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Metas XXI

Isz kalėjimu.
Žadama kalėjimus padidin
ti: Viatkoje. kad butu gabma
pasodinti 60 kaliniu daugiau;
Vilniuje—4 00;
Rygojc-200;
Permoje ir Penuos gubernijo
je, Nikolaevske - po 250. Pin:ga tam tikslui reikalinga
virsz trijų szimtu tukstaneziu
rubliu.
— Dabartinuoju laiku ka
lėjimuose tarp politikos prasi
kalteliu yra apie 200 nepilnamecziu žmonių: tarp ju yra
daugelis 15-16 metu vaikinu
daugiausiai viduriniu mokyklų
mokiniu.
— Virinusioji kalėjimu val
dyba praneszii, kad visos Risi
jos kalėjimuose esą kaliniams
vietų tik 107 tukstaneziai. Ka
liniu gi sziemet yra apie 158
tuks. t. y. pusantro karto tiek,
kiek yra vietų.

t
Isz visu szalu
27 kadetai apsirgo. Liga terp NEAPSIEIS BE KARES.
tureziu platinasi.

663 apsirgo, 413 mirė L
ant choleros

ru skaitlis mažinusi, o moterių
SI 800 auksu senuose
Ne gerai aut to balto svieto. dauginasi. Už pora desetku
randaviszka raport’, tai ant
skudučiuosią
Rasztas Szv. iszsi pildo, (ži metu da daugiau moterių prisi
Filipinų nog Sausio 1,.apsirgo
Frederick, Md.- Paslėpti
noma katras yra skaitias Rasz veis. Jau szedien moteres yra
12,316 ypatų o numirė 7/30, Užpuolimas per Szuma
Austrija siuneze flota
ta Szv. ir katras nori tuosius daug dyktesnes ir dydesnes už terp senu skuduriu kuriuos nu arba kone penki szimtai pet
Orenburg - Kelioleka kiizo
Petersburgas.- Aziatiszka
laikus prilygiti prie Raszto vyrus.
kiti isz kaimo Pavluvkos mau
Mat per greit- vyrai pirko su kitais rakandais po nedelia.
cholera kas diena payma dau ir daug vaisko ant
savo mirusiam tėvu', Lewieas
Sz.) jog ant pabaigos svieto. pradeda isznokt.
Lig sziam laikui pradėjo dėsi upeje 1 Irai. Ne toli nog ju
giau auku. Tebiriam laike pay
rubežiaus. Žmones
Walteris, gyvenantis czionais
Atsiras Antikristas, ka su ug
( cholera apsimalszint ir ne tiek ju radosi juju vyrai Ant kart
mineje
isz
turtingesnių
žmo
nori vainos.
niniu vežimu važines", ir tt.
viena isz juju suryko isz persiPagal randava apskaityma, rado tūkstanti asztuonis szim- žmonių serga.
niu, kurie buvo tosios nuomo
tus
doleriu
aukse.
Kaip
mena,
Ar gal ne turime to? Kad ta paskutiniuose laikuose ugnis
gandimo ir isznyko po vande
nes, jog cholera ju nedalipstes.
Belgradas,-Terp didelio suMažiulelis kinezikas niu. Po kokiam tai laikui isz
sai antikristas kelsis in padan panaikyno du milijonus ake- tai ne tėvas jojo ntžtnojo jog
Pleciuje
Peterhofo
kur
gyveno
numirė
misžimo suėjo Skupotina arba
ges, o ar szedien nesike’e orą- riu (margu) gyrrios. Laikas piningai tenais randasi.
plauke ant virezaus szaukkone visi turezei, apsirgo asz
Bloomsburg, Pa.- Gal ne dama: “Gialbekyt! nutrauks
teip vadinamas senatas, ant ku
laiveis?- Kad bus vainos, kad dydelis, ydant butu užvestas
Iszgelbejo kūdiki uog
tuoniuolika žmonių.
vienas būdamas ant “feru” man koja!’’ Subėgo ant pa
pasikels mažas karalelis isz r y paredkas apsaugoymo gyrriu.
smert,
Ciesoriezka szeimina ketina rio rodinasi idant iszszaukt
tu szalies ir užkariaus visa svie
Holland, Mich - Per de czionais mate mažiulei! km- gialbos vyra5, kuriems nu
sugrižt
in palečių Peterhofo po vaina su Austrije už užgriebi
ezika “Chee Wah Woo’’, kuri sidavė isztraukt ant kra>zta. Ar ne turime Japonus ?Užsinesza ant geru laiku. szimts adynu poni Will'am
kelionei
finiszkuosia vandenuo mą Bosmios ir Herzegovinos ir
kad bus nuolatines kares ir Piningu bus kaip pelu!
Weise isz Vriedand stovėjo rodinejo czionais pereita nede to ‘kenstante motere: Pasiro
se.
Vienas
atsitikimas chole kaip rodos, tai be musztines
kone visos vieszpatystes susiju
szulyni ir laike rankose dvieju lia, tai numirė ant szirdies li ‘9 f jog pagriebė jaja; dide
ros atsitiko palociuje Aleksan ne apsieis.
gos,
Buvo
jisai
27
coliu
augsz
dys. Szedien Japonie gyukluo
le žuvis vardu ezumas, kuris in
