus-Iszgydintas Budelis X. Ku
vaiki rm, kuris buvo pas je. li riu, puoliau prie kojų guber
ningaiksztis ir Piemuo.
25o
ejo su je jos vaikas. Užjojo natoriaus, praszydama su di
1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
istorijos,
$3.00
pas viena karalių, rado savo dėlių sopuliu, kad mums pa
bulkute. Klause to karaliaus: velytu atsisveikinti eu IszgaDel zobovoB.
Moroliszka Kabala su Salamono no
“Kas cze ta bulkute atneeze nytoju Jėzum Kristų Szven233-233 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.
se.
25
no manes?” O tas karalius sa cziaueiame Sakramente. Sie
Tikriauses Kabalas sn pagialba ka Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
ko: “Cze buvo to ir to kara miaszko isznaujo pradėjo ma
ziru
23o.
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir piBurikla
10o. giause.
liaus sūnūs, tai jis man paliko ne keikti, bet gubernatorius
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks-,
ta bulkute ant trijų metu." Ir Vistiek pavėlino. Verkdamos
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
lu.
50o.
sako. “Lzkurtu? ir kur tu ir raudodamas balsu parpuolėpavesti. Del drangysczlu prisietu pelkes Szarfes, Juostas, Kepures, Karūnas,
Iszguldimas Sapniu 10 o.
Splitu k 11. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
aini?” Ji sako: “Amu pas ta me bažnyczioje priesz SzyenDel loszinio Teatru.
ninga ir A k rasaikyte pas maaa • gajisite teisinga atsakymo.
karalių, to karaliaus eunus cziausia Sakramenta ir meldė
Naminis pleperis, juokinga drama
mano vyras.” Tai tas karalius mės drauge, sakydamos:
viename atidengime.
10c
sako: “Tai te ir szita bulkute
(Toliaus bus)
Popiera del gromatu.
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
jem nuneszk.” Ir davė jei tris
puikeis
skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz.
korpusus vaisko. Ėjo toliau.
Gražesne popiera su auksuotuon
Kaip
lotsni
dantis
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė
Užėjo pas kita karalių, rado
Puikiausių armonikų, skripkiį, klomotiį, triubų, koncertini*ir
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
Didis
Szaltinis,
1,000
puslapiu,
$1.00
VISIEMS
No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su i No. 6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
savo buteli eu vynu. Sako:
daugybe kitokiu muzikališkų instrument^. Geriausią dziegoriij,
— Inbego jauna moterį pas apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00.' auksiniu papuoszimu,
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika Puikiausios popieros ant svieto, la
“Tai mano butelis.’' Ir Klause
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7. Aukso Altorius,in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 864 puslapiu,
$1.00
suotų, visokio skyriaus mašinukių dC*l drukavojimo gromatų, pui
bai puikei iszmargintos su auksuo
tas karalius: ‘ Kur tu aini ir dentista eu aprieztu veidu ir skūra, su puikiu križiu vidurije apdaro ne No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis tom kvietkom, puikus uždaromas
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų), ‘
ezauke:
kurie
parduoda
jaja
už
$2.
rauso
preke
$1.50
'
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
abrazelis vidurije I už 10c. $1 50
75/.
iez kurtu?” Ji pasakė: “Aez
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
No.
3.
Aukso
Altorius,
in
celluloid,
puikus
mokintis
angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
lOo tuzinas.
— Daktare! jau ilgiau ne
medalikai ant lenciugelu,
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/. ūž tuz Kopertos
visada buvai! Pažinojau tave
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25į
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popiorų del rašymo gromatų
Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353
No
9.
Aukso
Altorius,
in
celluloid,
puikei
dalaikpeiu!
Ka
man
instatei
Dtaiktai del Kataliku.
No.4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra'
visada kaipo gera ir lėta, kaip
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konverlais tuzinas 25c., 5 tuzinai
puslapiu,
----50/.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita už Sl.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
ir peria labai puiki kningele,
$1.50 iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia,
aniola, o dabar, man rodosi, naujas dantis tai basei skauda! No.5.
$1.00. Aniolas Sargas, a]>daryta in skūra apvalais
mukele 11 coliu augszozio
50o. markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
Aukso Altorius, in puikia skūra su rausva ir szvies-raudona a|>dara,
— Tai ma*, mano poni, jog apvalais
kaip gyvas b'esae!
75/. Maži križelei del ražaneziu nog 10c. su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
kampais,
$1.00, Kanticzka, druezei apdarita,
50/. kampais, auksuoti krasztai,
lig
$2.50 iavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
— Koliai tu buvai aniolu, tiejei dantie yra kaip Iccni
Krajavi szkapliereisu juostukem 15c Amerikos Ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
apeivaikezeziojau su tavim dantie ba ir skauda kaip locni
Karmelitinei sakaplerei
15.
Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
Adresavokyt tei/p:
kaip su aniolu; gangreit vie dantie.
Žvakes nog 15o lig
40o. K. VILKEVICH.
112 Grand st, Brooklyn, N. Y.

