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METAS XXVI.

Turkai Atyduos Konstantinopoliu del Maskolių

Sanatoria! Spring ir Sulli Privertė žydą prie valgymo
van innesze bila in Najorko
kiaulienos.
legislatura idant uždėti padotIndi j onai S u v. St. pradėjo kus ant visu tikymiszku insti Chicago. — Kokis tai L.
atsimint senoviszkus lai su s ir tutu kaipo: bažnycziu, kliosz- Rasenblum, žydas, atejas in
kroma Maloupha, Serejczika
geide pasidaryt sau maža re- toriu, klebonijų, mokslainiu,
volių ei je, bet szerifas su savo kapiniu ir t. t. Žinoma prie ir užtiko jin su draugais gerent
alų. Žinoma likos žydas teip
pagialbininkais
iszaiszkino szais taji bila pasipylė pasijiems, jog dabar parakas ir prieszinimai isz visu daliu Na gi užpraszitas prie alaus, bet
tasai atsisakinėjo kiek galėda
kulkos per brangios ant tokiu jorko Steito.
mas, ant galo likos priverstas
linksmybių.
Jago tasai bilas pereitu, tai prie iszgerimo viena stiklą.
O
paežiam
Steite
turėtu
mokėti
Serejczikui
to
buvo
per
mažai
Ana nedelia vienam isz pa
vietą vu miesteliu gubernijoi suvirszum du bilijonus doleriu ir ragino žydą idant užkastu
padotku visi tikymiszki iszpa- truputi kiaulienos. Kada žy
Kostromskoi atėjo kokis tai
žinimai.
das nuo to atsisakė, gaspado
Dvojnikovas, — buvusis apicierius, turintis tiktai 104 me Isz priežasties Europines ka ris teip užpyko, jog pagriebęs
tus, apreikszdamas, jog ejna res visi vaistai aptiekosia pa kede, kerszino suteszkimu žy
ant kares, per tai pavietas tu brango nuo 5 lig 77 procentui. do galva, jago nesuvalgins
ri jam pertraukti padotkus. Priežastis to yra jog nekuriuos kiaulienos. Persigandęs žydas
Valdže ant to sutiko, senelis vaistus negali pargabenti ir sutiko ir ant to ir kaip pats
prisipažino, suvalgė apie puse
pasiemias savo punduka nu
szendien randasi dydelis sto- svaro mėsos. Žydas apskundė
traukė in savo pulką.
gaspadoriu, bet sudže teismą
atmete.
Nekuriuosia musu lietuviszAmerikonai praejta meta
kuosia laikraszcziuosia tokis surukę tabako už du szimtus Isz pavydumo nukando savo
sumiszimas proto, jog sunku milijonu doleriu. O kiek ižmoterei nosį.
suprasti apie ka ėdasi ir stebė davė ant svaigynaneziu gėri Iron Mountain, Mo.— Bū
tina, kad skaitytoje! tuju lai- mu?
damas baisei pavydum isz sa
kraszcziu turi da sziek tiek
vo moteres patogumo, J. Marikantrybes ta viską nukensti.
bitee, anglekasis, nukando jiai
nosi laike barnio. Po nukandiBrangus bus iždavymas nau
mui pabėgo in kalnus o nojo žemlapio (mapos) Europos. Perszove burdingieriu, paezia rints szerifas ir kiti jieszkojo
Pieszina jiaja žmogiszku krau ir pats atėmė sau gyvaste. prasikaltusio visa diena, bet
ju ir gyvastems.
Easton, Pa.— Antanas Akai ne jo ne nosies nesurado.
Maribitiene likos nugabenta
Amerikonai apgailestauna, tis, 40 metu senumo, perszove in ligonbute, kur daktarai tu
buk praejta meta tik 204,894 savo paezia Marijona ir bur rėjo likusia dalelia nosies nuatejviu .pribuvo in Amerika. dingieriu Joną Porgysa o po pjaut nes buvo pavojus užtru—-Nėr ko apgailestaut, juk ir tam nuejas in skiepą ižgere cinimo.
teip tuju atejviu szimtai tuk- truciznos mirdamas in penkes
Saugokytes patogios mote
staneziu vaikio j esi be darbo valandas vėliaus.
rėles idant juso vyrai panaszei
Akaitis buvo audėju ir loc
po uliczey visuosia miestuosia.
nepadarytu,
motere
I’ . ’ ~~ J -•n -y- nes
*'"'Y patogi
x!-_y
-i.i. .
'
D idink U keli u .
pirko kita narna paskolinda uodegos.
v a 1914 meta, anglekasiklbsia Suv. St. pražuvo 3,- mas 900 doleriu nuo savo bur451 darbininku arba 33 ant dingieriaus Porgyso. Kada Geraduszis milljonleris, mažai
tokiu yra.
kožno tuketanezio darbininku. burdingierius ana diena geide
Ant kožno pražuvusio angle- apleisti Eastona in kitur, pa Delevan, VVis.— Kada Edkasio likos iszkasta 208.078 reikalavo nuo Akaiczio sugrą wardas Tilden, buvo, vaiku,
tonu anglių arba tiek kasztavo žinimo piningu. Neturėdamas daugeli kartu geide pamatyt
Ant pirmutinio paveikslo matome rusiszka kariumene traukenti ant atėmimo Przasznico nuo Vokiecziu, ka ir pasisekė. Antram paveiksle matome
tuom laik piningu prasze bur- cirkusa, nes būdamas vargszu xariszka kasijeriu iszmokanti kareiviams prigulinti mokesti o trecziam, kaip prusiszkas sznipukas gavosi in maskolių rankas prie Stanislavavo ir kaip
kožna gyvastis anglekasiu.
dingieriaus idant palauktu ko neturėjo tosios laimes prisotyt rodos bus suezaudytu ant vietos, nes maskoleis su tokeis sznipais greitai atlieka.
Czikaginis lietuviszkas ban- ki laika pakol pasirūpins pi savo szirdele regėjimais cirkuPetrograd, 1 Kovo. —- Maskįdei turėjo dydeli pasisekimą
kieris ir ižduotojas socialistisz- ningu bet burdingierius užsi so. Kadaf Tildenas dasidirbo
Pati ir duktė žydiszko rabino sudeginti gyvais.
Gal isgerslva Jonai alaus..
ko raszto “Lietuviszko Žurna spyrė piningu tuojaus, prie ko turto ir pasiliko prezidentu atėmime miesto Przasnyco nuc vokiecziu, kuri užgriebė praej
Parižius. — Mieste Luneville, Erancuzijoi, vokiecziai
lo.” Petras Kaitis — Martin- prigialbinejo jam Akaitiene. mesiniezios Libby, McNeill & ta nedelia, bet kapitonas Gordovas toje musztyneje likos už— Dėkui brolau, kaip asz
uždare skiepe paezia ir 16 metu duktere žydiszko rabino M
musztas.
Musztyne
buvo
kruv
’
t
oa
ir
baisi.
Maskolei
paėmė
in
kaitis, davė giara paveizda sa
Libby,
atsimyne
ant
savo
jau

Akaitis labai užsirūstino
iszgeriu alaus, tai ne galiu mie
Tėvas regėdamas toki got.
vo sąnariams, kaip dalintis tur kad jojo pati užstojo už bur nu dienu ir apie panaszius nelaisve 58 aficierius ir 6842 kareivius; daugeli automobiliu, Weillo, aplaistė karasinu ir uždege.
tu pagal socialistu mokslą. dingieriu, nuejas in kita kam vargingus vaikus kurie neturi armotu ginklu ir kitokio kariszio materijolo.
pasielgimą vokiecziu ant vietos papaiko. Ryksmas nelaimingu
— Tai mudu esava prieszin
Kvailei dėjo o iszmintingas barį, paėmė revolveri ir szove už ka nusipirkt tikieto ant čirMaskolei pliekia kaili vokieziams ant visos linijos nuo auku buvo baisus kada namas dege o su juom ir moteres. go budo. Kaip asz miegu tai
eme. Patis žmonis kalti, jog kelis kartus in Porgysa ir pa kuso. Per tai kožna meta apie upes Vistulos lig Nemuno, o neižilgio sudarys dydele armije Priek tam vokiecziai szaude gyventojus kaip žiurkius.
tokiam apgavikui užsitikėjo— ezia. Potam nuėjo in skiepą, szi laika, pargabena visa cir ant atmaszimo Suvalkų.
kusa isz Chicagos del 4000 vai
už mokslą reike mokėti surei. atsuko gaza, paėmė truciznos ku ant palinksminimo jujuLondon, 1 Kovo. — Angliška ir francuziszka flota ne
Kada tai musu žmonelei su ir tokiam padėjime rado jin Tokis palinksminimas vaiku paliauna bombarduoti turkiszkaįfoitecas pakrasztije suspau
sipras, jogbankosia ir ant pacz kaimynai. Visi tris likos nu kasztuoje Tildenui kas metas dęs Dardanellio. Flota jau artinsi prie paties miesto Konstan
tu saugiausia galima savo kru- gabentais in ligonbute kur $12,000, bet isz to turi dydeli tinopoliaus. Turku sultonas gaildamasis puikaus miesto davė
vinai uždirbtus piningus tal Akaitis mire in penkes valan užganadinima ir džiaugsma, žine anglikams idant miestą nesnaikintu, nes pasiduos gerva
jog palinksmina tuosius, ku
pinti.
das vėliaus. Akaitiene ir bur rie neturi už ka patis links lei. Sultonas su visu savo dvaru ra pasirengiąs bėgti in Skudingierius pasveiks.
mintis. Vaikai jin guodoje ir tari kur uždės savo sostapile.
Pribuvusie czion Lietuvei,
Policije rado gromata, ku laiko už savo dievaiti.
turi apie tai žinot, jog cze yra
Rosije szauke visus savmadonus idant sugrįžtu
rioje Akaitis kaltina savo pa
Amerikas ir kožnas turi tai
Petrograd. — Ana diendikos iszsiunstas paliepimas
ezia už susiheszima su burdinPriesz Smerti.
kintis su tiesoms szito sklypo.
visiems rusiszkiems konsuliamsn visus sklypus idant apgar
gierium ir mane atimti visiems
Turi savo lietuviszkus o ir
Karta airiszis Patrikas gulė sintu, kad visi rusiszki padonai yvenanti užrubežije sugrįžtu
gyvaste.
kiauliszkus paproezius pamest
jo sunkiai sergantis ant lovos, in Rosije tarnauti kariumeneje. ieje ka nesugriž lig 1 Kovo,
o ypatingai tiejei, ka geįdže Pati jieszko persiskirimo nuo ir szale jo klūpojo jo teisinga bus nubausti pagal tiesas.
;
czionais ant visados apsigyven
ir mylima žmona Mare.
Graiku Popo.
Maskolei užims Fnstantinopoliu.
ti. Czionairs apie sutvėrimą ki Minersville, Pa. — Pati grai
— “Szoj mano paskutinioi
London. — Rusiszka fran cdezka flota atydare kele per
tos Lietuvos neyra ka sapnuot kiszko popo Rev. Juozo Pa- valandoi,” kalbėjo Pat,— “asz
o katrie gerkliuoje, kad t vert lechovicziaus apskundė dvasisz noriu tau pasakyti, kaip mes suspausda Dardanellu bombardidami visas turkiszkas forteir gaivyt lietuvyste, tai gaivy- ka teveli už žveriszka pasielgi stovim pinigiszkai. Tam O’ c as. Dabartės maskolei turės liisa kelia in Konstantinopoliu
na ne lietuvyste, tiktai savo mą su jaja, jog net buvo pri Rourke kaltas mums $11.00 kuri ketina trumpam laike užyri. Turkiszka valdže iszveže
RICHARD P. 5TEQLER
kiszeni gaivina. Viskas tai yra versta apleisti narna. Kunin- “Pagarbinta bu s motina Die isz Konstantinopoliaus visus s.rbesnius rasztus ir permaine
savo sodyba gylumoi sklypo.
apmaudai
po tam iszsikrauste in vo!” paszauke Mare žiūrėda
Vokiecziai negali perlizt rusiszku glitu.
Mt. Garmus nesirūpindamas ma meilei in Pate. — “Atmin
Ant viso svieto neyra gero. apie paeziule ir neduodamas tis gryna iki paskutiniai!”
London. — Vokiecziai steiesi visom pajėgom perlaužti
Visosia dalysią svieto negali jiai prigulinezio užlaikimo.
“Ir,” trauke toliaus Pate, rusiszkas glitas Lenkijoi ir Duvoi bet lig sziam raszimui
rasti malszaus užkaborėlio. Penki vaikai liūdins prieszais “Danie Murphy kaltas mums juju stengimai buvo nevaisingi.Lnt kaires, puses upes Vislos,
M
Matomai žmonija galo graib savo tęva.
$22.”
maskolei užymineje kaimus ir nstelius.
stosi. Sumažinimas žmonijos
“Protas sveikas ir grynas
Galicijoi, skersai kalnu arpatu muszei atsibuna terp
bus. Viskas brangsta, nes pa Lenkiszkas kuningas
kaip varpas, nors smertis jau maskolių ir austrijoku kas dienaKareiviai konia užsnigti per
reis tokis laikas, jogjrf už pi
apsipaczevo. arti,” suszuko Mare.
snieginias viesulas ka ten viesztauje, bet maskolei pripratę
ningus ne bus galema gaut.—
Dar
Pate
atsidusęs
pasakė
Philadelphia, Pa. — Kunin
daugiau prie szalcziu pliekia airijokus ant visos linijos.
Ir piningas verties neturės.
“
Tim
Doolan
kaltas
mums
gas Maksimilijonas Lawnickis
Ant Kaukazo, terp turku ir nkoliu tesasi kruvini musziai
$6.21.”
isz neprigulmingas bažnyczios,
J ago kada zuikis isz ūžt vo
“Ar kada žmogus mirdamas vieni kitiems nepasiduoda. Daupinta ant abieju szaliu.
apsivedė su pana L. Strelau- galėjo turėti tokia atminti.“
ros ižsigauna, tai jau nesugryžPrzaszmysz paymteper vokieczius.
eziute isz Chicago. Suvincze- klausė aplinkui stovineziu Ma
ta, teip pat ir žmonis, kada
vojo jin kuningas Wirtember- re.Berlynas. — Miestas Przasysz, Lenkijoi, likos paymtas
gaunasi in laisves szali, ir pra
captain
gas isz Baltimore, Md. Isz to
—
“
Teipgi,
”
kalbėjo
Pate,
szturmu
per
vokieczius,
paymdf
arti
10
tukstaneziu
masko

