m.

K Snutchea

lįondon. — Aplinkinėje Neuve Chappelle, anglikai bomb atdarojo prusus su dydeliu pasisekimu. In laika puse valan
dos anglikai paėmė visas prūseliu pozicijes.
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Mesute pradėjo atpigti. ~
Chicago.— James C. Irvin,
mėsinis kupezius apreiszke,
buk preke jautienos ir verszienos ženkli vai pradeda nupuolinet, o priežaste tojo atpigi
mo yra europiszka kare, nes
negalima in tenais gabenti jo
kios mėsos. Isz tos tai priežas
ties, daug mėsos likos sukrau
ta ledaunese ir turi jaja ant
paženklinto laiko parduot.
Irvinas tvirtina buk jautie
na atpigo 2 lig 5 centu ne kaip
buvo tris menesiai adgal, o ta s
pats ir su versziena. Jago d a
ilgiaus neprileis vokietije kupcziszku laivu isz Ameriko, tai
mesa da daugiau atpigs.

Muszei prie Seinų ir Krasnopoliaus

luose vietosią darbai gadinasi
ypatingai anglekasese. Užstos
•Kas yra teisingu, teisingai szlekti laikai, o bus labai ne Pennsyivanijoi randasi 1,756elgesi. Ir mes teisingystes lai gerai !
763 Rymo Kataliku.
kydamiesi, norime idant ir vi
New York. —Pagal naujau
si musu skaitytojai, katrų lai Panamiszka iszkelme atlan
šia suskaitima katalikiszkos
kas pasibaigė atnaujintu pre kė pirma nedelia 619,000 ypa
direkcijos tai Suv. St. randasi
numerata, teip kaip jau buvo tų. Yra tai 88,428 ypatos ant
16, 309,310 Rimo Kataliku ar
M
praneszta del visu tu, katrų dienos. Kaip ant pradžių, tai
ba pasididino nuo 1914 meto
jau laikas pasibaigė. Daugelis da pasekmingai.
ant 241,325.
atnaujina prenumerata, bet ir
Paežiam steite Pennsyivani
tokiu turime, katrie užmirszo
Perdetinis svetimtautiszku joi randasi 1,756,793 o New
apie musu klabinima, per ka laikraszcziu susivienijimo p.
Jersey 585,qOO. Kuningu yra
buvome priversti laikraszti su Ludwikas Hammerling, apsi
18,994; bažnycziu 14,961 isz
laikyt, ba to laikosi visi teisin vedė ana diena katedruoja
gi ir davadni žmonis.— Sauso Szv. Patriko su grafiene Zofia tu 9883 baznyczios su prabaszczeis o 5078 misynu bažnycziu
nieks neklauso.
Brzeznicka. Kardinolas F ar- 83 seminarijos kur mokinasi
ley suriszo jaunavedžius.
6770 studentu ant kuningu;
M®
Daugiau
žmonių
iszvažiuoja
isz
Po lietuviszkas apigardas vai
284 priglaudos del 45,842 šieIn
laika
penkių
metu
S
u
v.
kiojesi nepraszyti valkatai ir
ratu; 5488 parapijų su parapi Ameriko ne kaip atvažiuoja,.
St.
pacztas
likos
panaudotas
seje nesutikimus terp Lietu
Washington, D. C. — Nesenėms mokslanems in kurias
ant
visokiu
apgavyscziu
ant
viu. Ei, Lietuvei! ar da vis bu
nei Amerikas stengėsi uždraus
atsilanko 1,456,206.
site neiszmaneliais? Ar da vis $350,000,000 o tik paežiam
ti atejvysta in Amerika, bet
1914
mete
apgavikai
apgavo
duosites už nosių.vedžiot del
Turėjo būti tikra szetonbobe. dabar graudinasi, jog nauju
per
paczta
neiszmanelius
ant
kokiu ten pusgalviu? In kaili
atejviu nepribuna o daugelis
Kenaska,
Wis.
—
Juozas
del tokiu nepraszytu valkatų! $68,000,000.
iszvažiuoja in savo tevynias.
Bielskis, kuris likos apsudin
Daugiausia
paeztu
naudoje
Jau kaip kur privėrė koszts
Praejta Gruodžio menesi isztas in narna pataisos ant 30
daktariszki
apgavikai
kurie
gana, suardė tvarka, o kada
olauke isz czionais 2,240 ypa
dienu
už
koki
tai
maža
prasi

žmonis * Sūsfpranta ir rengėsi save apsigarsina už visokius
tų ne kaip atplaukė.
žengimą, apreiszke vietiniam
stebuklingus
daktarus.
užkurt pirti, tada tokie niekSausio menesije iszplauke
prokuratoriui, jog jam kalėji
Mete
1914
randaviszki
deszai neszdinasi in kitur jiesz757 daugiau ne kaip atplaukė,
mas labai patinka ir vėlina
tektivai
aresztavojo
visokiu
ap
koti neiszmaneliu.
b n laika prasidėjimo europi
gaviku kurie naudojo paczta sau jame pasilikt ant viso am- nes kares iszplauke in Europa
savo biznije 762 o patalpino žio, norints turėtu už burda mo 18,545 ypatų ir su kožna die
Vargai žmonijos dydeli!
in kalėjimą už visokius prasi ket. Pripažino, jog jam kale na skaitlis didinasi.
Szedien ponas- rito ubag;as. žengimus 370 ypatų.
jime linksmiau gyvent ne kaip
z Mm z:
szedien sveikas- ryto sergi, sze
namie su savo szetonbobe, kur Demokratiszkos sriubinyczios
dien gyvas, rytoi numirias!
jam dakepe lig gyvam kauliu
duodasi in pažinti visur.
Del ko tai teip, ižgilumos at
Vokiszkas torpedinis laivelis tikoje ant laivo kuris gabena tavora in Angliję. Tieje vokiszki torpedinei laiya
Kad jin ir paleis isz kalėjimo,
Wilkes-Barre, Pa.— Ne tik
sidusias pamislisi!
raS ir žn
tai pas savo motere nesugrisz. po visa Amerika miestai ati pradžios kares nuskandino apie 60 visokiu laivu ir nepaliauna tojo velniszko darbo siuntinėdami ant dugno,
Nepaprastas
užsikeisejimas
Teip, —isztikro žmogeli, no
darinėja sriubos (zupes) staci
Turingai daejna
\ Petrograd. — Aplinkinėje Suvalkų maskoliai vis pliekia Velyko burdingieris Sinkus.
vi p naĮ-Įpcrsi,
nes lia*r i - ant savo gyvasties.
Baisus padėjimas. — Vargas jos isz priežasties demokratiszSin
Arti Sei ir Krasnopoliaus maskolei paėmė darbininkas isz (
_JJIsi turto ir vargo,_ sveiką-? į Būlltfpggz^ y engrai. — KoRosija.
molyną paleistuvystes.
aisve a
■ n sTi ąg P
T)
6s d a • ku s užklausUU^UTai tu esi AnEslai
(ftorgiMatlai
,
d
varpo
tas atydaris .. panaszes stacijes,
tos ir lygos, butu galema apsF^
- y ■’• ° i-;-, mu lo bro
JLszimtai prusu in nelaisve.
Chicago. — Sudže Goodnow
Ali Nations Deposit Bank
mis
norėjo
atimti
sau
gyvaste
kuriuosia iždaline^ sriuba del
saugot, jagu butu žmonių ga
lis
po
litera
B.
l^dndon.
—
Traices
flotos
nepaliauna
bombardavima
Dar(P. V. Obiecunaa & Cd.y isz
nepaprastu budu. Sėdo jisai isz sudo teip vadinamo “sudas nedirbaneziu ir vargszu. Palybėje..
Tai tu Illinojaus Valstijoj Pittsburgh, Pa. prisiuntė in
del apsaugojimo paleistuvys naszus laikai vieszpatavo už danelįo. Kas dien flotos artinasi areziau prie KonstantinopoŽmonių galybėje, ana žmo prie kraszto upes Dunojaus, in
ik valei jeiliu pridirbai ir bo redakcije kelioleka “paviestdėjo sau in burna patroną dina tes” surinko su pagialba savo ran dim o demokratiezko prezi liaus |sz ko Turkai yra dydeliam neramume.
nis suprotauje, jog visi turi mitini ir uždege knata. Paki
boms su adata paszones badei? ku” kuriuos liūdina apie pri
sekretorkos Miss Kirk, gerus dento Klivelando. Gal žmonis
vienokias tiesas, lygei ant gy lo eksplozije, kuri stebėtinai
Ne asz, tai treežias mano ėmimą ir nusiuntimą piningu
davadus, buk maža mokestis ir dabar susipras, jog demokravenimo ir raudoymo...
Matlaju neužmusze tik nutrau stokas apszvietos, yra svarbiau tiszki laikai niekados geroves
in Europa. Juju gromata pati
brolis po litera C.
Nes kadai, ar žmonių tiejei ke jam uosi ir dali veido.
žmonijai
niekados
neatnesze
šia priežastis nupuolimo merKad Sinkus pradėjo nurodi iszsiaiszkina: “Mes prisiunezetik
politikieriams
ir
graftesanprotavimai užstos?
“Dangiszkas kraujas.”
gynu isz doraus kelio. Isz tar riams.
net jo blagus darbus, tai Mont me Tamistai penkes pacztines
. Sūnūs Dievo nedari skirtu Varszava.—Netolimam mies
kvitas kurie pinigai buvo sius
po 518 mergynu, kurios stojo
vydas
supykęs
prikaisziojo
Sin
mo taFp žmonių, visi del Jio telije poni grafiene R. savinin
ti per musu Banka pabaigoje
sude, 41 dirbo už viena doleri Szesztas vyras užmusztas kakui
kad
jisai
neteisingai
ji
gru
buvo vienoki; mes panaszei ke keliolekos dvaru, staigai ap
Gruodžio ir pradžioje Sausio:
siklosia.
ant nedėlios; 101 uždirbinėjo
bijonija.
stengėmės Kristuso eiti pėdom sirgo ant pasiutiszko skausmo
o iszmoketi pagal Rusiszka ka
Shamokin, Pa. — S u batoj e
$2 ant nedėlios, pakol nuspren
Sinkus
nurodė
kad
“
Vieny

lendoriu apie 9, o pagal musu
nes kaip.da esame tolymais no dantų. Paszauke per telegra
de pardavinet savo kuna; 111 likos užmusztas Juozas Sobebėje
”
esans
visas
jo
Moritvydo
apie 23 Sausio 1915 m. ir tai
To, ant kurio pavyzdžio lyko- ma dantini daktara isz Varuždirbdavo po $3; 104 po $4, lis, kasiklosia Henry Clay szaf
žyvatas.
da iszmoketa pacztose: Sejrimes sutverti!
szavos, kuris apžiurėjas ligo- 18 po $5 ant nedėlios. Dau te. Kada jojo paeziule apie tai
Stubcs gaspadorius M. Vely ju, Simno ir Marijampolės, ku
Sakome isz papratymo, jog nia, nutarė, jog skausmas dan
dagirdo
tai
ant
vietos
apalpo.
giausia ka mergynos uždirbo
kis matydams kad Montvydas rias vietas buvo užemia pir
mylime Dieva. Melas! Meile tų paejna, nuo isztinimo sme
Gal
turėjo
giara
priežaste
ap

ant nedėlios kelioleka buvo ka
blogai atsiduoda, nakvynėn miau Vokieczei.
Dievo apsireiszke per pildy genų ir prisakė pastatyti diealpti,
nes
tai
buvo
josios
szesz

aplaikydavo po $15.
neprieme.
Mums labai patinka Tamisma Dieviszku prisakymu, o pa les ant smegenų kad nutrauk
tas
vyras
—
visi
rado
mirti
ka
Isz 518 mergynu — 108 pri
tu krauja. Nusiuntė tuojaus
Krakus
pernakvojo
pas
vely
tu pasarga idant žmones sau
ma tuju prisakymu yra: ne parvežt felezeri kad pastatytu
siklosia
o
gal
septintas
kandi

sipažino, jog vargas buvo prie
Ant Montvido policije rado ki dvi nakti kur Velykis su gotus! nuo vadinamu pakam,
yra terp mus ne augsztesniu, taures szviesiausiai ponei.
datas
in
luomą
moterystes
su
žastim juju moraliszko nupuo
raktus prigulinezius prie kun. nekantrumu nakti turėjo ser piniu Agentuku kurie kaip ži
ne žemesniu, yra tik lygus.
Ju kėlės valandas pertrau limo, 218 pasiliko palestuvems naszle pabijos ymti tokia moŽebrio gaspadines. Žudintojei gėtis, nes temijo kad tai nege noma garsina save perdaug
Tas pamatas, suprastinąs kos, parvežė žydą smirdeliu ka
terelia
kuri
neturi
gilukio
su
isz priežasties apgavimo per
bus atstatyti in New Britain, ras gal pauksztis ir iszsidangi- auksztai neturėdami nieko ge
per dem isz dvases ir medegos rietoja. Poni grafiene atsigulė
vyrais.
jaunikius; 363 isz tuju mergy
Conn.
no.
ro ir gaudo vargingus darbi
ir pritaikyta pilname suprati ant sofkos o žydas su dydeliu
Petras
Krakusa
nužudino
kun.
nu paliovė ejti in mokslaines Jojo sapnas iszsipilde ant ry
Sztai ka raszo muso kores Po to patemyta laikrasz- ninkus aut savo meszkeres.
me del žmoniszkos gyvatos, pasisziauszimu pradėjo prileiŽebri
ir
jo
gaspadine,
su
tojaus.
dineti dieles—ir msislino, jog turėdamos 14 metu ir tik viena
pondentas isz Filadelfijos apie ežiuos anglu kad tie ponai atsi
Mum ant galo neapeina ka
duotu laime žemiszka.
dviem
pagelbininkais.
reike ka toki in ponia grafiene isz 518 pabaigė augsztesni
tuosius
pauksztelius:
Butte, Mont.— Juozas Gra
duria in Wilmingtona tapo toki agentukai daro su žmonių
Tai vis svajone.
kalbėt žodžius garbingus, na mokslą (high school).
Pasklydus gandai kad Wil suaresztuoti nuszaujant palic- pinigais. Mum tiktai biski ap
ham, atejas pas savo advokata,
Mes, žmonis, teip esame ma ir pradėjo kalbėt sziteip:
Wilmington, Del. — Polici
Darbininkes isz fabriku bu prasze idant suraszytu jam pas
mington e suimti lietuviai rabu mona ir kelis sužeidžiant.
eina tas kad Tamistos raszot,
žiulelei, teip vargingi, jog da
je teip klobino Petra Krakusa
“Ai vai!” praszau szviesiau- vo daugiause ka mėtėsi ant pa
szninkai
kurie
ten
nuszove
pa
kutini
testamenta,
nes
ant
ry

