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Kas girdėt ? Isz Amerikos.

Mahauoy City, Pa.
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Vaikui atrado nužudinta
ISZ BOSUOS, LIE
motina,

hz visu szalu Isz Lietuvos.

TUVOS IR LEN- 7 tukstanezei be pastoges. Kada toji nelaiminga anar
Edwardsville, Pa,-Kada vai
Niekai ir viskas niekai. Ir Gruvantis namas užinu kai ponios Martino Kausman
K ĮJOS.
Konstantinopolis.- Keletas chija, niekados kita nebuvusi
tai tik terp Lietuviu d vase
sze asztuonis
sugrižo laike pietų namon, at
ugnageaiu,
moterių ir vaiku betvarke pranyks, tai niekados
nesutaikos vieszpatauje. Terp
Chelsea, Mass.- 45 pėdu aug rado savo motina nužudinta. Perskėlė kapitonui galva
pražuvo laike ugnies praeita inspeti negalima <
žmonių, terp tėvu ir vaiku, szczio plitu siena sugruvo ir Polcija suėmė stalauninka
Suomija.- Gelsinforse vienoj nedele, o 7 tukstanezei givento
Žiūrėk laikraszcziuose, tai
terp vyro o moteres, terp Susi apie 30 darbininku tapo užgrau Frana Kasinska kolei nepada
kazarmej kareivis pasiprasze ju liko be pastoges, kadangi 2 ten ir ten pleszkai iezpleszia
vienijimo o ir terp dvasiszku ti. Asztuoni vyrai likos užmuez ris isztirinejima.
namo, kapitonas neleido. Tada tukstancziai namu likos sude rando kasas, iszneeza deszimti
ypatų. Kas isz to bus ir isz- ti o 20 kitu maž-daugiaus
kareivis sugriebė kirvi ir pere ginti.
Zvcriszkas
Užpuolimas.
nius ir szimtais tukstaneziu rub
nyks tai Dievas Tėvas žino.
pažeisti, isz tu ir keletas mirs.
kele jam galva.
Laramie,
Wyo.
Viena
isz
Kitos tautos m czion atvy Kontraktoris M. Gordon kat
Tėvas vyru savo dukters- liu, kuriuos szalies gyventojai
Potvynis.
kusios ženklyvai pasikeli visa ras etate nauja narna tapo bjauriausiu ir žveriezku užpuo
Bydgoscze, Austrijoi, tomis turės mokestimis uždėtomis da
Delei neperstojaneziu lietu dienomis likos aresztavotu ko pildint.
me, o Lietuvei ka turi? Nieko. areeztavotas ir turės atsakyti lirnu atsibuvo praeita nedele
Sauvalybe, vagystes, paleis
Kad saves tik žiuretu,
už nžmusztus darbininkus. Nau tarpe Žalnierių amerikoniszkos Zlatousto paviete (Ufos gub ) kis tai Tamoszius Vollanda už
In kitus reikalus nesikisztu; jas namas ketino būti ant 4 karumenes, kurie rados. Em patvinusi Aja upe prapuldė daug-paezista. Priesz 30 metu tu vystės ūžia tikroje pilnybėje
kelis tukstanezius deszimtiniu apsipaeziavo jisai czionais, nes ne valdžia ne žmones apmalszy
Tada kitaip kvėpuotu,
lubu aug=zczio ir tik 5 minutoi mett Grawford abaze.
Isz papasakojimo atsitiko javu ir žoles. Kai- kuriuose
Jokiu ergeliu ne turėtu.
prie;z nelaime, inspeKtoris sta
in trumpa laika apleido savo ti neinstengia.
Liuosybes jieszkotai, kartais
timo namu liepe darbinikame sziteip: Aficierias 21 regimen val-cziuose prigėrė visi javai paJiia ir maža mergaite nuei
to
vede
jauna
motere
namon,
tartum
net sudurnavoja. Czion
ir
prapuolė
ezienas.
Kaip girdėt, tai Rusijoje perstoti dirbia ir atsistraukti
dai- in Amerika. Po tam in prisieina szis tas paminėti isz
miestu gyventoje! ir kaimuo- nog namo bet darbininkai to eztai netikėtai užpuolė ant ju
22 i-netus nusidavė jojo duktė anuometinio žmonių judeji
Pakorimas
czei- žemieczei turės savo tie nepaklausė ir in trumpa laika 32 žalnierei artileristai. Afcie
in Amerika, mierije atradymo mo.
Pakarta
Jonas
Dudka
ir
Mi
ras užstojo ginti motere, bet
sas ir patis paredkavos. Ypa po tam gruvo visa siena,
savo tėvo, o motina iezteke
Anuomet laike sukylimo
žalnierei puolėsi ant jo, sumu kalėjus Szeibakas pasmerktie
tingai Lenkijoje. Jau Petersjo
už antro vyro ba buvo toje žmonių Rosijoje, mieste pavie
ji
mirtin
už
apipleszima
BileNauja
žydu
kolonija.
sze
ji
teip
kad
puolė
be
žado
burge api ta reikalą galvuoje
nuomonėje jog pirmasis josios tavam Marianpoleje, ant seno
R’chmond, Va.-Turtingi žy ant žemes, po tam žalnerei viezuose (Minsko gub.) cerk
ministeris viduriniu reikalu,
vyras numirė. Duktė pribuvus sios rinkos viename kraszte so
dai iez P.t sburgo nupirko dy pagriebė motere nuvilko ja tuo ves ir užmuszima jos sargo.
cijalistai sakydavo pamokslus
prie dalybų kitu ministeriu.
io Ameryka susitiko neva su szaukdami: padotkus kad ne
deli ploto žemes
Virginijos lauš nog abazo ir su ja žverisz
Iii Sibirą.
brolum savo tėvo ir apsiviravo mokėti, akrutus valdžiai ne
valstijoje ir ketina sutverti ko kai apsiėjo. Tame dalyvavo
Mikalojaus geležinkeliu, ats su j:om, Dasilauke trejetą vai duoti ir t. t.
Norime baigt kalendori ant
lonija kur biedni žydai ga ‘‘tiktai” dvideszimts szeszi isz kiru traukiniu iszsiusta in Ir
ateinancziu metu, tai meldžeku. fauna pati geide sugriszt
Kitame rinkas kraszte, vėl
les apsistoti. Ant kolonijos 32 zalnieriu, kurie buvo suimti kutsko gubernija žmones, nu
nie skaitytoju “Saules”, ydant
in s .,vo tevine ir sugrįžo su sa sake pamokslus gauja vagiu
bus iszvestos tikės ir keletas ir suriszti geležineis panezais. teisti už kėsinimąsi didyji kun.
butu malonus prisiunst terp
vo . _ ru in Bydgoscza. Czio teip: Neužrakinekit svirnus,
mažių dirbtuvių.
Motere guiejo keletą ady Mikalojų Mikalojų ir (.eisiu nai?" žmonis pradėjo visaip tvartus ir kluonus, tai mes ne
kitokiu žinių isz visu parapijų
kokie yra kuningai (vardus ir Telegrafas be d ratu in nu ant žemes kol neateigaivino minister! Szczeglovitova. Lz kalbėt ir mint jog j'ji turi už voksime. Na ir žmogeli tada
ir da turėjo drūtumo dasigauti tremtuosius lydėjo ju žmones vyra savo tikra tęva.
Europa.
kad nori ko tai klausykis, bet
pravardes) nes ne api visus ži
nežine
