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'net po kelis pagret menesius I London.— Viena tarnaite buk senoviszkam palociuje po balandžio 7d. automobilius
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kupeziaus
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piežiaus randasi szulinys, kuDidelis gaisras.
Miller, 34 metu senumo, ma- kiu bet galva turi 36 coliu di
’nei“zduodama. Isztremtieji sta
nuvažiavo tam tyczia in Nev
mo. Kaip tik motina paėmė riuoje vienas isz popiežių pas suvažinėjo Kazlauskiene Va
Novogrudke
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g.
so
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“
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tysta
isz
bado.
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Yorka pas specialiszka dakta
kudyki ant ranku, iszpuole
nal” teip baisei insimilejo in
Kada mergaite turėjo tris džiuje Pogorielkoj isztiko di ' Bet da yra vargingesnis gy isz drabužėliu gromatele ant lėpė milžiniszkus skarbus bai
Blaivybes stovis.
rą.— Geriau butu padare idant
mėje idant neapvogtu banda
Helena Martiney, patogia 18 menesius, josios galva pradėjo delis gaisras. Sudege 26 na venimas tuju, kurie iszsiusti in
patis duotųsi peržiūrėt ar turi
Kriukai
(Sziaul. aps.) Nors
kurios
buvo
paraszita:
plesziku ir vaisko. Terp kitu
metu mergaite, kuri dirbo toi augti neiszpasakytinai greitai mai ir du žmones.
miestelius. Kambariu negauna
pilna protą.
“Ar žinai jausli motin, ko brangiu daliku, ketina fenais pas mus ir szventadieniais mo
paczioi spaustuvei, kada toji o kada paszauktas daktaras
kartais prisiena gulėti szeimy-1
Gaisras.
kiu budu tavo kudykis bu rastis stovylai 12 apasztalu pa nopolis uždarytas, teeziaus
bose, kur serga bjauriąja liga ]
grajino namie ant fartapijono isztirinejo priežaste terp stai
Nepertol Novgorodo, bažna sergėtu, kada neszioti isz dirbtu isz grino aukso. Taji degtine slapta pardavinėjama.
Nekuriosia dalyse I’enn- o tasai klausidamas muzikes
gaus augimo, persitikrino buk nytkiemyj Aleksandrovsk su ir isztremtieji ta liga apsikrenesza jin ant szviežio oro? szulini po tam užmurino o apie Žiūrėk tai szen tai ten kampe
sylvanijos steito likos apgar teip susijudino, jog isztraukes
mergaite sirgo ant hydrocepha- dege 90 namu ir daugybe gy ezia. Vienas, neseniai apsikre- j Nesziote sau laksto su kitom
sintos tiesos uždraužent gra- revolveri szove patogiai Hele
josios vieta užmirszo. Dabar liuose žmones susitelke ir trati
tęs taja liga nusiszove.
losis (vanduo smegenysia).
vuliu.
panasziom jiai, palikdama tės laike pataisimo palociaus kia degtinėle.
borius nog palaidojimo nume nai in galva, užmuszdamas ant
Tomis dienomis daktaras Ii- j Gaisras padare arti 70 t uks- Bosiję turi 1 (>0,000,000
Apie mus yra isz jaunuju
kudyki vežimelije prie ke darbinykai atrado szulini o
rėliu Nedelomis. Butu gerai, vietos.— Po tam Milleris in-1
gonbutes padaris operacija ir • taneziu rubliu nuostoliu.
gyventoju.
lio; kudykis ba'sei verkia o kuriame jeszkos paslėptu ak ar megstaneziu skaityti knygas ir
idant uždraustu žmonims Ne-j sidejo dinamitini patroną iii
gal pasiseks mergaite iszgialPetersburgas.— Skaitlis gy niekas apie jin nesirūpina.
laikraszezius, bet kur kas dau
delomis mirti.
Nepaprasti pieszikai.
bu.
burna uždege ir likos sudras bet nog smert, o daktariszka
ventoju rusiszkos vieszpatystes
giau tamsesniųjų nieko neveiO kad ponia. pertikrint ir,
kytas ant szmoteliu. Priežas žinysta vėla pasirodis galinga.
Taszkente pleszikai insiver- pasidaugino in laika trilekos
Senovės kapai.
keneziu.
jog esmių miletojum žmoni
Arkansas steite likos inves-Į tis žudinstos buvo ta jog.- Po
že in narna Katagano, kame metu ant 33 milionai, arba tris
Netoli nuo Liublino, Lenki
jos, o ne melagiu, tai pasa
Netikėta mirtis.
tos tiesos jago katras isz pa - vilas pasiutiszkai milejo He Penki pražuvo deganezio- buvo svecziu: sugrobė visus
milionai daugiau ne kaip gy
kau ta, jog raszau ta groma joje, atrasta žilos senovės ka
vietavu, vietiniu ar randaviez- lena nes toji nedave jam su
Kriuku
parapijoj mirė tūla
sia ktisiklosia.
turtus, apkrauste sveczius, ra ventojai Suvienitu Steitu pasi
pininas, kur buvo laidojami
tele ant gabtivio tojo veži
ku virszinyku bus matytas gir prasti kad ji teip-gi mili.
žmona
Baiksztiene.
Balandžio
Larksville,
Pa.— Penki miai pavalgė, kas buvo paduo daugino in laika dvideszimts
mėlio kuriame kudykis po žmones kaip tvirtina tirineto- 4 diena ja lydint in kapus ne
tu per žmonis du kartu tai bus Į
ta
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ir
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metu. Rosije isz viso turi 116,
nios buvo, paraszes groma
praszalintas tuojaus nog dins-Į Pardavė savo kuna nz 87. eziosia kasiklosia Delaware nesueziupti.
pertol kapu staiga parkrito
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o
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to. Matyt kad steitas Arkan-į
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ket

randasi Siberijoi ir kitosia szaSzinutoris popas.
liu jiojo o niekas to ne ma laikraszcziai, o ir kitu tautu rulis isz Darginiu sodžiaus ir
sas ne labai tiki in “suramin- j trikas, kuris pardavė savo ku verge ryta; j u j u pravardes yra:
placziau apraszineja tas iszkas
lise valdoma j o Bosija.—Teip
na del septiniu dažiuretoju li
Petersburgas.
—
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die
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Jurgis
Feederis,
20
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dreitas
liekanas senovės, bet ežia pasimirė. Numirėlis paliko
goniu ligonbuteje “National
nomis žmonis apsakinėja apie -gi neiszpasakytinai prasiplati
jagu asz bueziau piktada
Praszom visu tu, ka lig! Maternity”, mire ana vakara. I veris, Jonas Melodeckis 17
mes neturėdami daug vietos, o žmona su vaikais ir ūke be
sekanti atsitikima: Caras savo no ukininkysta po visa Bosi
riu ?”
vedejo.
metu
prie
duriu,
Jokūbas
Kesziol neatsiligino už laikraszti: Kittrikas sirgo ant nepapras
kelionėse po vieszpatysta turė jęs sklypą.
Poni Dowiua nubėgo pas ir del bereikalo nekartosim
Parapijom! maisztas.
pasikakdinsime
“Saule” idant ta padarytu be tos nervu ligos, dasiprates, jog nula 39 metu anglekasis, Ka- jo papratima atlankynet eerk
Už vogimą aviu.
savo vyra ir parode jiam taja visko, tik
Lankeliszkiaį (Vilkav. pav.)
tuom,
jeigu
žinosime,
jog
tos
užvilkinimo, nes po tam grau ilgai ne pagivens, pardavė sa-1 zis Kenninskas 25 metu lebe- ves. Popai vietinei, pasveiki
Kazaniaus apskriezio viena gromatele, vyras jiaja malszi- iszkastos liekanos tai ira isz
Kaži ar rastume Lietuvoje to
dinsią kada laikrasztis bus su vo kuna da būdamas gyvu už ris, Williamas Adamki 25 me nėdami jin dydesia durysia me sodžiuj dažnai valstieeziu j no ir prasze idant jiam ta da
akmens padariti grabai ir to kius parapijomis, kaip lanketu
leberis.
papuldavo
avis.
Intariamasį
septinis dolerius idant galėtu
laikytas.
bažnyczios turėdami ilgas pra
lyką pavestu.
kio pat akmens vopninio ant liszkiecziai. Taip kovo 23 d.
Ugnis pakylo toje vietoje
atiduoti skola už kambarėli
kalbas, su pagyrais del caro, vogime buvo vienas isz valstieKita diena velei nesziote isz vožais užvožti. Kiti, matomai
Telegramai isz Kimo dane- kur radosi ant bordo da priesz kur “rakmonai” taja diena nes jisai mažai temino anttuju cziu. Padarius krata pas jin veže kudyki vežimelije ant turtingesnių velioniu net dai (n. sk.) kun. Luckus per pa
sza buk Vatikanas, paženklino liga. N<> norėjo mirti pakol ne dirbo, gal butu ir daugiau pra ilgu kalbu ir jin žodžiu o mis- rado aviu galvas, tuomet vals- szviežio oro, kada suteme, su liai padariti su invairiais pa- mokslą prahesze, kad jau jis
tįecziai pusėtinai iszpere kaili
yra iszkeltas. Tuojau po pa
grožinimais.
monsigr.oriu Tilien buvusi kan užmokėjo skola, norints turė žuvę, nes.utarnyko diena ne lindavo apie ka kita.
vaginj, iszrede jin nuoga, pa grižo namon baisei persigankurie anglekasiai sustojo dirb
mokslui
dauguma parapijom!
Nekurtose
rado
žmogiszkus
eeleri diecezijos Wichita, Kan. Į jo parduoti savo kuna.
Viename miestelije caras ne kabino ant kaklo aviu galvas dus ir su verksmu. Poni Doti o taja diena suvis mažai ra
susirinko prie klebono durti,
kaulus,
kituose
jau
tik
liudijo
biskupu ant Lincoln. Neb.,
ir
kojas
ir
taip
vadžiodami
po
win, josios vyras ir visi tarnai
Sudegė puse miestelio. dosi prie darbo. Ugni užgesi temino ant popo pamokslo— sėdžiuJin musze.
iszszauke kleboną, reikalavo
dyecezijos.
tiktai jin užėmė tas, jog labai
kokie buvo iszbego laukan ir pedsaki kūno gislp juodos že
Milton, Del.— Ugnis su no.
paaiszkinti, kodėl kun. L. iszmes
ant
geltono
molio.
Teipos
trumpai ir greitai pasakė. Gerdamas už draugo
paregėjo nesziote drebante,
Kusiszkas randas iszsiuncze naikino dydesne dali czionaikeliamas. Bet negave jokios
-gi
likos
atraste
kapuosa
toki
Jiam bet tas spėjo ir liepi pa
sveikata nusinuodijo dydeleje baimėje, laike ranko
Brangi žuvyte.
pulkais studentus ir student- tinio miestelio, padarydama
tvarkos su klebonu, parasze
daigtai,
kurios
žmones
kompeantrinta
kas in Siberije isz priežasties bledes ant $75.000. Butu už Nanticoke, Pa.— Kazis Gra
Novgorode seminaristas Tich je dydele lelia, parėdyta in
praszyma su daugelio parapi
Popas paantrino kalbėda vinskas prisipilęs stikline nuo drabužėlius dingusio kūdikio. tentai priskaito prie unikatu.
visokiu maiszacziu. In Arkan- gesima ugni kada tik pasirodė, Į brauckas labai milejo žuvauti
jom! paraszais ir pasiuntė su
Iki
sziam
laikui
iszkasta
ak

Baisei verkdama, puolė pons
du, klesoj iszgere tardamas segielska pribuvo nesenei GO stu nes ne turėjo vandenio. De- ir tame mierije nusidavė jesz- mas:
kanezius žodžius: “Už jusu tvai in kojas; ponas paėmė jia menini kirvi, gražiai nudailin “deputacija” (dviem parapijoInžengk
szviesiausias
val

szimts
fabriku
randasi
griuvedentu studentku, kurie kencze
koti gilukio. Po keliu valandų
nais) vyskupui, kad kun. L.
sveikata, draugai!”
už rankos ir nuvede in paka- ta, peili, kalta ir adata, ar ila
dydeli bada. Iszguiti studentai siuosia. Praejta meta toj pa-Į persedejimo prie vandens pa dytojau žeiniszkas in pribuvi
paliktu vietoje. Klebonas sa
isz
akmens-padarita,
teipos-gi
Ant dydžiausio josios
aplaiko po penkis rublius ant czioi vietoi ugnis padare ble- sisekė pagauti mažiulele žuvy mą danginio valdytojaus” — I’alnicziiivimas atsėjo (>()<► ju.
peili ir adata isz kaulo, molini kėsi, nieko neturis priesz tat,
ir
ant
to
užbaigė.
džiaugsmo
paregėjo
kudyki
rubliu.
menesio o kad fenais yra baisi des ant 300 tukstancziu dole te už kuria likos nubaustas
kruželi ir kelias poterkas kau kad kun. L. butu LankeliszIszejnantis isz cerkves caras
brangenybe per tai neužtenka riu.
Rostove
prie
Dono tūlas api mieganti loveleje.
ant 70 dienu in pavietava ka paskyrė kalba popo o būdamas
kiuose. Parapijonai prasze
Atvėsus nog tos dydeles bai liniais, isz kuriu viena labai
tu ir pinigu ant iszsimaitinimo.
lėjimą o priek tam turėjo pa- smagume, davė popui 100 rub senis gydytojas, apžiūrėdamas
klebono pasiraszyti praszyme,
Ne užmirszo savo
gražaus
darbo,
kadan-gi
iszmes, labai nudžiugo, nes ne
mokine, ja pabueziavo.
Priek tam nesiranda atsakansijeszkot kaucije ant 200 do liu.
bet klebonas nesutiko. Seinuo
ziuri
kaip
kad
gurbelis,
vidu

