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London, Angį. 20 Rugs. Žinios apie dažnas fnmžas ko
was sziaurinej Mandžurijoj,
apilenkej Mukdeno duoda ma
niti, jog didis muszis atsibus
netrukus.
Jenerolas Kuropatkinas ure
diszkai pranesze m Petersburga, jog neketina apleist Muk
deno ir rengiasi prie apgini
mo tos pozicijos.
Jo užmanimams wienog Pe
tersburge netiki, kadangi žino
mu ira, jog glaunos pajiegos
rusiszkos armijos randasi pozi
cijoj Tiding.
Fieldmarszalas Oyama, kaip
patiriama isz jo raportu ketina
apsupt wel armija jenerolo K u
ropatkino. Japonai wisai nemislija apie muszi prie Tieling, kadangi pirma nori at.
likt darba prie Mukdeno. Danesza kad didele kariumene ja
poniszkos aimijos traukia lin
kui sziaur-ritines szalies Muk
deno, kas daleidžia spręst, jog
japonu užmanimu ira apsupt
rusiszka armija.
Jenerolas Sakliarowas pagar
sino, jog szia praeita petniezia
ir subata atsibuwc tik forpocž
tiniai musziai, apilenkese kasi
kiu Yentai ir Bianiaputze ne
toli geležinkelio.
Ritu szalije szone rusiszkos
armijos apsireiszkineja bandos
jaunu, kinu tiukamu in karer
Jungiasi prie tu bandų net ir
tie kinai, kurie iki sziolaik sim
patizawo maskoliam.
Jenerolas Kuropatkinas wie
nog wilisi laimėsiant laukia
ma muszi.

ba pakajiis pats atsirastu.
Mountain prie McGecbe staėituojaus1 linezuotas
Objektiwiszkai
apewars- josJikosi
1 ’
ežius, jagu butu tikibe ir bai prie tos pat stacijos.
ir wisokiu Rheum&tiszku
me Diewo ir meile artimo už Baldwin ir Alhson susiginSkaudėjimu.
czijo turkijc usz bilietą. Alaikita,
to szedien ne butu.
4
oi 26c. ir 60c. pas wisus
biem tas ginczasbuwo priežas
cptiekorius arba pas
Tiktai wienas ira tikras ti tim mirties.
F. A?. Richter & Co
kėjimas, o tas ira, kuri žmonis
Antras linezas.
215 Pearl Street,
pildo,...
Royston,
Georgia, 21 Rugs.
New York.
Del žmogaus ira tiktai wieJohn Ware, negras, kulis nu
natinis kėlės del dasiekimo
žudė C. Y. Daniels’a netoli
Ant 18 tos nedelos po Sek.
luosibes, o tuom ira taikus luo
Danielsville, likosi szi praei
Ewang. pagal szw. Mat. parak. 9.
sas noras su noru Diewo. Žmo
ta nedeldieni atimtas isz ran- j
Nesitikėjo atgaut laisweis
Ana meta inejes Jėzus in nis ne tekia tikėjimo, arba to ku policijos, tarpe Royston ir
L-hassa. Tibet., 20 Rugs .walti parsikele ir atėjo in sa kie, katrie tikėjimą pildo del Carnesville per minia linezieTagal
padaritos sutaikos tar
Protcstoniszkas
wo miestą. O sztai atnesze Jam mados, kurie insimileja pagei- riu ir pakartas. Pakerius neg
Japonai labai nus’etebejo pa
stabu isztikta gulenti lowoje. dimuosia, tokie ne nustos nie ra indukusi minia szaude in sa
fanatizmas. pe Anglijos ir Tibeto, kalniai
mate kaip maskoliai smarkiai
O regėdamas Jėzus ju tikėji kad būti laukinies giwuleis, ir wo auka isz rewolweriu sotin Bėrimas, Wok. 21 Rugs.- angliszki ir tebetoniszki atgaatsiprieszino ir pasweikino ja
mą, tarė stabu isztiktam: Sū jokia galibe ne sztant isz to dama sawa kraujageriszkus pa Isz priežasties kad sužieduoti wo laiswe.
poniszka infanterija szuwiais
geidimus.
Walmda, kurioje kaliniai
nau, turėk wilti, atsileidžia ižgidinti, - nes tiktai tikėji
isz dideliu kanuoliu; japonai
inpedžio Wokietijos sosto apleisdin’ejo sawo kalėjimus
Praeitam 1903 mete walsti- nes
1
tau tawo griekai! O szitai ne- mas duoda žmogui luosibia.
nesitikėjo turėsiant maskoliam
Friderikojoj Georgia sulinezuota 104 ip- kunmgaikszczio
'
kurie raszto mokitojei tarp sa Tuom laik didesni dalis atas, szimet iki sziam laikui Wilhelmo, Cecilijos isz Meck- sujudino wisus.Daugelis iszka
amunicijos. Raportai pranesza
liniu mane, kad libetas jau
wes kalbėjo: Tas piktžodžiau žmonis sziosia gadinesia ne tu dar tik 418.
] lenbur-Sachwerin skamba į er
kad atakuose japonai aplaike
nuo seniai ira užimtas per s we
ja! O kad iszwido Jėzus ju ri jokio tikėjimo.
didelias nuotrotas. Jenerolas
Laimikis.
< daug katalikiszkai, tarpe protimžemius, kada iszwido ežia
mislis, tarė: delko mislijate Per užmanima kėlu balwonu,
Stoesselis nenor ne girdėt apie
kilo noras perkriksztiColorado Springs, 22 Rugs, testonu
i
europieezius szwentame už
piktai jusu szirdise? Kas ira Dingsta tukstanezei padonu. Pana Ida E Michener wiena jinro
pasidawima gerwaliai.
;
kuningaikszcziutes, isz Ce draustame mieste,' kur koja
lengwiaus tarti: atsileidžia tau
Ministerije wainos Peters- me isz czianikszcziu hoteliu cilijos
<
ant kokios Augustes ar jokio svvetimžemio iki už
tawo griekai; arba tarti: kel burgia pastanawija ižsiunst in iki sziol buwusi tarnaitia isz Kristės. Protestoniszkas fantiz- ėmimui Tibeto sostmiesezio
Kasztiii kares.
kis ir waikszeziok ? Bet, idant Mandžiurije isz Lenkijos di wažewo namon pas sawo gim ,mas Wokietijos ciesorisokc s gi per Anglus neidasilitejo že
Petersburgas, 21 Rugs.,
žinotumite, jog žmogaus Sū wizije gwardijos. Toji gwar- ditojus, giwenanezius Carmel mines
nedaleidžia prilest prie mes. Usz peržengimą draus
Didžiausia sunkinibia Rosimes drąsuolis wisados sriwasnūs turi galibe ant žemes at dije stowi no ilgesnio laiko Ind.
sosto ne katalikiszko wardo
jos redui ira uzlaikimas armi
tim
užmokėjo.
Wienas
kali
Praneszta
jai,
kad
gimdito
leisti griekus, tada tarė stabu Warszawoje ir labai insiszlowi
Krounprincas Friderikasjos ant lauko kares.
Maista,
isztiktam: Kelkis, imk sawo nūs no taiku turkines wainos jai aplaike palikimą sumoje Wilhelmenas turi 22 metu am nis iszbuwo 20 mete urwoje,
in kuria niekad neinsiskwer
15,000 000 doleriu, kuri pali
amunicija ir wisokia kariszka
Iowa ir eik in sawo namus. Ir kada rusiszki pulkai pekszti- ko mirdama szieminai Miche- žiaus o jo sužiedutine 18 metu be ne tik saules spindulis, bet
medega reikia gabent in teip
kėlėsi ar ėjo in sawo namus. .0 nei kuriuosius taiki už galin- neriu, moeziute panos Idos Mi Cecilija paeina iez-karaliszkos
szwies^ buwo’tik
regėdamos minios bijojosi ir giausius, nieko nepadari, tada, chener Margaret’a isz Essex.
riausioj tamsiniezioj, kas butolimas szalis siberiszku gele
wokiszkos gimines.
garbino Diewa, kure dawe to taji gwardije prileido szturma
Waiku piktadaristeAugszcziau patilpusi ilius priežastim apjakimo. Kada ji
žinkeliu. Kasztus perweiimo
iszwesta isz kalėjimo mislijo,
kia galibe žmonėms.
ir Plewna paemi. Dabar-tes
Martin Tex. 22 Rugs. - Pa tracija parodo paweikslus su
isz Rosijos in ritine Azija apjog ji iszwede torturuot, o kaužurdeluota ant wainos ir szito sibaisėtina piktadariste papil žieduotiniu, kuriu swodba atsi ka apreiszta jam jog atgauna
skaitita ant 100,000 rubliu ant
šia, dienosią judinsis in toli de czionais dwi jaunos mergai but ketina pradžioje ateinam laiswe, džiansmas jo neturėjo
sanwaites. Kožnas žalnieris ant
mus ritus.
rubežiaus.
tęs, dukters naszlio Stewarto. ežio meto.
lauko kares iszsiunstas kaszDėlto kad tewas ketino antru
Jau nubodo žmonims waina
Paėmimas jener. Oku. tuoja Rosijai 3 rublius ant die
Duktė
miiiisterio
pabėgo.
kartu
paeziuotiesi
ir
jas
užAplaikemia dwi gromatas
mask olų su Japanais. Tukstan
Straikieriai neramus.
Tokio, Jap. 21 Rugs, - Po nos. Du milijonu rubliu ant
Atėnai. Graikija, 21 Rugs.czei žmonių žuwa per godu iž Shamokin ir Sheltono, nes, muszt(?) mergaites miegant te
Genuja, Ital., 20 Rugs- Si
musziui prie Liaojango jenero
wui
susitariusios
kirwiu
nukir
Szia
praeita
subata
pabėgimas
sanwaites Rosija iszduoda ant
ne padarėme jokios naudos,
ma maskolu.
’ to galwa. Mažos žudintojos wie tuacija grumo pawojumi. Re
las Oku paėmė: 30 arkliu, 2,
ba tuju rasztininku ne pažin- na tur 11, kita 12 metu am- das priwerstas buwo paszaukt duktes ministerio kares reika
maisto armijai, mokestis algų
lu su daktaru Apostolo Cape- 288 karabinus ,127 wežimus su
Garsingas rusiszkas raszti- stame. Gromatos nuėjo in1 žiaus, abi gražios mergaites in pulkus rezerwes, idant sus- lon’u, padare didele sensacija. amunicija, 5,892 kanuolinias paszaras arkliam daro wel
prisipažino prie kaltes. Apie tiprint kariumene Porto. Noninkas, grafas Tolstoi sziteip “Gurbawicziu.”
kulkas, G59,930 patronu kara apie du milijonu rubliu m san
tai kad tewas ketino jas už vo’e straikieriai sustabdė tru Pana Smalenskiute subatoraezo:
je bewaikszeziodama su sawo bininiu, daug medžio, miltu, ri waite. Amunicija in sanwaite
38 numerije “Lietuvos” usz muszt patire jos isz laiszko sa ki dedami kudikus ant Kelio. prietelka pajūriu, iszwido neto žiaus ir paszaro arkliam, prie- kasztuoja suwirszum 300,000
“Mano atida, ant to-rėmėsi,
wo ketinanezios but pomates,
Kariumene buwo persilpna, i- Ii moterine walti, duktė minis- taismes ir inrankius inžinerijos rubliu.
wietinese žiniose pa jraszito in Stewarta.
idant būti inagu Diewiszku, o temijame
i
terio szoko in wandeni ir pirm
paskirimu mano ira pildimas sarga, kuri isztiesu kidkwie
Apart tu sumu iszdudamos
Kalėjime mažos piktadares dant užlaikit twarka ir nuram negu susiprato jos sandrauge kaipo ir daug mandieriu. Jeinstatus Diewo, kaijro darbi- 1nam blaiwai mislijancziam, ,ramios ir laukia bausmes ra dit maisztininkus.
dar
ir kitos ant wisu kitu kar
nerolai
Kuroki
ir
Nodzu
taip

i
Premjeris ministeriu priwer kas weikiasi pana Smelenskiu- gi paėmė daug maisto ir amu es reikalu, teip kad kare in
ninkas Diewo. O jagu teip kalbant paczios “Lietuwos” miai.
te plaukte daplauke prie neto
” turi iszszaukt rau Stewartas buwo turtingu far stas pasilikt namiejie ir negal li nuo kraszto stowinczios wal- nicijos, ka maskoliai bebėgda sanwaite laiko kasztuoja Rosi
kožnas darbuosis pagal sawo žodžiais
:
wažiuot in Racconigi,idant su ties, insedo in ja su pagelba wi mi turėjo palikt.
gėdos. Bet ne pasarga, meriu.
1
atida, kožnas pradėjus no cie- doni
'
jai suwirszum 15 milijonu rub
Diržai neszposawo.
dėt karaliui sawo linkėjimus ro ir waltis nuplaukė.
soriaue, o pabaigus ant prasto tik pasielgimas musu patrio
Atakuoja Port-Arthura. liu.
Praneszta tewui ministeriui
Žalnieriaus, tai pagal sawo pri tu, kuriem rasi patriotizmas su
Manistee Mich, 22 Rugs.-sta isz priežasties gimimo sunaus
London, 20 Rugs. - Isz
i nislowas Abramczikas, 19 me inpedžio Italijos sosto. Laukia Smalenskiui apie ta atsitiki Shanghai depeszius pranesza Japonai galėtu patekt in
walumus susipras swieto cieso- maisze galwose.
Isztiesu jeigu paklausisime tu
! senumo waikinas pražuwo ma Italijoj didesniu maisztu. ma, o tewas paliepė witis wal apie didi japoniezka ataka ant
rei ir karalei, jog ira ligeis
tinklus.
ti, bet jos nesugauta.
žmonimi ant swieto, o jagu balsu tu “dideliu patriotu”reik baisia mirtim fabrike szinkliu
Port-Arthuro prileista wienprigulineziame prie Buckley
Antri
tojaus
gimditojai
dasižino
Sinmintun,
Mandž. 22 Rugs.
Delegatas Filipinam.
tampa wieszpaeziu, tai del to, sarkti isz gėdos kad tie mus ap & Douglas.
jo isz laiszko duktes, kad ji laikiai nuo sausžemio ir juriu. Jenerolai Kuioki ir Oku, ku
Rimas,
21
Rūgs.
Nomina

kad pilditi diewiszkus reika szwiestunai wisai pradeda isz
nuo seniau besimilejo su dak Atakas prasidėjo panedelije
Waikinas beszposau lamas,
lus ir Diewo wale; o tas pildi eit isz žmonių.
pasislėpė usz diržu sukaneziu las ant delegato filipiniszkom taru Aposlolo Capelon, paėmė breksztant dienai ir pasibaigė rie atakawo sparnus uszpakali
Negana, kad kariauja tarpe maszinu ratus ir mete szmote- salom, Tewas Agius likosi in jau su juo szliuba ir jaueziasi ‘emstant. Utarninke tęsęsi to- nes kariumenes maskolių neto
mas rėmėsi, kad mileti artima,
jam tarnautu ir su juom pasi sawes bet kaip: besiprawar- liais medžio in kitus sandarbi- szwentintas in arciwiskupus laiminga pabėgus nuo tewu.
IiatXg\jombar<lawimas ir japo Ii Mukdeno, susijungė tarpe
elgtu, teip, kad ir kožnas tarp džiawimais ir purwais besi ninkus. Beszposaudamas per Palmirai. Ceremonija inszwen Wiskupas priwerstas prie nai pa>.
fort“8 Tieling ir
Mukdeno, netoli
draptidami - piemeniszkai! - daug prisiartino prie diržo, ku tinimo celeprawo kardinolas
V- - ‘
- V'-yRet n- kitom tautom jau prade ris pastwere ji ir nunesze augA
rezignacijos.
isz
sziau
perkirto komu
. r teip daro kaip kiesz- dą parododit sawo iszminti!.
Merry del Vai bažniczioje zosztin.
Vienna, Anstr. 21 Lugs.-R thuro.
f paežio priwalumai prisako?
Kasgi gal pawadint iszmin
Pirm negu maszinerija likos koninku Benediktinu po war- mokatalikiszkas wiskupas dr. Pagal žinių isz Chefu abi ar
ling.
----I Ka karalei ir ciesoroi szia tingu pasielgimu, pasielgimą sustabdita diržas apsisuko ke du szwento Ambrožiaus, Massi
Iwankowitz . isz Rosenau, mijos sunuožmejo, abieju nuož
gadinia daro ir kaip pildo sa Chicagos patriotiszko (!) komi lis szimtus kartu aplink rata, ma’e. Kardinolui Merry del
Jeigu
ta
žinia
tikra, japonai
Wengr. priwerstas likos per mumas noturi rubežiaus, kaip
turėjo iszsiunst labai daug ka
wo priwalumus? Priwertineja teto (sic!) buk reprezentuojan nutraukė neatsargiam Abram- Vai asistawo arciwiskupas
maskoliai
teip
ir
japonai
suranda
prie
rezignacijos.
riaunos usz upes II un, o kad
sawo padonus, ant musztines, ežio 9 lietuwiszkas parapijas czikui rankas ir kojas ir wisa Chapelle isz New Orleans.
Priežastimi to ira skolos ko wie nepaiso ant parlamentarisz
(kur? R) ir 30,000 žmonių.
kuna sumankė, teip kad nė
jenerolas Kuroki randasi tik
baudžia atėmimu giwastes ir
Naujas
arciwiskas
paskire
gan
kiu
pridarė
wiskupas.
Skalas
ku
ir
Raudono
Kaižiaus
ži