buvo ko klausyti.
New York -Czionais tapo prie artimo namo kur papasa ir arfymi gimines.
no me, ypatingai tolymesnese
Ki.da norėjo apleist vela savo
Nueiduodavo
gauja pamoks
apigardose.
Del skaitytoju suraszyti kontraktai am padir kojo kas atsitiko,
gimtines
szali
ir
kelaut
adgalos
Kolcros aukos.
liniuku
pas
Viena
Miezkini
Z
limenu
abaze
vieszpatauje
ne yra tai dydeliu dąįgtu, o del bimo telegrafo be dratu del su
Peterburgas.-Nuo- pat pasi in Amerika, policije Vallanda ant prieniezkos ulyezios in trak
mus turi savo ženklyvuma. sineszimo su vieszpatietem E u dydelis nemalszumas o suimti rodžius cholerai ligi 27 invai aresztavojo Iszsida.ve, jog isz tierne, ten giedojo revoliucijisz
Ne užmirszkite api tai.
ropoję. Del invikdinimo tosios žalnierei yra druezei sargojami riose Rusijos vietose susirgo tikrųjų jisai buvo tėvu savo kas dainas barezkindami in na
komunikacijos telegrafo staci ba kiti žalnierei kerszina suim 350, mirė 174 žmones.
paez os. Nes abudu tvirtina, mo lubas ir t.t.
Valdžia buvo patraukusi
Geležinei fabrikai turi dau ja bus in taisyta ant virszaus tus paimti ir pakarti be jokio
jog -g,; savo jutima susigimigybe orderiu ir jau pradėtu Metropolitan L fe Insurance sūdo, kadangi atnJsze visai ka IszžiUdlno visa szeiintna. nia\laia nieKO nežinojo. Vie Miezkini atsakomybėm kad
Revoluc'jonierei užmusze nok policije tam ne tyki, o jis prilaikė maisztininkus,
dyrbt pilnai, nes trukdo isz- kom. namo, 700 pėdu augsz romėnėj geda.
Szeszi suimti žalnierei gavo siptines ypatai vienos szeimi ypatingai jog ne turi jokiu Miszkinis tuome tik galėjo iez
rankai prezidento kaip ir prae ežio nog žemes o Europoje
jusuose laikuose kada tik pre stacija bus in taisyta Eiffel ei pabėgti: tris isz ju randasi nos už tai kad ta szeimina isz davadu jog szluba buvo eme sigelbet, kad per jo rankas dau
gel piningu valeczioniszku su
zidenta rinkdavo. Ne reikebai bokszte Panžiuje. Vėlaus kitos pas:slepi apie Rawline miestą. davinėjo ju sekretus policijai. Ameryke.
mokėta
in pavietava rando ka
Yra
tai
viena
isz
dydžiaueiu
setis bedarbes, ne trukus ateis stacijos bus in taisytos dydes
Papigintas iszeiviams per Nežine kas isz to iezeis.
sa.
nuo.se
miestuos
Amerike
ir
Ei
skandalu
kokia
da
atsitiko
A
laikas, jog net pritruks žmo
važiavimas.
ropoję.
Kubiniai rinks nauja pro Prie vagiu prisidėjo kartais
merikos karumenej ir beabejo
nių, o tiejei katrie iszkelavo
ir seni diedai pykdami ant sa
Keliu ministerija paliepė,
zideuta.
“Lenkiszkas murinas’’ nes vajaunas eudas eurei apsu kad žydai-iszeiviai in Pietine
in savo tėvynė, gal ne visi suvo vaiku. Ant pavyzdžio: Ma
Kubanai rinke nauja prezi
dys prasikaltelue.
numirt Detroite.
giiž.
Amerika ir taip-gi darbinikai, dentą ir Kongresmonus 14 d. rianpoles paviete, kvietiezkio
valeeziuje Narte kaime, senas
Detroit, M ch, Charles A. Padėjo kūdiki vandeni,jc važiuojantieji tiesti geležinke
Lapkriczio o inaguracija arba Jonelis Luckus turi žentą kur
Roxborough,žinomas
tarp
ant pecziaus.
Pasirūpinkite norint pirmas
lio per Azijos Rusija, mokėtu instojimo naujo prezidento sai jam mieste begyvenaneziam
popieras, kad po laik nesigrau Lanku murinas advokatas, nu
Maltby, Pa.- Padedama ka už geležinkeli pigiau, kaip pa atsibus 28 d. Sausio.
duoda dokle (ardinarija).
mirė ant uždegimo plaucziu sa tilą su vandeniu, katram radosi prastai kad yra mokama.
dy tu mete.
Senis Jonelis Luckus paei
vo name 856 Chene str. Buvo josios kūdikis, ant pecziaus
Turkai džiaugėsi.
nantis isz piktųjų žmonių gimi
Lauku
darbai.
Turkija.- Turkijoi dabar neSjySukurete ant žento iez mies
Trumpoje ateiteje’kitaip at tai szeip fznekant, teip szne- idant paszildyti vandeni poni,
Daugelyje vietų Vilniaus,
likinėsime kelones negu lig kant norint del paloku navat Adomienie Gerhovicz, beveik Raseinių, Ežerenu ir Sziaulin tas pate dedasi, kas Rusijoi de to vagius, kurie žmogų apva
ginėjo ik tol, kad pasiliko
sziol atlikinėjome. Neszdysi- nas žmogus. Gimęs pietų szali iezvire kūdiki ant smert. Ku pav. jau baigia ar suveže rin josi, pasirodžius 1905 m. Spa vien tik arkliai ir karves, visus
je,
pereitinejo
visaip
savo
give
mes padebeseis balunuose
dikis beabejonee mirs. Motina gius; vietomis ta darba tiukde liu 17 d. manifestui. Džiaugs drabnus gyvulius iszvoge. Vo
drauge su varnomi. Kur tik nime. Būdamas jau no jaunu kūdikio matidama kad vanduo lietai, kaip antai Luokės apy mas visur neapsakomas. Visu ge toje gauja gyvulius visoje
girdėt Europoje galop dyrba metu, pradėjo lavintis ant ad buvo per szaltas uždėjo kati linkėje. Daugiausia ežiose vie tautu ir tikėjimu žmones elge npielinkeje, dastatydami mies
balunus ir Amerikas ne apsi- vokato ir pabaigė mokslą tiesu la su kūdikiu ant pecziaus, po tose vidutiniai rugiai, kai-kur ei, kaip brolei. Visuose miee to fleiezeriams. Vagiu gauja tu
leidže. Bus tai smagi kelone su atsiženklinimu. Per ilgesni tam iszejo laukan, in keletą yra ir geru; vasarojiai ne visur tuose daroma kuodidžiausi mi rejo savo drutviete už jursdiko
senovės kalkinycziose ir ra
isz miesto in miestą, o ir sma laika praktikavojosi kaipo ad minutu kad sugrįžo vanduo vienodi, bet ūkininkai tikisi, tingai. Policija visai nesikisza, kalio rezidencijoje.
yokatas
steite
Tennessee;
priesz
gi smertis pult stacze galva že
katile jau virė o kudi kis bai kad nebusią blogi. Sziena sako tvarka visur kuopuikiause.
Toji gauja kada gyvento
15 metu pribuvo m Detroitą. gei likos apszutintas.
Cenzūros niekas nebežiūri, laik jame daede ik gyvam kaului,
min. Laimingos kelones!