Lietuvoje tėvai augindami kad Bankos neduoda g varan
tukstantei metu praslinks, kol sios ponios grafienes, — ka taį
ir B. Montvida, pakol vienas
leistuvingo gyvenimo: ant 518 tojaus ketina mirti. Kalbėjo
licmona.
savo tuos vaikus, ar gi galėjo čios už nusiustus pinigus, nors
galėsime pasakyt. — Žmonys ženklina dangiszkas kraujas!
isz juju Montvida prisipažino,
atsitikimu —166 buvo fabriki jisai advokatui, buk turėjo
Tu rabuszninka pravardes: tikėti kad iszaugina žmonijia mes nežinome kitu Banku rei
mili Dieva. Džiaugėmės vienok Kaip tam dieles traukia ir
buk jojo draugas P. Krakusa
nes darbininkes; toliaus bute sapna kuriame mate save gu
kalu ir negalime anų peikt
vilcze ir tuom saldum prijauti kaip joms gardu! Tai ne žysu dviems draugais nužudę koksai Petras Krakus ir Berną razbaininkus?... .
lines tarnaites, namines tarnai linti grabe negiva. Po surasziReikia manyti, kad tie dar anie girt, bet gi kas link mu
mu, jog vienok ateis tas lai diszkos — ne kamiszkas krau
kun. Žebri ir jojo 'gaspadine das Montvydas. Krakus butu
tes,
dirbanezios
kromosia,
skal
mui testamento, Grahamas pa- Gilmoniute
kaip ir lenkas, bet Montvydas sugauti razbaininkai, priklau su Bankos tai prirodome aiszkas, tada per tikra meile Die jas! Prie tokiam kraujui kaip
New
Britaine,
žydo ar mužiko nenori traukt, bikes, siuveczkos, aktorkos ir szauke: “Vėlinu sau ant ryto Conn.
isz pravardes lietu vys tai pa- so prie juodos sraikos ir ju tar kei kvitoms Rosijos paczto,
vo vargai žmonijos dyngs, ka o cze tik pridėjau, tai gere
jaus
numirti,
nes
esmių
pasi

prie telefonu.
pe insimaisze net ir lietuvei.
kad mes turime sudeja pinigus
da vargu ant svieto ne bus!
rengiąs ant visko.” Ant ryto Montvida negalėdamas atsikaip vyną ir jam turi smoka
Bene tik pasisekioja; itali- in vadinama “Rusko AziatsO dabar ?
ir žino, jog tai grafinis krau Aplaike netikėta turtą po smert jaus advokatas dagirdo, buk spirt klabinimo palicijos pripa ežiai lankėsi tarp lietuviu ir
komu Banku” kursai iszsiunGrahamas ant tikrųjų mirė.
žimo, buk Krakusa arba kitaip Philadelphijoje.
Norint pamaželi yrkimes jas! Tik pridėjau ir prisikabi
savo draugo.
Jie kai kuriose karczemose du negali isznaikint valdžia, tineja pinigus žmonėms pagal
prasimynias MelBa ir Kelson
del pasiekimo tuju mieriu, kat no! Vakar tai tam paezes die
rie vertybes žmogaus ne da- les leidau tokiam karnų i že Allentown, Pa.— Nesitikė Trumpi Telegramai. ir jisai (Montvida). panedelio apsilankė, gerai užpundijo. Italijos, ir toji dar baisi sėkla musu paliepima ir toki buna
miau strėnų, ka jam turi szun- jo H. A. Acker, inžinierius
diena, Vasario 8 ta, pusiau asz užpundyjimas kai kuriu ypata nuo kiek metu loszia baise rolia iszmokami, žinoma tokiose vie
lypsto.
votes ant užpakalio ir ne vie ant Redingo geležkelio, idant
§ Girardville, Pa.— Jonu tuomi, apleidau savo namus Tas atyda atkreipė klausiman net ir Su viny tose Valstijose tose kuriose nėra kares, bet
Juk szios gadynes Socialis na diele nenorėjo traukt tik
jagu pasitaiko kad pinigai yra
tai nori rojų ant žemes padary tuojaus nukrito ir da net pu jojo draugas Radley Mohr, kas Komanskis, 4 metu senu po No. 330 Arch Str. New “Kas czion per ponai kad blo Amerikos.
siunezemi in tokia vieta kurio
ti, nes kas isz to, jagu ne eina ses valandos muczijausi ir vis kuris radosi pas jin ant burdo, mo inpuole in verdanti vande Britain, Conn, ir nuvejo prie gam laike teip pundyja”.
je grėsė užplaukimas kares tai
Nors kas žin kas pamislyta,
parodytu keliu per Kristusa nieko, mat joms žino, jog tai butu turtingu ir paliktu jam ni su lajum ir baisei apsiszuti- klebonijos kun. Žebrio. Kraku
Geras valgykas.
$14,000 po smert.
no.
toki pinigai buna sugražinti
sa su savo draugais inejo in vi bet klausinėt nebuvo kaip. Vie
ta tykra Socialistą priesz kuri buvo kamiszkas kraujes!
Grafiene žydą iszvare.
Vladikaukazas.— Laikrasz- mum atgal, kuriuos iszmokaPo mirezei Mohr, pati Acke
§ New York.— Penki dar du klebonijos o Montvida pasi nas isz ju Krakus (Molba) pas
szios gadynes socialistai tiek
rio peržiūrinėjo senuko liku- bininkai likos užmusztais o 15 liko lauke ant sargybos. Jojo Miką Velyki insiprasze ant tis “Rus” patalpino žinutia, me žmonėms bet jagu kuriu
ženklyna kiek tamsuma priesz
ežius ir rado testamenta, ku sužeisti per eksplozije dirbtu draugai iszejo isz klebonijos nakvynes sakydams kad jisai kad tenais kokis Andrejevas, pinigai pražūtu tai mes apsiATSAKYMAIszviesa, arba naktys priesz die
J. B. Wendel, Pa. — Ra- riame palieka viską del savo vėje Levick Oil and Gas Co. in laika puse valandos o kada nori Pliiladelphiojoj apsigy 19 metu amžiaus vaikynas, su ymam užmokėt žmonėms nors
na.
derejas su savo draugais, kad to netikime, kadangi Rusijos
szyk tamista pas: Mr. Jos. Ben draugo Acker. Tasai nemažai Brooklyne.
iszejo Krakusas tare in Montvi veni.
driek, Silver Creek, Pa. o ap nusistebėjo, kada testamente
§ McAdoo, Pa. — Tvarte da:
Velykis žmogus nieko neži jis per 20 minutu suvalgysias Banka turi nuo musu instruk
Jago in kur atsibostins Ma
perskaitė, buk Mohr palieka prigulinezio prie Stanislovo
“Jau viskas užbaigta. Nega nodama ir, matydamas kad vy du svaru duonos, 8 žuvis, 20 cijas, jog jagu kūrės vietas gre
re Juozaitiene su Jonu ' Skobulviu, 10 raugytu agurku, 3 se kares pavojus tai kad in te
S. S. Kingston, Pa.— Už su jam maža nameli ir 14 tuks- Anialaucko randaviszki in Įėjau nuo jojo užgant piningu ras nenadriskys priėmė.
czium, kurie 8 diena Kovo, ižpleszima kito laikraszczio yra taneziu doleriu vietiniam ban spektoriai atrado daugybe vi ir užmusziau jin!”
Sztai po nekokio laiko atsi svarus obuoliu ir 20 kiauszi- nai nesiustu pinigu.
bego isz Swoytrs, Pa. tai duobausme. Tamista gali toki niek ke. Senukas neturėjo jokiu sokio paslėpto tavoro priguliuToliaus Montvida kalbėjo: lanke ir draugas Krakuso Ber niu. Viską ta suvalgė in laika All Nations Deposit Bank
kyte žine in redyste. Juozai
sza paszaukt pas skvajeri už gyminiu ir gyveno pas Ackeri ežiu prie subankrutusiu biz- “Po žudinstai atsiskyrėm ir nadas Montvydas, pravarde 18 minutu. Po tam da kompaP. V. Obiecunas & Co. ■
tiene paliko vyra ir pasiėmė su
nije iszgere 16 bonku alaus ir S. 12th. and Carson Strs.
ka bus nubaustas atsakaneziai, per kelioleka metu ant loska- nieriu.
Anialiauckas mirė nesuejom net panedelije Pila- neslėpdama.
savim 200 doleriu.
o priek tam turi ir budintojus. vos duonos.
piiesz aresztavojima.
Pittsburgh, Pa
Tuom laik buvo namieje 4 bonkas vyno.

Flotos da vis Bombarduoja Dardanellhi.
Supliekė Prusus Francuzijoi.
MARIU RAZBAININKAS TIKOJE ANT SAVO AUKOS.
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ŽUDINTOJEI K. ŽEBRIO
PRISIPAŽINO.

J

METAS XXVI.

■

r

Anglikai

to pakajaus inejo in antra,
czionais vienoje, lovoje miego
jo ponas dvaro ir kitoja lovo
je pone. Abudu miegojo kaip
papjauti. Nuėjo in treczia pakaju, cze rado miegante vienatinia duktere. Miegojo kietai.
Ant stalelio tarp kitu daigtu
gulėjo aukso žiedas ir szilkine
skepetele paėmė sau, kaipo da
vada, jog czion buvo. Del di
desnio davado, parasze po sta
leliu pravardia. Dabar sugrį
žo in ta pirmutini pakaju, ir
davė ženklą razbainykam,
idant liptų po viena kopie
cziom; Lipo teip po viena
jis kaip tik katras galva per
langa inkisza, griebe už gerk
les ir su medejiszku peiliu pjo
ve, o kuna intraukinejo in vi
dų. Ir teip visus nudėjo.
Kada ta baisu darba pabai
gė, nulipo kopiecziom žemin
ir nuėjo in girria pas savo bro
Ii. Tasai gardžei miegojo ir
neviena karta nepabudo, ir ne
žinojo, jog jis teip ilgai nebu-

dovieni, nes tiltai isz privalu
mo, jog pakeleFinga reikia in
namus priimti/.Kada keleivei
sziek tiek pasilsėjo, pasakė po
nui jog apie svarbu daigta no
retu su juom pakalbėti.
Tasai noringai ant to tiko ir
pas save paprasze. Nes pir
miausia, kol pradės kalbėti,
reikalavo, kad ir jiojo duktė,
butu prie to ir viena girdėtu
Kada duktė atėjo, ' vienas isz
jųdviejų pradėjo kalbėti.
BALTRUVIENE.
— Bus tam metas ir szesios
Asz nežinau, ar tai teisybe
nedėlios, kaip sziezionais dva
ar melas,
ria padildžiau baisu darba
O gal tik iszmislas,
nes tikrai pasakius gal ir ge
rai padariau, ir ant patikrini Girdėjau, jog ten kur apie
CzikagaJ
mo to, jog tai asz padariau,
paėmiau su savim žiedą ir ske Yra boba ka vadina Dinerka.
Sako, kad in kur tik ejna,
petele. Ar tuosius daigtus pa
Kada kare prasidėjo, daugeli belgiszku gyventoju pabed merke nesza,
na pažinsta.
go in Holandija. Suraskyte holandiszka burmistrą ir jojo rasz
O turi joje alaus ir guzutes
Tai pasakias iszeme isz puntininka, kuris pabėgėlius svetingai priėmė.
lasza.
gulelio suviniota atskirei žiedą
Jago centeliu neturi,
ir skepetelia.
ti ne pasislėpti. Likosi per joTai kur vyrai, ir sužiūri,
m/?
— Ach tai mano daigtai!—
sius paimtas.
paszauke pana o tamista esi In akis lenda, užfundyt bau— Kas do <yienas esi ir ka
Turtingas vienas tėvas ture
musu ižgelbetojum, ka m'tfs
cze dirbi?— paklausė jiojo.
jo du sūnūs. Kada pradėjo da
no dvileka razbaininku iszliuo Na ir diena nuo dienos leidže,
--- Esmių medėjus, o turiu
Jau isztikro, kas josios dc
augti, leido viena in kuningus,
Medėjus teipos gi savo bro savai! O kodėl, puikus vyria,
tolyma kelione priesz savia ir
vyras,
o antra ant medej aus. Abudu
naktis mania užklupo toja gir liui kuningui apie tai nieko ne teip ilgai slėpeisi ir mus abejo
ris ir pagal papratimo perstata
Tai ne vyras, tiktai mulas,
mokinosi gerai, isz ko nemažai
jime
laikei,
isz
ko
butu
buvu

