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Metas XXIV

Mahanoy City, ra. Utarninkas 16 Liepa (July) 1912
Kiek sunaudoję maisto
ant laivo.

daugeli
kartu suriko žverisz'
kai ant savo pacziules be’ rei
ikalo o kaip kada pavieszino ir
Ant tebiriu milžiniszku lai
Užsikeisejimas
ant
kumszcze....
Po miestą Filadelfije ir ki
vu plaukencziu terp New
— Esmių ponu savo name
kuningo.
Tuom kart skaitymas kas
tas lietuviszkas apigardas tran Atome gyvasto ant paczios
York o Bremo sunaudoję daug jir niekas ne turi tiesos man
Saleruo, Italiie.— Czionaikart
buvo užymantis kuris
kosi apgavikai; jago ne vienas
maisto.
Ant
gero
laivo
randa,
*.
1
paliepinet, kaip turiu praleist '
tinis prabaszczius parapijos
Phtladelplfa. — Florenzo
tai abudu, rinkdami piningus
si nog 500 lig 600 pasažieriu ,ezventa dienai — teip suriko skambėjo sekanezei:
kuningas Cadelli, laikydamas
“Girtuokliavimas ir bjaurus
ant lietuviszkos bažnyczios Si- Keyseris 70 metu senumo nu
pirmoje klasoje, nog 200 lig užpyktas Raulas.
miszes, laike nabažanstvos kry !
gyvenimas tojo žmogaus kas
berijoi. Jie paejna isz Fila vejąs ant Pottstown kapiniu
300 antroi klasoi ir nog 1000
— Asz ne paliepineju tau !
to ant grindų. Nuveže jin j
delfijos, pirmutinio pravarde atsiklaupė ant paczios kapo,
lig 1500 treczioi klasoi ir apie Rauluk, tik pfaszau — ajszki- diena buvo aršesnis, kas dien
tuojaus in ligonbute, kur S’yyra Kulvinckas, antras Vla kuri likos palaidota praejta,
500 laivoriu, tarnu ir t. t. ko no nusižeminus pati — geriau augo didesnis vargas, badas ir
dintojai persitikrino, buk in ’
dislovas Kairys. Abudu jauni met isztrauke revolveri szove
ne 2900 ypatų kuriuos reike butu, ydant praleistum savo szaltis. Ant galo Dievas nu
vyną, kuri kun. Cadelli gere ,
baudė nepataisoma nusidėjėli,
vyrai ir dydelio ūgio. Kul- in galva ir ant vietos atliko.
iszmaityt.
laika su mumis o ne iždavine
laike miežiu, kas tokis inpyle
vinskas apsiredias kuningo Senelis daugeli kartu kalbėjo
Ant kožnos keliones per turn sunkei uždirbtus piningus siunsdamas ant jo sunkia liga.
truciznos.
Ilgai galejosi su gyvaseziu;
drabužeis. Jie turi pasidarė savo pažinstamems, jog be
mares payma ant laivo 50,000
Apvaiksztineje aplink ,svaru szviežios mėsos iszsky- karczemoje.
sayo
drauges
ne
gali
gyventi.
varginga motere ne apleido jin
padložna daleidima rinkti pi
— Sėdėt namie? Ne, sėdėt
svietą.
ningus. Todėl, jagu kas to
rent visokiu rukytu ir sudytu ne sėdėsiu! Da ko tau užsino ir gydė kaip galėjo, gialbejo
Dyilelis krutėjimas
Toronto,
Canada.
—
Ana
kius pamatytu, paduokit pomesu;
suvirszum 10,000 svaru rėjo? Ana, ve! ejsiu in kareze kiek turėjo pajėgu. Ant galo
fabrikuosią.
diena
pribuvo
in
czionais
Pa

licijei, tai atliksite saužiniszka
visztn,
aneziu, žasu ir kitokiu ma, ba teip sau noriu ir gana! pasveiko. Geradejiste ir pasiNew York, N. Y. — Dyszventimas geros paczios, suju
trikas Ryan, kuris susilaižino, paukfcziu; 55 baczkos obuolu;
darba, nes jie piningus renka džiausi fabrikai plieno czio— suriko Raulas ymdamas už
dino jin lig gylumos szirdies;
buk in penkis metus pabaigs 50 szaku benaniu, 40 baksu kepures.
ne ant bažnyczios, bet del sa nais, aplaike dydelus užkalbi
atsikelias isz lovos kitokiu
savo kelione aplink svietą; tu pamaranezu, 500 svaru vinavo naudos.— Ta žinias.
nimus ant plieniniu iždirbimu
Vargsze su dydele kantryri
atlankyt
kožna
sklypą
aut
gradu ir visokiu sausu vaisiu. bia iszklause keiksmu ir bjau žmogum, darbszu ir isztykikaip tai: sztangu, lokomotivu,
viso svieto. Taja kelione turi Visokiu daržovių 1,600 svaru, riu žodžiu savo vyro, po tam mu. Su pagialba AugszcziauSuvienituose Steitnose ran- vagonu ir t. t. Praejta menesi,
sio dasidirbo turtelio del saves
atlikt pekszczias ir uždirbt ant 500 baczku bulviu, cibulu 15
dasi begije 1,952,131,861 cen- tieje fabrikai aplaike užkalbi
su nubudimu dirstelėjo ant tre
savo
užlaikimo
per
pardavima
tu, pagal apskaityma randa- nimus ant 175,000 tonu plieni
baczku. Prie to reike dadet ra jeta savo vaiku, kurie pradėjo ir savo milemos szeimyneles ir
lig mirezei tankei atsimindavo
laikraszcziu. Isz savo uždarbio dikai, burokai, kopūstai ir t,
viszko kasieria-js. Ant kožno“ niu sztangu del geležkeliu ir
glaustys prie jios. Vyriauses
ant priežodžio: “Melskis ir
turi užezedyt 500 doleriu. Pa t. Tolaus payma 10,000 svaru
galvos pripultu po 20 centu.
4,250 plieniniu vagonu. Isz
isz vaiku, deszimts metu vaitrikas
iszkeliavo
isz
Edmonton
sviesto visokio gatunko, 600 kinelis sėdėjo prie stalo ir skai dirbk”.
Kanados aplaike užkalbinimus
Raulas gylei atsiduso, rodos
28 diena Balandžio 1912 mete galonu szviežio pieno ir 2,000
Nuo 30 Birželio 1910 lig 30 ant 138 vežimu ir 50,000 tonu
te knyga, kuria buvo taja die
jam sunkus akmuo nupuolė
Kelione jau atliko per Winni svaru sūrio. Duona kepa ant
Birželio 1912 pribuvo in Suv. plieno reikalingu del padirbi
na atneszes isz skaitinyczios.
peg, Fort Williams, Sudbury laivo ir sureikalauje 350 bacz Laiminga mislis užžibejo mo- nuo szirdies; kada ižgirdo gala
Steitus 17,462 lietuvei, 10 670 mo geležkeliu ir maszinu.
istorijos paszauke, — “Acziu
ir Barrie. Patrikas tykiai, jog ku miltu, ir 4000 svaru sukovyru ir 6781 moterių. Ne moFiladelfijoi Baldvino loko
terei galvoje, kuri rodos jiai
Dievui 1”
savo laižybas iszlaimes o priek riu. Cukriaus 10,000, arbatos
kancziu raszyt ne skaityt buvo motivu
dirbtuvėje teip-gi
kalbėjo: “Mėgink, o gal tokiu
Niederwald stovylas Vokietijoi.
— O ka teveli, juk tai la
tam ir 30 tukstaneziu doleriu. 1200 svaru, kavos 2000 svaru,
8454 ypatų, isz tu 4580 vyru vieszpatauje nepaprastas kru
budit tau pasiseks užlaikyti
bai akyva istorije? — atsiliepe
Kas metas daugeli amerikoniszku vokiecziu kurie atlanko Kareivis pasiliko
o 3874 moteliu, mokancziu tėjimas, nes aplaike užkalbi
3000 svaru druskos, apriez to jin namie”.
tevynia, atlanko teip-gi ir mlžnl-zka stovyla kuris
raszyt ir skaityt buvo 612 ypa nimu ant padirbimo 50 loko- savo
s
milijonierium visokiu alivu, keczopo ir t. t Raulas užsitraukė kepure Jonukas.
prie
upes
Rhine,
kuri
pastate
ant
atminties
laimėjimo
Raulas ant tojo užklausimo
tos: 299 vyru ir 313 moterių. motivu del keliu geležkeliu, randasi
1
Lipsk. — Kareivis Denher, acto payma mažiausia 200 ga ant galvos ir jau ketino ejt
nieko ne atsake. Sėdėjo pa
metuose 1879 -71.
Pamatas tojo stovylo yra 82 pėdas
In taji laika iszejviai iszveže kuriu verte isznesza ant $1,- kares
lonu.
’
tarnaudamas 107 pulke peksz
per duris, sztai pati in ji pra skendęs myslise, tylėjo, susi• ant kuriuo stovi milžiniszkas bronzo stovylas
su savim 643,614 rubliu. PaB 280,000. Fabrike tuom laik augszczio
1
Gėrimo ir neužmirszta, nes kalbėjo saldžei:
tininku, aplaike tomis dieno
sarmatinias, nuliūdęs, užmirnijos. Kas metas piie to stovylo susirenka tukstanezei
gymines iszkeliavo 16,501, pas turi užsiėmimus 14,000 darbi- Germ
1
mis žine nuo advokatu, buk ant kožno iszplaukimo payma
— Jau senei geidei ižgirsti, szo apie savo draugus ir karpažinstamus 861 o S0 ypatų ninku arba 50C0 mažiau kaip pelegrimu giedodami tautiszka daina “Die Wacht am Rhein”. jojo dede mirė Amerike palik 2,500 bonku szampano 3000
kaip mus Jonukas skaito. To czema.... Pati matydama nuoikurie ne turėjo jokiu pažins- paprastinai turi kada darbai
damas
turto ant 120 milijonu bonku vinu, 1400 bonku ariel mis dienomis ne turi laiko, o
Vargas prispyrė prie
Nelaime kasiklosia.
'
' minima vyro, koki padare ant
tamu Amerike. Pagal amat- ejna gerai.
O kad turtas bus iž- kos, 60,000 bonku alaus, alaus gal szendien iszklausytum
sav-žilti instos.
Whe-ling, W. Va. — Pas- markiu.
1
jojo toji istorije, gylumoje
ninkysta tai radosi sekantieje Kuteno savo milcina lig
dalintas aut szesziu sukcesoriu, ir porterio priek tam api 5000
kaip jisai skaito, juk tai ne1 szirdies dekavojo Dievui už ge
New York.— Paylsus ant kutini telegramai danesza, buk per tai Denkerio dalys yra 20
darbininkai:
bonku visokiu mineraliszku daug laiko užyms!....
apalpimui.
kūno ir dvasios kariauti prieez angliakasiklosia
miestelije milijonu
,
ra inkvepima, koki jiai numarkiu. Panaszus at vandeniu.
Darbininku ant ukes 9025,
Sharon, Pa. — Vietoje nu varga ir rūpindamasi iszmai Monndsville apie 12 miliu nuo sitikymus.skaitome
tik pasako
i
Raulas užsidunksojo: Jonu■ siuntė. Tuom kart jauniause
Tarnu 3812, Anglekasiu 233,
Ne gana to, kompanije turi kas buvo jojo numiletum vai
vesti Katriute Roth prie alto tinimu savo asztuoniu vaiku Wheeling, pakylo eksplozije šia.
i
dukrele, regėdama, jog tėvas
Kriaucziu 198, Dailydžiu 133
zoposti ant kožno laivo, maisto ku, džiaugėsi isz jojo smarku
riaus, Riezardas Bern buvo Mrs. Mare Ernst, 48 metu se gazo kuriuoje pražuvo mažiaujau ne pyksta, pribėgo prie jo,
Siuveczku 117, Sziaucziu 68,
Dytleli
karszczei
ant viso menesio laike jago pa
nuvestas in pavietava kalėjimą numo, apleidus pusryczius, se deszimts anglekasiu, Pana
užlipo ant keliu ir pradėjo boSliesoriu 117, Audėju 40, Lie
Iszpanijoi. tiktu laiva kokia nelaime, ku mo ir žingsnio moksle.
atsėdėti 30 dienu.
nusidavė ant stogo ir szoko ma kasiklosia.
,
vintis su jo ūsais ir kudykisz—
Tai
paskaityk
sūneli
ka
jiku 30, Kepurninku 21, Kup
Madryt, Iszpanije.— Nuo rie susideda isz rūkytos mėsosI
r
.
Vakar Bern’as aplaike lais- žemyn nuo septinto angszto
■
kai kalbėti. Raulas atsigaivi
tokio,
tik
greitai
—
atsiliepe
ežiu 17, Muloriu 14, Mėsinin
kelolekos
dienu,
vieszpatauje
miltu, kropti, žirniu ir szebelnus ant apsivedimo su Katriu ant cimentinio saidvoko, už- Nepripažinsta peklos su
no, pradėjo linksmai kalbėti
po kokiam laikui.
ku 11, Maszinistu 8, Inžinierių
visoje
Iszpanijoi
dydeli
karsz