BOV-ED
žiūri akimi duszios, sunku juo
(ę)
“mes kalti Billy Crocker $14.” lių in nelaisve, 20 armuotu, d^eli maszininiu arm oteliu ir k
sius aptemdyti.
MRS- RICHARD P. STEGLE R.
rapijonu neužganadimas ir
“Szventiejei gebekit mus!” daugybe kariszko materijolo. Mtas Przaszmysz yra apie 15
Cze vyruezei Amerikas, va
daugelis atsimetė nuo parapi szauke Mare persigandusi. miliu nuo rusiszko rubežiaus ir d Varszavos. ,
________
Richardas Stegler su pagialba vokiszko kapitono Boy-Ed padirbinėjo užrubežiszkua
lios ant žmogaus neturi nieka
jos, bet dydesne dalis stovi “Smertis artinas. Jis jau durVėlesni telegramai skelbeik maskolei miestą adgalios paszpartus ir pardavinėjo vokiecziams gautis in Amerika. Visi likos susegtais ir patalpinti in
dos, jago elgesi pagal tiesas.
prie kuningo ir jojo paezios.
navoja
atmusze su dydėlėms bledems d vokiecziu

KAS GIRDĖT?

Dydelis Pasisekimas Maskolių Laike Atgavimo Przasznico

/■-

K

**=&>*•<

-

ISZ AMERIKOS

t

IJŽRUBEŽISZKU PASZPARTU APGAVIKAI.

t

by WOeKWOOt> ZmOCRMMO-

J

-- - — -- -- --- - -----paezule už ranktw
Tėvas buvo užsikietieies
ir maa ®
u
•--------- . — n h
KARISZKOS M IS LYS atszales
ant praszimo sunaus kejausi jog mums gilutis at
ir apie nieką nenorėjo klausit. eis nors kada nes apveizda su
— Eik pas jaja, jago teip teikė jog kokeis buvom tokeis
jos geidi, nes nog manias nie ir pasiliksim vargszais.
Nesirūpink dusziuk, ^esiran
ko neaplaikisi, tegul jiji tau
gyvenimą uždirba, ir sukrauna da turtingesnes szendien mote— auksa, atsake senas Tarno res visam mieste kaip asz, nesimainiezia szendien su nie
szius Szeldonas.
— Teve, meile yra geresne kuom už mano vieta: turime
i -již auksa, nenoriu asz turto nes pastoge puikius vaikelius ir ta
doros ir tvirtos meiles.— atsa vo meile kuri yra geresne už
visa auksa ant svieto. .
ke sūnūs, nusiminias.
Viena Szamoku bobele, teip
Ir nesigraudini jog mane
Nes senis užsikietejas atsaart mergynos užpyko.
vargsza paemiai už vyra?
Kad net ant virszaus užlipo,
—^Ne niekados. Nes atsi
— Turcziaus sūnūs nesipaNorėjo mergyna muszt,
c duos su vargsze ir kokia ten menu kaip pasakei savo tėvui
O gal ir užmuszt.
—
biednas
tavo
tėvelis,
kasžin
valkata, jago nori tai ejkie,
Na ir užėjo,
nes nog szios dienos ne esi ma kur jisai szendien randasi —
Muszti pradėjo,
kada nenorėjo 'tikt ant musu
no sunum.
Mergyna to nesitikėjo,
apsipaeziavimo,
kaip
jiam
pa

Kaimuotes jieszko griuvesiuosia likucziu isz savo žemiszPo tuju žodžiu jaunas Szel
Isz pradžios ant bobos žiurėjo.
ku turtu sunaikintu per vokieczius.
donas stovėjo priesz tęva nuliu sakei “jog meile yra geresne
Ebe! kada inskaudyno,
už visa auksa ant pasaulės.”
Kur randasi da dvi moteres?
dias.
Jau dalaikyti negalėjo;
Ar-gi
ne
parodėm
tai?
Ir
su
— Meilei — paszauke tėvas
Szoko ant lygiu kojų,
— Nevienas mane nemili, pe pabaigtai kalbai sunaus, — tuom užbaigė kalba apie savo
Rankoves pasiraitoju,
ane nesirūpina manim, — teip ar-gi isz meiles gyvensi kvaili! vargus.
Szoko ant bobos,
niurnėjo
pats
sau
siubuodamos
Sztai
davėsi
girdėt
kaip
štai
Meile dings jago neturėsi isz
Tvėrė už keteros,
likras atsitikimas isz
gai
užsidarė
durys
kuffnios
ir
nuo
szono
ant
szono
sėdėdamas
ko maitintis, jago tavo toji mi
Trenke in žeme,
Amerikoniszko gyvenimo
prie gestanežios ugnies.
lema turėtu koki turtą tai nesi rodos kas isz tenais iszejo. Po
Ir esti eme.
— Meile geresne už e auksa, prieszinczia ir galėtum su ja ni Szeldoniene pakilo ir nu vė
I.
Boba baisei stenėjo,
—
teip
kalbėjo
kūdikis,
ar
jo in kukne persikanot priežas
— Oh! Anuk; žiūrėk! Kad
paeziuotis.
Pasikialt negalėjo,
teip?
kasžin?
—
suszuko
senu

asz turecziau taja didele lele,
— Nenoriu jokio turto,—at te užsidarimo duriu, kur? bu Gerai bobele! ba mandravai,
Atgavo kalba.
Kaip Auga Arbata.
tai jau daugiau nieko nenore- kas, žiūrėdamas aplinkui save sake jaunas Szeldonas su ži- vo uždarius.
Dabar už save drūtesne ati- Del jaunu ir senu vaiku.
Londine nesenei sziteip atsi
Nekaltas Andriulis.
(Toliaus bus.)
cziau! Ir žiūrėk Franuk tenais su baime rodos kad kas jin banežiom akimi.
Tuos lapelius, kuriuos vir tiko: Gyvenantis tenais jaunas
yra del tavias puikus arklukas vaktavo.
— Ka tu kalbi? paszauke už
Dabar szvelnesne bus,
Vienas auksininkas dirbda dami arbata užpilame karsztu muzikantas, isz priežasties ko
Jonuko baime.
Buvo tai pats senukas, ku sirustinias tėvas.
kurio teip norejei; oh! kad kas
Del
kitu
neredys
kulokus.
vo daug visokiu brangiu aus vandeniu ir imbrikelyje, vadi kios ten nelaimes stojosi nebi
Vasara Jonuko tėvas, iszei
mums duotu sauja piningu ris praejtinejo tame laike kaip
— Kalbu tai, jog su Emma
Tokias
reike
pamokyt,
karu, žiedu ir kitu aukso daik name arbatžolėmis.
liu ir per septynis metus ne
nors karta!—teip suszuko ma vaikai sznekucziavosi terp sa paeziuosuosiu teip kaip jiji damas nedelioje in bažnyczia,
Kaili gerai iszpert,
tu. Del papuoszimo ir apdabi
Arbatžoles tai ne žoles, bet galėjo szneket. Nusidavinejo
žas kalbėtojus ir sunkei atsidu vias o visa juju kalba buvo isz yra; o ka mums atejtis at- liepe savo vaikams gražiai elg
O tada susivaldys,
nimo tu brangumynu jis pade tokio medžio lapai.
jis pas geriausius daktarus,
klausias. Pasidarė jam szliksz nesz tuom busim užganadinti. ties nesibarti ir poterius kalbe
so po tu žodžiu.
Prie kitu nesikabys.
jo ant stalo kelis brangius ak
Arbatos medis auga toli nuo kad kalba atgaut, nes daktarai
Keturiese stovėjo prie lango tu ižgirdes kalba vaiku* pasi Dalinsimės abudu ka turėsim, ti, nes szventa diena pridera
*
*
*
menius ir dirbo.
mus, rytu szalyje Chinuose, neiszrado jokio spasabo.
Vieszyati garbinti. Paskui isz
puik ei paredito in visokias žo- darė jam graudingu ant szir- — atsake naršei Fredrikas.
Jo mokinys, Andriukas, la ypatingai pietinėje dalyje. Ki
Szitai ant kart, priesz kėlės
bare vaikus, kad mindžioja Klivelande randasi stragi boba
boveles ant Kalėdų, o juju szir dies pats nežinojo ka. Girdėjo
— O-gi kvailuk! ka valgy
bai stebėjosi ir gėrėjosi bran tose szalyse, kaip Japonijoje, dienas, tasai muzikantas neti
Kad j.’a kvaraba,
kaip mergaite kalbėjo apie ju šit? Atsiliepe užsirustinias tė pieva pas durpine rugiu lauke
deles musze kaip kūjis.
giais akmenimis. Auksininkui nors ir auga arbata, bet nėra kėtai atgavo kalba, o tai po
ir užgynė jiems ten vąikszczio
Da nesenei isz Lietuvos,
Saujele susidėjo isz dvieju ju varginga padėjimą, kaip ju vas.
ti.
O jau pridirba invales baldos; reikėjo truputi iszeiti; todėl tokia gera. Todėl Chinu arba intekme staigaus nusigandymergaieziu apie penkiolekos ir ju tėvas neteko darbo isz prie
— Ne bijausi ateities, esa
palikes darba ant stalo,jis isz ta yra branginama visose sza mo isz priežasties trūkimo bon
szesziolekos metu senumo,— žasties ligos ir nebuvo už ka me abudu jauni. Galim už Visi vaikai pasižadėjo iszpil Už mažiausia daigta su po
kos su sodiniu vandeniu.
ėjo. Po valandėlės grižo ir už lyse.
keriu musza,
vienas mažas vaikinelis o ki pirkt vaikams dovaneliu ant dirbt ant maisto o su Dievo dyti tėvo insakyma4
Tarp daktaru tasai atsitiki
temijo, kad stoka dvieju did Arbatmedžio lapai Chinuose
Nespėjo tėvas iszeiti, kaip
Arba in szona kriusza,
tas viresnis. Onuka atsikvote Kalėdų. “Nes milime vieni ki padėjimu nepražusim.
renkama tris sykius per metus mas padare dydėli inspudi. Ir
Jonukas, dvylikos metu vai Jog vyras pora nedeliu susir žiausiu akmenėliu.
jus isz divu, kokius regejo lan tus, o tai daugiau ženklina
— Ne vieno skatiko nuo
— Tai Andruko darbas!- kovo, gegužes ir rugpiuezio tikrai, muzikantas da negali
guluoje,
kaip auksas”,—teip tai žodžiai manias ne gausi jago manias kas pradėjo rengties eiti in
ge vela atsiliepe:
mane auksininkas:- tai jis menesiuose. Kovo menesyje aiszkei szneket teip kaip priesz
durpine iszsimaudinti f
Vos slankioje ir dejuoje.
— Milema Katriuk, jago jam nedarinejo rymasties.
ne klausai, — paszauke tėvas
juos pavogė!
renkama jauniausieji lapeliai pirmiau, kada galėjo kalbėt,
— Pieva vis tiek jau iszminMėsos gerai neiszverda,
— Meile! meile! meile! su baisei užsirustinias.
asz turecziau sauja piningu^
— Taip manydamas pradėjo ir žiedai. Surinktoji kovo me- bet jau turi vilti, jog gales
džiota,- masto sau- ugi kas ži Da kruvina valgyt padeda,
tai visiem nupirkeziau dova szuko staigai. Kas yra meile?
— Velincziau idant mano
nos, kad asz ten nuėjės iszsi Paskui pylvas gurguliuoja jieszkot akmenėliu kiszenese nesije arbata yra brangiausia. aiszkei szneket.
Kas
yra
linksmibe?
—
paszauke
nas ant Kalėdų, o tada juso
gyvenimas butu pilnas saldy
Andriuko ir klausė, kur jis Gegužes menesije renkama se
Nuolatos laukan bėgioja.
norai iszsipildintu. Nes kas apemias galva su rankom.—Ne bes ir meiles ne kaip visi tur maudžiau ?
juos padėjo. Andriukas verk nesnieji lapeliai, o rugpiuezio
N eilgai laukes, pasileido
Isz geriausios mėsos,
isz to, kad tas niekad negali žinau, senei užmirszau, ir nulei tai Indijos. Tėvai, asz apsipamenesyje renkama seni lapai. o$»C&0&0^0&G&0&a0]S02«0a801a0M0M
damas,
sake,
kad
akmenėliu
nuo
grandines
(lencugo)
mar