LIETU VISZKOS PASAKOS eu tavim

ĄBalaus Suknele
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A. G. Groblewski,

KUR BUNA.
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GRĄBORIUS

SKAITYK “SAULE

Wm. Morgan,

i
f

f Malda Knygos. g

DOVANAI

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Namas septiniu paežiu. ’ Augszcziau ir augszcziau.
Chicago, Iii - Darbai bispradeda krutėti.
Mieste Biaritz randasi nepa Visi mes stengiamos lipti
karezapis jau bert
I O-tipes /Ąetipes Rupturos
prastas namas kuri visi prami sugeztyn eocijaliszkomie kopė Isz
Westville, 111 - Darbai kiek geriau dirba, ale nauju
ne “Namas septiniu pseziu” cz;omis ir atsiekti ta laipsni,
— Czedikite vandeni ba jau
John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Pa.
dvejuose szaptuose gerai eina, darbininku neprijima, katrie
Locninykae jojo yra turtingas ant kurio kiti stovi. Tasai pa
baigėsi.
fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivus:
“De oficio judicie” cap. IX. grafas, kuris septinis kartus sistengimas yra pagirtinas, pa
o kitos dirba tik puse laiko. nepažinota to darbo.
— O kaip stovi politika?
—
Lietuvei
tikei
jau
gyve
2.
Corpus
juris
canonici
cap,
“Perėjo keturi metai Apriluje s. m. kada aLsiszaukiau pas daktara O’Malley
Pribuvusiam isz kitur sunku
buvo apeipacziavee ir tiek kar kol turime savyje reikalinga
in Wilkes-Barre, Pa , I>a kentėjau ant dubeitavos rupturos, padeyinas mano
— Brangenibe,
viekas
na, ba neturi ne uez ka pare XIV.); pagal vyskupu susirin
buvo pavoyngas o su didele nebegalė vos galėjau baigt savo darba. Gidytojai
darba gauti.
tam lipimui gabuma ir j'egas;
tu
pasiliko
naszlum.
Ant
at

brangsta, o cze darbai ne szeip
kurie mano priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog ruptura
kimo nutarimą Tridente XVI minties septiniu paežiu iezstate teeziau matom daugeli pasis
— Lietuviu yra diktas bū kauti.
duosis iszsigidynt be o^H-racijos [asz. esmu prieszingas tokiu ofieraeiju. ]
ne teip eina, nes stokas vande
Po aerskaitimui apgarsinimo liaikrasztiįe Berwick, Pa., apie gidima rupturos
šimtmetyje; “Idant tikintieji puiku paminki?. Palocelis ta tengiant pervirszyti savo kai
rys, isz tu yra visokiu ir del
per Daktara O’Malley, nusidaviau in oflisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos
nio ir brokerius suetabdi.
kur
Dr.O'Malley pasakė jog ižgidins mane isz mano kenteyrun, ne norėjau
žmones
priimtu
sakramentus
nerginu butu labai reikalinga
I?z Lietuvos- su didesne pagarba ir dvasios sai yra puikiam parke ir yra mynus pavi»?zutiniu tiktai iez - inesmutaimandabar
intiket. Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog
— Sukatoje buvo pellele,
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nesziojau
Baltruviene.
rodymu
ir
nedavimui.
Tasai
suvis apvalae, panaszus in ma
Isz Vilkaviszkio pavieto.
bet, ne buvo mieste linksmy
jokiu diržu—norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o
dievobaimingumu, szventae su rine žibinte. Ant jojo randasi nudavimas buvo prapultimi
po
tam
Daktarui
O'Malley už jo iž.gidima. Jaucziuosiu jog tai yi-a mano
Tylu ir ramu.. Gyvenimas
bes,
privatumu duot rodą kožnam kuris keneze ant rupturos idant nusiduot pas
Riverton, 111.- Darbai
sirinkimas ineako visiems vys septini boksztai, ant atminimo ant turiu ir sveikatos ne vie
Daktara
O
’
Malley.
JOHN EVANS, Wapwallopan, Pa.
— Biznei vos gyvuoje- visi czionai ezuom laiku eina ge slenka pirmyn, kaip rambus kupams idant jie netiktai tuo
nam
jau
žmogui.
Rūpinkis
ir
septiniu
paežiu
ir
kožnas
yra
Dirželei niekad neižgidyns rupturos. Kožnas vyras, motore
nuludia, visi dejuoje.
rai. Pribuvusiam darbas ne jautis. Tūli nekantraudami etų met, kada patįs suteiks savo
pramintas pagal verda kožnoe niekados savo dieniniame gy ar kūdikis gali būti ižgydintu nog rupturos(kuilo)be skausmo
mia jin, ragina, dagi mėgina
— Lietus gali sakyti gausus, sunku gaut',
avelėms sakramentus, pir paezios. Idant ne užmirezt ne venime neduok kunui nueilp ir perszkados per mano Kemiszka-Elekto Metodą. Asz esmu
— Oras lig sziol buvo sau paplakti, bet jie vie voe tekru- miau iszaiezkintu priimantiems
no ezitos praeitos. Nedėlios
vienos paezios, grafas liepe pa neti. Kaip veik patemysi, kad vienatinis specialistas ir galu gvarantyti jog tave iszgydinsu
susimylėjo ant nubaustu žmo sas ir sziltas, reikalinga lietaus ta. Ineikurueios draugijos gy ju svarbumą ir priėmimo bū
dirbt iez vaezko panaezu pa negali valgyti ir sumalti tiek isz rupturos. Mano spasabas gidymo rupturos užtikrina
vuoja
silpnai,
veikia
tartum
nelių ir kaip rodos ne bus kur ir sulaukėm ’puikaus lie
da, bet teipogi, idant jie pasi vidalą kožnoe savo paezios valgio, kiek kunui reikia isz- kožnam ižgydima apie ka szimtai ypatų jau persitikrino
apsnudusioe, Tik kartais pasi
stokas vandenio. DeKui Dievui! tuko 22-ra d. szio menesio.
rūpintu, kad ir kiekvienas kle puikei parėdytos in naujinusios laikymui eavo jiegu, tai vartok per ka turi pilna tvirtybia prie manės. Atsiunsk 2^. marke o
gausi knygute su abrozeleis apraszant mano spasaba gidymo
— Žmonelei puikei užsilai raivė, pažiovaujo ir, atkreipė bonas dievobaimingai ir pro
— Su lietum ir szilumos
mados ezlebe3. Kas vakaras Triner’o Amerikoniszka Eli- rupturos. Rodą dikai. Kas ne gali aut kart užmokėt,tai duodu
in
eavo
vieuomeneee
atydžia,
ko kaip nėra alaus, kad ir ka
dyngo.- Tikras ruduo.
tingai darytu ta-pati žmonių tarnas su didele ceremonije pa xira isz Bitter Vyno. Tasai pri
ant iszmokescio. Preke užganadidante.
vėl apsnūsta.
kalboje, jei, žinoma, butu tai sodina prie etalo septines pa duos veiklumą visiems orga
Poni Varžmskieni, savo vy da parsitraukė baczkute tai
Vilkaviezkyj
insikure
“
Žag

