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Brangiauses ir pigiauses
Motere su vinių galvoje.
žiuoja jisai svetimon szalin
miestas.
Vilnius.—In palicijos bjura
laimes jieszkoti.
pribuvo motere apie 30 metu Darbas papaikusios mo
Atsiranda geru vaikinu, ka
Brangiausiu miestu yra GilGarsas isž tautininku susiPanedelis.
senumo tvirtindama buk turi
eina Amerikon, manydami, Straikas Baldwino dirbtu
tinos.
ralter, o tai isz priežastes jog
vienyjimo 26 to seimo.
(Ežernu apsk.). Musu mies
galvoje vini. Niekas tai pasa Brambach, Saksonije.— Ne
tokiu keliu padarysią daug ge
ta miestą ne jokiu spasabu ne
vesią.
Seimo vedeju (prezidentu)
ro savo namiszkiems. Tėvai— Philadelphia.— Dirbtuvėje 32 valandas ant sargybos. kai moteres ne intikejo, būda pertoli czekiszko rubežiaus, telyje jau esame net tokiu- žy gali padidint. Kaip žinoma,
p. Balcziunas: vice pr. Stasys
Petersburgas.— Nepapras mi tosios nuomones, kad mo
du, kurie nebesitenkina pelnu
Gegužis: Sekretoriai: K. Racz- neturtingi, vaiku daug; in lokomotivu Baldwino pamėtė ta intekme iszvere ant visu
pati geležkelio sargo Adlero, isz žmonių apgaudinėjimo, bet Gibraltar stovi ant augsztos
tere
yra
papaikus.
Kada
ant
uolos, pali suspauda vandeni
kauskas ir Juozas Byla. Laisz mokslą ju leisti nėra isz ko; darbus 10,700 darbininkai ir Žalnierių sekantis atsitikimas:
Rytojaus vela pribuvo ir pa perpjovė su britva gerkles sa staeziai nori isz ju kapeika isz ne einante isz Oceano Atlantisztai pareina mintis in galva da ketina sustoti 2000. Prie
ku skaitytojai: p. Mikolainis
vyriausiajam sunui eiti svetur žastis straiko buvo tokis kad Kokis tai žalrilerus vardu Med antrino savo tvirtinimą, persi vo vaikams o po tam pati in- pleszti, atimti. Girdėjau toki kinio in mares Vidur žemines.
ir p. Trecziokas. Spaudos kauždarbiauti ir uždirbamasis kompanije praszalino be jokios nikovas stojo per 32 valandas tikrino, kad motere vadinasi szoko in artima upe su jaunes- atsitikima.
Szitai miestas galėjo statitis
misija: V. Daukszys V. Am
Inejus vienai mergaitei szioten pinigais leisti in mokslą priežasties 1200 darbininku o be pertraukos ant sargybos Lobaczewskiene Palicije nu neis vaikais. Padare tai isz
vienatinei ant siauro szmotelio
brazeviczius ir J. Gaigalas.
prie parako magazino tris ki- siuntė jiaja in ligonbute, kur
kia diena in viena rubu san
rupesezio kad jaja kaltino už
žemes, kuri kitados buvo pakaip nekurie mena tai ir už tai lometerius nog Žitomiro. UžSesijos prasidėjo utarninke jaunesniuosius.
daktarai persitikrino, buk ant kokia teu vagysta kurios ne krova ir pradėjus dereti skare kraszcziu mariu. Ant to mažo
Retas vaikinas ta pasiekia kad per daug darbszavosi del
isz ryto prie priėmimo manda
mirszo api jin suvisai o tai del tikrųjų turi vini galvoje ilgio
le, duris žydai uždare ir prade
Amerikoj tai, ko važiavo; kad labo unijos.
szmotelo talpinosi, kaip galė
tu pasirodė kaip kurie nelegato, kad jojo virszinykas, rot dvieju coliu. Po isztraukimui papildo.
jo mergaite kratyti pinigu.
butu žinojęs, butu kojos isz tė
dami 30,000 žmonių, isztos tai
liszki tapo atmesta.
Mergaite pakėlusi didžiausia
mistras papilde savžudinsta vinies, motere numirė.
priežastes Gibraltar yra bran
Raportai searetoriaus neku- vynės nekeles, bet ka padary
Nedoras
sūnelis.
Nelaime
kasiklosia.
perloszes daug piningu isz kakliksma, kuri iszgirdusi praei
si: tik nudegęs žino, jog ugnis
giausiu miestu už visus kitus
Prisipažino
buk
nužudė
rie atmesta priimti tiktai isz
Canicatti, Italije.— Kasik- nanti pro szali moteriszke puo
degina... tik pagyvenęs Ameri Buffalo, N.Y.— Detektivai ziru. Zalnieris dalaike lig ga
ant svieto ba randa praaugsz57
ypatus.
pereito seimo ir raportas meti
koj žino, jog ne svetimoj sza- suėmė koki tai M. Ryana 16 lui, nes buvo teip nusilpnins, ; Petersburgas.— Kokis tai losia sieros pakylo ugnis. Su lusi prie duru, grasindama pa- tina 70 procento daugiau negu
nis. Raportą prezidento Damimetu senumo už tai kad sumu- kad reikėjo jin nuvežti in livirszum 100 darbinyku radosi szauksianti policija, jei tiktai
jonaiczio seimas visiszkai at ly laime. Vienas vargoninkas sze bjaurei savo sena motinėlė gonbuti. Caras Mikalojus ku kalininkas kuris nužudė afi- tame laike kasiklosia. Dyges jos nepaleisia. Pabūgę žydai Londone. Pigiause’gali gyvent
metė: raportą advokato Brad- nesenei rasze isz Amerikos: 50 metu senumo pakol puolė riam api ta atsitikima likos cieri su jojo paezia Sebastopo- ne dalis gilukningai iszsigial- mergaite tuojau paleido, bet Europoja ant salos Maltos, ten
“Kad ji prasmegtu ta Ameri
gali gaut ant raudos ciela na
luje padara nepaprasta iszpaczulio angliszkai raszyta at
Dvideszimts užtroszko ji labai persigandusi.
ka! Nenorėjau pas tęva žemes ant grindų be žado. Motina daneszta, pakeli Mednika ant žinima. Tasai žudintojas, ku bejo.
rna su 8 igi 9 pakaju už 80
mesta kitu raportai priimti.
Taigi, kad atsikraezius nuo
dirbti, tai dabar virtau pats ne melde sudžiaus idant paleistu dinsto prie aficierio ir dovano ris likos suymtas Czaritsane, nog durnu o penkis iszeme ne
igi 100 markiu ($20 $25) ant
Seredoje iszkelta buvo klau
žydu užpuldinėjimu, suktybių
gyvus.
nežinau kuo: esmi ir dudorius, josios sūneli ant luosybes, nes jo 25 rublius.
meto. Paeina isz to, jog giventvirtina buk per laika savo
simas link sanariujsuspenduota
sudže nutarė toki iszgama nu
ir apgavyseziu, reiktu mums
tojas Maltos stato namus isz
Žndinstii tarnaites.
gyvasties nužudė 57 ypatas,
per-centrine valdyba. Asztrus ir zakristijonas, ir szpitolnin- baust. (O motinėlės jum priva
su jais pertraukti visokius rei
kas, ir tarnas, ir mokytojas.
Vilnius.— Penkta valanda terp kuriu radosi ir daktaras Gervalei sudege su vyru. kalus, susineszimus, o insteigti smiltinio akmenio (ka takelus
ginczai tęsęsi per visa seredos
lo
bueziuot
kojas
ir
melsti
at

Apie nepaprasta pasiszvendirba) isz kurio tai akmenio
isz ryto palicija surado prie Paperas, felezeris Kazane. Nu
diena vien deliai suspenduotu Atsikėlęs, iszsemk pelenus, pa- leidimo).
tima moteres danesza isz Kal savo draugijine sankrovele. ciela sala susideda. Kasant pa
kalno
vadinama
“
Plika
kalžudinto
daktaro
arsistentais
ir
ir da tapo neužbaigia; davėsi kurk bažnyczioj pecziu, iszLiudintoju buvo kaiminka
Lailunu ponia yra sumaniusi
ledva užbaigt czetvergo ryte sluok bažnyczia—tai szpito]- p. Barrett, kuri mate kaip ne nio” lavona jaunos patogios bobdaktare likos apkaltintas kutos. Indijuosia degimas tai padaryti ir, kiek paežiam matu tuojaus atsiranda medeninko darbas. Paskui apžiūrėk
naszliu
po
mirusiam
vyrui
nog
ga del statinio.
teip: Visi dalyvavusio konfe
doras sūnūs nemilaszirdingai merginos su žaidulois krutinė nekaltai už taja žudinsta ir da senei yra uždrausta, nes atsi teko pastebėti, musu žmoneles
ję o szale josios kruvina peili. sfiendien randasi kalėjime.
rencijose ir užsimokeja pagal viską zakristijoj, apie altorių, plake motina.
rado motere kuri tai pati isz- tam pritaria ir noriai prisidėtu
Vėliaus pasirodė, jog tai tar
nauja konstitucija tapo nuo prirenk kas reikia kunigui
Atidarinias gimnazijos. pilde. Buvo tai pati ženklivo kaip triūsu, taip ir pinigais, Priesz laikinis sunaudoji
prie
misziu
—
tai
jau
ir
zakris

naite Rozalije Ivaniczuvna.
suspendavimo paliuosuoti už
mas arkliu.
Burdingieris nužudė Rū
Valdyba telsziu vyru gim- induso Sajlilino. Kada gydin- tiktai butu malonu kad tas su
Turėjo, jaja nužudinti kokis
centrines ypatos baisei supy tijonas. Užžiebęs žvakes ir su
—
Sunaudojimas
arkliu už
manymas
kuogreieziausią
indyki,
kad
tas
verke.
nazios
draugystes
pranesza,
kalbėjęs prie altoriaus pradžio
tojei apreiszke moterei kad
iszgama, kuris užklupo ant
ko.
stoja ne žmoniszkas apsiejimas
Philadelphia, Pa.— Padū merginos mierije snbjaurinimo jįg tos draugystes vyru Gimna josios vyras tik pagyvens kė vyktu.
je
misziu
ministrantura
(ežio