Kelione
in
dangų
pasakė.
rioja.
tau puikam seneliui ir kalbu: ir inejove in didele sale, pylJago nesuvaldo bobos,
tėvas džiaugėsi. Tas tėvas jud
Anksti kuningas sukalbėjo si baisi pabaiga?
— Ar tai tu szovei in mus
— Ar su D?asze szv. turiu na ne dideliu juosvu smagiu
'arasze Mexim Gorki)
Tokios niekszos valkatos.
vieju pasižadėjo nukeliauti
—
Ėjau
in
Rima,
kad
isz
savo
poterius
ir
padekavojo
gerenezius stuboja?
žmonių vyną gere ir linksmai
czesti kalbėt?
Visi juokės, pirsztais bado,
pekszezias in Ryma. Nes kaip
pildyti
prižadejima
duota
ma

Dievui
už
praleista
nakti
lai

Ponas
majoras
austriokinio
— Teip, tai mano darbas,
— Toczno tak—czeho vy že sznekucziavo. Klausiu szv. Gre
Ir net anglikai ant josios rodo pulko Ivan Posmotryczynotai tankei atsitinka, jog kaip
asz žinau slaptybia szaudymo mingai leidosi in tolymesnia no tėvui, del kurio ant mirti
gorio kas cze yra?
laste?
O ta gėdos neturi,
žmogus storojas o kitaip sto
no
patalo
prižadėjau.
Jagu
kelione.
Kėlės
buvo
tolymas
o
savo
kvatieroje
su
W1CZ
be balso.
— Tai Francuzinis dangus.
— Noretau dangų apžiūrėti
Ant to nežiūri,
jas, teip ir jiam kitaip nuėjo.
kamrotu prie czajaus dapildi—- Koki tu turejei mieri ir praėjo cielas metas kol grįž butau tuojaus davėsis pažinti,
— Vot vidisz ko jis užsi —Aha, Francuzinis dangus,
Jago jau boba pasileidže,
Vasaros laikia turėjo prižiū
dami neužėjo in ta d vara. Ne9 tai but viskas kitaip pasidanėjo nuolatos romą ir atsiriszo manęs o ar tamista turi kokia
szaudydamas in mus?
—tuojaus isz nenoru paszauTai pataisos negeidže,
rėti darbininku, žiemos sulau
liežuvei prie gerymo...
— Asz in jus neszaudžiau, pirma dirstelekimia in ta d va- ria, o kelione mano butu iždi
rozpiska? o ar dvi maskos po kiau:
Kad ir meszlingi gules,
kus buvo szalta ir daug snie
lūs
ant
visados.
Dabar
gi,
ka
—
O
ar
tu
žinai
ka
Aleksei
tiktai in stiklelius, o tai isz
80 kapeikų užlipytos?
Viva la France!—Francuzai
Piktybių nepames!
go. Ir teip pereitinejo laikas
Ivanovicz vakar man atsitiko
Da ponas miegojo, sztai tar da dapildžiau,/ szventa prizą
szposu, jagu butau norėjas in
— Asz susimaisziau ir nuti atsake: Viva la Russie!
po laikai, menesis po menesiui,
dėjimu
pribuvau
in
czion,
kad
puikus
prietikis!
Pareinu
na

jus szaut, tai butau visus isz nai pakele laruma. Matydami
lau o vėl prakalbėjau:
Pasibuczevome szirdingai ir
metas po metui, net ant galo
atiduoti
panai
kas
yra
josios,
mon
guli
kninga.
Pasmotrinau
daugybia
negyvėliu,
o
pažinia
szaudias.
Lietuvaite su slavoku apsi
— Ne turiu jokio raszto Va iszejova toliau. Ineinava in tre
ateio smertis ir reikėjo viską
o
kas
da
mania
ant
to
priver

pamislinau. Imu in rankas, sze Prevoschodi telstvo.
— Tas žmogus teisybia kai ant drapanų, jog tai razbainy
vyriavo,
cze1 dangų. Baisus riksmas sepalikti.
tė,
dagirdias
kelioneja
jog
vie
vereziu
lapus...
turi
parasza
ba, —tarė vienas isz razbainy- kai, baisei nusigando. Vienas
Da nesenei, o jau susirupeziavo
— Tai “paszol von ne turi
apie štai a kokie tai usorei
Sūnūs parengė puikias szer“
Dieviszka
”
.
Komedije
Dante
perkytrias tarnas apmislino nas niekszas sakosi buk tai pa
Ir pakajaus neturi,
czionais ka veikt.
midų ir vyną gere ginezinasi
menis, meldėsi patis už jojo
dare.
Jagu
da
to
davado
yra
jaus.
— Tai galingas vyras, da- isz to padaryti del saves nau
Vienas ant kito sznairiai žiuri.
— Ne vilkimas ylgai, su nuolatos tarp eaves o asz maty
duszia ir net kėlės miszies už
mažai,
tada
da
turiu
jįavada
Dažinojau
isz
tosios
kningos
da. Ponas klausia visu, kas
davė antras.
Jago josios vyras in kur isz
e, m savo mies damas tuosius barnius ir kerszi
gryžau
pirko. Bet po szermenu per
ka
liudis
už
mania.
Tai
kalbe
jog
ten
kokis
tai
valakas
Dan

tai
galėjo
teip
padaryti,
paša
— Tokis mums butu geras,
ejna,
ta. Pasirūpinau praszyma pri mus pamaželi adbulas link du
sapna pasirodė sunarna tėvas
damas
nusidavė
in
pakaju
ku
te
nuvaževo
in
dangų,
apžiurę
ke, jog tai jis visus papjo
atsiliepe treczes.
I O ylgai neparejna,
dėjau dvi markes po 80 kopei riu, o iszejas klausiu szv. Gre
ir pasakė, jog nebus ižganytu,
reme
stovėjo
stalelis,
apvertė
jo
“
vsio
”
užvazevo
in
pekla,
— Klausyk, medėjau! Jagu vė. Ir da ant naktinio sar
Tada poliemona payma,
ku, indejau in viduri popieros gorio: Kas cze?
kol jojo prižadėjimas kelevio
rodydamas
raszta,
tarė:
teipogi
“
pasmatrino
”
ir
paskui
go
prisznekejo
visaip,
jog
esi tokiu galingu szaudymia,
Ir jieszkoti goglina.
— Tai yra Lietuviu ir Lan«
3 rublius kad turėti geresni
mo in Ryma, nebus iszpildy—
Cze
yra
mano
vardįs
ir
ta
viską
aprasze.
Mielinu
sau;
tai prisidekie prie mus, o su per jiojo neprižiura insigavo
Bėga in Elizabeta,
prilankoma ir velei nusidaviau ku dangus!
tas. Prasze tada savo sunu,
pravarde
ir
mano
raszt^s,
k
a
Del
togi
ir
aficieras
austrioki
razbaininkai
in
dwara.
Na
ir
tuom
mums prisitarnausi.
Ar in kokia kita vieta,
in dangų’pas Dvase sz.
— Ar sziteip, cze reiketu
idant jiedu eitu in Ryma ubąnio
pulko,
užsipelnias
dii
orde
Mes tau už tai gerai mokėsi - intikejo ponas tam niekszui ir taja nakti užmusziau dvMleka
Ir
tai
visada,
Dvase szv., perskaitė, 3 rub pastatyti žandarus ir kazokus
■Imdami ir tada jis bus ižgany
rius,
Szv.
Onos
ir
Vladimo
apipilė jin didelėm malonėm razbainyku.
mia,
Su tokiom ženybom tai jau
liūs sugniusdines insikiszo in. su nagaikomi ba czionais pa
riaus antros klesos ne galėtu
Vienok
tasai
tarnas
kas
kar

Kunigas
brolis
medejaus
—
Tai
ko
noritia
nuo
mania
gana.
kelnių kiszenikas iro:
tai kieta.tit^e8ZUtig
kels maiszati ir metežtva.
teipo-gi
tokios
keliones
atlikt?
tas
vis
didesnes
nagrados
no

tiktai
ausis
pastate,
nes
ir-iž;ėipaklausė
medėjus,
ar
asz
del
^K . -j-g an t p ei V
Jago ant vienos kojos nagy— ^jiszaukite szv. Georgijų1 _ Einava toli®u in ketUrta
Paszaukiu
denezika,
liepiu
pa
rėjo, net ant galo driso praszi- žiojo, ba api tai nieko nežilo
^eles buvo tolymas, o cze da rj:us žmonis szaudysiu?
ne o ant kitos vyža,
^angu, Gospocn! kas ežia ddfiF
trejctir ^logZitkuJ>,> 8edu jis ar~trk~Tre3 bus kaTozemoje,
ti
dukteres
už
paezia.
Duktė
jo
ir
dabar
pirmu
kartu
jfeiė
T,^>x<mes nenonmia, •—
peksztiem eiti, ir da ubagauda
■t visi girti kaip kiaules smir
—tuojaus atveskite!
ir sakau:
vienok po*--gc&fcaua,
isz
tos
majszytcsja.utos,
atsake,
kad
tu
žmonis,
szaudymi; nes sūnūs buvo geri, susi
Atvede szv. Gregorija ariel dą degutas, teip kaip ir pas
įėjo jam dėkingumas, kaipo apie ka czion eina. Tiktjp.-- mero nebūna niekados.
“Paježdzai” ia dangų. O jis
tumift
•*
,
ir
tarė abudu leistis in kelione.
mus Rusijoja; ant stalo «ama
ižgelbetojuįnuo smęxt,. bet bu da kada'Ttam"bfblisUsžai^kiSlavokas szauke: litvinska savo. Asz jam daviau ar žino ka no jio isz tolo atsidavinejo,
A^KTi^inb namieja su viso- szuni. Na, ar tinki ant to ?
vo abejotina, ar tikrai jis iž- no stebėjosi ne mažai, jog jio
o kairys antakis buvo pamusz voras stovi ir butelei su aeziaz
Kurtu
riti
a~
ta
gaidį
ir
te
gera
ypa
“
v
rožu
”
su
kumsszvma
keįsrdj^jais,- pasirengė in ke
tas—mėlynas, .kai p sake per ko szena” plūstasi kaip velnei o
/ gelbėjo. Stebėtina del josios jo brolis užlaikė slaptybėje.
none, kuningas paėmė brevio- szuni ?
O Lietuve: ciko ti ungarska cze ir sakau:— Durak, po prinuolatos “po matermomu”, su
Galas buvo tokis, jog po
— Yra cze netoli dvaras. buvo, kur galėjo dingti žiedas
kazu jego Imperatorsko Vieli- ki anglika ar japona.
ra (maldaknygia) o medėjus
skatina,
knutais duodasi per galvas..
Dvase sz. tare in jin:
Negalima mes in jin insigauti su skepetaitia. Juk jagu tar- nas keleiviui davė u? pa
czestva,
tuojaus
pajezdžai
in
strielba ir medejiszka peili.
Ja febe pokaže,
nas butu apie tai žinojas, ne ežia duktere. Brolis locnas da
ir
apturėti.
Tiek
to
apie
turtą,
— Erot gaspadin trokszta Na jau czionais buvau kaip na
Eidami teip jau pora nede
mieje, ne reikalavau klaust,
slėptu priesz jaje, ypatingai, vi jemdviem szliuba. VeseiDeuczikas suszvilpe ant ark dangų apžiūrėti, apvežiosi jin
liu, užėjo didele girria. O kad turime invales visko. Cze ei
Gregorio ba “vsie czas” dasijagu pati mislino, jog tiejei le buvo puiki, ant kuriu ir
liu ir leidosi važiuot. Po ilgam visur!
per girria buvo trumpesnis na apie ponstvos duktere, la
pratau jog tai mano žemi akai
daigtai tiktai rankosia ižgelbe ubagėlei lėbavo. Tasai nieksiąs
In Vaterburi nukakau,
važevimui sustojo priesz dide Nu ėjo va su szv. Georu. Inei
kėlės, del to nesilenke josios, bai patogia, jog vargei kita to
tikrai ruskas dangus.
tojaus turi rastis. Tarnas, no tuojaus isznyko isz dvaro kaip
Tai vos galo negavau,
lius vartus. Žiurau ties vartais nava in viena perskyra, sale
ėjo perdem, nepaisedami ant kia ant svieto gali rasti. Jau
rint ant jiojo užsipuolė, tikri kamparas, o kad butu Hęisz
In grincze viena nuėjau,
parasza: “Dangus”. Sveti ruiminga puikei papuoszta su
jokio pavojaus kokis galėjo nuo senei musu vadas nori ją
no,
jog
nieks
nežino
ir
jog
jis
nykias,
butu
aplaikias
nupel