siera
ir
smala.
bonu, kavos, arbatos ir cuk
te ir taja vakara atėjo pada simuszdama ant vietos.
i
su
visais. Vakariene praėjo
7, Zeceriu 6, Muzikantu 4,
Nudžiugęs
Jonukas su
Washington, D. C.- Biblisz- czei, nuo kuriu jau daugelis raus nes retai atsitaiko idant
ryt parengymus ant lai kimo
Motina paliko seniaure duk. linksmai, po tam pasimeldė
Rasztiniiiku,
ziegormeistru,
žmonių
žuvo.
Sevilijoi
termo
.
džiaugsmu
pradėjo
skaityt
is

juos reikalautu ant tebyriu lai
svodbos. Isz džiaugsmo Bernas tere kuri turi 17 metu, kuri ka draugove “The Internatio
daržininku, po 3, Fotografu,
torije apie gyvenimą kokios nusidavė ant atsilsio.
pradėjo kutent savo milema dabar tinęs rūpintis iszmaiti- nal Bible Students Associa meteris rode 99 lypsm is pave- vu.
Nuo to laiko Raulas palove
sije. Girrios pradėjo degt nuo
malninku ir szliforiu, po 2,
ten poros:
jog toji net apalpo, norint ga nimu likusiu sierateliu. Tėvas tion” priėmė nutarimą apie kuriu užsidegė keli kaimai.
lankytis in karezema, szventaK įmingu, elekrotekniku, akto
“
Du
jauni
žmonis
apsivedė
na melde savo milemo y lant Charles ne dirba jau metas paniekinimą mokslą apie pek Bledes isznesza ant tukstaneziu
rių ir alininku, po 1.
GTOIMASV1SU SZVSNTU isz meiles. Isz pradžių gyveno dieniais neapleidinejo nobala su siera ir smala ir raguotu doleriu. Bilbažui mirė 20 ypa
tai palautu dares. Kada atsi laiko, nes yra apimtas liga.
Didele knyga api 1300 puslapi!
Isz visokiu priežaseziu ne
žanstvos o vakarais klausė nau
velniu, kurie po mirimui kan tų nuo karszcziu. Barcelonigaivino liepe milemui ejti lau
'isos G dalis drueziai ir puikei šutykime ir meileje, užlaiky
inleido in Amerika 248 daudingu skaitymu Jonuko. Kniajularyta. Kasztus nusiuntimo dami
prisakymus
Dievo.
Po
kan o nuėjus pas vaita, liepe Motore padirbėję piningu. kina žmogų. Toji draugove joi žmonis randasi dydeliam
mes apmokame. PREKE TIK $4
giause isz priežaseziu ligų. In
ga jam teip patiko, jog pats
kokiam
tai
laikui
vyras
užsi

pavojuje
isz
pasirodimo
koleW.
D.
Boczkowski-Co.
i
pripažinsta,
buk
tokis
mokslas
jin aresztavoti, kalbėdama vai
Blackwood, Pa. — Mrs. Ma
taji laika pribuvo isz AmeriMAHANOY
CITY,
PA.
davė su piktais draugais, apsi nuėjo in skaitinyczia atneszti
tui, jog Bernas bandė jaja “už re Makovskiene likos suymta apie pekla apkvailyna žmonis roe.
ko 3560 ypatų, isz kuriu 2364
leido, pradėjo giart. Prakal- kita.
kuteni ant smert”.
per randaviszkus sznipukus už be jokio pamato, buk po miri
sugrižo in Lietuva.
— Toji gera kniga, suteikė
bejimai ir meldimai paczios
mui žmogaus lauke jin koke
Iš to pasirodo, jog Lietuva Tėvai, atsiininkyt apie platinimą neteisingus 25 cen
man
daug giaro ir visai mano
ėjo ant niek o dydesne dali sa
tus ir pusdolerius. Motere už ten pekla su velneis, smala ir
ne tenka geriausiu amatninku
tai ant senatvės.
szeimynelei; su josios pagialba
vo
uždarbio
praleisdavo
karsiera.
kas metas szimtais, kurie priMilwaukee, Wis. — Ana sispyrė ne ižduot isz kur aplaiczemosia. In namus gavosi pasilikau kitokium žmogum”.
Ant susirinkimo tosios drau
buna in Amerika jeszkoti už liena atsibuvo gailingas atsi- ke piningus. Teismas atsibus
vargas ir badas o daug kartu Teip kalbėjo daugeli kartu
darbiu.
goves kur dalivavo in 4000
tikymas czionaitinam sude, Filadelfijoi.
F. W. S. B.
ir
ne buvo ka valgyt. Viena Raulas.—
delegatu, dydesne dalis pripa
Szi met pripuola 400 — me kada penki vaiki atsižadėjo
vakara vyras sugrįžo namon
Vela nelaime ant
žino buk jokiu velniu ir peklos
Apsipacziaviinas
tines sukaktuves tabako. Ki savo tėvo o priek tam turėjo
su tuszcziu kiszenum, nes visa
geležkel
io
nesiranda
kurie
kankina
duir
gera
priežaste.
ant Filipinų.
tados Krisztupas Kolumbas
savo uždarbi praleido lig pas
Chicago.— Trileka ypatų sze žmogaus po smertei. Tvir
Septinioleka metu adgalos.
patemino buk raudonekurei
kutiniam centui. Jojo pati
Terp Filipinų užsiliko lig
pažei- tina jie buk dydesne dalys
Amerikonai rūke ‘-kokias ten Ignotas Skovronskis, turintys likos užmusztos o in 20
graudžei
apsiverke
szaukdasziai
dienai navatnas paprati
pastom
teip-gi
ne
tiki
in
pek

kvepenczes žoles”. Sztai mete dabar 67 metus, apleido savo do laike eusimuszimo trukiu la ir smala, bet ne gali tai atma: “Už ka-gi dabar priso mas apsipaeziavime. Kada dvi
szeimyna,
susidedante
isz
paant Ch icago Bullington gelež1511 atsitiko svarbus tiktas
tinsiu muso alketanczius vai- ypatos ketina instot in stoną
vyrai del savo parapijom! isz
del Europos. Tame tai mete czios ir ketvertą vaiku ir penk kelio arti Western Springs aiszkyt isz priežasties pasikė
kuczius, reikes isz bado mirti!” moteristes, nusiduoda juju tė
pirma karta adgabeno tabaka ta, kuris ketino užgimti. Ana apie septinta valanda Nedelos
Ižgirdes tai girtuoklis, priszo- vai ir pažinstami jeszkot d vielimu. Toji drauguve ketina
diena
pribuvo
Skovronskis
in
in Europa. Pabaigoje XVI
ryta. Tuos ka neužmusze, tai neužilgio padaryti sejma ant
ko prie nelaimingos moteries, ju jaunu palminiu medžiu, ku
ezimtmt ežio tabakas atsilankė miestą ir likos areeztavotu kai sudege per užsidegimą vagonn
pradėjo jaja muszti su kumsz- rie turi būti ligus, to paežio
kuriuo
nutars
ydant
pastorei
in Rosij“, kur rado pasekmin po valkata. Stojas priesz sudže nuo gazo.
cziomis be galo”....
augszczio ir augti ne per toli
palautu
žmonis
mokynia
apie
ga priėmimą. Mete 1634 ru- Blenski, skundėsi, buk jojo
viena nog kitos. Kada tokius
pekla,
siera
ir
velnius.
Akyva
istorije
teip
užėmė
Keno tai suims?
siszkas randas, geisdamas už vaikai ne nori jin maityt, nes
medžius suranda, nusiduoda
Raula,
jog
atsitolino
nuo
du