Taigi statant Lenkams usz ra ne wieno wiso kaulo. Nu
da kas bjauriausia ir baisiau sawo piningus paminklą Tadui imta nuo ratu ir diržu tik da digta suma piningu paszelpai jo apskaito ant 3,000,000. Jo rniu. Žalnieriai teip weržiasi keliom miliom atitolintas in ri
šia, waro dideles glitas ant Kosciuszciukai, tas komitetas lis kūno nelaimingo waikino, pawargelju.
metine alga atnesza jam in me in muszi, kad aficieriai suwal- tu szali nuo Mukdeno, masko
tut. tik - 17,000 doleriu, taigi
liai lengwai joponus gal ap
wainos! Žmonis sako papras nepaszauktu, kurie jug nedėjo kuris ant wietos likos užmuszdit negali.
Persergsti socialistus. tu wiskupui permažai. In re Komendantas twirtines jene supt ir paimt in tinklus:
tai, jog turi ta dariti ka wal auku ant paminklo, delegatai tas.
zidencija wiskupo nuolat lan
džia liepia, o Diewas-gi prisa tu nesubren dusiu patrijotu ne
Rimas, Ital. 21 Rugs.-Prem kesi kredioriai, o daugiausiai rolas Stoesselis anot depesziu
Moteriszke kalbėtoja.
Jeigu jenerolas Kuropatki
sigedijo
eit
pas
adwokata
G.
ko, jog suwis kitaip priwalo
Haight’a ir melst jo “injunc New. York. 22 Rugs.-Pribu jeris Italijos ministeriu Giole isz ju buwo židu. Kelis kar atgabentu in Chefu isz Port- nas rūpintųsi žinojimu pozicijų
dariti.
tion” Apreiszke jam, kad Kos wo in czionais isz Lexington, tti praneeze burmistrui Turino tus net nesmagus atsitikimai Arthuro, priwerstas ira gintis japoniszku, kaip japonai mas
Jagu kas ne klauso wal ciuszka buwes lietuwis, todėl Ky, pana Margaret Ingles, ku jog pripažista laiswe darbiniu buwo rezidencijoje wiskupo; iki mirsiant, kadangi žino, jog koliszkom pozicijom rūpinasi
džios, tai toji waldžia priwer■ lenkai negal statit jam pamin- ri czionais laikis prakalbas po kam straikawime, bet persergs policija dažnai turedawo ram inejus Japonam in Port-Ar- lengwai paimtu japonus in
dint skolininkus.
spanstus ir japonam labai sun
tineja klausiti. Waldžia prii klo. Apart to programe nėra litiszkuose reikaluose, kaipo ti socialistus, idant nekeltu jo
, lietuwiai uszkwiesti daliwaut'< szalininke kandidato ant prezi kiu maisztu, kadangi tokiame Wiskupas nori eit in kliosz thura nieks nesuwaldis Žalnie ku butu to iszwengt.
werstinai iszpleszineja wiso
rių
nuo
besižudimo,
jog
japo
tori,
motinai
turėdamas
wilti,
iszkelmeje, todėl jie (komite dento sudžios Alono Parkerio karte rėdąs bus priwerstas pa
kius mokesezius no žmonių, tas) nori iszgaut skuuda ant: ir Demokratiszkos partijos.
Žinia buk jenerolas Line
jog ten skolininkai nearzins jo nai iszžudis wisus.
naudot kariumene del užlaiki- ir neras.
wicz
atkirto japonus nuo Feng
tuosius žmonis baudžia smerte, lenku. Ar panaezus atsitiki1
Rusiszkas
Port-Arthuro
gar
Pana Ingles ira labai graži
waro ant wainos, kad artimas mas nepripildo duszios protin mergina ir pajiegli oratorka. mo twarkos. Kariumenei už Kreditoriai ketina paduot nizonas susideda isz 8,000 wi- Wang- Czeng ira netikra.
artima užmuszinetu, o tas ira gokiekwieno lietnwio geda? Teipgi ketina daug kalbu lai drausta uszkabinet straikierius peticija szwentam Tewui ir rei ru, bet ir tiems pritrūksta mai
Tiepanasziai jenerolas Kuro
Nereikalingi ežia ir paaiszkii kit walstijoj Indiana. Tie ku bet apsireiszkus kokiems maisz kalaut užmokej:mo wiskupo sto. Pradėjus japonam genera- patkinas iszsiunte didele kariu
didžiausiu nusidėjimu. Del ko
skolos.
ciesorius ne pasako: “asz to ne nimai, kadangi kikwienas gal rie ja girdėjo, tuwirtina, jog tam bus panaudota del užlai
liszka ataka, mirtis padaris mene in pietų szali nuo Tie
suprasti kiek daug proto -ran žmones klauso jos kalbos su kimo ramibes, o reikalui esant Nežinia ant ko wiskupas pa
galu dariti.” Ir ta pati priwa
□te kadangi kowos I ling, idant atremt atitraukian
leido tiek piningu, kadangi jo gause pjute
dasi musu patriotu galwose. dideliu uszsiinteresawimu. Pa
lo pasakiti kožnas Žalnierius, Nestbetina. kad tuszcziasmege na Ingles sawo prakalbas puo dalesta naudot ginklą, jei be giwenimo reikalai nereikala baisios ir ggal klausimas Port-1 ežia koliumna japoniszkos ar
kožnas ministeris, kožnas ga niai su nieku nuo adwotato szia wisados humorisztiszkais to maisztiniukai nenusiramin wo tokiu dideliu sumu, kad Arthuro netrukus jau bus isz • mijos po wadowistia jenerolo
tu.
pridarit skolos tris milijonus. risztas.
frazesais.
I Nodzu.
zietninkas ir kožnas žmogus - iszejo.

Neuralgijos, Sausgėlos,
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

•noris

ecunas.

AMEBIKM

užduodamas del sawes klausi
ma “del ko giwena ant swieto?” Tada wieszpataujentis ne
Luiczai.
prisakis stoti ant wainos, žaL
Aleksandria La., 21 Rugsnieris ne stos, ministeris ne pa Jobn Allison, baltas wiras, dar
rengs ko reikia ant wainos, ga bininkiszkas “ foremanas” usz
zietninkai
Tada
-------- ne
---- gundis.
°---------- ne
-- nužudinima
mu-nuiuniia avuu
u n iauo W
..
konduktoriaus
reTkęg seimawoti api

>EUS._
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ISZ WISH SZALIU.

KAS GIRDĖT?

Maskoliui bijo japoniszkai
kiuiszkos sandaros.
Loudon, 22 Rugs.-Prilankūmas kinu koki kaskart aisz
kinu parodo japonam,neramina
labai Rusija, o ir daug duoda
prie mislijimo.
Eina paskelbos, buk tarpe
Kinijos ir Japonijos ira padari
ta sandara ir buk tos dwi
wieszpatistes didesnėj prietelis
tej buna, negu žinomaira tas
wieszpatistem Europos. Kal
bama, jog Japonija kad paimi}
Port-Aithura, atiduos Kinijai.
Ners tos žinios neiszeina isz
oficialiszku wersimiu wienog
wieszpatistem Europos daug
duoda misliti, jog tarpe tu
dwieju Azijos wieszpatiseziu
uszsienij kares atsiloszineja ki
tokios roles, daroma kokia tai
sutartis kuri ira slaptibia Eu
ropos wieszpatistem žiurinežiom abejodai in teatra kares-.
Rosija wisulabiausiai bijo tos
japonniszkai-kiniszkos sutar
ties, kuri gal grumo pawojumi
geltonosios rasos.

l’asaule lauke su nekan
trumu.
London 22 Rugs. - Pagal
paskutiniu telegramų kare To
limuose Rifuose kaskart didės
ni neramumą pradeda žadint
pašaulej ir kaskart smarkiau
interesueja wieszpatistes Euro
pos kadangi žiema artinasi ir
tur but užbaigta szimetini
kampanije.
Laukiama pabaigos, kuri
nežinia katrai pušiai bus lai
minga. Port Arthura Japonai
ketina paimt anot depesziaus
isz Tokio, tiaukija 10 dienu.
Abi szalis muszasi ten be jo
kio pardono ir formos, kadan
gi prisituri jau nuomones “žūt
but,” žilnieriai neturi jekiu
žmoniszku pajautimu, žudosi
nepaisindami ant jokio pasigai
Įėjimo. Iki sziol nemažai ežia
kraujo iszsiliejo bet dabar iszsilies dar daugiau kadangi
skendines ne tur jokiu rubežiu.
Jenerolas Kuropatkinas sa
wo telegrame datuotam 21Rug
sėjo pranesza, jos siuacija ant
lauko kares Mandžiurijoj iki
ezioLęstiJie jokiu-swarbesnhr- "
atmainų, Japonai po wado
wistia jenerolo Kuroki randa
ei netoli Mukdeno, kariauna je
nerolo Nodzu tiespanasziai isz
palengwo iriasi linkui rusiszko pietinio fronto, ir tik retkareziais japonai szaudo isz ka
nuoliu in rusiszkas pozicijas.
Rusiszka armija wisiszkai pa
rengta in muszi ir laukia prie
szo.

Kruiscris “Lena” iszginklkotas.
Washington, D. C. 22 Rug.
- Szia praeita sereda inwestas
ant jardu flotos prie salos Ma
re ruiiszkas kruiseris “Lena”
kuris pribuwo in San Francis
co porta, likos iszginkluotas.
Raporte McCall’o, komendan
to salos Mare paduotas kasztas
iszginklawimo laiwo, kasztus
prie darbo laiwo iszginklawimo panesza Suwienitos Wal
sti jos.
Laiworiai, su kapitonu Ber
linskiu, sugeiž in Rsija po
prieigai, kad neims kareje da
libu.

i

SPIRITAS

prasibaseziau namon widurnaktije.,..
— O Diewe, sergan ežiai 1o
kia kelione atlikinet-bijot Die
------ ARBA------Mažas filozofas.
wo! jug galėjot sawe užmuszt
Wadas Kontrabandnesziu.
Maldų Kningos.
Aš gydžiau visokias chroniškas ligas su didžiausia
kalbėjo Nastazija linguodama
Juozas gawo no sawo ma
pasekme. Priežastis mano pasisekimo yra ta, kad aš
(Tasa.)
su galwa.
mos in kaili ir werkdamas kai
“Kelcje Kruotetaji’' arba įtariam “Oraudžejt
negydau kitokiu ir KAD MANO VAISTAI YRA IŠBAN
IX
Vferkwnaj-.*’ ir tu pujkcj updarlto . . . 50c,
—
Kagi
darit,
mirt
po
sweba in motina:
DYTI IR TAPO IŠRASTI GERIAUSIAIS Aš pažįstu ligas
|AM18 BALANDĖLĖS,—arba mažas Buitini*
Mirtis Grigienės.
tima pastogia nesinori. Negai
— Jagu mamele teip labai
kurias aš gydau, teip, kaip kūdikis pažįsta savo abėcėlė.
I hiatu oje
1.25
Saule jau linko in wakarn la man tokio szuniszko giweni
mėgsta muszti, tai pirksiu maBAZAS NAUJAS Al’EMJ ALTORIUS
.
50c
Daugelis metu datyrimo ir pasekmingo gy
fe KN Aki IB NAUJAS INDELIS A LASO ALTO
szali, kada Mariuką su kūdi mo, gaila waiku, gaila mažių Wienas lietuwis farmele turi, mitei ant krismuso pubneli, ta
RIUS
................................................... LSI
dymo
padare mane užsitikimu siūlyti tau, kuris
rASEBINTOl*
KNINGOS.-Kurios
kiu sugrižo namon. Rado ke lėlio Jonu ko-kal bėjo ligone
Tai ant szwentes’ suwis ne da galėsi mutzti kiek tik norė
sergi, ta pačia gera išeiga, kuria apturėjo tūkstančiai
lis isz mažiausiu waiku ant drebaneziu sujudintu balsu.
žiuri,
si.
kitu. Datyrimas yra geriausias mokintojas. Ma
kiemo, motinos dar nebuwo.
Talka supraszo, wirus priKanc ios jos matomai pasi
no gydyme ligoniu nėra jokio spėjimo, bandymo
Wakare aplanke namus Gri didino. Sucziaupe drueziai lu
trauke,
ar nenusisekimo. Aš žinau, ka aš galiu padary.
Sunku pasukit!.
gienes Nastazija, idant pažiū pas, suraukė kakta ir wedžiojo
Dirba ir alų trauke.
ti
gydyme ligos ir aš padariau kaip reikia.
N CHTaH KATEKIZMAS- pagali
Ateina in aptieka biednioke
rėt ar nesugrįžo ji, bet au nu apdumtom akimis po stuba
Galas pareis,
lis
pirkti
giduoklu.
sistebėjimu persitikrino, jog kaipi jieszkodama, gal, pagel
Bausme no Diewo ateis!
— Kaip tankei turiu taisės
senos Grigienei, dar nebuwo. bos sawo kaneziose.
Wiekas atliks,
A.D0W AS—crb« danglsikoa gldikloa del tniagiduoles iminėti ?
Biaunis, ir teip vadinami beviltiniai ir neišgydomi atsitikimai pateko man vienval, ir man linU.
ItVH kautuuje.............................................. I -DC Atnesze ji kampeli duonos, ku
Kaip
arklis
pastips.
Waikai apstoję Iowa mirsz
tJHCZKK WIESZP. JEZAl'S-urba dlewobajmiu— Tris kartus ant dienos
ma yra pasakyti, jog aš^agelbejau daugeliui tu, kurie neturėjo vilties išgyti, kurie buvo išbandė
ria padalino waikam, kurie tanezios ir kowojanezios su
sokius daktarus be pasisekimo. Mano gyduoles yra surinktos iš geriausiu vaistu ir po mano (štyrigodžiai suwalge atsigert wan- baisiais jausmais motinos, szau Susiremži su palokais lietuwei, po kožnam walgiui,
MINIMAS- palajnilnto Khxnenu.
mui padėjimo, gyduolės siunčiamos kožnam ligoniui, yra sudaromos po mano paties priežiūra.
—
O
jagu
tik
wiena
karta
dens ir nuėjo gult.
Šimtai padėkavoniu ateina pas mane nuo dėkingu gydytiniu, kurie tapo išgįjįdyfi. Aš galiu tą
kesi wien walgit nesnprasda
Ėdėsi labai puikei,
ant dienos walgau?
Mariuką nesulaukdama mo mi, jog motina negai jau ju ap
pati padaryti del tavęs, ka esu padaręs del kitu. Jeigu tu apleisi Šita proga pasigydymo, tai kalte
Kad
paliemonai
ne
butu
atKštkkuebaj . .
yra tavo ir pralaime bus tavd. Ant galo tu vienog ateisi pas mane.
1.0® tinos, užmigdžius kūdiki ir pa rūpint ir nea^rupines daugiau.
bahtkzka
. .
begia, j
BBABDUS WEBESBAJ
ti atsigulus ezale wiges ant Mažas Jonukas'paliktas per au
Del to.
Rašyk pas mane su pilniausiu užsitikejimu, o apturėsi mano rodą ir mano gyduoles be gaišButu koki užbeldia.
ties. Perskaityk sekančias padekavones. Parašyk pas gydytinius, Jegu nori išgirst tiesa.
žemes užmigo. Nubudino ja kleja, kuri iszejo pasirūpint
— Del ko Silkewicziau net
Kada
pas
waita
nuėjo,
Ję
Del zobowos.
isz
miegu
susibeldimas;
atida