Teip kaip per pora praėju metu kudyki viražui vandens,
dro, Oldenburge, gimines earo.
Žinios ekelbe, buk Austrije
jesi o teipos-gi ir Kinai su siu metu, teip ir szimet, pasta idant jin ižgialbet nog prigery ežio, svėrė 48 ir buvo 54 metu ka'jdes moterei in koja ne ga
Terp ženklivesniu ypatų Pesenumo. Gyveno Hot Spring, lėjo isztraukt dantų ir trauke
iszsiunte vajaunus laivus ir
sijudinta, po Rusije dydele navijome no szito menesio Spa mo.
tersburge, apsirgo rodininkas
suspauda, Persijoje maiszatis, lio (October) del visu nauju
Poni Weiss paregėjo kaip Ark. Jojo motyna radosi su motere ant dugno. Koja nelai
dvaro Niechiporenki, kuris ap tiejei jau plauke upe Dunoju o
juoni,
juodas debesys kiboje ties Bal skaitytoju, žinoma katrie pil kaimynu dvieju metu kudykis
mingos moteries baisei likos su
sirgo laike priėmimo svecziu vaiska jau nusiuntė ant rube
kramtyta Žuvis turėjo kone
kanais. Bulgarije apsigarsina nai užsimoka $2.50 siunst ga- inpuole in szulini. Ne nualin Bobukeir du
Rusu valstybes skola
pa-’ save. Du kupezei, keli žiaus isz ko gyventoje! randasi
' ner.prigulminga prie Turkijos. zieta “Saule" tuojaus, o skaity dama daug, inszoko in szulini
anūkai sudege. keturis mastus ilgio o svėrė s i
Sausio 1 d. 1900 metu pa augezti uredininkai ir kunin- didelėm nerimasti.
Austrije payma Bosneir Er- sis laikas no Naujo Meto, o paskui kudyki. Iszetne vaikiu Yonkers, N. Y.- Name Cun virzum du pudus (80 svari ) sieks: 8 mil'jardus 835 milijo gaiksztis randasi terp ligoniu.
Dvi austrijokiszkos karūnos
cogovizma, naudodamasi isz lig Naujo meto skaitys už dy ką isz vandens ir pradėjo nigsu, laike kada visi miego Mergaicziu viliotojai.
nūs 885 tukstanczius 191
Randaviszkas raportas paro likos nutrauktos nog stulpo ir
ergeliu Turkijos. Kare terp ka. Jagu-gi užsimokės dabar ezaukt pagialbos. Szulinys jo, eksplodavojo lempa,. UgKauno gub. daugelyje vietų rubliu.
do jog lig subatai apsirgo 663
sudegintos per inyrszusius gy
Bulgaru ir Turkijos gali $3.00, tai gaus ir Linksma Wa yra deszimts pėdu gilumo ir nije pražuvo 70 metu senumo a.’randa agentu, kurie vilioNuo tu pinigu reikia užmo o 413 ypatos numirė.
puksztelet kožna valanda; landa, bet ne no dabar tiktai niekas ne iszgirdo josios szau- motina Cunnigso ir du anūkai j • ’ mergaities, prikalbinėdami kėti nuoszimcziu 371 milijono
Cholera prasiplatino in ka- ventojus ant Teatrinio Pleciaus.
Pruselei ružije ant savo keize- no Naujo Meto 1909. ■
kymo pagialbos. Kad josios kurie miegojo su bobuke. Can- jas Amerikon važiuoti ir žade 917 tukstaneziu 913 rubliu; zarmes kadetu Pavlovska, kuri Serbai degina tiltus ant austririo ui dydelius mokesczius.
Jagu geri laikai užeina, va ne užtyko namie pradėjo jesz ningsai abudu stebuklingai darni joms “aukso kalnus”. ■ e kia ir skolos dali pamokėti, yra svarbiausia
mokslaine jokiezko rubežiaus o badai vie
Žodžiu sakant ant cielo svieto karai ylginasi, tai davadnas kot ir net in deszimts adynu iszsigialbejo per isz szokyma Mergaites suprantama, tokios kuri neeza 23 milijonus 671 vieszpatisteje, 72 kadetai apsir
nas už ženklivesniu oficieriu
susijudinę! Svietas baigėsi! žmogus be skaitymo ne gal1 jaja atrado szulini vos gyva. isz lango.
neskaito nei laikraszcziu nei tūkstanti 293 rublius;taip kad go o 18 isz juju numirė.
likos nužudintas.
Ant oro ir ant žemes sugėdy būti. Jagu del vieno sunku Motete randasi lovoje isz prie
knygų lengvai ir nori to 1909 metuose valstybe turi bu
Daugiausia toji baisi liga
Valet ta Sala Maltos.tas paredkas- žeme iszknista, tris dolerius padaryti, tegul žasties izsemyno pajėgu per
kiems “ponaiezisms” intike- tinai skolos pamokejimui iezai- payma vargingus gyventojus
Isz
czionais iszplauke Angliszgirrios iszkirstos ir iždegytos, dviese susideda ir parsitraukė teip ilga laika, nes pasveiks.
kvoti
395
milijonus
588
tuks