darbininku.
Tos mokines tėvai norėjo gy trukus džiaugsmas jiosios per je tuszczia, o szonai grotuoti,
czlu stubu o ligos vieszpatauPopas dekavodamas už do dytoja patraukti teisman, bet
se gi gavo atsakyma, kad jau
Philadelphia, Pa.— Ne se leriu už tai kad žuvavo Nedesimainė ant nuliudimo, paėmė kas padariti be jokiu prietaisu pervelu. Balandžio 2 d. (n. st.)
vana, rodos ka toki bijojo pa
je visokios. Daugelis studentu nei mirias Franciszkus Magee, los laike.
gydytojas paskyrė 600 rubliu jiaja in areszta.
ir inagiu, o tik su akmeniniu vėl prie klebono duru susirin
sakyt.
papilde savžudinsta.
nepasiturinezioms mokinėms,
locninykas dirbtuves divonu,
Drebancziu balsu apsakė peiliu ir ila, labai sunku. Gra ko da daugiau parapijonu (be
Nelaimes kasiklosia.
— Ko nori paklausė caras? tuomet tėvai aprimo.
paliko testamenta kuriame pa
ponas Dowinas priesz sudžia, bai siauri: 16-18 coliu tur plo veik visi, kiek buvo bažny.
— Szviesiauses Vieszpatie!
Shenandoah.— Pilipas NorBelgiszkas, laikrasztis “La liepė iszdalinti savo seniau
buk jis pats atnesze lelia, ap ežio. Ira tai visas kapininas ežioj) tarp kuriu buvo ir mote
— atsake su nusižeminimu — 2000 studentu žada
pensee” apgarsino nesenei atsiam darbininkams nog szimto keviezius, 34 metu senumo li teiksiesi paantrinti....
paliuosuoti. rėdyta in kudykio szlebukes o senovės gadinęs, rasi, pirmu ru ir reikalavo, kad klebonas
eiga popiežiaus. Ir teip:
lig penkių szimtu doleriu kai kos užmusztas per griuvanezias
Isz Maskvos universiteto ža kudyki parnesze namon: ne žmonių ežia apsigivenusiu.
Caras isz to susilinksmino,
I Ineigos:
da paliuosuoti arti 2000 stu sziote tosios permainos ne ne Viena iszkasta graba patal atstatytu savo dabartine gaspo
isznagradima
už
prigialanglis
Knickerbokerio
kasik

isz
teip
drąsaus
popo
—
nusiAteiga isz valakiniu ir užrupinta tam tyczia pastatitoj ant padine. Klebonas gi iszejes
dentu, kurie dabar nesilanko
matė.
bežiniu turtu, lirų
875,000 bejima jiain dasidirbti turto. losia. Kūnas nelaimingo likos szipsojas da iszeme antra šim ant lekcijų.
vietos senovės kapininio trio- pasikalbėti su parapijonais,
Paliko jisai suvirszum miliona nuvežtas pas broli Joną isz tine ir inteike popui.
— Pikti žmonis arba žvė boj, kiti surinkimuose senovės pirma karta tuoj sugrižo kam
Akcijos, obligai ir randos
kur atsibuvo laidotuves.
ris,— tarė — galėjo užpult retu liekanų.
6,000,000 doleriu.
barin; iszejus antra karta pa
ant mano kudykio, o niekas Apiplesziiinis katedros- sikalbėti norėjo jis vėl grižti,
Žudinsla paleistuviu
Lansford.— Kasyklosia No.
Aukos ir dovanos 2,500,000
ne butu galėjas jin iszgelbeti.
name.
4 du anglekasei likosi užmuszAukos Szventro Petro
Rimas.— Czionaitinioje ka bet kas tai prisitaikęs užraki
Reikalauju rūstaus nubaudi
12,000,000
tedroje likos papildyta szvent- no duris, klebonas ir nenorė
Milwaukee, Wis.— Paleis tais per suspaudimą terp timmo tosios mergynos.
vagysta; vagis paėmė nog al damas turėjo kalbėti su para
tuviu name ant uliezios River, bėriu o pabėgusio karo. UžNesziote ne žodžio ne isztapijonais. Reikalaujant atstaty
Isz viso lirų
21,375,000 likos užmusztos dvi jaunos mo musztieje yra: Vasilus Pributoriaus visas brangenybes kai ti gaspadine klebonas atsake:
re
ant
savo
iszsiteisinimo,
pri

po ir garsinga stovila Szv.
II Iszejgos
teres Emma Nelson ir Mabel la ir Tamas Palinskis, abudu
pažino, jog turėjo gera užmo Anzelmo paejnanti da isz pen “Atneszkit man virszininko pa
Užlaikimas kardinolu 875,000 Gilmore o Juozas Unger mir paliko gana dideles szeimynas.
liepimą, kad man užginta ji lai
kesti ir vigadas už maža dar kiolikto amžio.
l'žlaikimas gvardijos,
tinai pažeistas per Charles
kyti, tai iszvarysiu, arba kad
bą. Prasze tiktai, idant sudže,
Atrado sena skarba.
tarnu ir tt.
3,970,000 Yance kuris paregejas ka bu
jos nelaikote, tai ir asz ne bu
turėtu pažvelga ant josios bai
Arti Drvenco, prie kasimo
Ant bibliotekos
1,250,000 vo papildęs, pats save nusiszo- Trumpi Telegramia.
mes, kada vietoje kudykio pa
siu. Klebonas da szaukesi ir
Ant Szv. Petro bažnyczios
ve ant smert. Yance ir Unger
regėjo lele, ir jog tai jau dy- naujo pamato kada darbinykai žemsargio. Žemsargys iszsyk
desnes bausmes del josios ne suardinejo senus murus dvaro, smarkiai riktele: czego vyzdies
780,000 turėjo barni apie viena isz tų
§ Berlinas.— Perkūnas užrado ant daugelio sidabriniu
reikėjo.
jų merginu.
musze asztuoues ypatas laike
pinygu da nog laiku Knžioku sobralis, vsiech aresztuju (ruIsz visu lirų
5,875,000
Apsvarstė
neaprubežiuota
szturmo aplinkinėje Hambur
Susimuszimas laivu.
su
križium o nakties laike pa- siszkai, turbut kad geriau bijo
Kaip pasirodo tai popiežiui
netolnuma mergynos ir pavo
goemia
taji skarba prasiszalino. tu). Bet kad žemsargiui paaisz
Norfolk,
Va.
—
Laivas
Me

sudeda visosia bažnycziosia ant
ju, kuriame jau du kartus isz Tik vieno sidabro pardavė
kino kosusirinko, tai jis atsa
svieto milžiniszkas aukas isz rida plaukentis isz Havanos in
§ Denver, Colo.— Ant gejiosios kaltes buvo, apsudijo Golubine, 170 svaru po sepkuriu turi grino pelno penkio New York su 319 pasažieriais ležkelio Ilio Grand iszsiverte
ke; negaliu aresztuot bunto ne
jiaja ant keturiu menesiu in tinioleka kapeikų už švara. kelia. Tada prabaszczius griež
lika milionu lirų arba apie nuskendo ne toli Cape Charles trūkis—2 ypatos likos užmuszKalėjimą; o tarnistos knygelė Matyta pas juos teip-gi daug tai pareikalauja isz žemsargio,
tris milionus doleriu kas metas
likos perdurtas per tavorini tos o 28 maž daugiau pažeis
je liepe užraszyt:— “Kaipo aukso.
kadsuetatytu skunda virsziant nesziotes, tai ne tinka.”
laiva Admiral Faragnt. Ant tos.
ninkui, bet žemsargys purtosi,
Pagal apskaitima milaszir- gilukio visi pasažieriai likos
Nemokėk dykai 810.00, sako, kaltes nematąs. Klebonas
Akyvus
atsitikimas.
§
Pittston,
Pa.
—
Nathanas
dingu drauguviu tai mieste iszgialbetais ir adgabentais in
mato, kad nieko neiszeina- tai
Poznanius.— Locninykas
New Yorke serga kas dien 135 New Yorka. Nelaime atsitiko Volone, tomis dienomis pasili
Apsigarsintoju. Jeigu apser
ima
aiszkinti, kad jo gaspadi
banko
p.
Wyrybkovskis
isz
ko tėvu dvideszimts penkto
gate liga, tai eikite pas savo
tukstanczei žmonių, arba ant laike dydeles miglos.
ne nekalta kun. Luckau^ iszmiesto
daktara.
Kosciano,
gegužio
meneeije
kudykio.
kožno 35 sveiku gyventoju pri
praejta meta adbuvo kelione Jaigu turi dantų gėlimą: kor kelime. Tada klebonas sėdės
puola vienas sergantis. Kas Gjriios dega — namai ir
§ Kievas, Bosiję. — Badai
gyvulei.
metas New York serga vienas
Danijoi. Plaukdamas garlai nūs ant kojų, tai gausi po 50 iszvažiavo pas džiakona paramilionas 530 tukstancziu žmo
Williamsport, Pa. — Terp panedelio diena ketino pakylti
viu indejo in bonka postkarte gyduole. Jaigu nepagelbetu pijięcziai-gi, nelaukdami, isz
skerdyne
židu
visoje
aplinkibus sugražinti piningai. Teip
nių.
Oregon Hill o Letonijos gisu praszimu idant jiam jiaja gi iszsius placzes informacijas savo tarpo pasiuntė pas džia
neje.^Gubernatorius ketina tam
kona keturis žmones. Teko su
rrios dega isz visu szaliu. Leprisiunstu
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Philadelphios diecezijos. Kiek
Paveikslas perstato garsinga szokyke Miss Bessie Clay kovskis taja postkarte isz Las Raszyk tuojaus ant adreso:
pijonai insake klebonui in san
margu girriu, daug aliejaus Dembrauckas užspringo ant
tame teisybes randasi tai ne
Gratis Specialists
vaite savo gaspadine iszkrausgalėjome dažinot, nes teip gar szuliniu ir dirbtuvių. Bledes smert nog pipiru, kuriuos se ton kuri uždirbineja duonute per szokima ant kojos pirsztu. sen, Danijos. Surastojas rasze
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ba X ray maszinos kuri galima matyti juju miklumą.
žuvies.
riu.
raszczei.
gerkle.