Tuojaus
raugset
pradėjau.
miems ineiga užgynta:
puikeis daigtais, apie stala sė Geriausia davana draugams
patikti, o ve ir turėjo czista ją gauti, nes nenori ir gana, o
yra iieiuvių kataliku
yra ižgelbetojus.
nyta bausme už melagystia?
Del Dievo! mielinau jau bus
Ižsedu barszkinu, ne atida di kokie tai intukia žmonis, ge
savžinia, tai ne smerties nebi- ir tėvas sprecznas kaip ožis ir
savaitmis laikraštis
Numirias tėvas tu dvieju
kapores,
visi triūsai ant niek. Meg:1DO
Vienok pana ėmėsi ant ki
ro: — Barszkinu antra trecze re alų pypkes ruko vienas in
j°j°Ir nesitikėjau geroves;
karta ir szaukiu?—Po prikazu antra varvaluoje nesupranta
Jau vakaras prisiartinę j o, o mia kelis kartus iszvogti jaja, tokio spasabo: Pasakė tėvui broliu, pasirodė abiem per saip
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso
In kur tik užėjau,
Jego Imperatorsko Vielisczes mu liežuviu, dainuoje kiti “Die pasaulio,
cze girria ir girria: reikėjo gir nes ant musu nelaimes, ponas ir tarnui, jog lauks viena me na ir szirdingai dekavojo už
nušviečia Amerikos lietu
kelionia
in
Rima,
per
ka
jis
vių
gyvenimą,
suteikia daug skaity
tas
turi
sargu
szuneli
ir
gaidi,
ta
ir
szeszes
nedeles,
o
tada,
Teip
pat
regėjau;
t
va
sei
czas
atidarykite!
”
Tuo

Wacht am Rhein” ir “Mein li mo iš visuomenes,
rioja nakvoti. Sutarė isz kapolitikos, litera
dabar
yra
laimingas.
jog
kada
tik
prisiartiname
prie
jagu
kas
jkitas
neatsiras,
ka
Vyrai
turi
grin
czes
szluoti,
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias
jaus
vartai
atsidarė.
Priesz
ma
ber
Augusten
”
.
Nusistebejes
leinos sergėti, kad norint nuo
draugas, kaip lietuviams darbinin
Lovas patys pasikloti,
ne stojo kokis tai “blagarsd- klausiu szv
oriau s
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
žvėrių apsiginti, ba girrioja dvaro, tada szunelis pradeda tras turi josios žiedą ir skepe
Nes priek tam dydeli juoką nas” senelis ir padi czeste”. tai yra?
Rusų cenzūra "DRAUGI” Į Lietuvą Inleidžla
visokiu žvėrių buvo nestokas. loti, o gaidys giedoti kaip ro tėle, tada intikes, jog jis yra iž
“DRAUGAS” atsieina met. $2, puse! m. $1:
turėjau,
— Tai yra vokiszkas dan
Asz jin tuojaus pažinau, o bu
Pirmiausia atsigulė kuningas, dos, peszamas, ir tada pabun gelbetojum ir eis už jiojo. Dasi
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50
Kada in viena grin ežia inejau. vo tai Szv. Petras, nes maeziau gus, — atsake szv.
oris
o medėjus sergėjo. Jiam ne da sargai ir reikia bėgti. Tu- pratinėjo jiji isz visokiu atsi
DRAUGAS PUB. CO.
SURIKTOS
ISZ
LIETUVOS
gi,
žinodamas
spasaba
szovimo
tikimu,
isz
apraszimu
ir
paša
Gaspadine
sukasi
prie
peczius,
1800 VV. 46th St., Chicago, III.
Einava
toliaus.
Einava
tolin
Moksvos
katedroje
jiojo
pa

kas sergėti, nes žinojo toki pa
Telephone Drover 6114
Verda ka tokio gardaus,
veikslą kabanti. /Tada asz pa per y]ga platu pakaju da pui- EssjsEgSHSESKSsaaszBasctssBsaaBsrarasssssS
Yra tai rinkimaa gražia Daiaelia.
’
saka, jog kad ir szaudayo, tai be balso, nuszausi szuneli ir ku jog žmonis su teip puikeis
78 ps«. 6x9 coL Žyd. Praba 25c.
Bet negalėjau suprasti,
klausiau jiojo — Ar Gospod
strielba neiszdavinejo jokio gaidi, o tada apie sarga neei darbais nesiskubina su užmokeste, tiktai liepe ant saves
Ne savo galvoje surasti,
Boh namieje?
balso. O kad nepaimtu jin na, ba tas miegos.
— Jagu tiktai apie tai eina, laukti.
Kas tai butu per smokas,
Teip namieje, tiktai ne gali
snaudulys isz nuobodumo, atsi
Tėvas ant to pastanavyjimo
Ar stirna, ar vilkas ar koks su juom pasimatyt praszau nu
tolino galeli nuo mieganezio tai esmių gatavas del jus patar
dukters nedriso prieszytis,
kitas ledokas.
eiduot pas Goszroda Isusu
brolio, ir slankioja sau po kru nauti.
Susirinko tada visi, o buvo pats pripažino, jog nereikia
Nugi žiurau iszyma isz puo Christosa.
mus.
Inejau pas Isusa Christosa o
do lig kialmas,
Tame, kada paėjo galeli, razbainyku dvileka ir visi nu su tuom skubyti — ir reikia
o
slinko
in
dvara.
Pirmiausia
laukti,
tarnas
malonei
norėtu
jis
sau
sėdi
su
puikumu
ir
krup
Lig bredžio ragas.
paregėjo puiku narna, o lan
Lietuvių
telejas dyrstelejo ant manes ir
Dažinojau, jog tai zuikis,
guosią blizgante szviesa. Pri priselino medėjus. Paregėjo savo mierius paslėpti, vienok
Gydytojai
kalba:
O vadina ir kiszkis,
siartino prie namo ir paregėjo per pliszi szuni, szove ir szuo matydamas nesulaužta norą
Vandenije iszvyre,
— Izvinite mane pokornei
per Įauga kuopele žmonių, ku apsivertė, ne necipteledamas. panos, turėjo ant visko tikti,
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE
Szove antru kartu in tupinti jog po metu ir szesziu nedeliu
Ir valgyti vyrams padavė.
638 Penn Avė
sze praszu, dabar laiko ne tu
rie prie stalelio buvo.
Pittsburgh, Pa
Tai tau gude ratelei,
riu, turiu iszeiti su svarbeis rei
Medėjus pridėjo savo striel- gaidi ant tvoros, pasipurtė ir liks vyru vienturtes, jagu kas
kitas neatsiras.
kalais, stupaite pas Sviatoho
ba prie akies, szove ir pataikė nupuolė.
Dr. Koler garsinasi savo filtrą pravarde ir tu;
savo
paveikslą
šiame
laikraštyje.
Dr.
Koler
yr.
Metas pasibaigė o kas kitas jimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt- O kad butu in puodą indejus, Du cha, jis kaip rodos sėdi sa
Visi lietuviai rašykites p~ie Susivienijimo Lietuvių
vienam in stikleli su vynu, ka — Dabar, brolei, pamaželi
iavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskut
per
tvora.
O
tu
medėjau
drau

neatsiszauki
:
jau
ir
iszejo
vie

Su laszineis apdejus,
aiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv
vo rasztinyczioja.
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
da tas nesze prie burnos ir stik
Bgonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr
gia su mumi.
na nedele, antra, trecze o cze vatiškas ligas vyrą ir moterų.
Tai butu kitokia valgys,
Einu tada in rasztine. Raszti $1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate
elis suteszkejo prie nosies.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, didi
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. J ei g
O ne kaip pagalys.
niezioje Szv. Dvases viskas pa
Buvo tai razbaininkai, apsi ' Užėjo ant kiemo, surado ko jokio kito nematit ne negir Jjtenti
išbėrimus ant viso kūno, gedimą bumo:
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
<rba gerklėje, slinkimą plauką, laužymą kaulį
Asz ir teip nebutau nepara redke. “Jeho Imperatorsko
o cžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsika;
dairė in szalis, kas tai galėtu pieczias ir pristatė prie lango. dėt. Tarnas net rankas trina įteik,
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.
ros tavyje. Nelauk, kol visai sublogsš ir kitr
gavus,
būti, o nieko nepamatia, gere Vienok nevienas isz juju ne no džiaugsmo, jog paskirtas jžkresi savo 15ga.
Valiczestvo
”
paveikslas
kabo
307
W.
30th St,
New York City.
IŠTEKĖJIMUS visokiais b5
toliaus. Kada antra stikleli norėjo būti pirmutiniu, bijoda terminas jau teip arti, o ne at Jais,Nenaturališkus
Tiktai
ant
tokios
virykes
pa
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPE1
ant ii mos szale jio laiszkelis
kt, išgydau j xo dieną, o jei ne, tai pinigr
prikiszo prie lupu, medėjus mi, kad neinkiszti kailio. Kad siranda jokis, idant jam persz- ir^grąžinu.
žiurėjau,
su paraszu “Ne spjaut ant grin
♦ NUSILPNĖJIMĄ, Ir visokias negales patszove ir stiklelis suteszkejo in teip tarp saves derinosi, mede- kadytu. Praėjo ketvirta ir iančias
iš SAUŽAGYJSTES prašalinu j 28 dienai
Sumurus, susvielus, kaip pe du, ne ant sienos”. Viskas
kr jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški
smulkius szmotelius.
tus atsiliepe:
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuol.
penkta nedele ir da nieko, bai ba
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
lių perkūnas,
teip intaisyta kaip pas mus
reikia pergalėti, kad vėl galėtur
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—
— Brolei, szlektai su mumi!
— Jagu jus bijotesi, tai asz gėsi szeszta nedele, o cze da oūtinusilpnėjimą
vyru.
t
P.
V.
OBIECUNAS IR KOMPANIA
Net
pasziurpsta
kūnas.
bjuruose prie stalo sėdi kokie
arba susitraukimą šlapumo ka
— tarė vienas isz razbainyku. lipsiu pirmutinis, o peržiurėjas nieko nematyti. Pana nuliu HaloSTRIKTURĄ
€'ort 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pi
išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
Sunku isz tokios kukarka tai aniolai rasztinykai, vieni
arba vandeninę rupturą /ydat
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszki
— Tai cze kas nepaprasto pakajus, kaip reikalai stovi, dus labai, jog reikes teketi už 36 HYDROCELĘ
minutę be operacijos.
padaryti,
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiopsoei
‘
kiti
poperosus
ruko,
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasduosiu
jums
žinia,
tai
ineisitia
yra, — tarė antras.
kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą
nemilemo tarno, o cze prijau liegimas
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpintai loonose na>
.usišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli Jago nemoka zuikio iszvirti! antri pipkeles dūme, tai velei
visi.
.pie
kuriuos
ligonis
žino,
kaip
aprašyt,
aš
išgydr.i
Laikykimės ant sargybes
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
tė, jog to nenupelni. Sztai savo sistema ant visados.
muses
su
saujomi
gaudo.
Asz
Priima Piningus ant paozedumo ir mok* 4
—
Lipk,
brolau,
o
papelnyatsiliepe treczes.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi
paskutineja dienoja paskirto šlakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas kita
Procentą,
Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
juju klausiu: — Kur galetau
ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau;
— Turime tuojaus peržiurę si nuo mus gerai.
laiko atsilanko dvejetas kelei idos
greioziause
ir
pigiause, Parduoda Laivakortes *■
šgydau trumpam laika Jr ligoniui nereik pe
pasimatyti
su
Dvasia
szv?
Didele
knyg*
spi
1300
pvr?rjr
-raukt
savo
darbo
visu geriausiu Laivu, Užtaiso Notarijialna ir ve
Medėjus leidosi kopiecziom viu, pelegrimiszkuosia rubuoti aplinkine.
Vigos 6 dftlis druezifti ir puikr
dimo Provu kaaoelarija po vadovyste K, Varaszaaa
Vienas
isz
aniolu,
kuris
sau
apdaryta. Kamus nueJuptirr
Iszpuole tuojaus isz namo ir prie lango, na ir inlipo in pa šia ir praszosi d varia in nak- JFiSO VALANDOS: nūs 9 syi* iki 8:30
Natarijauszio
užtvirtinto er valdžia, kursai padare
, mes apmokame. PREIf TK & nosi krapszte su pirsztu, ant
M 5 pspžst Nedaliomis Ik?
insisklaiste in visas szalis. Me kaju. Uždege žiburi, apsidairė vynia. Ponas su džiaugsmu
Diovernastis ir visokius 'okumeahis satfakanosfo
T. P.
kokiu
tai
duriu.
Atidariau
dusu
tiesomis RutafijcB.
msAW cm, ?&
dėjus net neturėjo laiko pabeg pakaju ja, buvo tuszczes. Isz priėmė, norint nežinojo kas

ANGUSZKAS LAIVAS PERDIRBTAS ANT SUNAIKIN
TOJAUS VOKISZKU POVANDENINIU LAIVELIU.