Prisiusk pacztine marke už 2/. o aplaikysi
reli Mikola, apteiki patogu ir vis tas ne apsuka galvos, tik res” sindikato sankrova, bet reikalinga ir jei galima butu czes prie etalo,prie kuiiuo tik- uame ir padarys juos gana dru
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.
drutu šuneliu. Ant krikszto bobeles labjausia rūpinasi su maža kas iez aplinkiniu gyven tai daryti liuoeai, pagal būda, viena gyva ypata atsisėda o tai tais nudirbimui savo darbo. Ta
kurs yra szvento susirinkimo yra grafa3.
gyduole
naudinga
visokiose
ezv. aplaiki du vardus: Edvar alaus baczkute negu vyrai.
toju apie ja težino, o apsiskelb
insakytas katekizme del kiek
das ir Karolius. Kriksztu te
Palocelie kaipo ir jojo nai ligose, kur apsireiszkia valgio
ti ji turbut nedrįsta. Virbalyj
New
Philadelphia,
Pa.
vieno
sakramento; vyskupai vatnae locninykae yra laba' nenoras ir jiegu nykrmas. Ap
vai buvo: P. Karolius Lapins
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
p. Puniezka vidurvyje miesto
kas ir poni E. Greimieni. Buvo — Praeita panedelio nakti stato prekybai namus; busią paeirupie, idant tas katekizmas akyvas o žmonis i z visu szaliu tiekose. Jos. Triner, G16 - 622
Szitain oflise kalbasi Lietuviszkai ir Lenkiszkai in
10-ta adina likos užgriauti per
butu tikrai iezveretae in žmo atvažiuoje reget jin.
kur visos gromatos turi būtie adresavotos.
So. Ashland Ave; Chicago, III.
prie tosios progos puikus bajuose
draugijų
ir
pavieniu
lie

angli Phillipso mainose Anta
nių kali a°, ir idant visi klebo
lukas. Vėliname del naujai
Branch
offlse:
134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
•
■ - — ---nas Buczinskas, kur Utarninke tuviu sankrovos.
nai iszguldinetu ji visiems žmo
gymueio kad užaugtu, ant
Darbines pirsztincs pas
Kur
Dr.
O
’
Malley
galima matit kožna petnyczia ir subata.
Kai-kur,
kaip-va
Vilkavisz
N epaprasta dovana.'}
džiaugsmo tėvams ir kad butu treczia adina atsiskire su Kyj “tikrieji katalikai” pasida nėms; teipogi idant misziu ar
Dr. Alexander O'Malley
Gruberi
(SPECIALISTAS)
Darbinies pireztiniee geriau
prezidentu Suv. Steitu, o jagu ezuom svietu. Nabaeznikae pa relabai kariezkais. Kuone kiek ba pamaldų laike sakytu žmo Kinuosia vieezpatauje paliko
nuludime
paezia
ir
pen