M .hanny City, Pa. — Re
drausti rukima tosios “velniš ne yra tinkamas daugiau prie
Baisus szturmas
riu, padėjo kepure ant stalo. sužadėtinei paskirtoje dienoje
kos žoles” už bausme nukirs darbo. Sudže liepe vaikams dakcijų “Saules” aplaike žine
Grand Rapids, Mich — Bai
Kada sūnūs toliaus skaitė apie su savo tėvais ir pažinstamais
davo rukykams noses. Lig stoti in suda ant iszaiszkinimo. nuo koronerio isz Conshi hoc- sus szturmas su viesulą praėjo
1848 metui visoi Rosijoi buvo Laike perklausimu pasirodė,
taji girtuokli, kaip musže savo Ant duoto ženklo pradeda jau
ken buk tenais randasi kūnas pro czionais, kuri padare bleuždrausta rūkymas tabako.
paezia be jokios milaezirdys- na pora lipti ant palmos. Ka
buk ne yra tai kalte vaiku Leono Silenskio (o gal Žilins-'jea
d“ ant
~~t ezimto tukstaneziu do 
Po tam, rūkymas prasiplatino
tes,
sėdo sunkei ant suolo da gaunasi ant pats virszaus,
visur ir jau ne buvo persekio tik paties tėvo kuris juos a p kio) kurta likos suvažinėtas leriu, sužeido in szimta ypatų
isztrauke jaunikis ranka in ar
szaukdamas
su piktumu:
leido
nesirūpindamas
apie
ant geležkelio prie Valley o keli likos užmuszti.
jamas per randa.
— O tai latras, tai niekade- tima paima ir stengėsi jaja
juos visai kada da buvo mažu Forge Vaikas turi apie 15
prie saves pritraukt. Teip ilgai
jus!
kais, per ka turėjo kensti ba- metu, turėjo ant eaves trum-'
Reikalingas.
Tegul atsiszaukia.
tai daro pakol ne pasiseks
Pati
dirstelėjo
isz
paszones
da
ir
varga
o
likusi
motina
tu

pas kelnes ir surd >ta, melini
Kriauczius moteriszku dra
Raulas Szerpenskas kuris
jam
pritraukt paima teip arti,
ant vyro, Patemino, jog vyras
eiaapielSm. amerike ir dar rėjo juos iszaugyt mirdama marszkinet, ilgas panezekas, panų, prisidėti prie biznio ir
gyveno Glencoe, Ohio, J io pa isz laik nuo sunkaus darbo ir ir turėjo szkaplierius ant kak inneszt lig $500. Giara proga
labai susigraudino tuom skai pakol su kakta ne dasieke sa
ti Marijona atvažiavo isz Lie rupesezio.
tymu ir gylei atsiduso. Nulei vo milemos kakta kuri žino
lo, apie 4 pėdas 9 colius augsz del giaro vyro ir likti turtin
tuvos ir dar randasi pas žmo
Kalraisztes
ceremonije
Windsor
palociuje,
do galva ant krutinės, užden ma visom pajėgom stengėsi pa
Vaikai tvirtai atsisakė nuo czio.
gu, ne reike mokėti angelska
nis Mahanojuje. Tegul jis
gė veidą delnais ir gylei užsi- lengvint taji darba savo mile
Ne
senei
atsibuvo
ceremonije
Windsor
palociuje
Anglijoi
Gal ne kurie tėvai rūpinasi kalba. Del platesniu žinių adpats ar kas kitas apie ji prane- maitimo nelabo tėvo o jaumui. Jago tai ant galo nusisza ant adreso:
-oj) niauses tik pirma karta buvo apie dingusi savo vaika o jagu resavokite.
(gg oj) teip vadinamo 1 Order of the Girter” kuriuos perdetiniu yra mislino.
duos,
tai virinusias isz pulko
i
Juk
ir
jisai
ana
vakara
pakaralue J urgis. Tik kuningaikszczei karaliezko kraujo turi
regejas savo tęva. — Sudže geistu dažinot tegul raszo pas
C. Urion,
Mare Szerpenskiene.,
apszauke,
jog svodba yra pa
tiesa
prigulet
prie
tosios
drauguves
kuriuos
patronu
yra
Szv.
liko
kone
dydesne
dali
uždirbnusiuntė jin in priglaudos na Wm. Neville, Coroner, Con Room 25 156 N. La Salle St.
601 W. Mahanoy St.
baigta.
shohocken, Pa.
■
Itu .piningu
_ karczemoje
- ir .jisai
Chicago, Ill. Jurgis.
Mahanoy City, Pa. rna ant 30 dienu.
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Gera įminga mokina
daug giaro.

bėjus isz baimes — atsimink jas rudeninis szvilpi per szakuningaikszt ! jog kardas ma kas medžiu. — Jau gaidis pir
no tėvo ilgas ir galingas, jisai mutinis buvo užgiedojas o ku
dasieks tave su savo rustibe.
ningaikszte ant bokszto da ne
— II •! vaikai! — paszauki miegojo; ka tiktai buvo pabai
kuningaik-jztis, suplojas ranko gus savo maldas vakarines ir
mis ir sztai inbego du driau atsiguli ant savo kietos lovoczei in sale. Kuningaiksztis ta bokszte. O szturmas lauk,
ri in juostis, rodidamas ant sa kaip rodos ant tu pat’cziu siu
vo paczios: — Nu veskite tsje to, staugi, kauki ir in langa
ponia in žiemiu ezaleje boksz boksztini baladojosi. Kunin New Yorke in bažnyczia cim
to, uždarikite in kamarėlė, o gaikszte sunkei atsiduso, durno
bolas atėjo,
man rakta atneszkite, nes pir- dama apie savo varginga pade Na ir pakampėm! vemti pra
miause nupleszkite no josos jima kad sztai kas tokie in du
d. jo,
puikius rubus ir karūna ku- res stubrles lengvai barksztele Ir ne dyvai, per nakti girkszningaiksztine.
jo.... ir tuojaus iszgirdo su
nojo,
Tai pasakias, iszejo i-z kantisi rakta spinoje. Paskui
Ir ant miežiu nuvežlojo.
pakajaus.
kas tokis atemi pravara ir pa
Tai vis lietuvii-zkai,
— Niekadejaui — pasznnki maželi atidari d iree. Kunin
Kad ir kiaiiliszkai,
su aszaromis Adelaida, t uždą gaik-zte khktelejo no baimes.
Tas dėjosi ant vargonų,
ma rankas, nes jau tuj žodžiu
— Del Dievo meiles nueztil O tai darbas kriaueriu ponu;
pa=intias Boleslovas ne girdėjo kite!— p> e<nabžd-jo kokie Mat, silpnos galvos pakelt ne
Minksztapikis su pacziule in Laikeide nuvažiavo,
Tarnai Boles ovo, apipleszia b tisas ir pasirodi virae su sn ai
galėjo,
Apie pacziule suvis nesirūpindavo,
kuuinga’kszte, nutempi m bok !a kepure — asz esmių Lu Tai vyruti ožius lupt pradėjo
Toji isz nubodumo su kitu laika praleido,
szta, užrakino duris ir palikta kojziukas — d idavi — pri
Per visa nedelia pasilikti ten geido.
nmjo kuningaikszte prie men buvau isz luoeuot juso mileeta
Utikoj atsirado dvi dainorkos,
— Kur tasai kitas?
kot ž.bintaites didelam nulu- kuningaikszte; viskas pareng
Ne žine kokios,
dime.
ta ant pabėgime, ejkkime
Badai gyvanaszles,
kinus Frico, ingi jo drąsą ir in
Kuningaikszte apimta bai
— O Dieve! — paszauk pri
O gal senmerge-?
sidrasino: nubėgo su savo tar me savo padėjimo ir tuoju gra tikueiu balsu kuningaikszte —
Stang jiais szuo,
naite in kambarį, kureme Fri biniu tikumu mėtėsi ant kėlu kas do szirdis ir kas d > drąsą
Man ne galvo,
cas turėjo pakabintus raktus,' ir ilgai meldėsi net sulauki die tavo, Lukoszeb ! nes vargszeli,
Tik girdėjau, kad puikei (lai
o
suradus
tuosus
paemi
su
sa

nos szviesoi. Per langa dirste- nutvers tave ir manės ne isz
' PUIKI ISTORIJA
mioje,
vim, atrakino kletka, kuroje lej ant lauku ant girriu ir pra luosuosi.
g
Teip
kaip
szunc
loję;
sėdėjo
inlandintas
Lukoszius,
dėjo graudžei verkt.
— Pas Dieva viltis ir muso
— Per daug triūso, juso att
Klausant
vysta
ausi'
’,
atidari
jaje
iszleido
jin
—
praTeip sėdėjo uždarita apie ne paeiekubinime. — tari Lukciesta — atsiliepi Fricas— bu
Bjaurus žodžeis suvis.
szidama
Dievo,
idant
ka
greidele,
o
norint
gavinejo
gana
szius — viską apmislinau: rak
tu trumpiausiu darbu patemt
Per Džiulaju jau ka iždare,
su virvute ant ezakos augsztin. cziause jin nunesztu in toli- gera valgi, bet mažai ka dalips ta, žinoma man gerai, gavau Ir kokiu f >niu ten pad ire,
rniauses
szales.
Ne
gana
da
to,
Ne saugus ižsitirimas,
tinejo.
pavogt no uszžiuretojauslka— Darikie su jut m, kaip
Tai sodoma dar si,
jausdama
dideli
pavoju
del
su
Buna
galvos nusiritimas.
Boksztas
kampe
palociaus,
dai buvau pas jin pavelijimo
nori, — dadavi kuningaiksztis
Visko pridarė.
imtu kupcziu isz szalies savo kureme sede.jo, turėjo tris da parodit meszkinus del žmonių
ir iszejo isz sales.
In viena grinc/.ia suėjo,
Not’ szczio žmogelio,
Ant mostelėjimo Frico driau nedoraus viro, iszleido juosus lis, arba gonkas, pirmutine da Pouas uszžiuretojas, kuris su Ir sau geras dienas turėjo,
visus
ant
luosibes.
Traukis isz kelio.
lis
no
apaczios
buvo
plati,
ant
vis manės ne pažinota suvis,
czei iszvedi Lukoszi isz sales,
Per dvi dienas ulavojo,
Ant ritojaus kun. Boleslo ro augsztesni siauresni, o tr< cze buvo apkvaitias no džiaugsmo
apkausti in lenciūgus ir uždari
Ka tik isz galvos ne iszejo.
in požemine kialnore, gal tik vas sugrižo su savo sunum agezcziau.se da siauresni. Ant kaip vokiezkai prakalbėjau,
/\r Keliausite i Lietuva?
Klykimas ir cipynas,
tai ant trumpo laiko, kol kartu Enriku ir tuojaus liepi pas sa lango josos kamarėlės, ne bu juk dvare galėjau gerai isz
Buvo
ir
giitavimas,
ve
paszaukt
marszelka
Frica.
vo geležiniu sztangu; o kam mokt, pavėlino ir kada žiurėjo
ves ne padaris.
Paskui nakti yratis pradėjo,
Tuom laik kun. Boleslovas, Apsaki jiam, kas su juom sto ant galo juju reikėjo? Kas dri per langa ant meszku, tada nu Namu gaspadyne ant picziaus
ne gaiszindamas laiko, paemi josi. Tada, iždaves riksmą bai stu nuszokt ant žemesnes gale ėmiau rakta no vinies.
padėjo.
Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill.
Tolaus bue.
pulką viru ir paemias savo su- mes ir padūkimo ir pradėjo rijos, tai be abejones suteszkeKa nudege, ne žinau,
kaip
jautis
baubt
argu
verkt
tu.
nu Enriką, kuris buvo isz Vo
Rodos sedynia teip girdėjau,
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapiu, didžiausio for
IV.
kietijos sugrižias, leidosi in savo milemiausio Frico. Kada
MES pasiliksime Jumis priebunant i
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
Tegul jeis galas,
Danijos
mokykloje.
pirmutine
valanda
svaigulo
New
Yorkaant
(lipo.
Jau
du
menesei
praėjo
kaip
vieta tarp kalnu, per kur kupriausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
Gal tai ir melas ?. ...
MES daslatiseme Jusu baksus ant laivo.
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
czei ketino kelaut su tavorais praėjo, iszsiunti tuojaus kelis kuningaikszte sėdėjo uždarita
Gazietoje
vokiszkoje
buvo
*
*
*
MES
duoseme
Jumi
nakvinę.
abelnai iš viso pasviečio.
isz
savo
gaujos,
idant
Ulinka
bokszte,
kada
Boleslovas
su
ateinanti vakara. Pasiseki del
pitalpytas straipsnis api mo
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
MES pastorosenie del Jusu paszporta.
Kur
ten
Luzerneje,
su
Lukosziaus
motina
atvestu
savo vokiszkais sveczeis, kurie
jiojo tasai szetoniszkas užmaninės Amerikos:
MES palidiesemc Jumis ant laivo.
kykla Danijoje, isz kurio tai
Gana
dydeloje
ptczeje,
in
dvara,
ir
grinczele
sudegin