visur gražu suėmė, tik nedaug
Czion apsigyvenęs terp paloku
raezczei raszoj kas jiems patin Jono Luckaus žentas Narte
jo tesą.
Milionieris dyrba.
Chicage uždejosi nauja ne iszmoko ant, tiek lenkiszkai
ka.
mėgino sutaisyti per krivula
Cholera
prigulminga prie trusto, mene kalbėt, jog su kožnu galėjo su
New York, N. Y. Stanislo
Slaptosios policijos nebar. iez ūkininku armija nubaudi
sine kompanija po vardu: szneketi. kas jiam labai buvo vas Webster, sūnūs milionie- Pastaruoju laiku cholera pra Žodžiu, Turkija pavirto in lais mui vagiu armije isz ūkininku
euorganizuot nenusieeke, tai
“Chicago Stock Yards ir Tran prilauki advokatavime; daugy riaus, apsiredi in mėlynas kel dėjo sirgti Žemajame Naugar ves szali.
mėgino iez bernuotu sutvert,
be
paloku
jieezkojo
pas
jin
ro
de.
Tūlos
gubernijoje,
Vorone
sit Co”, su kapitalu 2į milijo
nes darbines ir szita panedeli
kas ir pasisekė.
nu doleiiu. Kompanija nupir dos o vis ant gero iszeidavo. nusidavi in darba korporacije žo, Caricineir Charkove.
Trumpi Telegramai. Ūkininkas su bernokais’insi
Vaikai
paloku
labai
jin
milejo
ko 25 skėriu žemes ir jau pra
karu ulieziniu, Tasai jaunas
Kalėjime.
taisė gerus kucius (buomus)
dėjo statyti budinkus. Nauja kuriuos pr!e kožnos progos ap žmogus nori iszmokt praktiki§ Butte, Mont,- Vienas ban nusidavė Marianpolen, kur tik
Kiszinevo kalėjime padaryta
kompanija pradės pardavinėti teikinejo gardumeleis.
nia szali gyvenimo,
betvarke. Vienas kalinys tapo dytas užpuolė ant vienuolikos vagi patiko, jau gyva nepalei
Priesz kelis metus, kada no
do, užmusze.
mesa nog 1-mo Oktoberio ir
in karcera pasodintas. Kiti ka karietų katrose važiavo 125
Užmusze tęva.
Policija in ta darba iez prad
prekes mėsos bus labai suma rejo apsipaczuoti, perejo in ka
liniai užtat uždege (-•zienikui-) ypatų ir paėmė nog ju apie 19
Winber, Pa. Aleksandras Kareiviu būrys, kurs bego ge tukstaneziu doleriu vertes pi žiu per pirsztus žiurėjo. Vagiu
žintos todėl ir trustines kom talikns. Verke jiojo pati su ke
panijos bus priverstos sumažin lėtu vaiku, o ir didelei nuliu Rosenbloom, kuris yra nužiū
naikytojai patyrė kad degucziu
syti gaisra, sutiktas plytomis, ningu ir brangenybių.
ti preke mėsos, gera naujiena. do palokai.
rėtas kaipo žudintojas savo te kurias kaliniai lupo isz kros
kaime turtingas prūsas Jonas
§ Scranton, Pa.-Jonas Brovo, dingo ne žinia kur. Proku nies ir mete in kareivius. Tuoj
(Mieldsžis) su vageis turėjo su
niszkis kalnakasis isz Pricebur
Uždarinėja kasikius
Prezidentas Unijos Maineratorije iždavi paliepima aresz
sineezimue, nusidavė in degu
Scranton, Pa.- Deszimts isz tavoymo tojo žydo razbainin- suikilo visas kalėjimas, kuria go tapo užmusztas per nupuoli ežius užmusze, nors Jonas pra
riu Darb, T. L. Lewis apgarsi
me sėdi 500 žmonių. Visi jie lo ma anglies.
no aplinkraszc žiu in straikuo- dvideszimts penkių kasikiu, ko.
sze dovanojimo bet naikintojai
vomis musze langus ir durie.
§ Clarksburg, W. V.- Apie vagiu buvo per daug in pykia.
jenezius anglekasius Indiano Delaware, Lakavanos ir Wes
Atvykęs
policeimeisteris
liepe
Vienok apsiporavo
2 tukstaneziai vyru aplaike Tapo užmuszta apie 8 vagai, Ii
je. ydant sugryžtu in darba ir tern Kompanijos sustojo dirbti
szauti in kalinius. Penkias pa
darba, kada pradėjo dirbti kusie neužmuszti, slėpėsi vieni
ne straikuotu. Tas paliepimas ant kokio tai laiko. Priežastis
Pronsville, N. Y.- Rabinas
pliupas iezleidue,'kalėjimas nu
pjoviniezios lentų Cherry Ri mieste, kiti iezbegiojo in Bud
yra labai szarpus, nes rodos to yra jog kompanija nebetu Volinskis, kuris jau turėjo dvi
rimo. Užmueztu ir sužeistu ne
ri
orderiu
ant
anglies.
Uždary
ver Boom ir Lumber kompani žiu giraite bijodami kad nepa
privereze darbinykus, kad no
paezes ir su jioms trileka vai
ra. Pasimatymas su pažįstamais jos.
szifo praėjusio panedelio turi mas tiek daug kasikiu ant kart ku, apsiporavo su trecze ir
gautu inpyke kaimiecziai.
palieka 6 tukstanezius darbi pasakoje, jog tikisi da daugiau kaliniams uždrausta visam me
pradėt dyrbti.
Galu gale per kelias dienas
ninku be darbo. Kasiklos tos vaiku. Najorkinei žydai ir ra nėšiui.
begaudant vagius, buvo jau
Kiek kur peseziosios
Aplaikeme nauja iszduota bus uždarytos tik ant trumpo lai binai sudėjo jiam karsztus ve- Bus apvaikszczioymas.
per daug, ineikiezo policija,
Cieloje Rusijoje rengėsi iszkareivijos vadas Luckaus žentas ture
knyga “Revolucijcs Giesmes” ko, po tam pradės dirbti o ki linimus, su trecze paeze.
Kelini ngai apvaikszcziot 80 Rusija turi 1.133.000 kareiviu. jo paliovęs vagius užmnezinet
su natoms, prirengtos vyru tas kasiklas uždarys ir ant
metini jubileju užgimimo gar Francuzija “ . 607 493 “
chorams ant dvieju, trijų ir trumpo laiko kolei kompanija
ATSAKYMAI, singo rasztininko grafo Tolsto Vokietija “ . 580.158 “ pabėgti, nes už užmuszima ant
keturiu balsu. Knyga kasztuo neaplaikys daugiaus orderiu
smert butn buvęs kerotas, j’s
jaus, o tas labai ne patinka Austro Ven. . 388.000
ja 35c. Norintieje pirkti szita Uždarymas kasikiu tesis lyg
“
pabėgo in užrubeži palikes pa
p. Kl. Hazletone. Tamistaus randui. Tas iszkelmingas ap Italija
knyga tegul raszo ant adreso: pabaigos Septemberio menesio
“ . 285.288
“
ežia ir namus, o kiti jo pagelbi
kada laikai pasitaisis ir anglies gromata patilps, Uįirninke, in vaikszczioymas atsibus diena Japonija “. 230 000
“Keleivis’’ 28 Broadway,
“
ninkai issiskyrste.
szita per vėlai atėjo.
9 rugsėjo.
So. Boston, Mass.
daugiaus bus naudojama.
Anglija
“ . 204 016
•’
Kvietiszkenas
V-fi--------------------