pratimas,
jog
katras
isz
tėvu
nių
kalboje
pamokslus
kas
se pas ji pirkti. Tokias kokias
ne tokiu tai norint fotografistu
ketą vaikp, isz kuriu vienas viena nedeldieni ezaudo in szventa diena, stengtųsi juos daejna 50 metu, aplaiko tada mainerei ir dreiverei neszojia
tokiu kokis yra tėvelis.
pirmeivius
melo
ir
neapykan

tik dirba. Prigulėjo prie Liepasėti visu szirdyse, apleisda nog virinusio sunaus arba duk po 25^ 500 ir $1. labai drt ezei
tuviszkos draugystes, O Au tos kulipkomie.
Tcmykite.
mi nenaudingus klausimus, ters graba eu velinimais idant pasiūtos ir ne greit suplisz
Kai-kur, kaip-va: Paje
Iez priežasties štoko vandens gustas Junetty likos sužeistas, vonyje, Bartininkuose, Lanke- mokindami žmones Vieszpaties daug dienu pagiventu ant ežio Pas Gruberi 34 E. Center St.
prisakymu”. (Canones ^et de- svieto. Tankei atsitinka jog ga
visi neprigulmingi naudojimai - ale kaip girdėt tai paeitaieis,
liezkiuoee apskelbtas mirtinas
creta eaerosaneti occumenici Įima užtikt du grabus ezsimivandens, mazgojimas peimen abudu sikiu dirbo toi paczioi
Šiitas puikus zlegorells $3.75
karas degtinei ir alui. lezeiFrlBluflk eavo pravarde ir adrekurie yra naudojami
Conciln Tridentini sese. XXIV noje,
tu ir naudojimas guminiu pai vietoi.
aa o prlBiueim ant pažiūros jago
karezcziave
“
blaivininkai
”
patiks užmokėk $3 75 ir bus ta
—
Dirba
4
dienas
ant
nede
c.
7
).
ka;p sudejimi drapanoms pa
vo, gvarantlnam ant 20 metu bu
pu tuii butu perstojama. Teip
moterlszku duodam Hua lenclw
taip neapkenezia evaiginancziu
lios.
geli o bu vlru rlriszka Raezrk
kol
smertis
ne
ati
jna.
gi sugadinti kranai turi būti
ar nori vlriszka ar moterlezka.
gėrimu,
kad
juos
iezsijuoeia
Kaip
svietiezkieme
žmonėms
— Salunu daug yra, ale
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del
I. C. FARBER, 222. 225 Dtirbirn I
sutaisyti. Per paliepima Maha
naikina, pildami sau in pilvu5. teip ir kunigams privesiu ežia
CHICAGO, I’LL.
noy City Water Co.
(t. f,) žmonių pas visus prieigriude.
moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
— Moterėles teipgi neku Te ne lieka, girdi, tos smarves a. a. Daukezos • žodžius, idant
E. S. Siliiman, Supt.
MAHANOY CITY, PA.
ne
laszo.
Tai
vienas
kovos
buatlošu
ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
kiekvienas
pažintu,
ka
durnojo
rtos gere arielkele ir aluti.
Temykite Lietuviai.
du eyaiginancziaie gėrimai?, geri Lietusiai apie musu kalba
z^5f*'“Rei*(a,auian^
daiktų
—
Parapijos
reikalai
labai
kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Daktaras Blažejauckas
Capital Stock
$125,000.00.
kaip tai: Laikrodėliu. Žiedų,
o eze kitas: ezventadienaie XVI amžiuje. Didvyris DaukSurplus A Profits $238,000.00.
Atvažiuoje in p. Kazuno ap gerai stovi.
Britvų, Armonfkij, Koncertinų, Del merginu kuros eina in pora turini visokiu
Smuikų, Klerneių, Brukuojamų ir šnekamų ma
tieka Mahanoy City kas utar— Miesto Counselis vis terp ‘blaivininkai” eina in alines eza eako:“P?.garmano nuomo
jau ne per pryezakines duris, ne didesne dalis yra tokiu, ku Suvienituju Walstiju De~ šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
nike ir petnycze no 3 lyg 5 eaves ergeluojaei.
visados kreipkitės pas DAMIJONAITj Chicago,
po pietų.
kaip darydavo kitados, bet per rie lenkiezkai arba nesupranta,
posytoras.
9 iš-Čia gausite per pačtų lietuviškoje kalboje vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
Springfield, 111-Dirba užpakalines, nes pryezakines arba mažai supranta. Vėlgi
KATALIOGį No. 7 dykai, katrame yra šimtai
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
Ant pardavimo.
neezlektai.
ju nutarimu ezyentadieniais jeibkas paraszytae prigimtoje
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
Chicago's m. nesiunčiu)
Stubos ant dvieju familiju
— Lietuvei malezei eav užsi saugiai uždarytos.
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
Teipgi čia gaunamas Pini. Daukanto L T.
kalboje yra visuomet ir pas
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
paveikslas, miera 22 x28 colių kaina .. .25c
po 6 rurnus ir geri skiepai, o laiko.
Jei prie to da pridurti, kad visas tautas daug svarbesnis,
Pcrkupčiai gauna nuošimlin. Adressas:
plunksnų
ir puikiu drapaniu del kūdi
ir dvejos familijos, ant kampo
— Jau vasaros dienos pra pora metu atgal turėjome ali daug malonesnis ir daug linksHarrison Ball, Prezidentas,
M. J. DAMIJONAITIS
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
po 6 rurnus, netoli lietuvisz- bėgo, sztai jau ir ruduo po nes tikmieetuose ir bažnytkie- menis. (Beskuo visur ir visi