Suspenduoti už nemokejima
Leonas Katela. su taisės žvereleis. Ir teip, lai
zija telsziuose nuo apszvietimo lės valandas, Sajliliniene apsi
kins isz piktumo, nog kudyo kada toji gynėsi likos per
pagal nauja konstitucija bet mis dienomis gauti laika prie
kais reikalauji nog arklio dau
ministerijos
gavo
mokiniams
kio
verksmo,
burdingieris
Pas
rėdė iu puikiauses szlebes, apApie procesijas.
jin nudurta.
mokėjo pagal sena konstituci misziu patarnauti ne visada
kvele Serranas, būdamas ant
tMses, Teip kad dabar moki- malavojo veidą ir kojas raudo Gubernatorius iszleido insa- giau ne kaip jie pajėgė, liepeja nuo suspendavimo nepaliuo pasiseka), skubinkis ant var
300
pasiliko
be
pastogesi ii -pabengė sze gimnazija, na kvarba, atsigulė szale savo kyma, kuriuo draudžiama ka si jiam traukt dideles snnkiniburdo pas Mrs. Filomena Atti
suoti ik prasidės svarstymai gonų, kad kunigui užgiedojus
gal pastoti universitetan teip— vyro ant laužo aplaistyto su taliku procesijoms eiti Vil bes arba bėgt teip greit rodos
zo
po
No.
533
Carpenter
uli.
Miestelije
Devinuosia,
ne
link gerumo konstitucijos: “Gloria” jau užtu dūdos. [Ge
pagriebė verkenti kudyki pris toli Kobiniaus, gubernijoi gro pat, kaip ir mokiniai valdisz- gazu ir pati uždege— pakol niun be vyriausybes, leidimo kad ne žvėris, arba kaip gari
jeigu konstitucija atmes visai, rai nors, kad vargonai varoma
paude prie krutinės, jog net dzenskoi pakylo ugnis kriksz- kuju gimnazijų. Dabar galima spėjo kas pribūti in pagialba neezioti netikybimus ženklus, ne maszina be jokios givasties.
arba ja daugume vietų taisys, elektriką; szitap gi reiketudar
O tegul tik ne stenge arba tik
sulaužė szonkaulus, o kada ku czioniszkoje ligonbuteje. Keli pastoti I, II, III, IV ir V motere sude drauge su savo ne bažnytines veluvas ir t. t.
paežiam
ir
dumti,
ir
dūduoti.
bun tada visi suspenduoti atpasiprieszina
tada musza var
Pabaigei vargonavęs, eik vėl dykis isz skausmo sukliko da ligoniai sudege ant smert. klesan. Kvotimai prasidės 26 vyru.
Panaszu insakyma iszleido
liuosuoti nuo suspendavimo.
ginga
žvėreli
su botagais per
dienoje
gegužes
m.
sziu
1911
daugiau,
reže
ypa,
su
kumszUgnis
prasiplatino
in
vidų
ir Varszavos jeneral guberna akis, kojes—ir kur tiktai pasi
Prezidentas Damijonaitis su zakristijonauti. Per diena pri
cze kudykiui in veidą ir už miešti kur sudege suvirszum m.
reikė
ko
kunigui,
esi
jo
tarnas:
torius.
Darbas paikszo.
taiko—arba dure su pentinais.
advokatu Bradczuliu isz seimo
smaugė.
in 200 mediniu namu su visais
Žiemos laike kiek tai sikiu atbūdami neužganedyti kad eina eik, važiuok, atlikinėk kunigo
Garsingi ėdikai.
Kaime Lipinuosia Lenkijoj,
Ratuyczia.
Žudintojas metes kudyki ant intaisimais.
Suvirszum 300
reikalus
ir
laikyk
sau
didele
sitaiko
jog vargingas tas givune po jn norui, labai rustinasi,
Riminis Klandiuszas Albi 23 metu senumo paikszas sū
(Traku ap.). Neravu sodžiu lelis suszales arba nuvargęs
lovos, apmalszinejo motina ir szeimynu pasiliko be pastoges
Damijonaitis tarpe sesijų pa- garbe, kad duoda tau juos at
nūs
kaimuoezio
J.
Matejo
kir

nus suvalginejo ant vieno syrje 1 gegužes (sen. kai.) kilo stovi kėlės adinas lauke be jo
du kitu vaikus su kumsztemis. — daugiause židu.
szokes suszuko, kad jisai visa likinėti. Esmi tai-gi mokyto
kio, kaip apraszo: 500 figų, timu kirviu pažeido mirtinai gaisras. Pradėjo degti, žmo kio apdangalo.
Ant
riksmo
subėgo
kaimynai
I’rova apie knn. Oginskio 100 pycziu, 10 melonu, 20 sva savo moezeka, užmusze mie nėms iszejus bažnyczion. Pa Ant galo nuveda in smirdan
Seimą sustabdyses: advokatas jas, mokinu vaikus katekizmo,
ir palicije nes žudintojas prainilionus užsibaigė.
Bradczulis teip-gi paszokes isz rengiu prie pirmutines iszparu vinuogiu ir 100 tilviku ganti vigeje kudyki, po tam kol žmones parbėgo isz bažny- tia tvarta, kur nevos gauna atsiszalino.
krėslo suszuko kad jeigu sei žinties. Algos gaunu 35 dole
Petersburgas.— Nepapras (paukszcziu); ciesoris Vokieti užlipęs ant stogo uždege. Ka czios ir pakol davė žinia ug silset ir szviežio oro gaut, nes
mas atmes nauja advokatu su- rius iu menesi, isz kuriu, už
ta ir ilga prova dvileka ypatų, jos Maksimilijonas suvalgine da kaimynai subėgo gesint niagesiams, viskas ugnyje su- ne atsimena ant to jog ir givumaisziota konstitucija tai ka- simokėjus už narna, kurą, val Visa szeiinyna sukapota. terp tu du kuningaikszczei, jo per diena 40 svaru mėsos ir ugni, paikszas pažeido kirviu pleszkejo: gyvuliai, pinigai ir lis nori tokio paties oro kaipo
Portland Ora.— Visa szei- pulkauninkas, kuningas ir du ižgerinejo viedra drūto vino du kaimuoezius ir net tik tada t. t. Vienu tik gyvenamu trior ir žmogus. Per tai tiek jau
sierius turis pilna tiesa visus gi ir drapana, taip maža-kas
arkliu patrotina savo sveikata
lieka,
kad
apsirgus
reiktu
eiti
myna vardu Hill, likos iszka- advokatai, kurie susitarė už ir ne pasigerinejo Pasavę gy jin suėmė ir nugabeno in Bil- bu sudege apie 35.
pinigus pasilaikyt, nes sako
o ypacz jagu yra szlektas pain
pavargėliu
namus?...
Var

Susivienyjimas buses be kons
kinkimas ir negeras apsieimas
pota per nežinomus žudinto- griebti milionus mirusio kun. veno 1770 metu) nekokis Vol goraja.
Gaisro
priežastis
papirosai.
su arkliu.
titucijos. Vaigi czetvergo sesi gas, brolau! Dažnai pats save jus. Tėvas, motina ir du vai Oginskio pasibaigė praejta nikei’, kuris, pietuidavo' par
Vaikai
sulipė
ant
tvarto,
eme
jose beviaik nieko svarbesnio nesikeneziu, kad Dievo nebiketverga.
penkes adynas, o suvalginejo
Puiki procesije.
rūkyti
ir
uždege.
Dieve
apsau

kai
buvo
baisei
sukapotais
joeziau, sau gala pasidarycziau
Dabar Amerikoje.
nėra.
Kapitonas Dimitras Liniars- ant dienos du versziu ir valgy
Madridas (Iszpanijoje). Szv. gok nuo tokiu nelaimiu!
kaip rodos kirviu. Palicije
kad
ne
butu
geda,
pas
tėvus
in
Moters
auza klynija.
Seimas iszsirodo labai tiuksz
kis likos nubaustas ant dvieju damas ižgerinejo prie kožno Sakramento garbintoju Komi
Motina boisui szuszius auna.
mingas, kas žin ar apsieises Lietuva griszcziau. Neik, bro jeszko pedsakio žudintoju.
metu in kalėjimą o likusie pa- verszio po 20 kvortų vino o ne tetas rengia labai didele proce Vyras tiek ne prijaueze
be palicijos, viskas verda kaip lau in Amerika, apsigausi.
Mergos kendes kremta arba
trotino visas savo žemiszkas pasigerinejo. Buvo sveikas sija kuri eis per sostine. Gat
puode.
Ten gera, kur mus nėr...”
Vela inusztine straikieriu tiesas ir titulus.
cziungum
valgo.
kiek
motere.
kaip krienas, o kas labiause vių iszpuoszimui jau surinkta
Seimas szios nedėlios dieno
Cleveland, Ohio.— Szimtas
Mere
keiksa
kepa.
Liniarskis
su
savo
patėviu
jog ne buvo riebus.
daug auku. Tarp kitu, kara
se vargei užsibaigsAplaikem kelis numanus palicijantu užklupo ant strai
Keide diszius vaszina.
Vienas vyras iszleido savo
padirbo
paskuti
testamenta
ku
Tame
laike
turėjo
jisai
soliaus
gimine
davė
10
tukst.
Tiek tai turime isz seimo ži naujo laikrasztelio po vardu kieriu kurie nedaleido skebus
Maike balione valgo.
riame nevos mirusis Orginskas dauninka Hgkle, tai tas nie franku, Iszpanijos Bankas —5 paeziule in sziltus vandenius
nių, toliaus dažinosime dau “Upelis Ramybes” pavidale
prie darbo. Vienas isz strai paliko visa savo turtą, bet apDžiovui bolione iszlekus už
ginus.
kados ne buvo sotus, jog tukst. vienas turtuolis — 1 kur linksmai laika leido....
knygutes. Iszleidže jin kolieka kieriu likos perszautas o apie
Vyras džiaugdamasis jog pati sidegė.
gavista iszsidave.
turėjo rytie akmenis. Grafas tukst. franku.
Vincas Matukaitis, 894 Bank dvideszimts pažeido.
Piteris pikezeri traukia.
ne namie gyvena sau kaip jau
15 d. gegužio m. Peterbur Dierzheim, pabaigoja XVIII
Kad nebūtu pravesta kelio
Street. Waterbury, Conn. Yra
Suvirszum 600 vyru ir mo ge prasidėjo byla delei kunin- amžio suvalginejo kasdien pie
Mame kepe torke ant czinikis, o žinoma, jog pati apie
Amerikon, tai ne tiek nei bėg
Imlomios skaitlines.
leidžemas paramui žmogui ko- terių susirinko prie dirbtuves
tai nežinojo. Moterei da norė kendei.
gaikszczio Oginskio turtu pa tus, kiek keturiem vyram rei
tu. Dabar-gi, tiek ten tebera
liekai kuris ne valdo puses sa
Neseniai surinkta žinios, josi daugiau būtie sziltuose van
kėjo, ir da tankei po tokiu pie
Džianas mainose propsus
savųjų, kad jaunimas važiuoja vo kūno ir važinėja ant trijų Printz Biedermann & Co., prie likimo. Kaltinamas yra D. tu, tuojaus nesitraukdamas no
kad
Europoje yra 465 tukst. deniuose, raszo, pas vira;
West
25
ulyczios
laike
kada
stato.
Vonlialiarskis, kuris su pa- stalo, “pasitaisinejo” ir suval
užmarin, tarytum, szvecziuosratu, be vilties pasveikimo lig ketino apleist fabriką skebsai.
Ene nuėjo pirkt pieno ir
“Milemas paeziuli!— man
gelba dar 9 žmonių, tarpe ku gydavo tiek kiek du vyrai ne 451 mokykla: jose mokytojauna. Vaikinas nori pamatysi,
grabui. Preke ant metu 50 Kas tokis mete plita terp strai
na 1 milijonas 119 tukstaneziu czion gerai, ir jaueziuosiu kas praszo,. kad duotu “gud meriu
yra
ir
vienas
kunigas,
pa

stengdavo suvalgyt.
kaip žmones kitur gyvena:—
centu, iszejna kas menesis.
413 mokytoju. Tas mokyklas dien geriau. Noretau czion da žer.”
kieriu ir musztine prasidėjo. sidarė sau rasztus, pagal ku
ot, sako, užaugau ežia irj pasė
lanko 45į milijono vaiku, Vie dvi nedeles ilgiau usztrukt,
Aplinkinėje
likos
iszkulti
visi
Stenlis rakus isz gengves
Vabalai
blizganti.
riuos visi turtai, pavarde ir
siu nieko gero nematęs. Amenam mokytojui iszeina 45 mo tai prisiunsk man da 20 dole- lioduoja ant karo.
langai
su
akmenais,
plitoms
ir
Pietiniam
Amerike
yra
sztagerbas
po
kun.
Oginskio
mir

rikoj'pamatysiu svieto, isz.mokSziupinis.
kuceis.
Stepas bizni varo.
ties turi pereiti in jo valdymą. mas vabalu, kurie teip drūta kiniai. Rusijoje, sulig apyskai ru. ”
siu darbu, parvažiavęs busiu
tos,
darbuojasi
195
tukst.
mo

* Suvienitos Walstijos laike
Tonis
runija in bekauze.
Pats
no
džiaugsmo
net
paszviesa
ižduoda,
jog
gali
nak