no kėlu dienu szumijo dvare,
atsiszaukite i
Metams $2.00, pusei metų $1.00
mas; kupczius apipleszi ir sustraipsnio ka svarbesnio iszVeselka atsibuvo,
Kanadoj ir Meksike:—
Eastern Transfer Co.
risztus juoeus nueiunti in dva tu. Siuntinei nusidavi, bet iszsirengi apsiginklavę in pa traukeme.
In kur dvi mandruszkos pri
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Ulinkos senukes ne rado, tik prasta kelone. Tame laike ant
(A. BALTIEJUS, Prezidentą#)
rą.
‘Mokytojei Danijos, gali
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:
buvo.
tai
grincze
sudegino.
Kunin128
Cedar
Street,
NEW
YORK,
N.
Y.
ant Szležinges ne viena meta
Fricas tada ar tai del padari
Metams $3.00, pusei metų $1.50
mokyti pagal savo metedos,
Mandravo ir mandravo,
UttV Parūpinant vieta ant pasažierinu laivu
mo paredko požeminėse kelno gaikeztis paskui paklausi, ar ne apsiėjo be bile kokiu mai- katra iszduoda geriause. Mo Kol iszmesti laukan gavo,
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
i ž darbinika perražuMi. Padarome gerus
jau
Lukoszius
pakartas
?
Ga
szacziu. Szedien visi kuningaidovicrnaslesMi paliudijimu konsulio pigiau
rese, ar padarimo vietos del
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
kykla Danijos taikstosi pagal
Tai yra labai ne gražu,
negu kiti agentai.
sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
nauju nevalninku, ar kad pa vo atsakima, jog Lukosziu ku- gaikszczei tzlezinginei turėjo būda mokynio. Kopenh įginis Jagu teip atsitinka del mi r
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:
sidžiaugt isz savo aukos, liepi ningaikszti iszleido isz klet- akės nukreiptas link Krokava mokintojas yra dydelei prietegožiu!
W.
TRAŠKAVCKAf
kos.
Liepi
paskui
atvest
priesz
kaipo
sostapile
tenaitines
kuLukosziu iszvest isz kelnores,
Pirmutinių Littuviaika»
J. M. TANANEVICZIA
liszku del savo mokiniu. Tas
*
*
*
ir inlandint in geležine kletka, save suimtus kupczius, .nes ir ningaiksztes, kuri visas kitas ne yra eunkenibe del mokyto
GRABORIUS
3249-53
S. Morgan St.,
Chicago, Ill.
Vyias su bobelka in P. važevo,
kuri buvo ant kiemo primusz- cze dasižinojo apie drąsu žings praaugsztino.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numeri ant pažiūros veltui.
jaus,
nes
ne
daug
turi
studen

Ir
karezemoje
dvi
dienas
ap

Po isztraukimui kuningaita prie moro. Toje kletkoje ni paczios. Paszoko no kėdės
---------------------------------------------tėliu, tai profesorei savo klaso
sigyveno,
----LaidoJn K linus Nmiriirtta
Pkmu&o
nebagelis ne galėjo ne gulėt didžiausiame piktume ir nubė kszczio su savo gauja ne toli je pažinsta kožna. Jau tai bu
uui ir Veftitutw del
Gerus
laikus
turėjo,
K r» nirto Dalgiu* b L L
ne stovėt, o apkauet’tas su sun- go pas pacze, kuri sėdėjo sa mam miestelije prie vienos na dydžiauses skaitlis vaiku Gere ir valgė kiek tik norėjo. Ylaka atlieka
ka D<>4«riao«* ir puikiau*
Lengvas. Greitas ir-Parankus BudasTT
vo
pakajuose,
o
buvo
labai
ižkarczemos
apie
pavakare
suvirna
m in eta 10 raikalais kreipki Lee
keis lenciūgais ant ranku ir ko
vieuoja klasoje 36 vaikai, o Boba vyro savo ne žiurėjo, ita o buane
virtame ul^ranediniaia
balus
ir
susijudinus.
laiki du jauni žmonis apsireju, vaitojo no bado ir skaus
Nes daugybe pažįstamu ten S20 W. Centre St. Xabancy Cjti
— Žinau, ka man kunin- dia vokiezkai, su smailom ke szeip buna 30 o ir 18 vaiku
mo.
turėjo,
vienoje
klasoje!
Kun. Boleslovas ne sugrižo gaikrzti nori pasakitie — tari purėm ant gaivu ir laikantie
Tiejei
girde
ir
gere,
Vienas
paduoda
apraszima
taje nakti in dvara: insismagi- m savo vira Boleslovą. — Už du meszkinus ant ilgu virvių api mokykla Kopenhagoje o
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
Žinoma
daugiause
gere.
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
no jie sau pleszime ir nutrau mano žingsni, už mano gaile parodinejo jedu visokias sztu- kuria pats atlanki viena isz
Ne
apsakysiu
darbus
dvieju
smulkių daiktų prie manęs gaunamų
ki tolin su savo gauja, idant ti szirdi del žmonių, kuruos ne kas, szokius ir visokius szpo- mokyklų:
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžia apsisteliuoti išjo šendi
dienu,
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
kaltai kankinai, apteiksi mane selus, o kada vienas meszkinas
kotie ant nauju kelauninku.
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
Ba
butu
bjauru
del
visu,
Laike lekcijų vienas isz stu
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
Teip praėjo kelos dienos, kaip rodos ka no niekiauseis nuilso, tada kitas užvadavo.
Lietuviszka Agentūra M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.
dentuku
užmigo. Daraktoris Smarves ne mažai palyko,
Fricas, kaip tai jau buvom pri žodžeis nužeminanczeis ir keiks Buvo tai rudenop, jau sauli
Mat per ta laika visaip atsi- Laivakorczia ant geriausia Laivu
minia, pradėjo landžiot nuola mu. Nes jau bus gana to, ma pradėjo nusileidinet, nes da nužvelgi tai, nes vaikinuko ne
tyko....
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
budino
ir
pavėlino
jiam
mie

piningus už žemiause preke ir greitai
tos pas Ulinka. Dabartės atsi- no kuningaikszti. Atsikratau buvo gana szviesu.
*
*
*
ne vienos dienos nelaikau pas save
Apie meszkinus pradėjo kas got per puse adynos; darakto Ne reike jeszkoti kvailiu,
vilko pas jaje gerai uszsige- nog tavęs ant visados; ne turė
svetimu piningu paskirta siuntimui,
ris
mat
žinojo,
jog
tasai
stu

si
daugiau
ant
ko
pikt
ir
ka
dirbasi teisingai nes esmių po
kartas žmonių kuopintis. Mesz
rias, liepi senajei motinai LuGali nužvelgt ant visu pa- viskas
dentukas atsikeli puse penkių
kauoije, taigi meldžia visu Lietuvio
Teip suko žmonės išgydyti nuo j
kosziaus iszeitie isz grinczukes keikt Jau ilgiau su tavim ne kininkai ne trukus apleido vie
szaliu,
atsilankitie arba atsiszauktie pei
ir nesziojo pieną, tai žinojo,
visokių ligų!
*
ir pasilikias pats vienas su per galu givent. — Niekini ir sa ta priesz karczema ir su savo
laiszka su minėtais reikalais.
Jau
nedelia
suėjo,
Kaip joki vaistai Ir visokį dakta-I
jog vaikinelis yra nuvargias ir
Su godone
siganduse mergina, piadejo vo boczius ka paeina isz gar ketur kojineis szokikais nusiiri
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane*
Kaip
sportelis
Elmse
ulieze
reikalauje ateilsio.
išgydo!.
J
del josos dainuot kokes ten vo singu lenku giminiu ir iszsiža- lig dvarui. Vienas isz meszkiej o,
Viktoras Lapinskas
Vaikai labai myli savo daGarbingas
lamintu!
Jųsųbudasf
kiszkas daineles ir stengėsi ja dineji savo tevines, broluoda- ninku prisiartino prie bromo,
601 W. Maliiinoy Avė.
gydymo ir liekamos labai geros,į
raktori ir mokyklų inspekto O buvo girtas ir revolveri
je pabuczuot. Biedna mergina masis su vokieczeis, o ant ga pakalbėjo ka toki vokiezkai
kad mano motoru net per tris mė-J
turėjo.
Maluuioy City.l’a.
rius.
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-J
lo
savo
karda
kareiviszka
per
su sargu kuris atidari bromą
iszsprudo jam su staigumu isz
Ir paszoko ant vieno vaikyno,
jimo, po krutino, galvos, didžio!
nusilpnėjimo ant sveikatos ir ba)-*
ranku ir su kliksmu iszbego mainei ant razbaininkinio pei- ir inleido pribuveli pas poną Jagu katro isz vaiku užeina
Užtraukė revoln ir nuszauti
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas^
diena varduvių, tai iszkisza isz
] nepataikė išgydyti, o kaip Jusųl
ketino.
laukan. Fricas perpikias szo- lo! Szedien paskutinia nakti uszžiuretoji dvaro.
Introligatorne.—*
prisiųstas liekamas suvartojo, tadB
Naujas uszžiuretojas buvo mokyklos karūnėlė.
AI’PIRBTI’VK KNTCIU.
Ne jin viena, bet ir kitus,
ko paskui jaje ir jau — jau praleisu tame dvare —kureme
lapo visai sveika ir daugiau
neaisinaujina.
Už tokį tikrą mok-*
Katras tik pasisuks.
ketino pagriebt jaje, kad sztai tiek aszaru iszliejau, o rito ant vietos sudraskito Fricoi Mokyklos Danijoje daug ge
slišką ir pasekmingą gydimą vi-1
teipos-gi
vokietis,
tai
ir
meszj
siems
Ta
mišių
vardą apskelbiu.*
ro daro del savo vaiku. Ir O ka, policije sportą paėmė,
ižgirdia kliksma meszkinai, apie diena jau busu keloneje
' Tu esi goriausius piiolelis. Pasi |
kininkas
uezkalbino
vokiezkai
in
mano
tevinia
Pamarenus,
teip:
Žiemos
laike,
biednu
tė