mi, jog tai esą krikszczioniu
SU
dievai, puolė aut veido kaip
negyvi . Bet koks buvo ju
nustebimas, kada per pakyleji
Pamenu, kaip bėgom per
HIB
ma iszvydo Ostijoje skabesni
miszka, kaip uže kulkos, kaip
(.:
už saule Kūdikėli!... Apszvies
krito ju numusztos szakeles ir
Bjurį
tas tokia Dievo malone Zeit
kaip lindome per gražucziu*) į
jltieS i
Abuliejus atidarė savo szirdi
krūmus. Erne szaudyti tau
ui, h
szventajanl
tikėjimui,
gaileda2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai
kiaus. Pamiszkeje pradėjo roJetiniu
mosi, kad taip ilgai ne buvo
ditis vietomis kas-žiu koki rau
Dydele
Knyga,
427
dydeli
u
puslapiu
Itaiijiij
pažines tikrojo Dievo. Neužil
doni daigteliai; ka-tik pasiro
Iismjitalpinasi: 18 Ilgu Istorija, 66 Trumpesniu
go, iszmokes tikėjimo tiesu,
dė jie vėl nyko, ir vėl rodėsi.
sBirpi
priėmė jis szventa jin krikszta
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
Sidorov, mažas pirmosios rotos
Ana diena uliezia ėjau,
Bettorbo
su visais savo dvariszkiais ir su Kada in Wilkesbarius atpi«z- Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
kareivis, staiga prisėdo ant že
temt p:
didžia daugybe mauru kuriuos
mes ir nieko nesakydamas pa
kejau,
ai tiiiein
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
isz visu krasztu buvo sutelkęs
žiurėjo in mane didėlėms iszsiKėlės 1 o has paregėjau,
Irtui bet
SzitaKnyga turės skait inio per visus metus.
gandas apie taip didžius ste J uju kalba nusistebėjau.
gandusioms akimis. Isz jo bur
biimgi)
buklus.
nos tekejo kraujo srove. Teip.
Ba tai api mane kalbėjo,
dsng
Zeit-Abuliejus davė laisve Pas vaita patraukti žadėjo.
gerai tat pamenu. Atsimenu
mu pikti
visiems kaliniams krikszczio- Sake kad ir 10 doleriu padės,
PREKE TIK $1.00.
teip pat, kaip pamiszkeje tarp
feiiiirtu
nims, pastatydino puikia baž
tankiu krumu, pamaeziau... ji.
Bet mane iii koza imies.
iitp»fer;
nyezia, ilgus metus gyveno la
Jis kuvo didelis, nutukęs tur
Oj kvailukas nežinojo,
Įiia'omu i
Elute su vaikais ant sorkiu nuėjo,
bai dievo tai ir numirė, pabai Jog in manes palicijantas pa
kas bet asz begau tiesiai prie
JnjbiTo d
Nusipirkite
o
Nesigailėsite.
Ant visokiu žvėrių prisižiūrėjo,
gęs 82 metus, dienoje szvento
jo nors silpnas buvau ir men
mojo,
bimietis i
Nes vaikams geriausia patiko juokutis,
jo Kryžiaus Paaugsztinimo ar
kas. Kas-žin kas dunktelejo
Klause kas tai do vienos,
, iskin isz
Apsiredias navatnai, vardu Mikutis.
ba metinese sukaktuvėse to
kas-žin koks, kaip man pasi
Szventas Petras
Ir kaip josios vadinos.
Iwiia ain
Ilgos Istorijos.
Visi ant Lietuviu
— Kur Mikutis?
stebuklingo apreiszkimo, ku Mat norėjo jaises are-ztavoti
rodė, didelis daigtas pralėkė
I
Mipiimi
Raganos augitine
Vilnis
riuo V. Dievas maloningai bu
pro szali; suspenge ausis. “Tai
Atsitikimas Lietuvio Varszave
Persiskirimas.
In koza visas patupdyti,
■ is ju i®
Szakinas, nedoras židas
vo jin patraukęs prie saves.
Rūtos daina
jis in mane szove” tariau sau. ir priesz mane liko tiktai mė ba mano szauksmas nakties
Už kliksmus kokius dare,
ialaiKrzii
razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
Tokia tai yra pradžia szven Ant miesto ulieziu Wilksbare. Baisus
O ežia jis pats drebedams isz lyna žeme)— ir parpuoliau laike. Viskas aplinkui tyli
Kuningaiksztis
• ii [t-iiiim-i
Apie jaunikaiezius
tojo Iszpanijos Kryžiaus, vadi Nes palicijaula apmalszinau, Ponas Storasta ir Velnes Boruta
baimes prisiglaudė nugara pievutėje ant kalnelio. Ta pie Tiktai žiogelis czirpsi be pa
Tikri szirdies jausmai
I* kotiiiigo.
Motiejus Murina
namojo Kavarikos Kryžiumi,
kolone ir gailestis
prie tankaus gružucziu krū vute mums rode musu biitali- liovos. Mėnesėlis,. nuliūdęs,
Kelis rublius iu delną iuki- Istorije apie Jenerolo dukteri ir Lietuvio
’ i. MrtS 1 *
Pirma
o
dabar
nuo Kavarikos miesto, kuria
mo. Krūmas galima buvo ap jono komandyras- “Vyrai, mes žiuri in mane savo apskritu
sodauniko sunu
szati,
Nekirstas rėžis
į kilijos
me ir dabar jis tebėra. Atmini Tokiu bmlu nog kozos apsau Sierata, Jonas Degutis
lenkti, bet isz baimes jis nie busime tenai!”—riktelėjo ji veidu.
Mano turtai
| hiibi ht
Jurgis
durnelis
Gaidis ir žemeziugas
mui szio stebuklo kasinėtai yra
Jeigu jis butu sužeistas, tad
ko nebeprotavo ir lindo tiesiai sai savo skardžiu balsu. Ir mes
gojau,
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Pasza ūkimas
i ntmisar
daroma iszk ii minga procesija Isz juju kerszto nusiszipsojau, R usti be
in dygias szakas. Vienu smo buvome tenai; matyti, kad butu pabudęs nuo tokio riks
Ku-ku ir ku-ku
tHshimss
'I'
uszcz.es
dvaras
su
miniomis
maldininku,
kurie
Matita arba regėta
giu iszmusziau jam isz ranku mes nesumuszti.... Kodėl gi mo. Lavonas. Musiszkis ar tur
Tai mat teip man norėjo at Baime per tris naktis
: n® kuo.'
1
)aina
atvyksta isz tolimiausiu krasz
szaudykle, kitu inkiszau kas- mane paliko? Jug ežia pievu kas? Dieve mano! buk tai ne
simoketi,
Gudri motere
Atsilikias pjovikas
I lisle.
tu. Procesija eina pas szaltiui,
žiu kur savo durtuvą. Kas-žin te, ežia atvira vieta, viskas ma vis tiek. Ir miegas užmerkia
Nedoras tėvas
Daina sakalėlio
Skvajeriu
atkerszinti.
GispiJinei
Szventasis
Kavarikos
Simukas
ir
Magduti
T
ututis
ir
peleda
aptverta
grotelėmis
ir
ten
pa

kas suriko ne savu balsu, tary tyti. Jug, tikrai, ne asz vienas mano skaudamas akis.
Žvirblei
itii kris pi
Ežis ir Katinas
#
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*
neria szventaji Kryžių in van
turn vaitojo. Paskum nubėgau ežia guliu. Teip daug buvo
Kryžius.
Bite, uodas ir liepa
Į šjoj. atsake:
«
*
*
Trumpos Istorijos.
deni, kuris ingija galy bes in
tolyn. Musiszkiai reke “ura!” szuviu. Reikia pakelti galva
Atsiminimai
Amherste pasiutėlė randas,
Silitbich
Skruzdės ir szirsze
Pasibaigė gerove
validoms ligoms gydyti.
puolė, szaude. Pamenu, kad ir ir apsidairyti. Dabar tat leng
Guliu užsimerkęs, nors jau
Kuomet.Maurai, pusiau lau
Su visais kaimynais kandąs, Milaszirdistes nagrada
‘ iihimsinej:
Maniemsiems
Beto, tasai medinis, auksuo
asz kelis kartus szoviau, isze- vinus padaryti, nes dar tuomet senei pabudau. Nenoriu atsi- kine Aprikos tauta (narodas),
Gandras
O ir vyrui ne mažai daeda, Iszmintingas mužikas
sii-ijoiaei
Jonas Zižka
Ar turi adata
jes isz miszko. ant aiksztes. kada atsikvoszejes maeziau žo merkt, nes per nuleistus vokus buvo paėmė in savo valdžia tas kryžius, dvieju delnu pla
O iszrodo kaip pelėda.
Hsstikt
su
Daina
Juokinga klajda
Staiga eme balsiaus rėkti lele ir skruzdele, slenkanczia jaueziu saules szviesa: jei at- iszpauija ir pavergė didesne tumo, nuo szesziu szimtu su
Nog visokiu iszvadina,
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
lis', Ir t:kr
Stasiukas ir Urszule
“ura” ir visi mes vienu kartu galva žemyn, megindams atsi simerkeziau, tad pliekstu ji in tos gražios szalis dali, apie virszum metu garbinamas bažDaina
Juokinga pasakaite
Priesz visus paniekina,
Psalme
V aito prisukimas
patraukėm tolyn. Tariant ne kelti parpuoliau ne teip kaip akis. Ir geriaus nesijudinti.... tūkstantis du szimtai trisde- nyczioje, iszrodo taip gražus ir
Toji pasiutėlė,
toir nuėjo it
Skundas dukreles
naujas, kad tarytum sziandien
Netikėta geradejiste
mes, bet musiszkiai, nes asz pirma gulėjau,— ant nugaros Vakar (rodos, tas buvo vakar?) szimtus metus, tai yra priesz I jis isz Dangaus atnesztas.
Givenimas doro žmogaus
Apterkszta avele:
Pirkimas velnio
featntinrj.
1)ainele
likau. Buvo tat labai keista. apsivereziau. Todėl ir matau mane pažeidė; perejo diena, szeszis szimtus asztuonias deVaidutis
Vela apie jaja padainuosiu, Jurgis
iii
Apie tevinia
kokiu
mažai
Dar keiseziaus buvo, kad vis tas žvaigždeles.
pereis kita, numirsiu. Vis tiek. szimtis metu, atsitiko, kad vie
Kada in tennis atsilankisiu. Tomila
O asz jio—jam kalta
Postiiktail
kas staiga isznyko: visi balsai
Mokink tingini ne lazda nes badu
Keliuosi ir sėdu. Sunku, nes Geriaus nesijudinti. Nebekru- nas kunigas, Jonas Perezas, pa
1 )ainele
jisijriw »
*
*
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Kupcziaus laime ir nelaime
1)ainele
ir szaudymai nutilo. Nieko abidvi koji perszauta. Kelis tesiu. Kaip gera butu sustab tekes in tu netikėliu rankas,
k Irt neilga:
Nusiszipsojimas
Malda darbininko
nebegirdejau, maeziau tiktai kartus sėdu, nesiseka; paga- dyt ir smegenų [darbas; bet jo buvo pristatytas ju emirui aiLaikais isz nieko, ergelis pa Jasezultas
K.Įsirgoir
AKIVOS
ŽINELES.
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
kas-žin ka mėlyna, buvo tat, lop triszka nuo sopėjimo asza ne kaip nesustabdysi. Mintys, ba karaliui Zeit-Abuliejui,
sidaro,
n. 4[sirgns
Kaip su savim givena pikta pora ir
Razbaininkas Burauckas
turbūt, dangus. Paskum ir tas ros ir atsisėdu.
atsiminimai lenda in galva. kuris karaliavo Kavarikos
kaip privalo giventi
Jagu ypatingai akiu ne aty. Petras Szaporas
ptakee, į|a!iĮ
isznyko.
Ties manim sklypelis juo Bet vis tai neilgam, greit ga mieste Murcijos karalystėje.
daro;
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis Kaip žmones apie paukszczius mena
iią nes
Meile
ir
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septiniu
tautu
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dai mėlyno dangaus kuriame las. Tiktai gazietose paliks keGaspadorius su alum iii grin- Laidotuves
— Kas tu esi?— klausia
Trumpi pamokinimai
Iii ht ligoni
Senas sziauczius
Kaip apsieiti sergant ant akiu
žiba didele žvaigžde ir kelios letas eilueziu, kad musiszkiu laukinis valdovas patekusio in
ezia inejtinejo,
Nagrada už pasiszventima
iiitniirsziti.
Tokiam keistam padėjime
Kas reikalinga sveikatai
Sziauczius Drotelis
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iię>: kada i
Kaip
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asz dar niekad, nebuvau bu
Kupcziaus sūnus
tamsus,'augszti daiktai. Tat užmusztas jaunas kareivis Iva i nepaprastus jo rubus, ypaez jo
Kaip pažinti arklo metus
ėjo.
|<ls lifpsin
Apie Didėja Petniczia ir medžius
vęs. Guliu, rodos, kniubsezias
Aryra liga kaltūnas?
krūmai. Asz krūmuose manes novas. Ne, ir pavardes nepa- veido rimtumą ir ramuma.
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ant
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užėjo,
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Vrihlavo
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žodis.
ir matau prieszais save tiktai
Dideles pjuvines ant svieto
Sziauczius zokoninku
raszys; pasakys tiesiai: užmusz
nerado!
Abudu nelaime turėjo,
— Asz esu tikrojo Dievo
Sugedimas viduriu pas kudikiiu
tęs pasimirė p
Mrs. Maria F. Mundi] isz
maža ploteli žemes. Kelios žo
l )ebeselis
Persekiojimas spaudos
Jaueziu judant plauku szak tas vienas. Vienas kareivis, kunigas, — atsake Perezas.
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Itttikia [rak, i
Clarkson, Neb. raszo mums.—
leles, skruzdele palenkusi gal
Biskutis apie moteres
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Bet kaip asz atsiradau krū veikslą turiu aiszkiai akise in Dievo kunigas kokia tavo val I liea Bitter Tonic pereitais mežidu
Juoku buvo invales,
Vandens laszelo kelones
kia žolele, keli like nuo peri. Po indeg
Isz bob’szku knygų
muose jei jie mane perszove siveizdines. Tas buvo senei; džia? —klausia toliau muzul- | tais. Asz buvau labai nusilp
Katrie mate isz szalies
Su maskomis pleszikai
nyksztes žoles szapeliai— tai
Laime
i tauria® J
Atsikėlė isz grabo
ant aiksztes! Tur-but atslin- bet viskas, visas mano gyve monas.
Tai
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teip
buna,
Užtrucintos dovanos
ninta trijų metu ligos. Mano
visa, ka maeziau. Ir visus tuos
Nuneszta per zuiki laime
.iri-iamas ap
Rodos del geru gaspadiniu
kau czionai pažeistas nežino nimas, tas gyvenimas, kada Į — Mano valdžia, — atsako liga buvo suirimas nervu ir
Kas akiu ne atidaro,
Eglinciszkes virai
daigtus tiktai viena akim te
Moterių
budai
j alii tr-laiirati
Negivelo
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dama kur dėtis isz skausmo. dar negulėjau su perszautoms Perezas,— pereina visu kara mano daktaras negalėjo ma Tai del saves blede padaro.
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Tėvas ir tris jio sūnūs
žin koks kietas daigtas, tur
r.ai n-iido<ii
Ar
cukoris
kenke
dantim?
Antanas Beržiukas
liu pasijudinti, nors tuo kart Ėjau gatve; būrelis žmonių galiu pati Dieva isz Dangaus pasakojo apie Triners Angeli
J
.
Pervirszinis naudojimas druskos
būt szaka, ant kurios pasirė
I Iraiai imiika
Nekantrus artojas
Masaczi ližes gubernijoje,
stengiau atslinkti su lig kru mane sulaikė. Minia stovėjo ir atvesti ant žemes.
1
Tikėjimas
Kiniszkas
co
Bitter
Tonic
ir
asz
pradė