Tacziaus neteisingumas rasztu
gudresnis...
Vokietijoje—1 168 szoko, jog da sau palėbaus
vainos su Iszpanije iszmokejo Garsinga “Carrie Nation” iszkilo eikszten ir visi 9 žmo ties laike prie tos szviesos skai kytoju,
Vyras presą mina.
Kitais važiuoja dėlto, kad
in 3 milijonus doleriu usz tele
Leberys dumpuoja szleitus.
numirė.
nes, kuriuos Vonlialiarskis su tyt. Indijonai eidami inkelio- tukst., Anglijoje— 177 tukst. jaunikiszkai, atraszi paezei:
negali sutikti su namiszkiais:
500 mokytoju. Rosijoje vienas
grafines prietaisas.
Kits aistuoja keti.
“
Milema
mano
duszele!
—
ne
vakare
prisirisza
toki
vaba

papirkimu
prikalbėjo
pasiraLeavenworth,
Kan,
—
Po
vi
tėvais, broliais, giminėmis.
mokytojas atsieina 644 gyven Labai man nuobodu be tavęs
Mame szaukia: “Pape, paslėli
prie
apsiavimo,
idant
ži

szyti
ir
liudyti
už
jin,
dabar
sa
Amerika
lengviau
atsidus
Yra tokiu, kurie bėga Ame
* Viena maszina iszdirba
tojams,
Vokietijoje
—
361,
An

vingyk
vaika”.
nes
jagu
tau
teip
szilti
vande
rikon negalėdami pasiekti tė ant nedelos lį milijonu adatų. visi pardavinejai svaiginanezei patraukti atsakomybėn. Tar bintu kaip žiburis, moteres
glijoje —234.
Ji
pirko
karpetus in auza.
nei
sveikatai
tinka,
tai
norin

pe
liudytoju
yra
daug
augszprie
tosios
paezios
szviesos
vi

gėrimu,
nes
juju
nevidonka
vynėj to, ko trokszta. Imkime,
Nemokancziu, skaityti An gai tau pavėlinu liktie da ne
Kur mergaites dresiuke ir
* Verte vajaunu laivu Su- Carrie, kuri tiek sulaužė kar- tu ypatų ir keletas kataliku sokius darbus vakarais atlieki
sūnūs nori būti mokytojas,
glijoj tarp 1 tukst., yra 10 dvi, nes ketures nedeles ir pri- kotuks? Eik in sztora. Runyk
vargonininkas, amatninkas:’te- vienitose Valstijose isznesza czemu su savo kirvuku randa vyskupu, pralotu ir patsai ar- neje. Patogos kreolaites nosasi grabe, o josios sustingias ku civyskupas. Mat pirmiaus Von los kubos dabina savo juodus žmonių, Vokietijoje —3, Pran siuneziu tau 40 doleriu o ne in jarda.
vas-gi sako:— tu busi ūkinin ant $82,395,193.
elizijoje— 40, Belgijoje 20— 20.”
Na, brangiejie Lietuvos lie
nas neatsikels daugiau baugin lialiarskis mėgino prikalbėti plaukus su taiseis žibanteis va
kas, kuningas ir taip toliau.
Austrijoje
—
257,
Italijoje
—
*
Septinios
ypatos
ant
kožtuviai,
ar suprantat ka nors
E,
nebagelis,
pabludo
tame,
vyskupą
Girtauta
ir
kanauninbaleleis,
isz
kuriu
vieni
žiba
ti ponus saluninkus. NebaszJaunas vaikinas iszpradžiu
15, Rusijoje gi net 617.
ba pati aplaikius taje gromata isz tu žodžiu ? Nieko nesupran
aiszkina tėvui, jog dėlto tai ir no 10,000 gyventoju Suvieny ninke turėjo 66 metus senumo. ka Prapuolani, kad jie pagel raudonai, kiti melsvai arba ža
suprato po kam svaras kvara- tat. K a daryt? Atvažiuosit in
to jisai nenorit likti [tuo, kuo tose Valdibose pripuola nebi- Josios pirmutinis vyras buvo bėtu užmanytam jo veikalui lei. Indijose vakarinėse augi
bu, tuojaus liepi daigtus sudės Amerika, pagyvensi! viena
liu.
Džuinauž
ka
žadėjo
duoti
250
tuksna
kletkose
žibanezius
vabaledydelu
girtuoklu
ir
pragerda

tėvas ji matyti norėtu, negalies
sanvaite ir pats teip kalbėsit,
Pranykusi isz Mandžurijos, tinetircu! namon!
* New Yorke yra 1,805,880 vo viską, kada numirė, Carrie taneziu Kauno seminarijos lus, maitina juosus su sivais
tiesiog. Pagalios, negalėdamas
krimsit kaip leda, kitaip....
O-gi
puikei
namie,
usztiko
ima
rodyties
toliau,
būtent
jau
Tacziaus vyskupas isz cukrines lendres, ir vaka
tėvu perszneketi, susiranda ypatų kurie turi pasideja pi pradėjo važiuot po Amerika naudai.
drovesites
isztart.—
ir
vyrui
be
sziltu
vandeniu
pasirodė
Javos
saloje
(Pietų
rais
ne
reikalauja
kitokio
žibu
Girtautas
pabijojo
ir
atsisakė
ir
isz
piktumo
daužyt
karezevaikinas prieteliu Amerikoj; ningus banke, o ant kožnos
“Dilgeles.”
buvo karszta.
Azijoje).
nuo visko.
rio.
mas.
szie atsiunezia szif karte; va ypatos isznesza po $424,69.
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ISZ AMERIKOS.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

ISZ VISUSZALIU. Akivos Žinios isz Lietuvos.

Tik Ant Tnimpo Laite

Ėjo tei[> sau Antanukas
a-zlu mes dienas, paskutine
diena jau kenti-jo bada, ba i
luono-i ir surelo, ir piningu
p itruko. kad sztai paskutine
diena pareg.ijo boksztus pui
kaus miesto Lublino. Nes jau
pradėjo temt, ne galėjo ineitiVienam kaime Dzukijo, da
Meto “Linksma Valanda” labai
uet in ne pažįstama vieta vidubaudževos laikuose giveno
naktije, kur nieko ne pažino
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
Andrius Szakutis; 'o kad pats
jo, pamislino pernakvot mažo
buvo doras ir geras gaspadoris
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 6(5 Trumpesniu
je kari zemeleje prie miesto, o
tai ir paczia turėjo darbszia ir
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
suva'irias paskutini szuioteli
dora, už tai buvo turtingesnių
duonos,
kuris
da
jiam
pasiliko
Žineles.
42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
už kitus fgaspadorius. Milejo
atsiguli
ir
užmigo.
Anksti
ka
jin dvarponis ir labai jiam ti
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
da pradėjo zvanit bažnieziose,
kėjo, ba siuntinėjo jin su ki
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus,
ireitinejo Antanai in miestą
tais kaipo dažiuretoju, liepda
paimtas baime regedalnas ant
vo atimt piningus no ko prigu
augsztu muru, daugi ics žmo
lėjo. o tankei ir in miestą nunių sukinę jeneziusius ant ulisiuntinejo,kad užmokėt padotcziu ėjo teip drebėdamas, pla
ku in banka. Niekados And
ki jiam ba'mingai szirdis pil
rius ne prasižengė savo ponui,
nos
akės aszarii stovėjo: antga
Eliute
nog
Miko
gromata
aplaike,
ba milejo Dieva, o ir džiaugė
Nusipirkite o Nesigailėsite.
10 apkvaititas kliksmu ir barsz
Kurisjbuna net Najorke,
si, jog jiam ponas tikėjo; ga
kejimu vežimu ir karietų, pasi
Prasze idant pas jin pribūtu,
lėjo kožnam drasei pažiūrėt in
juto
besantis ant vienos uliezios
Kėlės
dienas
tenais
pavieszintu.
Szventas Petras
Isznaikinimas uodu.
Ilgos Istorijos.
akės, ar tai ponui, ar akanoVisi ant Lietuviu
— Kur Mikas?
ties bažnieze, in kuria ineitine
mui, ar kaimini!, o tas tai yra
Raganos
augitine
Kožna« žino, jog uodai praplatina visokes ligas— jago
jo
žmonis
ir
jisai
su
jeis
inejo.
Atsitikimas
Lietnvio
Varszave
Persiskirimas.
didžiause laime ant svieto, o
ne bus uodu ne bus ligų, ir tame mierije juosius naikina vino ir lazda peri kaili ? Sugrįžk Inejas in bažnieze, pamati kuRūtos daina
ne tas, jagu gerai pavalgome, bostroms, kliki motere ant viro
s ir. Pirmutinis paveikslas paroda uodo adata su kuria perdu Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
kuris tankei pagundintas in pas ija ir sėdėk, o asz sau ej ninga prie altoriaus ir stebu
gerai iszsimiegam o ir kad žiū
Apie jaunikaiczius
ria km a ir iuleidže trucizna: antras jojo sparnas o treczes Kuningaiksztis
Ponas Storasta ir Velkes Boruta
klinga abroza Motinos Dievo, perst. to milžiniszka uodą kuris platina malnrija.
Tikri szirdies jausmai
rime ant maiszu piningu, už piktumą, musze vaikus nekal su.
Motiejus Murma
cziause.
Atėjo
ant
galo
prie
Jau
buvo
gerai
isz
piet,
pri

Lietuvio kelone ir gailestis
usztaritojos
pavargelu
vaikeli!
kuriuos galime pirkt visus
Istorijų apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
to, jog Andrius pradėjo begkt buvo du brolei prie dvieju ke buvo atidengtas apie kuri dauTen viena bobele atsirado, Bodaųniko sunu
svietinius lustus o ir dangaus
Nekirstas rėžis
<ierata, Jonas Degutis
Mano turtai
Badai su prie] a i d linais gyveno, Jurgis
karaliste ir duszios ižganima. isz namu, o kur? in [karczema, lu: vienas po deszinei, kitas gibi žvakių žibėjo. Apkvaitias
durnelis
ir žemcziugas
Vyras tosios nelabos ir vaiku Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Gaidis
Taji ramuma ir tikumą, ka tu o kada ižgerias viena ir antra po kairei, o vidurije stovėjo tuom regėjimu Antanukas puo
Pasza ūkimas
stikleli,
užmirszinejo
apie
na

križius.
Abudu
brolei
priėjo
Rustibe
11
ant
kėlu
ir
per
ciela
Misze
iszsižadejo,
rėjo Andrius, ant kart likos
Tuszczes dvaras
Matita arba regeta
Daugiau jau su jaja gyventi Baime per tris naktis
parmainiti ant didelo rupesczio minius barnius ir ergelus, pra prie križiaus, Antanėlis atsi verkdamas meldėsi szirdingai,
Daina
dėjo
kas
diena
teip
darit
ir
kas
klaupi
ir
pasimeldi
kaip
galė