liekame
dėkingi.
*
Revolveri atėmė,
matidami kokiam pavojuje ran
Klemensas ir Ona Stefonavičlal. į
In cypė pasodino,
dasi j uju prietelka, iszpuoli isz kur pas mano teveli turesu, ir ne trukus iszejo daugibi vu vaikai gauna valgi ir pri
1413 Brynn.ower, Scranton. Pa. i
Bausmes 35 dol. apsudijo,
Kaip nieks neįstengė, tai I’h. M. Kliniko Mokslas iŠpjdė trumpam laike!
budos mėtėsi isz budos ant saldu givenima, ba priglaus sa žmonių isz dvaro, matoma, glauda už dyka.
Malonus TmnishiL Kad iširydėt kosėjimą, skrcj lias imą ir sunkuma ant kruti-’
Prie mokyklų yra maudynes
O jagu ne ta.
Frico, partrenki ant žemes ir vo duktere, kuria tu varginai uszžiuretojas pavėlino prisižiu^nės pasekmingai, teip lygiai (ik Jus įstengiate isgjdyti. nuoligos išbėrimo ant’
lodos spaugais ir niežėjimo: kiti gydy tojui per du metu nesurado pagelbos. Už
int szmotus supleszi. Cze ne lig paskutinai, permainias jo retie meszkinam. Tame laike kuriose kožnas isz vaiku turi Tai szeszis menesius in džela, Aysidirba senos n aldaknyges, istorini >.lųsų
teip gerą gydymą ir leisiiuras liekamas sium'ių šimtą kariij ačiū.
i
Su gu<>d »no A. Galmanas, B. x 36. Bonne Terre. Mo.
I
Tai rots butu o ladra.
gali apraszitie baimes Ulinkos sos vainiką ant erszkecziu vai meszkininkas grįždamas no kas sanvaite maudytis.
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
uszžiuretojaus, per gilu kiemą Mokyklos yra dydeles, szvie
Linksma Valanda, Dilgeles,
k
(hiodotimis l‘ons Daktarei Labai drkavoju už knyrę “Daktaras”, kurią'
*
»
«
ir senosios Lukosziaus moti niko.
Iman prisiuntė!, ir podraug duncŠu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo roDagia,
Draugas,
Tėvynė ir L L
Laikia tosios kalbos, kunin atsijuosi greitai ilga virvute, sios, ir su szviežiu oru.
'malizmo.
Antanas Jurgelis, Box 145. Paulsboro. N. J.
|
nos, kaip pamati kas stojosi
Terp Lietuviu,
Prisiunsdami knygas apinokekyte paeito a>
Mokyklos namai tankei bu
prie duriu grinczeles. Jau ir gaiksztis Boleslovas stovėjo ti- su kuria buvo po drabužiam
*
Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apio savo neoaviau žinios. Laukiau*
Yra ir pusžydu,
ekspreso kftsztna
Adiesas:
'jpasokmių gydymo, bet kad liga, nu » kurios mano gydėt, neaisinaujina skau-^
Lithuanian Bindery.
teip susirupinia nelaimingu ledamas, pasiremias ant atlo- apsijuosęs ir apsidairias atsar- na apsodyti botanikineis meMiczigane dažinojau,
Artėjimas kojų, rankų, sąnariuoso ir kaulų boi raumenų, — tad dabar širdingai!
514 W. Soruce. Mahanov City.
rdėkavoju už tokĮ teisingą, gerą g\ <h n a.
“
■
Lukoszium, dabar net plaukai szo kėdės; o kada jiam pati isz gei, pririezo už vaszio stirojen- džeis. Tuose soduose randasi Jog bus krikeztinos, tai užėjau
Ant visada Jo.i -s Pecura. 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.
į
ant galvos stojo ant mieles metinejo razbajus, pakeli štai tio mure kuriuom buvo ap- mažiause 300 visokiu auguo- Teisybe szirdeles, kriksztynos, B. RAGAŽINSKAS į Daugybės dėknvonių ateina kas dituia, iš kariu Čion kel tą piitalpinom. *
J
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir d. kavoja už sugrąžintą gorą sveikatą, tail
kas jaises lauke no kun. Bo gai galva, permeti žibantimis szviestas dvaras, ir permeti ki liu. Daraktorei tankei api tai
Vienu tėvu, tris vaikai ant
mikrai ir Tavo galima išgydyti.
‘
‘ f
leslovo, jog tas atsitiko prie ju akimis per sale, rodos kad ko ta gala in kita szali muro in sės auguoles ižguldineje.
vienos adynos,
TUK PHILADELPHIA M. KLINIKŲ! galima pilnai tikėti, nes yra poį
lauka.
Galėjo
tai
drasei
padari
ju duriu.!
Mergynos
paskutiniuose
me
jeszkojo, o ant galo prakalbėjo
*valdžios kontrole ir paties giihernatoriiiuH užtvirtintu.
*
Tris vaikai, penkių, trijų ir
1
Geresnių liekarstų ir dnklnro kaip K Išnik* j negulima surasti.
A
tie, ba sargas buvo nuejas to tuose mokslo, mokynasi virt ir
dvieju metu.
Tiejei nelaimingi atsitiki in pacze.
>
Skaitykit knygą‘‘Dnktiiras”, iš kurios j>mok>it ne tik nuo visokių ligų#
gamynti
valgius
ir
siut.
Mer

f
apsisorgėt,
bot
kaip
išsigydyii
ir
kaip
nuo
sukėių
bei
vampyrų
apsisaugok
f
lin
ir
žiurėjo
ant
meszku.
Pas

Ne bile kur atsitaikytu.
mai greitai vienas po kitam
— Gana jau — gana pra
*
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arJ
Tiek to, vis gerai,
uszstoinejo.
Kuningaikszte keikta givate, kuri man amži kui meszkininkas nusidavi pas ginos verda ir paczios su vailužsisonėjusi liga, bet dabar imri kad syki ant. visada būtį išgydytu, lai pribuk*
Jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J
g°Kad ir biski per vėlai.
Adelaida, dasižinojus apie ne nai stovi ant kelo mano noro savo dranga rodi visokias sztu
Sziomis dienomis maso taatietis Fboj savo ligą i r‘kas kenkia; o apturėsi priidelišką rodą arba ir reikalingas lie->
Kad ir kitose vieszpatystese
naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkaif
laimia Lukosziaus, apsiverki ir paliepimu! Kol vienok, je- kas, — vienas ant bubnelo butu tokis paredkas, tai užsto Tur but tėvai gadynes naujos, B Ragažinskas pargabeno visokiu *karstas,
prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik*
garimu, Amerikoniszlcu ir Importita ♦kiekvienam
barszkino,
o
kitas
szokino
ir
^ligos
užpuola
varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be1!
O
ne
senoviszko
3
.
gamastiene,
kelausi
pas
kuningraudžiom aszarom; nes žinojo
tu rojus ant žemes.
Galima gaut visokia Arielka, Vynia, ^operacijų. Sekretai užlaikomi.
J
O gal piningu pirmau ine tu Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t.
gana gerai, jog praszimai už gaikszti savo tęva, tai pirmiau- žmonis bovino, o aplaikia už■
Visada reikia adresuot teip:
v
Daugiause
surasi
vaiku,
mokeste,
nusidavi
meezkininrėjo,
Teipgi
skambanozio
Alaas
ir
Porterio,
jin ant nieko prisiduos; buvo se apsigivensi kamaraitėje ant
Tai už krikszta užmokėti ne Daokyte dabar orderi o bas jamis tTHE PHILADELPHIA M. CLINIC*
kai su savo, meszkinais in girTerp suaugusiu žmonių.
paniekinta per vira, o per Fri- bokszto mano dvare.
jf Valandos: 1117
Walnut St.
Philadelphia, Pa.
Į
pristatyta in namas.
galėjo.
Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.1
ca ant niek laikita. Dabar vie — Boleslovai! ne pamesk re, kuri ne usztoli juodavo.
64-56 N. Main SL,
O gal ir kitoke priezine,
Uez puses adynos su temo
Kas turi szirdi atvira,
nok, kada daejo del josos ži suvis savo proto — paszauki
Mahanoy City.
aj’b'Wsio1®*’ psUėkavonėa įtarios, louia^o*. PUn»l (alina Ukeh J
Tai
szirdele
ne
žine.
Ne
rasi
naudos
niekada.
suvis,
menulis
ne
szvieti,
ve

nia apie audraekima per mesz- kuningaikszte Adelaida, sudre^
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Kada pereitinejo pavesi juo
Ar daug mergaicziu
du eglu, pajuto, jog kas tokie
panaszei padarytu? užmėtė jiam sena bavolini kai

Mano atkcrszinimas.

Szposas aktoriaus.

Angliszkas priežodis kalba;
“Atkerszinimas yra saldus.”
Ir teisybe kalbant, tame priežodije randasi daug teisybes.
Ba užklausiu ar galima būti
didesnis užganadymas del žmo
gaus kuris ne kaltai likos nus
kriaustu, kaip tikras atkerszimas?
Pati mano yra gera motere
ir visame prilanki man, steng
damasi man visame intikt.
Norints givenome sutikyme,
bet ne visados žmogus gali gy
vent be jokio nesupratimo
Tas pats ir su mumis atsityko
Buvo didelu nevidonu 1-arszt i
valgiu ir gėrimu tada man bu
vo pastatyti ant stalo, ba man
buvo kenkeneziu ant dantų.
Už tai ne viena karta mel
džiau idant man pagamintu
szaltus valgius. Ne galėdamas
eavo pacze prikalbet prislė
giau jai atkerszinimu!
Susipažinau geriau su mano
kaiminka kuri buvo labai pa
togi moteriszke, ir su josios pagialba pastanavijau padarytie
mano pacze užvidžia prieszaie
jaja.
Parėjau viena karta namon
ir užtikęs karsztus valgius ant
stalo ne isztardamas ne žodžio
paezei iszejau lauk ir nusidaviau pas savo kaiminka ant
piet. Pati mano ne dasiprotedama nieko pikto, o mielinda
ma jog iszejau isz namu viena
tik del to, jog iszejau truputi
paeivaikezeziot priesz valgi,
dažinojo kada sugrįžau, del ko
iszejau palikias pietus ant
stalo.
Ir nog tos dienos užstojo
geresni laikai del manias ir
Tankei szposas kvailio,
dasilaukiau ant galo to, ko
Iszveda kita isz kelio.
teip geidau, szaltu valgiu ku
rios teip mėgau!
Kas koki rūpesti turi,
Teip tai atkerszinau savo
Mielina jog ant sprando dide paezei, nes su kaiminka ir sze
le sunkenybe guli.
dien pati mano ne kalba.