Trijų budu moteres
mus mano galva. Man labai
h dvi sanv:
Apigardoje vienoje,
Geras spasabas
mu. Gal but tuokart buvo tik žiurėjo in [kas-žin koki balta
Karalius ir visi kurie ten jau vartoti ji. Mano sveikata
Abramkes pavojus
negera gulėti, ir asz noriu, bet
1 lire galeras ji
•
Ne
toli
bažnyezios,
Sriuba
isz
duonos
su
vaiseis
Maži
musu
kankintoje}
tai viena žaizda, ir kita kulka daikta, sukruvinta ir skurdžiai buvo ant sziu žodžiu eme juok pradėjo gerintis iki v'sai pas
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
visai nesuprantu, kodėl nega
[triko ugmig1
Randasi kelios pijoniczios. G ūdras barzdaskutis
pribaigė mane jau czionai. czypianti. Tat buvo mažas gra] ties, manydami, kad kunigas veikau. Tokiuose nesveikumo
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
liu pasijudinti. Teip pereina
NAMINIS
DAKTARAS.
stauratoriu
Paskutini
raperi
atiduotu,
Kaip maskolijo renka vaita
Szviesiai rausvi taszkai pasiro žus szunytis; ji pervažiavo ra ] tik giriasi, kad tai negalimas se kaip nervai nusilpnina ma
Del ausu
laikas. Girdžiu czirszkiant žio
]
aliepsnu: vi:
Kad
tiktai
kas
stiklą
alaus
Kaip
pasidarė
Pejpu
ažeras
dė aplinkui mane. Didžioji tas. Jis merdėjo, kaip asz da. daiktas.
Kaip skanduoli atgaivinti
limo organus malinio organai
Su
kupriuku
atsitikimaj
gelius,'dūzgiant bites. Dau
i
almu.'suileg
duotu,
Kaklo skaudėjimas
žvaigžde pabalo kelios mažiu bar. Kas-žin koks sargas pras- Į — Jeigu esi toks visagalis, veikia labai silpnai ir reika
Turreniuszas
ginus nieko nėra. Galiausiai
Priesz
cholera
Ir
mergeles
ne
kitokios,
Puiki Antano rodą del vaidijanezios
kes isznyko. Tai menuo teka. tumde minia, pajeme szunyti — tarė Zeit-Abuliejus,— tai lauja pastiprinimo, kada reDel plauku
pasistengęs isztraukiu deszine
poros
Rodos kad kvailotos.
■
Iii visur apie iKaip smagu dabar namiele!... už sprando ir nusinesze. Minia parodyk mums tu savo Dieva guliariszkumo nėra, kada
Kaip ruski popai apsieina su savo Del noses
ranka isz-po saves ir remdams
Ant
nuszalditu sunariu
Mat
klausė
vyro,
ar
pinygu
parapi
jonais
'
n it korimą jr
Girdžiu kas žin kokiuskeis- iszsiskirste.
Kunigas labai nudžiugo, bet traukimas ir skaudėjimas žar
Szlapioji dedervine
abi ranki in žeme noriu atsi
turi,
Giduoles no sausgėlos
■ tk-rtdikali'ta
tus balsus.... Tarytum kas
Ar mane nunesz kais nors?] pasisakė, kad neturįs -tam rei nose yra kuomet turite galvos
Sausoji dedervine
klaupti.
Puikus nevidonas
■ snūki -avo i
Priesz baltlige
vaitoja. Teip,— vaituoja. Ar Ne, gulėk ir mirk. O kaip kalingu daiktu: arnoto, kieli- skaudejinia ir kitus nesmagu- Tai su manim paeziuotis gali, Naudingas priklodas
Kas-žin koks asztrus daik
Nuomirulis
Jau
toji,
ka
piningu
nori,
] mus. Triners Angelica Tonic
i h sziandien va
Szuo atkerszintojum
tik neguli prie manes toks-pat smagu gyventi.... Ta dienai ko, plotkeles, vyno ir t. t.
Geltlige
tas smarkiai, kaip žaibas per
yra vienintele gyduole ant ku Tai jau ne bus motere dori; Smertis Nerono
i ijrzavitw. g
užmirsztas
kareivis,
su
sužeis

(kada
szunyti
isztiko
nelaime)
1
nfluenza
Karalius
tuojau
nusiuntė
pa
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
veria visa mano kuna nuo ke
1 )ieglis
■ L pakarti!" \
buvau laimingas. Ėjau kaip! siuntini in netolima miestą, rios galite pasitikėti, jog Jus Ba pas ka piningai skambės, Juokingas apsukimas
toms
kojomis
ir
su
kulka
vi
trumpu laiku pagydys. Iszczys
liu iki krūtinei ir galva, ir vėl
Pažandės
t
Tai tuojaus prikibti prie jio Pabuczevimas kūdikio
| uni,L ta paczi:
duriuose? Ne, vaitoja teip arti apsvaigęs, bet ir buvo nuo ko. [ kad visa, ko reikia, kunigui tys visa neszvaruma, sutaisys
Užkietėjimas viduriu
Jankelis Puče
griuvu. Vėl tamsu vėl nieko
uores.
o aplink mane, rodos, nieko Jus, atsiminimai, nekankinki-] pristatytu.
Gėlimas dantų
visus organus. Gaunamas apKaip bagoezius pateko in pekla
neber.
*
#
*
Plaucziu uždegimas
Kitras čigonas
nėra.... Dieve mano,'jog tai te manes! atstokite nuo manes. į Keturiolikta diena Rugsėjo tieknose.
Ramatizmas
Netikus papūga
Jos. Triner,
asz pats! Tylus, skurdus vai- Buvusi laime, dabartines kan- menesio, kada Bažnyezia szven
Ne noras valgit
Luzernese parapijoi blaivyste
DAINOS n: eiles.
Niežai
1339 So. Ashland Avė.
Pabudau. Kodėl asz matau tojimas; ar-gi man, isz tikro, ežios.... Kad butu likusios]ežia szventojo Kryžiaus Pa
užstojo,
Jago
kojos prakaituoje
Tris budrei (eiles)
Chicago,
III.
teip
skauda?
Tur-but.
Bet
asz
vienes
kanezios,
kad
nekanį
augsztinimo
szvente,
muzulmožvaigždutes, kurios teip JskaisIr jau konia visi gerti nūs Lietuvos grožibe
1 >ei kosulo
Žiemos laikas
eziai szvieczia ant juodai mėly nesuprantu to skausmo, nes kintu manes atsiminimai, ku- nu karalius ir visi jo dva'Trūkimas ranku
tojo,
20 Metu Senas Laikraszti
Prainant
Plauku auginimas
no bulgaru dangaus. Ar asz galva sukasi, sunki. Geriaus rie nenoroms iszszaukia suly- riszkiai, smalsaudami iszvysti
Mat, kuningai ant to varo, Gege ir gaidis
Niežėjimas kūno
ginimus.
Nerimastie,
nerimas-1
krikszczioniu
pamaldas,
suei

vėl
gulti
ir
užmigti,
miegot,
ne budeleje? Ko asz iszlindau
Į Ba jau inviko daug ne gero. f a\bora
Dantis czistai užlaikiti
yra didis
Akis
isz jos? Noriu pasijudinti ir miegot.... Bet ar atbusiu ka tie! Tu sunkesne ir už žaizdas.1 rinko in karaliaus rumu sale,
Vra da daug tokiu bobelių, Kas
Teisybes priežodis
Galvos skaudėjimas
Iszelna kas Petnyczia
Vienog, eina karsztyn. Sau-1 paversta tuo tarpu kataliku
jaueziu kojose didelius sopu da nors? Vis tiek.
Ka negali rimti be stikleliu, Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinusi
JL
Chicago,
III.
Tik
ka
rengiuosi
gult,
kaip
Sziauczius
ir
Evute
le
kaitina.
Atsimerkiu,
matau
koplyezia.
Kuningas,
apsirenSzamas vaiku burnelėje
lius.
In karez-ma gėdysi užejti,
Del
ko
židai
ne
valgo
kiaulienos
Kirmėlės viduriuose
l.aikrasztis,
“
LIETUVA
”
8
puslapiu,
Teip, asz pažeistas kovoje. platus baltas mėnesienos ruo tuos paežius krūmus, ta pati igęs bažnytiniais rubais, eina j didelio formato, redaguojamas geriausiu
Ba žmonis gali pamatyti.
Lietuviu būdas ir paproezei
Pradūrimas voties
1
redaktorių,
talpina
rasztus
geriausiu
rasztiAr pavojingai ar ne? Griebiuo žas nuszvieczia ta vieta, kur dangų, tik dabar szviesi diena. | prie altoriaus... bet pamato, | ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir lik | Kada jau ne tenka kantrybes, Isz Petrapiles
*'enos ronos
Del mergeliu
Džiova arba sukatos
si už skaudamu kojų. Ant de- asz guliu ir iszvystu kas žin ko Sztai ir mano kaimynas. Teip, | kad nėra ant jo kryžiaus, kaip įtinsiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
Ir ne gali rimt be arielkos Pavasaris
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
pasvieczio, ypaez isz didžiausio svieto.
szines ir kaires, skaudamose ki tamsu ir dideli daigta guliu tai turkas, lavonas. Koks dide ] to reikalauja Bažnyezios insta- I miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000
bjau rybes,
Lietuvos būdas
K ra u ja su lai kiti
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
ti
per
kokius
penkis
žingsnius
lis!
Pradedu
pažinti:
tas
pats..
]
tymai.
O,
Dieve!
užmirszo
par
Artojaus skundas
Medus giduole no daugelio ligų
vietose yra daug sukreszejusiu
Susitarė viena ir kita,
teatraliszku, bizniszku ir draugvszcziu.
Jiojo
pirmoi
meile
Skausmas
galvos ir kojų užszuldiniRs
Priesz mane guli mano už sigabenti kryžių!.... Nulindęs
krauju. Pajudinus ar tik pri nuo manes. Kur-ne-kur ma
Važiuoje tolinus iu s ieta.
“LIETUVOS" PRENUMERATA :Sanietas
No gėlimo viduriu
dėjus rankas, sopuliai tuoj ei tyt pažibai. Tat blizga sagos, musztas žmogus. Už ka asz ji ir nusigandęs, nežino kas beda Suvienytuose Valstijuose J Metams $2.00
Perdurimas voties
Tada gauja bobų in kareze- Nelaimiu gadinęs
z\nt Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.
ryti, ar laikyti Miszios, ar jos Sziaurines Amerikos
į[ Puse Metu $1.00
na didyn. Visa sopa teip kaip rasi ginklas. Czia bus koks la užmusziau ?
ma susirenka,
Guli jis czia negyvas sukru apleisti.... meldžia Dieva pa • _ i • • >( -i
kad dantis sopėtu: nuolat, vonas, arba tik sužeistas žmo
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
f Metams $2.50. Ir pakelineja dydeli pikniką,
Kanadoj ir Menke
( pu8e
2r>
vintas. Kodėl jam prilakta bu galbos. ... kaip sztai atsidaro
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.
maustė maudžia. Ausis spen gus.
Ilgai josios ne lauke,
vo czia atkakti? Kas jis? Gal Daugus, ir du skaieziu Aniolu Bossijos , Lietuvoj ir kitos t Melams$3.00. Tuo kūnelis ir rakenrai plau
Vis tiek, gulsiu....
Adresu vokite
gia, galva sunki. Pradedu su
užrttbežinese vieszpatystese l Puse ’’$1.50.
Ne, negalimas daiktas! Mu but jis, kaip ir asz, t tiri sena stato ant.altoriaus dideli auk
prasti, kad turiu abiejose ko
ke!
Užsiraszyti “LIETUVA” galima
Mat del savo vyru meluoja,
jose žaizdas. Kas tat galėtu siszkiai nenuvejo. Jie ezia-pat, motina. Ilgai ji sėdės vakarais suota kryžių: apreikszdami ku kiekvienam laike.
prieduryje
savo
menkuczio
nigui,
kad
jame
tikrai
esanti
jie
apveikė
turkus
ir
pasiliko
Užsiraszant ’‘LIETUVA’’ reike Jog tai pas daktarus važiuoja,
būti? Kodėl manes nepaeme?
ir prenumerata siusti per
V ra tai ne gerai,
Ar tai turkai mus butu sumu- ant tos-paezios vietos. Bet ko plūktinio butelio, ir žiūrės in dalele th paties Kryžiaus, ant drauge
Paczta Money-Orderi arba pinigais
tolyma
žiemiu
puse:
ar
nepa

kurio
yra
numiręs
Dievo
Sū

Tokie vibiegai;
sze? Pradedu atsiminti, kas dėl negirdėt ne balsu, ne spraRegistruotame laiszke ant iszleistojo
•iAGENTAS:O tas kimėlis,
mane isztiko, įiszpradžiu sun gejimo sukurtos ugnies? Bet reina jos mieliausias sūnelis, nūs Vieszpats Jėzus. Kunigas banku.
Szipkorcziu iii ir isz Europos
Raszyk
tuojaus,
o
gausi
viena
Kad jin kur budelis!
kiai, paskui aiszk’au, ir gaunu asz, turbūt, tik nusilpęs ir ne jos darbininkas ir maitintojas. Perezas džiugte nudžiugęs su ‘LIETUVOS’’ numeri ant pažiūros
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
Lekiojima
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
O asz? Ir asz teip-pat... No- karszcziausiu maldingumu lai dykai. Adresuojant sziteip:
supratima, kad mes visiszkai girdžiu.— Jie bus czia-pat.
JI. Lonis Bi
recziau mainytis su juo. Koks ko Miszias.
Parduoda Sziykortes isz
nesumuszti. Asz tik parpuo “Gelbėkit, gelbėkit!
Hamburgo
ir
Liverpool
tiesog
iu
*ideaiiDts
pasai
Karalius ir ten buvusieji
Szaukiu .baisiu, užkimusiu jis laimingas: jis nieko nebe
liau, (to vienok nepamenu:
Piningus siunoaiu grietai ir pigai o
riu pkile in 1
girdi,
nebejauezia
ne
žaizdų
muzulmonai
taip
nusigando,
balsu,
kaip
beprotis
bei
atsa

3252
So.
Halsted
St.,
earn
a
po
kauoije
ima
turite
abejoti
mano
telainbet pamenu, kaip visi nubėgo
gnaw, ▲taikote pnaftlki/t e kitur na ejaita.
Chicago, 111.
tolyn, o asz nebegalejau bėgt. kymo negaunu. Balsiai skam- sopėjimo, ne neapsakomos ne iszvyde Auiolus, kad manyda

Į^eturios Įdienos.