Neturi
vyrai
naudos,
dias
galvą
užsimislino
gilei.
iszsipildint. Musu tėvelis jau
v
cziudsu su Emma Kalėdų die
Surinktoji
rugpiutyje
arbata
o
neemes.
Auksininkas
netikėjo
gi
ir
rudi,
iszbego
durpines
lin
Ba
juom
daugiau
privalgo,
Užbrauke zapalka ir uždege na, — ir po tuju žodžiu aplei
X
kelis menesius nedirba; isz
kon ir netrukus jau sėdėjo pas Tai labjaus viduriu nesuvaldo, jo žodžiams ir pradėjo jieszko yra pigiausia, nes ji neturi to- Xo
NAUJOS KNYGOS
§
priežasties ligos o asz turėsiu szmoteli žvakes nuo kurios at- do tėvo narna.
o
vandeni, rengdamosi g4raT isz
|
kio
gardumo.
______
;
'o
tjjo
lovoje
ir
aplink
lova.
r
Nuo pavietres ir vainos,
V J -----------užganadint mažesnius brolius simusze szviesa po varginga ___Senas. Szeldonas prisiege jog
e
U^^f~rrcirr
“LOKius KUKarKVSJ-4-— -^ruKi-jiS“ pamate—^xnreneti^iH U—ji arbata lapai .O3asto
gi
a
.
"
6
9 istorijos, 122
ir sesutes su dovanėlėms pateip ne buš. Nes atėjus Kalė smarter. loti rugip^
X “Kas yra Kristus^^lnasz tė?- &
džiovinama
ir
vežama
in
kitas
plyszyje
sienos
szalia
lovos.
Apsaugok
mus
Dieve.
—
Neturiu
nieką
idant
ma

G
asto:
dos diena Fridrikas Szelduu^
dirbtus namie, o priek tam tu3 sybe nekalbėk” “Senas -žmogus g
szalis
parduoti.
Paežiuose
Chi
Matai,
vagie,
kur
padėjai!5
•K#
*
resu pagialbet mamai nami ne miletu— nevienas idant ant apsipaeziavo su savo milema Tikrai jau kiszki szunds paga
3 pavojuje” “Namu gudas”
nuošė
arbata
yra
labai
pigi
ir
reke
inirtes
auksininkas:Asz
o
vo, bėgsiu, kad perdaug nesu
3 ralus čigonu” “Istorija isz 1795
niam darbe. Nes kam rugot tu manes susimiletu. Pažiūrėsim Emma Ekrun.
Vusteri mergynos,
tau, melagi, dabar duosiu! I niekur neiszgeria žmones tiek sro meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
draskytu.- Jonukas bėga jir
riu būtie dėkinga jog musu tė ar-gi meile yra geresne už auk 1
o doras ponas” “Girtavimas” Szi
II.
Ne visos yra geros,
Asž pamokysiu tave, kaip vo’ [arbatos, kaip Chinuose.
X tos knygos preke tiktai 25o.
sa.
Ba,
nes
auksas
yra
puikes

dar
siundo
szunis,
kad
laikytu.
velis jau atsikėlė ir jauezesi
o
Nuolatos zbitkavoje,
B
Patsai
arbatmedis
didelis
ne
Szesziolika
metu
jau
pereis
Bet nubėgės, jis labai nuste
o
sveikesnis, ir milime jin visi. nis!
8 istorijos, 141 puslapiu apie
Vakarais
po
strytus
zyloje.
£
auga;
aukszcziausias
kokiu
nuo
laiko
kada
Tamoszius
Veltui
Andriukas
keikėsi,
“
Grafas
ir meszkininkas” “Apie
o
bo, pamatęs, kad szuns nieko
Juk žinai jog meile yra geres Kalbėdamas tai nusidavė
B Ragana, karalaite ir aficieriu”
Per
nakti
kaip
kada,
Szeldonas atsiskyrė su savo su nedrasko, tik gėriai loja, žiūre
veltui bažinosi: auksininkas ne dvieju sieksniu aukszczia. Ta Bo
ne už auksa, teip tėvelis tankei prie savo guolio, ir padėjo žva
moterių ir apie moteres”
Gerai nusiseka,
sai medis auga tiktai sziltuose Bo ““Del
num
Fredriku.
tikėjo
jo
žodžiams:
jis
iszpere
darni
in
kažin
koki
pasisziau
Aukso
misles garsingu poetu o
ke
ant
grindų.
Atsiklaupęs
at

kalba, o kada mamai tai kalba
Jago pagriebė koki vaikyna, vaikinui kaili ir iszvare isz sa krasztuose, kur nėra szaltos o ir rasztininku” “Cigonka arba
Mažam
nameli
j
e
ant
užkaba
B
szusi daikta. O kadangi Buvo
tai vis nusiszipsoja in jaja na- metė skudurius ant szono o su,
O pagriebta ir velei atgauta mer
Tai
pas
vaita
nutarabina,
žiemos
bet
gerai
nusiseka
vien
rines
uliezaites
dideliam
mies

vo
namu.
B
rugiai
tankus,
tai
jisai
negale
-‘Mano džiaugsmas”
vatnai. Nes daugelis randasi dideliu atsargumu pakele vie
o giuke”
Szliuba payma,
B “Diedas ir boba” “Apleista
tiktai
Chinuose.
te
gyvena
linksma
szeimynele
jo
gerai
inžiureti.
Jau
ėjo
ar

Praslinkus kelioms, die
O
žmonių ant szio svieto ka ne na lenta nog grindų.
Ir
gana;
£
tyn,
kaip
pajuto,
kad
į
nežinia
susidedante isz tėvo, motinos
Chinai nuo musu yra in ry o naszlaite” Preke tiktai 25o,
noms, auksinikas vėl dirbo ta
turi jokios meiles nuo nieko ir
Inkiszes ranka in skyle iszo
kas jam peczius drasku if ke Ar mislinate ylgai gyvena? pati darba ir užtėmijo kad vėl tus. Lyg tos vietos, kur auga SO 5 istorijos,, 137 xpuslapiu,
ir
trejetą
vaiku
—
sūnūs
ir
A < apie
X
idant kas ant juju turėtu pri trauke maiszeli, rankos jojo
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
pure nuo galvos numėtė/ Pas
Niekada!
4vi
mergaites.
arbata,
isz
Lietuvos
reikia
vao
stoka
vieno
didžiausio
akmens,
S
.................
..............
belaisvis” “’Lozorius
” “Narsi‘ S
žiūra, už tai daugelis yra labai drebėjo o akys užžibejo kaip
kui labai skaudžiai ėmė dras Vyras savo boba peržegnoje,
o
Tėvas
buvo
ka
tik
atsikelias
kuri teipo gi rado tam paežiam žuoti visas menuo geležinke 3o mergina” “Užvydus vyras” o
kyti jam virszugalvi.
vargingais.
vilko, kada atriszo maiszeli
In
svietą
toli
iszrunije,
pliszyje. N egaledamas suprasti liu. In ten bus apie pusantro 3O Preke szitos knygos tik 25o,
Jonukas, nieko nebukda.
Gilus atsidusimas davėsi gir kuriame radosi pripildintas isz lovos no sunkios ligos o mo
Boba neturi nieką,
o
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
teriszke sėdėjo szale jojo, kuri mas, pasileido bėgti naao, ir
kas galėjo padėti ten akmeni, tukstanezio myliu.
2 “Ergelei pono Morkaus” “ u
dėt užpakali stovineziu vaiku, auksu.
Da prie bėdos pasilieka.
o
per visa laika užsiiminėjo da- szuns lodami jin vejasi Ape
sėdosi
jis
dirbti
kiton
kerten
B ar keturi”
‘ Svietas
“
Z.L._ D
Dvasiu
___ ”
o apsidairė greitai, paregėjo se
— Auksas! czistas auksas!
o
Užtat vyrai saugojesi,
žiūrėjimo
jojo.
Paregėjus
ant
“
Iszreiksztas
razbainikas
”
“Žy
&
nuka, susikuprinias ir baisei o tokis puikus!—sumurmėjo o
me jin didele baime, ns jau Nuo tokiu mergužių szalinasi, ir su atida dabojo, ar neims
o dai kaimose”
Gerai.
“Nevydonas”
S
kas nuo stalo brangiu akmenų.
o “Jurgis-Skaptukas” Prese 25o
apdriskusi, kuris greitai atsito su ranka pradėjo siamt auksa visu veido, tartum jog toje szei žino, kad jam ant galvo kažin
Ne nori ju užkabinet,
Profesorius: — Juozuk, isz so
Neilgai
trukus,
jis
nžtemijo
lino nuo vaiku.
kas
tupi
drasko;
pajuto
kad
ir su juom glamonėtis, po tam
4 istorijos, 105 puslapiu apie
K
Veluk sau malszei sėdėt.
kur paeina silkes?
—
visi
buvo
linksmi.
@ “Ąnt kranto prapulties” “Miskad
szarkute,
kuria
jis
dova
— Sztai ejna vienas isz užriszias maiszeli isztrauke ant
ir apikakle szlapia, siek ran
B
Vaikas:— U-gi nuo žido.
©
*
“Kampelis
—
Fredai,
ka
dovanosiu
sa

nojo
mažam
sunui,
užszoko
E tras ir krepesius”
vargszu, kuris reikalauja susi- ra ir treczia ir visus godžiai
ka ir pamate kraujus
o duonos” “Isz ko dideli ponai”
B Preke szios knygos tik 25c
milejimo, tare Katruka in peržiurėjo. Po tam isztrauke vo vaikeliam ant Kalėdų szi
Dabar Jonukas darlabiau
Daugeli Mahanojui yra to ant stalo, stvėrė dailiausia ak
o
B
meta?
—
atsiliepe
Emma
Szel

meneli
ir
nulėkus,
padėjo
ji
in
Onute. Ar mislini jog jisai gir isz tos paezios vietos pakele su
nusigaudo. Jonukas bėa ir le
O
kiu namu,
8 istorijos, 122 puslapiu apie
B
doniene
in
savo
vyra
kuris
sė