tris
wardus
dawei
del
sawo
ku
waikam
maisto
werke
wigej.
Palokat
po
15
dol.
nžmokejo,
■BRALIAZKA KABALa—au Salamoeo neae
|B«uldimas SAPNU ....
rė akis ir iszwido gulinti ant Nelaiminga mirsztanti motina O kad Lietuwei lojeri turėjo, dikio?
aslos paweiksla. Mergaite per ar gal jau negirdejo waiku
■— Del to, jog jagu kadai
Tiktai po 4 dol. padėjo.
Del losziino teatru:
eigandus norėjo surikt, bet su szauksmo, ar gal neturėjo pa- Wieni geri, kiti da geresni, subankrutis po wienu wardu,
feMZOWENAJ labai pujkl drama laiapllnl
laike ja balsas suwaitojimo; jiegu bent suramint'siratas. Lu
Wieni kwaili, kiti da kwai- tai welei bizni gales pradėti
tas balsas jai -buwo pažįstamas pos jos drebėjo ir tik retkar
po kitu wardu ir wis bus tei
lesni.
nes buwo tai motinos balsas. kareziais galima buwo girdėt
singu sztorninku.
Palokai baiwonai,
Mergaite priszoko prie gu trumpus nesurisztus žodžius ti
O lietuwei indijonai.
Gaus skribele.
Istorijos.
linezios motinos ir prisilenkė kiai kalbamus:
20c
•KIW0S ISTORIJOS
prie
jos.
Sweczes
in tarnaite:- Kur
”Wai-kai.... Jo.... kas?....
50a
EWALOJE PAS MAURUS
Tai bent weseile bu wo,
85e.
ARKUS IK AURELI AN AS
— Žiburio - isztare silpnu Nastazija sėdėdama ant suolo Net waikine stuba sugriuwo! ira poni?
CWELNISZKAS
. 85c.
BALL NAS
. 85c. balsu Grigiene.
Tarnaite:- U-gi kuknioja
RLS WALKIJOZAJ
in mirsztantczia moti
Ir porczius sulauži,
1TOBIJE
APIE
SEPTINIS
MOKINTUS
WIRUS
E1- 1S2GIWEN1MO K0NTBABA3CZIK0. 8- API Mergaitei rankos drebėjo ir žiurėjo
lupa
cibulus kad butu apsina ir waikus, lingawo su gal
Ir langus iždauži!
Jerome. Ariz.
M ingo Junction. Ohio.
KARALAJTI 4-BAJSUS DWARA8
50c. wos
užžiebė lempuke. Prie wa susijudinus regikla ir insi
aszarojus.
Mat poni nori Dau
Brangus Profesoriau Collins:—
Brangus D-re Collins:—
BUJK1 1STOR. APE J AN ANZA KOBCZAKA 50c.
Riginu wažuoti ne samdi,
Kam aš niekad netikėjau, tas dabar yra
Septynios sanvaitės atgal nieks negalėjo
felERATA. Pujku* Apraaiimaa
25c szwiesos tamsgano žiburio isz
duo
jos
skribeles,
o
ponas
ne
tikra
tiesa.
Jus
išgydė
te
mane
nuo
mano
chro

weizdinedama sau busianti pa
sakyti.kad aš gyvensiu. Mano pilvinis nesveiPalmerton. Pa.
Ne rado piningu,nors kiszeBTORIJE APE AL1-B4BA IR 40 RAZBAJMNniškų ir pavojingų ligų piii.ai ir a? i.- kis ir skausmai strėnose kuone užsmaugė tu
Mano Brangus Profesoriau Collins:—
da piningu.
Ki.................................................................... 20c. wido nubalusi mirtinai weida dėjimą nelaimingu waikih, mi
blu ganėtinai išreikšti mano širdinga uadėkane. Aš vemiau po "kožnam valgiai ra tokiu
Labai man liksma pranešti jums, kad po
nius gramdi!
■ ETUR0S ISTORIJOS: 1-ŽIB1NTE BAŽN1TAJ
vone ir nusistebėjimų iš Ju^ų gydymo. Kiek
tąsymu, kad kožnas matantis manę, turėjo
trumpam jūsų gydymui aš jaučiuosi labai ge
ir
rankas
emlinczios
ant
aslos
vienas čion žino, kuomi aš buvau prieš mano
TEJE. 2-SUGF.RTUWES TRAUK1JE. 3-ALU
del manes didžiausia pasigailėjimu Ai «ė- |
rus motinai. Galiaussupikus, Ant karo in szluba pleszkejo,
rai. Aš jaučiuosi, lyg kad bučiau gimęs iš
gydymusi pas jus ir po trijų mėnesių gydymo
ginau dagiams ant daktarų, išleidau šimtu |
naujo. Jūsų puikios gyduolės išgydė mano
TE, DUETE KUN. KERNIAUS 4-BOKSZTAf motinos.
si,
aš
netik
išsigydžiau
savo
Ilgę.
b»-t
dar
jau

kad ligone dažniausia kartojo In kuri wos inlipti galėjo.
dolerių ant visokių vaistų, bet sš negalėjų
skausmu krutinėję ir strėnose, kurie skausmai
ANT BALOS DaGO
.... 25c.
Pasuki teisibia.
čiuosi geriau tr smagiau, n>-gu aš jaučiausi
rasti pagelbo* niekur. Vienas iš mano dan
kankino mane p*-r daugelį metų. Mano trum
BlAGUS SKAJT1M U : l-DZI KO PASAKA. 2*IS2
— Duok - gert - isztara wards mažiausio isz waiku
prieš apsirgimų.
gų nurodė man Tamistų. Aš paraiiao pu jus,
pas kvėpavimas išnyko teipgi ir aš dabar ne
Ir daugiau funiubuwo,
ADATOS BEŽIBI 7RISKALD0. 3*ISZ NUKI
Tetuk, isz kur tiejei mokin
Tamistą esi prakiinum žmogum ir neimi
turiu sunkenybės kvėpuoti. Mano valgumas
aprašydamas savo padėjimų ir dabar, l septy
BUSIU PR1SIK ELI. a J UOKA J
- 5a wel silpnu balsu motina.
nuo žmonių pinigu, kaip daugelis kitu, bet 15niurnėjo
sau
po
nosia:
nias trumpas sanvaitės. nematydamas nė jū
Kaip
dwejetas
inkaili
gawo.
sugrįžo vėl ir mano sveikata yra tokia, kokios
ti
žino
api
tai.
kadai
Dus
ūžte
25<
ABECSLA
gydai juos i trumpiausi laikų be dideliu kaš
aš nesu turėjos.
sų. likausi išgydytu- Tas yra daugiau, negi
Godžiai iezgere paduota per
tų. Kožnas sergantis vyras ar moteris negali
KR1ŽIOK
aš tlkėjausL Tas yra pastebėtina. Brangu
— Ji tik tuomi rūpinasi,
Dėkavodamas jums labai gražiai už jūsų
Daug galėta parasziti,
mitas
Saules?
padaryti gerinus, kaip priimti jūsų pagelbų ir
Dre ir aš niekuomet nepamiršiu jūsų mah>
malonų ir gerų gydymų, aš rekomenduoju jus
fe# mergaite wandeui ir stengėsi
jie bus išgydytais greitai ir tikrai.
sanžiniškai visiems savo tėvynainiams.
ningumo ir rekomenduosiu jus visur kožuaA
nors jis negiwes, jai mirus, o
Nes turiu nustoti.
WIZROLAS D1H1S KLAsTORIS
25c
— Tai, kokis tu kwailas!
Su guodone.
Su guodone,
kurį tik pažįstu.
ISTORIJŲ pasikelt, bet griuwo atgal paEmery
Jorsa.
Su guodone. Jonas Jarecska.
To wisko ne skelbsiu,
apie tuos, kuriuos laukia war
Vincentas Gregar.
ar tu mislini jog jiejei ne turi
jiegu netekus. Mergaite nau gas nepaiso. Su tais, kurie t:ks
Del sawes pasiliksiu.
Kalendorius iž Mahanojaus?
dojo wisas sawo pajiegas, idant žmonėms - da kaskito, bet kapritraukt motina prie suolo, gi weiks, kur dėsis, kas priims
Ne reikia gazietos.
Gana prisiklausau,
pasodino ja szeip-teip aprams tuos mažus pilwuzus ? kas mai
Kuningas
kalėdodamas klau
Kaip po swieta lakstau;
Skaitikitel
cziodama kuo galėjo. Motina tis dikai iraugis swetimus
šia:
..NAUJAS..
|j
25e.
Gero ne daug matiti,
nkl- apsižwelge po stuba, o matida waikus. Nelaimingi jie-o kas
—
O
ka,
ar
skaitotia
koki
I
Ne gero girdėti.
mu ’Y Kokiu Pajau
.
.
.
.
50c
ma gulinezia ant widurio stu- kaltas?.... Nerūpėjo ateitis, da
APGARSINIMAS f
Redakcije “Saules” szpirkB
laikraszti.
®IS A PIS AKOS, apie PinlnraJ nl waiodlcj.|
Pasisekimo
ne
turi,
RaiaucilUa lAfelbati
■mertiec — Apie S«. bos bleta
su spiritu, parode bar bobą žiūrėk kas ira, kas
wiena
firma lietuwiszku leim
—
Ne
skaitome,
jiegamaste
Kr Ir ta p* ......
15c.
Girtuoklisteje guli.
Tantieczei Lietuwei pas sawa!
IkJP LSGIT PININGUS-tr turto - . - 25e mergaitei liepdama nuneszt in
kiszku maldakningn ,ir law
Ii,- atšaki misiuke.
laukia. Newerta but motina ta
BRIEJGIALSIM MOKSLAS—Angliuko lležluvlt
Isz
kiiokiu
biznierių,
•
1
kamara.
_
Asz padidinau eav 3 krautuve kurioje galima _________~
be > laibo* kito apdurlto
• •’ •
l 04
pigei gali pardawineti del «B
kuri waiku ateitim nesirūpina. Gariause Lute del szinkoritfį
— O del ko, laikrssztis pa ▼T . gaut
w1«ko. kaipo tai siecorela kokia tik ant svieto randasi teip k laze n Inu kaipo Ir Bienlniu 1
'VISZKAS PASAKOMS
.
.
1.2S
Mariuką
nunesze
spiritą
ir
B
Wise
k
u
lencufclu
auksinu,
paauksuotu Ir sidabriniu. Auksinu žiedu kokiu tik kae nori. (
sako
api
naujenas.
lioriu o ir del pawieniu Cwu
Tuotarpu Mariuką sugrįžo Priesz szinkorius klupszezioje,
PASAKOS.............................................. 75c
J Špilkų, nempaau. Kolcziku, wisokiu In«trumcntu, Armonikų Ir cillnderlu del graljimoe
SĄMOKSLĄ J —Kražių Amoniu per K. Totorių 50c paslėpė tik jai ir motinai žino
—
Asz
jegamasteli,prigu