nuolatos kalbėdamas:
negalėjo.
ir gaileszczio, ba numirė pati,
Gudri motere
Atsiliktas pjovikas
kartas
daugiau
gert
ne
tiktai
jo,
davi
dvileki
žilam
ubage
— O! Motina geriausia gel
1 )aina sakalėlio
kuri jiam paliko du sūnūs dviDabar vaikuczei nuogi ir ba
Simukas ir Magduti
Tututis ir peleda
nukus, jau po deszimts metu diena, nes ir nakti karczemoje lui ka sėdėjo prie križiaus gie bėk mane, gelbek, ir gelbėk
da keneze,
Žvirblei
Ežis
ir Katinas
turinczius. Dideli tai buvo del ir jau pradėjo rnuszt paczia dojo szventas giesmes ir gurbe mano broli Griguti, kur jisai
Bite, uodas ir liepa
Verke ir duonos valgyt mel
Trumpos Istorijos.
Atsiminimai
jio nelaime, ba ne teko geros teip jog ne siki visi subėgo žiu lūs pini isz karklu, Grigas—gi ten buna.
dže,
ret
kaip
abudu
laikėsi
už
plan
Skruzdės ir szirsze
sėdo
pavesije
po
medžiu
ir
vai
Ir
matomai,
Motina
Szven
ir darbszios moteres, ne trukus
Taji nelaba per naktis stovi Milaszirdistes nagrada
Maniemsiems
ku ir po ulicze vadžiojosi klik gi duona su suriu.
cziause. tu isz szirdies žodžiu
vienok pamislino apie kita.
Gandras
prie baro,
Iszmintingas mužikas
— Katruo eisiva kelti? pa iszklausi, ba po miszei Anta
.Jonas Zižka
— Ar tai teisibe,— paklau danu: ne leisiu bestije, _užmuIsz to sau nieko ne daro.
Rūteles, jau senei kometa praDaina
klausi Antanas brolo, kada sil nukas iszejo isz bažniezios sma
sė karta f poni Andriaus, jog sziu ir t. t.
Vi-iems tik sarmata daro
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Szitai
in
ka
atvedi
griežle
sejosi
ir
rengėsi
ejtie
tolaus.
gesnis, dairėsi drasei, ir kada Bet ne kuriems da ir szendien
Daina
pacziuojesi?
Ka jieje tenais iszdaro
Psalme
pati isz geriausio vyro. Jau — Asz ejsu szituom,— tari stojo szale bažniezios, kad ap— Teisibe" poniute.
O tu begedi viską ant jios Netikėta genulejiste
tas isz galvos ne iszejo,
Skundas dukreles
' — O bijok Dievo,— tarė Andrius likosi no žmonių pa Grigas rodidamas kele po kai sidairit, in katra szale eitie ko Ejna po užkaborius josios jesz
Givenimas doro žmogaus
Dainele
poni,— teip turejei dora mo- niekintas ir jau ne galėjoj dra- rei, kuris buvo ne ligus ir in kia tai motere miestiszkai pasi
Per dienas pats ne ėdi,
.
koti,
rėdžius, szviesioje skepetoje, Su žalablekais per naktis da In mainas kaip szuo basas ejni;
tere ir jau teip gre:t užmirszai? sei žiūrėt jiemis in akis, mie kitimus vedi.
O asz jio—jam kalta
O asz eisu szituom vieszke- su czepczium ant galvos dau— O ka darit,— atsake got ne galėjo, ba savžine grau
1 )ainele
Ne turi ne surdoto ant kupros. Mokink tingini ne lazda nes badu
boti;
Kupcziaus laime ir nelaime
1 Jainele
Andrius,— kad ne yra kam ži, jog teip susigivulavo ir už- lu suvažinėtu, kuruom visi gelu kaspinu apkarstitu, paė
Ne kepures ant galvos.
O tai muso lietuvaites,
Nusiszipsi
)jimas
Malda
darbininko
mirszo
apie
Dieva.
žmonis
kelauje.
mus
už
rankos
vaikineli
pa

namieje triustis, ne iszskalpt
O tu antras seni,
Neiszmanos mergaites.
Jasezultas
AKIVOS
ŽINELES
Biednas
Antanukas
ir
Gri— Tai ejkie sau, o asz ejsu klausi:
drapanų.
Besarmates, besmegeni,
Ana vakara szale tvarto ėjau
Kaip su savim gi vena pikta pora ir
gutis
prikenti
no
mocziakos
la
Ko tu vaikineli teip verkei
szituom. Ir paszokias leidosi
— Tai tas nelaime,— tarė
kaip privalo giventi
Vaikus ir paczia lietuvoi turi. • Petras Szaporas
Mat, žinueziu sznipinejau,
Kaip žmones apie paukszczius mena
poni,— jog del tu drapanų tu biause; muszi juostis ir badu tekinas in krūmus ne paiseda bažnyczioje?
Ant Maple uliezaites pasukau, Ant juju verksmu ne žiuri.
Meile ir budai terp septiniu tautu
(Toliaus bus.)
ri pacziuotis o ar tu gerai te marino nemilaszirdingai, teip, mas ant szaukimo Antano ku
Ir nog dyvu net nusistebėjau Pati su vaikais gromata atlei
Trumpi pamokinimai
jog
dažinojus
dvaro
poni,
lie

ris norėjo jin vijt, ir net nebaKaip apsieiti sergant antakiu
mini, kokia imsi sau už paczia
dže,
Sztai lietuvaite su žalablekiu
Kas reikalinga sveikatai
o jagu bus kokia griežle del pė ateitinet in dvara valgit ar gebs pailso bėgdamas smiltinu
Su aszaromis pagialbos tave
stovėjo,
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
tavias o ir del vaiku, tai kas ba kai minai tiemis vargsziams puoli ant žemes, o nedoras bro
meldže,
Kaip pažinti arklo metus
Manes suvis nesitikėjo,
z\pie Didėja Petniczia ir medžius
Ar yra liga kaltūnas?
tada bus? Sztai musz biednus davinėjo priglauda pas save. lelis nubėgo ir iszniko. MatiSu vaikuczels bada keneze, Viernas tarnas
O-gi raaiteles net suklikau
Dideles
pjuvines ant svieto
O viena karta žiemos laike damas tai ubagėlis, nuėjo pas
sieratelus, o butu labai gaila
Nog kaimynu valgyt meldže.
In szali paszokau.
Sugedimas viduriu pas kūdikius
1
)ebeselis
Persekiojimas spaudos
patogu vaikinuku.... ir net po ir pusnies, indukus moczeka verkenti vaikinuka ir iszklauTas vyruezei ne gerai,
Paregeja mane szoko kaip
Lape, vilkas ir blusa
Biskutis apie moteres
ant juodvieju iszvari ant nak sinejas apie viską, tari:
ni apsiverke.
Apie bajme
Susipraskyt gerai,
isz karszto vandens,
Kaip butu Cbristusa iszluosave no
Pirszlej
ties
laukan
ir
baigenczius
Viena
mergaite
girdėdama
— Antanukas kaip Anta
— Nesigailėk nedorelaus,
židu
Zalablekis atsimusze in kai Ir tu motin, gerai susiprask!, Vandens laszelo kelones
Isz bobiszku knygų
nukas,— atsake Andrius, tai szalt usztiko kaiminas, paeini kuris teip tave surūpino ejkie žmones kalbant apie jauna me
In akis vyrams ueliski,
myno langa, bens,
Su maskomis pleszikai
Laime
darbszus ir glamonus vaikas, in grincze ir vos atgaivino tu szituom tiesiu kelti, ba ge- nuli, užklapse isz žingeidumo:
Turėjai giara vyra, kuris tave
Kelis stiklus iszkule,
Užtrucintos dovanos
Numiri
ant
galo
Andrius
stai

Kas
pasidarė
su
senu
menu

Rodos
del geru gaspadiniu
nes Grigas, dauggali poniute,
pamėtė,
riauses tiesus kėlės, mano vai
Net susimusze makaule.
Moterių budai
tai nieko giaro; nebaezninke ga smerte, isz girtavimo: tada keli, laikikis tiesaus keloneje liu?
Lietuvaite tai tuo pažinau,
Norints ilgai jau nog tavęs
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
Indi jonu pasaka
pasigailejas Petras, artimiau- gyvenimo, o nuves tave in ge — Jis numirė isz džiovos,— Nes josios szlebe pažinojau,
jin iszpaikino.
kente,
1 ntekme valgio ant balso
Tėvas
ir
tris
jio
sūnūs
Ar cukoris kenke dantim?
atsake jai senas vyras.
— Oj, tai ne gerai, kas gla- ses kaiminas nebaszninko ant ra vieta in laime.
Melski Dievo atlaidos,
Varda josios žinau,
Pervirszinis naudojimas druskos
— Tai didele nelaime! Tu
moni vaikus, tai del jiu virve biednu vaikinelu, ba jau mo
O vela tavo vyra tau atyduos.
Ant kito laiko palikau;
Tikėjimas Kiniszkas
Ir geras ubagėlis nuvedi
Trijų bud u moteres
czeka
kaip
norėjo,
teip
su
si
erėsime
nakczia
tamsumoje
bal
ant kaklo veje;— o su kuomJago ne pasitaisis,
Tai dėjosi Malianojui,
Geras spasabas
Antanėli ant tiesaus kelo apso
Abramkes pavojus
Sriuba isz duonos su vaiseis
ratukais dare.
gi pacziuojesi?
Tai perkūnas ir tave patai- Maži musu kankintojoj
Prie tvartu rojui.
dinta medžeis. Ejkie, ejkie, dytis.
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
G mIras barzdaskutis
— Klausikite, vaikelei,— ta teip, mano kūdiki, tiesok, o da
— U-gi su Barbora, dukte*
#
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
NAMINIS
DAKTARAS.
Apskundė
vienas
kita
in
ri in vaikus,— cze ne turite eisi in dideli miestą kur gyve
reBlažiu.
Vienam vaikinei ui atsitiko,
Kaip maskolijo renka vaita
Del ausu
Kaip
pasidarė
Pejpu
ažeras
ko būtie su taje prakeikta, na geri žmonis, tenais tave suda užtai jog jam pasakė esi
* — Oj, oj, paszauke poni,— jau
,
Kad Daytone ne i'gai užsi
Kaip skanduoji atgaivinti
Su kupriuku atsitikimaj
kvailas kaip tabakierka.
Kaklo skaudėjimas
juk tai josios motina ir tėvas kada jau judviejiu tėvelis guli Dievas neapleis.
liko,
Turreniuszas
Ta pažeminimą girdėjo na
dideli girtuoklei, jije baisei žemeje— eikita in svietą jeszPuiki Antano rodą del vaidijanezios
Paveikslu
bizni
pradėjo,
Ir nuėjo Antanukas palai
poros
pikta, ne paguodoje tėvo ir kot duonos, o ijaje czion pali- mintas per senuką graudžei mu gaspadorius.
Del noses
Nes jojo greitai iszsižadęjo.
Kaip ruski popai apsieina su
Ant nuszalditu sunariu
Paszauktas in suda už liumotinos, tai tuom patim ir Die kitia tegul Dievas ant ijosos versdamas, teip jiam buvo
Tuojaus po Kalėdų, priesz
parapijonais
Szlapioji dedervine
diutoja tarė:— Asz negaliu
vo nesibijo ir savo viro ne mi- tsavo rustibe iszvercze jųdvie gaila ne giaro brolo.
Giduoles no sausgėlos
Naujus Metus,
Sausoji dedervine
“LIETUVISZKAS
Puikus nevidonas
jų skriauda.
les.
Priesz baltlige
— O Dieve, mano Dieve,— būti liudintojum tame dalyke Vaikinelis inkliuvo in blogus
| Naudingas priklodas
Nuomirulis
PASAKORIS” ' Szuo atkerszintojum
Dora pati petro Magnieta, kalbėjo in save, kadai asz jin nes tabokos neuostau dėlto ne
Pacziuojentis mano brangus
nagus.
:arba:galiu
žinoti
ar
tabakierka
Smertis
Nerimo
turi žiūrėt, ne tiktai ant mer pasiuvo jiems ant kelio audinį pamatisu!.... ir aszaros Auta
In viena mergica insimilejo.
Surinkimas visokiu Pasakų isz
, Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
visokiu Liežuviu.
gos, nes ir ant josios tėvo ir nius kitelukus, o’ Petras davė nukui plauki per veidelus kvaila ar kas tabakierkoje
Su jaja apsivest žadėjo.
Juokingas apsakimas
yra.
motinos. Ba jagu kūdikis no po du auksinus ant kelio kal kaip upelei.
Pabuczevimas kūdikio
414 Puslapiu; 5Ąx7į Coliu Djdumo.
Per kėlės nedelias linksmai
Užkietėjimas viduriu
.lankelis Puee
Tclpasi sekanezios Istorijos:
mažumos ant girtavimo ir vai bėdamas:
vaikszcziojo,
Gėlimas dantų
Kaip bagoezius pateko in pekla
Jonas karalaitis, pauksztis ir
Plaucziu uždegimas
dus namieje, taipjau gero ne
Aluti gere su jaja tanciavojo,
Kitras čigonas
— Duocze jum vaikelei dau
vilkas.
Ramatizmas
Netikus papūga
gali tikėtis?
Iszminties pilnas? tasai intigiau nes ne turiu ir tai pasku
Paikszas Jonukas, arkliukas
Ne trukus po tuom apsipa- tinius atiduodu. Ant iszeituviu
DAINOS IR EILES.
ligintas,
antuite ka auksinius kiauszinius
Jago kojos prakaituoja
cziavo Andrius ir Barbora, ap- davi
,
Pakliuvo tuojaus in ne doras
jiems po giara kampa
Lietuvos grožibe
Karalaite paversta in varle.
eme gaspadinista. Buvo ir duonos ir sūrio in krepsziukus
rankas.
Trūkimas ranku
Žiemos laikas
Karalaite stebukl-merge.
szikszti, toje grinczeleja, ka kurios turėjo ant pecziu uszsiKaip tik mergina pažino,
Plauku auginimas
Pritinant
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Tuojaus ir prie jio prisika
vieszpatavo tikumas, dabar kabinia.
Dantis
czistai užlaikiti
14\bora
Netikėtas karalaitis.
bino,
kliksmai ir plūdimai, jog net
Akis
Antanukas ir Grigutis turė
Remuneles vainikėlis.
Galvos skaudėjimas
Dabartės puikybe suvis prasienos braszka ir laime And jo tada po vienuolika meta ir
Velnes ir mužikas.
.Atgriebt nusinuodinusi
niko,
riaus nubėgo kaip žvirblis iž- buvo kaipo dvinukai suvis in
Szamas vaiku burnelėje
Melagis.
Jojo intiligentumas iszniko;
baiditas isz .po palepio. Ne ,save panaszus: tiktai galėjo
Kirmėlės viduriuose
Giliukningas zbrajus.
Lietuviu būdas ir paproczei
Pradūrimas voties
Smarkus galvi ežius,
buvo name štoko, ba Barbora pažint ant juodu apgamėli! ku
Zerkolas.
-'enos ronos
Pasiliko kaip beproezius.
Gudras Žalnierius.
ne geri, pribuvo szio ir to, o ir riuos turėjo; Antanas apie deDžiova arba sukatos
Melage
pati.
Pavasaris
Kaip
gidinti plaucziu uždegimą
Gyrėsi mokslu, kuri smarkei
piningo in skrine, ba už surius szinia aki, o Grigas apie kairia
Paikas Jonas.
Krauju sulaikiti
pažino,
sviesta, audima eme puikius vėlaus da Grigas aplaiki žen
Milžinai, maži žmones ir
Meilus giduole no daugelio ligų
Artojaus skundas
niksztukai.
Gyvus paveikslus i-z molio
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas
Jiojo pirmoi meile
piningus ant kožno jomarko; klą, ant kaktos, no moczekos,
Du brolei.
Sanietas
No gėlimo viduriu
dariti ketino,
ir visko pribuvo, tiktai laimes kuri su pagalu kakta permuKaralaitis vargutis, szunitis
Nelaimiu gadinęs
Perdurtoms voties
Ko nėr ant svieto da iszmisne buvo, ba ten suvis ne buna, szi.
lojutis, katinėlis niauklelis ir
Ant Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.
raganiszkas
žiedas.
kur piktibe vieszi, ant niek
liuta,
Prisiuskyte
tik
Viena
Doleri
o
tuojaus
gausite ta Knyga per Paczta.
Antanukas
buvo
giaras
vai