Garsingas szmutorius Sout
hern nusidavė karta in geleži
ni kroma ir paprasze “Historije Anglijos.”
Mes ne parduodame knigu— atsake tarnas — czionais
yra geležinis kromas.
— Tai man vis tas pats —
atsake Southernas, nuduoda
mas jog yra kurezes,— man
tai nieko neapeina ar apdirb
ta in skūra ar audeklą.
— Juk czionais ne kninginas— paszauke garsei tarnas.
— Labai grąžei, praszau
suviniot ir prisiunst in mano
gyvenimą. Noriu padaryt ne
tikėtina dovana mano geram
draugui.
— Mes ne turime kningu,—
reke toliaus tarnas.
— Suviniok ponas teip, kaip
del savo motynos. Geriau ne
reike. Praszau popieros, pa
duosiu ponui eavo adresa.
— Nes ar tu ne matai, jog
mes czionais neparduodame
kningu.
— Tai gerai, palauksiu—
ir atsisėdo ant kėdės.
Matidamas tai tarnas nubė
go pas locnininka su žine jog
krome randasi kokis tai kvailis.
Ko ponas sau reikalauje?—
paklausė Southern© locnininkas, prieidamas pas jin su pasikloniojimu.
— Norėjau nupirkt pielieze
penkių coliu ligio— tarė aktoris.
— Sztai pone,— tarė kupežius dirstelėdamas ant tarno
perkuniezkai, jog tam net szirpulei perejo per peczius.

Ar mokate Angliška kalba?

li ant galvos ir puolė ant že
Q Šiomis dienomis iScjo is spaudos labai naudinga knyga, antra laida su
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies LietuviškaLAngliškos Kalbos Rjinkvedis bei
mes. Norėjo iszsiluosuot, szauZodynCdis Lietuviškiii-Angliškas su Fonetiškų Ištariiuu; Lessons in Reading ir
ktie pagialbos, nes viskas nu
Kaip Tapti Jungliniiį Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus.^ <j Ji
— Selenda! Ar ira tavo te sidavė ant niek.
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietoje telpa lietuviški žodžiai,
vas namie ?
paskui angliškas tekstas, o trecioje oilcjo teisingas ištarimas. <| Toliaus seka
— Szi meta, mano senas
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas su Fouetlšku Ištarimu. <J Cionais surinkta
— Ne ira jio, — atsake Se vaike, gal kompanije tav ne
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninOje kalboje.
Pagalios talpinasi
trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo
lenda Griffin. Nesitikėjo su pakels mokesties, — paszauke
angliškojo kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurio nori
palikti Jugtiuių Anierikos^Valstybių Piliečiais. <] Kiekvienas lietuvis atvy
grįžt szi vakara Ketino pasi juokdamasis kas tokis storu
kęs Į šitą salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis
likt ant nakties pas Zanesa balsu, — o ipacz, jog kompa
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti
Bakeri.
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.
nije ne gales ant tavęs atsi— Na tai klausik, — tarė duot. Gulekie dabar spakaiKaina popieros apdaruose
$1.25
Abroamas Ayres, agentas ti- nei — spakainei. Ne ira svei
Gražiais audimo apdarais
$1.50
kietu, — ar ne busi prieszinga ka teip judintis ir nesijudink,
tame, jagu paliksiu per nakti jago ne nori būtie priverstas
Užsisakant “Rankvedj", reikia draugo ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiške adresuojant šitaip:
ir ant ritojaus szita blekine de- prie pakajaus. Vaikai, imkit
žuke? No vakar užsnigo visas jin ir nuneszkite prie ugnies.
geležkelis — baisi diena ant Ne esmių jiojo prietelu, nes
3249-53 S. Morgan St.,
Chicago, III.
tavo motinos szermenu, ar ne vienok ne noriu, idant ne suteisibe? — ir aplaikiau tele szaltu ant smert.
grama, idant nusiduotau in
Tuojaus viską suprato, tieje
Quarter Mile Junction del pa piktadarei dažinoja kokiu bū
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
ėmimo vietos seno Jones’o. Su du apie auksa ir nutarė jin pa
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
szalde sav pirsztus ir per tai skirt del savęs.
New York, N. Y
Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo
ne gali naudotie telegrafinio
Tam paežiam karte Selenda
patarnavimo ir nori idant
instrumento. Žinoma, jog in ižbego uszpakalinems durimis
jo reikalai liktu greit,
tenais turiu nusiduot ant mulo pažiūrėt ant atsitolinanczio
atlikti tegul atsiszauki in
o szita blekine dėžutė ira per jaunikio. Ne toli stovėjo egle,
sunki man neeziotis, o da gal prie kuriuos prisiartino ir paSeniausi
terp tu puslaukiniu žmonių pa Isislepe, žiūrėdama ant einanBankini
sideritu godumas, o da gal ir czio Abraomo. Kada teip sto
Narna
pragaiszinimas givasties.
Uždėta
1848m.
vėjo valandėlė, ižgirdo viriszL. .......
— Nes kas tenais randasi kus balsus:
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė,
Dr. Wilsonas demokratu kandidatas ant
Abraomai? — užklausė akivai
— Namie randasi tiktai la
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
temindama ant bleszines.';
vonas! Sena motina Griffin
prezidento ir jo pati.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,'*■
Tasai apsidairė saugei o pri guli tenais ne giva! Sakau
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Linija in ir isz
siartinęs prie merginos, jog tav, j°g ne ejsiu tenais norint
Krajaus už pigiause preke.
— Ar givas ar numiręs! —
Paszportus del keliaajeneziu in Kraju pastorojame,
vos lupome ne dalipstejo au ir už du kaltus tiek aukso!
suniurnėjo senas Mikolas DinDoviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas sa
sies, ieztare du žodžius:
— Uždarik snuki, senas dau, jago jau pradėjau, tai ir Franciszkus Kontvaine paeina isz
paliudyimu Konsulio.
— Piningai auksinei.
Atjeszkojima Daliu atliekame kaotelsingiaasiai,
paiksze, ižgirdo vela kita kal pabaigsiu.
Kauno gub., Telszu pav., apie 6 m.
—: Del vygados Taatieozia laikome atydaryta :—
Akis Selendos pražibo. Pa banti, — tik szedien buvo mo
Selenda gulėjo grabe tikei. kaip iszvaževo in Skranton, Pa. no
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad,
to sykio nežinau nieko apie jin,
keles piningus vela padėjo ant tore palaidota.
Ižgirdo kaip duris atsidarė, o pats ar kas kitas praszau duot žine
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
savo vietos.
— Ne buvo!
jog pas mus visus minėtas reikalas greioziaasei, teisingiaasei, ir
keli piktadarei inejo in vidų. ,ant adreso:
Da savo givenime nebuvo
pigiausei galite atlikti.
— Nes buvo. Teip kalbėjo Ant kart Pierre Subitan iždaJos. Savnoris.
mates tiek piningu.
Sim Dollardas.
S. I.eavitt St.
Chicago, Ill.
ve kliksma, kada paregėjo vi- 2324
!
■—natiii iritfii------ —
■—
— Tieje piningai turi būtie
melasriu. dūrije aslos graba su nuduotu
— Sim ira.
nusiunstais per expresa in Dit- Teisibes ne gal pasakit, kad ir nabaszninku, su riksmu ižbe
Jurgis Puriesa ir Jurgis Kraipavi.
DIDIS GYDYTOJAS
sona, — iszaiszkino Ayres kal norėtu.
paeina isz Suvalkų gub., Kalva
20 laukan. Dindus ir Dollar- czus
1
rijos pav., Lubawo valscziaus., Asabėdamas patika, — nes expre— Nes szi karta kalbėjo das nusiire adbulai, pradėjo vos kaimo., praszau atsiszaukt ant
sas ne ejna isz priežasties užVIEJT ATINIS TIKRAS LIETUVIS
teisibe, matisi. Penkiolika tuk ka toki isztiko kalbėtis, o szir- .adreso:
pustintu kėlu. Dabartės reikes
staneziu doleriu aukse! Tik dis Selendos musze kaip su
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.
Ad. Kraipavioz.
tuos piningus serget igi ritoWorcester Masspamislik Pierre! Tokios lai kūju.
i36 Milbury St.
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir
jaue pakol siuntinei Ditsono
vaikų. Atsišaukusiems iš toliaus per
— Jisai czionais nieko ne
mes ne patiksi kas diena.
ne pribus jin atimt. Tavo na
laiškus suteikia daktarišku rodą dovanai.
Mano brolis Morkus WalangewiPriek tam nesiranda niekas na paliko, — tarė Dollardas, gal
Atėjusiems j ofisą ištyrle geriausiai ligas
mas randasi tik mile kelo no
mie iszskirent jaunos mergai va Mikolo Vokės buvo pripil- czius. paeina isz Vilniaus gub., Tra
ii Juoda savo gyduoles už menką užmo
stacijos, per tai bus saugiause
ku pav., Merkines volosties, liruskikestį.
Jis turi didelęmedikališką praktiką,
dinta gėrimu. Mergina iszejo niku kaimo, apie 20 m. kaip atnerites!
kaip tai: pabaigęs Medikališką, Universi
vieta del jiu.
Da girdėjo daugiau balsu— su tėvu. Czionais nesiranda ke, turiu svarbu reikalą jis pats an.
tetą, buvo miestavu daktaru mieste Indi
Selenda nusiszipsojo.
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje
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Szlominkai
ne
visos
ingredencijos.
Teipgi
sios nuomones, jog mergina,
“Mail Order House” (darimas
raszykite
pareikalaudami
mus gyduo
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
kas ir davatkinus. Kad yra
— Karezczei duodasi jaust
les,
nes
geras
uždarbis;
parduokvte
kuri ne rado tiek laiko ant pa- iszsius placzes informacijas no
biznio per paczta).
I lėktino po §3 galioną yra geriausi* ka
musu tyras Lietuviszkas Gyduolėj
faktas, tai parodo mums garsi
kas diena daugiau.
galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit
Czionais priduriame maža nimai kompanijų vaikszczio- raszimo jam gromatos ne galė ko plaukai slenka ir plinka,
kurias mes gvarantuojame.
savo adrisa del katalipgo.
jo naudotis jojo turtu. Neisz- pleiskanų atsiradymas ir nu
.2&.
— Praejta subata buvo ke atsitikima kuris atsitiko ne
Egiutero No.l.
janeziu po Czenstakava Vilnių pasakytiniai gailavosi, bet jau puczkave veidai Tukstanczei jFr. Straw!nsk?s 1807 Carson St;'m.i>orei>.p..
,50c.
Egiutero No.2.......................
lios pedes. Dievulėliau net persenei Mahanoy City.
Zinijeczuik............. 25c., 50c. ir $1.00.
dekavoja
už
dyka
r<
da.
Rabuvo
po
laikui.
ir Kalvarija, tos didės kumpaGumbo
Laszai
................................
•^cgraudu žiūrėt, kaip tas angleJonas S. nuejas pas viena
,25c.
Meszkos Muštis...............
nijos vis keliauna isz tolimes Teip tai paguodoti skaityto szyk tuojaus ant adreso:
,25c.
Treja
n
k
a
........
.
.................
kasis praleidže savo kruvinai isz muso lietuviszku biznierių
Gratis Specialists
.25c.
niu vietų skaitlingos teip, kad jai jago ka turyte padaryt
Linimentas vaikams ...
.25c
uždirbta skatyka, neatsimin pirkti lenciugeli. Iszsirinkes
szendien,
tai
neatidekinekyte
Gyduoles nuo Kosulio..
Box
106
Sta. W. Williamsburg
nakvot neturi kur nes buna
,25c.
Liepiu Balsamas ..........
ant rytojaus, ba ir jus galite
damas, jog gal kitos pedes ne koki norėjo užklausė kiek
(to 59)
Auly-Lakson del vaiku ....... .25c.
per daug. Kompanijose vado gailėtis, nes jau butu per vė Brooklyn, N. Y.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
sulauks. Jau dydelis laikas kasztuoje.
Biznieris atsake,
Dar
po
straiku
parduosime
visoki
tavora
už
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
vauja vis kunigai.
lai, nes toji diena jau daugiau
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
jog $1 05.
apie tai apsvarstyt.
.
Kas yru didis?
Ugniatraukis................................... 25c.
Kurgi rasime darbo žmone ne sugriž.
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai Skilvio
Laszai.......................
••25c.
— Jonas Ursinas gyvenan — Ponuli,— atsiliepe Jo kad jie pamėtė darbo valan
Tas yra didis, kuris su pa- ateikite in musu sztora.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
nas,
—
asz
galiu
toki
pat
nu