Il
h

limastie-, ne troszkulio. . . .
Durtuvas iulindo jam tiesiai
iu szirdi. . . . Sztai ant man• lieios didele juoda skyle; asi
liukui ja kraujai. Vis- tat pa
dariau—asz.
Neuorejaii to. Eidamas ka
rau niekam pikto nenorėjau
daryti. Toji mintis, kad ir man
reikes žmones užmuszti, neatei
davo man in galva. Turėjau
tik insiveizdines, kaip asz pats
atstatysiu savo krutinę ju kul
koms. Ir n u vėjau ir.at-tacziau.
— Tai, ir kas.isz to? Kvai
lys, kvailys! Tas nelaimingas
fellaelias (jisai vilkėjo egiptiecziu mandiera), jo kalte da ma
žesne. Pirm neg sukiszo juos
kaip silkes bozan, in garlai
vi ir atveže iu Konstantinopo
Ii, jisai ne girdėte nebuvo gir
dėjęs ne apie Rusija, ne apie
Bulgarija. Jam liepe eiti, ir jis
ėjo. Jei jis nebutu ejes, ji bu
tu eme muszti pagaliais, o gal
koks “pasza” ir kulka butu iu
varės isz revolverio.-Jis turėjo
ilga, sunkia kelione nuo Stam
bulo iki Ruszczukui. Mes už
puolėm, jis gynėsi. Bet maty
dama, kad mes baisus žmones
ir nesibijodami ne jo patentuo
tu angliszku szaudykliu Piboir Martini vis lendam tolyn,
jisai iszsigando.
(Tolinus bus).

Tik Ant Trumpo Laiko!

^“LIETUVA”

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.

i,

I

A. OLSZEWSKI

SURINKIMAS TIKRU o jis insipainiojes in virves pa
sikorė, o arkliai pargabeno na
' ATSITIKIMU
mon negiva lavona.

0 “Linksma VaU
’ 427 dydeliu >
u Istorija,’ 66 Trį
Miios ir Eiles, ■);
inis Daktaras,teip-oj.]
inimai ir Lt. Kises skaitimo pervis

E TIK $1,00.
kite o Nesigailesite.

S.

tave

i teisybe)

loruta

Szvrotis Petal
Visi ant Lietiniu
Vilnis
Persiskirims.
Rūtos daina
Mislis
Apie jaonikaiezis*
Tikri sziniir? jisi

>
fc

Lietuvio Li-loOr
(lukteri ir
Pirma o data
Nekinta mb
Mano turtai
G aidis ir ieafĖųu
kosi jauniki
Pasaukimas
Ku ku ir ko-ko
Matita arba rrf^i
Daina
Atsiliktas pjovoj
Daina skaleli)
Tututis ir pel-ė
Ežis ir Katroj
Bite, uodas ir litp

•įjos.

Atsiminimai
Skruzdės ir snst
.Manirmsiem.'
Gandras
Jonas Žižka

f

Daina
Nelaiminga jiuttr • J
I teina
Psalme
Skundas iklf* į
Givenimas A<vi>ęt Į
Dainele
Apie tevinia
11 asz jio-juo ta

nes badu
me

Dainele
I teinele
Malda darbiniii--

AKIVOSai

vaoai

Kaip su savim rk J
kaip ponio ęi* I

e sakik vagis

ua

r medžius

Kaip žmoBffip-Įu;.;
Meile ir bodai njsxl
Trumpi pairs. I
Kaip
Kasreihliipsroa ■
Kaip ir kokiu <n ta t
Kaip pažinti iiiin i
Ar yra ligi bitas1 i
Dideles pjarjts is
Sugedimas rdoEĮS
Persekiojimas?^!

uisnuiis

u.".'.? r

Kaip butu

žido
Į

Isz bobsku byri

Dime
Lžtruciatosdovm
Rodos dei gn ppz
Moterių budai
Kokiame amh:y jeįtn‘
Intekme valS-is a?
Ar cnkoris hobiu ■
Penirsmis sta/ts k
Tikėjimas Kilsi- '

Geras spaste
Sriuba isd«wlis: ;
Kaip ilgai safe--'T

i u paltis
•aita .
eras
i

NAMINIS MM

Del aosu
Kaip stata'!: c:it į
Kaklu skaude/ite [
Priesz chulrs
vaidijanczios
Del plauko
Del ntfcs
eina su savo

Ant nusalk; «3f- į
Szlapioji il4ro

zalbejimas

EILES.

Gėlimas dalia
Plaucziu uKL-vsc
HamatizEu*
Ne noras nlfit
Niežai
Jago kojos [aha;

l>el kasta
Trūkimas ruki
Plauku aogiita
Niežimu! ta
Dantis czisui dta
Akis
Galvos sbaiejs?
j
Atgriebt Dusinta5 fe
Szamas vaiko ber? ?
kiaulienos
oczei

;

Kirmėlės taras
Pradūrimas rrM

-'eo<«s rooos
Džiova irU shv
Kaip yidiili
Knujistklt

p

į

Skausmas galwD?
Nogimo"®Murinais
No l»!o.

’ m.

na D,Jeriotūojiu.<g«s|'“!l'i’

pinokime visos kiatus otš*®1, ,

Adresavome:-

kowski-Coi
jinskas
ESTAS:-

ZF'fj

ir isz Eurow>J

ln Visas Dalis Svl<"
,,,
MahanojCIUie*Tumino, AitnU
,1 liesos » PbiMIl*’

Ti,Ui į pini o pn«“
iorito ate?O
įfajUkililMIJ*

Mano brolis Kastantinas Matijosznitis paeina isz Suvaiko gub., Mariainpoles pav., gmino Antanavo,
Pilviszkio para., Krawela kaimo,
apie 17 metu kaip amerike, teiposgi
ir sesuva Jieva Jesaicziute paeina
isz Plutiszkiu para., jie pats ar kas
kitas praszau duotžine ant adreso:
(to 39).
P. Jurevicz
Box 98
Portage, Pa.
Mano brolis Jonas Viegoris paeina
isz Kauno gub., turi iszlaužta koja
pirmiau gyveno Scrantuose o dabar
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso
((-g oj)
Ant. Vejgeris
1620 Ditorny avė.
Scranton Pa.
Mano pusbrolis Antanas l.ubeckn
Agota ir Cicilie l.ubeckiute paeina
isz Kauno gub, Vilkmarges pav. jie
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:
G. Wirbalis
313-8 th. st.
Cloquet Minn,

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
i Gyduolis nuo Grippo 25c.
Egiutero No.l. 25c.
Plauku apsaugotojas 50cj
Egiutero No.2 50c.
] Muilas Plauku
saugoto
Zmijecznik 25c.
10c
Gumbo laszai 35c.
Milteliai nuo Kepenų 35c
Meszkos Mostis 25c.
Valytojas
Plentu
Drabu.
Tre.ianka 25c.
žiuose - 25c.
Linimentas Vaikams 25c.
Rožes Balsamas - 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c.
Kinder Balsamas - 25c.
Liepiu Balsamas 25c.
Bobriaus Laszai - 50c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Svelnitojas
35c.
Milteliai Vaikams nuo
Kraujo
valytojas
$2.00
Kirmėlių 25c.
Nervu Ramitojas
$1.00
”
nuo Kirmėlių del
Egzema arba odos uždegi
suaugusiu35c.
mas pas Vaikus $125
Vanduo nuo Akiu skaudeji
'
Groblevskio
Pleisteris
mo 25c.
DYDYS GYDYTOJAS
(Kasztavalo) 25c.
Ugniat raukia
25c.
l
Pamada
Vaikams
25c.
Skilvio Laszai
25c.
L'cbolyna nuo skaudėjimo
Gyd. užlaikimui Viduria
Del
Visu
Ausise 25c.
vimo ir Kruvinosios 75c.
Pabaigė* medikaliszkn mokslą Universitete
Gyduoles nuo Riemens50c
“Uicure” arba gydymas Kentėjimu ir Skaudėjimu.
Indianos valstijos teipgi buvo iniestavu dak
Vengersko
Fixator del
Rumatyzmo - $3.50
taru Indianapolis, Ind. katram luicjo did
Ūsu 15c.
Gyd. del nemalimo Pilvo (ieriause gyduole del skaudėjimo
'iausia praktika gydyti visokias I gas.
Galvos, Katara, Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
(50c.
Itaktaia< Stankus te pgi pabaigė kvotimą
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Milteliai
apstabdymui
25c.
\’cw York Post Graduate School «V Hospita
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1
katras yra <lidžiaus:as ir jau paskutinis did
vabalukiu.
Laszai nuo Dantų
Akines Dulkeles - 50c.
'.inpi daktaru mokslas, ežia speeiabszkai ii
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas nuo uždegimo
•ilavina daryti visokias operacijas ir gydyt
gyduoles perekspres turi atsiusti
Dantų arba abelnai
Ivgonius serganezius su sunkiomis ligomis. Mostis nuo gedimo ir
prakaitavimo Kojų 25c $1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25
'abiir kvlcczlu Scrirum zius pas hbvc sak)durnas
ame per c.o.d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog
■ Itigu ra-gi pribuk irbnjanusvk pa. Geležinis sudrutintojas
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
$2.00
nane, o busi iszgydintu.’’ Daug yra ligi
Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturėjas. Gyduolių ir mostis nog
atru negalima iszgydinl, [bet toki sergant
Dedervines
$2.00
25c. Siunsdamas piningus per Money
iptures pas mane tikra l&utiszka ir broliszk;
Oredr visada paduok tikra ir i Gyduolių nuo Paslaptingo
oda. Neįeik dykai nu tint sunkei uždirbtu- Vaistas nuo Papauto
Ligos $5.0
Corn Cure 15c. aiszku savo adresa.
■entiis nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
lingus inpulsi in sunkesni padej ina.
'oganti atsiszaukia pas mane atras teisingi
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravim
W-RYNKEWICZIUS negu pas koki sveilimtauti. Kožnas k. ri
...NOTARIUSZAS...
ik'ai gydinsis pas mane supras kad asz es
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
pabaiga? didesni daktariszka moks/a ir ka<
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.
Didžiause Lietnviszka Agentiira. Kantoras Bankinis j

Dr. Ig. Stankus M.D.

Pajieszkau geros merginos arba
u>|gaspadine darbas ant visados gera,
mokestis katra mergina norėtu tegul
atsiszauke ant adreso: Tikieta lig
Chicago iszpirksim
((j- o))
Apsiimu Pasekmingai Iszg dyti Ligas
Jos, Palubecki
ruinatizmo, skaudėjimas szonu sąnariu kai
Box 19
Topeka, Kans. Iii, streinu. kojų, pecziu, nuo visokiu krauj-

ligų užkreczeinu litiszkn ligu,tryper szanki
dfilis, užkietejima ir nvdirbiiuu viduriu, isz
bėrimą, nežejima ir augima ant veido i'
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkim:
plauku, galvos skaudejima, szirdies. inkstu
kepniu ir plaucziu ligas visokiu nervu ligas
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kimo, negalima miegot ir iszgasczio. greit'
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
lenu ligas skausmingu ir neregulariszki
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para
“Adomas Szeskus paeina isz Vil ••zykite o asz supras i, isztirsu ir duosiu rodi
N<
niaus gub., Traku pav., Valszcziaus o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles.
yra skirtumo kaip toli gyvenate Ameriki
gmino 19 metu kaip amerike, praszau Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Baltrus Wiszniauckas abudu isz
važevo isz Skotlandijos in Nujorka
tenai persiskyrem, o dabar nežinau
kur jis pats ar kas kitas praszau duot
žine ant adreso:
Ad. Brown
Box 7
Cedar Point, I’ll.

duot žine ant szio adreso:
J. Jankauskas
54 Front st.
Montello, Mass.

Sveezias eidamas m krautu
ve:— Norecziau žinoti, kuom
tamista prekiauji?
Kupczius, užpykęs, atsake:Asilu galvoms.
Sveezias:— Matyt tamistos
geszeftas gerai eina, nes tiktai
viena galva krautuvėje bepa
liko.

A. G. GROBL.EWSKI
Cor. Elm. & Main Stsj.
Plymouth, Pa
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diplomą de
Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų
Nereik kankytis ii
būti ubagu visa puvo amž.i nes po operacijos
gali būti iszgydytas už maža preke,
iszgydau su operacija ruptura, apende.-itis
vėžio skilvije. auganeziu akmeniu, visokiu
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu,
ir pusliu. Darau operacijas ant gisiu, kaulu,
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdančiu
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu
pas mane.
Turi usavo locna namu arba
ligoti būti (Sanitorium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St.,

Ofiso 1
Valandos J
uetuviszas

Philadelphia, Pa.

9 lig 12 priesz piet.
2 lig 4 popiet.
6 lig 8 vakare.
Nedaii omis 2 - 5 popiet

Fotografistas

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Cit)
Puikei ir pige:
.nutraukė viso
kės fotografijai
\\
Padaro didelut
fotografijas in
mažių ir indeda
in reimus. In
deda fotografi
jas in špilkas,
kompasas ir L L Puikei nutraukineja postkarezius. Parduoda visokes reimas ir L L
Lietuvei su virsz-minetais reikalais neturi
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis
ka kanogeriause o ir busite užganediut:
rišame.
Lietuvei pas Lietuvi

ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
323-235 W. CENTRE ST..
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausu
ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui iu visas
dales Svieto greieziause ir pigiause.
Visi tie
kurie ]>er mus siuntė apie tai gerai žino.
Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo
dali Lietuvoje kam pavesti.