Petras Bude.
laike vira ir ne guodoje tiesu
O jau szito vaikino pagarsinta.
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^2
kinukas, tikus darbszus, mileTris brolei karalaiczei ir
Dievo ir žmonių.
Gyrėsi, kad. visi nieko ne žino,
sergantis ju tėvas.
Adresavokite
Kada giveno su pirmutine jo broli, dalinosi su juom koBa kultūros niekas nepažino,
Szleivis (tikras melas).
paczia, tai pikto žodžio ne gir nia trupinėli duonos, o Grigu
Mužikas karalum.
Teip tai Daytono pilozopui,
dėjo, buvo tiktai ir rami grin- tis jau buvo kitokio budo, ba
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Puikybes karūna nupuolė
Raganiszka pleczkule.
czele ir naudojo isz dovanu jagu ka tuiejo, tai no brolo
klopui.
Jonukas pauksztukas.
Dievo tikibeje. Oj, mielukai slepi ir tankei jin muszdavo.
Karalius vargutis.
Du brolei iszejo isz kaimo,
del laimes doroje ne reike pi
-rAGENTAS:Illinojaua steite,
ningu, in vales buna darbszi palideti per dora Petra, ėjo
Szipkorcziu
in ir isz Europos
Fui tono paviete,
Akmedas ir raganaite Paribana,
ir glamoni motere. O Barbora Antanukas graudžei verkda
Siuntimo Piningu in Visas Dalis Svieto
Ne dideloi vietoi,
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
no rito tarszkejo irklike, no mas, Grigas szokdamas ir dai
Merginu
Baseball.
Maineriu
apgyvento!
;
Parduoda
Szipkortes
isz
Bromo,
nuodamas.
rita baisei, užrustinimas Dievo
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Badai vadinas Gilkristas,
siundimas biednu vaiku: tai
Ne senei grajino baseball Filadelphioi, kliubas merginu
— I, tu, kvaili— kalbėjo
Piningus siunoziu grietai ir pigei o
Antanėlis sziokis o Grigutis Grigas, ko tu žlumbi, ar tau su vyrais. Vyrai turėjo teip-gi užsidėti andarokus ir metyti Nog kumponijos teip pramin-1
eamn po kaucija irno turi ta abejoti mano teisiutae,
j
tokie, o duok Jiems rakalems gaila moczekos, ka badu mari- bole su kairia ranka.

Piktadaryste Nepasislėps

2-TRO.