Javu derėjimas
Pagal žinių, surinktųjų ežia
ant vietas vidaus dalyku minis
terijos ir sutvarkytu centroli
nio statistikos komiteto, musu
kraszte ir kaimynijos guberni
jose ligi sziu metu liepos 1 d.
javai szitaip iezrode:
Vilniaus gub - visokio javai
iszrode kiek prastelesni, negu
vidutiniai; vidutiniai buvę tik
kukuruzu ir mainos, bet ne
daug ju tesejama. Skyrium gi
imant, geriausi iezrode miežiai,
žieminiai rugiai, vasariai kvieežiai ir avižos, praseziausi bu
vo grikiai.
Kauno, g.- vidutiniezkai iez
rode žieminiai rugiai ir kvie
ežiai, grikai ir avižos; geresni
už vidutinius buvę mainos! ki
ti javai (vasariai rugiai ir mie
žiai) gangreit vidutiniai buvę.
Gardino g.- didžioji javu da
lis (žieminiai kviecziai, vasa
riai rugiai ir kviecziai, miežiai,
grikai ir avižos) buvę kiek ge
resni už vidutinius; malnosvidutines, tik žieminiai rugiai
truputi buvę prastesni už vidų
tinius.
Vitebsko g.- žieminiai ja
ir vasarojai apskritai iszrode
kiek blogesni už vidutinius
(dvaruose tik buvę geresni); vi
su-gražiausi iszrode žiemiaai
javai ir miežiai.
Mogilevo g.- tiek žiemos ja
vai, tiek vasarojai iezrode kiek
praecziau ne vidutiniezkai; vi
dutiniai tebuve vieni miežiai.
Minsko g.- žieminiai javai
ir vasarojai geresni buvę, ne
vidutiniai; kiek menkesni isz
rode mainos ir avižos.
Javams augti labai pagadi
ne szaltos naktis birželio mene
si.