ana
plyszi.
Atsiminė
tuomet
“
Pranuko
nelaimes” “Audra”
o
dėjo ka mes kalbėjome?
KNYGA žinios apie sveikatą B
kia, kiek tik gali:
Kad ne butu bravoru,
risztu bumaszku ir kitokiu
“
Kodėl
neleido
Baltraus in dan
auksininkas, kad szarkos, Vai
bei
naujausio o
— Gal ir girdėjo vargszas. svarbiu popieru ir visas akivai dėjo prie pecziaus.
— Gelbėkite, kas gaadami
Bobos guzutia virina,
S8
“Bausme už szyksztuma
mokslo ir ką O i
— Kaip man iszrodo, tai motinėlė, gelbek, piktoj dva Ir savo versziukus girdina. nai ir varnos dažnai mėgsta vi
Iszrodo jisai man ant didelio peržiurėjas padėjo in vieta.
“
Mažo
sziaucziaus dideli reika- o
B
reikia darytie O
g
Dienos
kentejimoNantoj”
lai
”
“
vargszo kuris neturi nieką Paskui uždėjo lenta ant savo sunku bus ka del muso varg- sia man ant galvos ajitupe- Ypatingai yra kelios sesutes, sokius blizginezius daiktus
i]
apsirgus, taip- O
Szitos
pat kaip ir kur S “Netobulas žmogus”
rankioti.
szu
dovanot,
mano
miela
vos
o
idant ant jojo susimiletu.
Taip
rėkdamas
įnukas
Labai doros (?!) moteriukes,
vietos, užgesimo žiburi o dre
knygos preke .tik 2.5o,
J’-ii išsigydyti, ly- o
3
g
________
_________________
o
Labai, labai gailėjosi jis ne
*
*
*
bėdamas ir alkanas atsigulė randasi keli skatikai ant užlai- parbėgo namo. Pribėgi prie į Ir nedyvai — Indijonu bugiai ta knyga'
^ Ruiki istorija apie ‘Vaidelota’ 3
©
kimo gyvasties szi menesi, — tvarto, pajuto, kad ka£i kas j
kalto vaikino: skubei nubėgo
||J ‘Daktaras^ pa- ® apraszfmgs
onraarziznuH ia?
isz nirmnErnAR
pirmutines nnsAR
puses A"
ant savo vargingo guolio.
du persieme,
Vakaras. Uliczios apszviesrodo, kaip nuo 3 szimtmeozioL'isz.imta isz Lieta- o
atsiliepe Szeldonas su nuliu du jam nuo galvos nuszokt Da Tai ir dorybe jiuju apėmė. in namns jo tėvo; iszbucziavo
•
*
*
*
ligų apsisaugot. B
viszku užlieku, "pared^—kaip
tos nuo elektrikines szviesos,
apdovanojo
Audruti
ir
parsive
siu veidu.
s
bar jis pasidrąsinęs paures, Su saviszkeis ne nori laikytis,
Šita Knyga
iliustruota
puikiais
g senoviszkos laikose Lietuviai o
oras szaltas o žvaigždeles jau
moksliškais paveikslais ir apie žmo o
Teveli, žinai jog asz miliu
gyveno, puiki apisaka su pa
— Tai-gi nemielaszirdingai kas ant jo galvos tupej< Ugi Tik su anglikais trankytis; de ji atgal savo dirbtuven. gaus
kūno subudavojimą su visokio 3
veikslais.
177 puslapiu tik 25o o
senei pasirodė ant dangaus, Emma Ekrun, žinai jog jiji apsiėjo su tavim Rickard and žiuri... ju paežiu katinas’ainis
mis
paslaptybėmis,
užaugusiems ©
Szirdeles mano, negaliu vis Nuo to laiko jis labai mylėjo žmonėms
S
a
tinkama.
G
praejgiai skubei ejna uliezia yra gera mergaite, ir teisinga, Co., atstatindami tave no dar
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Andruka ir visuomet jam tike Ypatingailabai
serganti, nusilpnėję, su 3
ant kraiko užsilipęs voli kru
ko ižsakyt,
s
9 “Urvą užkeikto” “Panaszus” O
kliurę, pasigadinę per jaunystės klai g
idant apsipirkt pirkineis ant ir da tu vis esi prieszingas ma bo kada teip ilgai dirbai, o ka vinus nagus.
jo.
Ne to apraszyt!
das ir varginami visokiomis, kaip O “Lorenas” “Sermėga mužiko”
Kalėdų,
paprastomis šviežiomis, taip užsise- S “Su kuoim kas kariauja, nog to
no apsipaeziavimu su jaja ir da apsirgai tai tau darba atsa Jonukas atsikvotejes isziek
o
#
*
*
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje 3
o
dingsta” Preke knygos 25o
Vargingoje pastogėje, vieno nori sudarkint mano gyveni ke.
atrasite
tikrą
rodą.
a
— tiek aprimęs, pradejvisuo
Knygoj “Daktaras” labai daug ap S
je uliezaiteje, sėdi ant grindų mą!
Sako, kad Džerardvilis,
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
o
Gerai pasakė.
— Kožnas del savias mano met savo tėvu klausytifonurašo apie vyrų ir moterų nenorma- S
o
“
Grigorius
kuris per 17 metu X
senelis susikuprinias ir dreban
lišką lytišką gyvenimą ir aiškiai, at 8
Teip kalbėjo jaunas vryu- miela. Tikėjausi szia nedelia kas savo prižadejima ipilde Tai kone lietuviszkas miestelis
Prefektas gimnazijos, laikia virai taip išdėstinėja, jog kitose kny f gyveno ant salos” “Isz mirusiu o
S
tis nog szalczio. Drabužis ant kas apie dvideszimts trijų me aplaikyt kita užsiėmimą kitur
Sako
kad
ir
pilnas
dorybes,
to negali atrasti.. Šita knyga I prisikėlė”
“Dorybe veda in
iszguldimo mosklo tikibes, gose
nes bijojo, kad kitu sykideskiekvienam užaugusiam vyrui ir mo S laime” “Debesėlis” Preke 25o
jojo visas apipliszias, o vejas tu senumo, stovėdamas priesz nes da pajiegos mano nesugrį
o
Tik
kad
ten
buna
kelios
teriai
labai reikalinga turėti, kad ži S
klausia
vieno
isz
studentu:
nes bėdos nesutiktu.
■
s
noti kaip ir ką kada reikia daryti se B
staugė per pliszius pastoges, tęva apie keturesdeszimts asz- žo. Buvau tau tik sunkenvbe
bjaurybes.
3 istorijos, 112 puslapiu apie o
— Kiek yra Sakramentu ?
niems ir jauniems, ir kaip laimingai e
u
s “Nevaloje pas Maurus” “Viesz o
jog senukas net dantimis barsz tuoniu metu senumo. Buvo per ta visa laika, — ir atsidugyventi. Čion viską negalima apra e
Yra ten visokiu ir mandru,
s
S.—Szeszi.
šyti, tik perskaičius knygą atrasite. s kelio duobes” “Karalaitis žmo o
kiną. Jojo veidas susitraukiąs tai vienatinis sūnūs jojo, kuri
Ir suvis kvailiu.
I Geriausia dovana draugams tiįvoji ’
Jei sergi ant kokios nors ligos, tai o gus” Preke szios knygos 25o B
K. — Kaip tai szeszi?
o
pirma,
nekaip kreipsies prie kokio B
yra
lietuvių,
kataliku
<
o
barzda ilga neszukuota. Ran milejo už viską. Pati jojo jau
Nekurios bizni varo,
S. — Pirmai buvo septini, nors gydytojaus, arba vartosi lieGera pati nieko ant to neat savaitinis Saikr&is
o
reikia perskaityti knygą o
kos jojo kaip letenos kokio buvo numirus senei o vientur sake, tik priėjus prie vyro paPiningeliu nemažai padaro, nes dabar moteristia priskiri karstas,
3
o
“Daktaras”, nes daugybės žmonių
f'Skaitykite! mK“^T“na? 3
laukinio paukszczio. Pastogė tis sūnūs buvo jojo visas
perskaitę
šitą
knygą
pasigelbėjo,
pa

Mat
biznis
tai
biznis,
o
bueziavus tarė:
prie pakutos, tai pasiliko sze- sinaudodami iš pamokinimų.
g gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 3
je nesiranda jokiu rakandu;
! “DRAUGAS” paduoda žinhį viso
o
Kad
ir
niekai
suvis.
Todėl, kad ta knyga labui visuo a arba $1.25 vertes knygų už $1. o
szi.
— Nesirūpink dusziuk, ne • pasaulio, nušviečia Amerikoietu
guolis susidėjo isz pundelio džiaugsmas.
3
menės
išleista, tai kiekvienas ją ap o Raszykite kokiu norite.
o
I vhį gyvenimą, suteikia daugąityMes
Pakol pradėsiu vajavot,
Du metus adgalios susižadė buvai man sunkenybe, nes bu |mo
S
sziaudu ir keletą senu skuduturės dovanai, kuris tik atsiųs keletą o
3
iš visuomenes, politikos.terasiusime
knygas
per
paozta
ir
o
Gerai pasakė.
štampų del prisiuntimo.
Noriu teisingai dažinot,
B
riu, sulužias stalelis ir kede jo su Emma savo milema nuo vome visi linksmi, jog Pievas | turos, gyvenimo, ir yra gelsias
o
apmokame
visus
kasztus.
Galite
Reikalauk
dar
šiandien
ir
adresuok:
kaip lietuviams d;niuS pirkti kiek norite, Visos knygos 3
ant trijų kojų.
— Tu Onute esi tikru anioApie dresmerkia viena,
mažumes, gera ir dora mergai tave už laike prie gyvasties S| draugas,
kams Amerikoje, taip ir Liet j e.
o
S yra geros ir kožnam jie patiks, jį
'.u!
Senelis iszrodo ant labai di te kaip jau buvo tėvui paša del mus visu.
Ka
su
kita
laksto
per
diena.
o
Rusų cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą iria i
K Raszykite szendie, Adresavokit ®
1117
Walnut
St.,
o
Onute:— Matai, jagu netudelio vargszo, kuriuo tai atsidu kius, o kuria milejo isz visos
Jago pas mane pribus,
“DRAUGAS” atsieina met. $2, puse^i:
— Tai gi szitas Kalėdas su
o
B
. Užsieniuose metams $3, pusei metų.6D
PHILADELPHIA,'
PA
W.
D.
FOCŽKOWSKI-CO.
retau
anioliszkos
kantribes,
tai
Tai
viskas
gerai
bus,
savimas pertrauke kalba del szirdies norints buvo biednu ėjo mums szeszioleka metu
DRAUGAS PU B. O.
su tavim czion ne snapsocze ir Profesonališki Daktarai Kliniką,
mergaieziu stovineziu prie lan tėvu mergaites o priek tam ir kaip su savim gyvename, —
Dovanosiu,
Mahmoy City, Pa.
1800 W. 46th St., Chlcagill.
pasekmingai greit visokias ligas gyTelephone
Drover
6114
i
negaiszincze
Daugiau neminavošiu.
sieratele.
atsiliepe Szeldonas, paymdago4a- Geriausia j>agelba nesveikiem?

Skupuolis

SZTAI KAIP 1SZR0D0 SKENSTANTYS LAIVAS "EVELYN” KURI
VUKIECZIAI SUNAIKINO SU BOMBA.

u

•

PUIKUS SKAITYMAI j

Graži Dovana!

! “DRAUGE”

The Philadelphia M. Clinic

Mėginimas teišingysfes.
Ne senei tam numirę Parižiu
jė senas, turtingas < jAkdaįys,
kuris daug szposėiiū, mėgo da
ryti o ir mėgino dasekineti
apie žmonių teisingyste
kureis maiszesi. Tamet mierije
ne viena karta darydavo -aky
vus szposelius, idant dažinoti
apie žmonių budus. ;L
. Viena diena sėdo in ulyezini
vežimą, del pasivažirįejiihb.Ue
do ne toli kunduktoriaus nu
duodamas kaipo pagelbinykas
kunduktoi-iaus.
. Del keletos iszdave ]ažog per
daug, tada kožnas po kelis kar
tu s perskaitias nusišžypsojas
dėjosi in kiszeni. Ir jau i buvo
gana laiko tokio mėginimo,
o ne vienas nesugrąžinu, del
kunduktoriaus perduotufpinin

VOKIEGZIAI SUMUSZINEJA LEDUS ANT UPES NEMUNO IDANT GAUTIS
ANT KITO KRASZTO.
Keleivis isz Rytu szalies. i ' —Petras- Nusižeminimą ir parėjo pro ciesoriaus rumus.