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

Prie tos teisibes, priliginsiu
prieszino mano norams maty
atsitikima apie 12 metu adgadami jog troksztu parodyti vi
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
lios buvusi:
siems pažinantiems mane ste
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikrodžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
Kaime
Kuktuose,
Mariambuklą Dievo padaryta man
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
PAT1KR1NANCZIU ESYBE DIEVO prie priėmimo Szvencziausio
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
poles parapijos ūkininkas Grin
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
keviezius, turėjo du sūnūs jaufotografiioms» guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malSakramento.
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
Turėjau tada 13 metu am
nyczius, vieus kokios 19 metu
Palengva ejome net pakol
1
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tužiaus, kada praleidau meta ta nesugrižome namon.
žiną už 25c, 5 tu z. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
antras kokios 22-ju. Tie du
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mana
me sunkiame padėjime. Mano
vaikineliai,
buvo
doraus
labai
Didelį
Katalogų
Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mana
Kuopinosi žmones, norintietavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
vienmeeziai sandraugai dieno jie matyt mane, o kas tik paži
pasielgimo; ju žodžiai jau
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
je Sekminių rengėsi apvaiksz- nojo mane ir žinojo kokiame
niems ir seniems iszrode auk
czioti iszkilminga “Priėmimą padėjime buvau, matydami
siniais; jie terp saves gražiai
pirmos Komunijos’’. Asz žino mane sveika, visu szirdis siun
sutikdami, visada gelbėjo tė
3225 So. Halsted St.
Dept, s.'
Chicago, III.1
DYDYS GYDYTOJAS
damas apie tai, labai susikrim tė maldingus atsidūsėjimus
vui, jiedu mokėjo meisterista
tau kad negaliu dalyvauti toj Dievop.
stolioristes, pasistatė vejinia
A
Baksukas, Del Iszbaiidymo
iszkilmingoj apeigoj. Galuti Sveikata sugražino man tik
melniczia ir t.t. džiaugsma tu Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete
Y
Ar Reikalauji Sveikatos?
valstijos, teipgi buvo miestąvu dak
nai vienog nusprendžiau ap- pats Dievas, o ne jokie gydinrėjo senas tėvas isz savo jaunu taru
(Indianos
Indianapolis, Jnd. katram turėjo did- Jaigu »-si patrotes sveikata ir mitrumą
Ne privalai mokėti nei cento pakol
reikszti savo tvirta norą gim tojiszki vaistai apie kr žino vi
dvieju vaiku, ir viens in kita :
ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, tu pats persitikrinsi kad szitos piguldytojams. Pasakiau vienog pir si gyventojai miestelio. Spė
padabnu.
kos sugražins tavo sveikata ir galybe.
jaigu kenti skaudejima pilve, inkstoParaszyk varda ir adresa ant žemiaua
ma kapelionui B., kuris trau- kos nusilpnintos palengva su
Szitai, inlindo kaip trande /.inju
'
daktaru mokslas, ežia specialirakai in t-e. kepeniu, szirdije ir szonuose, per
padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man
visokias operacijas ir gydyti
kije tos sunkios mano ligos grįžo, ir sziandien esmių svei
liga kartu ant abieju, pagrau- silavina
jlygoniusdaryti
sei-.'am žius su sunkiomis ligomis. sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- o gausi baksuka pigulku vertes $1.
per
paczta.
dažnai mane lanke. Kapelio kas usz ka lai buna amžina
žus sveikata paguldė ant pata
tiszkas ligas, tai atsiusk man savo
nas noringai tiko iszpildit ma garbe Dievui!”
Dr. F. Hartman
Visi parengimai jau konia pabaigti ant isztraukimo ame- lo; ir galop smertis, toi nemi- mane, o Imsi iszgydintu.” Daug yni ligu
katrų negalima iszgydint, [bet toki serganti varda o asz prisiusiu per paczta baksu231 E. 14-th. SL, New York,N. Y.
no norą, bet atneszt man
laivo Maine isz pristovos Havanos, kuri badai isz- laszirdinga, dalge, toi baisu- apturės pas mane tikra t&utiszka irbroliraka ka mano nauju Nerviszku Pigulku
2. Szvaicarijos miestelij. rikoniszko
1
Praszau prisiųsti man del irabandimo
rodą. Neįeik dykai nu tint sunkei uždirbtus
Szvencziausia Sakramenta ir W....in tūla vieszbuti -1873 nesze
in padanges Iszpanai. Po iszgavimui laivo vela jin niszka viesulą, iszrove isz eiles centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi vertes $1.
$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku?’
1
Po sunaudojimą szitu
ningus
inptdsi
in
sunkesni
padėjimą.
duotAna gulineziam lovoj, mete vienkart susirinko vieni nuskandys
gylumoje mariu aplinkinėje inkinkes Meksiko.
tika pražidusios givenime jau Serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga pigulku jaigu busi užtikrintas kad Vardas.... ...
1
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravima
kadangi jos apleist man nebu laisvamaniai ir terp tu buvo
nimo. [Perskrodė tėvo szirdi negu
pas koki sveifimtauti. Kožnas kuris szitos pigulkas sugražins tau sveikata,
Ulicza
tiktai
gydinsis pas mane supras kad asz esu
vo galimu daigtu, bet patires tokiu, kurie nevos vadina sa ko ant turg-vietes rieszutu ir
erszketiszki spigliai, apsupo pabaigęs
didesni daktariszka mAksla ir kad mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk
namon sėdo, prie
asz apie tai, pradėjau melsti, ve katalikais bet tikrybėj ne sugrįžęs
galu
gerinus
gydyti
negu
kili
daktarai.
ukanuotas
debesis
gailesties
Miestas,
‘
man $1.
idant mane nesztu in bažny- verti suvis to vardo neszioti. stalo, idant papusrycziaut bet
Apsiimu Pasekmingai lszg«dyti Ligas
Jaunycziai vaikinukai ar 1visus jo jausmus, nes du tik su
skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
ežia. Mat tvirtai tikėjau, jog Sapininkas vieszbuczio būda jtame dalypste tas paraližiaus tai merginukes, ipatingai Lie- inūs gerus turėjo, ir ant kart rumatizino,
lu, streinu, kojų, pecziu. nuo visokiu kraujo
ligu.užkreczemii litiszku ligu, trypei .szankrv
nuo
kėdės
negyvas.
ten atrasiu sveikata, girdėda mas pats bedieviu nedraudė nuvirto
iszplesze
jam
kaip
koks
raztuvoje, pradeda atjaustie savo i
1
u filis, užkietėjimą ir nedirbama viduriu, isz4. Toj paezioj szalij, giveno kasdienini traszkuraa, jau be- 1baininkas. Senelis likosi, o berima, nežeįima ir augima ant veido li
mas nesiki apie stebuklinga niekam czionais piktžodžiaut
i ml——
kimo visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą
iszgydiraa nepagydomos ligos1 ir iszjuokinet tikėjimą ir esy pavargusi materialiszkai po veik no dvilikos metu am- ;jaunieziai vaikineliai užmerkė plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu
kepniu
ir
plaueziu
ligas,
visokiu
nervu
ligas
stebuklu Dievo szventose vie be Dievo, o net ir patsai nega- nia, kuri dažnai kviesdavo žiaus. Jiems niekad neuslen- iamžinai akis, atsakidami, ne- neuralgija, drebejima sąnariu, greito supytose. Nepalioviau praszes tol,' na kad karezemoj apsmeižine- naktimis vietini kuninga del ka debesėlis apsiniaukęs liud- jgelbetie daugiaus jo senatvei kimo, negalima miegot ir iszgasczio, greito
pailsimo, sunkaus kvepaviina, perszalimu
jos sakramentais. nasezia ar rupestimis, jie vi
kol netikta ant mano praszimo' jo dvasiszkuosius, bet da ir lai aprūpinimo
Užklėstė kaip liūdna vėlia ■dogu ir nusilpnejimassveikatos, visokiu mo
'
MAHANOY CITY, PA.
terių ligas skausmingu ir neregulariszku
ir neužgana padaryta mano kraszcziuos dažnai tikrus ap Bet ritmetij visados keldavos sada ramus ir linksmi; jie vi, va visa narna, kaimeczius ir mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
CAPITOL STOJK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
negalima pribūti asabiszkai tai para
troszkimams. Negajejau vie šmeižimus kuningu garsinda isz lovos sveika ir imdavosi sada mitrus ir greiti. Prasz- visus pažistamus, žiniai paskli Jaigu
Suv.Valst. Randas tori musu Banke sudėtu piningu.
ižykite o asz suprasti, isztirsu ir duosiu rodą
prie kasdieninio savo darbo. vinta pavasaris, vienkart su 1dus apie myri dvieju sunu se o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne
nog dalivauti ceremonijoj pir vęs.
}
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu.
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike,
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
Mat
gudri
moteriszke
iszrado
mos Komunijos dienoje Sek
Anglijoj,
Kanadoj
ar
kitur
no
tėvo,
geru
ir
doru
vaikinevisokiais gamtos rubais, kada
Szitai ta vakara apie kuri
■
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
minių. Paskiro man laika ant" ežia raszome prisirinko in toki būda kuriuomi lengvai rėdosi svietas naujas, ir jauni■ liu. Smertis, iszplesze ii' isz Biednus Gydau Dykai!
j
* ar atneszi parodint knygute ar ne;
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
26 Liepos, kaipo dienoje mano’ vieszbuti, kaip jau minėta dau galėjo ingiti paszelpa niekam mo bujojanezio in pajiegasi terp jaunimo sietino dvi geras Turiu Specialiszka Diploma del
Darinio Visokiu Operacijų
ar mažas ar dydelis.
musu Banka, nepaisant
i
sukaktuviu. Su trokszkimu ir gelis laisvamaniu. Paties savi- nežinant apie tai, skusdavosi viskas augsztin kyla. Su linksi adžalelias, nuvarant po žalia ja Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
9 ryte lyg 3 popiet.
Harrison Ball, Prezidentas.
kiu organiszku ligų
Nereik kankytie ir
pasilgimu laukiau tos szventos’ ninko sziandien ežia nebuvo; laike iszpažinties kuningui ant ma, su placziai skriejonezia, veja in szaltus kapus.
...Subatomis...
F. J. Noonan, Vice-Prezidenta«.
būti ubagu visa savo aniži nes po operacijos
9 ryte lyg 12 ad.
W.
H.
Kohler
Kasijenus.
būti iszgydytas už maža preke.
man, labai svarbios ir geistinos ant klausymo kur yra savinin savo vargingo givenimo ir to mislia. vilioja visas savo nuoAnt laidotuvių, aipstynga gali
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis,
valandos. Atėjus tai dienai, nu kas, atsakyta kad jausdamasis kiu budu iszpraszinejo [nuo monias tolin ir gilin in ta pla. mine, atidavė paskutini atsis- vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu
guzu (tumors), kepeniu, inkstu,
gabenta mane vežimelij in baž nesveiku nuėjo gulti. Keli nu mielaszirdingo kuningo pini tųjį marga svietą, ir vis maž; veikinima pasaulele dviems skauduliu,
ir pusliti. Darau operacijas ant gishi, kaulu,
nervu,smegenių,
moterių irvyriu gymdanėiu
nyczia, o nuo duriu prie pritai ėjo in miegtuve jo, idant atlan gus. Ant galo vienog tikrai ka mislijant apie bjaurybių žiedams jaunuomenes, užbe- organu, pritrauktas
kojas ir rankas atytaisau
P. V. OBIECUNAS & COMPANY
ir
padarau
sveikais.
Del operacijų kviecziu
sitos man kėdės nunesze mane kyti “ligoni”. Ten tuoj pradė apsirgo, ir tikrai liepe pak ateitia. Jaunystėje vaikinas mo> rent po saujalia balzganu kapi
pas mane.
Turi usavo locna narna arba
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
tėvas ant ranku. Atėjus geisti ta bliuznyti klausimais ar li viest kuninga, del parengimo kinasi save kaip turi elgtis,, nyno smileziu.
ligoubuti (Sanitarium).
Cor. 12-U1.& Carson St., Pittsburg, Pa.
nai man valandai, kada kunin- gonis nelinki pasirengt ant ke jos in amžiniste. Bet Dievas kaip turi pritink an ežiai kal
Iszsklaiste, iszvaike, aptyMusu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
gas prisiartino prie tabernaku- lio in amžiniste ar nepargabent nubaudė ja da ant szios že bėti ir pasijunta besibovida-. kino, užraigdino, smertis gražu
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines
lo, motina su pagelba perdeti- “Dvasiszko Tėvo su sakramen mes už daug kartu papildin- mas, kad isz vaiko 12 metu,, geru vaikineliu visas gražias 1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.
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placzio raiszczio stula ir atve
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze
gu tas nėra prieszingu Jo va
ir ten mirtis ja rado.
kinelius nugriovė nukirto, bet paveikslais (apdaryta)
35c.
New York, N. Y.
Telefonas." Worth.J2822.
paraigdidamos.
da prie “ligonio”. Nuduotas
liai. Po ilgokai karsztai ir pil
ir
daugel
isz
jaunimo
musu
Pinigus
siuskit
per
money-order,
adiesas
Kas
reikalauna
teisingo
(Toliaus bus.)
kuningas sėdasi prie lovos ir
Nedeldieniais gluodnias ka lietuviszko iszkirent, po veja,
naj tvirto kudykiszko tikėjimo
patarnavimo ir nori idant
P. MIK0LAI81S, Box 62. New York, N.Y
klauso ligonio iszpažinties, tasas supina, ir maloni idant tik židejime, traszkume givenimo,
jo reikalai liktu greit,
pajaueziau savo sąnariuose lig
cziaus piktžodžiavimo ir da
duktė butu patinkama svietui ne klausus nieko paguldė.
atlikti tegul atsiszaukt in
koki traukuli kas biski nusis
didesnio ir bjauresnio iszjuoki
ipatingai
geriems
vaikinams.
Kas-gi
pasilieka?
Tik
“
Kep
A.
J.
Kcydoszius
tebėjo mane, kadangi nuo deSeniausi
nejimo religijas, kadangi [spa- Pajieszkau sau mergynos ant ap
Merginos-gi paauganezios vieni eternam” ant kapu jau
viniolikos menesiu visiszkai
-.AGENTASBankini
nimo!!!
sivedimo
kuri
nors
kiek
apsipažin
0
viedojantisis apart teisybes vi
trusia atliekamose valandose
nieko nejaueziau, jokios gyvy
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Kaip žalnieris gailėjosi,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
da nuduotos kuningas padavė
(to 48).
pitie, mokinasi meiliai žiure- jog priesz valgi nepaDievo, supratau Jo malone ir
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man sveikatos.
pav., Kaltinėnų volos., apie 8 metai
ginklo ne turu, tai kaip ne
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Ant rytojaus rado ji namisz
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ja jaigu jaunyti vaikineli ar skripka no vilku atgini, iszemi
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gėrė per mierą, katrie pareidava
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Kanalo, Reumatizmu, Organiskamonamo vielai ir katrie pervirš davė
si
Ligomosi,
Skilvos,
Kepenų,
Pūs
vos
pradėjo
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puolimus, i-egalot miegoti, jaustapadekavojes Jam usz Jo ma vęs jis rieszutais ir in vairiais
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pyktųs ir aržus,—turetė gauti tą
lone, iszejau isz bažnyczios. vaisiais ir buvęs ganturtingu, ręs praszau apie jin duot žine:
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
artimųjų giventoju, bet jaigu bagėlis ir gailiuosi, jog vil
knygą. Knyga ta pasaka prastais
W‘ Palūpis
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Džiaugsmas mano gimdytoju kadangi eziksztuolis buvo di 115 Bottler al.
ir aiškiais žodois dielko kenti ir kaip
Pittston, Pa. pakerta gera, dora vaikineli kams priesz valgi ne užgraino.
sava sveikata, kaip jio užsikrėtė Iigali būti sveiku.
neturėjo rubežiaus! Puolė ir delis isz jo. Vienkart atėjo pas
Tūkstančiais vyru atgava sava
ar merginukia, tada visi ap
pilna sveikata su pagelba tuos bran
linti sava sveikata, stipruma ir
jie ir visi, kas mate ta stebuk ji senele pavargusi praszyti pa Antanas Andruszkeviczius 8d. linkiniai pajunta nesmaguma Introligatorno.—
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knygos. Knyga ta yra krau
Ta
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knyga
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energiškuma į trumpa laika ir su
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APDIRBTUVE KNYGŲ.
tuve žinios ir talpina tam tykrus
lą ant keliu ir meldėsi drauge szelpos, kurios jai nebūtinai Morcziaus pribuvo isz lietuvos in ir didi skausmą ant szirdies; o
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
su manim isz tikros szirdies, eikejo. Kada sziksztuolis iszvar Najorka, paeina isz Snvalku gub. kiek atjaustie turi sopulingunas arba senas, Lagotas arba biodpasakis kaip
nas, nevodos arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
dekavodami Dievui, kurio esy re senele isz savo namu, anoji Andrijavo gmino Kalvarijos pav. jis mo tėvai? Vargas ta iszaiszNo naikinkiot sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nckingas, bevertės
gali
ti>
yra)
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
be tikrai apsireiszke aiszkiai davė jam pasarga, idant atsi pats ar kas kitas praszau duot žine kintie!
pasekti.
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra
ant adreso:
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokio varda medikališka
visiems, usz Jo malone, liū mintu ant Dievo, pamislytu
Smertis, teisybe ira tai dal
M.’ Kreipaviczius
arba daktariška nėra aut konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškoi idėkiot ta dikini kuponą ir prišiuskiet mums
tingas kapelionas balsu, atsi apie senatve ir mirti, bet szik 1581 W. Washingtan st,
ge ira tai szturmas ir audra,
o gausto tą knygą.
klaupęs ant atipiniu altoriaus, sztuolis ne klausyt nenorėjo
Springfield, Ill. kuri be pasigailėjimo rauja,
dekavojo Dievui usz parodi apie pasargas seneles, ir atsake
SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
ka pakelei patinka! Smertis
Aysidirba senos maldaknyges, istorines
niu stebuklo. Po tai bendrai szposingai: “Mirties nereika Mano pusesere Franciszka Marku- ira tai nekraujuotas kardas, natos
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.
ir laikraszczei, kaipo tai:
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vynai
maldai, apleidome bažnyczia lauju bijot suvisai, o kada at" nuke metai kaip amerike paeina isz kurs nukyrtes esibia, paliek
Linksma Valanda, Dilgeles?
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Kauno gub. Panevėžio pav., pra
Dagia, Draugas,
Tėvynė ir L L
ir jau nereikejo mane vežti na eis pas mane,"duosiu jai kelis szau duot žine ant adreso;
szmekszla in kinai arszke- Prisiunsdami knygas apmokekyte įiaczto ai
Vardas ir pavarde.
mon, nors rūpestingi gimdyto kietus rieszuczius sukramtyt.”
cziuota, siekenezia szirdi liku ekspreso karatus. Adresas:
V, Karšo k
Lithuanian Bindery,
Adresas.
Steitas.
jai butinaito norėjo, bet nesi- In kėlės dienas vėliaus nupir- Box 37
Jenners, Pa. siu savųjų.
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Žinios Vietines.
— Ketverge pripuola “Die
vo Kūno”.
— Szendien diena Szv.
Antano ant kurio garbes itali
jonai leidines puikes ugnes
prie bažnyczios, vertėtu pažiū
rėt.