“DRAUGAS”

DAINOS

Dr, KOLEI

\ mm™

KAIP LAIVAI GALI ISZSISAUGOT MARINIU “VILKU.”

Visur teip yra

Daraktoris iszguldir
slaineje apie Dieve,
apie malda, ir
vaikino:
—- Jonuk, ka tu atsikėlęs
darai kožna rita?
— U-gi einu parneszt tėvui
arielkos!— atsake vaikinai.

Ėriukas ir Vilkas.

KUR

BUNA?

Sztai ka raszo apie Knyga
Guodotina Redakcije!

beda iszrąriji- teisybe, Mano brolei Antanas ir Poluta Lietuviszkas Pasakotis
Asz J. Jaruszevicze siuneziu
szirdinga aeziu po kelis kartus už
drūtas parodo savo rus Maslauskai, ir pua-sesere Morta Pil<
tokia Puikia Knyga kuria asz
aplaikiau ana diena, o taia yra
vel nte visi paeina isz Snvalku gub., Puikiausia knyga isz visu.
tybe.
“Lietuviszkas Pasakorius.”
Seinų pav., K.udrenn gmino, Cimanu
Ėriukas kad viena
Da asz tokios knygos ne esmių,
kaimo, jie pats ar kas kitas, praszau
mates o kuri yra verta aukso tiek
verta tiek aukso,
Vasaros dieną.
kiek pati svėrė, ir vėlinu visiems
duot žine ant ądreso.
(‘pg oą)
jaja nusipirkt ir skaityt,
Gerti norėjo,
Ona Maelautkiute
J, Jaruseviczius
Ir niekur neranda:
1917 S. 10^ St.
Springfied III.
kiek pati svėrė.
Hudson, Mass.,
Palikes banda,
Juozas Klimas, paeina isz Snvalku
Gera rodą.
- Upeliu nuėjo,
gub.r An tanąvo gmino, maži Trakisz
Jaunas daktaras in sena dak Ir te lig tiezia —- kas ta tike kei. Du metai adgal gyveno Brookly
-ite, dabar nežinau kur. Jis pats ar kas
tara.
jo,
Labai Puiki ir Didele Knyga
— Asz bijau, ba kaip rodos - Netoli kranto vilkas gulėjo, kitas, praszau duot žine ant adreso.
mano ligonis numirs. Duokie Vilkas mato ėriuką; jam norią Box 422Jurgis Kalinauskas.
Bentleyville Pa.
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draskiti,
daktare rodą kaip turiu toliau
Mano giminaieziai, Tadeušus, Joa
Ala
be
kaltes
—
nėr
ka
da
gidint.
Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą.. Szita Knyga
na, ir Jurgis Vaitiekūnai, Antanas
Sen. Dak. O ar turi ligonis
riti,''
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.
Rimkus, JuaiavLipskis, ir Vincentas
i Suriko: — Kaip dristi, kem Davolens, visi paeina isz Kauno gub
invalės piningu?
6f x 9| coliu dydumo.
609 Puslapiu
pina! Jaun. Dak: Ne.
Szauiių Ujezdo, Gruzdžiu Wolosties
— Na gidink taip, kaip gi Vandeni cziata drumsti, in Jie patys ar kas kitas, praszau duot
žine ant adreso.
purvyną;
dei igi sziol.
Julijona Vilecewski. '
fMa reike tanker čzion’ atsi
108 Mill Str.
Duquesne Pa.
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
Pas skvajeri.
gerti,
į
— Mister skvajer, kad ve Pats’ atejei, dumlo, smileziu Mano brolis Jonas Gilia, paeina isz
Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
Savalku gub., Naumieaozio pav., 4
luk butu man davia per snuki
priberti,
kadangi greit iszsiparduos.
metai atgal gyveno Cleveland, Ohio,
tai ne butau turejes tiek šarma : Už toke pradarbe tave pa dabar nežinau kur. Turiu svarbu reiApie Joną Karalaiti, Paukszti ir
Szluocziaus duktė.
Vila.
tos kaip girdint tokia kolionia.
.
bausiu,
Nelaimingas bagoezius.
kala. jis pats ar kas kitas, praszau
Kalvis.
Apie Jonuką, Arklųka, Antaite ka
— A. tai tu rupuže dabar . -į Ii* kaip bematant galva nu duot žina ant Adreso.
Raganius.
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
Geo.
Gilis
laite
žemeziugpilo.
Tris
brolei.
trauksiu.’’-r- |
teip sakai, o ne priminei man
Stalorius daktaru.
Apie Karalaite paversta in varle.
Cleveland Ohio
apie tai. Asz butau su miela ak — Jeigu, szviesiauses vilkas 9811 Sophia St.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Apie. _ Karalaite stebukl-merge,
Tris jaunikei.
Mano draugas Barnaszus Dubiskas
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
vata žandus atvyskinias.
pavelis
Meszkinas.
matodai muszanti.
paeina isz Vilniaus gub., Traku UjezBaidiklos.
Apie Karalaiti netikėta.
Pasiteisit: nes saitas upelis
do, Krinanio Volosties Norkūnu kai
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Akmenoriug.
Geriause.
Bėga ant manės, nog milis mo. Meldžiu atsiszankt ant adreso.
Kal
vis ir ponas,
Velnes ir Mužikas.
Pabaiga kaziminko.
— Ant ko tau Jurgi geriau
Melagis.
tos jusu/
J. Lagunaviozius
Skarbas
o pati.
Giliukningas Zbrajus.
siagrajit!
Tai tokiu - budu ' asz nesu 31 Ellsworth St. Worcester, Mass.
Nelamingas atsitikimas.
Zerkolas.
Fundatoris.
Szeton’szkas szokis.
— U— gi ant stalelio su ka
drumsu:
Kaip Padonai iszpildo paliepimus
Prakeikta.
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
ziroms.
Pir varsnas ik’ manes, kaip
valtys.
Pavogti Deimantai. '
•■
G ūdras Žalnierius.
DIDELIS
PASIULIMAS
vanduo
puola,
Stebuklingas
skeltuvas.
Melage pati.
Sūdė.
Sitį iisikirpUt
Šitai uvt
Medalikas motinos.
Paikas
Jonas.
Bod’s pikti bekaltes, tai ne
Jezusas ant vakarienes, Apisaka
.II .I
Iri
Apie milžinus, mažus žmonis it
— Ka nori, moteriszkei
senu žmonių,
Prisius IVt
iszpuola.
niksztukus.
Laižybos.
<
Du brolei.
— Asz atėjau su skundu.
“Ak nevertasis! tai asz
NEeo rip.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Apie Karalaiti Varguti. Szuniti lo— Kaakundi?
Po svetima pastoge.
juti. Katinėli niaukleli ir apie Rarety skai. meluoju!
Ubago meile.
gamszka *<ieda.
— U-gi mano vyra, ba yra ^Jj£ei ir nog pernai, (kaip ap
Petras bude.
Balus suknele.
kaip ziegoris.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir
NEBO kup.
rokuoju,)
Stebuklinga tobliczia.
serganti
jiu
Tęva.
— Ka jisai daro?
. tų Pining*
Szleivis.
- Ne sūdyk ant pažiūros.
ertas buvai gerai pabąus
Mužikas Karalium.
Mažas Antanukas.
— Nugi kas adyna musza.
ti:
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Bedarbe. '
Apie Ragauiszka Pleczkute,
Dvąse kasikiu.
Apisaka seno
vijujl kn*
Bagi
cow
.
Atsimik tik sau,
Jonukas Paukštukas.
mainierio. ,
Sude.
t«n$.
Karalius Vargutis.
Kaip
nabaszninkes
duszia
vaikszcio
Ka
kalbėjau
tau,
JHk “Marineis vilkais” praminė povandeninius laivelius kurie tykoja ant savo prieszu, kaip
(Iki. offer !
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
— Kiek poni turi metu ?
cmrts
Kaip atejei yel ' ezien savo
szalu Karalius.
tajįyokiazki “vilkai” szendien daro su visais laivais kurie gabena maista ir kitoki materijola (Mergina Kaipo budintojus ne
Dec. 31.1915)1
Balatono ežeras.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
P. Lorillard Ce., New York City !
Pataikė dalgis ant akmens.
Ip. snukio prausti”—
in “Angliję, Francuzije, Bosiję ir kitus sklypus kurie yra prieszingi Vokietijei. Czionais pa norėjo sakit.)
Tr^s Lapai kirmėlės.
. Netikėtas szveczias.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
Apie tris Karalaitias.
Susimilekit,
jusu
szviesybe,
rodo kokiu budu tieje laivai gali apsisaugot nuo tuju ^‘mariniu vilku,” kaip turi plaukti ir
dideli
gėlineziu
ir
apie
karalaite
gulbe
Sudže:—■ Ne vilkink su atsa
Apie septinis Brolus.
Apie prapuolusiu Karalaite ir sep
Jau dabar kalbat tik neteisy
bėgti nuo juju. Kampelije žemlapis parodo kiek vokiecziai yra užemia mariu apskriti ir pa- kimu, ba jagu ilgai vilkinsi
Apie kuningaikszti Kardeli. ?
tinis gafinvzius.
'Žiurke katra už Karalaiczio tekėjo.
be;
Juozas ir Maiijona.
truluoja visus pakraszczius Anglijos, Irlandijos, Škotijos ir Francuzijos, idant prieteliszki lai tai busi senesne.
Jussupas.
Apie Valka katras Karaliaus duk
vai nepristatinetu maista del vokisžku prieszininku.
kaip a*1* svieto, metu Lletuvišky Knygy Krautuvą.
Neteisi pati.
teris iszgelbejo nuo smako. ..
.
Karalaiti
Miranda.
ne esu,
Apie Karaliaus Bonu kur savo .';
Ne supranta.
Kaip gilukis mainosi.
trijų Seserų ėjo jieszkbt.^-^-.^
Ragana. .
Mylėtojai gerų kningų. norinti
Amžinas Sziauczius. ^noretau, idant kas dalipstetu ežiu ir gyva in pekla nunesztu. — Mama L kad tu gala!J?W-£^^Wisz.jdng;’, bloga darit gaApie Durniu ir jp Szyvoke,
Elnes,
Velioribas
ir
Arelis.
išlavinti savo protą ir išsimokinti
taji medi, negalėtu atsitraukt, Vplnes ne tinginis leidosi
K , lesiu.— '
Apie Žydą ir Peitą.
jį
Medėjus.
je? mudviem-andarokus pakol
anglišką kalbą, kviečrattd^įiirlrtie
Apie
du vaiku Sirataš^**^^^/'
fct*
‘
Ta{
brolis
tavž^
Dvideszimts-keturi
Razbaininkai.
pato!
pakol
asz
ne
atliuosuoBuvo tai Dievas žin kada, ir
pas sziau czių.
J . .1
,Knygas iš mano krautuves. Čia
lineje o anaK anglikar žiuri!’-!
__ Vaitiekus.
■ Apie Pagramduka.
^engijoatis^- .
kokiąm kąimėj;gąna,
jjflj siu. Noretau vela, idanttujeSziauczius ne kvailas pajų / -^.;T*i niekfy Marįuie
. knggpa, ffipjiįingližlroiĮ ir InnMiw
tau ka v5ngyHl^S?to auTgav tęs
paką
įaugąs,, v. kes .ant užsakymo.
kehke/juk tai angiikas, ne mCV
ne tiktai geras amatnil^V, lo' noriu idant in grinczele 'nie to apie ka eina. Užrakino' du
vis jusu gentiš/^ ^’
- tojų rateliai imdami kompletus, wte
ka lietuviukai tai ir no supras
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- i
nesirdievuotas žmogelis^ffb kai negalėtu ineit kitaip, kibą res, o apie spina apfiszo sku
«’■
Szita Knyga:, per^upeziams arba agentams
^Kdžiu sakant, kas nors
ta apie tai. - tuvi adara kas vakaras.
nepa^annaftriiet ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.
leido jis jokio ubagėlio, idant per skilote no rakto.
riui maisza, pasiszapavo geleži
isz jusu
Ii kitų miestų atsišaukusiems, x
Svarbus Amerikai.
jio ne pavieszintu kuom galėjo. .. Senelis pakratė su galva ir ne lazda ir laukie. Ne trukus
pasinniiu katalogą dykai. Adrė.:
/Juapatis, saunas ir piemens
Sitai pasitaikė viena karta, tarė:
į pasikėlė viesulą ir velnes dure
“Figaro” raižo, jog randai ;/
jusu,
M. J DAMIJONAITIS