Net szeszolekta karta paszau
k e ant kart kokia tai merginai
— Ponas
kundukfciriau,
man indavei ponas puse'‘|*ėnko
daugiau negu man pnguli!
Praszvito veidas musu tur
cziaus. Mergaite buvo/ biedna
nes szvarei iszrode, ėjd 4 paskui
jaje, dažinojo apieVįjosios
adresa, iszklausinejo kaimynu
apie josios būda ir gyvtenima
ir dasižinojo, jog užsiima siu
vimu, kuri ir savo motina už
laiko.
Ne trukus senas ponta apsir
go ir numirė, o priesz smėrti ne
turėdamas artymesniu gyminiu
visa savo dydeli turtą iužrasze
del tosios doros mergaites.
Isz artymo klaidai
Ne turėsi jokios naudt>s.

Filipas In Raula.
F.— Kodėl emei tokia bai
sia paczia?
R:— Tai nieko, >- nes geros
szirdies ir turi savije gerybes
skarbus.
•
Gerai? Tai žinai ka,
liepkie iszvęrst.

Ant baliaus ne senei.

Teip yra.

J. Jaruseviczius<„;,
Hudson, Mass.

kiek pati svėrė.

Daraktoris:— Pasakikie ma
no vaikeli, kas dedasi po smer
— Ponas daktare! ar ojste- ties žmogaus...
rei sveiki?
Vaikas:— Po smerties žmo
—- Asz mielinu, ba da ne pa gaus. . . gimines dalinasi palai
sitaike Ojsteres gidint.
kais po nabaszninkui.

Garbėje.

Profesoris: — Pasakik man
—- Ar ne matei Jonai mano
Adomėli, kokie žvėris geriause
paczios.
prisirisza prie žmogaus?
— U-gi deles—ponas profe
— Na kur dabar jos jeszgoriau.
kot?
— Arminai ka? Jieszkokie
Rūpestinga motyna.
tu jos grabese, ba vakar MeiPati in pati, — laike didelio zos peczeje buvo ant kriksztilietaus:—Tu žiurekie vaiku, nu.
,
ba asz turiu savo szlebes uode
ga saugot.
— U-gi Jonai ketino būtie
Isz aiszkino.
tavo veselka szita panedeli, o
Mama, sakei jog man bus jau szendien petnycze ir nieko
tos auskaras o dabar pati ne- ne girbet?
Atidėjau ant kito utar
szioji.
Mano dukrele! jagu tu ture ninko, ba subatoje bus
tum ausise insegtąs, tai ne ma- tai turėsiu usz ka rigina pasam
titum o dabar matai nuolatos. dit in szluba važuot..

B

BUNA?

“SENOJO IR NAUJO INSTATYMO”

DAINOS

Guodotina Redakcije!
Asz J. Jaruszevicze siuncziu
szirdinga acziu po kelis kartus už
tokia Puikia Knyga kuria^ asz
apteikiau ana diena, o taja yra
‘‘Lietuviszkas Pasakorius.”
Da asz -tokios knygos ne esmių
mates o kuri yra verta aukso tiek.
kiek pati svėrė ir vėlinu visiems
jaja nusipirkt ir skaityt,

Nežino.

pasiszventima: apskelbsiu ka Ciesoriai isz ju jau buvo iszsiJisai yra pirmasai Popiežius ra puikybei ir Juinui,
kraustė; Konstantinas Didysis
< Petras szventasis; jisai pradžio
— Stabmeldys: Ir ketini to buvo perkeles savo sostą in Bi
je klaidžioja, nežinodamas ne- ki kvaila moskla Ryme prapla zantija, visai Ryma palikda
kur apsistoti. Jeruzolimoje gy tinti?!
mas. Rūmai buvo tusžti. In
venti jam nepatinka ii* keliau — Petras: Iszplatisiu ji Ry tuszczius ciesoriaus rumus ineja toliau, — uždeda savo sosta uie ir visame pasaulyje.
jo Popiežius ir juose apsigyve
Antijokijoje; bet tuo miestu
-— Stabmeldys: Irjlgai tas no. Rymo gyventojai susirin
negali jisai pasikakinti: ežia tavo mokslas pateks?
ko prie Popiežiaus sosto plojo
jam perankszta. Jisai yra isz
—Petras: Amžinai.
delnais naujam svecziui • ir.
rinktas dvasiszkuoju visu žmo — Stabmeldys.: Rasi' cieso verkdami melde palaiminimo.
nių vadovu ir valdytoju— rei rius už tave užsistos?
Szventas senelis Silvestras
kia jam kito didesnio, vertes S — Petras: Ciesorius? Asz szventojo Petro inpedinis, pa
nio miestoateinu atimtu isz jo dvasiszko kele in dangų rankas ir laimi
Tuose laikuose diždžiausias sios valdžios ir ežia, Ryme, sa no žmones:
visame pasaulyje miestas buvo vo valdžios uždėti.
Rymas buvo pasidavęs Po
ĮSOS sekanczios Istorijos tik ant
--Rymas. Szventasis Petras tasai
Stabmeldys; Tai jis tave piežiui...
trumpo laiko už Viena Doleri
pirmasis Popiežius, isz Rytu lieps užmuszti.
^ir mes apmokame .. nusiuntimo,
szalieskreipiasi Vakaru linkon
— Petras: O asz noriai už
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios
Pamokinimai.
mąsto apie Ryma ir sako: “Ma Jezu Kristų savo galva atiduo
/istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in
Biskuti gerybes,!;
siu.
no sostas turi būti Ryme”.
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu
Mano tikra sesuo Rozalija StankaiBiskuti tikybos, <s
Kareivij'oje yra . giriamas
— Stabmeldys: Eik sau, te, girdėjau gyvena Philadelfijoi, Pa.
skaityme'* ‘ Iszkirpkite szita apgarsinima,
Biskuti pininga,v ?
Anibalas,- kurs matydamas sa- kvaily! Ar gi galima kur di teipgj^pano tėvas Antanas Stankus
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa,
ir brolis Franoiszkus Kuiziną, paeina
Ba apsieit negali be u,
vo tėvynės priespaudas, užpuo desne kvailybe rasti!
indekite Popierini Doleri arba Money-Order
isz Kauno gub, Rasęinu pav., SzilaDaugiau ne reike,^.„ , le ant savo neprieteliu ju pa Ir du keleiviu, diaugiau ne les para, Lewiskiu sodo., Praszau atir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta
Su tuom nieks nesipeįke.
ežiu žemeje: isz Kartageno per I žodžio neisztarusiu persiskyrė. szaukt ant adreso.
viską, per paczta.
>(gT oą)
kele kare Ryman.
Jagu jaunikis biedu jfe,
J. Stankaite.
Aliquippa Pa.
Viena diena ciesorius Kliau Box 114
Daug auksztesnes pagarbos
Tai del mergynos ne
4—D varine pana.
19—Pas merga.
2—Baisi isįorija. ■20— -Gražios akis.
yra. vertas Betsaidos Žvejys: dijus, atsikėlęs isz lovos, iszgir Pajieszkau Antano Laurinaviozio
Ir velnes patogia mergyna
3—Kapitonas Stormfield danguje.
21.—Tamas.
gaut4
22— Vargdienis Jonukas karalium.
nes ne karo troszkimas, ne gar do savo palydovus kalbant, 3 metai atgal gyveno Chicago ant
5— Kasgi isztire?
23— Paveikslas gyvenimo.
Kad tiktai ^ninciį^m^ jin į 6—Prigautas vagis.. ■,
<
bes noras ji perkele Ryman, kad vakare pro ciesoriaus ru Segwick ai. Turiu svarbu reikalą.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
7—Jonas ir Aliana. . •
; i.26—Osieęįiia.
■-■.4..bet.Dievas. Rymas, per savo mus prąejas nepažįstams žmo- Meldžiu atsiszaukt ant adreso, (gį o?)
B^jfe^/ĮYaMaida.^
26—Graži haremo nevalnike. .
........
gusr-į'
JuGmkit^nuteresbliz icsJei 10—
28— Istorija vienos motinos.
3426
Wallace
St.
Chicago
Ill.
11— Nusprenstasis.
__
________ .M
~ i' jisai, kaipo visu tautu vadytb kojos basos,... rankose turej es
29— Vaikucziu
plepėjimas.
szviesesn*
12— Ant kiek ~ moters užlaiko, paslaptį. 30—Stebuklingas Zerkolelis.
lapda,
buvo
apsisiautęs,
o
ant
jas paliko didžiausiu BažnyMano brolis Aleksandra Bekauc.
31— Sidabrinis grabelis.
Tuom josios pasieJ; ymai -13—Baisi žudinsta.
•14—Urlikas razbainikas.
32— Drąsus szuo.
' ežios prieszu. Todėl Petras krutinės turejes kryžių, jisai kas, paeina isz Suvaiką gub., Seinų
tamsesni
15—Ketvirtas prisakymas Dievo.
33— Kolera.
pav., Seireju para., Ginozionu kaimo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
34— Senelis.
kalbėjo
žydiszkai.
Praeidamas
masto ir protauja:—,Eisiu—sa
17— Beda.
35—Vergo sapnas.
Jis past ar kas kitas, praszau duot ži
18— Vaitas Szvilpikas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.
ko—užpulsiu ant prieszo jo pa pažiūrėjęs in rumus, tai bepro
ne ant adreso.
('61 °!)
tis
atsidanginęs!...
W
Gyvenimas sziksztuolio.
ties namuose: užkariausiu Ry
Ant. Bekauokas
Bet tasai “beprotis”, kurs Box 907.
Konstancoje Badenije 'nesema”.
Mo.Donald Pa.
(CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)
pirmiausia apsigyveno men
nei
palaidojo nekoki IlaJ'tmaJis iszkeliavo.
Mano brolis Jonas Tamaszauokas
Vardas
Užpulti ir užkariauti Ryma? klausioje miesto dalyje už Ti 16 metu kaip Amerike, pirmiau gy na, kuris priesz pora mėnesiu
užkariauti Ryma negalėtu visi bro upes, kurs vėliaus atvertęs veno Trenton, N. J. o paskiau iszva- buvo pribuvias isz Wirtenberežia
karaliai ? I Gailei užpuolė Ry prie Kristaus senatorius Puden žiavo in Newark, N. J. paeina isz gijos ir gyveno prastame name
ma ir su geda atsitraukė. Epy ciju apsigyveno gražiuose sena Kauno gub , Szauliu Ujezdo, Paoven liję už kuri ant menesio mokė
tinu para. Praszau atsiszaukt ant ad jo raudos 6 markes. Apie taji
ra karalius Pirras taip pat tu toriaus namuose,—šukele visa
Miestas
reso.
’(OZO*)
nebaszninka apsako kaimynai,
rėjo atsitraukte. Aleksandras miestą. Apie ji visame mieste
Kaz. Tamaszauokas. '
Didysis maste-užkariausias Ry kalbėjo; vieni ji keike, kiti 302JŽ S. 7th St.
Reading Pa. jog turėjo tiktai viena apredama, bet nesuskubo; patis Kar- garbino. Ciesorius ir didžiū Mano brolis Motiejus Viszkoozka la, miegojo nuogas, kad užezeW. D. Boczkowski-Co.
taginiecziai užpuolė, bet juos nai užsimąstė. Kryžių skaiczius Paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. dit marszkinius. Nekeldavo
Rymas nuvijo ir ju miestą isz didinosi: prie to, praminto be Walkiniku Wolosties. girdėjau kad priesz 10 adina per ka Rėvaigriovė. Rymo neistenge (ne- procziu, žydo glaudėsi visu Iro gyvena Pittsburg Pa./ pirmiaus gy ge pusrieziu. Ant piet vaikszti
" valioje} užkariauti tie, kurie mu žmones: ponai ir vargai vy veno Holyoke. Tūriu labai svarbu nėjo in klosztori, kur kaip
reikalą, praszau atsiszaukt ant adreso. ubagas gaudavo už dika valgit.
turėjo kareivius, piningus ug- rai it moteris, seni ir vaikai, ku
Jonas Viszkoozka
rie visi garbino Nukryžiuotąjį
Dabar nesenei rado jin negy
ni ir ginklus.
563 Canal St.
Holyoke, Mass.
Dieva,
Jezu
isz
Nazareto;
ku