— Ant Center ulyczios nog
p. Rynkevicziaus lig Guinano
uliezios likos pakabinti szniurai su szimtais elektrikiniu ži
burėliu prie kromu ant abieju
szaliu. Isztikruju, dabar Cen
ter ulycze iszrodo kaip Najor
ke ant Broadway.
— Reikalinga slūgine arba
motere prie naminio darbo ge
ra mokestis, geras buvimas.
Atsiszaukyte pas Mrs. Janoviez 20 E. Pine St.
(to 48)
— Jonas Kaveckis, 22 metu
senumo, nupuolęs nog mainines kletkos užsimusze. Navatnas daigtas buk taja tai diena
trileka metu adgalios, jojo tė
vas likos užmusztas kasyklosią.

341

į1

$

.— Antanas Jurczikonis 16
metu senumo, staigai iszejo isz
proto, ejdamas in darba. Ne
laiminga nugabeno in ligonbu
ti kur daktarai mena kad isz
to iszejo ir neužilgio sugriž na
mon.
— Tomis dienomis užbaigė
mokslus West Chesterio uni
versitete duktė ponstvos V.
Rynkevicziu, Sabina kuri per
kelioleko metu lavinosi ant
daraktorkos. Vėliname gilukningo pasisekimo ant atejties
o tėvams isz to džiaugsma.
— Antanas Urban, jaunas
vyrukas likos patalpytas in
ezyseziu už nesziojima ilgo pei
lio, su kuriuom perdaug gyrė
si. Ant rytojaus likos paleis
tas daug iszmintingesniu.

— Seredoje pripuola Amerikoniszkas apvaikszcziojimas
atydavimas garbes del Amerikoniszkos karūnos. Jagu turi
te kokia karunelia iszkabinkite per Įauga ir parodykite
Amerikonams, jog esate užganadyti isz luosybes ir naujos
tėvynės.

Kaip kada ir automobilei yra nesuvaldomi,
Kurie teip per vargszus yra pavidomi,
Nes geriau pekszti vaikszczioti,
Ne kaip sveikus sprandus laužyti.
—Kur jiosios vyras?

sios szirdis bus isznagradyta
už panesztas kaukes del savo
sunaus. Tegul silsisi amžinam
pakajuje.
Del visu pažinstamu ir drau
giu nebaszninkes p. Juozas
Margelis, vyras ir tevelei ne
baszninkes sudeda karszta ir
szirdinga padekavone už atsiSHENANDOAH, PA.
Tamoszius Cegielskis likos lankima ant laidotuvių ir atida
baisei apdegintu St. Nicolas vima paskutinio patarnavimo
jojo milemai paeziulei ir ap
kasiklosia.
— Petras Medelis, 50 metu dovanojimu teip puikiu žiedu.
senumo, bandė atimti sau gy
Laidotuves atsibuvo iszkilvastį per uusiszovima isz prie mingai ant kuriu suvažiavo pa
žasties netekimo darbo. Likos žinstami isz Szenadorio, Gilnugabentas in Ashlando li- bertono, Pienes, Girardvilles
gonbute. Medelis buk tvirtina ir konia isz viso Skulkino pa
kad likos užkluptas per ple- vieto. Isz to duodasi suprast,
szikus kurie stengėsi jin api- jog nebasznįnke buvo guodota
pleszt ir nužudint.
placzei.

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

NAUDINGI PATARIMAI

visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalloge.
Jame telpa aprašymai suvirB 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko Jos prasideda, kaip Jas
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduoles
naudoti, kiek Jos prekiuoja ir kur Jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki f 1.00. Telpa
paveikslai ir prekės yvairių kvepeučių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydaučių aparatų,

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
Chicago.— 19 metu sūnūs
Kazimierio Wroblauckio palicijanto, likos aresztavotu už
papildyma kriminaliszko per
žengimo ant asztuoniu metu
mergaites. Sudže Kavanagh
pripažino jin kaltu ir nubau
dė ant deszimts metu in pavietaya kalėjimą.

“MUSO PASAKOS”

Roberinių iSdirbimų, Painų, Štukų, Drukuojnmų
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų. Pavin{••vonių ir Šimtai kitokių kožnarn reikalingų da
lykų. Kožnns kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3
katuliogų dykai. Rodyk Bendieu, o už keletos die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE
2D4-DJB SO. OAKLEY AVE„ CHICAGO, ILL

-SPECIALISTAS^
Nervlszku ir Kroniszku Ligų.

- :arba:—

Surinkimai visokiu Pasaka
isz visokiu liežuvio.

Asz Gydau

288 Puslapiu; 5i7| Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios

Karalių sultoną, jio aunu, dideli
galineziu ir karalaite gulbe.
Brapuoluae karalaite ir 7
galineziua.
Juozas ir Marijona.
Jussupaa.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukia mainosi.
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis.
Medėjus,
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadyigos azale
Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas .Jonelis.
Nelaimingas bagoezius.

PREKE TIK

QR. /ILEX. Q’MALLEY
158 S. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Leukiszkai susikalbama
ir susiraszoina.
aXvpMnx

$50
$30

JIS

nž
”
”
”

$35
$22
$19
$12

Garsiu Lietuviszku--Lenkiszku Vaistu

Milteliai nuo Kepenų Ą
Meszkos Most is 25c,
Valytojas Pienui
Trejanka 25c.
Drabužiuose Jt
Linimenfas Vaikams 25c.
Rožes Baisūnas Gyduoles nuo Kosulio25c. j
l Kinder Bali-ainas • St;
Liepiu Balsamas 25c.
Pobrians Laszai .
Anlylakson del Vaiku 25c.
I Szvelnintojaa—
&
Milteliai Vaikams nuo
K i miel i n 25c. |
K i-aiijo valytojiB |2.(|
Nervu Raniinlojas ilįf
”
nuo Kirmėlių del .
Egzema arba odos dti^į
suaugushi35c.
mas pas Vaikis 11!)
Vanduo nuo Akiu
Groblevskio Meisteris
skaudėjimo 25c.
(Kasztarolo) JSt
Ugniai raukia
25c.
Skilvio Laszai
25c. 1
Pnmada Plaukams %.
L'chotyna nuo skaudėjus
Gyd. užlaikimni Viduria.. . ...
vimo ir Kruvinosios 75c.
1H‘I t INU
Ausiae !5t
“Uicure” arba gydymas
Kentejimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo RiememSIt
Rumatvrmo - $3.50 (Serialise gyduole del skaudėjimo Vengriškas taisytojas
Gyd. del nemalimo
<«alvos,Kataro, Pecriu, Krutinės
del UsūlSt
Pilvo 50c. S^-onosie, Riimatizmo, Szalczio, Inkstu Vaistas (mtiazj
Milteliai
apsfalxlymui
Nuralgija ir nukandima visokiu
Et
Galvos skaudėjimo 10c. vabalukH.
Inkstu vaislas(didesne)l 'h
Laszai nuo Dantų
Klekvienae lietiivinzkas pztornlnkas Akines Dulkeles ■ •%.
sk'iiideiimo - 10r teipgi privalo nelaikyti visada musu Gydimas nuo uždegi*
sK.uniep no
1UC- puikias Lietuvirzkae Gyduoiee savo
Mostis nuo gedimo ir
< eztoruoee unt _____
pardavimo.
,.
ku<l mu-u
Dantų
..
.............................
arba aWtni
prakaitavimo Kojų 25c tuucz.iai:: reikalaudami
relkMlHiiduuii galėtu
gulėtu »ne
in« skausmo
Gausmo ir skarbiltis|Lfi
skarbiilis|L8
huvo eztorninka
eztorninku nusipirkt
nneipirkl Ii ir
ir nerelka
nen-ika ... , ■. i . . •
il.elezmis
lolo’žinia cii
<1 m i i ..i", Ja e
savo
Midi
ntmloja,
........ 1HZ(hll
,ll iilnliu-uu dovitnni
k
„ Gyduole,
bintu
iezduoli
ko
•'}<liiole“ ir
II mosiiiM
nioSUSMj
. apgavikams
1
.
.. 1..... Parku ir hiiežo
|2H
sveikatos - ntic. I kieme .nors
toe apielin
r-i
rm-z) kite
par.-l c
Gyduoles
Vaistas nutildymui Vaiku kete, sztorniukai, rat-zyn*
“ ’""•••■«
— i.—i— ir matisM
°5c i
mus gyduolių,
,,ollu’ nes
n‘- ceras'
Dedervinei
Į1M
r,
.
‘ uždarbis ir parduokite musu tyra“
\ aistas nuo F apauto
l.ietuvirzkas Gyduoles,
ūeR. kur menu— Gyduole nuo Paslaptie
ežy kito tuojaus!
LigOS$%

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu
ZiegoreEu szia nedek.

MERCHANTS

—:Lencugeli duodame dykai:—
Nužemintos prekes

BANKING TRUST COMPANY

Žiedu
Spilkn
Guziku

MAHANOY CITY,

Bronzoleln

Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
plaukams augti. Turime tukstaneziu padekavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

,

Mahanoy City, Pa.

Introligatorne.—
KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorine*
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis,
Draugas,
Tėvynė
ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:

Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pi

Tirkyte dabar kolei yra
gera proga gauti ta vora
beveik puse prekes.

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

G. MILLER

Senas Britvu pardavėjas
ir Agentas-

113 W. Centre UI.
Mahanoy City.

Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur
kitur.
Ne vienas nesigraudino katras nog
manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dol., nog manes
perki už 2 dol.
Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada persitikrysi kad pas mane daug pigiau,
tada atsiusk Money order, arba registravotam la'szke 2 dol. o in pora
dienu per paczta apturės; “Torrey”
britva. Szitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai sku ta kad net darosi szilta
in smakra. Atmik tamista kad cze
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu
tai mainau ant kitos arba gražinu
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
už savo klapata:
dug)
Fr, Uokas,
Box 80
Minden, W. Va.

Bau kas

- :arba:-

Surinkimai viiokia Pasaka isz
visokiu Liežuviu.

Telpasi sekaoezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antaite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge.
.Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnesir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, sznnitis
lojutis, katinėlis niauklelis ir
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei
sergantis j u tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Kaganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu
salų karalius.
Akmedas ir ragą n ai te Paribana.

jumis tiek kiek justi mažas
Piningus prie darbo o
;itain Banke ir

RAGAŽINSKAS

Procentą pridedant prie justi Piningu kožna
6 menesius.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

Sziomis dienomis muso tautietis
B Kagažinskaš pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Tmportitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

...DiRDKTORIAI...
J. HORNSBY.
L. ECKERT.

Brussel! Karpetai

520 IV. Centre St. Mahanoy City

Ant Snpervaizoriaus

SILAS DAVIS
Republikonas.

Balsuokyte už ji.

Ant pardavimo.
Namai ant ketiniu familiju
ant viso loto po no. 604 — 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(y j )
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pf
p. J. CUMMINQS
KRIAUCZ1US
' .
Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu
ceiku. Darbas gvuruntytas, preke nebrangi.
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias
drapanas. Atneszkyte durna pas mane o
busite visame užganedyti.
(j23)

34 S. 2nd.St.(prie KrikeijMahanoy City.

Ar važuosi in Pottsville.
Jaigu kada busite Pottsville
tai užeikyte pas Adoma Nugni, kuris laiko puiku “Keysto
ne Hoteli” tuojaus prie korto,
ant kampo Second ir Miners
ville ulycziu. Busite svetingai
priimti. Visi pas Nugni.

Nusipirkite sau
Buteliu

69c. mastas.
20c.

Regsines
”
l’luszincs ”
89c
Dydelis i’eczilis
Bed Room Siutas 831.50.
Vaikams Vežimukai 83.98.
z—x I I I IX I Z\ IX I
LjP' L—J I I >1 A-AINJ

Mahanoy City, Shenandoah
Mt- Carinei, Landsford.