J/. JZ. MacMillan, Vice-Prezidcntw 3256 Union Ave.
Chicago. Ui.
Ira. IF. Barnes,
kos bažnyezios New Philadel ezonu. Taigi vyruezei už czeeo miuose, o dabar veikiant “blai verezia isz svetimųjų kalbu ea
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
phia, Pa. Atsiezaukite ant szi- steluokimes rudeimus siutus vininkams” ingi jo po aline van). L'etuviai, iszsimokine
Dr. J. Fropstep muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jai
DEL VISU. 9to adreso:
pas Juozą Taczilaucka kaipo kuone kiekvienas sodžius, tai lenku kalbos ir gerai ja supra AmerlkaeDARBAS
vrn luoša.*! pkllpae del vIpu o telp.gf I
Specialistas Ahiu Lygas pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus.
“l tuvInH, kum tav sunkei dirbt Ir Jokio pelno 1b.
Mr. Chas. Melevage,
Springfieldo geriausia lietu- turėsime pilna kovos eu svai. te, pamėtė eavo kalba, iszsiža dDoneturet
: jago tik uz $30.oo gali iszRlmoP/t bar- Pritaiso akulorius.
Stiklines akis.
r
gerau amatus po vien avletu! ,'ugo nori
St. Clair, Pa. viezka kriaųcziu. Visi pas sa- ginaneziais gėrimais vaizdeli. dėjo jos ir bemirezo. Bet ar tas :edazinot
kaip gali i»zefmokyt barberisCss tai ra
Mano darbas kalba del saves.
ižyk tuojatie. Kalbame vleoela liežv./luoela.
tžF*Pa« mus dirba Lietuvaites.
viezki, o apredie grąžei ir ezil
Na, o laikratzcziai, knygos, yra teisinga, ir ar kas ta paOfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar#
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL,
KOŽNAS RASZO G ROM AT AS.
1-105 l’ENN AVKMJE
FI’l” tiBUBG. FA.
122 W. Center Str.
Bet jag<r nori raszit gromata ant puikiau tai, po szituom adresu:
visuomenes ir politikos klausi gir, asz nežinau. Kur rasi pa
Ofisas 15 E. Center St.
si os popieros kokios lig szi oi da ne esi ma
Mahanoy City, Pa.
mai?
Ee,
tie
dalykai
sodžiuje
Mr.
J.
Taczilauckae,
saulyje tauta tokia neapszvieetęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
701 E. Mason St.
gal eziek-tiek teruti tik invai- ta ir tokia netikusia, kuri ne
lik už 40? 65/ ir $1.50 busi užganadytas o
/ NAUJAUSIAS
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
Springfield, I’ll. rieme “pramusztgalviams'’ ma mylėtu ezitu trijų daiktu lyg
no ^azo
<
ISZRADIMAą
aplaikys.
žiems uk'ninkeliam ir apskri savųjų ir prigimtu: Tėvynės,
v
A
DERMATOLOGUOS MOKRLE.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
1(1^
WIENATINIS
Inkerman, Pa- Darbai tai visokiems “ne eziokiems - budu ir kalbos. Visu amžių
Daugybe odos ilgu paejna no nearvarane
visokiu popieru viena tuziną.
užsilaikymo ir užsikrėtimo taipgi ir nuo
J
SALONAS IR GROSER-SZTORIS.
Prisjunsk 25/. o aptai kyši surinkimą mainosia
viduriniu Ilgu. Daugumas gaunA puczkus
kaipo czionaitiniu ne tokiems”, “geri” (turtingi) žmones kalbėjo eavo kalba ir
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Gydosi per neateakanczlus
SUGAR NOTCH. PA.
brekeriu teip ir aplinkiniu ūkininkai tokiais
dalykais rūpinosi, idant ta kalba nepra apeihddima.
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus iez
Labai puikus. Adressas:
vilioja, o paskui raezote mums, kad emePauluoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa
D. T. BOCZKAUCKAS,
Penn Coal Co. eina vidutiniez neužsijima.
žūtu, augtu ir eitu dailyn. Nė
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de1
MAHANOY CITY, PA.
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldžekai, tai yra pradedant no La Sodžiaus gyvenimą pirmyn ra tautos teip menkos, žemes
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
me mums darodytl; kokis žmogus likosi
gyduolėmis apgautas.) Turimo tulunas su milžiniszkais stiklais, szaitum alum
bor day 7-ta d. ežio menesio dabar pradeda stumti mažaže kerteles teip prastos, kuri ne muso
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodd.
kstanczlus oreginaliHzku padokavonlu.
arivikom ir pujkeis cygarais. Pliektam
nors vienas daktaras parodo mums
lig ežio laiko iždirbo po 5 die miai ir vidutinei ukninkai (jau kalbėtu savo kalba. Visas pa Tegul
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
parduoda
SZIPKORTES
ii
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja
senas ir galva žvilga, tai to pauulbetl
siuneze piningus in visas dale: ir labai ilgai ueszojasi.
Oekavoniu uz geradejlste.
nas ant eanvaites ir kaip girdėt nieji). Taip vadinamieji “didfj saulis raszo inetatymus papras go
ne gailina, bet jago jaunas, o turi retus
svieto grejtai.
plaukus, o ant odos matytis maži plaukupasigirti tik tai eavo kalboje; spausdina