jog pas Piki inejo pakele vin — Kvailas esi, tavo noras per skilute no rakto in grineze amerikamkas yra svarbiausiu t "jViri jus, bloga ma visur 901 West 33-rd SI.,
CHICAGO. ILL
ges ir prasze nakvynes. Pikis iszsipildins, o geriausio daigto sziaucziaus, nes nebagas in ant cielo svieto ba preėiden
darot,
tuojaus mete paczengocziu ir užmirszai, tuom yra ižganimas! maisza in smuko. Pikis priszo tas Klevelandas, ministerii už
Ir kad tik galit, in spąstus
Tai pasakęs iszejo.
kurpali in szali, paszoko ir
i
MAHANOY CITY, PA.
kias maisza užriszo, mete ant rubežiniu provu ir ninisterys
tarot;
I CAPITOL STOCK 1126,000.
SURPLUS IB PROFITS (390,000.
Dabar valgė sau Pikis, ir ge žemies ir pagriebęs geležine krajaus svėrė viri tris daugiau
meilei pasveikino svecze.
Na, asz su tavim dar padari
I
Suv. Valst. Randas turi musu .banke sudėtu piningu.
O tasai sveczes jau buvo se re kiek tiktai tilpo ir tai per lazda pradėjo duot.
kaip 800 svaru.
siu,
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procente pridedam _
nyvas* turėjo plika galva ir tik daugeli metu. Ant galo atėjo Baube velnes net grinezele
UŽ juju griekus— ant smėrt SAPN0R1US
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Motore Ir sziauczius.
tai aplinkui buvo balti plau laikas mirt ir giltine stojo in braszkejo, nes nieko ne maczi
prarisiu. —”
l
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jua
Arba ižguldhnaa Sapno
akis. Pikis nusiminė, nes tame no, sziauczius duoda ir duoda — Jau gana su savo ezeveri ■.
I
turėtumėt reikale su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
kai, kaip vainikas.
Oi, asz kuom kaltas? —I
Geras Pikis paguododavo laikė stovėjo darželije po griu be pasilsio.
kais! nuėjau du sikius pai ku
“ Tilek! ik soezei,
HARRISON BALL, Prezidentas,
9-ad. ryte lig 3 popiet.
Su Daugybe Paveiksliu.
1 F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Bubėtomis 9 HglZ-ad.
senatve ir praszė sestie, taryda sze ir prasze giltines, idant Kad butu galima velne už i ma ir suplyszo.
J Jau nusibodo tavo tie žo
1 W. H. KOHLER, Karierius.
jiam inlipus in medi, pakrėstu muszt, butu užmuszias, nes kad
mas:
4įx6 coliu dydumo
Sz: Asine .kaltas, ba man
džei:
ne galines tiktai musze per tavo vyras liepe tokius ezeveri Teiritis moki — asz nežiurę
— Praszau toliu ir pasil kiek kriausziu!..
248 puslapiu
Ve kitados giltine nebuvo ciela nedele no ritoi gi vaka kus padarit idant negaletumei
sėt, ba senatvėje žmogus reisiu,
PREKE 50c
teip labai ižažiuvus, kaip da rui, net ant galo, velne palai pas kūmai vaiksztinet.
kalauje pasilsio.
Nes esti nori — ir tuo su
Nusiuntimo kasztus
Pati sziaucziaus akimirkoje bar, ypatingai buvo riebi, ir kis, taip graudžei prasze, idant
esiu.
”
mes apmokame.
Tai nieko.
Teip vilk’s pasakęs prie e
pasirūpino" vakarienės, sėdo daug galėjo valgyt, tai ir žmo paliautu muszt, net Pikiui pa
W. D. Boczkowskl-Co.
rinko puolė
pakelevingas su sziauczium ir nis ant svieto gyveno, ba gilti gailo, per ka prižadėjo paleist Jonas:— Jau gana, Petrai,
Mahanoy City, Pa.
gardžei valgė, o Marijona tuom ne buvo tingi, ilgai miegodavo jin jago daugiaus ant žemes tai tu isztikro paožiuosiesi m Ir tamsioj’ girioj’ abu pra
APISAKA ISZ LIETUVIU SENOVĖS GYVENIMO
Ona, su tokia kuda, kaip dzio
puolė.
laik paklojo kamaroje minksz- tai ir žmonių teip nesmaugda ne pasirodis.
(Su Paveikslais)
vo.
ta guoli.
Velnes noringai ant to tiko vintą silke, kaip iziaudas.
Ant praszimo Pikio giltine tada sziauczius, ne tikėdamas Petras:— Tai nieko, bile ba
Ant rytojaus anksti, vos gaidis pragido, jau Pikis siuva ir prisilenkė, dirstelėjo ant med da velniui, prikiszo atrbzes gota, o vela žinai jog ikenstanMotina ir duktė.
KNYGA žinios apie sveikatą
szikszna tampo, o vis pamaži žio ir tarė:
maisza prie spinos ir paleido tis už sziaudo griebėsi.
bei naujausio
— Ogi vireh
puikios velne kuris iszsmukias per ski
Medžiokle.
kad sveezio ne pabudint.
mokslo ir ką
Menka, sena grineziute,
reikia darytie
Vienok sveczes, norint buvo krianszes ir geltonos kaip vasz lele no rakto nudume in pek — Klausik Ona, szendien Augszta it kalinys;
apsirgus,
taip-,
velei didele medžiokle, galka Akla ten sedž senute,
tika, atsikėlė, inejo isz kama kas.
la.
pat. kaip ir kur
išsigydyti, ly
ros in grineze, ir atidavė laba Nemislidama daug insika Dabar gyveno sau sziaucziu toki.
Szviesoi ka nebiszvys.
giai ta knyga
bino in medi, prisiskine krau lis tikibėje gana ilgai, net jau Xf-^-^Nu— gi, eisiu in girna, Sztai vargsze jau nustojo
ryta, o Pikis tarė:
‘Daktaras’ pa
Na ko teip anksti? Gal asz szius pylnus kiszehius ir szau ant galo nubodo ant svieto gi gal pasitaikis gilukis, jog ma Ir proto ir akiu —
rodo, kaip nuo
ligų apsisaugot.
ežiu prikretus,_norejo lipt že vent. Palikais grinezele, nusi nia ponas grafas pašiaus ir vėl Jau nieko neatboja,
nedaviau miegot?
Šita
iliustruota
puikiais
— O ka, man jau laikas bu min. Nes ka, ne gali ne pasyju davė in dangų.
duos 10 rubliu.. .
___ _ , . jikslais ir apie žmo
Nebejauczia vargu.
gaus kūno ‘ subudavojimą su visokio
vo pabust, o ve turiu, skubit dint! Pradėjo tada melst szau
—
Kad
tai
Dievas
duotu!
Pabaladojo in bromą, atsida
Tikt dainose ramybe —
mis
paslaptybėmis,
užaugusiems
žmonėms labai tinkama.
•
ejt. — Be to: piningu neturiu cziaus, idant atluosuotu, nes ta re, o sziaucziulis net pastiro isz
Gera rodą.
Visur-gi vien naktis...
Ypatingai serganti, nusilpnėję, su
bet nenoretau teip iszeit be at- sai ne nenorėjo klausyt ir da baimes, ba Sz. Petras pažino ta — Bėgsiu pažiūrėt, jau ve
kliurę, pasigadinę. per jaunystės klai
Ir baigias jos gyvybe,
das ir varginami, visokiomis, kaip
liginimo, noretau tamstai ant pasage szeip !
paprastomis šviežiomis,' taip užsiseji pati ubagėli, no kurio tris lei pas Kvietkiuose muszasi.
Kaip nuodeglio ugnis...
nėjusiomis ligomis, šioje knygoje
— Sėdėk igi sudnai dienai. daigtus apturėjo.
trijų noru užgana padaryt.
— Begkie greitai, tai už Isz ryto jau pas Įauga
atrasite tikrą rodą.
— Ha! ha! ha! nusijuokė Nusidavė Pikis in grineze Sz. Petras ne priemi Piki in dirbsi kaip bus prova, ba Darbuojasi duktė —
Knygoj “Daktaras” labai daug ap
rašo apie vyrą ir moterų nenormaPikis, — ar teip? Na! pažiū szvilpaudamas.
lytišką gyvenimą ir aiškiai, at
dangų taridamas:
paims kaipo svietka....
Szirdi skausmu tur banga, lišką
virai taip išdėstinėja, jog kitose kny
Giltine pirmiause nuskine
rėsime!
Nes alksta juk naszle!
gose to negali atrasti; Šita knyga
— Ne norejei iszganymo ir
Patiko
jiam.
kiekvienam užaugusiam vyrui ir mo
Oze valandėlė pamisimo ir visas kriauszes o paskui netu norėt negali.'
Kaitra. Viskas nutyla....
teriai labai reikalinga turėti, kad ži
Szenadorije, vienas isz dreidirstelėjo ant senuko, ba jisai rėdama ka valgit ižbado ap Tai pasakias trinktelėjo du
noti kaip ir ką kada reikia daryti se
Sutingus
slenk
diena...
niems ir jauniems, ir kaip laimingai
veruku, da be usu, nusidavė in
jiam navatnai iszrode. Nevos grauže savo loena kuna ir sze rimis.
gyventi. Čion viską negalima apra
Tik veda muses byla...
restoraeije
ant
eisteriu.
Kada
šyti, tik perskaičius, knygą atrasite.
biednas, nes ant veido puikei dien matome pamalavota tik Pikis susirupinias nuėjo in
Jei sergi ant kokios; nors ligos, tai
Ir vargsta ji viena!
pastate
priesz
jin
torielka
su
pirma, nekaip' kreipsies prie kokio
iszrode jog net sziauczius susi- tai vieni kaulai.
pekla, nes eze jin pažinojo isz oistereis rado plauka ir tarė Senute-gi dainuoja,
nors gydytojaus, arba vartosi liemaisze.
O buvo tada gerai ant že apsakimo velnio: tuojaus dū in pardavika:
karstas,
reikia
perskaityti
knygą
Ir vis kaskart liudnyn...
“Daktaras”, nes daugybės žmonių
Na! kaip! — tarė plikis mes kaip giltine medije sėdėjo ręs peklos bromą usztrenke.
perskaitę šitą knygą pasigelbėjo, pa
— Mister, žiūrėk, radau bis Dukters szirdis kovoja—
sinaudodami iš pamokinimų.
pakelevingis, —» ar nieko ne ba niekas ne numirė.
Pati vis linkst žemyn...
Neturėdamas tada Pikis teriuose plauka.
Todėl, kad ta knyga labui visuo
geidi ?
menės išleista, tai kiekvienas ją ap
Po daugeliui metu užstojo kur dingt, klaidžiojo ilgai po — Tai negalimas daigias, Žmonių gatve pro szali
turės dovanai, kuris .tik atsiųs keletą
Pikis mostelėjo ranka.
sutarte tarp sziaucziaus ir gil svieta dingo kas žin kur, o idant tas inpultu per musu ne Teip.daugel ju isz kur?
štampų del ' prišiuntimo.
Reikalauk dar, šiandien ir 'adresuok:
— Geist? hum! daug atsiras tinęs. Giltine prižadėjo, jog jio kaip rodos nuklido net ant me apsargybia. Tai isz tamistos Visi skuba kiek gali,
tu nes, jeigu kalbi apie tris Ine pjaus, tada sziaucziusatliuo nulio kur laukia dienos Sūdo usu.
The Philadelphia M. Clinic
Bet Dievas žino kur?....
daigtus tai pasakisiu. Szitai savo giltine.
z
KUN1NGAIKSZTIS SEVERSKAS PYLNAME UNIFORME.
1117 Walnut St,
paskutinio.
Dreiverukas be usu, apglos Sutemo.... jau naktis....
-------------------->
turiu sodelijekriausze, nes nau
Giltine vienok turėdama pik
PHILADELPHIA?
PA
Pakrito
ji
gultoj...
te su ranka panosia ir tarė;
177 Dideliu Puslapiu
Preke tiktai 25e.
dos neturiu, ba svetimi vaikai tuma ant Pikio, pakalbino vėl
Profesonališki
Daktarai Kliniką
— Aaaaa.... ekskius, teip Nieki jos ozia neiszvis...
pasekmingai greit visokias ligas gy W. D. Boczkowski-Oo. 520-522 W. South St., Mahanoy City, Pa*
vąiri isz laik nuskina — asz ne idant tasai pagriebtu sziau
Fakriimri—‘raitoj...
tai iiz Mane n*.,.
/
do- Geriausia pagelba nesveikiem*
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Geroji dukrele