va, sėdinti savo stubėleje ant
...ISTORIJE SZVENTA...
O Petras, neturtingas žvejus
Mano giminaite Juze Ivanauskiukurs neturi ne pinigu, ne karei rie meldėsi ir gailėjosi už nusi te, paeina isz Vilniaus gub., Traku kėdės. Rado-prie jojo krėpsziu
viu,i norėtu užkariaut Ryma dėjimus: kurie iszsižadejo die- Ujezdo, Aleklandrowskos Wolosties kije 185 markes auksiniu ir 200
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
■ir nuvesti nuo sosto jo cieso vaicziu ir stabmeldybes: kurie Jarapolo dvaro, antras metas kaip markiu popieriniu,—nes Spart
sakydavo
kad
Nukryžiuotasai
Kristaus
Vieszpatis
užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
Amerike.
Praszau
duot
žine
ant
adto
rado
popierose
piningu
ant
rius? Taip, jisai nutarė tai pa
Dievas nubausias ciesorių ir reso.
50,000 markiu, kurie piningai Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas—su 50 Paveikslelu.
daryti.
' \
. J. Barnath
Kai-kurie raszy tojai pasako valdysiąs visa pasauli, Tos 20 grove St. Chicopee Falls Mass. buvo susinti drabuži j e. 'Teip
kalbos
ėjo
per
žmones
ir
sieke
tai sžiksztuolis nesziojo i ciela
*
ja, kad Petras szventasai, ineiMano broliai Antanas ir Povilas savo turtą prie saves Hphie ko
damas Ryman pro Aurelijos ciesoriaus rumus.
Jau matote, kad szv. Petras Shileikai, paeina isz Suvalkų gub, isz jiojo nenaudojo, o dabar gi
' vartus, susitikęs viena Rymo
Starapoles pav., Garlevos para., Rasz
yra Ryme ir pradeda jin užka navos kaimo, 19 metu kaip Antanas mines— turtingi žmones^ juostabmeldys sziaip kalbėjo:
riauti Stabineldybe pradeda Amerike, 11 metu adgalios gyveno kesi isz kvailio.
— Stabmeldys: Kur eini,
nykti ir Rymo ciesorius maty Chicago. Praszau atsiszaukt ant adz, svetimtauti?
Baisesnis.
damas nauja Križiaus karalyt— Petras: Ateinu Rymau
Europe Scotland
Sudžia: — Kuom tas Kalti
be dykstant ja užpuola. Petra
nežinomo Dievo jums apsaki
G. Shileika
ninkas prasikalto?
Jėzaus Kristaus vietininką, nu
nėti ir sugriauti velnio kara228 Howard Lane, Shott, Dykehead.
Palicmonas:— Pas jinjrado
žudo; krikszczionis kankina.
lybes.
Bet Kristaus karalybe isznai- Mano draugas Motiejus Viszkooz pekliszka maszina.
— Stabmeldys: O kastu esi?
ka, paeina isz Vilniaus gub.,' Traku
S. — Ar dinamitą.
1
kinti nepavyksta: tikincziuju pav.. Wilkiniku gmino, Kalviu sodo.
— Petras:—Asz esmi žydas,
P. — Ne, da baisesne, j
kraujas gimdo dviguba kriksz Turiu svarbu reikalą, praszau atsikuriuos jus taip niekinate.
S. —- Na ka toki? _ Į
czionu skaicziu ir Kristaus se- szaukt ant adreso.
— Stabmeldys: — Tai, tur
P. — U gi baisikeli, l)a »u
Motiejus Kazlauskas
kiotojais pripildo namai, dirb
but esi ląbai turtingas žydas.
jeis
daugiau žmonių pažeidže,
356
14th.
St.
/
Niagara
Falls
N.
Y.
tuves, rūmai, valdybos karei
/ — Petras: Ne, esmi neturtin
negu su dinamitu.
Mano drangas Lavonas Strombervija
ir
net
'
ciesoriaus
rūmai'.
gas žvejys.
ga, pirmiaud . gyvena Binghamton,
PEREYMAS PER RAUDONAS MARIAS,
— Stabmeldys: Tai, esi la Taip, Galilėjos žveji nukryžia N. Y. dabar nežinau kur, 18 metu HI '09Y9IH9
‘‘ISPJ-86|Mta
vojo:
bet
Petro
vieta
užėmė
Li
ba mokytas ?
kaip Amerike, Turiu svarbu reikalą
smvNonm
r
‘
N
i
110 Puslapiu. 6įx9| coliu dydumo.- / Preke 35c.
l
Petras: Asz niekuomet nas, Lino — Klemensas ir taip meldžiu atsiszaukt ant adreso,
:ojpy tBTiXp
ntjunisvd
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
toliau: viena Popiežių numari
A Judicas
■ nesimokinau.
‘suiajsnjĮnrjĮsre Jųsaitu tupi glf ;
69 Cherry St.
Naugatuck Conn.
W.
D.
Boczkowski-Co.
Mahan oy City, Pa
no,
tuoi
jo
vieton
buvo
iszrink
•sijeTĮBA
sbjį
zjzpe
Stabmeldys! Tai, turbut
•nuryi -euran eiuiSidud eunuS -4«
2 Vyra labai malonus tasai tavo tas kitas.
*zit;o[dmo3[ Įuieptui įvįi»;vj hjoi
Kuomet Popiežiai garbingai
Dievas, kuri tu ateini rym-ajAu souses 'omXqvsgn pre aįsį
valdo, Rymo ciesoriai vienas
ežiams skelbti?!
-jtjĮnoĮ jį sojĮjTĮSnz iSdre; *so3Xėf
SO3ĮįĮAn;9ĮI S0Į3J0SĮA BUTBUtltS
jPetras: Asz Ateinu skelb paskui kita, Dievo rūstybes
PIQ SaAiųnBJTĮ OUBtU JT SVOANg
... ti tokio malonaus ir gailestin prislėgti pražūsta. Pagalios Ry
OpTĮJtd ĮUIBĮJOĮAJĮ 'tąjBTĮ fagĮĮ2yS I
ma
visai
paliko
be
ciesorių.
SURINKTOS
ISZ
LIETUVOS
go Dievo, kurs už mus visus
ĮinpĮOUIĮSJt JĮ fejojd OAES pUĮABgĮ .
Kas
tuomet
atsitiko
?
II
Yra tai riekiau paris Drinelio.
įįuįjou ‘tiSuiuTi tijo3 ĮBfoįypCpiĮ
numirė nukryžiuotas, tarp dvie
78
pss.
$z9
ceL
dyd.
Drake
25&
Ugi viena diena, kuomet
ju piktadariu.
Minoj)! nSAuy fizini
W.D.Beczkurdd-Ce., ■.keaey Oy, Pa.
bk-V — Stabmeldys; O ka gi tu jau, Popiežius galėjo laisvai
po Rymą vaikszczioti vėl jis
skelbsi to Dievo vardu?

KUR

Sztai karaszo apie Knyga

*— Na, ka sakai ant to grajaus, szitos orkestras isz ketu- Lietuviszkas Pasakotis
riu surinktu viru ?
— Gerai, broliaū, bet bus Puikiausia knyga isz visu.
geriau kaip szvieže bertainuka
verta tiek aukso.
uszkals su alum.

LIETUVISZKAS PASAKOMS
Labai Puiki ir Didele Knyga
88 - Visokiu Gražiu Pasalu ir Trumpu Istorijų • 88
Puikei ir drucziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invades.
9f coliu dydumo.

609 Puslapi

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
kadangi greit iszsiparduos.
Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir
-Vilka.
Apie Jonuką, Arklūka, Antaite ka
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilo.
Apie Karalaite paversta ih varle.
Apie. Karalaite stebukl-merge,
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.
Apie Karalaiti-netiketa.
Apie Vainikėli Ramunėles.
Velnes ir Mužikas.
Melagis,
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Bzetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melagė pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir
¥ niksztukus.
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti. Szuniti lojutij Katinėli niaukleli ir apie Ragamszka uieda.
Petras budė.
Apie, tris- Brolus Karalaiczius ir
sergantį.jiu Tęva.
Szleivis.
Mužikas Karalium.
'
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
' Jonukas Fauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, 'Geniuszas ir juodu
szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
. Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis galincz'us.
Juozas ir Maiijona. Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
_ Kaip gllukis mainosi.
Ragana.
■ ElneSj Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

Szluocziaus duktė. .
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbaso pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Pavogti. Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
senu žmonių.
Laižytos.
Isz gyvenimo milincšos poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reikę prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu.
Apisaka seno

Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio
jo. Ka Sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
, Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
. 1
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Valka katras Karaliaus duk
teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur -savo
trijų Seserų ėjo jieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke,
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

W. D. Boczkowski-Co. 52^£^i£;pi:
Szita Knyga perkūpcziams arba agentams
neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYKUS-

i

P. V- OB1ECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg,Fa
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu 175,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an
visu geriausiu Laivu. Užlaino Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padam
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozin
^au tiesomis Ruissjoz.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IB PROFITS $390,000.
But. Valet. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir iuz
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
9-ad. ryte lig 3 popiet.
Sabatomii 0 lig 13-ad.

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-PrezidentM.
W. H. KOHLER, Kamerini

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytoj
638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

SKAITYK
.Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke

—

lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto
RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B,
Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcriu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke

—

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
Ksuztue'nruauntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522

W.SmA Al;

MahaMy Qty Pa.

Dr. Koler garsinasi tavo tikra pravardė ir tori
lavo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti*
savo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti*
Miais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
iigonbutyje švento Lozoriaus* kur šydo tik pri*
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 606, did-*
g išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu
Aenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
Arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar*
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kituvnžkršsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKBJIMUS visokįatebs
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
sugrąžinu.
> NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUZAGY9TES prašalinu i s8 dienas.
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškot
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru,
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j ai dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCBLĘ arba vandeninę rupturą gydau
y 30 minu tų be operacijos.
PUSLRS ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkiniuose, apsunkinimą? .
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkit)
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
Sakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laike ir ligoniui nerėik pei»
traukt savo darbo
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 vikiti*
Fėtnyilomls Iki 5 psplsL Nekėliomis Iki Ž

OopM.

AiolkH tuo|Mi.

m o

Žinios Vietines

Gromatos isz Lietuvos. Ziamaitis ir Lietuvis
apie kare.
Nuo brolio Kaz. Ambraszai

Ar visi tokie prietelei.

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą;
kornus
ant’kojų, tai gausi po 5o., gyduole.
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja
Už dyka rodą, Raszyk tuojaus:

W. RYNKIEWICZ

W. TRASKAUSKAS

...GBABORIUS...
Kuomira sutaiką ant svieto?
— Ketverge pripuola Szv.
iszsirode ne persenei tikras fak
ežio isz Kauno gub., Raseinu • Žemaitis, — Jonai tai tu jau ■
fl
.......... NOTARIUSZAS...........
Kazimierio. Lenku parapijoi
tas, Berline: Pas viena karapav., Jurbarko vol., Ratuliu ir
. sugrįžai isz kares?
bus atpuskas.
\ 233-235 West Centre Street
Mahanoy City, Pa
liszka rodininką pribuvo mili
kaimo, Skirsnemunės parapi Lietuvis, — Ka veiksi nesujonieris W: ant atsilankimo.
— Redingo kasiklos pradė jos pas sesere Marijona in
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS
grižes.
Pirmutinei
musztineje
Rodininkas
ižbego
priesz
jin
jo dirbti szendien. Žmoneliai Dayton, Ohio.
Gratis Specialists 9.
su
prūsais
granatas
nutraukė
ir
karsztai
pasveikino
jin
—
ta
pradeda bedavoti.
Box 106 Sta. W. Williamsburg
“Tapome iszblaszkyti in vi koje ir turėjau eiti namon.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
me tasai milijonieris p. W. bu
Brooklyn,
N.
Y.
— Praejta subata buvo lai sas puses. Jau turbut gerai ži Žemaitis >— Tai vis nieko
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.
vo labai nuliudias ir drabužis
note
isz
laikraszcziu,
kas
de