Daugiaus ant 4 to puslapio.

liuosybejeT kvailybe.
Anoumet kada Roeijos cieso
rius Spaliu m. pagarsino ma
nifestą, szaleiluosybe
tuomet nekurie pageidautojai
tos luosybes beveik isz džiaugs
mo svaiguli gavo. Kad jau
mat buvo 1 i u o e y b e sztai
ka jie Marianpolei dare:
Būrelis lytingoje dienoje nu
sidave in kliosztori kun. Mari
jonu pas perdetini kun. Vinca
Senku (Senkowski) veikiausei
liepi kunigui kad eitu su jais
nedoudant prigulineziai net ap
sirengti. Kunigas kaip ir nusi
gandes turėjo eiti. Vedant ku
niga, davatkos balsu reke:
“Teveli teveli! ne
p rieteliaidabaruž
musz tave!” Jie vedesi
neužmuszt bet tik juokus isz
kunigo daryti, o juos baryda
mi save kvailais parode!
Lietu' lyjant nusivedė kuni
ga ties pavieto Naczelninko
Biurair residencija, pasistatė
sake:
“Iki sziolei tumu
mis savo pamokslus
sakei,omes klausėme
dabar mes sakysime,
otų klausykie!”
Pradėjo jie savo pamokslus
sakyti, o kunigas nulenkas gal
va szaltai lyjant turėjo kiaušy
ti kol prakalbas užbaigė- Naczelninkas, pavieto iszejes ant
gonku in ta kvaila ceremonija
žiurojo, bet perszkados jokios
nedate.
Jieszkotojai liuosybes yra
palis prasitarė kad tas kunigas
užmokėjas jiems 1000 rub.
kokios ten bausmes.
Pasielgimas toksai tu vyru
buvo panaezus in pasielgimą
papaikusiu žmonių.
Mat po tokios pagarsintos
liuosybes gerai kad da nuogi
iszsirede ne lakstė po Mariam
poles miestą, nes liuosybeje
kad ir durnybe randasi, vis mat
tai nižko.
i

Nepadori betvarke kad insi- '
krausto žmonių tarpan, tai apsirgdino teip, kad ir daktara
ms iszgydyti sunku, teip ir
Manampoles ap’elinkeje. Da
lis net jaunu ūkininku nei eta
tine isz lauku perdžuvus pasi
leido. Turtingesniejie ukinia
kai nusidavė in Mariampole,
kartais negryžta namon per ke
lėta parų, loszia sau ramei kor
tomis o pareje meluoja savo
jaunoms žmonoms, kad su rei
kalais valstybiszkais buvo už
imti, tai ir užtrukt turėjo.
Anuomet karta vienas jaunas
ūkininkas isz kaimo P. prabų
ves pora parų mieste, kada pa
rejo namon, motere garsei ka
da ji bare, tada jisai teisinosi
szeip.“V o t, poryj i be re ikai o, onežinai kad
asz žmonių buvau
ie z ri n k t a s
važu o ■
t su reikalais, inSu
valkus, taigi būda
masSuvalkuose, ne
galėjau būti namie
j e.”
Po tokio iszsiteisinimo, mote
re ir mislijo kad buvo suval
kuose, o tuom laik nežinojo
kad diedulis kar tomis losze,
ir apie liuosybe kalbėjosi.
Yra tūliems jau pasenusioms
tas žmonių sukylimas priesz
valdžia ueužgydomu sopuliu, . 1
nes vaikai kitu net ir dukterys
už anuos prasižengimus pus
prūdo in užrubeži iez kur sun
ku bus ir grižti, o namuose pa
siliko vieni pasene tėvai; na
ir žiuri in toki sayo ir vaiku Ii
kima su skausmu jautromis.
Tėvai nelekia vaiku eima
nuoja, o vaikai pradszaline eimanuoja nežinodami iez kokio
szaltinio reiks svetur atvykusia
mis pragyventi. Ju dalis tu
vaiku szaukiasi pas pažysta
mus pagelbos ir rodos, o pa
žystami dar laike nelaimingo
krizio teip pat žiuri, kad sziaa
dien turi szmota duonos, o ryt
jo toli nemato kur paimt ir nau
jokams pagelba suteikti nesten
gia.
— Lietuvoje, nemaža dalis
lietuviu ieztvirkeliu vardan so
cijalistu, dasileidžia pleszimu,
toliaus tie razbaininkai pabu
ge bausmes ir jie sprunda in
užrubež', garsinasi kovotojais
už laisve prisitaikė ir czion Amerikoje aprubaveja lietuvius
netiktai, bet kitur ir užmueza
kaip kad atsitiko Szenadorij,
ir su tuomi užtraukė abelna
ant dabartiniu ateiviu neužeiti
kejima.
Taigi sukylimas Rosijos žmo
niu priesz valdžia, netiktai pra
laimėtas jisai, bet pralaimėta
dide dalis doros, o pagimdyta
negeidanta liga (betvarke) kuri
Dievas ten tik žino kada nuo
žmonių sprando nuslinks.
Prie liuosybes kada insiskverbia durnybe, tuomet toji
liga dumiu demoralizuoja net
ir tikraji liuosybes žingsni ir
jieszkini. Nevieiemis isztikro
liuosybe naudinga!. . . .
Kyaileviczius jeigu rinke
turi lupoje nei meszka inverta
baugu ji aut syk paleisti, riu
ke atėmus uždėti minkszta
raiszala ant rankos ar kojos
ir da nepaleisi, pripratinus pa
lengvele prie atliuosavimo, me
gint visai raiszala laikyt luoša
kada su tuomi apsipras, vi
sai paleist jau mokes būti liuo
su.
Kvailevicziui, baime yra tvo
ra, o jeigu nemetys tvoros,
tai bent kam in kakta suda
ves, padarys sau ir kitiems ble
di.
Niekai isz tu, kurie turėda
mi luosybe durnavoja
K.