5

MAHANOY CITY, PA

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas.
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir t, t,
Su kokiu nors reikaln k as-link Szipkorcziu,
Piningus ir t. t., raszykite pas mane o aplais gaite atsakyma.

Baksukas, Bei Iszbandymo
Ar Reikalauji Sveikatos?

DVKAI 81

Jaigu • si patrotes sveikata ir mitrumą
Ne privalai mokėti nei cento pakol
ir esi silpnas, nerviszkas,be energijos, tu pats persitikrinsi kad szitos pigulkos sugražins tavo sveikata ir galybe.
jaigu kenti skaudejima pilve, inkstoParaszyk varda ir adresa ant žemiaua
t-e. kepeniu, szird'je irszonuoso, per padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man
sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- o gausi baksuka pigulku vertes $1.
per paczta.
tiszkas ligas, tai atsiusk man savo

vardu o asz prisiusiu per paczta baksu-

Dr. F. Hartman
231 E. I4-lh. St.,

ka mano nauju Nerviszku Pigulku

vertes $1.

Po sunaudojimą szitu

$1

p:gulku jaigu busi užtikrintas kad Vardas.......

szitos pigulkas sugražins tau sveikata,

mitrumą ir pajėgas,

tada

New York,N. Y.

Praszau prisiųsti man del iszbandimo
baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”

Ulicza

...„r,,.,_ .................. ..

.

.

prisiusk
Miestas

man $1.

.

P. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts.

Pittsburg, Fa

--- -f---------- •-----

Musa Vienatine Lietnviszka Banka sn kapitolu 175,000.00
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užrubežinis
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dalis
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Bankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi ir
Užrubežiniu Provu kancelarija, Kurios Rejentu yra pats
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Jlob“ Piningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per
Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Namine Mokykla.
: Gramatika

angliszkos kalbos moky
: ntis be mokintojo (apdaryta) $1

i Valku Draugas arba

kaip mokintis
; skaityti ir raszyti be mokintoja 15c.
Naujas Budas mokintis rokundu,
Į be mokytojo
10c.
: Aritmetika mokininmusi rokundu, su
: paveikslais (apdaryta)
35c.

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikrodžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
^j|
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malda-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tužiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

TgU
.MjgSŽSgStau

— Muzika (kaip jau seniai
gu ir korimą jezavitu kalbėjo,
- Delko, daktare?
— Del-to, kad visi galėtu visiems žinoma yra)— kalba
tūlas redikalistas vieszioj vietoj
: Pinigus siuskit per money-order, adiesas
duszios, geriausia iszreiksztoja
iszreiszki savo nuomone szeip: sirgti.
' P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, I.Yl
giliausiųjų paslapcziu jausmu,
Da sziandien vakare turime ke
3225 So. Halsted St.
— Tėvas: — Antanukai, del kurie neprieinami yra išzreiszlis jezavitus. -gudrius pleszikimui kitokiais innagiais.
kus pakarti!” Važiuojant jam ko sziandien nenusiprausei?
Sūnūs:— Juk sziandien ne
namon ta paczia diena atsitiko
— Muzika patogiausioja
nelaime, nes vežimas apsivertė nedelia.
dvasiszka daila.— A. Sierov.
— Muzika poetiszkiausioja,
galingiausioje, gyviausioje isz
Ukininkysta Mexike.
visu dailiu.— G. Bierlioz.
Zeferinio
Dominguez,
meksikoniszkas milijonieris, ketina
Isz visu balsu, kokie tik pažinstami žmogui, muzikos yra iszdalinti daug lauko terp vargingesnių žmonių ant apdirbi
mo. Meksike viską galima užauginti. Ant paveikslo matome
brangiausias.— T. Got’je.
— Muzika yra tikriausioj-' Domingueza ru szebelbonu kuris tenais auga.
visatine kalba, kuria visur su
pranta.— A. Schopengauer.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Muzika— dangiszka dova
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
na. Nėra geresnio innagio praNew York, N.
Kas reikalauna teisingo
szalyti blogus manstavimus,
patarnavimo ir nori
palinkimus prie rūstybes, goJo reikalai liktu greit,
dolystes, netikusius pageidiatlikti tegul atsiszauki in
4nue. Tai tikriausias balsas,
kuriuomi žmogus gali iszreiksz
Seniausi
ti savo kanezias, liūdnybe,
Bankini
meile savo bei padekavone, tai
Narna
kalba angelo danguose ir se
Uždėta ISISni.
nosios gadynes pranaszu ant
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
žemes.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Pagal mano nuomones, mu
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
zika turi užimti pirmąją vieta
Krajaus už pigiause preke.
auginime vaiku, ir geras mo
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu
poperas.
kytojas mokslaines neatbūti
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
nai turi žinoti ja.
paliudyimu Konsulio,
Muzika galima vadinti mo
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
Lekiojima maszina su deszimts pasazieriais. kytoja žmonių, ji iszmokina
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
M. Louis Bregnet, franeuzinis lekiotojas ne senei lekiojo juos pakajingumo ir malones,
(Tžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
su deszimts pasažieriais po Parižiaus miestą. Isz^viso jojo ma- inkvepia jiems lėtumą ir iszjog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
ezina pakilę in 1390 svaru. Baudimas pasisekė gana laimin lavina gabuma proto.— M.
pigiausei galite atlikti.
Luther’is.
gai.

M. K. Wilkewich,

Sausoji dedrra
prieš biittae
Nuosirolis
Geltlige
Influenza
Dieglis
Pažandei
,
Užkietėjimu rita

io pekla

10. Tūlas ukesas, SzvaicariPATIKRINANCZIU ESYBE DIEVO
joj, būdamas kataliku dažnai
G. Szalije, gulinczioje tarp girdavo karezemoj protestonizBavarijos ir Tirolio, buvo ma o peikdavo savo iszpažinipriesz nelabai seniai kapelio ma, ypacz neapkentė kuningu
nas, kuris vėliaus pasiliko per katalikiszku ir jei ėjo in baž
(lėtiniu zokoninku Trapistu niezia tai tik dėlto, idant klauBosnijoj po užėmimui jos per siti, ka kuningas sako, o poAustrija. Buvo tai labai darb tara kritikuot ano pamokslus
szus ir pavt’izdingas kuningas. žiauriai, žemint ir iszniekinet
Bet turbūt nebuvo nėra ir ne pamokslininką, o aut galo pribus ant pasaulės žmogaus kuri durdaves savo pasarga: “Ku
sai visiem intiktu ir tikrai ste ningai ir zokoninkai užsipelno
bėtina, bet tas tikra teisybe, tik ant to, idant susodit ant,
kad žmogus gerai darantis vi- smaigu” (t. i. užma'ut ant kuo-]
sados daugiau turi nevidonu, lo ir palikt mirti kancziose).
negu piktas žmogus. ... Teip
Vienkart taisidamas Įauga
ligiai ir tas paveizdingas ku buvo užsilipęs ant kopecziu
ningas per savo tikra pildima kada paslidus kojai nupuo
privalumu ne vienam nedorė lė ir užsimovė net ant trijų ge
liu) buvo druska akiję. Tūlas ležiniu smaigu, nuo kuriu li
kaimietis neapkęsdamas jo kosi nuimtas mirsztantis.
vienkart iszsitare: “Geriau lin
11. Tūloj protestoniszkoi
keeziau mirt be kuningo, negu apigardoj, Amerikoj apvaikszturėt prie mirimo ta rudi.” No tineta iszkilmingai sukaktuves
ras jo iszsipilde. Sugrižusie szvediszko karaliams Gustavo
isz bažnyczios namiszkiai rado Adolfo. Laike to szventimo ju
ji pasimirusi be spaviednes ir bilejaus karaliaus buvo ir in
be kuningo.
validos zobovos, arba pasilinks
7. Mete 1809 pribuvo in tu minimai.
la Bavarijos valszcziu tris zoŽinoma kad protestonai nekoninkai kuningai del atliki apkenczia kataliku ir dažnai
mo tenais savo misijų. Misijoj gerai žinodami kad katalikiszvisas kaimas dalivavo, apart kas tikėjimas yia tiki u tikėji
vieno berno, tarnaujanczio pas mu, o ju iszpažinimas klaidin
Darbas nebiliu.
naszle.
gas, stengiasi bent isz juokinet
“Association for the Blind ’ New Y’orke ne senei turėjo
Gaspadinei savo kalbinan- kataliku religija prie kiekvie
dailės paroda, v .šokiu darbu padirbtu per nebilius. Pirmutini
cziai berną prie dalivavimo mi nos progos.
sijoj, atsake: 1 To turbūt nie
Tai-gi ir tada, vienas isz ju paveikslas perstato nebili dirbanti szluotas, antras parodo
kad nebus: kur tik kapucinai padavė projektą apjuokt kata merginas lankstidamos popiera, kuri yra atspaudyta su iszkelin kaima inejs vienais vartais, likiszkus dvasiszkuosius, tuo-i toms literoms. Neužilgio ketina pastatyti narna del nebiliu ku
asz isz jo iszeisiu kitais, idant jaus vienas paėmė role popie ris kasztuos 250,000 kuriame mokins nebiliu visokius darbus.
nesusitikt su tais ilgaskver žiaus, o kiti du Tolias viskupu.
— Teip nupuoliau ant dva
Ka prakilniausiejie
niais”, Ir tikrai teip padare, Nuduodantie viskupus inteines iszsikrauste visai isz kai ke jam detronizacijiszka de vyrai sako apie muzike. sios, kad gatavas padaryti sau
gala.
mo ir nuėjo iu savo gimtine, kretą. Viskupai detranizavo
Draugas:— Atsargiai, pas
Augsztutinej Austrijoj gulin- popiežių, kas susirinkime dare
kui
to gailėsiesi.
czia.
nemažai juoku.
— Intekme muzikos ant
Po atliktai kapucinu misi
Vakare ta diena iszvaževo žmogaus geradejinga, ir juo
jai, sugrįžo vėl in namus nasz- pasi.vežit; važevo isz miesto augszeziaus gales jis ja pajaus
les, bet neilgai tarnavo pas ja, Į ant farmu pasižiūrėt. Viena-' ti ant saves juo geriaus jam.
nes apsirgo ir netrukus pasimi Į me vežime važevo tie visi tris j Muzika— beabejoues pir
re. Apsirgus jam gydintojasi “aktoriai” važniczius ir da mutine iszreiksztoja jausmu
pasakęs, idant pakviestu, ku-‘ vienas viras. Bevažiuojant ve duszios. — Bielinski.
ninga nes nežinia, kaip gali1 žimas iszvirto o tas “popie
— Ar ne instabu, kad avies
būti, bet ligonis atsake: J ug žius” nusisuko sau sprandą,
dą nemirsztu, kam man to ku viskupai teipgi sunkiai susi grobai (žarnos) sujudina duningo: kada matysiu reikalą žeidė, bet važniczius ir kitas szia žmogaus.— Shakespeare.
— Muzika— didžiausia isz
pats liepsiu pargabent ana. viras sveiki isz to nelaimingo
dailu, todėl, jog muz-kai nėra
Nereikalavo vienog pats liepti, atsitikimo iszejo.
Suprato ir protestonai, kad materijos, kuria reikia prasza
nes pasimirė pirm negu pajau
tereikia pakvietimo pas ji ku tame atsitikime tikrai apsi- linti Ji visa pavidalas bei pa
veikslas; ji iszaugsztina ir iszreiszke bausme Dievo.
ningo.
dabina visa ta ka reiszkia.—
(Da bus).
8. Po sudegimui 18G5 mete
Goethe.
kliosztoriaus Admont, stirijoj,
Krautuvėje knygų:— Mel- ]
girdėdamas apie ta atsitikima džiu man duoti kita elemen — Muzika dubeltuoja sautūlas restauratorius: paklausė torių, tas yra del vaiku, o asz mone musu apie gabuma duszios musu; klausydamas jos,
piktai “Ar drauge su klioszto- noriu del mergaicziu.
jautiesi pasirengusiu aut pra
riumi nesudegė ir visi tie dika
— Ar tame kaime sveikas kilnu palinkimu.— Mme de
dnoniai mnikai?
Steal.
In dvi sanvaiti vėliaus pasi oras ?
— O, labai sveikas. Per de
— Muzika— tai galingiaudarė gaisras jo namuose ir vos
szimti metu mirė tik vienas šioji isz visu puikiųjų dailu.
paviko ugnagesiani iszgelbeti
žmogus ir tas buvo daktaras.
Intekme muzikos panaszi inrestauratorių ir jo szeiminos . — Kokia liga mirė?
tekmei meiles,— neapimama;
isz liepsnų: visas turtas restau
— Badu.
ji suteikia dide linksmybe, ir,
ratoriaus sudege.
gali but, dar dauginus ramy
9. Mete 1849 kada redikąDaktaras:— Vaistai turėtu
bes.— D. Diderot.
lai visur apie iszvarima.kunin- būti ko pigiausi.
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KUR BUNA.

Dept. s.

Chicago, Ill.