dotuves Vinco Isodo, apie 43
...Laidoja Kunus Numirusiu...
Jonai, bile akys -sveikos.
jiojo prastas, p. rodininku se
Pa’samdo Riginus ir Vežimus del
metu senumo jaunikio. Paliko dasi pas mus Lietuvoi, bet iszLietuvis: — Kas isz tu akiu nei nematita p. W. ir teip il
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir
gesere p. Karaszauckiene isz tikrinu, jog nevienas isz jusu kad kojos nebera.
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
gai buvo jagu negalėjo matit? Nusipirkite sau keletą
miesto ir p. Gumauckiene isz negalite suprasti ir atjausti
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
Žemaitis: — Del kojos tai
— Buvau visur ir mieste ir buteliu arielkos
kreipkitės pas jin o busite visame
Middleporto, teip-gi kelis bro tam, kas tikrai dedasi pas mus maža beda, kad tik akys ir ran
mKEVICZIAUS NO. 6.
namiej e.
užganėdintais.
tevyneje.
lius.
Geriausia
arielka
visam
kos sveikos.
— Ar ne savo dvare?
520 W. Centre St., Mahanoy City.
Jau
priesz
pradže
tos
kares
mieste. $1 už bonka.
Lietuvis; — Kas isz to, nors
— Kaziukas, 7 metu senu
— Ne, užrubežeje?
Teigi gausite pas mane
žmonis
nežinojo
kur
pulti
ir
akys ir rankos sveikos, bet be
mo sūnelis Stankoniu, užtikęs
Alano Privatiszka Banka yra po didele kaucija iZpriežiura valdžios
visokiu kitokiu gėrimu
ba
ne
— Niekur ne buvau,
kas
daryti.
Visi
žinote,
jog
ar
ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
A. G. GROBLEWSKI
kojos in kariumene netinku, galėjau iszvažuot ir daug ture kokiu tik pareikalausite.
saldžes pilules, mane buk tai
Cor. Elsa & S?ain Sts. PSymosth,?a.
tinas
baisi
perkūniję,
baisi
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž’ause Lietuviszka
žemes neturiu, na ir ka veikti jau trotos ant geldos per ka Ii
kendes ir suvalgė kelioleka,
..SAVININKAS
IR FABRIKANTAS...
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Halis
audra.
Kariumene
pradėjo
kibą eiti elgetauti?
apsirgdamas pavojingai. Dak
S arsiu Lhtoiszk^Lenkiszku Vaiste
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
kausi ubagu.
griustis
prie
sienos
ir
diena
už
408
W.
Mahanoy
Street
tai
gerai
žino.
Iszduoda
Dostovierenes
del
tu
ka
nori
savo
Dali
Žemaitis: — Tai vis dabar
taras turėjo gana darbo pakol
Ar tai teip? o, ne gerai,- at
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
dienos
laukėme
artinanezio
mu
maža
beda
ir
tokia
vaina
tai
vaikuti atgaivino.
sake ponas rodininkas.
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas
szio.
QGOGGQQQGOGGQQGQQQGQQOQQQO
niekas, ka vienam koja nutrau
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite
Asz pribuvau pas poną, po
— Musu pp. saliuninkai li Praslinkus kelioms dienoms, kia, kitam ranka treti nuszauAr norite gaut | teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.
kosi druezei sūdo prisakymo ižgirdome pirmus perkūnus na, arba kitas paslužines pora nas rodininke, kaipo pas seno į
idant atidaryt uždangalus nuo armotu ant musu lauku. Pa metu pareina, na ir sako buvo ves prieteli jieszkot suramini
Gražia Dovana? 8
langu bariumesia. Gerai daro, matėme neregeta — negirdėta vaiske ir #ant vainos. — Asz mo szitame rūpestije ir pernes geriau iszpildyt prisakima ugni. Kareivei bėga in visas tau J onai pasakysiu, kaip mes praszau, jog drystu praszit § Atsiusk man adresus visu g
kita karta služijom prie Mika apie paskolinimą 2o markiu... g savo draugu ir pažinstamu g
ne kaip patrotyt laisnus.
puses, po jiais krito arklei, ter lojaus nebaszninko d videISZ MAHANOY CITY, PA.
X gyvenaneziu Amerikoje, tai g
Rodininkas
nose
nuleido,
o
— Pirkite “Jelke Good po kareiviu maiszesi žmonis, szimti penkis metus, būdavo po draug susimaiszes, jog tasai K aplaikysi nuo manes gražia g
Užpraszo juso paezedžius.
g
Luck Butterine” sviesta Quins nežinodami kur pulti, o cze iszeisi ant uezenes nuo ryto prietelis, pas kuri jisai tankei R dovana.
□
-----.jf.—_
C
kaip saule teka pradėsi moli
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos
Kiekvienas Lietuvisskas Sstorninkas
buezerneje ant kampo Main ir neapraszomas trenksmas armo minti, kulkas dirbti, per diena buvo ant visokiu bankietu, da |. HENRY J. SCHNITZER g
teipgi privalo užlaikyti visada musu
rodą kur-geriause juos investi.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Center St.
(bj o}) tu ir szautuvu — szauksmas ir būdavo teip nu vargsti, kad bar subankrutino, su nuliudu g 141 Washington St. New York |
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni
Sstoruose ant pardavimo, kad jnusu
verksmas. . . .
tautiecsei reikalaudami galetu~nusiledva kojas bepavelki. O jau siu veidu o po draug su abe
tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis
— Parsiduoda salunas po
pirkti ir
nereikalautu issduoti
Užtikrinu tau sesute, jog kad ateidavo eiti ant vainos,
prigialbsti savo kostumerams.
piningus dovanai kokiems nors apgaNo. 819 E. Pine St. Jaigu kas
jone
pakrutinę
peczeis
tarė:
vikarus tose apielinkese. Sztomiakai
daugumai prisimyne diena pas tai tos kulkos molines, armotos
Teipgi užsiims būti jumis apiekuuais del sieratu
raškykite pareikalaudami mus gyduo
—
Perpraszau
poną,
nes
ne
nori pirkti tegul atsiszaukia
kutinio sūdo.... Žmonis geis aržuolinesberžineis lankais api
les, nes geras uždarbis; parduokyts
arba administratorium ant palikto turto.
A
musu tyras Lietuvisskas Gyduoles,
ant vietos.
*(6T °1) dami iezsigialbet, vare drauge pleszkintos, taip kaip szaus galiu paskolinti — ba neturiu
T
>1
Iszpyldys
juso
testamenta
teip
kaip
jus
paliksite.
kurias mes gvarsstuojains.
1~- r ežK :
— Draugyste S v. Kazimie- su savim gyvulius kurie baube akis uždulkins, būdavo nema tiek piningu savo name.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata
Egiutero No. L........................25c.
tai kur namo pareiti eini būda
O tasai rodininkas buvo la
nutarė priimti naujus sanaEgiutero No.2.,............................ .50o.
kaipo Trustee arba Exekutorius.
Zmij6osnik........,.25otJ 50c. ir ?1.90.
s už pigu insiraszima, tiktai baisei rodos ir prijausdami ga vo tvoroms iszkyldamas.
bai bagotas.
Gumbo
Lasiai............................... 35a.
Ji
niekad
nenumirszta.
Ji-niekad
nesikrausto.
Lietuvis: — Prasmektumet
už viena doleri ir tai tik per la. Žmonis vieni bėga, kiti
Me-sskos Mestis....................... ..,..25c.
— Milijonierius nusijuokė,
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaranTrbjauka..........................
.....?5o,
tris menesius. Pavienius vyrus verke ant vietos stovėdami ir jus su savo tokiomis kulkomis paklepojo rodininkui per peti
SS E
Iiinimentas
vaikams
...............
35o«
cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
priims nog 15 lig 40 m. senu isz ižgasezio negalėdami paej- ir armotoms tai jus negalėda
Gyduoles nuo Kosulio........... ...... 35c
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu
Liepiu Balsamas ................ 26c.
mo o ženoezius lig 35 metu, ti. Kada ižgirdome besiszau- vo! nie vieno prieszo nuszau- ir tarė:
Anty-Lakson del vsdku..,.........25c.
Trusto fonde.
— Dėkui ponas uredninke!
yra tai giara proga insiraszyti dant už keliu sieksnu nuo sa ti?—
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
' ’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 3oc.
Užsimokės jumis stoti depositorum sžlto banko
ir kožnas privalo pasinaudoti.
ves, tai tada, rodos szirdis su Žemaitis: — Na kam anuos Senas prieteliau, asz žinojau,
Vanduo nuo Akiu,............... OOOCfrS
ir aplaikyti ta genima Trust kompanijos.
negyvai szaudyti, geriaus akis jog teip bus, jagu vienuolika
Ūgniatraukis.................................. 35c.
Susirinkimai atsibuna nedelioi
stojo
plakus,
kraujas
suszalo
Skilviu
Lasant...... . ................. ....35®,
'
pridulkinai
ir
gali
gyvus
paGalite
paezedžius
prisiųsti
per
paczta.
kožno menesio po 12-tam.
mano
kitu
prieteliu
tokeis
pasi
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo ir
gyslosia. Laime, kad kariume ymti.
---------- .
K.
Gedminas.
nationalbank
Kruvinosios...........
......... ....... 5c.
(’6 ludy)
rode, tai ir tu ne kitokiu esi !
DIREKTOREI
■•Uicurs’ arba gyd.Bumatytmo $ 50.
ne greitai prasitrauke ir muGyd, del nemalimo Pilvo.......... Cc.
Szitai žinok, jog laimėjau
Nauji iszleidimai.
szis apsztilo. Bet kas buvo po
Milteliai spst-abdymui Galvos
. D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice Prezidentas
skaudėjimo............................ 10c.
* “Žmogaus pareigos”, pa laižybas. Susilaižinau su mano
musziui ?! V erke graudžei visi,
Lftssai nuo Dantų.,............... .....,ž,Os.
D.
F.
Guinan,
Sekretorius
ir
Kasierius.
ISZ LIETUVISZKU kurie tik pasiliko gyvi; vieni gal Everyman’s Library Leidi draugu bankierium N. ant 10
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo
Anlanas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviczia,
Mikas Gavula,
Kojų......................................... .25c.
nį.
Verte
V.
K.
R.
Kaina
■
tukstaneziu
marku,
jog
no
12
verke isz džiaugsmo, jog pasi
Geležinis
sudrutiutojas svai katas 50c,
KAIMELU.
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan
$1,00; puslapiu 245. Spauda muso geru draugu ne gausu
Vaistas nuo Papauto...............15c.
liko gyvais, kiti kentėdami ir leidinys “Ateities”, Sotfth
tikslas yra: visada stengtis J
Gyd. nuo Grippo..................$1.25.
ne no vieno paskolint 20 mar
Chicago. — Pranas Linge, neiszpasakytus skausmus, o
Plauku apsaugotoje;
atlikti' musu kostumeriu j
Boston, Mass.
Muilas dėl Plauku...,
IGc.
kiu, kaip pribusu pas juosius
gyv. po nu. 1835 Wabansia prie sužeistųjų kareiviu žmo
reikalus ka nuoatiakan- j
85c.
Milteliai
nuo
Kepenų
* “Tėvynės Garbei”, lietuRožes
Balsamas.
.........
cziausia, daryt ta viską
avė., pabėgo su iszdu Lietuviu nis klaupė ir verke. Tiek ro viszkas marszas, paszvenstas su nuliu du siu veidu ir prastai
Nesiranda Geresnio
Kinder Balsamas.....................35c.
idant
bankavi
reikalai
buBobriaus Lašai......................50a.
pasirėdžiusia
negu
kaip
reika
Giesmininku dr-jos po prieglo dos meiles, tiek kantrybes pas del “Auszros giedamos drau
Fecziaus už Model
Ssveluintoj&sl............... ...........35c,
► t'V-įiems piiemni ir su jj
ba szv. Cecilijos, kurios buvo kožna sužeista kareivi, jog be gu ves” per Teodora S. Roba- ir papraszysiu pasikolint Manoj
Kraujo valytojas.................. .@3.00.
“KEYSTONE”
ju. pinigai kad .į
Nervu
Ramintojas.................. $1.90,
czewski, Plymouth, Pa. Or- draw
i tC
iszdininku. Pabėgo su $426. aszaru negali ant ju žiūrėt.
Qalima matyti, daugeluosia na- ■
Egzemą arba odos uždegimas
^^ad^^uįiUncfžlaiko'mi
pas Vf-iKUs....,,.7.'..T.S.......
muosia Mahanojuje.
Suvirszum
Tokios tai pas mus dienos! kiestrai ir pianui 75c. pianui tikėt — o dabar asz po dvilikdr-jos kapitalo ir suskolines
atsargiausam bude.
plėifiteris (Kasstavolo)..........
900 szitu Pecziu mieste.
Kožna
50,
del
visos
kapelijos
50.
Ad
Laike musziu mes sulindo
Paroada Plaukams.............
tam atsilankimui pas poną,
dar buvo tarp $1.000 ir $1.500
i-i '
■
•
?
szemina rekomendoja szita Pecziu
resavokyt: Theo. S. RobaGyd, šuo skaudėjimo Au»«...
kaipo giaras kvėpykas.
Mes
Gydūe&s ntio Biamens.
nuo savo draugu. Pabėgo neži me in duobele, kuria iszkase- czewski, 80 Chesnut Str. kur datyriau tokio paties prie