Skarbcziukas Sveikatos.

ra teisybe. Nes tas viekas bu
vo melas ir iszmislinta. Nepa
žinstas pakelevingas buvo tai
muso ateivertias Virvius! Ne
norėjo gyvent gilumoi Rosijos,
kur kožnas akmuo, kožnas medys primindavo jam jojo kai
te o ir patrotinimasmilemu sau
ypatų. Pardavė visa turtą o pi
ningus patalpino ant procento
o pate pasidavė in vaisko jiesz
kot užmirezimo apie savo var
gus. Kelis kartus likosi pažeis
tu ant vainos, gidesi ilgai ligon
būti ant galo atsisėdo czionais
tikumoje givenima praleist ola
biause ant paliepimo daktaru.
Kada per kelioleka metu bu
vimo ant kaimo, pamate jog
tenaie yra reikalinga bažnytėlė
Kuningae galėtu kelioleka kar
tu pribūti ant meto, galėtu at
provinet szlubus, krikeztue, pa
grabus ir mokyt vaiku katekiz
mo. Laike lietaus ar viesulu
žmonis galėtu melstis bažnyežioje sėdėt namie ar karezemo
šia.
Per tai Virvius pasakė kuningui jog yra pasirengiąs paneszt didesne dali kasztu ant
pastatimo bažnyczios. Kunin
gas labai nudžiugo isz dovanos
seno kareivio ir tuojaus suszau
ke visa gmina ant rodos. Visi
pastanavijo siiek tiek paau
kaut ir padėt savo darba prie
statimo bažnyczios.
įgjPiie geros valios neužilgo
stojo puiki bažnytėlė. Kada
pirma karta atsiprovino noba
žanstva naujoi bažnitelei, kiek
tai buvo džiaugsmo! Seni verk
isz džiaugsmo.
Da daugiau nudžiugo visi,
kada kuningae po pamokslui
iszviniojo kokia tai popiera ir
pradėjo skaityt. Buvo tai testą
mentas Virvio, kuris po savo
smertei visa savo turtą užrasze
ant bažnyczios.
Dabar kitaip žmonis kalbe
jo apie Virvių ir ne iszmetine
jo jam jojo ekupumo. Jago bu
tu savo turtą pragenąs, tada
gminas ne butu turejas rzen
dien bažnyczios. Tegul per tai
buna palaimintas peczedumas,
kuris niekam pikto ne atnesza
o daugiau gero buna.
Virvine nesigyrė savo geru
darbu, giveno paezedžei, buvo
apglobeju bažnytėlės, melsda
voei joje kas diena ir tankei
paantrindavo sau:- Szirdies
gailaujenezio ir atsivertusio ne
atmesk Vieezpatie.’”'■

Arba rodą del visu.

n.
Vanduo ne czystas.

padagros, lygos inkstu ir da
kitu daliu kūno.
— Ne sveika yra naudot me
diniu sudu del vones ar meta
liniu, nes ant jiuju szonu lim
pa ir veisėsi gaivalai lygos ka
žmogui labai kenke. Geriau
sios maudyklos mūrytos cy
menti o es, kurios duodasi iszsi
valyt isz limpancziu gaivale
liu.
— Ne sveika yra pavietrių
game laike nusidavinet in pir
tęs maudytis. Ypatingai lygo
se choleros, tifuso, drugio, nes
paprastinai vanduo platina pa
vietre. Tiktai tada gali pasi
naudoti isz maudyklos, kada
po užsimaudymui kožnos ypa
tos gerai iszmazgoje sienas
maudykles su karsztu vande
niu.
— Ne sveika yra tuojaus
po iszsiperimui karsztoje pirti
je iszeitinet isz pirties. Reike
pamaželi atvest. O kad po isz
simaudymui žmogus užsimano
valgyti, tai tegul valgo, bet
ne daug valgyti.
— Ne sveika yra kelis kar
tus ant dienos maudytis. Tan
kus ir pėrvirszinii maudymas
labai nusilpnina o ir vidurius
pagadina.
IV.

— Ne sveika yra gert van
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti sarę liga ir leisti jei įsisenėti,
deni
ne czyąta arba atsiduodan
Iszejna kas Utarnlnka ir Petnlczei >
per tu tu daktaru nesumaninia ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
ti
kuom.
Ne
czystas
vanduo
PRENUMERATA KASZTUOJE:
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
szuliniuese
dydeluose
miestuo

AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
ant puses meto
1,25
Worcestere ant Svard uliezios, se, pritraukė visokiu srutų iž
negaišiuos laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiško aprašydamas savo ligų per
ant ketverczio meto 65
The Collins New York Medical Institutą Į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
žemes,
ka
gyventojei
iszlieje
Ne
ant
kitos,
EUROPA — Rosije
$3,50
išgydo visokias sunkias ir užsiseuėjusias ligas, kaip VYKU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
Angliję ir Szkotije 15 sh
Vajei kiek girtu bobų ma o ir isz visokiu varstotiniu. O
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.
Prusus
15 mi
ar
tai
mažai
prisisunkė
isz
vicziau,
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
kadu, kur ne yra jokiu kanali
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
Kaip stritu ėjau,
visokias
ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai įiekurį laika gydę,
AMERIKE ANT METO.............. .
f 1,00
Prikibo ir prie manes ir klausė zaciju. Tokiose aplinkenybeANGLIJĘ...............................
7 sh
raukas
nuleisdami
apleido.
P'UISl'S.................................
7mr
se reike vandeni del gerymo
Ar ne užfundieze;
A
. Tokiu budu> kad T1,e COLLIXS SEW T0RK MEDICAL INSTITUTAS
tfOSSIJE..... —.......................... ............. .......... 81,50
/ALbdKymaS lengvas’ užluikonms geriausių diplonuitų daktarų spocijaiistų; visus ligų apra
pervirti, ar perleist per gera
Asz atsisakiau
šymus
su
atyda
ištiria
specijališkai,
nuo
menkiausio
iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA
litrą. Po teisybei tokie van
Ir traukiau tolau.
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
Laboratorija vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
AMEBINE
.............. ........................ |3,00
duo del gerymo ne turi privaGere visi, jauni ir seni,
ROSSI J E..... -............................ ..................... $1,50
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų
ANGLIJOJ................................... ....... ........... 10 sh
Vyrai ir merginos apsakyti ne lantes gardes, bet galema pa
Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
taisyt per inmaiszyma kokiu
gali!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes
Priek tani pilnai nžsiniokeja
padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
O ka jau merginos, jau gana. laszu no vaisiu, kavos ar arba
gkaititojei, kas metas aplaiko
dovana puiku Kalendori.
tos.
AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Ne sėdi namieje ne viena;
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prlderystė telpgl Išreikšti
—
Ne
sveika
yra
gert
van