kurie ne turi kuom užbegint
Trumpi Telegramai. damos iszvažiuoja su jais visa
ka
flota
in Turkije. Flota susi
balos iszdžiovytos, atmosferoje sav gazieta “Saule". Praszome
panietusios, o szie paskui su tanczius 806 rublius.
pavietrei o randas suvis jaieeis
Kiek kartu pabueziavai
deda isz aeztuonia laivu ir keviskas sugadyta. Žmonije ant musu skaitytoju ydant pasaky
savo paežiu?
Kur dedama žmonių nesirūpina,
§ Petersbvrgae,- Vagie ap joniie daro kas tik patinka: ki
turiu torpediniu. Kaip rodos
.--to.vyso ne paiso ir ne užeistana tumele del tu, katrie da ne tu
taip
sakant
pirkliauja
gyvąją
Ant kapiniu Preobrežansko
pinigai
A
’
hens,
Nebr.James
P.
vogė
truki
arti
Vilniaus
paym
tai Angliję stos ant szalies
viję kad kyboje baisus kardas ri užsiraszia gazietos, ydant
tavoru. Reikia todėl stengtus Rugpjuczio 26d. vyriausybe adyna laiko nog Petereburgo,
isz tosios progos pasinaudotu. Elversonas, gyrėsi czionais darni $380,000.
Turku.
ties sprandu. Susimažys žmopraplatinti ta žinia tarp dvaru
diena ir nakti ’ graborei kasa
priesz savo pnetelus buk jisai
§ Scranton, Pa.- Andrius
nije, o katrie užsilyks, turės
sodžių mergaieziu ir kur ga jsz licitac jos pardavė 3 dide- duobes o trukei atveža lavonus
P a r i ž i u s.- Francije su
Viename laikrasztije “arei- pirma meta po szliubui pabu- Žydusa(?) salunikas užmusze ir
lima ir reikalinga aiezkinti, lūs szarvuotlaivius, kurie pn
labai gerai h' bus vienas pie
tinka
su Angliję ant padavi
moksliszkame” radome, buk cziavo savo paezia 36,760 kar savo paezia ir pats save, už tai kad neklausytu prikalbinėji pažinta buvo esą nebetike, ir szimtais. Ligonbutes Petersmuo ir viena avinycze, o ta
mo
pagialbos
Turkui ant apburge
yra
pripildytos
o
vietos
p. Mitchelis patarė darbiny- tu, tai yra api szimta “butu" jog pati norėjo nog jojo ateis- mu nežinomu apgaviku. Visa viena skraiduoli. Juos nupir
avinicze reike ne kitaip sav
kams balsuoti už Bryana! Bu ant dienos. Turėdamas jisai kyrt.
tai yra vaisiai musu žmonių ko kažin koke Persicikae už jau nesiranda dabar randasi malszinimo Bulgaru, nes tokiu
perstatyt, tiktai, jog prasiretys
epasabu Turkus atydarytu
tamsumo. Neskaitydami rei
jiose 3,487 ligoniu.
ll boy! Mes tiesiok sakome, gana laiko, tolaus apskaito
§ Glenflora,
Tex.- Ben kalingu daiktu szviesties mo 62,500 rubliu. Tuo tarpu jie
žmonije,- dyugs kraujagerei,
jog
per
antra
meta
susimažino
Raportai api smerti valdže Dardenela del francuziszku
jog ir pats Sz. Petras ne
valstybei kaeztavo 30 milijonu
Price murinas už ižkaneveikivagei, sukczei, karalei, karaleneteisingai padaro. Ant vienu laivu ir giventu sutaikoje. Bo
privers darbinyku už ka bal bueziavimai tik puse tojo ma savo dukters, likos per my kyties, pagaliaus, laikraszcziu rubliu.
skaityti- žūsta.
lei ir visokie kraujegerei!-Ir
skaitliaus. Trecziam mete iszkapiniu in laika trijų dienu siję ir prisilaižė prie Anglijos
suoti. Jagu kas nori per ketu puolė ant dienos tik po de ne žmonių nuvestas ant rinkaus
yelei bus naujas svietas kuris
Be darbo
palaidojo 542 lavonus o rapor ir Fiancijos,
ris metus baduoti ir varguoti, szimts. Nog penkto meto ne
814 000 000
ir tenais pakartas ant telegrafi Reikaulaje
kvėpuos luosybe. Ir tada iszsi
te
Philippopolis, Bultegul duoda baisa demokia buvo daugiau kaip tik du ant nio stulpo.
Vilniuje szTio laiku daugy padavė tik 24.
ant laivu.
pildys žodžei Jezuso maldoje:
Padeymas tikrai yra baisus garije.- Pribuvo in czionais
tams.
dienos ir teip kožna merą ma
bes
esame bedarbiu. Sziomis
Petersburgas.Pareikalavi