niu.
Y
maeztnukee
Ma-iinukea
del
drukavojimu
croni^r?.
MCNU
KNINGA
ir
wisokl
prietaisai
del
*
namon
nuo
Rifkes
su
duona
BuiTK MABir................................... 25c
Geriau, negu dwasiszkus pa
a darimo sztuku. litorlaskaa Ir Malda kninęu kokioe lik randasi lletuviezkam liežnwlje. Pulku ,
fAtl N AS GIBBIOJE
....
35c moj wietoj.
lu
in
moterių
susaide
žinau
kurios
pirko
usz
piningus
apPerkupczei turės dideli uli
guodoje,
*
14
leru
del
rusimo
rromatu
su
pawinczawonema.
azdaboms
Ir
kwleCkoms.
K
as
vėlintu
eaw
fVIOKlJE WAUGDIENES, — « Bejle kūdikio
Waikai miegojo, apart An laikitus usz spiritą, o teipgi ir
T l?z augizeziau minėtu daigtu parsitraukt tegul prisluncxe gromatol 5 centus markia o apturės
S PamlneJlmaJ Wladlm Sclovlovo
*
25e
api wisokias uoujena.
darbi,
jagu pirks ant kart ui
Konia
in
kojas
buezuoje.
•
rUIKU
K
ATALOGA
kokio
da
LletuvHzkam
lležuvlje
oe«lranda
o
kuriame
ira
wiakaa
apra
i
"^BEUŽMOKAMAS ŽIEDAS 2 Meluilna, pujk<
driaus, kuris akia žiurėjo in pieno, o parneszus maista apru
i azir* anie kožna tawora, o kas pirks, tas neeigraudina o gaus gereenl tawowa negu pas kitus.
1 kelis desetkus.
UtorŲe.............................................................. Wc
Kningos pul
O ka api tikibe, neira ka
y
Raszikite
groma'as
lietuwiazkal
ant
Bzltoklo
adreso:
Dalaiko žodi.
PBYS ISTORIJOS apie 1. Gurdra Piemene!!. — liūdna regikla ir in darinis se pino juomi szeimina.
Waikai
saKiti,
f Jos. MATUTIS, » 112 Grand St. » BROOKLYN, N. Y. i kos druezei apdaritos o tosio®
2- Apaaklmae peno žalnieraue. Ir 1 Užmarinta
Mergina, Labai puiki ekaitima ... 25c. sers, stengdamasis nuduot mie
— Del ko tu Spiritauske
ira Didiejei Szaltinei, Senas i
pawalge iszbegiojo wisai nesi
Ir api tai užsiimti.
FBI ISTORIJOS apie 1. Antanas Žalnlerus Ir L
Naujas aukso altorius, Szalti
kaip geri arielka, wisada užsi
Urvas Razbalninko......................................25c. ganti, idant nebūt paszauktu
rūpindami
motina.
Tik
wiena
Jagu
tamsunai
wisame,
BWI ISTORIJOS apie l.Anlola Diewo ir 2 Se.naa
nelis, Balsas Balandėlis, Kan
merki?
Klaatorls. (Juokingas Apraszlmas)
• 25c. darban.
Mariuką jos neapleisdinejo.
Tai tamsus ir tikėjime.
BĘIS ISTORIJOS apie 1. Žmogus sudilę o Dlawas
tiezkos,
Aniolas Sargas, Ma
—
Ba
mat
sawo
bobai
Waldo, 2. Du kart žudinta, 3. Rastlnukae arba
priNelaiminga mergaite wiena
Uszstojus wakarui in stuba
Bažniczes del ko stato?
□agrada telelnsynmo...................................
KAZUN'O TRAJANKA žas Altorėlis.
žadėjau
jog
ir
stikleli
ne
VKNKIOS ISTORIJOS apie L Tris Obuolue. i beweik per isztisa nakti nesudiriwalo rastis kiekvienoj
Grigienės pradėjo rinktis kaiTT-gi priesz kitus pasistato!
Sotere nužudinta Ir jaunikaiti joeoe wira. 3.
Lenkiszkos■tuwlszkoi ezeimlnoj del
uredlna Ali ir Bederl Ha-eana, 4. Szeporiaus
Ereito pareikalavimo laiSultono. 5. Užkerėto Arklį......................... 25c merke akiu besirūpindama mo minkos, dažinojusias apie liga
Pasirodo priesz kitus kata stelesiu.
Dunina, - Ogrod wielki,
-ligos. KAZUNOTRA•Bis ISTORIJOS apie L Ganema eunu Abu Ebu, tina ir waiku.
JANKA ira sudėto dabai
likus,
2. Kunlngaikezil Zima Alaanama Ir karalu, 3.
Grigienės; ėjo aplankit ligone
popieriniam baksnklje gej Wianek, - Poradnik Ducliow
Ne
žinos.
Mieganti pabudusi....................................... 25c
1^
kazusas
tono kolerio ir pirkdami
Ant ritojaus anksti wel Nas o kožna turėjo pranasziste apie Nes toji katalikiste atlikus!
- wydani
nuo sztorninka visada® ny, - Gios Serca,
FUNKIOS ISTORIJOS ape l.Sidl Numana. 2Kadzl
reikalauk KAZUSO TRA
Ha-ano. 3.Dwi wlreene® eeeere kurios užu idejo
Wienoja apsigardoja, likosi
J \NKOS.
Jeigu negalit mniejsze. Gios serca, wydani
jaunei eeeerei. i Heleri tr patoga Persalte ir 5. tazija atėjo.
Kur
Lietuwiu
geri
darbai?
amžinasti.
gaut pas savo sztorninka
apie Stebuklinga Lampa.............................. 25c
paszauktas daktaras pas mišių
mano Trajankoe, tai prt- większe, W Krzyžu zbawie
BSWM0S ISTORIJOS ape LKodada Ir jo brolus,
Ineidama in stuba ir iszwi
eiunsk money order ųpt
—- Teip tikrai, kaip amžina Kam tikia Lietuwiu waikai? ke sztorninkienia, o kada ap
L Karalaiti Dorlabaro, 3. Kalifa Haruna Alra
55c. o bns prisiunsta per nie, — Droga do Nieba, Anio
arida. 4 Neregi Baba Abdalu, 5. Sldi Numana. dus Grigiene gulinezia lowoj
Ar tiejei waikai tewus sepaczta in trumpa laika.
atsilsi Jurgiene - kalbėjo wie
E^dz llasano, 7. Dvi vireenee sesers kurios
sirož, ir Žywot Pana Jezusa.
žiurėjo ligonia, sztorninkas
KAM SIRGlI GUMBU
taWidejo jaunei sese re i, Stebuklinga Lampa 35<
natweje priglaus?
sziltines paimta iszgastingai su na - apsirgo urnai ir nėra wi
SKAUDĖJIMU PO KR"
Weliname del pp. Perkup
TINĘ.
sai ko tikėtis kad ji iszliktu, Ar prigulinte wigada gaus ? praszo daktaro;
Dajgtaj del Kataliku: szuko:
arba panagioms llgoma ežiu o ir norime parduoti de
—
Mister
daktare,ar
ne
pael
jau jos wiena koja grabe....
kada KAZUN'O GUMBO—
Bl; H
KRIŽEi.KJ pastatomi, juodi,
žalaU ta mu
O jes, ne wiena priglaudi,
KŪRA netik a p malsz i u štoko wietos.
— Del Diewo! kas jum ira
Žele............................................................... 50c
liga in trumpa laika.
— Taigi, kūma, o kas kal Iszwari, ne pawalgit nedawi! pintum kiek mano arklui, ne
Mes wisas lietuwiszkas knii
Kaaztuoje £1.00 su pirsuo
RAŽANOZEJ didėti 15 geltoni k u kinsj pailgi 75c teta ?
't
L
M.
KAZUSAS.
I
timu
per paczta ji 25 Ir
tas, kas kaltas, jei ne ta groni
žinau kas jam,jau treeze diena
40c
> mažesni 15 dailu juodi kuklnej
bus greit p risi n nata GUM gas nupirkome ir ti ktagalesi
Kaip tewelei užauginote,
balti kaulinėj 15 dalu vertinoj
Negawo, wienog, jokio atsa ežia ja waro isz szio swieto ? BO—KŪRA susideda 1*1
iJ
an wjs srerc.
nesmagauja.
pigiau parduoti
negi
dvieju preparatu bonknter me
■tambus ant drato 5 dalia
. .
.
Newet poteriaus ne iszmoki
vaisto t r tablets Gumbo—
kimodigone neturėjo pajiegu pritarė antra.
Kuklnej ant plieninio drato 5 dalia
•
Prusu partraukiDeti o i
Kuya No. 1 tai ir labai g» usz
Dr.-Asz
ne
esmių
weterinote,
balti—Kaulinėj ant sidabrinio drato 5 dal.
ri
maistai
Moterimis
pc
— E, groniezia, ne gronipalagu, nee skaudejima notia kiek tai ira ergeliu gab
50c kalbėt ir net atmenumo jokio
pamatinėj ant sidabrinio drato
.
norius (no giwulu daktaras).Tai ir tokia nauda turite!
greit apetabdo. su prisur
ICc. neturėjo.
Įtik linukąj raudoni del wajku
.
.
Net po keliu walan ežia - kas nuo Diewo skirta,
tant isz užrubežea.
timu per paczta kasztoo?
Ant
senatwes
raudosite,
Tiktai
žmonis
gidau.
£ritenl kukiaej 5 dalis
.
,
:ik 75e U'KE'S RL’El’MATIC CI’RE. Szitas preperatas Ira isz banditai ir daug žmonių Ir* tai
tai
žmogus
neiszsisaugos.
To
abrozele} in knlngaa du uaz
.
du, kada Nastazija pasirūpinus
'
-i'!
“
’
lig
e
-Irrimo
REUMATIZMU.
l'ztflErfnn.
kad
szltas
p
re
n
a
ra'a-*
pra-zalius
REl*MAT.Z
Prie bažnieziu giedosite,
Szt.- Bene arklis žinos?...
MA ' art -jent per atsakanti laika, jeigu bus vartojama vikiu su EXPELLEH LINIMENT praszs
kia jau priežastis jos mirties,
Lenkiszkos kningos.
Ji.Ui_- ligas. I*ris;unsk Money Order ant $1 50 u Bus prisiunsta In trumpa taika per paczta.
pieno ir duonos atnesze ir pa jug be “priezinios smerties nė
Tik ar giedoti mokėsite.
4TW0T ZBAWICIELA ŠWIATA Pana nanaegt
L. AI. KAZU-VS. Cor. Main A Oak Sirs. SHENANDOAH. PA.
Pamatieite, jog už metu kėlu,
walgidino, ligone sustiprėjus ra.”
Geras wiras.
PORT WASHINGTON, W1S.
Priwis daug ubagu,
»AKBT UTEMTJ.............................................. IK ir atgawus atmenuma pradėjo
•BRirsX UZBJGA DEL LIETLW1U IR D
— Tas teisibe, Jon'ene pri Ba kas dabar wiska pragėrė,
Pati:- Jau treeze adina po
■BALTIN ELIS................................................... ?*«<
LEMTU.
UŽLAIKO GERUS GERLMUSAH
SU
DR.
BRUNDZOS
GIDUOLEMS
silpnu balsu apsakinetjai sa tarė kita.
BALSAS BALANDĖLĖS, — arba mažaa aauttlnla,
fL ABI BEKELE IR CIGARUS. ATUUTl
Tasai ant senatwes aszaras gaidžiu, o tu tik dabar sugrįž
pujkej ap Aar I to au apkal. kumpąją Ir kaboto wo
atsitikimus, persiskirus ir
Iszsigide
lOOtukstancziu
ligoniu
no
wisokiu
ligu
gere.
...................................................................... ............
ti namon l
teipos-gi ir plaukus ataugino
:
:
:
:
~,xoA
*“arrfWgronitANTICZKA
...
.78* iszkrikus kontrabandnesziam
Waikai ne duos, .
— Ba mat, duszele ne norė
WblSto tUFNOBTUI SU Š10 abrasetn. . 1U
pawieniu,
wisi
■
— Parpuoliau-i»”^i^\;4"
No szmotelo duonos!
uATUUk w muUUiwie call! Kalųžka do nabojau del tawes pirmutinio mie
Mirai tolowalk kodelelny aa caiy jog
Ne priglaudos, 1
ažū u8,kime
Paraszimas-gromatns nekasztuoia nieko
loiaiiš’ bos.’
ge pertraukti.
Ant
wisados.
i
j<ad kada perszokįuęj5'į^’r ma
Wisokiu gausit p
Jaąu plaukai slenka ir randasi pleiskeniu tai ira ženklu jog
Teip, kokia sėkla sejete,
pned i po spcwledsl, do naJAnlgusego Sukr*- ne maskSksSTjog perwere ma
galiva pasitiks plika už kėlu menesiu jagu nesigidjusi.
Toki waisi rinksite,
Dūmojimai merginos.
ne bagnietu-bet jis nubėgo to
-------- TKIPO5-GI--------Kaip waikus užauginsite,
— Edunkier, jau norecze
Kocheii. • Mkons kapocln6w pnetoiony 5 nleAuksinio ir Sidabriniu Ztegorelin*
liaus. Pawojus liepe gelbėtis
Tokia ir nauda turėsite.
jmlecki-co tu* Jętyk ojcsbty prxet.
.
75c.
ne atbutinai szi rudeni iszteke
318—3rd Ąvepue
Lencugeliu ir wisokiu kompasu.
pasikėliau ir sukniubus nėriau
7 Sc.
Puse bloko žemiau no Pittuburglnlo Paczto.
ti, o tai del to jog labai nuo
Skripku, Armonikų, Trubu, Clarneti
in rugius. Susipainiojus ko
Ne diwai, jagu Lietuwei iž- bodus giwenimas, tolaus:-esir kitokiu grajinama instrumentus.
PITTSBURG, PA.
rOt.nycb nuhoieAVv uvlty. Mnlejniy. . 65e.
jom
griuwau
wel
ir
nieko
jau
*> 41) D EX DUCHOWNX uvienijųcj naukl, moTieje ka perka pas mane žiedus, ta
sižada sawo paeites,
Didžiau?* Lletnwiszka krautuve w(eoklu gerh
miu
akiwa
kaip
bus
apsiwedu
•llivy f plęant.
mu savienituoee Walatijuoee
tlk naudojr
nežinau kas buwo tada. Neat muwarda ir prawarde indeda dikai.
fBZTjnŽ K16LESTW0 TWOJK.
85c.
nefabzawotus. nee czi?’4®#iu? ir arieJAar
O
ir
prawardes.
sei, o da tolaus: kad apsiwire
R KKZTŽr ZBAWIEME.
.
60c. menu kas darėsi, nieko nejau- ta-« »i ne galėjo atsigirt juju o geria use miera ii
pataruawima tik pas mu pwo.
Jagu prawardes ižsižada,
feLOGOSLAWMY .FANU,
toe.
wns giwenti saw pasikirnm no
cziau,
ne
maeziau-turbut
užmi
»LO$ SERCA.
.
.
•
60<«
MUSO PREKES:
Tai waikine ir tikėjimą su- wiro.
60c.
UIlOtSTROŽ.
raudona Arielka___ už galonu____ „.£2,00
50c. gau.. .Kada atidariau akis jau Gera
WA DO NIEPL.
. mina.
Gera balta Arielka.....................“
. .
2,00
TTMRKK
40c. buwo szwiesu.... Tiku aplink, Geriause Kurin- Arielka
“__________ 2,50
Asz del tokiu duosiu rodą,
Geriause Baito Arielka___
New
England
Kum
............
------8.W
tik ,warpos sznabždejo migdi- JamHka Kum....... ........ ........
Pas daktara.
Katrie permaino prawarde
_____ 2.50
l'uogine Arielka...................
... 2 ir 3.00
damos....
— Na kaip ta wo mote re?
ir warda,
A L—-tas (smague gėrimas),
_____ 2,00
_____ 2 JO
Atsipeikėjus, matidama prie Czi-tas epiritas.. ___ ____ _
Kad sprandą saw nusisukto,
_____ iJJO
— Butu geriau tiktai nuola
-------- PAS -------sawes sawospirita, paėmiau ji, Uhiu w iuas.......
AVeida in uszpakali užsuktu! tos ijei galwa skauda.
sUwiene_..
-•6)1. Bekerewieziu^ pasikėliau ir nuėjau laukais, at Puiki
Tada kožnas pažis,
Pujki Terkeiica.
— O ar sunaudojo tosius
Sliwiet..........................
__
810 W.Center St. Mahanoy City sigerus wandenio isz grabes.-Il Geriauee
Jog tai sziksznotsparnis.
Ko-olisz (smagus gėrimas)...... “------------------ &,0t
Koetopcztn (saldus genmas)„ “___________ 3,11
proszkelus!
Jagu
nori
būti
tokis
balwo8zwiežes alus ir gera arielka, gai ėjau, nes žingsnis buwo
RASZIKITE PO PREKES
— Wisus suwuosti, net ijos
nas,
tai wieta sena,
sunku padarit.... Daejau giria UŽKALBINIMUS ANT £10 IR DAUGIAU AF
os
uosius kaip triuba sutino.
Tegul
nosi
ir
ausis
nupjau
omą del wisu #ana.
MOKAME UŽ EKSPBESA VALSTIJOSE
puoliau ant kelio ir sakiau,
je, o bus amerikonas!
PKNNSTLVAN1A, OHIO IR WEST
HIRDŽ1MJ0J.
jog ten bus mano mirimo wie
Tiek to, tokiu kwailn ira
PrtoluMime dikai >l enncAeliue ankalaiu dalgt
Klebonijoj’a.
del wlau o kurie parsldaada uo 10c. Po pardav
ADRKAWOKITE SZITEIP
nedaug,
PUIKIAUSE UŽEJGA ta.... Rado mane girininkas-ne
moi pririnnsk mam už daigina $8 to o men nr
eiunelm taw tnojaca wiena isz ezitu puikiu A
—
Na
ka,
Jural,
dwi
nede
Su
tokeis
kwaileis
szelauk!
wanu DIKAI 1) Hamilton karabinu E kalita
žinau kaip nuganeo ba sawo STEFAN ROVNIANEK,
Tegul kukalei tarp Lietu- lopos kaip paezia pakawojei o
Pnnerume jumis kad pas mus galima gaut visokiu vaistu, kokiu tik žmones refkalaujB
gulėjau ten diena-pajiegos lig 318 3-rd Avė. Pittjburj, Pa
ke Armonika. 8) Paa uk-nota ehmlnl xfegoid
wiu ne buna
musu giduolee gutolsit-.s
garsiu Authorin Receptus, (daugumas svetimtevestą
7) H tuatno pelių ir wide Iru 8) Toilet rata, 1
jau atneszi ant užsaku ?
Piningai turi but ateiuosti
uAkalbinlmu kurioe
sugrižo nusprendžiau eit ną galite
girdamiesi
su sawo vaistais nepadaro Jas laimingais)
Jagu no mus nepagelbsta pirma
Auksini žiedą, 10) Britwa Us puikia r. aln nlleai
Eina ant sausu balu ir suwis
prisiunst per Money Order, Ekepreee arb.
11) Gera peili. Li t Paauksuota mnteriurka
karta, ta.
«lanczlame antru kartu JDIKAL TAimes kad garbus LletowH
iiz—1141 eonu m., uuni cm. m.
Regisi rawotoje G romą toje.
— Kad jegamastie daug tu
daga ant Kaklo. 13) Auksini krUelL 14) Sld®
mon, idant mirt ant sawo mesz
pražūna.
ant kožno paraus rimo peš mus, o mes suteiksime rodą wieame prieteliaak* Ir idsadoa
trtne brov-.ieta- Wid daigtal ira Iz gero maut
Wl«*da ezaltu Ir m
SU KOŽNU UŽKALBINIMU ANT felO DUODAMI
dikal. Adresavo kite ezlteip:
Joto. Tikimės Jog ir ant ilgiaus pasiil talt agraia*
gardi nrietkele. Ui
lu, sawo lizde.-Dawiau kworKaip dawadni wirai pasiliks, riu bulwiu, tai ne bus kam su
Kitu wlecn pribuvę
ms
h
n
Drs.
J.
M.
Brundza
Co.
New
York
&
Brooklyn,
Tai del wisu tautu patiks. esti.
ta spirito, su likusiu let-nelet
Pulke Dowana.
Materel owlpil

E-* Naujės *' ~ \
atalogas KniguJ;

Per Dvideszimts Metu

b

ASZ ISZ0YOAO KUR Km NEGALI.