Paskui
vaikinus
genasi,
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
padėkavonę už Išgydymą ilgos, kurią nuo manus kaip sloginantį kalną nu
PA. POST OFFICE, AS SECOND
Net seiles no-gumo driesesi. deni, kureme randasi gaivalekasė, per galybę angšto mokslo Ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
CLASS MAIL MATTER. ; ; ; ; ;
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
lei, visoki mikrobai ir kitokiu
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
niekniekiu.
nusilpnėjimą, telpat vėliau Ir mano Inkstai buvo suvytę, drauge Ir visus vi
Kada pede buna,
— Ne sveika yra gert ne
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs, laukiau
Tai be musztyniu ne apsiejna; czysta ir drumsta vandeni.
Išgydyta nuo: moteriškos ligos kada nukristi. Bet kad išskaičiau lalkraštlje apie Jųsų galingą gydymą Ir
Apraszirnas isz TiKro
kankynių ir ekrepliavlinų,
grynus vaistus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau
^irgęa perdu metu, skaudėji
skaudėjimo minuose, sąnariuo
Du brolei kompaniezna sztora Drumstas tankiause susideda
Atsitikimo.
se Ir neuralgijos ligos. Jau pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, telp nuo manęs ligą,.likausi mu strėnų, krutinėjo dieglių,
plaučių nesveikumo, svaigi
paiuutiškai sveiku Ir viešai pam kirto,
isz smulkiu bakterijų, ar merPERDĖJO F. W. S. B.
dekir’oju savo paveikslą atsių pilnai sveikas. Tad Ir dėkavoja už eanžinišką Ir gabų Išgydymą. Dabar mo Ir skaudėjimo galvos, zvasdama.
jaučiuosi kaip naujai a'gimęs, linksmas lr sveikas, o tai visiems broliams nljlmo ausise ir abelno nusil
pnėjimo ant sveikatos. J J3
Bet ir abudu ant niek pavirto. kucziu. Per mikroskopą gali
lietuviams pranešu, Idant kreiptus! prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.
Mrs. PRANCIŠKA.
dienų pilnai išgydytas, su paPabaiga.
dėkavono ir paveikslą, pri
ŠKLENAR1ENĖ,
Ka tik iž sztoro paemi,
nužvelgkt isz ko dumblas susi
Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
siuntė patalpini į laikraštį.
(moteris Jono)
JONAS SMIRNAVICZIA,
Dabar suprato žodžius tėvo,
JOHN PAULINIS,
Kitiems už puse prekes ati deda.
Route No 2,B. 65, Ceresco, Neb
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co ,
Orient, Pa.
kokius ant mirsztanczio pata
Ne
sveikos
stubos.
da vi;
SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesentM, nealideliok, bei atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
— Ne sveika yra gert van
lo kalbėjo jam:- Atsimainyk,
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
Piningus tuojaus prageri,
deni pasemta isz upes, išku Ne sveika yra kraustytis in
atsimainyk! Jago butu paklau
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
Ir da ta spasaba tveri:
ria nubegineje visokios stAitos naujei pastatyta narna, ka da
rių, Šonuose, tuštum uose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
etas tuju žodžiu tai givenimas
Turėjo nauja suta ir ta pra isz fabriku. No to visokios ly ne suv'S iszdžiuvo. I’riežaste
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
jojo plauktu kitokiu keliu....
geri, .
drėgnumo yra neiždžiuvimo
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo alsino nusilpnėjimo
gos atsiranda o ir pavietres.
Stojosi.... Jau nerugavo ant
Uogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos, l'riepuolo, nerviškumo; nuo slaptų
Už alų ir guzute atidavi,
— Ne sveika yra gert van kalkių, ypatingai in murini na
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
savo giyenimo..
Per nakti kelavo,
deni isz szuliniu, kurie randasi ma ne reike skubytis keltis.
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapar
Tykam kaimelije prie kalnu
Net svaiguli gavo!
— Ne sveika yra užiminet
ne toli vikadu, ar duobiu mesz
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
Karpatų, stovi namelis. Giveno
Kada jau guoges užsuko,
lyniu, nes daug persisunkė in narna, kureme langai randasi
^p^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*?^
jame kitados naszle pu girviTuojaus vienas kitam užsuto. szulini, o tada dydelei kenke in žiemiu szali. Laukai no pie
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO,
niukui. Po josios smertei, pasi
Ėmėsi drasei,
tu szalies prilaiko sausuma.
sveikatai.
kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
liko apleistas, o vaikai turėda
Ir naršei.
— Nesveika yra ypatingai
KAM SIHGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
— Ne sveika yra gert labai
mi užsiėmimą mieste, ilgai lau
Zerkolas ant sienos suteszkejo, kieto vandenio. Vanduo kie del silpnu žmonių o ir vaikuThe Collins New York Medical Institute <lnc)
ka kupcziaus.
Langai isz pyszkejo;
tas buna no maguezijos ii; Kal gyventi skiepuose, nes isz ten
Vienas diena susilaukė prie
140 W. 34 sL,
(arti Broadway)
New York.
lygos
niekad
ne
iszeina.
Oze ir kiti prisidėjo,
kių.
\
rara
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
namelio pakelevingias in ruda
(Toliaus
bus.)
Mat, perskirti norėjo;
— Ne sveika yra naudot
plo-cziu. Patyko jam namelis
Vieni skyrė,
vandenio, katro temperatūra
ir aplinkine.
Kiti per žandus skyle.
labai mainosi visuose laikuose
— Kaip czionais butu links
Kada laukan iždundejo,
— JN e turime laiko ant
meto. Vanduo turi, visados tu
ma gyventi,- pamielino sau pa
Bego, o kiti vyti pradėjo!
sugaiezinimo, girdėjai jog ežio,
reti temperatūra no 5 lig 10
P. V. O B I E C U N A S,
kelevingas.
Per balas,
nais ejna api gyvaeti motinos; 12 &. CARSON ST.
S. S. PITTSBURG, F%.
lyp nio Reaumuro.
Ėjo kokia tai motere su liva
Per dratu tvoras,
kas mielina apt gialbejima Pirma LietuviszKa BanH*
— Ne sveika yra gert szalrelu rankoje prie szulinio van
Sabastijonae, portugaliezkas eaviae o ne apt savo artima,
Vienas susmuko,
SU KAPITULŲ $75,000,08
ta vandeni, godžei ryt ir daug
dens. Užeznekino pakelevin
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTEkaralus,
kuris
užžengė
ant
sos

Net nosi nusilupo
tasai
nieko
gero
niekados
nepa
gert. Staigas atszaldymas vidų
RUOTA KAIPO
gas jaja ir užklausė keno tai
O kaip praszvito,
riu gali sugfdyti prietaisas ma to 1557 mete, ats’ženklino savo darys.
namelis ?
DEPOSIT BANK
Pamtae jog nosis vos ne nu limo o ir kraujui kenkt, per geradeyngumu. Kada viena
Susiearmatinias
dvarokas ALL NATIONS
(VISU TAUTU BANKA)
— Tasai namelis yra locnae
ORGANIZATORIUS TOS BANF.OB IRA
dienaejdamas
uliezia
draugesu
krito!
padavė
karalui
reikalingus
ka baisei gali atsitikt.
te vaiku po dažiuretojum gir
P. V. OBIECUNAS.
Daktaras pribuvo,
— Ne sveika yra būnant su savo dvarokais, kokia tai mo daigtus del raszimo.
Mueo bunka irr. tai viena Isz tvlrczlaualu Buria. Valet., czertemofe, esanti po kontrota
riu, kuris ant senatvės czionais
tere,
su
sutemtais
plaukais
Nosi prisiuvo;
Valetljoe
ramdo ir per tai pilnai uželcikizma. Priima piningus del užafaitcdijnio ir moka kvt
Sabaetijonae paemiae popie
szilusiu, gert daug szalto van
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir siunčia ytelngua in vį»ae dmbe
apsisedo. Nori jaja parduot,
Daktaras liepi namieje sėdėt, denio. Isz to gali gaut baise panaszi in paiksz“, persigavo ra in ranka suraeze ant josios svieto. Padaro davlemastle atlikimui visokiu reikalu su waldžla
lazmajuo viso
kiue piningus ant Amorfkonlozku arba kitokiu. Daro apeerg-ymue no ugnies ant visu daliau
nes kupcziaus ne randa. Žmo
per
dvarokus
puolė
prie
kara
In darba ne ejt.
sekanezius
žodžius:
lyga ir ne ižgydoma lyga. Suir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prlelunst oacztlnlu Monay Oc4or arba Express 0»- O
nis kalba jog czionais baidosi
bua lazeiunetoe bankavos kningutee. Krolpkltes vlel l'ae gera žinoma del -An.- Iifrrtn
Kad saugei nosi laikytu,
“Paliepiu, idant auksoriue I. tuojau-j
sziles žmogus turi iminet ma lauš kojų.
vi P. T- OB1ECUNA, o busit apgserget! no visokiu apgaviku.
nes kas tai gali datirt. Kur ne
—
Szvesiausias
Pone!
meld