$8 lyg $20
czM tai tam galima euteiktlpagelba; nlau
Puikei padirbti sofkos
Tas ira priedelis žmoni u-kuris suteikia tai gal da ir mažiau dirbs ne tureziai” tegali
kai neyra grybai—viena diena ne ipz.dygs.
PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir II.
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- kokį laika.
AtelstiauklanUems nuslunslmedyka infor
alaus
buzijimu,
kolonijomis
k
nygr.s,
istorijas
teip
savasias
sze su gauje szemlienynio vysokio sztamo
macija su placzlu apraszlmu. Mes nesiū
$30 lyg $90
Parlorini rakandai
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
— Nors aplinkinėse nelabai ir skolomis, iezskyrue, žinoma, kaip ir svetimas tavo kalboje.
čakraras to ne vienas ne daro. Kas nori
aikite pas savo miesto daktara.
persltikrlnt tegul raszo pas mus. Adresas
Puikiausia
$12 lyg $50
Szepos (sideboards)
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyseka, tolimose vietosią isz priežasties viena-kita.
Bažnyczioee, už bažnycziu ir
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jai^u
užeiga
namie visi kalba gražiai ir ma PRGF. J. M. BHUlifiZA, v
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite sauso ore, jau stokas vandene,
Mieg-stubos setai Bed Eoom 8Ull8) $30 lyg $90
del Lietuviu!
iszmintvngi klauskite patarymo garsingo katra ten pirkinėją už pinin
OM BROADWAY STloniai savo kalba; visus veiks
BROOKLYN, N. Y.
Vokyszko Specijalislo’ kuris sugryžo isz
Užlaikėm daugybe visokiu puiku geležiniu
Ir svetingiau*
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą gus, vienok czionai, dėkui Die
mus pildo savo kalboje. Pati
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
sias priėmimas
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, vui dar turim in valee, nore Kur begi teip staigai?
lovų, balto, žalo ir melino koloro.
gamta mokina žmogų vaitoti
lel visu kur ra
Ar tav kas ne gerai?
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
itė gardia Arielkele
Gerai man ir smagu|
ligos, apries sziu lygu kaip tai Reumatizmas jeigu ilgai ne lytu ir czionai
savo
kalba.
Kuone
kiekvienas
No Kagažinsko szn ap
Paskubinkite nusipirkt
\lu ir Cigaru. Teip-gi
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai pritruktu.
sėto turiuj
iezžinda iez motinos krueziu labai puike isztorje po vardu: ale del zobovu ir t. t.
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
Ir
tu
kūmai
isztyrta gyduole nuo atpralimo svaiginn— Oras butu gražus, tiktai
malone eavo kalbai, jos užlai
nestenetum
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
K. Konewko.
Agentas
prijimsroda, žednas, iszsygydins GYRT1BE labai saueae ir kožna diena Jago tokia akymui ir pasidauginimui. Re
rieika turėtum
kure tiek nelaimiu atsitinku ir kruvyna pro
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA. 201 W. Center St.
įį 125 E. Oak St.
miglotas,
teip
kad
pagadniaute žūsta ir sveikai a. Nebijokie paraszil> Columbia gime ta nevien pas žmones,
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo eioi dienoi negali matyti ne
Mahanoy
City,
Pa,
Mt. Carmel, Pa
bet ir pas neprotinga sutvėri PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
ALAUS
prisiuneze |>er panevale iszvyliodami paskui saules ne aiszkei dangaus, tur
mą. Koks tai butu stebejima
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna
Verte Imi Fracuilsiko
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku, but del to kad yra jau per mie
Kl'N. IIR. M. JI UDYNZHJS.
eis žyerims, jeigu juodvarnis
408 W. MAHANOY AVĖ.
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
MAHANOY
CITY,
PA.
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen ra sausa, o antra deganezios 54-56 N. MAIN STR panorėtu giedoti kaip laksz
Ka tik dabar
Šutai su kotais
Pasiskubynkite
nusipirkt,
o
tas nereikės mokėt, galite susiraszite-Lie- daugumoje vietų
PIRMUTINE
KRAUTUVE
VISOKIU
"GĖRIMU del moterių ir
Amerykos
aplaikerne ant
tuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
tingale o lakeztingale pa gausite tiktai pas Iždą ve j e
raszisite pas:
girrioe, iezvaro visur daug du
merginu yra surinkimas szlubinu rudens labai
noietu krankti kaip juod- tosios kningos po adresu:
WHOLESALE.
mu ir trucija orą.
k a dabar jus
Pristato
visokius
gorimus
del
sapuiku ceiku
varnie; jei ežys imtu, rėkti
D. T. Boczkauskas,
lunyku ant pikniku, balu, krik- reikalaujate szlebiu visam mieste.
—
Szuom
laiku
lietuvei
bis
318 3-RD AVENUE
del szlebu me
kaip
liūtas,
o
liūtas
bliautų
sztynu
alų,
parteri,
vynus,
ariel