E.C. Collins, President, N.Y. Medical Institute, 140 W.34-th St. New Yort,lY.

do

bu

A. DRANGINE

STEFAN ROVNIANEK

1 MILLER. 113 W. Cente

Lžei<ra del Maineru.

d

SZ171E PW DAIGIAI SR E SU

bu

įstosi

ts Metu I K

: ligas su didžiausia
imo yra ta, kad aš
ŠTAI YRA IŠBANdS Aš pažįstu ligas
ažista savo abėcėlė,

I
1
Į

pasekmingo gyi siūlyti tau, kuris I

ipturejo tūkstančiai
i mokintojas. Mapejimo, bandymo
i aš galiu padarytaip reikia.

■GALI.

Netoli Macejowicu Košei usz augszeziau leke ir piszkejo
atgal kuningaikszczio PoniaSandara Lietuwiu Ka
ka
liepdamas jenerolui Ponine trukstantie szrapneliai, kurie
towskio, prisijungė prie kon
KANTORAS
taliku Amerikoje.
federatu Targowicos, diena 24 kiui užatakuct su tokia pat pa labiausiai neapkeneziami per
jiega kariumoue Ferseno iszsi Žalnierius. Ne gal jie niekaip
Liepos 1792 mete.
Asekurawoj© giwasti ant $250,oo ui
Priesz 25 metus A. W. Co., garsino juog 350,000
Baisus tai buwo smogis tau rinko sawo atakui frontą kor apsiprast su ju piszkejimais,
25c. mėnesines mokesties ir ant $5(X?
wieados persigasta griuwa, o
Waltham laikrodžiu randasi kiszeniuose žmonių;
tai ir Tewinei, jeigu pats ka puso maskaliu.
už 50c. Apart to duoda pagelba ar
D.
T.
BOCZKAUSKAS.
daugelis
ir
jau
nepasikelia,
ka
ba pilnai iszmoka posmertine sužej'aralius tapo iszgama ir wiliu
Diena 10 Spaliu menesio 17
sziandien mitymi Waltham laikrodžiai yra vartoja
tiems
ir sunkiose ligose. Teipos-gi
520 & 522 W. SOUTH AL.
MAHANOY CITY, PA.
da
tas
nelabas
ermis
ties
galTewines. Tas buwo priežastim 94 metu auszt-int dienai prasi
Sandara ira wietini Lietuwiazka orga
mi po visa svietą.
TURI SUSINESZIMA SU WISAIS EUROPINEIS BANKAIS. WISI JAU
nizacijų kuri asekurawoje waikus ant
jog armija karalistes likosi isz dėjo baisi kowa ant lauku ties wa apsireiszkia ir urnai spjo
IRA PERSITIKRINI A JOG SIUNST1 PININGAI PER MUSO TARPI$30. posmertines- Norintieje pri®wes isz kamuolio balto debe
ginkluota, o kuningaiksztis Po Macejowicom.
Knyga su paveikslais po rardu*. „ The Perfected American
N1NKISTA GREICZIAUSE NUEJNA SZ1MTAI TUKSTANCZIU ISZ
raszit prie Sandaros Lietuwiu Katali
W1SU SZALIU AMERIKOS PER MUSO RANKAS SIUNCZESI KAS
niatowskis ir jenerolas Koscius
Watch” talpinanti lingeidilus paaiszkinimus apie laikrodžius
Karpusas Ferseno triskart sėlio iszkisza ugninius gielno
ku Amerikoje raszikit pas sekretorir
METAS
IN
EUROPA,
LIETUAVA,
PRUSUS,
BOSIJĘ,
AUSTRIJE,
ADDESAI SA.1DAR0S WIDIAUSIBEV,
ka priwersti buwo pabėgt in buwo didesnis, negu kariauna nius, beria kaip žirniasi kul
bus prisiųsta dykai.
LENKIJE, ITALIJE IR IN WISAS KITAS MTESZPATITAS.
Prezidentas: W. KadžSas,
kom.
2B11 Carson St. ss. Htlsburg, Pa
užrubeži.
Maskolijos
cariene
Kosciuszkos,
kurios
buwo
6
American Waltham Watch Cot
Wochner,
įž^Ne Wieno Piningai da ne Prapuolė. Ka.*derius: W. B. 1306
Atsimenu, kada mes besiCarson St. llUsburg, l’a<
Katarina susitartus su Prusu tukstaneziai, Kuomet priesziWaltham^ Mass.
Sekrrloriue: J. Mnrauckas,
2135 Sarah St. Pittsburg, Pa
karalumi Fnderiku, tuo pa ninkas turejo 16,000 wiru ge traukėme ir baterija, musu per
A. Paulukewicze,
maine pozicija, kulkos szrapVice P
■ P. Trnskauckass,
ežiu despotu,budeliu,kūno sto rai iszsilawinueiu karese.
J. Maraz&s ir J. Lipko.
neliu
ant
wandenio
dare
bur

Paskutinei
du
ira
podraug ir apekunala kuo*
wila dabartinis Wokietijos cie
Kosciuszka su sawo kariau
Dwiteiszkaa wadowas: Kun. J. Sutkaitl*.
eorius Wilhelmas U ra dowa- na didwiriszkai kowojo ir, ne bulus kaip smarkus ledai ar
Du-Kart Nedelinia
WIUZMIMAJ JZAKU SANDAROS L L A.
WIENATINIS L1ETUW1SKAS
noja Amerikos Suwienitu Stei ra abejones, kad, jeigu Poniu lietus, o atbalsis ju panaszus £
Szaka Pitteburge
Ant. Paulukewicze,
aikrasztiB
Trumpas Paminėjimas isz jo
2530 Larkins Al. Pittsburg,
£
buwo
in
atbalsius
kruszos
ka
tu respublikai,
paėmė dali kas butu m laika pribuwes, ar
Ezaka Homestead, P*.
Itev. S. J. Czepanairia
Giwenimo.
307—ith Ave. Homestead, T
%
Lietuwos, Ukrajina ir Woli- ba wienlaikiai su Kosciuszka pojanezios jewus ant lauko.
Szaka Hazleton, Fa.
Re v. J. V. Kudirka,
E d na rdedam. Fa
Sztai guli lontai (knatai)
(Tasa)
niu o Frederikas wiltwilis, pae uezatakawes maskolius perga
Szaka Cleveland, Ohio
J. Witkauckaa,
561 Hamilton st. Cleveland^
W. RAŽUKA, 7 Washington St. NEW YORK.
Tokios nuomones buwo a- me Didžlenkija beweik iki le butu mus pusėj. Nelaime! nuo bombų, sztai kaipi ant kie
Szaka Makhy, Pa.
John Zmerekl,
TAGU wažnojete In Ir isz Amerlko in Lietuwa taj gulima gaut lajuraki-nes pigiau
Bernice, Fh
J kajp kitur lr wja i anklnlus rejkalus atlikt, taj wInada nuslduoklt pas mane, ha
part Kosciuškos ir kiti tūli pa Warszawui. Buwo tai antras Poninskis, nors buwo teip arti mo puodžiaus guli kruwos su
pigiau ka<p wteam New York'e užlaikiau gėrimus puikios Ir wal/lus sa nakwla*.
Beak* Waterbury, Quan.
B. BruAewlcziu^
niekur teįp plgei ne gausit O po daug kuri* norite .važiuot be mokėjimo piningu nž
Wb'Bank sL WaflfrbtuX
trukusiu
bombų.
Kiek
gi
ju
triotai; o kad gailaus seimas Lenkijos karalistes padalini- uuo maskolių, kad girdėjo rakelone taj asi dastatau už darbininkus ant ezlpn dlkaj. Telpo-gl laz mano afflao
galima gaude darbus in wleta o Ir rodą# galima gaude visokiuose reikaluose.
mesta ant to sklipelio žemes
Tfcmikįte mano adresą H otelis randasi erti Castle Gardės — a«nant pas mane — jei
suszauktas 1788 mete in War- ,mas.muojimus
kanuoliu
jwbuwo
kohe angawikas norėt* weetie kitur taj ne ejkit igi mane daelgaūalt.
fnejna ku Utarnink* ir Felnicae. 4
szrawa teipgi pripaž no ta nuo
Su guodone WINCAS HAŽUKAS.
d
Ta piktadariet^ wieszpatis- ant muszio lauko 4 ac^-jia po kiekgi j u iszleista isz nasrų ka
PRENUMERATA KASZTUOJE: t
mone-usz iszgąninga po ilgu cziu
,
papildinta ant respubli piėt, kada muszis jau pjsibai nuoliu ant nepneteliaus!
A^MER 1KB:
1 apswarstimu ir
Iriuosiu wis pirmin. Ma
apkalbėjimu kos wienog neužgesino wilties ge, nes w-adas pažeistas*jau bu
Ant cielo meto....?............... I
no
ezunezuzas eina žinginia.daliko
diena
3
Gegužes
1791
i
tautoje
ir
neintrenke
jos
in
gil
wo
rankose
maskolių
o
liku
Ant i>u*s metu................................. $1.25 .
Ant kelwerczio mfo....................... 65c.W mete užgire lazduota konstitu mias nusiminimo, desperacijos
ežiai jo kariaunos mire didwi Umai pradėjo nerimt; pastate
SALUNAS ir BUCZERNE
j sielwarto. Wisos tautos wi riszka mirtin besiginant nuo ausis, pasziausze karczius ir
IN ElliOPA:
J cija suliginejanczia pagal tie- ir
Delko kenezet?
ASHLEY, PA.
In Angliję ir ^cotl&ndn............ 15 8ML * sas kliasas žmonių.
susznarpes
pasitraukė
in
szali.
,
sos
Lenkijos
ir
Lietuwos
žmo

J ago galit skandantl dantį įža
neprietelio.
In Prutua....................................... 15 Mar 4
dini arba ji Užtraukt be ekaudulo
Nebuwc, wienog, abejones ,nių akis atsikreipė dabar lin Sunkiai pažeistas Tadas
Užgawan pentinu, patrau
ntwiduodaml
in
•Nedelmis rasztas po wardaj
jog tos konstitucijos nikes kui
]
sawo wilties žwaigždes, Kosciuszka likosi nugabentas kęs pawadžias kamanu-szoko
♦
PENN
DENTAL
‘‘linksma waijlnda**
Į gint nuo kaiminu, o ipatingai Tado
'
Koscziuszkos ipatoje in Petersbuga, kur carica K a priszakin, bet aplenkė krūmą
l'uikiii'.isc
užcjga
del
Lietmvin
1
*
PARLORS
AM ERIKE:
'
nuo smarkiausiai besiprieszi- spindanczios. Tauta tikėjo, tarina II drauge su kitais afi prie kelio.
Kur jum? dantį laztrauka be skatiSHctiiigiauses priėmimas. Alus. ♦X dulo
pagal naujausia lezradlma Ir
Kasztnoje ant mete ........................ $1.25 ’
nanczios jai Maskolijos. Už- jog tas did wins apsidengęs gar cierais-wergais kalejiman užKasgi ežia ? Krūmas kaip ir
spasaba traokimo dan tn.
In Eoruua—Angliję. ................ 7 ah. | i
Arielkelc
ir
cigarai
kanogeriaus
’
?
DIRBU
NAUJUS DANTIS IR
lx> Prw>u»........................................... 7 M r.
girta tad padidint kariumene bes
]
spinduliais ant abieju pus- d aje.
kožnas;sriowena ten kokias tai
o mesute nuolatos szwieze ir gar
0
DATAJKAU.
<
Km učsinuizo Saule ir Linksma i ir paszaukta wisus alicierius, skricziu
žemes wis iszkowos jai
upelukas, tikai kliuksėdamas
di. Wisi pas sawo tantieczius,
Waj akla ir pilnai uiaimoka:
«
kurie swetimose armijos tar laiswe
]
ir numes sunku junga
Gal niekados negalima bus daugiau nieko! Aha, ira! .. Isz
Kouewku Broliu* | J)R. J. W. SELTZER,
.$3 00 •
nawo. Tada Kosciuszka spe- nuo
,
* 103 W ĖST CENTRE Str, MAHANOT C1TT. ♦
sprando.
patirt
to, kas ir kaip Kosciusz uszkrumio matomas kas toks
Anglijo.
19 Sh I
Ant rlr«uū< Jlagenboeb • aptfekoa.
X
cialiszku užgirimu. seimas usz
Paklusnas norams tautos ka paėmė m maskliszka nelais juoduoja. Ziurau temingai.Didziause Lietuwiszka Agentūra
Priek tam pilnai užsimu- ' prasze, idant priimtu tarnista Kosciuszka' sugrįžo isz užrube we.
Tei| tai czebatai kniupszczio
keja sknititojei, kas me ,, respublikos kariumenej kaipo žes
■ in Tewine ir sudejes wiePagal žmonių padawimo gulinezio žmogaus, kurio kuna
tas apiaiko dowana puiku i jenerolas.
Csziai prisiega Kriokawoj ant Kosciuszka buwo paimtas in slepia krūmas....
kalendori.
Kosciuszka jau prasigarse- rinkos
,
24 Kowo 1794 mete, newale netoli kaimo Krenpa,
Supratau.... Zalnieris geria
IR KANTORAS BANKINIS.
jes sawo prakilniais nuweiki- kaipo augszcziausias wadas, gulinezio pusią milios kelio at wandeni, wandeni bjauru, be
RYNKEVVICZIAUS
mais Amerikoje, labai norin- ,pradėjo kare del iszkowojimo stūmė nuo Podzamczo, kelis sisunkianti isz bilų ir klauu W.
Andriaus Lakicko.
gai nominacija priėmė ir tuoj laiswes
i
215 W. Centre Str. Mahanoy City, Pa.
respublikai, susidedan szimtus žingsniu nuo kelio klo kruwinu. ..Neiszniintingas žmo
530 W. Mahanoy St.
nusidawe in Ukraina, idant ežiai
,
isz trijų tautu, del iszko nije užaugusiam retai med gus Ronite! , bejotinai, raiwiMAHANOY CITY, :
: PA.
apimt wadowiste ant parves wojimo laiswes ir ligibes wi- žiais.
Parduoda Szipkortes
sis isz skausmo ir eis in lazarie
Užlaiko wisokiu szwiežos ir
tos jam diwizijas lenkiszkos siem
,
ant wisokiu laj
jos giįventojam.
Frsenas sawo raporte paži ta, o isz ten gal but in ana
rukintos mėsos ir deszros.
wu, drticziaukariume nes.
Praspindo respublikai die mejo kaipo ūszsipelnusius aut swieta.
siu
ir
geriausiu
Parduoda
pigiau negu kiti.
Laukiame kare netrukus nos pilnos garbes.
— Hei broli - szaukiu - ne
nagrados usz paemima KosSiuncze
pinin