Rumatizmas

Našiausias iszradimas,
Jaigu turi dantų gėlimą;

kornus

Kitąsyk Lietuvoje szale vie
Jaigu sergate ant rumatiz- ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole.
— Kajero bravoras likos
no, apaugusio berželiais ir tan mo, skausmą peczuose, silpnu Jaigu nepagelbetu bus sugražinti
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
uždaritas ant nežinomo laiko
kias krūmais pilekalnio, stove mą szirdies, svaiguli galvoje, macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
SHENANDOAH, PA
per locnininka isz priežasties
jo maža sena grintele. Joi gy tai asz tikrai galiu jus nog to ka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczpraszalmimo dvieju darbinin Po operacije ant rupturos, veno lietuvis senelis su savo iszgydyti. Iszgydžiau daugybe kave veidai. Tukstanczei dekavoja
Už dyka rodą. Raszyk tuojaus:
ku. Norints darbininkai likos ketvergo diena Ashlando Ii- vienturte dukrele Birutis. Biru žmonių kuriu daktarai negalė
Gratis Specialists 9.
priymti prie darbo, bet bravo gonbuteje, mirė Vincas Da- tęs matuszele jau seniai buvo jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
linskas apie 50 metu senumo, pasimirusi. Tėvas senelis nein pas mane lietuviszka, prisiu Box 106 Sta. W. Williamsburg
ras sustojo dirbti rudi.
skite 2c marke del atsakimo
Brooklyn, N. Y.
— Edwardas, 15 menesiu palikdamas paezia ir ketvertą stenge dirbti. Varguolis tėvas
Andrius Kairaitis,
senumo sūnelis Antano Sza- vaiku. Laidotuves atsibuvo pa szioi aszaru pakalnei neturėjo
1018 Oneida St.
nedelije.
jokio
mylimo
daikto,
kaip
tik
džio, sėdėdamas prie stalo, už
Shamokin, Pa.
— Juozas Czesneleviczius •vienturte Birute buvo gera ir
sitraukė ant saves verdanti
sau keletą
Skaitykite ka sako apie szita Nusipirkite
puolė
in
man
ve
150
pėdu
gy
buteliu arielkos
darbszti mergele. Matydama
puodeli kaisztos arbatos, misigyduole.
WBEVigZIAOS 10. 6.
szutindamas baisei. Keli me lio ir neužsimusze. Tas atsiti savo teveli esant menku pajie
Sirgau
apie
5
metus
ant
ne

Geriausia arielka visam
nesiai adgalios panaszei nusi- ko Kehley Ran kasi klosią. Ba gu, ji rūpestingai viena savo
$1 už bonka.
vo.tai tikras stebuklingas isz grintele per dienas apžiureda tvarkos pilve ir rumatizmo. mieste.
szutino jojo brolelis.
Teigi
gausite
mane
Suvartojau viena bonka An visokiu kitokiupasgėrimu
sigialbejimas
nuo
mirties
bet
vo,
apvalydavo.
Ji
vasaros
me
— Turime ir mieste žmonių
driaus Kairaiczio gyduoles. kokiu tik pareikalausite.
kurie keneze varga o ipacz truputi likos apdraskytas. — ta eidavo artimojon girion ir Mane iszgyde ir dar esmių svei
— Red ingo kasiklos prasza rinkdavo uogas rieszutus bei in
Amerikonai. Ana diena farka ir drūta. Dabar vėlinu vi
meris padovanojo vienam žmo lino apie 80 kompanieznu dar vairius girrios vaisius. Paskui siems naudoti szita gyduole, 408 W.
Street WfeSl
parneszdavo namo ir valgydino
geliui buszeli bulviu o kada bininku.
Su guodone.
bulves atnesze in stuba, tai isz
— Nedėlioja buvo primicije teveli. Vaikszcziodavo isz sza]
Verna Chapley,
badeja vaikai mėtėsi ant ju lenku bažnyczioja Szv. Kaži- tinelio szalto vandens parneszti
350 Winters Ave.
kaip žvėris ir pradėjo valgyt mierio naujei iszventyto kunin ir taip seneliui nors troszkuli
W. Hazleton, Pa.
žales, nes neturėjo ka valgyt go S. Jerzako. Daugeli kunin- užgesindavo. Žodžiu sakantBirute viską dirbdavo, viską
per tris dienas. Tėvas radosi gu dalybavo ceremonijosia.
neszdavo, ko tik pas ja senas
be darbo o praszyt valgio nuo
tetuszelis reikalaudavo.
kaimynu sarmatinosi.
Wendel, Pa. — Darbai ne
Viena syki, kaip paprastai, ji
— Seredo pripuola ajrisziu
patrono Szv. Patriko. Tautie- blogiausia czion ejna, randasi iszejo in giria pasirinkti kriaui
® s Ii rg1
viena
anglių
kasikiu
Pitts

sziu
ir
obuoliu,
kuriuos
žiemai
ežiai isz Žalios salos taja diena
turi dydeli atpuska—kele szo burgh, Baltimore Coal Co., ku džiovindavę. Einant staiga pa
ri dirba po 4 ir 5 dienas ant ne mate koki tai seneli kuris, ei
kius ir valgo mesa.
dėlios. Isz kitur pribuvusiem damas skersai upelio, nuo liep
— Petnyczioi pripuola szv.
darba nelabai sunku aplaikyt. to vandenin inpuole. Kadangi
Juozapo. Taja diena lietuviszLietuviu randasi 10 szeimynu upelis buvo negilus, tai varg
koje parapijoi atsibus atpuso apie du tuzinai pavieniu, bet sze Birute tuojau paszoko ir
kas su iszkilmingoms pamal
uždaug myli rudi trauKti, laik seneliui padėjo atsikialti isz
doms, nes tai yra patronas mu
raszcziu ir knygų mažai skaito vandens. O paskui tarė:
su parapijos. Svetimu kunin— Tetuszeli, eiva in mano
gu privažiuos daugel o žmonis
tikslas yra: visada stengtis
tėvo grintele, tenai nors apsi
atlikti musu kostumeriu
gales pasinaudot priejdami
Spaustuvėje “Saules’
džiovinęs atsilsėsi.
reikalus ka nuoattakanprie velikines iszpažinties.
Nepažistamasai pasižiurejes galima gauti visokis
cziausia, daryt - ta viską
reikalingu knygų.
— Dydelis buvoc džiaugsmas
— Filadelphijoje tarpe dar in gera mergaite prabilo:
idant bankayi reikalai bu
Budrevicziu szeimynoje, kada bo žmonių, vis da skurdas žiu
tu jiems priemni ir su
— Matau, mano vaikeli,- ta
Gy ven i m a s J eza.« s K r
nš
tėvas Antanas sugrižo isz Lie ri kas dien in akis.
nauda, o ju pinigai kad
re- turi labai gera szirdi, nes
su paveikslais, popierin-G?
visada butu užlaikomi
tuvos subatos vakara. U gi bu
apdarais
50c
— Piktadary tęs nagai. Vie susimylejiai ant manes seno.
atsargiausam bude.
vo ka ir kalbėt apie Lietuva nas vaikinas susipykęs su mer Matau dabar, jog ir savo tęva
Ii anezu V ieszpatics arba
net kožnas pastate ausis klau gina, patemijo ta name kur gy taip jautriai daboji. Gerbi se
Dievobaimingi aninis i imat
sė. Paczios ir vaiku džiaugs veno mergina nėra namie nie nūs metus, už k a tau Dievas
aut kiekvienos dienc
mas buvo neiszpasakytas kada ko apart merginos, nueibala- laimia.
isztisa gavėnia
Stacijos arba Kalvarija 10c.
paregėjo sveika ir gyva savo dojo girtas in ta narna ir, ker
— Atminimui imk nuo ma
teveli. Iszkeliavo p. Budrevi szydams merginai apibelde ja. nes szita augalėli. Szitas auga Graudus Verksmai - VV
Koticzkos
- 50c
ežius su p. Lapinsku praejta
Mergina gavusi in kaili mis- lelis tave ir tavo tęva padarys
Kuldeles Arcibrostvos Szy.
meta d a priesz kare ir negale lio toki szpuka apskunst, bet laimingais. Judu ingysite ir
Veido Viesp. J. Kristaus
jo teip greitai sugrįžti.
Istorija Szventa, Seno,®
jisai dažinojas ir budams jau pas žmones meile.
; Pinigus- -Pinigus g
paveikslais •
7^
— PetniIffi V- isz piktumo, trežvas mergina perprasze ir
Senelis davė Birutei toki au
Jau galima siusti in Lietuva. s
E V ą« geli j a Lietu yiszkaUB
jo2^d»le jin apdovanojo su tuomi
^-riKen^ėzkAi, a rd
Ka dukrele, supliekė nas.
*
apda^in
Asz pristatau siuntėjui Pini
pUTKeu
bepelis, papasaKojes kas bu Gyveoiioas Visu
gu kvitą isz krajaus ant kurios
aresztavotu.
visos G dalis vienoje knygiM
sei ant Richmond lietuviškos vo prię gydymo reikalinga, isz
yra paraszas paemejaus ir tas
puikiai apdaryta - - $3.5(1
nyko
isz
jos
akiu
ir
Birute
ne
— Jurgis Valinczus, 40 me Draugystes buvo tarinei08 8U‘
yra pilnu davadu jog pinigai
Trumpas Kstebizmas pagali
tu senumo isz Trentono vaiksz dėti pinigus ir pirkt kdlionija žinojo kas per vienas buvo ta
iszguldifna Knn Pilauokio,
likos paimti.
Per laiszka ar
sai
senelis.
su
nekuriaia
naudingais
cziodamas miege, iszpuole per prieglaudai seneliu savo sana
asabiszkai atsiszaukite pas:
pridėjimais - - 10c.
Tai
buvo
vienuolis.
riu.
Kaip
tas
dalykas
varysis
langa susižeisdamas gana skaus
arba Didis
Geroji mergele aplaikius pa Aukso-Altorius
mingaį. NeseneDpanaszei jam toliau?, tuom laik nežine.
Szaltinia 1,000 puslapiu $1.00
A. BALTIEJUS
g
tarima,
atsiklaupė
ir
sudėjus
Senas ir Nau jas Aukso Altorius
.atsitiko, iszlauždamas abi ko
| 87 Greenwich Street |
— South puseje jau staty
visos
reikalingos
Maldos.
864
|i
New York, N. Y.
|
mus lietuvu sales ivyks, nes vi rankeles padėkojo Dievui už
puslapiu
- $1.00
— Subatos ryta Redingo si reikalai sutvarkyti laukema tokia dovana, paskui veikiai Balsas Balandėlis arba Mažas
nusiskubino namon ir apsakė
Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
trūkis užmusze ajriszi Jamesa tik užtikrinimo kontrakto.
Garbe Dievui ant Augsztybes
NETROTINKITE VILTIES.
Treiner, apie 40 metu senumo.
Senas Kupsas. savo tėvui visa atsitikima.
640
puslapiu
75e.
Jaigu esi plikas ir plaukai slenka
Nuo to laiko Birutei su tėvu
Kiti mano, buk likos nužudinAukso
Altorius
apdaryta
in
nuo
galvos, tuksztanczei jau likos
Europine kare.
vargas isznyko, nes visur pa
tas ir padėtas ant geležkelio
Franouziezka skūra, apvalais
įšzgydintais, gydimas dykai, adresas
5o
Post
Karcziu,
paveikslai
kampais,
auksuoti
kraštai
su
sėkmingai
gydė
serganežius.
sztangu. Sliectva traukėsi.
“Professes” Box 9, Station W
kabe
$1.50.
paimti isz kares lauko. Prisius
Birute
kol
ji
gyveno,
buvo
Brooklyn, N. Y.
— Gerai žinomas rodytojas
kite 2 deszimtukus in 9c. stem nuo žmonių mylima.
paveikslu p. Raczunas bus
pomis arba 29c. Money Orderi
Tat ir tu, skaitytojau, gerbk
Mahanojuje per du vakarus ir
Aniuotas Sargas,
mlaksztai
rodys krutanezius paveikslus o gausite 50 tu gražu post-Kar įr mylėk senelius, o Dievas ta
apdaryta
ia
skara
apvalaus
ežiu
ir
galesite
matyti
kare
sa
ve
gausiai
palaimįs.
kampan
Baksnoti
kraaztai,
paimtus isz dabartines europi
visos reikalingos Maldos
nes kares. Seredos ir ketvergo vo namuose. Reikalaujame a
geriausia
oi vicrn kitas 75©.
vakarais Boczkausku saleje. gentu pardavinėti szitus postAniuolas Sargas, apdaryta ta
karezius
ir
galesite
uždirbti
tamsai mm aadfam
SOa
Inžanga tiktai 25c vaikams
puiku
pinigą.
10c.
John Marshal
SURINKTOS ISZ LIETUVOS
— Panedeli ryta apie 3 va
Box 74 Oregon City, Oregon
el
Yr* tai tinkinąs gratis Dainelis.
landa pasidarė ugnis name
"
78 pw. 6x9 eoL dyd. Freks 25c.
Mrs. Devit kuri laiko moterių
Farmos!
Farmos!
W.D.Boczkawaki-Ce., Kabaiay City, Pa
skribeliu sztora po No. 29 W.
Yra jau pirkę ežia apie 300
Centre Str. Apricz to ir du kiti lietuviu Farmas. Yra beveik
sztorai kurie radosi isz abieju visiem lietuviam žinoma kad
Tobuli tvarka.
szaliu teip-gi buvo sunaikinti Mason paviete Fountain Mich,
Mes galime spręsti apie žmo
Didele daugybe naujausios ®
per vandeni ir durnus. Bledies yra geriausios kviecziu dobilu gaus būda isz tvarkos, kurioje
3 mados Rakandu, Pecziu visokio |
3 darbo, Karpetu ir Divonu viso- s
padaryta ant kokiu penkių ir bulviu žemes. Molis juodže jisai laiko savo reikalus. Tvar
g kiu didumu, Klejonkiu,blekiniu £
tukstaneziu doleriu.
ka yra reikalinga visur, ypacz
mis
o ir geležiniu indu ko pigiausia, |
o
kad užganadinti darbo žmonių c
— Draugyste Sv. Kazimie- tain žemes virszuje visos kitos musu kūne. Jeigu jus leisite
f reikalus.
f
rio nutarė priimti naujus sąna žemes kokios tik randasi lie mažam sir
imui uzviesz
®
Atsilankydami in mus didele krau- |
rius už pigu insiraszima, tiktai
g tuve nusistebesite isz bargenu kuriuos g
patauti jusu kuna, tuo jus, ra
už viena doleri ir tai tik per tuviu apigardoj, asz turiu apė
O mes suteikiame, atsilankykite pas mus °
si
atidarėte
duris
sunkiai
ligai.
męs
ant
iszpardavimo
93
pra