Kruvinosios
............................
tys ant Butcher alley likos su
siszventimu. Labui žmonių
das kurios nesza jam paežiam
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50.
Szunu revoliucija.
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
žeistas pikiu per savo drauga pirkti pas Sears Roebuck «fc nauda, leistųsi ant nedėlios
darbuojasi, raszo knygas svie
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai
ajisiabdyniui Galvos
Moterių,
Merginu
ir
Mergaitėms
ir
gausite
pas
mane
pigiau
Co.
už
$1.35.
Tunnel Ridge kosiklosia.
laiko su kompanijoms svetur
Pskovas.— Prie kokiu kvai- tą mokyna. Isz atklaniu tam
skaudėjimo.................. . .........
pirkti
negu
kitur.
Dabar
galėsite
sau
nusipirkti
gražio
Ceikio
Laszai
nuo
Dantų...............
10c.
—
Tai
pigiau
ne
kaip
asz
Dieva garbint? Niekur! Ta lyscziu rusiszka policije da- sybes triaukia, nuo ligų iszgy— Diena pedes o ir NedeloMostis nuogedimo ir prakaitavimo
del
Szlebes
ant
Veliku
ar
Pavasariaus.
Teipgi
visokiu
galiu
pirkti,
bet
asz
tau
jin
do.
Ir
ji
žmones
szirdysia
ger

Kojų
........................................
25c.
daro vien tinginiai davatkinin- ejna, liudiję juokingas teismas
je ypatingai atsibuvo musztyGeležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu irt. t. Puiku szlebukiu
Vaisias nuo Papauto..............15c.
nes kožnoje karczemoje. Buvo parduosiu už ta pac.zia preke kai ir davatkos kuriuos ir ku apie szunu revolucije czionais. bia, garbes vainyka duoda!
Gyd.
nuo Grippo................... $1.25.
kūdikiams
prie
krikszto,
pas
mus
gausite
geriause
pirkti.
Teip žmones garbina Ph.
ten kenezia. Rosi jos laikraszczei ta visa
piszkimo užtektinai o ir kruvi ka ir Mail Order kompanijos nigai nevisi
Plauku apsaugotojas..................... 50c.
Muilas del Plauku........................10c.
ir
ant
tu
paežiu
iszligu.
M.
Klinika,
netik
už
iszgydyPlok
n
I
Pas
mus
dirba
Lietuvaites.
Anuomet kunigas Karuža Ru atsitikyma teip apraszo:
nu terlu Puikus apszvietiMilteliai nuo Kepenų................... 35c.
F
Tb h i
122 W. Center Str.
Rožes Balsamas.............................. 25c.
mas užvieszpatavo muso mal- Jonas sutiko ir liepe suvi- daminoj vikaras tuos davatki Palei mokslaines lauko gas- ma nuo visokiu ir sunkiu ligų
Kinder Balsamas........................... 25c
Mahanow City. Pp
niot lenciugeli, bet biznieris nus ir davatkas vadydavo tin padorystos, mieste Pskov, val bet ir už iszleidyma knygos; liju UluUu !
,50c.
Bobriaus Laszai....................
szarn miestelije!
Szvelnintojas....................................35c.
atsiliepe:
keli
subludusieje apie kuria sztai patys žmones
giniu abazu ir draugijos sza- kiojęs!
Kraujo valytojas.........................$2.00.
— Juozas Raiša, Mikas LutNervu Ramintojas..................... $1.00.
— Turi da primoket 2 cen szais; senelis kunigas Lakic- seimeliai kuriuos mokytiniai ka raszo:
Polithania State Bank
Egzema arba odos uždegimas
keviczius Jonas Pranckeviczius tu už marke ir 5 centus už
pas Vaikus..............................$1.25.
kas Mariampolej darbymetey prisipratino ir juos savo duo Gerbiamoji Philad M.
Cor.
22d.
&
Carson
Sts.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
ir Mikas Litvaitis turinti nuo
Pamada Plaukams........................ 25c.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Money Order.
Kiinik!
davatkoms liepdavo eiti prie nos likucziais pavėdavo. Ge
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
20 lig 24 metu likos aresztavoVienintele lietuviszka Ranka, uždėtu pei
szieno grėbimo ir lyses rugiu, liausiu tu benaminiu szuneliu
Labai aeziu už knyga “D.ik paežius
Gyduoles nuo Riemens........ ......... 50c.
lietuvius ir randasi po priežiūra
tais už atpleszima tavorinio — Ar tu pasiutai? U-gi
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
o ne bažoyczioje anksti ir vė prietelium, buvo vienas moky taras”, kuria perskaieziau ir S'aldžios. Priimam pinigus suczedinimiii
už
ka
?
Inkstu Vaisias............... 25c. ir $1.00.
vagono ant Catawissa geležkepradedant nuo
ir už sulietus pas mus
Akinta
Dulkeles............................ 26c.
lai tursot'. Jisai sakydavo — tinis vardu Rekstoff. Karta atradau labai daug naudingu pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitant
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
lio. Visi likos nugabenti in — Ar tu užmirszai, jog orkas 3 menesiai. Siuneziam pinigus iu visas
abeluai
skausmo ir skarbutis $1.25.
darbininko per dien dirbusio pamėtė szuneliams duonos ir pamokinimu, džiaugiuosi labai dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
Gyd. nuo Parku ir Niežu........ $2.00
Pottsvilles kalėjimą. Badai deriuodamas koki daigta turi
laivakortes ant visu linijų ir gelcžkelin
paskui
tos
duonos
ne
rado,
Gyd.
nuo
Dedervines................ $2.00’
poterėlis
trumpas,
pirmesnis
ta
knyga
apturejas,
nes
žino

bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
Raiša yra pacziuotas žmogus, siunsti gromata ir piningus?
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*
yra pas Dieva negu dykaduo nes tuo tarpu szunys ne buvo siu kaip užlaikyti gera sveika visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Jonas
norints
buvo
užpykęs,
jo pati gyvena Tamakveje apie
vedam provas senam krajui. Rejenlelna
bet nieko ne atsake, užmokėjo niu per dien ligi pancaryjimai apie ka gerai žinoję, pamesta ta ir laike ligos žinosiu kur kancelarija yra rėdoma per v aid iszka notara
kuri nieko ne nor žinoti. Visi
visokiu maldelių. Dauguma duona turėjo kas kitas paymti.
G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
kreiptys, kad tikrai iszsigydy- .J.Lietuvaites
ka biznieris reikalavo.
Koliekos ir Sužiestiejai
kreiptis pas mus ir pavest mums
yra kunigu kurie nemato jo
paej na isz Mahanojaus.
jusu
reikalus o persitikrisit, kad
Su guodone viskas,bankinius
— Dabar pridėsi 25 centus kia isz davatkų nauda bažny- Supykęs už toki darba, ant ti.
kas yra kalbama czion yra teisybe
— Pacziule p. Kazimierio už ekspresą,— atsiliepe biz cziai ne žmonijai, bet randame vietos kur gulėjo paymta duo
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
Justinas Kazazija.
siunezant paczediimni in Banka, arba siusi
Ancerevicziaus
apdovanojo nieris.
Worcester, Mass.
ir tokiu kunigu, kurie tik su- na, padėjo kortele su tokiu
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe«
, .
priimu Provas isz Visu Krasztu už
ana nedelia savo Kaziuką pa — O kad tave....!— su- balamuitija praseziokeli inva- paraszu:
Expreso Money Orderi.
Guodotinas ponas Dak
togia ir drūta dukrele. Yra szuko vela Jonas, bet ir tuos rydams in abaza dykaduoniu
Mainose
“Tas, kuris paėmė
137"
tarė!
abrikouse
davatkų
bei
davatkinu.
tai pirmutine ir kaip rodos užmokėjo tylėdamas.— Gana
Koliestvas FAnt
szunu duona, užsitarnaio
Geležinkeliu arba
Knyga
“
Daktaras
”
apturė

KUSISZK4
—
AMERIKONIŠKA
—
UNIJA.
Sujudimas
vaikszcziot
kom

Treinu.
bus gera pagialba motinėlės tu szposu, duoki sze lenciuge
ant mirties.”
jau
ir
perskaieziau,
turiu
pri