uszsidege.
Diena 4 Balandžio 1 794 me ciuszkos in newale tris masko geik wandens, atsitraukk nuo
gus in wisas
Maskolijos caricai K atariu ai to Kosciuszka prie Raclawicu liszkus Žalnierius: Fisdora Li jo. Tai maras!...
llei Lietuwei^>
dalis swieto
U pasikeke užbaigt kare su su sawo kariauna “Kosinieru” senko, isz Kharkowsko pulko
Bet kur tau! Zalnieris prisigrej’eziause
Turkija ir padarit sau naudin sumusze maskolius, pražilu lengwu joeziu, Wladimjera sziulpe prie drumsto smirdan„
r..____
Ižduoda dosrewferene de
ir pigiause.
PETRA BUBNĮ,
tuju
ka
nori
sawo
o&’i Lietuwdje kam py
ga sutaiką. Kariumene mas sius karese.
Smarodzki isz pulko jegpj. Eli ežio upeluko ir ne nekrust!
US
X. 4-th St. Cor, Berry St.
westie, o wiskas dirbasi kanotejsingiause
koliu nuo lauko kares tiesiog
Gandas apie pergale su žai sabetgradzku joeziu ir Pono- Stebėtinai ne nekrusteleja! Ir
BROOKLYN, K Y.
s<Del Draugls
pristato pujke Uutls Pulkui. ArtoiM, Ger*.
KwepenM
SERGANTIEMS ėjo in Lenkije del pnwertimo bo smarkumu aplėkė Lenkija marawa isz Akbtirsko pulko, uszkulniai stirantie angsztin
• AUll*Bkf*+re o
*• 6X1BFA8, JUOSTAB, KKPLBFS KAŠUBAI,
Gvarantuolame pilna iszgydyma.
respublikos prie pasidawimo ir Lietuwa, pripildė duszias kaipo ir du kazokus isz jo kon nepasijudina.
PssekmiDziansiai pydau visokias paslėptas
| maskoliszkai ^valdžiai. Mas nusiminusiu nauja wiltim ir pa
ir pavirszines ligas, kaip antai ligas sziruies.
Kasgi ira? Gal jau apalpo Biuzikite : pas mane : o aplajkisit : pi ei ei: kas ka . k&sztaole
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos skaudetamus.
wojaus: Fieodara Teplina ir
silpna atminti, avasiszka nusilpimą, lytiszkas
kolijai uždėt junga ant respub ragino prie kowos. Pasikėlė Mikolai Losieva. Bet raporte nuo tos truciznos. Nulipau
silpnybes, szleivuma, sutinimą, veži, blykszle
pas moteris, kraujavima ir U., nervu liga*, po
likos nebuwo sunku, kadangi Warszawas ir Wilnius, o Kos- apart paminėjimo, jog paėmė nuo arklio, paemian ji usz
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tL
Praszalinu gutaba. gydau gimdymo’ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nervuzkaš ligas gydau
Prusu Karalius Frideiikas- cizszka su kariumenia uuejo wada Kosciuszka knntat jam' musztuku ir wedu...Czunczu■u pagelba geriausiu elektnszku prietaisu.
Lietuwiszkas Salupa?
Wilhelmas pertrauke sandaros gelbet Warszawa nuo sujung
zas nenor eit, sznarpia ir werInytlszlm daliu litras
pažeistam
nuo
arklio,
nieko
isz gydą u per keletą dienti. kraujo u±Anu^ewicziau?,
sanriszius su Lekijos karalis tu netikėtinai armijų Maskoli
žesi man isz ranku. Prisilenkiu
nuodyjimus. odos ligas, semens bėgimą, žaiz
aiszkesnio neapmineta.
das gerkle) ir burnoj, noayj. akyse ir ausyse,
tia,
o
tarpe
magnatu
respubli

netekimą vyriškumo, lycziu nusilpnėjimą ir tL
400 W. CEHTRE 5TR.
žiurau....
jos ir Prusu.
(Tolaus bus.)
gydau kuopasekmingiausiai ir gvaraniUojti Pilna isijydytna.
Chrokos nemažai atsirado judoizin,
Ar tai jau lawonas?
Apgulė Warszawa 50 tukshlaxkos ligos yra mano specieMahanoy
City, + Penn’a.
llszktimh. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
kurie labiau brangindama sa taneziu maskolių ir prusu po
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir jo iszgyTaip, tai negiwelis. Szian
dymas— tai yra mano prideryste.
wo asabiszka laba, negu laba wadowistia paties karaliaus
dien kariumene uuejo toliaus
DR. LANDES
ir laiswe tautos padare tarpe Frideriko.
SzpitaHnis specialistas.
ji pamirszo, paliko...Kaip kri
140 E.2- ,ja aL, kampas Lexington tve.,
jsawes sanriszi po wardu kon
Korespondentas laikraszczio to po krumu, teip ir guli, o
NEW YORK.
Warszawas nufortifikuotas
federacija sutwerta būtent del
“Russkoje Slowo”, Niemiro- upelis plauja ir prausia jam
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, Neoelloms
pluiugu k p :• _«la.
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.
per Kosciuszka uepasidawineRO3ATIZNO. SKAPAM
apginimo bajoriszku tiesu war
wicz Danczenko, apraszo skaus weida mazgoja nuo galvos
Negalinti asabLszkai •tsilankyti. gali para
N’anjause iszrasfa
>IM, SKAUSMĄ EAtU.
škyti laiszka; būtinai reikalaujame padjento
jo
galingiems
prieszams,
nors
MKAMiO IB TBAlKIbO
lašiuke j imo.
žonu per Konstitucija 3 Mo
minga inspudi datirta ant lan kraujas kaipi norėdamas nuSzneku visokiose kalbose. Turiu praktika
kasdien,
tukstaneziai
bombų
ir
riSEMAUSES
Lebanon Bellevde Post Graduate University
jaus.
Judosziai
tie
susirinko
ko
kares,
sekaneziai:
dėie
Grcblr-watto
Plyaonth,
i * P*len£Wio* t*w
mazgot
žaizda,
ant
kurios
su

BospltaL Direktorius Mediciniszko Instituto.
granatu krito ant twirtines, be
roto* kart* Jag aerjri *dl
parubežiniam Ukrajinos mies
“Sziotnis dienomis priwers krekėjęs ir sukepęs kraujas
IVIDURIU,
KEPENIU
ABBA
KCAUJO
GROSERSZTORIS IR
weik kasdien atakawo masko
pirk Enitero No. 1 nrigelbrt kotnamo kart*.
teli]' Targawica, kur atliki
tas buwau grižt pats wienas waiszina minia žalswu mušiu
Duoda paranke lazgidimo Drugio, Prlepsolo ir
liai ir prusai fortus, o wienog
urfpo Jagn nori tikros trajnnkos
... S 1 L U X A S ...
« Geriause užeiga del y, nėjo sawo seimus ir santairiawi
kloniu, kur wakar atsibuwo keliancziu sau karaliszka puo
" Lietuviu ira pa?: : : » mus del prsgaKzinimo laiswes ju netik nesunaikino tacziaus kowa.
ta.
sustiprino; nes ugnije į rieszo
sawo Tewines.
Kalnai su smailom galwom
Pragaiszo be žinos”... Nieks
apginejai sutwirtinejo juos
rrirbrcweje Lenkiezkaj - LietuwL-zku waj^ta
Plymouth, Pa. aplinkoje A B Grob'ewrklv Ira
paauksuoti spinduliais nusileid jūomi nesirūpina, nes kareje
628 & 630 W. Centre St.
Kariumene,
tuomtarpu,
dar
oeeenej pribawiaa isz Lietnwoa aj-Urkoris kuria
26 Broad St. New Britain, Ct.
naujais pilimais. Warszawas
Džeme Idetuwiszka -kiru toj dirbi na ej. kr“jpdažianezios
saules.
Karszta
die
nebuwo atsakancziai suformuo menkai sustiprintas fortais į ra
nėra laiko misbt apie tokius
MAHAN0Y CITY, l’A.
mleri t-naj bu.-it užw>Minti tu<>m kad galejett
eu-I kalbeli Liet u v- Ir-zLaj.
Tajai rejkale r.«-uiKožnas datirs swetingo priėmimo, ba1 ta. Ukrajinoj buwo 20,000
na iszdžiowino balas ant kelio, mažmožius kaip giwastis žmo
tnlrszkite to. Apti»-k-»nu« A <• Groiewakte ta)
sidejus
karei,
buwo
jau
drūta
visada tari gerus gėrimus ir cigarus.
Teipos-gi siuncze piningas in wisasj wiru kariaunos, kada diena 16 twirtinia iki 6 dienai Rugsėjo, o wanduo grabese orą pripil (gaus.- Pražuwobe žinios!... Ir
dikalisako Uniwersitelo, iezrado tikra giduolr no
Girtibw o kuriuo? ira trip pamacaliwos kad In pa- mus o aplajkiai apraazlmna. Kada tualt*
de drėgnumu nelabai geru k,plau ' Tik teu‘?y..w:M?£r:,J7.»lije ten
dalis swieto ir parduoda szipkortesi Gegužes inejo in Ukrajina 64
fieriausi ir ezwležiau-°! taworaj del walgto
ant rumatizm.-. diegliu, tralaoe -kaudejlca arba
kada
karalius
Friderikas
nie

'J
Mikaj
vijoki
kwietln'-l
ir
ruginėj.
Mėsa
oecwejkue widcriue <aj nu.-a.-i.lk ant tokio
ant geriausiu laiwn in ir isz Lietuwos1 000 maskaliu. Kosciuszka su
cziam -Žole pageltusi, sz nabž toli tikiam kaime laukia jb «Kwleži* ir rakinta. Cnkro*. Kawv, trial*,
ALBERT G. RBUBLEV- >K1,
-'Turi atsakanti žmogų New Yorke
ko nelaimėdamas turėjo pasi
ir U- Ku prrka už plnlngna
kure apsvaigina proto, nusilpnina eueikata ir
ttl MAIN Strese
PLYMOUTH. PA.
danti
stowejo
nepasijuųlinti,
taisė
gera
plena
pergalėjimo
K*rinko%
. arielka gera jog po
Įcuris |>asilinka pasažierus ant dipu r
visokias nelaimes randa. Gfdimas ira nžguaranpargrįžtant
liudnastij
pagrimz
traukt, nuo 13 dienos Liepos
gnu daug plgUo. Aiue i.
inwla.
lita? arba piningai sugražinti, nes kaeztuoje suba jokio ergelio pastatu ant laiwo.
prieszo; iszpildžius energiszkai to pat meto žirniai susistiprino, kaipi bijodama, idant savjro ju dusi szeimina, žiruri iszmirku iž^eefanui tmogua bnna fwvejk*s'“i^'J ’
ma£a sopi* iszsigiūjzit. Teip«-gi turime
kad ?u mu.-u piduol*me tikrai also;*
: plena, prieszas netik butu pri- kad prieszai apgulantie pili dėjimu nepriwiliot ka^rszto šiom aszarose akimis moteriszprakti*
Xa
Mhos
09 eaiuos.
Fiiwoe- Suarik ome slinkimą i
NO $5 IGI $40
i
plaukai ant
<na-»*°
’o. ant wi*ados.
spindulio
saules,
iszketAęjus
v” tas pasitraukt, bet suteikir pleiskenae iaznatk.
p«u_.a
i«*
ke, žiuri in ta szali isz kur lau
persitikrino, jog ji nepaimama.
*.?
M?
HEfo.d'
an
rer.o.-A.jaVMį-j gidaolae no Dtu^io Mahrijue pUM * *»‘-| •T u
per diena nemažai nuo jo J bu kia jo, laukia ... Neprjauczia
t Apergale, didele pergale ant
adir.a*. leipp-i no we»1o papnezkae wisai pva^zaal
Dombrowskis beaiwejantis
na ir dauTibe kitu ligų, jai ta nepadaris ka rako
prieszo, bet wadas karimenes, beganczius szalin nuo Warsza- czewimu.
me tai dubetlaivaj piningus eugrazisim. .’ago jus
gal kad jos wiras maitintojas
apnwikal ne karta jau apgaw.y, tai ne mielinkite
kad ir mes tokeie eearu**. me- nwiunczeme ir ne
weliaus "prasigarsejes kuninMano
“
ezunezuzas
’
’
(arkjis
to
ezeiminos
guli
ežia
ant
mansiuiame per ekspresą giduolu. Nemielinkite kad
wo prusus iszwiste laiswes wemums mokėsite po kelis desetkus doleriu, kaip
gaiksztis Juozapas Poniatowskiu wardu pramintas) npelan džuriszku pustiniu,kad werkia
kokiam prigavikui užmokate ant Ekspreso, o
liawa ant wisos Didžlenkijos;
kaip ne pagialbsti tai nežino ka daritie tiek pi
ki nesuprato gerai Kosciuszcholiszkai lingawo sn galwa ant jo wien upelis ir prausia
ningu eudeia. Me? n it-dami tam mierluj užbėgt
Sierakowskis iszsiunstas su ka
...
. ..
.
.
prižadam duot RODĄ DIKAI kelp aisieaugot no
jam
weida
ir
mazgoja
kraujus.
Wiru
ir
Moterių.
nekuriu
Ilgu Mes esame S|^ciallst<j« Isz Karakos pieno ir wieton suwienit
dėlto idant nuwarit amam mu
....
. ! li*ucxians ant juso ožMansiao duosim grejta
riumenia" prieszais atitraukian
Mano specialiszku
ira Wl- atsaklma. Adreeawukite exiieip:
Sztai giwenimas žmogaus!
sawo pajiegas sureorganizowo,
siu ir wuodu inkiriai besisjprau
šokiu chroniszku ir priwatiszku ligų. Į
ti korpusą Suworowo nors ne
1
kcpnigsberg Specialists,
t. y. padalino in tiek daliu
pergalėjo, bet taip brangiai džianezin jam in akis, sznėrwes
Galiu j’us ižgiJint truiuĮtam laike,
kiek buwo punktu kuriuos rei
ir ausis, kaipi ir dėlto gįal, i
nes mano ilga praktika per 25 metus
Suworowui pardawe pergale,
kėjo ne būtinai gint. Augszr-I-P-A-NS
duoda man suprast kaip jus gidint.
kad Suworowas pawergtojas dant iszreikszt sawo besiįstebe
TOBLICzaITES, DAKTARAI PRIPAŽENSTA
cziausias wadas padaręs strajima,
matomai
negalėdamas
isz
Mano žinista ir manogiduoles greitai UŽ G-RRIAŪSK GIDUOLK DEL ŽMOGAUS.
Turku, turėjo susilaikit sawo
Ao» L-zca-tinlmo wtdnrio R I PA-Ji’S ira
atnesza jumis pagelba.
Ne ira tik 0>-riaue 5- už bsk-eli. Didele bankute
tegiszkas ir taktiszkas klaidas
•a-ztcoleNk ir
art “-l-o meto
marsze ir apsistot Podlesiuj,to riszt klausimo kas priwer|e ma
bandinimas.
Asz
jum
uitwirtinu
jog
priwerstas buwo prie besitrau
ne prie besibastimo tokiame
Ii nuo sostmiesezio.
jus
ižgidinsu
arba
suwis
neapsiimsiu
kime prieszui. Kosciuszka,
Maskoliai po wadowistia je- laike po Mandžurijo lankus ir
ylB Lx-zik -z- ndien. K_da nardąs gidinima.
nors jo projektu nepritaikin- nerolo Fersen, pabege drau- alkus.
-i wištj- dairiu? pris-in-L mat
Esmių tikrai specialistu ant gidimu
įm teo? $2.W o ziegarelis ev lenviugvla bus taw pri-dun-ta? ui
ta prie kampanijos, kowojo1 ge sn prūsais nuo Warszawo,
Iriamės abudu pirmin, jis
dika per pafkta. Adresawokit wisokiu užsisenejusiu ligų wiru ir
tikrai didwiriszkai su sawo di- nors npej Vistnlej tiek paliko nesza mane, pagal mano noro. X3V1 SSPR.T MOJU Dt»I. 2 1 S3 badauk SL CSIClSf moterių ir naudoju tani tikrus spasai
-i.i-ll.romams ir Adant kiekwienas
bus
sugrįžime swe.katos
.. kenezntiskoki
,
,not.
Netrukus ir kiniszkos grinBūna d ru ežia ase ir puikiausi paša wizija. Du kartu prie Miro- Žalnierių kad isz ju pasidarė
, ,?
...
ergeli ant swikatos arba m-turedams
negu wisam pawiete. Wisi siutai irt polio ir Polonno apsaugojo ar. tiltas lenkiszkom kariaunom eželes dingo nuo aiksztes. Jo
pajėgas. Gidimu be pagialbre pe.bo: I prisekimegiwenime ira nelaimingas,
ant upes;.Fersen bego prie Su
DIDELIS
na mino darbo ir teip pasiūt: jog guli
Ruptura, litiszkos silpnibes kraujavai j prisiunstumums sawo wanla ir adreju lauku kur klonai neiszdžioant žmogaus kaip popiera a ai sienos mija no sumuszimo ir pakrik- worowo su likusia kariauna.
ma ir wisokes panaszes tu m ligas pai sa, o mes prisiunsime (paslaptį) sekIr kitoki rejkaliDgi prietajsa; ran
winti
karsztais
saules
spindu