§ senus rakandus apmainome ant nauju. q
tris menesius. Pavienius vyrus
S
... Kai bame Lietuviszkai'...
3
priims nog 15 lig 40 m. senu- dirbtos ir iszdirbtos Farmos Priimkite musu patarima kiek
1 PRENSKY BROLEI i
o
mo o zenoczius lig do metu, su trobom ir didžiauseis sodais viename sirguliavime vartoti
O
Antros durys nog Paczto.
yra tai giara proga insiraszyti ir 17,000 aki erių nedirbamos Trinerio Amerikoniszka Kar
i 109 E. Centre St; Mahanoy City |
S
o
ir kožnas privalo pasinaudoti.
taus Vyno Elixira kaip galint
Susirinkimai atsibuna nedelioi akiera. Fountain yra didžiau- ankszcziausiai. Jisai iszkar
.Moraliszka Kabala.
kožno menesio po 12-tam.
sės Centralinis lietuviu mies to prieis prie blogumo szakKatra iszdeda žmogaus ateiti
(•6 njdv) tas, jame. Randasi 18 sztoru, nies, iszvalys vidurius ir su
Preke — lOo.
BANK EXCHANGE
teiks
jiems
nauja
jiega.
Jisai
Banka,
2
mokiklos,
3
jevu
Ant Pardavimo.
202 Troy St; Dayton, 0.
...Tikriausia Burykla..
Puikus biznavas namas po magazinai perka visokius je- paliuosuos užkietejima ir jojo
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
No. 308-310 W. Center St. Ma vus, yra kelios iszdirbistes Pro komplikacijas, gazus, atsirau-z
RUBINĄ SULVA.
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B.
hanoy City,Pa. Talpinasi jame duktu ir materijolo, tik 4 mi- gejimus, koktumą ir vėmimą,
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti
Preke — lOo
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
salunas ir sztoras. Ant kito lios in katalikiszka bažnyczia, apetito netekimą. Net sveiki
site visame užganėdinti. Mano agent
galo loto prie Water ulyezios atvažiuokit pažiūrėti o asz su žmones privalėtu retkareziais
...Tikriauses Kabalas...
ūra randasi mano loonam name vertes
Arba atidengimas paslapcziu ateities
randasi puikus trijų florų na automobiliu pavežisiu aprodi- paimti doza, kad palaikius ku
$14,000 ir esiu po kauozija ir priežiūra R
—su pagialba Kaziru—
OhijoB Valstijos. Norėdami apie ka
mai aut dvieju familiju, nese- damas. Daug patogiu Farmu na tobulioje tvarkoje. Kaina
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
nei pastatyti. Szita vieta yra isz ko galėsit pasirinkti sau $1.00. Aptiekose. Jos Triner,
Cigoniszku Burtininku.
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knygž
viena isz geriausiu visam mies patinkama ūkia. Perkantiem Manufacturer, 1333-1339 So.
Preke — lOo.
palytinti daug isz Lietuviu praeita?
te. Locnininkas ketina apleisti žeme už geležinkelio tikieta Ashland avė., Chicago, Ill.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
Prisiuskite 25o. vertes Stempu
Triner’s Liniment duoda ge
miestą todėl parduos už neper sugražinam. Mapos ir žemiu
o gausite visas tris Knygutes
su 780 puslapiu, preke:
brangia preke. Atsiszaukite ka apraszimai dykai. Raszyk tuo ras pasekmes sunariu sztyvuper paozta,
Apszviets, apdaryta $1.25,
,,
me. Jisai yra geras visuose at
Kasztus'nusiuntimo mes apmokame
Mdnieris ir Leberis bu 60 pus. lOo
greieziausia po No. 310 W. jaus
<;
W. D. Boczkow«ki-Co.
Gaunama pirki tik pas:
sitikimuose. Kaina 25 ir SOCi,
J. A. Žemaitis.
Centre St. Mahanoy City, Pa.
523-522 W.SmA AI; Bfatauy City Pa,
L Astr»W, 943 S. 2si. SL Pilte,. Pi
per paczta 35 ir 60c.
Fountain Mich
(•9® O))

W. RYNKIEWICZ
ęy .......... NOTARTUSZAS

233-235 West Centre Street
RIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA RANDOgl

PIRMUTINIS UETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
kreipkitės pas jin o ’busite visame
užganėdintais.
520 W. Centre St,, Mahanoy City.

GERA ARIELKA

S. Nerkwioz

«2S5 *1

Mano Privatiszka Banka yra’po didele kaucija ir"pri-žiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž ause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del fu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 11. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies.

A.Ccr.Shj
G. &GROBLEWSKI
Mala Šia. Plymestk, Pa.
..SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Oivily LhtavIszkii-LeriklszKsVaiste,

1
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Ant Gavėnios

Philadelphia, Pa.

XT

?

T
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DAINOS

“SAULE”

s RAKANDU KRAUTUVE I

SKAITYK

AJJejtezhis

ISZ

MAHANOY CITY

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos
rodą kur geriause juos investi.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni
tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis
prigialbsti savo kostumerams.
Teipgi užsiims būti jumis 'apiekunais del sieratu
arba administratorium ant palikto turto.
Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata
kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvarancija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas, rokundas piningu palaikytu
T rusto fonde.
Užsimokės jumis stoti depositorum sz’to banko
ir aplaikyti ta genima Trust kompanijos.
Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

Kiekvienas LietuyifiakaB Sstorninka®
teipgi privalo užlaikyti Visada musu
puikias Lietimsskas Gyduoles savo
Sstoruose ant pardavimo, kad juuev:
tautieesei reikalaudami gaietu^ni&i“
pirkti ir
nereikalautu hsduc-ii
piningus dovanai kokiems noi'S apga 
vikams tose apielinkese. Sztoraiakai
raszykite pareikalaudami saus gyduo
les, nes geras uždarbis; p&rduokyia
aauau tyras Lieturieskas Gyduoles,
kurias mes gvaranmejame.
Egiutero No.L.............
Egiutero No.2..............
Zmijęcsnik..........25c., t
Gumbo LassaU......... ..
Meskkos Mestis.,
Trejanka....................
Limmentes vaikams....
Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Bahamas .......
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..
nuo Kirmėlių del suaugusiu ddc.
Vanduo nuo Akiu......
Ugniai2»ukis».................... >.....^00.
Skilvio Lsem.,.................... ..2M
Gyd. užlaikisaui Viduriavimo ir Kruvinosios....60.
•Uicufe’ arba gyd.Rumaty&jCo Į" :60,
Gyd. del nemaHmo Pilvo.......... te,
Milteliai apstabdymoi Galvos
skaudėjimo........................
Lassai- uuo Dantų....................iGe,
Mastis nuo gedime ir prakaitavimo
ii'-OJ U ...... e................. .........
Geležinis sudrutiatojaa sveikatos 5(k-.
Vaistas nuo Papsuto
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas..
Muilas del Planku...
Milteliai smo Kepenų.
Rožes Balsamae......... .
Kinder Bahamas..... .
Epbriaus Lašsii..........

DIREKTOREI

D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice Prezidentas
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
An'anas Daniszeviczia, ‘ W. F. Rynkieviczia,
Mikas Gavula,
W. J. Miles,
Thomąs G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan

Nesiranda Geresnio
Pecziaus už Model
. “KEYSTONE”^
Galima matyti daugeiuosiama"muosia Mahanojuje. Suvirszum
900 szitu Paežiu mieste.
Kožna
szemina rekomendoja szita Pecziu
kaipo giaras kvepykas.
Mes
teipgi parduodame Peczius po var
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo
juodo ir rausvo koloro. Musu
Pecziai esa gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo arba
sugražiname pinigus.
MAHANOY CITY, SHENANDOAH,
GUIjNAN'S
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

t’«S?s5'Vi arba odos uždegimas
Vaiku?,..................
ATtesteria (Kasstavolo)......
' pąmada Plaukams............
Gyd. nuo skaudėjimo Aum
Gyduoles u.uo Rhčaem:........
Veigrišzkas Taisytojas Vsn,
Inkstu Vaistas............25c, ir ^1.00.
Akinėš Dulkeles. .....................S5c.
Gyd. šiuo uždegimo Dantų arba
a.belnai skausmo ir skarbutis fLS3,
Gyd. nuo Parku ir Niežu......Jž.80,
Gyd. autu Dedervines..Aš.@8,
;4yd. nuo F^Iaptingc.!-’ Ligos SYG9

PUIKUS UETUVISZKAS KOTELIS

NAUJOJ VIBTOI

.

CENTRAL HOTEL

Aside Miliszasckas, Savininkai
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 16 S4 Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R, R. Dypa
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: Jaigu kada busite Wilkes-Barre

r

Visokiu Moteriszku^ Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu tai užeikite pas Andriu Miliszauoka
kur busite
gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu
nau svetingai priimti ir gausite
visokiu
geriausiu gėrimu. Puikios ka
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.
dagines tikros rugines arielkos, mi
133 w- Centre St.,
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal
mw WlOPv
ITahanoy City, Pa. to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanca
Užeikite o busite visame užganėdinti
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini
sugrįžta adgalios atsilankite,

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitės, Locninikas)

UETUVISZKAS ADVOKATAS

...Didelis Geležinis Sztoras...

Baltrus S. Tankaus

• Wholesale ir Retail.

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.
Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
Maszinierijos ir deganti Aliejei,
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.
Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi
Eletrikiniu daigtu.
Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Kiijonkes
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szepetos ir 1.1.
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu
gaiunko Vogos.
Anglini ir Aliejini Peczia.
Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledines Szepos,
kūdikiams Vežimukai.
Saluninkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.
Visoki Plombiszka darba, tai yra: Blekinius darbus Stogus,
intaisyma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.
JMmsu tikslas yra: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
sia preke pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti,
jaigu nepatiks tai atmainom ant kitu arba sūgražiname
pinigą.
Jaigu kas peika tavora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime
dykai in namus 10 miliu tolumo.

Geriauses ir didžiausias suma a
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geložinkeluose, labose ir t.t. Iszlaimej
provas kurios kiti advokatai atsako £?
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądrssavokita:

Be So YANKAW
154 Nassau Start

Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczkai visoki, pusplike galva arba plika
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
senyvam žmogui plaukus su musu
naujausioms gyduolėms.
Tai kam
Shenandoah, Pa.
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
PHONE DROVER 7800 I
Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.
Brooklyn, N.Y,

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St.,

Ofisas ir Gyvenimo vieta

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill•

Valandos
ir 7 lig D vakare*. P

J’

x

Didele kny^a, api 1300 ppf.’r j r
Visos 6 dabs drucziai ir puikei
apdaryta. Kasxiue Eusfontwo
mes apmokame. PSBKF W H

n,