Vartojau
Provas
už
Koliestvas per
panijomis su kryžeis ir karū
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yoiko o Rusijos be iokiu perstojimu.
kada užaugs.
...................... _ KURSK — RUSSIA..................... .
li, nunesziu pats namo.
Toji kortele tuojaus pateko pažinti, kad tai labai gera kny In Kotterdama S Dienan. In. Llhuwn II.. Dienu.
daugeli metu. Szaulcites pas mane
noms Lietuvoje ar Lenkijoj,
n!
lpzel8
!
<>»«•.
(nnujftP)27
Liepos
(.Inly)
Garlaivai IpzpIp
$33
Treczia Ktafia
$35
v Yurko |
1<u»;Nuczio (Aug.) katrie esate sužeistais, busit kantanti,
— Y. M. L. I. Klobas szi- — Broliuk ne teip greit.
kibą iszkilo priesz koki gala in policijos rankas. Prasidėjo ga isz kuries labai uszganeApie ___
dauglnup
pneniupo ncentue
įhb
Pirma Klasa
,
D___ dopižlnoplte
__________ ___________
____ arba! tukstanezius Provu vartojau, kurie
met laikys savo metini iszva- Atsimyk, juk tu esi MahanoA. E. JOHNSON & CO., (General Pa»»engrr Agt«.) 27 Broadway, New York, N.Y.
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
teip, kaip 1861 ir 1862 me tirinejimai szunc “revolucijos” dintas. Tai yra brangiausia
žiavima 29 Augusto Mahanoy jui o asz esmu Czikage ir tu
szu jogei žmones su didelėm kolie*
tuose. Tuose metuose kum- ir Rekstoffa, kurie penejo ezu- dovanai, kuria gera daktaras
stvom
galidesetkus
tukstaneziu
Junctione. Visiems bus vale rėsi laukt dvi ned’elias pako)
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
panijos galvatrukcziais
su nis, patupdė in kalėjimą. Po gali suteikti žmonėms.
važuoti ir pasilinksmint drau aplaikysi lenciugeli.
už kelis desetkus dorielu sumulkina,
Ch. Jonuszas.
kryžeis karūnomis ir altorė licije po tam kone nepasiuto
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
ge su sąnariais tojo klobo, ži Kalbėdamas tai biznieris,
Gilead, Conn.
liais vaikszcziojo nuo bažny- vaikydama alkanus szunelius.
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
noma reike pirmiaus nusipirk padėjo po stiklu lenciugeli o
Tai
tau
ir
“
balta
”
Bosijai
save
apsigareitu ir jus Provas priimtu
ežios in bažnyczia net po ke
Guodotinas Klinikas!
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
ti tikieta už $1, o už ta doleri piningus in stalcziu, tardamas:
letą miliu, valdžia tylėjo,
Knyga apturėjau perskai
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
galesite gerti ir valgyt kiek
— Tai matai Jonai, tas len perszkadas ne dare, bet 1863
negali.
Rodą uždyka duodu ant
eziau ir turiu pasakyt, kad la
MAHANOY
CITY,
PENNSYLVANIA.
tik norėsite.
prisiuntimo markes.
Paszykit paa
ciūgėlis tau kasztuoje $1.67 m. jau iszkilo abazai ne kom
bai naudinga, nes labai aiszAdvokatą Jankaus, po szucm adreso!
Valstijos Kasijerius turi
kiai apraszo tokiuos dalykus,
— Specialistas buczeris Jo arba 2 centu daugiau ne kaip panijų bet maisztininku ir
apie ka pirmiau nežinojau. To
sudėtus Piningus Merchants
B. S. YANKAUS
nas Kuokelis subatoj atydarys Czikage ir turėtum laukt dvi prisiėjo nekaltiems kaimiekia
knyga
nuo
daug
ligos
ne

Banking Trust Co., Banke isz
nedelias
ilgiaus.
Jagu
būtu

Cresskill, N. J.
cziams
nukensti
gana
daug,
o
nauja buczerne ir groseriu
laimiu apsergsti.
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
sztora po No. 523 W. Pine St. mei man užmokėjas isz pra poneliai ir kunigai dauguma
LIETUVIO KRAUTUVE.
S. Jakubenas
atsargi Banka del Valstijos, tai
Dabar Mahanojaus žmones džių kiek reikalavau, tai bū susilaukė isztremimo Siberijon
Malonus Viengenoziai:
ar
kitur,
kiti-gi
baisiu
kartu

476
Pleasant
St.
yra ir del jus invales gera
Turiu sau už garbe praneszti jums
gales pirkti kageriausia mesa tum geriau iszkirtes.
vių. Ponu konfiskuoti tapo
kad, užlaikau krautuve su daugybe
Gardner, Mass.
Banku. Szitas Banka moka
Teip tai dedasi su panaszeis didi turtai, o kunigu visi
ir valgoma tavora už labai
visokiu tavoro.
Pas mane galima
procentą ant sudėtus Piningus.
Daugybe szimtu žmonių, to
nužeminta preke kadangi vis siuntimais in Mail Order kom kliosztoriai. Tai buvo pasek
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
O’MALLEY kias padekavones ir garbini
Žiedu, Kryželiu, Armo
Direktoriai yra gerai
ka pardavinės tik už pininga panijos, kur brangiau užmoka mes telkimosi kumpanijosna, DR. ALEX.
—SPECIALISTAS—
nikų, Skripku visokiu
žinomi ir atsakanti miesto
(kesz). Ateikyte o persikano už visoki tavora ne kaip galė ir szukavimo vaikszcziojant NERVISZKU IR KRONISZKU LIGU. mą už gerus darbus Philad.
Mužikalisku I nstrumea
visokias
giesmes.
biznieriai.
Skolina
piningus
M. Klinikui raszo; balsas
site kaip pigiai viską galima tum pirkt savo mieste o ir be
tu, Britvu, drukuojam
Dabar-gi valdžia daleidžia
ant lengviausiu iszligu.
žmonių balsas Dievo teip rasz
pirkti. Neužmirszkite vietos jokio sugaiszinimo.
Maszinukiu, Albom4
tokioms kumpanijoms vaiksz
...DIREKTORIAI...
Potogjafijoms laikiti4
tas szventas sako.
No. 523 W. Pine Str. (-įg oj)
cziot kurios traukdamas di
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
D.F, Guinan, Kasijerius.
D.M.Graliam, Prezidentas.
Istoriszku ir Mald
Philadelphios M. Kliniko
A. Daniszewiczia.
W. Rynkiewiczia.
M. Gavula.
— Pus-metinis susirinki Kaip gelbėti iszdžiuvusias džiame skaitliuje, laukuose
kningu, visokiu popieru
J. Hornsby.
L. Eckert.
apgarsinimas yra kitoje vieto
W. J. Miles.
Gromatoms rasziti su
atžalas (cziepus).
ezukauja szventas giesmes, nu
mas Sz. Mikolo draugystes at
pasiskaitymais
ir
dainomis su
je.
trempiapakelese
žmonių
javus,
sibus ateinanczia Nedele pirma Tankiai atsitinka 'kad labai
konvertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už
bet
regis
ji
valdžia
ir
žiuri,
uviszh AGEHIURA IK KONTORAS BANKINIS $1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz
valanda popiet mokslaineje.
brangios ir isz tolo atgabentos tykoja kokio nors diego isz tu
Jai norietumetAsz esmių po kaucija Ohio valstijoje kos Kazyres $3Szitas susirinkimas pripuolė
atžalos vaisingu medžiu: obe garsiu ir szventu kumpaniju.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini mano nauja dydeli Katalogu prisiue
ant praeitos Nedėlios, bet kad
savo locnaiu namu vertes $12,000.00 skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame
Vaikszcziojimas gaujomis in
liu, kriausziu, slyvų ir t.t. ke
nekurie sanariai malsziai neužParduodu laiva-kortes ant geriausiu ir telpasi daugybe naudingu daiktu.
lyje iszdžiuva ir paskui lūžta. tolimas szventas vietas yra
groieziausiu laivu. Siuncziu piningus in Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka
silaike tai Prezidentas turėjo
Norint anus atgaivinti, reikia darbas dykaduoniu, ir senovė RUPTURA—Be peilo ir be
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus pamokina kaip gauti amerikoniszkas
uždatyti susirinkimą. Todėl
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus popieras po 35c.
operacijos.
ju kamieniukus (žemesnia da je ubagu; dabar ubagams jau
Maloniesite kreipkties su sziokais
iszsiuncziu in prisakyta vieta, Isziuuinau Lusiszkus piningus ant ameriko
szitas susirinkimas atsibus atle) įmerkti in vandeni virszu kelias užkirstas, užkirs su lai VARIKOCELE -Be skausmingu
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti pirkimais ant szio adreso:
einanczio Nedelia ir visi sana nes palikus ant oro. Indą su ku ir kumpanijoms. — S. K.
daktariszku budu.
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
W. WAIDELIS
riai privalo pribūti, per palie jais reikia pastatyti szaltesmo
STRIKTURA--Be peilo ir dideliu
A. J, KEYDOSZIUS,
202 TroySt. Dayton, Ohio. 112 Grand Street Brooklyn. N v
Pigus
namai
skausmu.
pimą prezidento
Naujas Iszradimas
je vietoje, o kuogenaus rūsyje
Lietuviszkas Agentas
Shenandoah, Pa. UŽTRUCINTA KRAUJA—Be
( gę o})
Petro Gedvillo. (skiepe); tada tos ezakutes isz
Apraszima siunezia dykai
1’ arsidiioda Farina.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
mineraliszku mikstūra Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
7 namai ant Lloyd ulyczios
lengvo atsigaus. Tokiu budu
arka pavojingu gyduolių. iszsigydyti bu daktaro visokias ligas,
Ant pardavimo.
fanna Roaring Creek,
daržavaisiams nusidavė nevien tarpe Bridge ir Union ulycziu Patrotijima Nerviazkuma Be pavojingu Plauku puolimą ir užsiauginima,
M. VARZINSKAS 12 Puiki
milui
nog Shenandoah, turi
LietuviHzkart
Fot.ografixtM
Puikus namai ant West kart atžalas atgauti.
7 namai ant Raspberry Al.
ir Slaptingos Lygo.
gyduolių. Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
205 E. Outre St. Bakauoy City 80 akieriti 20 akieriu girrioe,
Pine ulyczios ant dvieju famitarpe Bridge ir Union ulycziu. Visa iszaiszkinima apie mano buds ir kitas panaszias ligas.
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
Galima pirkti po viena arba gydimo paduodu tiems kanores žinoti. Nekuriama apgavejams daktarams Pulkai Ir pigai sutrauka risokee FotografiJ* obuolei atnesza $500 ant meto.
liju, o ant kito loto randasi
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
inmokate po koletą desetku doleriu Padaro Didalus Fotografljua ias inaliu H Gera etuba ir didelis tvartas
kiek kas nori. Preke tik $1250
drukarne ir kalviu szapas Atlinijų in ir isz Lietuvos.
Siunczia
Išdeda in Špilka*
už neiszgydima. Naudokytes greitai išdeda ia Raicaua.
už kiekviena narna. Namai
nesza gera randa. Dasižinokite
isz szitos progos. Raszykite tuojaus Kcmpaasa ir L L Parduoda viaokao Firiinra Parsiduos neperbrangiai arba Piningus in Visas Dalis Svieto greitai
----- ARBA PRADŽIAliaCnvad oe Haas- tnisoireikalais oator
nauji.
(g -dog oj)
atsiduos už namus. Atsiszauki pigiai ir teisingai. Raszikite pas
pas.Qg o})
15S S. Washington St., ant adreso pas Specialistus:
klhsr eiti, kaip tik |mm ears eaaa gyvaato^l
Skaitymo ir Raszyme
te arba raszykite ant adreso. mane o gausite teisinga atšakiu??
Wilkes-Barre, Pa.
John F. Bradley,
Mrs. W. Davis
k psAkuCMM Varžkaska kuria pedars
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
DBL VAIKU.
Jos. Bendrink
risU hss^rianrs • ir Mte H^asedUtl
arba Thorton M. Stout,
Valgomu Ta voru ir Buczerne
101 W. Pine St.
Kur Lietuviazkai ir Lenkiszkai susi
(j j )
Pottsville, Pa.
kalbama ir susirnszoma.
jxajma.i.i B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y.
Franat Petraitis • Oyner, Pa. j
Shenandoah, Pa.
Mahanoy City, Pa,

Ubagus Suvaldė.

FIRST NATIONAL BANK

Žinios Vietines.

Naujas Vasarinis Tavoras^

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

A-B-Cela

Dr. Alex. O’Malley

Drs. Brundza & Co.
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