VasarineiSiutai PdS Rynk viczii.

od os

kiii'.rto-

Sziame laike pargabenome
daugybe Nauju Vasariniu Siutu
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siūlai
yra gražiausi visam mieste, pa
siūti pagal naujausia mada.
Szitus Siutus parduosime už
pigesne preke negu kiti sztorninkai, todėl jaigu reikalaujate
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
kaip tik pas mus o patis persitikrinsyte kad . geriaus ir pigiaus
alima pas mus pirkti negu kitur.
-VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu V asariniu
Drapanų; žinome kad perkant pas
mus busite visame užganėdinti.
Pirkyti savo Varasini Siutą pas
W.RVNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

— Juozas Romanas ir Jo
nas Laimanskas du vaikai apie
13 metu prisipažino priek pa
pildytu daugeli vagyseziu. Jie
je tai apvogė sztorus Vainaraviezienes, Pruszkevicziaus ir
Whaleno narna, o teip-gi ir
mokslaine ant Spruce uliezios.
Abudu bus paszaukti ant iszsiteisinimo priesz suda.
— Jaunumene poruojasi
galop. Szia nedelia likos ‘‘per
mestos per tvora,” apie deszimts poru. Gerai daro nes
tuom pakele varda Lietuviu.
Vėliname visom porom pasek
mingo susilaukime teip svar
bios dienos.

— l’raejta ketverga garais
paliko puikia dukrele, p. Vin
cui Milauckui ir del to yra teip
nudžiugęs isz savo dovaneles o
motina ne gali atsidžiaugti, jog
turės giara pagialba ant senat
vės. Tegul mažiulele auga svei
ka ant džiaugsmo tėvams ir
bobukei p. Bekereviczienei.
— Juozas Overaitis perrasze “wholesale” Antanui Džiadoszui.
— Mariute Puru, dukriuke
Kazimierio Pūro ant West
South Ali. nutraukė nog pecziaus indą su karsztu vande
niu laike nebuvimo motinos ir
baisei apsiszutino.

Rockford, 1’11.— Darbai
gerai eina, daugumas žmonių
vaikszezioja be darbo.
— Lietuviu pusėtinas bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.
— Czionais susitvėrė kliubas in kuri priguli tik dori
vyrai.
— Czionais yra lietuviszka
parapija, ir bažnyezia po var
du szv. Petro ir Povilo kuria
ateinanti menesi baigs, statyti.
— Del nekuriu moterėliu p
Baltruviene labai reikalinga.

Plliliitlelpllill, Pa.—Dar
bai slobnei eina, cukernese
žiemos laika biski geriau eina,
W. J. McKean Sugar Rebling
Co. daug žmonių atleido nog
darbo, o katrie dirba tai tik
po !> adynas, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.
— Nekurioms moterėlėms
p. Baltruviene labai reikalin
ga.
Wine Grove, W. Ya.

.< pie

Į(am Skulkino pavieto
lietuviai skolingi?

kada, žmogus pragyveno savo
ik smert dienas varguose, pas
biednus hnglekasyklu darbi
ninkus Be poteriaudamas Ma
rijonu zokoninkiszkus poterė
lius kunigu visu pasiliko ap
leistas, ir galop paŠ mainleri
savo giminaiti Stasi Nedzins
ką, Gilbertone užbaigė senat
vės sulaukės dienas, ten numi
rė ir, apvilktas ilgai suezedytu
baltu Marijoniszku abitu kai
po zokoninkas tapo palaidotas
ant lietuviszku Szenadorio ka
piniu. Jo kapas sziandien vi
siems beviaik ten užmirsztas ir
apleistas, nes nors kunigo bet
biedno kūnas ten po veja guli.
Taigi Szenadorio ir apielinkes lietuviszka visuomene isz
tikro skolinga a. a. kunigui
Andriui Strupinskui nepini
gus, bet, pa-tatymu ant jo ka
po nors neturtinga stovyla.
Szi užmanymą anuomet bu
vo paklabinusi “Darbininku
Viltis,” bet likosi ir likosi ne
paremta. Prie sziokios progos
manau, ar nebutu tik geriau
sia in tai pažvelgimas Szenado
rio lietuviu turtingesnių, kurie
sumėtė po kiek ten centu, už
ristu akmeni ant kapo kunigo
to, kuris jai teip pasakysiu bu
vo kūrėju tos lietuviszkos ko
lionijos, ir nors biednai, bet
palaidotas ten, in kur lietuvius
szauke. Ant kapu žmonių ar
kunigu turtingu, iszkelia poni
ninkus ju paežiu like pinigai,
o ant kapo kunigo neturtingo,
tai prideda savo ranka padori
žmonija ir rita nors žema ak
menėli ant užžėlusios jau ka
po vejos.
Senas Kapsas

B. RAGAZINSKAS
I®” Tik už Piningus ne ant Bargo^l

. Icilbej-.
Naminiu Rakandu irPecziu.
iinvaigiiioI Lict.viai gyvenanti kietu
Pigiausias Sztoras Visam Steitė.
nuobodžia į anoliii terpkaliiiuose kaipo tai
Brussel 1 Karpetas
69c. mastas.
iįckan-Į nuėstuose Siu riamloali, Malin
Ingrain
20c.
iui ii- lau-Į lioy City, Girardville, GilberSziomis dienomis muso tautietis
Regsinis
”
33c.
B.
Ragažinskus
pargabeno
\isokiu
loja. Tre-j ton, Mahanoy Plane, ir mažes.89c.
Pluszinis ”
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
I lalabiir- nese apiebnk peezese, skolingi
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Dydelis l’eczius 828.00.
,-o ko pa. yra pirmam czion atvykusiam
Arako, Kimėlio. Dz.iniu ir t. t.
Bed Room Siutas 831.50.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
lietuviui kunigui a. a. Andriui
Vaikams Vežimukas 83.98.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pa-ekmes Strupinskui palaidotam ant
pristatyta in namus.
5^^Tik už Piningus ne ant Bargo.*^į
Szenadorio lietuviszku kapi
54-5G N. Main St.,
I /\ IX. I Mahanoy City, Shenandoah
niu.
GI'—I' I■ l\.
I
I nt, (jarinel, Landsford.
Mahanoy City.
Kuomi lietuviai tam žmogui
gi gerai, bet gaila kad trumjau mirusiam skolingi i gal kas
Merchants Banking Trust Co
Po prakalbu prasidėjo tea mi-lis kad pinigais. Ne pini
Kataliogas Dykai
Mahanoy City, Penna.
rs po vardu “Pabaigtuves” gais. Ne pinigais bet tiktai at..Visokiu..
dvieju veiksmu komedije kuri minezia, kad tai tik a. a. knn.
Muzikaliszku
Inutiumentii,
atlosze gerai. Terp aktu atlo- Andrius Strupinskas buvo
ypatingai:
sze monologą p. A. Radzevi- daigintojumi atkelevusiu Ame
Tegul tavo piningai uždirba daugiais.
Puikiu
rikon
lietuviu
Szenadorij,
Ma

cziute kuris publikai labai pa
Mokame procentą ant sudėtu piiningu.
tiko. Vakaras gana buvo žin hanoy City. Mt. Carmel, Sha
Armonikų
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie
geidus, buvo ko paklausyt ir mokin ir kitu miestu apielinDrukavojlmul Gromatas Maszineliu
pamatyt buvo ir juoku. Ne ku kese.
piningai dauginus uždirbs.
Lietuviszku Knygų
rie senesni žmonis apsiwerke
Kun. Strupinskas Amerikon
ir kitokiu Daiktu.
Ne
yra ta ka žmogus uždirba bet ta ka žmogus
pamate ant pagrindu lietuves! pribuvęs muset 1,866 ar 18<i7
Prisiusk savo adresa ir 2c.
naczto ženklą, o katalioga gausite
suezedina,
ka padaro jin turtingu.
dvaro darbinykus pageltusius, Į ni. isz kliosztoriaus Mariampo
dovanai. Adresas:
sukaitusius nog sunkaus darbo j les Marijonu, apsigyveno szone
Musu Banka pagelbės juso jiiningams augti.
M. J. Damijonaitis
bet dar dainuojanezius ir szo- j New 5 orko mieste Rochester:
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, 1’11.
Musu Klerkai kalba Angelskai, Lietuviszkai,
kanezius ant pabaigtuvių dva- Į matydamas gerus Amerikoje
ro sodne. Žmonelių buvo pil- Į uždarbius, 1870 m. iszdrukaGera Rodą Aukso Verta!
na svetaine o visi grąžei apsie- ves atsiszaukimus in lietuvius,
Naujas Lietuviu Salimas.
jo. Pelnas buvo paskirtas ant parsiuntė Lietuviu MariampoD. M. GRAHAM, — PREZIDENTAS.
Kūgine Arielka, azaltas Alus, sakius
rengemai statyti naujai lietu-[les apielinken. Atsiszaukimuo
D. F. G LIN A N, — SE K R ET()R 1 L’S.
Midus, sveikiausi Vyną’, kvepenti
viszkai Szv. Jurgio bažnycziai. se, jisai žadino lietuvius eit
-:D1REKTORIAI:Cigarai, Lietuvos Užkandžiai ir
A. DANISZEWICZIA.
W. RYNK1EW1CZIA.
Vardan visos parapijos turiu ' Amerikon be mažiausios baikaraliszka nakvyne. p <s
11 .ųnc
W. I. MILES.
szirdinga aeziu sudėti Teatra- mes, nes esą sako katalikiszku
Juozas
Buinicka
J. HORNSBY.
L. ECKERT.
liszkai Choro draugystei už kunigu vyskupai kataliku ir
319 N. Centre St. Pottsville, Pa.
U. F. KAIER.
T. F. FLANAGAN.
Szale Ki rto. Telephonas 175R.
jios nenuilstanti darbszavima t-tADAMS, — VICE-PRES1DENTA&
ant tautiszkos dirvos ir neužAtkelevusius visus czion
J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.
Farmos-Farmos.
mirszima R. Katalikiszko tike [ lietuvius, valdžia isz Castle' .
i gardes siuntė pas kun. Stru-1
jimo ir Bažnyczios.
Lietuviu farmoriu. Szitoi kolonijoj Polithania State Bank
teip veikli | pinska in Rochestri, o jis isz
Girdėjau kad
1
Cor. 22d. & Carson Sts.
susiorganizavę Ukiszka Draugyste
draugyste 28 diena Birželio į Rochesterio kiekviena prie
palengvinimo ūkininkavime ir susir
S. S. Pittsburg, Pa.
turės 2-jtt metu sukaktuves, kietu anglių kasyklų,
v
1 nes ,
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
Mason ir Lake pa- pa<’«h»s lietuvius ir randasi ,po> priežiūra
kolonija randasi
i
ant kuriu teip-gi bus statoma tuomet buvo ten lengva gaut
. 1
i. Valdžios.
sv
,
Priimam pinigus suezedinimui
viete vakarineme kraszte Michigan pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
Dr. O'Malley, Specialistas.
ant scenos vieno veiksmo ko- darbas, ir geras pelnas (gera1
pinigus mokam l-ta ^irocenta, pnskaitant
valstijoj
prie
Miczigan
ežerio.
Arti
medije “Dede Atvažiavo” pra- \ užmokestis.) Būreliui lietuviu
kas 3 menesiai. Siuneziam pinigus in visas
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie (......
|n|is< svieto, greit ir pigei. parduodam
’ ’• Makalbos ir dainos, tai labai gra apsigyvenus Szenadorij,
laivakortes ant vi.-u linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanado*.
Iszdirbam
žu ir pritariu tam siunsdama hanojuj ir apielinkej, tas ku[dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus
ir
GREITAI
asz savo linkėjimus ir vėlini- >-.
nigas
6—isz
--------------------------Rochesterio atvažiuof BE PAVOJUS Szitoi !:qlonijoi turime ant pardavi vedam provas senam krajn*. Rejentelna
..
ikaneelarijayrn
rėdoma
per
valdiszka
notaru
I ANT VISADOS
mo del tukstaneziu farmu geros Že
mus gero pasisekimo tai ap davo iszklausyt velykine .isz-1
i i • i ••
i
•
i J. G. Miliaueka. l’žkvieeziam lietuvius ir
Be I’eilo ar Operacijos.
mes, del Visokiu jevu, daržovių, so- Lietllvaites kreiplisprie mus ir paves! mums
jau
szvietos „
draugystei
ko- Įgeriau- pažinti,
.. .... b........
° iir galop būnant
e
numesti ant Visados. dn.ms> pievoms,a gyvuliu ir pattksz- jJ|SU bankinius reikalas o per* it ik risit, kad
auginimui, gali pasirinkti kokios viskas, kas yra kalbama ezion via teisybe
sios kloties ir ant tolinus teip [ 70 vyru su kelioms moterisz-^I Visiszkas gvarantytns iszgydimas ežiu
jemes ""tik'nori•i piwei ir ant lengvu ir l>ns išpildyta greit Įf teisyngar. Pinigus
konis
sutvėrė
savo
parapijelin,
~ *• r‘
“'isiunezant paczed .mui in Banku, arba siųst
darbuotis szviesti ir linksmyti
’ rupturos (abieju licziu) seniu ar jaunu . iszn:
iszmokeseziu.
..... .. _Prekes
, ’r* .'*.. . .^Įin Lietuva, galima siu«t Paežio Money
užaken žemes. Norintieji pirk- '<>r<leriu , Registruotam Laiszke, ar per
nuvargusiu žmonelių sielas su kun. Strupinskas tapo ju Sze nepaisant kaip ilgai sergate, gydau
i ti raszykite pas inune, asz pats gyve- Expres ) Money Orderi.
gražeis perstatimeliais ir dai nadorij klebonu su $20.00 ai- be peilo.
-------| Dr. O'Malley
naujas spasabas | nu ant tu farmu. Adresavokyte.
gos.
nelėms.
—Z. Lukoszaite.
(9T
oi)
-------gydimo
yra
visai
nepavojingas,
be
Itusiszkai Amerikoniszka Linija.
Kada susitvėrė p.irapijele,
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
Meriden, Conn— Darbai lietuviai atvykę Amerikon, pjaustimo, be skausmo, be operacijos
Peacock, Lake Co. Mich.
SI dienu in Roterdamarl.aivai isz NrwYorko: Birma 1 :.< leguŽioT 11! dienu in Liepojn
be atsitraukimo nog užsiėmimo.
III klasa$31.
LKurek27(ie$nžio; Lithuania 10 BirZelinJ
gerai eina, dirba pilna laika, spareziai daugino savo skaitlį Nereiks jokiu diržiu kada iszgydiniu
j*
,,
Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu Agentus 11 ,, ’ •
isz kitur pribuvusiam darbas Szenadorij, Mahanojuj ir apieLawler ir Purcell
I
$52. ir centraliszka kontora.
1
G vara n t uoj u užga n edinima.
linkeje net Mt. Carmel, ShaPIRMOS KLAROS KALVIA!
A. E. Johnson & Co./General Paasenger Agts.) 27 Broadway, New York, N. Y.
nesunku gaut.
Dėkingi žmones prisiuntineja I 101 W. l’ine St., Mahanoy City.
mokuose ir t. t.
padekavones kasdien. Suvirsz 500.
— Oras sziltas.
Kun. Strupinskas buvo žmo