Polithania JState Bank
Cor. 22<I. & ('arson Sts.
S. S. Pittsburg, l’a.

Lietuviszkas.

Laidoja Kimus Numirusiu
PasamdRyginus ir Vežimus dtl Pamatinėj m<
Krausto Daigius ir t t
Viską atlieka ka iiogeriaiise ir puikinus?
Su v ii.-z minėtais reikalais kreipkitės pa
jin o busite visame užganėdintais.

T. F. FLANAGAN.

Naminiu Rakandu k Pecziu.
Pigiausias Sztoras Visam Steite.

W.TRASKAUCKAS
GRABORIUS

M. GAVULA.
W I. MILĖS.

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.
Nemokėk dykai 810.00,

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip.
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstan----- ARBA PRADŽIA-----czei dekavoja už dyka rodą.
Skaitymo ir Raszymo
Raszyk tuojaus ant adreso:
DEL VAIKU.
25c.
Gratis Specialists
“Smile” Mahanoy Cty, Pa. Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.
Pirmutinis

NKIEWICZ
JER.

A. DANISZEWICZ.

A-B-Cela

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS”

PA.

Piningus szitam Banke, tegul jie

Naujas Iszuadiiuas.

W. D. Boczkowski-Co.

APDIRBT0VE

Gryno Aukso Ziegoreli vertes
”
”
”
”

Uztruciiita Krauju..
Be mineraliszku mikstūrų aiba
pavojingu gyduolių.
Patrotijima Nervlazkuma ir blaptluroa lygos...
Be pavijingu gyduolių.
Visa iszaibzkinima apie mano budo gydimo
padu- dii tiems kanores žinoti.

75c.

Nusiuntimo kasztus mes
apmokame. Adresą vokite:

kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pužinstama
Varžinska kuris pa laro
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotogropijas ant Post Karcziu.

Auksiniu Ziegoreliu.
Pas Ziegorninka M i Deri

Varlkocele...
Be skausmingu
daktariszku
bildu.
Strikt ura...
Be neilo ir
dideliu t-kausmu.

Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos,
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

Kompasas ir 1.1.
Purtino la vidbkei Reinius
Lietuvei su virsz-minetuis reikala s netur

Didelis Pardavimas

R upt ura...
Be peiio ir
be ojierac jos.

Istorijos:

414Puslapiu; 5įx7į Coliu Dydumo.

Ant pardavimo.
Namai ant dvieju familiju
ant viso loto, vienas namas tin
karnas del biznio. Teip-gi di
delis tvartas ant galo loto.
Kas nori gales pirkti puse
loto su namu ant vienos familijos. Namai randasi ant 516
ir 518 East Mahanoy ulyczios.
Dasižinokite apie daugiau pas:
(os °l)
A. Bendinski,
515 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Dr. Alex. O’Malley

Farmington, 1’11— Dar

bai si ibnei eina, dirba po 2 ir
3
dienas ant nedėlios, isz kitur
+
pribuvusiam darbas sunku
ONA MARGELIENE. gaut.
— Lietuviu yra apie 15 fa(KARASZAUCKIUTE.)
miliju ir apie 2 tuzinai pavie
Iszgyvenus ant szios aszaru niu, isz tu visokiu atsiranda.
pakalnes per 23 metas, Ona,
pati Juozo Margelio atsiskyrė
Moline, 1’11 — Darbai posu sziuom svietu ketverge 8 valei eina, isz kitur pribuvu
diena Balandžio (June) palik siam darbas nesunku gaut. '
dama didžiausiam nubudime
— Lietuviu mažas būrelis,
vyra Juozą ir dvieju nedeliu isz tu visokiu atsiranda.
sūneli kuri apkriksztino szia
Byesville, Ohio— Dar
nedelia Juozas-Albinas, tevelus, tris brolius ir viena sesute. bai ne kas o karezemu arti ne
siranda, per tai visi malszei ir
Laidotuves atsibuvo panede
gyvena.
lio diena apie 10 valanda lie— Miestelis yra apgyventas
tuviszkoje Rimo Kataliku
daugiause per slavokus, Lietu
Bažnyczioje ant kuriu dalibaviu labai mažai bet gyvena
vo daugybe pažinstamu. Drau
broliszkoje meileje.
ges nebaszninkes paaukavo
— Diena 6, apie szeszta va
puikias dangiszkas vartel-s
landa vakare užėjo baisus de
apie tris pėdas augszczio pa
besis su smarkum lietu, kuris
dirbta isz kvepeneziu žiedu,
palijo tik api puse valandos,
pažinstami sudėjo teip-gi pui
bet žmonim padare gana blekius žiedus kurie net apdengė
des. Iszplove visus daržus nuvisa graba nebaszninkes. Lai
nesze visztas o kaip kur ir ke
dotuvėms užsiėmė p. W. Traslis vaikus o geležinkelius pa
kauckas kuris nesigailėjo lai
plovė.
ko ir storones idant nebaszninke parengt kanopuikiausia ant
Cleveland, Ohio — Dar
amžinos keliones
bai slobnei eina, isz kitur pri
A. a. Ona gyme lietuvoje, buvusiam darbas sunku gaut.
kuria adgabeno in Amerika
— Oras sziltas.
josios tevelei, Karaszauckai
— Lietuviu yra didėlis bū
kada vos turėjo 14 nedeliu se relis, isz tu visokiu atsiranda,
numo. Tevelei nesigailėdami daugumas palinkę in girtuok
mokslo ir teviszko dažiurejimo lyste. iszaugino dukrele puikei o daBaltruviene del moterėliu
ejus lig panistai susipažino su labai reikalinga.
p. Juozu Margeliu, saluninku
ir isztekjo už jojo, su kuriuom
Vandergrift, Pa.— Vla
pagyveno vos penkis metelus dislovas Mikalauckas, inirszes
susilaukdami tik viena sūneli tuom, buk jojo pati ne norėjo
kuris pasiliko sierateliu nepa su juom gyventi pagal duota
žinodamas meiles ir priglaudi prisiega prie altoriaus o tik
mo prie motiniszkos krūties. su kitu vyru užsiduodavo, szoGymimas kudykio buvo labai ve in jiaja laike valgimo va
sunkus, už kuri motina turėjo karienes, pažeisdamas jiaja in
užmokėti mirezia—radosi po krutinia o kūdiki kuri laike
ciceriszka operacije ir isz tos ant ranku užmusze.— Po tam
szove pats sau in galva. Nesupriežasties mirė.
Panesze kankitoju smerti nes tinkanezia pora nugabeno bai
už tai apturės karūna karalys sei pažeistus iu ligonbuti.—
tėje dangaus o gal da kada Tai yra vaisei nesutikimo ir
prispaus savo sierateli sūneli apgaudinėjimo o szetonas isz
prie krūties o motiniszka jo to puikei pasinaudoję.

W. Rynkewiczius

Neprivalai nusiminti, kad
kaltais kas iszeina ne taip,
kaip tu norėjai. Buvo žmonių
kurie nustojo visko, nustojo
net vilties, bet sztai susyk
jiems sužibėjo laimes spindu
lys, ir ju gyvenimas atsimainė
gerojon pusėn. Neturi tad nu
siminti, jei tave patiks kroniszkos, rodos neiszgydoraos
ligos. Vartok Trinerio Amerikoniszka Elixira isz Bitter Vy
no, o busi iszgydytas. Vartok
visada szita gyduole nes nuo
jos daugelis žmonių kurie bu
vo nustoję iszgijimo vilties
pasveiko. Vartok ji nuo nema
limo viduriu skaudėjimo nete
kimo apetito, galvos ir pecziu
skaudėjimo nervisz,kumo ane M. VARZINSKAS
mijos, žarnų užsikimszimo ko Lietuviszkas Fotografistas
St. Mahanoy City.
sulio ir pilvo ligų. Aptiekose 205 E. Centre--------o---------Jos. Triner, 1333—1339 So. Puikei ir pigei nutraukė visoke*-Fotografijas
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
Ashland avė., Chicago. IU.
indeda iu Retinus.
Indeda in Špilkas

Sziame laike pargabenome
daugybe Nauju Vasariniu Siutu
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
yra gražiausi visam mieste, pa- (Už
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 gerinus ir pigiaus
alima pas mus pirkti negu kitur.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu
Drapanų; žinome kad perkant pas
mus busite visame užganėdinti.
Pirkyti savo Varasini Siutą pas

Farmos-Farmos.

Sztai proga ingyti farma tarpe GI
-:NOTAB1USZAS:Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
susiorganizavę Ukiszka Draugyste
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
palengvinimo ūkininkavime ir susir
Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant vicokn lįį
Oidiiause Lictuviszka Agentūra.
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita Parduoda Szipkortes ant
Del Draugysoii
kolonija randasi Mason ir Lake pa zisolqu drueziausiu ir
Prist alau puikei
griausiu
Laivu,
Juostas, Kepmj, _,
viete vakarineme kraszte Michigan šinncziu Piningus in
Špilkas ir t. L
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti Visas Dal.s Svieto
Su kokiu non
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie freieziause ir pigiame,
kas-link Szip1 "
visi tie kurie per mus
Piningus
irtL^i
4 geležinkeliu, daugybe czisto van iunte apie tai geria žino
Raižykite pas 0^,'
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. Iszduoda Dostovierne
aplail ysii
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi tel tu ka nori savo dali
ataakyma.
mo del tukstaneziu farmu geros že aieLuvoje kam pavesti
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir paukszcziu auginimui, gali pasirinkti kokios
žemes tik nori pigei ir ant lengvu
Plymouth,P,
iszmokescziu. Prekes nog $10 lig Cor. Elm. & Main Sts,.
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.
Gyd. nuo Grippo *15
Egiutero No. L 25c.
(919Dnr °i)
Planku apsanp.iojv 4
Egiutero No.2 50c.
Anton Kiedis,
Muilas Planku
Zmijecznik 25c. 50c. ir$>L
faugotcjulį
Peacock, Lake Co. Mich.
Gumbo laszai 35c.

Vienintele I
r”
Valdžios, Pi
pradeda..
$1
l^mJn okai

keletą

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste.
Tik $1 už Buleli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyle dabai ,
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt?

gn

įlota I*’

<zk:

priskaitant
ligns iu visas
l>aidii<*lani
gelcžkeliu
l'Z.lirbam
D< ikumentw įį
Rejenteloa
lldLzk:

dalis svi
laivakorh
bilietus A neriikoj
visokios n szies
ki
vedam pi
kancelanj
J. (L-MiI a nėk
Lietuvaite k re
justi bank
• per>i(ikiisit, kad
ikab
viskas, k:
;.lb:
i < zion yra teisybe

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

iszpild;

cąlii

Ant Pardavimo pigiai.

eisyngni. Pinigus
įkinką, arba siųst
si Paežio Money
Laiszke, ar |«r

>ey Oi deri
Sztoras su namu Coaldale,
Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
Kusiszkai Anierikoniszka Linija.
mas. Bus tusezias Id. July
Vienatine be persedimo Unija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in RoterdamaFLaivai isz Ntw Yorko: Birma ISGegužiof 11' dienu in Liepoja
1911. Apie daugiaus kreipki
III k laša $31.
LKursk 27 Gegužio; Lithuania 10 Birželio!
*** ^®sa|'p’
H
$45. Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu g litus H
”
tės pas,
I
”
f-52. i,- emtraliszka kontora.
”
Wm. G. Jones
A. E. Johnson & Co.,(Graerai Pauengcr Agi».) 27 Broadway, New York, N. Y
Coal Dale Pa.
arba pas.
(J 0
Ch. R. Powell
1109 Grandview Ave.
Scranton, Pa.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.

Ant pardavimo.

Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. l'žpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nau ja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
Kalima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
' gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti,

Geras mėsinis biznis. Senas
Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras.
Gerai užmokama duonkeptuve Teip-gi daugybe namu ir
lotu ant pardavimo už neperbrangia preke.
(l «nq)
Turiu ant pardavimo hoteli
su laisnais ant Main ulyczios. 1TIL
Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

m L

(

mus dirba Lietuvaites.

Wifi { l22WMc:x.suP.