Teipo-ęi parduoda Szipkortes ir siu* dinimo, o 18 Liepos 1792 me
wirus moteres kuriasgwarantinu iž- |reta-su kariuom wisus skausmus praReikėjo ji suwis apweikt
dui pu mus ant pardavimo. 1 «*jeze piningus in wisas dalis swieto.
te apsidenge laurais garbes su1 pirm negu su Suworowu susi liais, wanduo prilitas nusikwar
gidint, arba sugm/i.u k.įžna skatiką
. ^bl'kit piningi! bet
pos-gi prisietom kožna daleli maį
...
, tik wanla ir adrt-sa. Praneszkite sawc
122 S MAIN ST. SHENAKD8AH muszes maskolius Dubenko; jungs, arba pirm negu Suwo bawo ant žemes su kraujais su
azinje norinta kokio padirbimo.
kun man užmokėjot.
draugams apie szita apgarsiuima, <
Parduodame pikes, adatų, dilius,
ir ant kranto Bugo.
rowas sustiprės.
simaiszes... Wakar czionais
■kreperiua, akvibsns, knatas,
Tuotarpu karalius Stanislo•
Delei to reikalo Kosciuszka skrajojo kulkos isz japoniszku
ra ir t. L Parduodam Pkczid0 o >r
DIKAI!- DIKAI!
si--i-ku.KTis.
Bzikite tuojaus ant szio adreso: •
•enoe petajsom.
was Augustas nuo pradžios kai su kannmenia jenerolo Siera- kanuoliu, duzgdamos ir hirzg-I
Nanja Daktariszka Kninga
Serauton ofiice 134 Washington , Tatra MediCal Institute
Del wtra, aMerv ir valka karyje t*Ipl**Al
res wisai in ingalejima prieszui kowskio susidedanezia isz 6 damos it wabalai.- Kišk gi I
Str.
prieszais
(
unnell
narna,
i
c?
i
.
.
.
labai aklvM ilsės it
PrUiaasklU
W. MORGAN,
Wilkes-Barre, Pa. (Home Ofiice) _ . 747 S* Halsted Str.
■«o a4re«* • aybJklslU DIKAI.
per respublika netikėjo ir inar• tukstaneziu wiru nuėjo atlikt ežia pralėkė ju ? Žemai eswilp 1
o taojaiis
. aptalkialK
.
16 N. Main Mahanoy City Pa
Saala. P. 9. B*xž<3. XaJUoa Sq. law To*
darni
ir
uz<*dawi
leke
r*rsnatai
I
ATLAS
JE11ELR1
CO.,
158 S. -Tuslnnrton Str.
CHICAGO, - l’LLS.
zintas nuolatiniu besitraukimui darba.
uarni ir uzgaawi ieae granatai
irraorouTAS block. cmCisa

Waltham Laikrodžiai

Tadas Kosciuszko.

vienvai, ir man links:urie buvo išbandė

-~HOTELIS*_

paties priežiūra.
išgydyti. Aš galiu tą
pašigydymo, tai kalte

ano gyduoles be gaišju nori Išgirst tiesą.

g
e

(

M in co Junction. Ohio.
D-re Collins:—
mo* sanraitės atpti nieks negalėjo
d aš gyvensiu. Mano pilvinis nesveiustnai stienose kucn-* užštnstųe maėmiau po "kainam valgiui su tokiu
kad kainas matantis msng, turėjo
s didžiausia pasigailėjimu. Aš Be
karus ant daktarų, išleidau šimtui
nt visokiu vaistu. t»-t aš negalėjau
elbo* niekur. V ienas iš mano drau« man Tamist^. Aš parašiau pas jus,
imas savo padėjimu ir dabar, l septynpas sanvaites. nematydamas nė ju
si išgydytu. Tas yra daugiau, negu
u&L Tas yra pastebėtina. Brangus
š niekuomet nepamiršiu jūsų ma!>
> ir rekomenduosiu jus visur kuinai
pažįstu.
Su guodone. Jonas Jurecsko.

1-thSt. New York,N.Y.
skaitikite!
edakcije “Saules” szpirkeĮ
aa firma lietnwiszku lėni
ku maldakningu ,ir laba]
i gali pardawineti del neiĮ
u o ir del pawienin 'mol
erkupczei tnres dideli už-j
ai, jagu pirks ant kart ui
s desetkus. Kningos pu-l
druezei apdaritos o tosios
Didiejei Szaltinei, Senas ii
įjas aukso altorius, Szalti
s, Balsas Balandėlis, Kan
kos, Aniolas Sargas, Ma
Altorėlis.
.enkiszkos*
Jumna, - Ogrod wielki, inek, - Poradnik Ducliow
- GlosSerca, - wydaniJ
iejsze, Glos serca, wydania
ksze, W Krzyžu zbawie-j
- Droga do Nieba, Aniofl
ii, ir 2ywot Pana Jezusa. Į
Vėliname del pp. PerkupĮ
i o ir norime parduoti ddĮ
ko wietos.
kies wisas lietuwiszkas knis
i nupirkome ir ti ktagalesi
pigiau parduoti
negi
Prusu partraukioeti o t
ia kiek tai ira ergeliu gal*
it isz užrubežes.

i. DRAMGINiS
PORT WASHINGTON, UIS.
ursi UttJGA DEL LI£TL*1L?.?!
mt. UŽLAIKO GKBUS GESIHUS Lit

JlKIIE-KKL-E LB CIGARUS.

ATRIKITB

PA
'soKiu yausit pas
--------- TKITOSOH--------

ranin ir Sidabrinio Ziegorelio.
irugeliu ir trišakiu kompasiu.
ipku, Armonikų, Trubu, Clametl
imliu grajinama instrumentus,
eje ka perka pas mane bedus, tai
da ir prawarde indedu dikai.

MILLER. 1l3W.Cen1e

<SZlPKORCZHJiT

RUCZERHF

LAIKAS KARES.

GIDJOLE NO GIFJIBES1

A. Daniszewiczians

J. SKrituI^Ka,

WASARINEI SIUTAI^

’’-J, Mieldazi

CHRONISZKOS LIGOS

Dikai del v/aiku

KEJK.AEAl.JEME
WIRU IR MOTERIŲ

a

Skribelu

JIE JOBE M SHIS E®

S! :

Dr. Alexsndes O’MsHey,

it...................................... .-----------------------

NIUDEiraiUmOlRS
Permalnlta diena 17 May 1903
Inžajei naudoja kietus anglis per ka ne ira
'smirdaneziu durnu.

Treinai iszeiua isz Mahanoy City, Pa.
greitu axpresu j 7,63, 10,36 priesz piet;3,46,
B,45 6,46 po pieL Medelioj 2,38 priesz
10,5 6,16 po piel
Ln New York per Tamaqua 6,08, 7,63 rit
1,05, 3,45 po pt, Nedeloi 8,32 pr. pt. 1,05 p
ln Philadelphiair Reading 2,38. 6,08 7,63
10,35 isz nto, 1,06, 3,46,6,47 po piet. Nede
loi 2,38 l riu> ir 1,05 ir 5,16. po piet.
In Pottsville per Tamaqua 2,38, 7,63 uz
nto, 1,00^3,45, 6,47 popieL Nedeloj 2,38,
-Ų32 iaz rito, 5,15 po iel.
Li Tamaqua 2,38, 6,08, 7,53, 10,35 i. rito
1,06, 8,4», o,47 ir po piet. Nedeioi 2,38, 5,32
L.'to, 1,05,6,16. po piet.
14 Williamsport, bun berry ir Lewisburg
i ' 9,16, 11,46 isz rito 2,18, 7,35 po piet.
loi 3,47 ”ie, 3,18, 7,64 po piet.
A^hlanu, Al LCarmel ir Shamokin 3,27
a.4o isz rito. 2,18, 6,24, 7,35, 1 '1,83 po
3^/, 8,18 isz rito, 3,27, 7,64

ENTERED AT THE MAHATO'S
CITY, PA. POST OFFICE, AS SE
COND CLASS MAIL MATTER.

» U MIE APGARS^IMAI: •

Isz LietuwiszKu
Kaimeliu.
Grand Rapids, Mich.-

o

Chicago. Ill.-Orasgražus
ir jau szaltas.
— žmonių be darbo tukstanezei vaikszczioja, ba darbai
susimažino ir darba sunku gau
ti:
— Stokyarduose jau nevos
susigadino, ale da tikrai ne ti
nę, unistai pradedo jau dirbt,
ale skebsus nevaro nog darbo,
tai vela ketina isz naujo strai
kuoti.

Isz Eosįjos, Eietuwii
Žudinsta.

Parduoda paezias
Petersburgas 20 Rugs.- Pra
nesza in czionais, kad guberni
jose Kharkove Paltavos ir
Ekaterinaslavo smarkiai pla
tinasi pardaviste moterių.
Laudies tamsumas toks dide
lis kad viras turis save usz
poną szeiminos moteriszke lai
ko kaipi usz.mevalninke ir gal
parduot bei su kitu apsimai
nit. Pardaviste paežiu pasta
ram laike pasibaisėtinai plati
naši ir daejo prie to kad viras
savo moteri veda ant turgaus
neliginant karve ir ten derasi
su pirkikais. Preke moteriszkės nebūna augsztesne kaip 60
rubliu.
Waldžia nieko nenuveikia
del nustobdimo to barbariszkūmo kadangi mužikai daro
su savo savasezia kas jiem pa
tinka ir tokiu darbu suvis ne
sigedija.

pa.garsinirr>aS

\>nil

EKSKURSUE1N

( ) 1 / I IN ST' L0UIS’ M0

Jago kada nore kuris isz mano garbiu tautieeziu Lietuwiu, Lenku arb«
Slowaku turėtu proga reikalautie li
ga užėjus kokiu nors giduolu ar tai Numažinta preke, per dčazimts
isz lauko ar in widu, labaj busiu jam dienu iszkele Lehigh yalley
dėkingas, ja^o kreipsie prie sawo
geležinkelis dienose:
Bztorninke, arba prie mano specialise
14, 21 ir 28
ko agento ir pareikalaus mano garsiu September
lietuwiszku giduolu, iszdirbamu ma October
5,12,19 ir 26
no aptiekoje ir krautuweje Plymouth
Treinai iszejtines isz Maha
Pa. Kam pirktie swetimas, kad munoy City ant 7, 59 isz rito
siszkes da geresnes.