Velei kur ne užkludytu;
Juan
da
La
Monte,
kuris
yra
žus gurksznius o ir da burnoje
siranda žmonių tai dvasios ap
O kad ir valgyti ne turėjo, kiek palaikyt kad apszyltu.- žiu eusimilejimo, atszauk baisu apsudintas ant viso gyvenimo
.
Pamokinimai.
sigivena. . . .
Niekas ne susimilejo,
Niekad ne reike su staigumu viroka, sūdąs nubaudė mano in kalėjimą už kirtima publiez
Penkta valanda dydye etau
In kelee dienas po tam apsi
O cze vaikine guli,
ižgiart ant kart stiklą szalto vyra ant viso givenimo in kale uai viena isz mano dyaroku,
gymas,
giveno pakelevingae namelije
jima.
Niekas nieko ne pasiuli.
pasiliktu tuojaus įsileistas ant
vandenio.
Pataisė kur reikėjo, apczistino Vargezas mainierys isz miego
Sabastijonas suraukė kakta luo-ybes.”
Piningu ne cento neturi,
— Ne sveika yra laike pabudinąs;
kiemeli ir sėdėjo ant suolelio,
Ne valgias tris dienas guli! vietringos lygos, (choleros, szil ir liepe moterei atsikialt.
Po tam padavė moterei po
Juodas
drapanas
ant
saves
ezildamasis ant saules temino
— Kuom j’sai prasikalto? piera, kuri puolus karalui in
Darbo gauti ne gali,
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.
tines
ir
tt.)
semt
isz
szuliniu
yma,
ant girriu ir kalnu.
Tai kas gali priimti toki skar- vandeni, kur aplinkinėje pa — Kirto viena isz tavo kojos, apliejo jais aezaromis.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Kas jisai do viens? niekas Bleszines su valgiu ant paties
dvaroku. Szviesiausias pone
mali?
— Paekyk tavo vyrui,-tarė V_______ =__ __ __
vietre
vieszpatauje.
kabyna.
ne žinojo, su niekuom ne užsi
— Už ka?
Sugrižo pas dede, kuris susi
karatus,-norinte jisai mane
B
B
Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
“Bukie sveika”, paeziulei
dėdavo, priesz nieką nepasa
. Motere nuleido akis ir nieKo paniekino, atleidžiu jam kalte
III.
mylėjo,
I
I
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianįį
pasako.
kodavo iez kur ir kas do viens.
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
S
Na ir pavalgidyno.
Bukite atsargeis laike ne atsake.
tik del jojo motinos, kuriuos
C
C
Atlankydavo jin tik kuningae,
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
— Yra tai, kai d man rodos, paskutinias dienas ne noriu
Na ir dabar suvis,
maudymosiH
H
Per mokslą ir proce tuita
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaikada atkeliaudavoĮpas ligonius
Tas bulvanosis,
Ne sveika maudytis szalta- pati Juano La Monte, auk- priskubint. Turiu vilti, jog
O
O
nymo.
ingysi,
ar in mokelaine. Kaimas ne tu
F
F
Darbo ne turi,
me vandenije. Po teisybei gali soriaus, atsilieps vienas isz dvarokae kuris stojo mano
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
F
F
rejo savo bažnytėlės, o žmonis Per tamsuma ir tinginevima,
Baisei iszžiuri.
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
paprast per koki laika prie dvaroku. Nevertas yra tavo apginime, ta pati padarys.
S
S
viską praganysi.
turėjo ejti suvirezum mile ke .igg
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
Kaip kacziu muka,
szalto vandenio, bet gali kenkt susimilejimo, buvo prie to at
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
Praezimos
moteries
likos
B
B
lio ant nobažanstvos nedelomis
sitikymo ii macziau viską. La
Ar-gi tai ne kaka?
sveikatai.
A
A
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
i-zpildintae,
o
dvarokas
teip
—
Iszmintis tėvo ir meile motinos.
ir szventem.
Toki tai pavienei,
N
N
— Ne sveika yra lyginai Monte iszsikalbejo nedorai api gi atleido jam kalte, sūnūs
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
Nog kuningo dažinojo tik Užlaikys vaikus dorais ant vi
K
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
Dydeli tinginei!
maudytis vandenije per daug juso milesta, mano draugas jin likos sugražintas motinai, vy
I
I
sados.
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
tiek apie nepažinstamas ‘rudam
Už burda ne užmoka,
sziltame ka turi 24 lig 27 lyps nubaudė už tai, o jisai supikias,
gelžkeliu arba bota isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
ras
paezei
o
tėvas
vaikam,
La
plotcziuje”. Turėjo kitados di
O da ir in akis gaspadinems niu, tiktai jagu daktaras liepe. kirto jin per veidą.
savo pasipntini ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos
G
G
Monte
dirbo
tolaus
ant
užlaiKy
dele gaspadorysta, pasiliko Iszmintingas dyrba su lanko
nuo gabiu apgaviku.
— Ar te’p buvo isztikruju?
szoka!
Per daug szyltas vanduo del
H
H
mi ir su galva,
naszlum, instojo in vaieka už
Paszportus pastorojarae del keliaujaneziu i kraju.
Motere davė ženklą linkte mo savo ezeimineles ir kožna
O
Kad už dyka laikytu,
O
ypatos sylpnos szirdies ir plau
diena garbino gersdeysta szirDaviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poU
akvatninka, dabar sugrižo ir O kvailui api tai sakyt, ta ne
U
Kaip jauti maitytu.
ežiu, o ir gali kraujas pult in Įėjimu galvos, jog teisybe
pieras, už žema pteke. Sukolektavojima daliu atliekame
S
S
apima jio galva.
giveno isz procentu nog pini
— Ryto apsvaretysiu taja dingo karalaus.
Yra ir tokiu, ka po naktei galva.
kuote isiugiausiai.
E
E
dingsta,
gu, aplaikytu už parduota gas
prova, atsake rustai Sabastijo
—
Ne
sveika
yra
maudytis
Jagu sotus esi
padoriste.
Daip burbulas isznyksta.
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO:
su pylnu pylvu. Po apszcziam nas.
Tai duonos ne numesi,
*
*
*
Tiek tai dažinojo ant tikru
—
Ryto,
sudejavo
motere,
valgiui. Geriause ir sveikiau
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
Ant kito karto palaikysi,
ju. Nes buvo tai per mažai.
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
Augusto 7 diena, nakti ant se maudytis isz ryto po atsike tai joj motina gal ne dagyvens
Nes
velei
alkanas
busi.
Kožnas kitaip kalbėjo. Ne ku
318 3-RD AVENUE
1 adynos,
lymui, kožnas katras gali, te rytojaus, ir traukėsi pavalei
NEW YORK, N. Y
Pone bloko lomiau no Plttsburglnlo Paeito.
Y- Igl 8 adynal vakare.
rie kalbėjo, jog nepažinstamas
Ant East Main ul'czios,
gul sav maudymo ne pavidi. nog karalaus.
Nedeloje
Banka
atidaryta
no: 10 Igl 12 adynal. Sukatoje
S
Kaip
žmogus
sveikas
bus,
PITTSBURG,
.
PA.
nužudino savo paczia, jog už
Amsterdame buvo musztyne, Vanduo turi būti drumnas,- — Tai vyras tavo turi sena
—
—
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
Terp dvieju pjuvine.
pakuta buvo ant vainos, nes Tai ir vanduo jiam saldus.
motina,-užklausė vela kara gėrimu Su v. Vals. Kas tik naudojo muso
ne szaltas- ne nekarsztas.
nefalszavotas, nes czislus vymr ir arielkos,
Parėjo vaikynas iž saluno
jokie szuvis ne norėjo jin patai
tasai ne galėjo atsigėrėt joju o geriause mit
— Ne sveika yra maudytis lūs ?
kyt, jog dabar atėjo czionais, Ne vi enas vyras api ergeli ne Namon, kur ant burdo buvo; suszilusiam. Tokiame karte rei
— Teip szviesiausiae kara ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.
žino,
Radęs namieje kita,
muso prekes:
kur jin niekas nepažinsta. No-----------------------Raudona Arielka
S-«oo 2,5o 3.00
ke pamažėl! pavienes dales ku lau, motina kuri turi jau 80 Gera
Toki jau dranga girta.
2,5o 3.oo
Kol
pavelyjimo
ant
vestuvių
Gera Balta Arielka
2,oo
rinte turi piningu, givena la
metu,
o
kuruom
yra
vienatiniu
Garsingiausias
ant
vise
silett
Ir
žinomas
kaipo
gerlaiRomas
•
2.oo 2,6o 3,00
no vilgyti, ypatingai pirmiau
Ir da kiti prisidėjo,
ne pasirūpino.
Bumas Jamaika
■
•
4.oo 5.00 <>.oo
Ginas
•
2 <>o 2.50 3,oo
bai skupei, svecziu ne pryima
ses specialistas kronlszku Ir vzslsenejuslu Ilgo- - - - - - - 9
Muszti vaikina pradėjo;
uošino Arielka
*- 4/>o 5.oo
se krutinę, paskui pylva, stre sunum. Nog laiko jojo paemi lKifhmel
•
•
2,oo 2.50 3,oo
mo,
papuola
in
karezti
ir
neap
pas eavia, in karczema ne ejna,
Ne
gana
to,
duris
atidari
Anlsetas, smagus gorimas - 2,oo 2. ’>o
nas,
peczius,
rankas
ir
apati
DR. KOLER.KJagu ant svieto ne butu
spiritas
.
3,oo 3.50 4.oo
Jeidže lovos, daktaras kalbėjo Cthitas
ne gere ne arielkoejne alaus, ne
Ir laukan iszvari,
Slivalte
.... £,6o 3,00 3,5o
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
nes dales kūno. Tada ne vilki jog ilgiau ne gales tojo pergy SlivKite,
kvailiu,
tikrai Llctuvlszka
4.5o 5,oo 6,00
Suteriota ir basa,
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanezes
ruko nieko. Ne be reikalo nu
Terkelica
...
2,5o 3.oo 3,5(
Terkellca. tikini Vengrlszka
5.oo (i.uo
mu, reike puksztelet in van vent.
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
Tada advokatai no bado nu
Sudraskyta visa!
Konlukas
.
•
*2,5o 3, <>o 4,oc
pirko taji nameli kariame dva
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- J
Koniakas, I raneuzlszkaa
•
5,oo 5.50 <hon
mirtų.
Karalus užsimislino ant va Obuoline
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.
Brandy
«
. 2,oo 2.50 3,oo
Ant nelaimes žemskei pribuvo, deni.
sioe apsigiveno o gal isz vien
Blackberry
... i,5o 2,00 2.6o
Jojo rodos yra už dyka,—kožnee ijam szirdingai deh» |
— Ne sveika yra ylgai van landeles, po tam atsigrįžo in Roko1(s, gardus gėrimas • 2,5o 3.00 galon
In lakupa nugabeno.
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o Ift- [
laikosi su juom. Vaikezczioje
Mellnvuogo
*
•
■ 2,5o 3,oo ualon
Vlszniute
...
2,5o 3,oo galoa
denije sėdėt. Ne ylgiau gali viena isz savo dvaroku tarė:
užsisenejuses ligas inkstu ir nimatizmo, užsiszaldima fįii |
Jagu
susirinkime
kvailiu
nu
Badai
nubaust
gavo,
žiema ir vasara bu savo “ra▼oe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilejisije, senu roAMERIKONISZKI VYNAI:
duosi,
— Reikala-inu alavelio ir Ohio raudonas
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
Keleis dolereis nusztruopavo. sėdėt kaip puse adynos, 15 lig
.
.
$l,oo Galonai
dum ploscziu” o kaip rodos už
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
tas—saldus
1,25 “
20 minutu. Invales užtenka popieros, gal kas turite prie Uhlojtul
Tai del visu patiksi. .
Knllfornl oh, senas, ruksztua
1.50
“
užkrecziamu
ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaijio: sifilis, nųpakuta. Už griekus tiek Die
Kaliforni, os niUKZkalalas
. I,5o “
trotynias
viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai.
15 minutu, tai žmogų gana savias tuos reikalingusdaigtus, Kaliforni; oh muNzkatnlas
1.50
Ne rejke sarmatintis nes gidintis gąnogreicziausia, nes apsileidimas atnesae dides
Kaliforni oh tokahzkaH
vas jam davė gyvasties pakol
1,75 “
oh (4 metu) Port Wine
2,oo “
ni pavoju ateiteje. Kejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
nusmagina.
Lig paezios senatvės,
noriu paraszit vyroka isz vai Kaliforni
Kaliforni, on Szcrl U inc
2,oo
“
ne suplisz jojo plosczius, o ka
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lieKallfbrnljc.,
os Burgundy,raudonas;
1.50 “
—
Ne
sveika
yra
szaltos
Ne
užmireztame
jaunystes.
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaus,
nimo.
Viduriams Kartus Vynas
2.50 3,oo
110 W. Oak St. Shenandoah. Pi.
da jisai eupliez tada ir jo gyvas
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
__ Kada
AU^riŽ’Zim
l^Z Raszfkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o<
maudyklos naudot del silpnos
tis nustos.
®
ir dadjlau CŽHOKAJI EKSPRESĄ Pennsylvanio
A IM
DDiE-AJ!iiuirk-J
rit0 ifci 49 vakare.
ADINOS
P RIEIV11 IV! O. | No9ifiZ
g
pjet Nedelomfa,
Gera payeizda ne randa tiek Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo sveikatos yyatom. Kenke szal bažnyczios tai pabaigsim taj' .o.i.
virtini, mumijose.
Tokias tai Kalbas platino
rius i r gvarunluqja juos tinkaneziuma. Dz
tas
vanduo
del
plaucziu
ir
szir
sektoju
reikalą atsake vienas isz dvaro
Stefan Rovnianek,
žmonis apie ta nauja pribui
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu
sza, tvirtindami jog tai yra tik Kiek pikta paveizda kytoju. <ud prufaKraii ylga laiku Philadelpb^jc dies, smegenių ir strenkaulio, ku, juk motere gali palaukt.Avenue » Pittsburg, Pa.

FUMDATORIS

Iszklausytas
Praszymas.
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STEFAN ROVNIANEK

Daktaras @ WINTERS

DR. KOLER,

•ielke

Senatorius Penrose Isz.