Iszgydyta

— Darbai gerai eina, dirba
kožna diena, isz kitur pribusiam darba sunku gaut.
— Oras'gražus, sziltas.
— Lietuviu pusėtinas būre
ligoniu iszgydnu praeita meta.
lis, isz tu visokiu atsiranda,
1 Atlieka kalviszka (laiba kanngeriause.
— Lietuviu pusėtinas būre gus ant pinigu negodus, nes
Taiso Vežimus, Mainines Tulsz’s ir 1.1. Su
apszvieta ant mažo laipsnio sto lis, isz tu visokiu atsiranda.
kai kuriems net szliubus davė Dr. Alex. O’flalley 1 viražui i uotais reikalais kiwpkiles pas mi s o Į
IniMte visame užganėdinti.
(gaunp
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
158 Washington St.
be užmokesties ka gali tikrin
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. l ’žpraszome visus atsilankyti
— 1 d.Mojaus likosi su — Aukos surinktos del Jo
Wilkes-Barre, Pa.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargai
ti
Szenadorij
tie,
kuriems
i Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susivažinėtas 12 m. Petras Janu no Langes per Aleksand ra
galima rasti. Szitas Tavoms susideda isz Naujausiu Vasarinis
kun. teip padare nes žinau .kalbama ir susiraszoma.
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
PIRMUTINIS
laitis per Kaz. Szimku kuris Czepony.
Auksiniu
Ziegoreliu.
kad keletas
yra da nenumirė. II Sb..
.
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
dabar sėdi kalėjime sūdo lauk A. Czeponis
.
J
iuvirszum 30 metu daktaravimo | Pas Zieuoruinka Millt ri
$1.00 T
apredimo Moterių, Marginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Neilgai, muset tik per pora, miestei W ilkes-Barre, muso glunas
damas, tai vis per girtuoklyste. P. Kalvaitis
.50 metu teko jam Szenadorij kle- 'ofisas.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
- Prisiusk 2c. marke o gausi I Gryno Aukso Zirgoreli vertes $50
-:KURI ISZKELE:gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Reipu,
S.
Maskolaitis
.50 bonauti, tuojaus radosi keletas * knygute apie Ruptura dykai.
LIETUVISZKAS BENAS
$30
$22
Marquette, Mich.
Dar
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu Jcitur.
B.CrpMn.J,
P.
Kusztis
.50
iszgamu
su
lenkiszka
dvasia
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
bai czionais ejna gerai, kas no
|1S
$12
Ant pardavimo.
P. Modaikis
.50 lietuviu, pradėjo kunigą per
ri darba, gauna.
(P b n PI n K n f
^a8 mU8
Lietuvaites,
sekiot, po keletą kartu vyskuGeras mėsinis biznis. ISenas \ Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu
in T
H i
122 W. Center Str.
— Pradėjo czionais dirbti A. Jurklis
pui skundys, paduot, galop ta'Ceikiu ir groser sztoras.
milžiniszka doką prie k u no K. Raiszelis
IIIUUIUUU |
Mahenov City. Pa
po vyskupo suspenduotas ii^kus popieru ir-knygu sztora=. Z.-Leneugeh duodame dykai:
darba konia 1000 J. Bilskis
Grajis pirmos klasos orkestrą. aplaikis
nuo
klebonystos
atstatytas
po
Gerai
užmokama
duonkeptu-!
Inzanga ant Platlonnei 25c.
žmonių o darbo turės per pus S. Keburis
kurio užėmė klebonysta lenkas | ve Teip gi daugybe namu ir Nužemintos prekes
Moterimis ir Merginoms dykai.
trecziu metu.
UNION NATIONAL BANKAS
Žiedu
J. Szonfaras
Kunigas Strupinskas kad lotu ant pardavimo už neper-1
MAHANOY CITY, PA.
Apricz to, pribus daug svetimu benu
— Petras Mistinas užsidėjo G. Inbrozas
butu ir norejes sau ant juodos brangia preke.
([ uqq)
CAPITOL
STOCK $125,000.
SURPLUS ir PROFITS $300,001
Špilkų
isz aplinkiniu miestu ir miesteliu, puiku saluna
po
No.
410
valandas
pinigu
susirinkt,
tai
Į
Wm.
Shugg.
W.
J
urk
hike
kurie pribuvę duos koncertus ant
Guziku
Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.
nebuvo juos surinkt nuo ko ii' 246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.
szito puikau kalno. O kad taja diena South Front Str. Yra tai vie S. Audzeviczius
szventa ir kasiklos nedirbs tai pribu- natinis
lietuviszkas salunas K. Miczulis
Brouzolctu
;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą
kyte visi o visi, ne tik isz Mahanojaus
bet ir isz visu aplinkiniu apigardu o M arkvette.
K. Daugėla
ir kiloki daigiai. ;; pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos
turėsite linksma laika ant szviežio oro.
- Jagu kas žino apie tūla A. Kaulentjs
Tirkyte dabar kolei vra ;; menesuose, ne| aisant ar atneszi parodini "knygute ar ne.
lįi^-Ant kalno rasis visokiu gėrimu,
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
užkandžiu, aiskrimas ir t. t., ka bus rusnaka, kuris turi du sunus P. Kunce
už beveik puses prekes.
parduodami tik UŽ Tikietuskatruos ir moka kalbėti lietuviszkai o Z. Sokolos
11
nepaisant a'- mažas ar dydelis.
galesite nusipirkti nog komiteto kaip rodos gyvena aplink Es- W. Gražia
kurie juos pardavinės ant kalno.
::
VYRSZININKAI:
BANKO ADYNOS:
kanoba ar Menestika, badai J. Slenkevicz
113
Centre
1'1.
"
Harrison
Ball
Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
Malorius ir Popierninkas.
yra nusipirkęs farma, tai tegul B. Rauszelis
P F J. Noonan Vice-Prezidentas.
Subatomis
Geriausia ir puikiausia, už maža preke atlieka
Mahanoy City.
buvo darba. Jaigu malavoeito aavo narna vidur!je jisai atsiszauke ant žemiau pa A. Stankevicz
Il Ira W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ad.
arba lauke, arba popieruoei oavo etubas tai nueiduokyte pan mane o busite užganėdinti visame. duoto adreso nes asz aplaikiau
^^1 Kvietkos Kvietkos
J. Warnelis
Vienatinis katalikas malorus ir popierninkas
visam miesto.
Del kapiniu ir daržiu; vaszkinos
$75 už jojo sunu ka jam pažei J. Zobroskis
Wm
50<’ W- Spruce St.,
nllli OClbn
Mahano) City. (<ig.<suioj)
do ranka Big Bay, Mich.— Z. Baronas
visokiu gyvu kvietku del veseili
Introligatorne.—
Peter Misunas, 410 S. Front A. Jonevicz
szermeniu. irt. t. pas:
(tiounc
APD1RBTCVE KNTGU.
Ant pardavimo.
.15
Nusipirkite sau keletą
Keusher, 215 W. Centre St.
Namai ant keturiu familiju Str. Marquette, Mich.
M. Moras
.10
Buteliu
ant viso loto po no. 604 — 606
.10
NORAEVICZIAUS NO. 6.
Worcester. Mass — Dar L Luserskis
West Center ulyczios. Dasiži- bai vidutinei eina, o ant fanou J. Pūkis
Geriausia Arielka Visam
.10
Mieste. Tik $1 už Buteli.
nokyte ant adreso:
(y j )
.10
darbai gerai eina, darba mož- J. Ąuzevicz
Teipgi ežia gausite ir visokiu
Thomas Haughney
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
.10
na lengvai gaut, užmokestys M. Warnelis »
priesz laika, duokite savo
12 E. Mali. St.
orderi o bus jums pristatyt*
nog 20 lig 30 doleriu ant me- i J- Klimaitis
.10
Mahanoy City, Pf nėšio.
ĮS. Zilaitis
.10
Aysidirba senos maldaknyges, istorines
— Oras gražus.
T. Budvaitis
:10
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
A. J. Keydoszius
— Parapijos reikalai gerai A. Specis
.10
Linksma Valanda, Dilgeles,
408 West Mahanoy Ate.
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
-AGENTASeina, nog neprigulmingos pa- K. Petraškas
.10
TIKTAI
DUODAME
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
•nt išmokėjimo ir
$20.00 po 5c.
202 Troy St.
Dayton, 0. rafijos nupirko sena bažnyezia A. Komsztuke
.10
ekspreso kasatus.
Adresas:
6 mėnesini.| prabą
kasdien.
Vyrai.
Lithuanian Bindery*
ant Endicott uliezios, kurioje J. Pisarskis
.05
$10
in
Hamburgą
ir
Bremena
ant
Išsiunsitn Jums labai puikų 14 K. solid
S14 W. Spruce. Mahanoy City, 'Pa
pereita nedele buvo nemažas M. Sway
.05
cold tilled laikrodėli, lenciugeli ir brelokų
ekspresiniu laivu, kožna Panedeli ir
ant 6 mėnesinių prabą, o kada laikrodėli
būrelis susirinkęs, prabaszczius A. Bartulis
Sereda, prie lengvo darbo. Atsiszau.05
cerai išprabavosit ir busit juom kantarui,
tada nuo to laiko mokesitie tolaus $1.50
kyte pas,
Mickeviczius kaip galėdamas J. Klasauskas
.05
ant menesip. 1. y. 5 centus kasdien. Preke
VV. TRASKAUCKAS
Jacobs Agency
šiuo laikrodėlio su lenciūgėlių ir brelokų
Isz viso auku surinkta $9.42
Parduoda Szipkortes ant visiu storasis sutaisyt nauja parapi
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
38 Canal st.
New- York,
Geriausiu Linijų in ir ^reieziausiu ja. Worcester, Mass., kaip bus ir nusiusta in biednu neina del
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
GRABORIUS^
Jaigu geresni sunkesni ir gražesni auk
Jono
Langes.
sini
K. gold filled laikrodėli su lenciu
Siunczia Piningus in visas dalis dvi parafijos tai kur kam pa
K.
K0NEWK0
gclii) ir brelokų norėtumėt, duodaihc už
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti tiks tai tenai eis.
UŽLAIKO PUIKU
tro.oo tiktai, teipgi ant išmokėjimo po to

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^

Didelis Pardavimas

^Didelis Piknikas

■
%
S*/-

KetvergeA?.P.^.TH7n

G. MILLER

S. Norkewicz

Agentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite
pas mane kreipits per gromata ar
asabiszkai o visame kanogeriause
patarnausiu. ag-Avui
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu
PaszportuB su patvirtinimu Konsulio.

Pasirengimas ant koronacijos.

Cleveland Ohio.— Diena
7 Gegužio, vietine lietuviu
teatraHszka draugyje turėjo
prakalbas, teatra monaloga ir
dainas bažnytinėje svetainėje.

Naujas Iszradiinas.
Sulaiko puolancziiiH plaukus, prigialbsta
plaukams augti. Turime tukstaneziu padekavoniu. Iszsiuncziaine dykai geras i n forma
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New fork 4. Brooklyn.

Jau artinasi diena, kurioje kariunavos nauja karalu An
glijos, Jurgi. Karaliszkos verptuves dirba diena ir nakti ant'
visokiu papuoszu ir apredalu. Augszcziau paveikslas perstatoj
darbinykes siuvanezes karaliszkus ploszczius o žemiau perstato verpika kuris verpe auksinius kasjiinue.

centu ant dienos, abra s oo ant menesic.
Rašikit ko greičianaei ape išaiškinimą ir
kataliogą, iš kurio galesitie išrinkti sau
kokis Jums pasidabos ir pridėkit štampus
ant atsakymo.

Solid Gold Watch Go.į'.“

,

SALUNA
98 Main St,

Aslil ey, Pa

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir LL Viską atlieka
ka nogeriause ir puikiause. Su virai
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
busite visame užganėdintais.

Puikiause užejga del Lietuviu i;
svetingiauses priėmimas del visu-.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
karalui. Salo del Zubovu ir mitingu, 520 W. Center St. Mahanoy City

«0
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