Petersburgas, 21
Rugs.ras gražus.
l Colis wiena kawla.........
“Ruskoje Slovo” laikrasztis
1 Colis tris kartos............
— Darbai ejna ne szlektai.
t Colis ant trŲU menesia.
pagarsino sekanezia žinia:
— Lietuvei grąžei givena
1 Colis ant meto................................... $15,00
“Widurdienije likos nužuDidesni apgarainiiwai ui coli buna daug ir bažnitele buvo pradeja sta
dintas referentas Odessos akezi
titi, ant kolektas ir gerai kož
zines kamaros Serebrjanskis
Tikietai bus gari tiktai in
nas davė kiek katras turėjo
Szitos giduoles sugražino
swejkata szimtains žmonių. kas dieninius vagonus
žmogus 56 metu senumo.
Republikoniszki Kandida o katras ir ne turėjo tai ant ki
Kuriuos geriausi daktarai pripažino Dažinokite pas Agentą ant sta
Žudinsta likos papildinta
to karto prižadėjo, dabar jau
neiszgidomais. Turėdamas #4
tai ant uredeu:
Primrose,
Fa.
Oras ve ant nužudinto akiveizdoj ke
bažniteles ne etato ba gaspado
patirnnūy kaipo aptiekorius, galiu ciju apie daugiau informacijų.
sus.
jus ko labjause užtikrint, milemi tauUž kuriuos kožnas obiwatelis PcDnaylwaui- r aus ne teko ir koks sumiszi
liu uredninku.
tieczei, kad pirkdami szitas giduoles
— Darbai mamose ejna ge Žudintojumi ira jaunikaitis
nijoi priwalo duotie sawo balsa.
mas
pasidarė,
kad
viskupas
Brolei Lietuwiai,
sawo sunkej uždirbtus centus ant apAut Prezidento:
rai.
nekoksai
Rovinski
priesz
nese
THEODORE ROOSEVELT
gawistes neiszleidžete.
prabaszcziu iszvare,kun. Simo
Duodu wisiems žinoti, jog asz už
— Lietuviu ira mažas bure niai pavaritas nuo tarnistos.
25c.
Ant Vice-Prezidento:
Eglutorro No. 1
. •
•
•
laikau dideli kninginiezia, kurioi ga
nas Pangonis per daugeli me
50c.
ahaajy Plane 3,27 9,16, ll,45isz rito,
Egiuterro No. S •
•
•
•
CHAS W. FAIRBANKS
lis, ira apie 4 familijos ir 5 zo Inrimkiu žudinstos buvo fi
25c.
Į, ,3o, 10,33 po piet, Niedeloj 3,27
Žmijeeznik
....
Įima gauti isz wisu drukarniu spaudin
tu
buvo
prabaszcziu
m
lenkisz
In
Supreme
Suda:
85c.
•i -o, 3,18,7,64 po piet
Gumbo LaszaJ
....
koninkai.ka be moterų givena, niszkas peilis,kuriuom žudinto
tas kuningas, turiu gražiausia popie
JOHN P. ELKIN
Giduoles no wldurlawimo ir kruwinoeioe 75c.
koi parapijoj, ir Lankam ir
. taeuaudoah 3,27 9,16, isz rito,
jas kelis kartus pervere. Sere$3.50
In Kougressa
visi sutikime givena.
Giduolee no rumatlzmo
ru del raszimo gromatu su gražioms
•
'^5 10,33 po pieL Nedeloj 3,27
Lietuvėm
ant
jiu
reikalu
su
brijanskis
traukije
keliu
minu
25c.
Llnimentae
valkume
.
*
•
HON. GEO. R PATTERSON
■€
pawineziawonems in kwietkoms, pa
250.
Liepų baisumas no koeullo (piauczlu)
tu
pasimirė.
Ant State Senator
pagialba pribuvo ir labai ge
Williamsport, Rochester Buffalo ir in
Troy 111. - Oras gražus, ne
25c.
Giduolee no kosulio (eunkaue)
traukti net isz Parižiaus. Tuzinas tik
v "estus ir 11,45 isz rito.
DR. CHARLES E. QUAIL
60c.
Geležinis sveikatos eudrutintojaa
Su ta žudista riszasi kitasrai toi parapijoj gaepadoriava, szilta, ne szalta.
25c
25o.Turiu teipgi abrozeliu, altorėliu,
Antį I.akeou
....
Trejuoj tu Mahanoy City,
$1.26
Grip-Kiur
....
dramatas.
Nužudintas
Serebri
križelius szkaplieriu, Ražancziu ir t.
IN LEO 1SLATUBA:
per 19 metu parapijai tarnavo
*szqjna isz Rhiladeiphia ir Reading TerPL.uku apaaugotojae
•
50c.
— Darbai gerai ejna ir už
Wc
Karazczio intrauktojas
.
janskis buvo globėju 18 metu
aal ant 4,3v, o,3b, žU,21 isz rito. 1,36, 4,06
t. Norėdami atsakimo, indekite in
DISTRICT
HON. C. Q. PALMER
$1.85
Wujfltae no ecrzlmoe del valka
; teisingai kur ir lietuvei per darbei geri, pribuvusiem sun senut'o, mergeles Lubos BiuvpB, 11,36 po piet.
Nedeloj 4,00, 9,00 n DISTRICT
Ž5c.
HON. A. B. GARNER
gromata marke už 2o.
Giduolee nutildimul vaiku.
.
.
5OC.
«' rite, 4,06,11,30 po piet.
Giduolee iezžlebcziojimui maisto
IION. W.A.S1TTLER tuos ilgus metus prigulėjo ir ku darba gauti.
m DISTRICT
25c.
John Ignatas.
Wanduo no akiu
ronkri icziutes, kuri dažinojus
iM^ejna isz New York per Tamaqua 4,00,
25c.
Mikelei no kirmėlių vaikams
savo katalikiszkus reikalus at
85c.
Mikelei no kirmėlius uaugualems
1013 Caraon St. S. S. Pittsburg, Pa
J > isz rito, 1,20, 5,00 po piet. Nedeloj 4,25
— Lietuviu ira 6 familijos apie LJžudinima globėjo, paKETWIRTA8 D1STR1KTAS:
Meszkos moatls
»’
Mano
(lede,
Mateuszas
Karaszauc
rito, 1,00 po piet.
no gedimo ir prakaitavimo koja
likinejo.
ir apie 25 pavienei, visi suti pilde'patžudiste per uszsinuo- kas, 2 metai giweno Pitsburge ir Jo Montis
24c.
Prajunka
....
ložėj na isz New York per Philadelphia CHAS. J. JOHNSON
10c.
JOHN W. WOODWARD
Mikelei no galvos skaudėjimo
.
dijima.
.-,15 4,25, 8, 11, is? rito, 2,b0, 6,00, 7,30 po'
Dabar lietuvei atsiskirt no kime givena.
85o.
Ant pardawimo.
Mikelei
kepenų
.
.
nas Jurgaitis ir Wincas Kedis, giwe La.-zai nonodantų
HON. CHAS. A. SNYDER
piet. Nedeloj 12,16 4,25 rite, 1, 9, po piet
10o.
skaudėjimo
rejo ir pradėjo sau bažnitele
15c.
Cukriuos isz Rosi,jos.
no nuspaudimu, papaato
.
Iszejna isz Keadingo 1,18, 7,U0, 10,08 isz
Groserie
ir buezerne, prie
—
Diena
7
Septemberio,
li

no Chicagoi, Kauno gub, Raseinių Giduolee
Mc.
Bobru laszaL
....
rito, 12,15, 4,12, 6,55, 8,40 po piet. Nedeloj
Petersburgas, 21 Rugs- Už paw, Girdiškio parap, praszau atsi.
Mažiaus negu už $l.oo giduolu per ekspresą drauges, teipos-gi tris vežimai
I, 18į 6,66,10,53 isz rito, 6,00 po piet.
Ofisas Redakcijos ‘Saules’ būna statiti, ale jau wela susitaikin kosi sužeistas mainose, Jurgis
ne siunczlame. Specialiszkas giduolee eotaisau ant apraezlmo ligos.
Iszejna isz Pottsville 2,16, 7,45, 9,45 isz
ug^ o;,,
atidaritas no 7-tos isz rito lig ti turėjo, ba ne turėjo, kam Savickas per nupuolimą rako darius rubežiu Rasijos cukriui szauktant adriso;
arklis, roges ir buggey.
rito, iz,55,4,22 6,20 po piet. Nedeloj 2,16,
Ant. Ciulvinas.
8-tai wakare. Tame laike wisi paredko ve ti, o kaip augsz nulaužė kairia koja ir dakta brukseliszka
kontvencija,
7,05 isz rito, 2,06 po piet.
Specialiszkas
Gidimas
Geroja vietoja, aplinkui ar
Somerville, Conn,
reikalai atsibuwineja.
Iszejna isz Tamaqua 2,58, 8,45, 11,23 isz
cziau buvo raszita apie prie rai ketina visai nupjiauti: pa- Rosija pradėjo siunst savo cu Box 114
ti ne ira kito sztoro.
rito, 1,49, 5,66, 7,09, 10,08 po piet. Nedeloj
Reumatizmo.
2^8,7,50 isz rito, 2,60, 7,30 po piet.
žasti iszkelimo kun. Pangonio,
Jagu ne norėtu viszka nu
isz Suvalkų gub., Wil- kriu in užrubeži in Ritus, o Mano du waikai, likosi siratos po. Jeigu kenti saugelas, prisiunsk $3Iszejna isz Williamsport 7,30, 10,00 isz
Žinios wietiiit's. tai ira tokia per vikarijusza ejna
rito, 12,29, 4,00,11,30popieL Nedeloj 10,00
kaviszkio pav., Wiszticzio pa ipatingai in Turkija, Persija motinos numirimui ir asz ne turiu kur 50 už kurios apturėsi waistus (giduo pirkti, tai gali nupirkti tiktai
isz ritd, 11.30 po pieL
kun. Krakovski, ba jisai sut rap, jagu kas norėtu atlankiti ir kitur. Pagal apskaitimo dėti, noriu iszwažuoti in kita miestą les), per expresa, kurin iszteks taa vežimus ir arkli.
Iszejna isz Shamokin 1,25, 5,05,6,35, 9,31
ant 10 dienu gidimo. Tie waistai ira
—
Juk
newos
dirbo,
nes
ne
Ruimas didelis ir randas la
tvėrė kita lenkiszka parapija ar apie jin daugiau dažinoti, “Wiestnik sacharnago pro mis tai asz atiduoezia augint ant wisados gwarantuojami, jog iszgidis kiekwieII, 54 isz rito, 2,32,5,42 po piet Nedelej 1,25
Jonukas ira 3 metu, o Izabele 2 me
7,15, 11,54 isz nto, 4,00 po pieL
bai pigus.
(62, oi)
kas darbas.
ir
bažnic^e
pradėjo
statit,
kun.
na,
nors
sunkiause
pawidala
sausgėlų.
la
”
daugiausia
cukriaus
isz
tegul atsiszauke ant adriso:
Iszejna isz M L Carmel 1,34, 5,11, 6,44,
tu, jagu kas norėtu paimti waikusdel
Žmones,
kur
warginosi
su
taja
liga
Dasižinokite
Redakcijoje.
— Utarninkia likosi palai Krakovskis norėjo būti tokiu
9,87 isz rito, 12,02, 2,37, 5,46, popieL Nede
Rosijes parduodama ant tur- auginime, praszau atsiszaukti ant ad po 5, 10 ir 20 metu, po wartojimu tu
Jonas Gerzunas,
loj 1,34, 7,25 rite 12,02, 4,01 po pieL
mintas stonas moteristes panos kitru kad paversti wisus in
UQ8 o;. waistu wisiszkai pasweiko. Jpacz at
Box492
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11,47 priesz piet ir 7,00, j>o pieL
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bažniezios del tos parapijos ir rankas iszsisukineja.
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— Merginu ira invales tai lo cukrinio balto 2301,318 pu
u8L °U,
kwepenti cigarai. Priima pakelewinAllegheny City, Boston, ir kitur kur tik randasi
Wincas Kadiszius.
gaspadinia, kuri po motinos kun. Krakovski pas viskupa ir weseilu atsibuvineja kožna du, kriszpolo geltono 156,407
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A pi? daugiau informacijos dažinokite an
gas, Jonas Jankauckas turi swarbu Septemberio 1904, ant Dzerartiir * ■.nsiufl atariju Philadelphia ir Rea pasivedimo.
ir lietuviszkos pravardes:
209 W. Centre S*r.
juju iszimti ne galėjo tai da bo.
reikalą praszau atsiszaukt ant adriso. men sales, Main St.
ding irba adresawokite:
Isz 12 ritiniai-sibiriszko pul
— Oras rudeninis - drėgnas bar tos dvi parapijos lenkai
— Lietuviu ira daugibe ir
Ant. Rimsza,
nQg o;„
V. A. GARRET,
EDSON J. WEEK
Mahanoy
City, - Pa.
Prasidės 7 adina vakare ir
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jasi ir po sudus valkiojasi, ne mo.
czka, abudu paeina isz Wil- Jonas Kuisą, giweno Brvliant, o
j Galite gauti wisokiu apsiawimu czeTikietas 25 centai.
■— Ar vaikelus leidžete in žine koks galas bus tam visam
Prowidence. R. I. - Dar niaus gubernijos, Aszmenu pa hio. tegul atsiszauke ant adriso:
Moterem ir merginom dikai. weriku ant szwentos dienos ir darbi
mokikla.
vieto. Wladislovas Rausewiviskupas teip užpiko ant kun.
A. Snider,
Užpraszo visus kanoszirdin niu, czebatu guminiu iž geriausio fa
Paleido žmonis paskala buk Pangionio kad in 24 a-.iinas bu bai po biski slenka, pribūvu ežia isz Lidos pavieto Eiszisz- Box 45
briko, teipos-gi
Primrose,
Pa.
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— Home Breving Kompan gai su muzike ir tukstanezei bo, ugnis padare bledes ant ko pražuvo: Jonas Grės, isz
ame laike ir in taisės wietaa: In Penn
L. Bruczinski,
»j o;,, ir lietuvaites pribūti kanoskait graudis. Kam waiksztineti pas swe-••n Junction, Mauch Chunk, Lehigh- ije dirbimo alous isz Shanan žmonių palidejo. Parasze, vie §9.000.
Dabar ir grabai P“ Lidos pavieto Ostrin volos Box 149
Komiteo. tmtauozius, jagu turite sawo tautieti!
Sunny Side, Pa. lingiaue.
Slatington Catasauqua, Allentown, Beth doah nupirko namus su salų nas varde visu.
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hem, Easton, Hazleton Weatherly Delano
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nu nog Straido užmokėjo
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1 ras kurie ilgesni laika eawo giwenlnie perleido ant tirinejlmo o ji
Athens, Waverly, ir Elmira 7,59 kauckas lietuviszkas balbens.
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ira nuoszirdžei užpraszomi.
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*• tora rims gal! ew^omlrkuBfkafum o kuris bfollszkal bu Jumis apsijeie. Jago ne galite a- &O
Vilka
Barre,
Pa
_
jagu.
l»oc
opiejiti
ru
ėjo
in
Girard
miesteli
iszsitais likos: Franas Pilvinskas
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9,37 isz rito ir 5,19 po piet,
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ir ne žine ant ko užsibaigs.
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, Szita menesi parrty’inesim už numažinta^preke.
N«w York ir Phila. 9,8’/ mž nvd b,19wbKaro xire su szuom svietu, Štanis
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Ohio.-Oras
Mauch Chunk ir Easton, 9,37 isz rito u lovas Petnszka 39 metu senu
Bįtfue bu radium. Tae atidengi szau atsiszaukt ant adriso ba esmių
§4,000.
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mo kuri diena 6 Rugsėjo, no.5 gražus.
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ue įversti ant kares reikalu.
CELLS. S. LEE, Gen. Pass. Agt.
Asz Jonas Sidaras pajieszkaa Rožes
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6 Cortlandt Street New York City
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Užmuszta 50 židu,
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St Louis, Mo
perima karta atvaževes in Am pergiveno Amerike apie 20 kei pas tawe atsiranda Giwenimas ne
erika ir pabuvęs vienus me metu, paėjo isz Gižu parap, Ru mielas nog ritojaus igi wakarui. Skau a< Petersburgas 22 Rūgs.- Pa
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KANTOBAS BANKINIS
tus vela nuvaževo in Lietu dos kaimo, jagu jiojo gimines danti peczei ira tai skaudulis inkstu Driama tikrai, kad atsibuvus
Atsakinnai
POWILAS V. OBIECUNAST
va per straikas dabar atvaže ar pažinstami norėtu daugiau Mahanoy City giwentojai pradeda ti^n’itižidiszkiem maisztam Sosves pagiveno szitoi szalija tik
pažint jog Doans Kidney Fills gido ai^ovicuose, Lenkijoj,50 židu li
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Carson St. TelephoneS^Henilock. S.S. Pittsburg, Pa.
Kur atldarlneje naujės kasiklas o per tai bus geKas prisiunti isz Hardwick
tai 14 menesiu. Dieve duok ra daeižinoti, tegul raszo ant to skandalus pecziuose. Sztai wienas Dį os kžmuszta, olOOipatu su
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ir Maldakninges. Kam jium waiksz£has. F. Honsberger,
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kaipo
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Ka tai reikalawo pora etų
eziot pas swetimtauezius jagu turit
Forest City Pa. - Oras dai Kidney Pills man ižglde skaudan
sawo lietuwi. Remkite sawiszki. Tei
68 WEST BBOAD STB.,
TAMAQUA, PA.
ežius peezius. Dabartės in metus we 1^ Kada dienoje Židiszko Nau dentu in Pottiville “Direktorei
lūs ir tankei palija.
pos-gi insekurawoje wisokius daigtus
la pranaszu ta padekawone. Ėmiau (S Meto saule nusileido prasi- Biednuju'’ tai jau turi-ne rei
— Darbai ne szlekti, dirba
nog ugnies. Iszmaino piningus ruDel szilumos ir virimo intaisiti
du boksukus Doans Kidney Pills ta ji^hjo maieztas ir ekerdine tokia
Balsuokit už
siszkus ir Prusiszkus ant Amerikosu garu arba karsztu vandeniu. po 5 dienas ant nedelos, darbas me laike ir nog tojo laiko daugiau ne dulkios po Kiszinevo skerdinei kalauja.
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