(SPECIALISTS)
Mahanoy
City,
Pa.
Pase bloko temian no Pitluburginlo Paeito.
ka ir 1.1. Pristato in namus aiu ant ant szito
Broadway & So. 8th, Bklyn. New York. ki prispausti maždarbe ir ki
linu, rausvu ir
kaip ožys; pasidarytu juokiPiningus $2 siuskite RePITTSBURG, . PA.
ir porteri bonkuteui.
Gėrimą.’
taip, sunktis laikais ingavo Didžiausia Lietuvibzka krautuve visokiu nys ir prapultu terp invairiu
pas Norkeviczia yra kano- rudens Teipgi
visokiu kitu
gistravotoja gromatoje, ar per wįa.u^ pirkti
Stipri Pabandę Luj
daugiau proto ir užsilaiko mal gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso žvenu prigimimas. Jeigu tat
turime ilgiu
1’er virsz.
puiku koloriu
nefalszavotas, ues czisius vynus ir arielkos,
“Money Order” kuri nupirkite
ezei, nore terp daugumo atei- tasai ne galėjo atsigėrėt jujn o geriause ink balso maina padarytu miežini
kotu irparduo
del kotu jekiu
anl pacztc, in prasta gromata
Szinitai Mahanoyaus gy randa ne vienas ir toke, ka ra ir pata.'navima tik pas mus apturėjo. pas žyeriue, koki gi miežini
sime pigiau
ir andaroku
indekite ir prisunekit.
muso prekes:
vento.ju žino ka tai ženkli vieką prageria, ir girtam etone, Gera Raudona Arielka
negu kitur.
S2,oo 2,5o 3.oe
Gera Raila Arielka
2,oo 2.6o 3.oo daro kalbos maina pas žmones
•
•
2,oo 2,5o 8,04
na.
savo givuliezku elgimu atne Romas
Romas Jamaika
•
»
4,oo ft.oo fl,00 kad, pamėtė eavo tėvu
kalba
Ant Sudžiaus
...
2 oo 2,fto 3,00
eza earmata vardui lietuviu Ginas
Uuoglnn Arielka
4r>o ft,oo
ezneka svetima kalba; sakytu
Klftnuel
.
.
•
2,oo 2.5o
Poni John Robinson nog 405 W, prieez kitatauezius.
Balsuokite už
AniKetas, smagus gėrimas • 2,oo 2,5o
musu
Cihilas Hpiritas
.
3,oo 8,5o 4,00 mei, žmogus tas yra ne
Maple Street,sako: “Asz rekamendu
sutarto
• 2,5o 3,oo
—
Nekurtos
burdingbosieGausyte czionai
RlivMte,
tikrai
Lietu
v
I
ki
k
a
4,5o 5,oo (i.ne kraszto, yra ateivye iez
voju Doans Kidney Pigulkas kaipo
kitur.
Puikios szlebes tafto
...
2,6o 3,oo 8,(4
nee nosie labai augeztin kete, Tcrkellca
Terkcllca. tikrai V-engrlszka
visokio
tavoro kaipo:
5,00
geriause gyduole nog peeziu ir inks
Szilkai dabar
Koniakao
.
2,60 3,oo 4,01 Tuo tarpu užmirszta vargezae, Puoktie jam baisa. Demokratas
jog
net
vyrai
negali
ilgai
but
Koniakas, EraneutlHtkai
■
6,oo 6,5o
tu skaudėjimo Priesz ju vartojima
Ziegoriu, Ziegorelu, Turime daug I szilko, satiu, kaszmiro madojo. Czia
Obuoline
Brandy
>
2,oo
2,
3o
jog
Dievas
ir
gamta
nori,
kad
11,00
ant kvatieru. Girdėti kad atva Blackberry
l,6o 2,oo 2.5o
neiszpasakytai kentėjau skaudėjimu
Daimantu, Muzikalia- visokiu geru j ir t-t. su atsakanezeis rasite didžiau
gardus gėrimas
2,5o 8,oo galon žmogus kalbėtu
savo kalba.
žuos Baltruviene ir ta'see noeie Rosol{s,
■eiiuvuoge
2,6o 8,oo galoD
si iszrinkima
peczuose ir inkstuose ir nebegalejau
ztu Instrumentu, blanketu o ir i papuoszimais.
V 1st n lute
•
8,60 3,oo galo!
eu
koezelu
žemin
nulenkė.
Svietas remiasi ne ant žemes
szilku neigu
nieko pakialt. Mano sesuo labai gar
AM ERIKONISZKI vynai:
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas kaldru, labai
— Del užganadinimo eavo Ohio raudonas
ir tai
bino Doans Kidney Pills ir ml gal
.
•
81,oo Galonu derlingumą, ne ant drabužiu
Visokiu ceiku ant ku kitur
Ohio baltas—saldai
1,25 “
daigtas gvarantintas pagal už pigios
visuose kolo
pastanavijau juos pabandyti ir nupir vieokiu kuniszku reikalu, tu Knlįfttmilos, senas, ruksitai
l,5o “
gražumo,
ne
ant
szalies
links