Vesgtissksg Taisytojas Ūsu....
teipgi
parduodame
Pecziuspo
var
mimo,kaip ir pas anuos vienuo
nia kur. Buvo po $500 bdndu. me. Teip gyvename kožna Plymouth, Pa.
inkstu Vaistas............25c. ir ęi.oo,
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Heal
Real Apollo
-kkines Dulkeles....................
lika- dabar bėgsiu pas mano '
Ant bondo yra pasirdsze L. diena ir nežinom kas atsitiks
juodo ir rausvo koloro.
Musu
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
dranga M. kad paimt laimėtus
=beina! skausmo ir skarbutis 11.13,
Narmontas ir J. Antanavi- ateinanezia valanda. Praslin
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $S.OD.
patiks tai atmainom ant naujo arba
kus keliomis dienomis po mupiningus.
ežius.
Gyd, siu© Dedervines,,...«......?S,OD,
sugražiname pinigus.
4'rd- šuo Paslaptinga Ligos §5.09.
Apsisuko p. W. ir nuėjo,
Pabėgėlis yra kilęs isz Kau sziui, užėjo vokiecziąį ir nuszC TTT M A
mahanoy city, shenandoah,
vj u i rs n in o
mount carmel, landsford.
palikias rodininką iszsižiojusi
no g., Telsziu p., Plunges p. lave viską. Netik pasilikome
Pinigus-Pinigus
ir nutirpusi.
PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
Dirbo rubsiuviu dirbtuvei, bu be ramybes, bet ir be visoko.
Gyvena daugumas, nudažyda
Tokia tai yra sutaiki prieteJau galima siusti in Lietuva. §
vo pirmu “apreiteriu”.
CENTRAL^HOTEL
mi vargo dienas su aszaromis.
liste
ant
svieto.
Jisai yra labai ženklyvas vy
Kožna diena girdėtis smarkus
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio Abž. Miliszanckas, Savininkas
Asz pristatau siuntėjui Pini
ras. Ant veido turi penkias ap
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre SL. 16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
szaudimai prusu pusei — lan
gu kvitą isz krajaus ant kurios
NETROTINKITE VILTIES.
gamas, vienoi pusei dvi ir anSkersai Central R, R. Dypa
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai
gui nėra, vis ižbirej”'o —61.
yra paraszas paemejaus ir tas
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka
troi tris. Ant ranku baltymai
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: Jaigu kada busite Wilkes-Barre
nuo galvos, tuksztanczei jau likos
yra
pilnu
davadu
jog
pinigai
isz prigimimo. Yra augsztas ir
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu tai užeikite pas Andriu Miliszaucka
iszgydintais, gydimas dykai, adresas
Iszgirstas szaukimas.
Spaustuvėje “Saules”
likos
paimti.
Per
laiszka
ar
kur busite
gatavu
Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu
nau svetingai priimti ir gausite
labai žem’aicziuoja kalbėda
“Professos” Box 9, Station W.
Vienna senelis, prisirinko
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
galima gauti visokiu
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
asabiszkai atsiszaukite pas:
Brooklyn, N. Y.
mas. Yra iszimtas valstijinis miszke žabaru, labai sunkiai
dugines tikros rugines arielkos, mi
reikalingu knygų
133 w- Centre St.,
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal
“Warrantas”. Jin suseke, duo juos nesze namon. Eina vos
Tlahanoy City, Pa.
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
S
A. BALTIEJUS
g
kite žinoti L. Narmontui, 1712 kvėpuodamas, pailso, pavargo
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs
8 87 Greenwich Street g
su paveikslais, popierines
N. Marshfield Ave. Chicago,
Užeikite o busite visame užganėdinti
ir atsisėdo pasilsėti.
|
New York, N. Y.
|
apdarais
■
50c.
Milžiniszki stiklai' Kas syki užeini
Ill.
Asisedes masto apie bėdina
sugrįžta adgalios atsilankite,
aMBBOBc^GOQOOOGaaeaooeooai
Kanczia Vieszpaties arba
savo padėjimą, apsiverke ir sa
(S. A. Ramonaltis, Locnlnikas)
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
Ant pardavimo.
Dievobaimingi anmislijimai
SAPN ORIUS
ant kiekvienos dienos per
...Didelis Geležinis Sztoras...
Puiki farma 65 akieriu isz
Baltrus S. Tankaus
Dieve! nebera sveikatos,
Arba ižguidimas Sapnu
isztisa gavėnia
25c.
Wholesale ir Retail.
dirbtos žemes, puikus sodas na apakau, apkurtau, dirbti nie Stacijos arba Kalvarija lOo.
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
Su
Daugybe
Paveiksliu.
mas, tvartas ir kitoki budinkai ko negaliu, vereziau
Graudus Verksmai - 10c.
COURTS.
numirtiVisokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Vandens in vales. Szifa farma ten sau beguleeziau
50cKanticzkos - - - Geriauses Ir didžiausias
samstą
grabe,
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.
41x6 coliu dy durno
Maldeles
Arcibrostvos
Szv.
randasi East Mahanoy June
piningo iszlaimeja provose už pa
Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
kaip koks ponas...
248 puslapiu
Veido
Viesp.J.Kristaus
10c.
žeidimą kasikloge, fabrikuose, gėlo
tion. Atsiszaukite ant adreso.
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Taip galvodamas, dar la Istorija Szventa, Seno ir
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimej
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.
(61 o?) biau susigraudino ir pradėjo
Naujo Instatymo
su 50
PREKE 5Oc P
provas kurios kiti advokatai atsako 68
Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi
paveikslais
•
35c.
Leon Eckert,
Nusiuntimo kasztus A
balsu giltine szaukti:
atmeta,
Rodą duodu dykai.
Eletrikiniu daigtu.
mes apmokame.
V
Evangelija
Lietuviszkai ir
3ol E. Pine St.
Giltine, giltine! kur tu pasi
Ąfisesavokite:
Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes
Lenkiszkai, ant viso meto,
Mahanoy City, Pa. dejei nepapjovusi manes? At
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1.
apda. in juoda audima 75c.
W. D. Boczkowski-Co.
BoSeYANKAUF
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu
eik ir papjauk!
Gyvenimas Visu Szventn
Mahanoy City, Pa.
gatunko Vogos.
Anglini ir Aliejini Peczia.
154 liaggsn
_
visos 6 dalis vienoje knygoje
Nespėjo senelis tu žodžiu
Rumatizmas.
S
Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos,
puikiai
apdaryta
$3.50.
isz tarti, o jau giltine strakt ir
O
kūdikiams Vežimukai.
S
Trumpas
Katekizmas
pagal
Jaigu sergate ant rumatiz- atsistojo szale senio. PasiraiO
Saluninkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
iszguldima Kun. Pilauckio,
‘APSZVIETA’ Mokslistkai Istoriszka Knyg> Xo Didele daugybe naujausios o
mo, skausmą peczuose, silpnu ežiusi rankoves tik galanda
nes Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.
su
nekuriais
naudingais
mados Rakandu, Pecziu visokio X
palytinti daug isz Lietuviu praeito4 X
Vyrsz Millijonas.
O
dalgi
ir
klausia
senelio
:
O
pridėjimais
10c.
Visoki Plombiszka darba, tai yra: Blokinius darbus Stogus,
mą szirdies, svaiguli galvoje,
gyvenimo, spausdinta priesz 20 meS-; a darbo, Karpetu ir Divonu viso a
o kiu didumu, Klejonkiu, blekiniu JIo
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.
— Kas ežia mane ezauke2 Aukso-Altorius arba Didis
tai asz tikrai galiu jus nog to
su 780puslapiu, preke:
a
Dekavoniu už geradejiste.
o
Szaltinis 1,000 puslapiu $1 .(X)
c ir geležiniu indu ko pigiausia, 3
Musu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe Asz jau ežia ir tuoj galiu pjau
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Su musu teisingumu, užsiganedysia preke pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti,
Senas ir Naujas AuksoAltorius
o kad užganadinti darbo žmonių o
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c
žmonių kuriu daktarai negalė ti. Ar tu mane szaukei?
B
jaigu nepatiks tai atmainom ant kitu arba sugražiname
visos reikalingos Maldos, 864
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
o
o reikalus.
Gaunama pirkt tik pas:
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
X
B
Senelis mato nebeiszsimeluo
pinigą.
puslapiu
- $1.00
Atsilankydami in mus didele krau
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczpas mane lietuviszka, prisiu- sias, nusigandęs, drebėdamas Balsas Balandėlis arba Mažas
T. Adrinskl, 943 S. 2id. St. PMH,. h Bo tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos 3o
Jaigu kas perka tavora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime
kai visokį, pusplike galva arba plika
o mes suteikiame, atsilankykite pas mus o
dykai in namus 10 miliu tolumo.
Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
*
skite 2c marke del atsakimo
ao senus
sako:
rakandus apmainome ant nauju. o
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
... Kai bame Lietuviszkai...
Garbe
Dievui
ant
Augsztybes
S
Andrius Kairaitis,
Teip, asz tave szaukiau, gil
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
o
640 puslapiu
75c.
PRENSKY BROLEI I
Parsiduoda
Farmos.
1018 Oneida St.
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
o
tinele. Bet-asz nepapjauti szau Aukso Altorius apdaryta in
Antros durys nog Pączto.
3o
o
Lietuviszkoj
Kolonijoi
terp
senyvam žmogui plaukus su musu
Shamokin, Pa. kiau, o tik man naszteles paFrancuziszka skūra, apvalais
S 109 E. Centre St; Mahanoy City
B
o
gražiu
ir
sveiku
vandeniu
ij
naujausioms gyduolėms.
Tai kam
kampais, auksuoti kraštai su
o
S
Skaitykite ka sako apie szita
113-115
S.
Main
St.,
Shenandoah,
Pa.
žuvingu
ežeriu,
kur
daugelis
kah®
$1.50.
lauktie ilgai nereiks ne dienos laukti
*
*
*
gyduole.
lietuviu yra apsigyvenusiu ir
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
Sirgau apie 5 metus ant ne Daugelis nelaimėje giltine
gauna isz tu žemiu visa maists
paduotie savo adreso dabar dykai gy
ir
nereikalauja
praszyti
kad
tvarkos pilve ir rumatizmo. szaukia,bet kai ji ateina, per
dymas.
PHONE DROVER 7800
AniuolM Sargas,
minksztai
BANK
EXCHANGE
jumis
bosas
duotu
darba
bei
Prof, J. M. Brundza Co.
Suvartojau viena bonka An sigasta ir bijosi mirti.
apdaryta ia skūra apvalai*
pats
gali
būti
bosas
ant
savej
Broadway & So. 8-th.
Nedarykie panaszei mielas
kampais auksuoti krasztai,
202 Troy St; Dayton, 0.
driaus Kairaiczio gyduoles,
Žeme
gera
ir
derlinga,
oras
ti
Brooklyn, N.Y,
visos
reikalingos
Maldos
Mane iszgyde ir dar esmių sve: skaitytojau vereziaus, vargu
Jaigu
norite
siusti
pinigus
in
Lietuva
kras
lietuvszkas,
žeme
lengvi
geriaufaa ui visas kitas 75e,
ka ir drūta. Dabar vėlinu vi prislėgtas, kantriai kenteke, Aniuolas Sargas, apdaryta ia
galima ingyti ant visokiu iszlj kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
per mane. Jaigu norite pirkti
tamsai rusva audima
&Os
gu visai nebrangei, akiera? siuskite
siems naudoti szita gyduole, Dievui savo vargus paaukoda
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
N Didele knyga api 1300 purlspn
nog
$12
lig
$70.
Adresavoki'b
mas, o kai ateis mirtis, ramiai
Su guodone.
site visame užganėdinti. Mano agent
| \ Visos 6 dalis druesiai ir pulkei
Valandos
<, Ofisas ir Gyvenimo vieta
G. apdaryta. Kasotus nr»Jurth®o
ūra
randasi
mano
loonam
name
vertes
Frank
Bakunas,
k
su
džiaugsmu
galėsi
ja
sutikti,
Verna Ohapley,
mes apmos ams. F1EO Tlff $4
esiu po kauozija ir priežiūra į J 3249 So. Morgan St., Chicago, 111.
S lig 10 nto, 1 lig 3 po plot
Millerton, Mason Co. Micft $14,000ir
ir 7 lig 0 vakare.
nes žinosi kad tavo vargai jau
350 Winters Ave.
W. D. Bas&sw&'Ct
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka
HAEAW Cm, P&
;
dasižinoti
prisiuskite
2o.
stempn.
W. Hazleton, Pa pasibaigė.
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