Su
nusiuntimu.
Kainom!
os niuszkatalu
.
__
.____ musikaUlas
•
l,5o “
Kalirorut
forui, os rtjuszImtalM
.
kau Eau baksuka Timms aptiekoje. rim czion pat, net keturis salų Kali
1,60 ••
Tždaveme didele kninga daina mokėta preke. Szlubinei žiedai Blanketai 45c dikiu szlebuku turim iduose už maža
mumo, ne ant pylių ir tvirtyKallforni, on tokaihikas
.
eusidedante isz 390 (laimi Kninga isz gryno aukso ir ne brangus, vertos 75c.
Jie urnai man pagelbėjo, skausmas nūs ir viena lietuviezka eztora, KallfOrnl oi (4 hm-tu) Port Wine 2,00
ir gatavu labai paikos' preke.
niu stiprumo, bet ant savo druezei susiūta ir broszuravota. Kat
Rallfbrql oaSxcrl Wine
.
2,00
prasiszalino ir visiszkai likau svei ale del dvaeiszku reikalu, ta KalLfbrnl os Burgundy, raudonas 1,50
kas
pirks
tavora
czionais,
tai
Viduriams Kartus'Vynai
.
.
2,5o 8,oo
kalbos užlaikymo ir jos varto nusipirks, ras visokiu dainų isz vi&a
ka.
Rasilkyte po prekes. Vikalblnlmai ant 810,oi
nesigailės.
bažnyczia
su
lietuviezku
kunin
jimo,
kuri gimdo, užlaiko ir užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
IrdafjjM
UŽMOKAU
EKSPRESĄ
Pennsylvauio
Ant pardavimo visose aptiekose.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Oklilr Will Virginia valstijose.
Adresas:
gu,
net
už
dvieju
miliu
Pittspa Įaugina santaika ir broliez
Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn
Per ciela meta ant rišu dienelu.
ka meile.
Stefan Rovnianek,
115 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai tone, ka del 3 ezimtu lietuviu
Nusipirkite ir burtu kningele b«
Kalbame
Lietuviszkai,
Lenkiszkai,
Slayokiszkai, Angliszkai
Suv» Valstijuose
ne labai paranku.
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeh
(Toliaus bus).
•> PltWt Pi
113 W. Centre St.

Žinios Vietines.

ISZ LIETU VISZKD' ki geriau
KAIMELU.
Pullmano

1SZGYD1NTAS

Ar gali žmones rinkti
sau kunigus?

Dr. O’Malley

Ka tik AplaikemeJ^

UNION NATIONAL BANK

Ht Mlf I

Pigus Namini Rakandai#

Vyrsz Puse Milijono

Begk pas Ragažinska i

GUINANS

KAPITONAS VELNES.

Simonas J. Norkeviczius,

Didžia usias

BRUNDZA & 00;

STEFAN ROVNIANEK

George Miller,
ŽIEMOTAS.

A. W. Schalck

39Q

uz

George /Ąiller

ir paJiuiM

tiktai 25 ewtiHs

HARRY BTRIEDBERG,