“Ateik karalyste Tavo”§ Tiraspool, Rosije.-Pleszižiau. Dabar tik bueziuoje ke
Ferdinandas
dienomis jie skundėsi guberna randas ant to žiuri per pirez- kuningaiksztis
“kaip danguje teip ir ant že
kai užklupo ant namo Kohen, mas vajanas ant laivorystes
turis
kartus
ant
nedėlios
ir,
arba kitaip vadinamas * Caras
Tautiszkas Susivienijimas
toriui, jog miesto valdyba tus.
likos
ezendien
perstatytas
del
mes”!
jago tai tolaus traukeis, tai žydo, Skobodžiui mierije apiauga kaip ant m'eliu, o Kata. bueziuos savo paezia t’k viena
jiems nesuteikianti darbo, nors Didžioji kunigaiksztienc Bulgarijos.’’ Likos priimtas
pleszimo. Laike prasiszalini- Durnos. Pareikalavimas iszper szovima isz armotu ir riks
Sus. tirpsta kaip ledas.
karta ant metv, tai yra du na mo užmusze dvileka ypatų. nesza $44.097.500 už ka keti noriai ji suteikianti sziaipklosztorije.
Gal net del nekuriu szitas
taip jau aprūpintiems žmo Petersburg.- Didžioji kunin mą žmonių. Jiji tai ketina Bul
23 vasario- diena kuriuoje suna
padirbt
keturis
naujus
vaPolicije žudintojus suėmė.
straipsnis ne patiks, be rėmėsi
Už trijų nedeliu dasižinosi- sivincziavojo.
jaunus laivus ir penkis tor pė nėms dagi piečius ar namelius gaiksztiene Elzbieta, naszle po garije padaryti savo Caru jago
§ Brandford, Ont- Name
ant Raszto Sz.- To ne reike me kas bus prezidentu.
aplaikys luosybia ir iszsimuszi
Tėvas užmusze locna savo Fitzgeraldu atsirado katukas davus Teip gi ant pageriny- turintiems.
kuningaikezcziui, Serganeziu
paiset, ba tai yra viskas tei
ma isz po Turkiszko jungo.
mu
pristovu.
kūdiki.
Jcncrolas Misczenko pa kuris likos nužudytas Moskvosu szesziom kojom. Keturee
sybe.
I-z to visko duodasi suprast
Kaip da ylgai tamsunai ant
New York.- Tomis dieno turi isz priszakio o dvi isz už Nepriims daugiau
žeistas ant manevru. je Sausio 1905 m. inženge ir jog be praliejimo kraujo ne
svieto bus,
O kas-ne pripažinsta to,
mis stojo priesz sudže verkenti
Askabad,
Turkestanae.- klosztori. Kaip rodos tai pri- apsiejs Bulgarijoi. Žmonelei
moterių mokytis
Teip ylgai tinginei terp jiu už motina su negyvu kudykiu pakalio.
Tai ne gerai turi gaivo.
yms velona. Nog laiko nužu
Laike
manevru
turkestaniszkos
Peterburgas. - Menuo atgal
nog senei buvo prispausti per
§ New Orleans.- Illinois
truks.
ant ranku ir prasze jojo idant Central geležinkelis užkalbino apszvietimo ministeris Szvar- armijos ne toli Askabado, je dinymo josios vyro ir apsivy- Turku o kada apgarsino neLietuvei ne turi da’rytis m
riavimo
josios
pryimtos
duk

patalpintu josios vyra Petra
uerolas Misczenko, kurie ateiters Marijos su kumngaiksz- prigulmysta, užszoko už akiu
szslis ir ne < turi daug vylties Isz visu szaliu ateina žinios Zirrialloin kaleyma. Motere verties vagonu $1.000.000 ir cas iszleido insakyma, kad
ženklino
Russo-japoniszkoi ežiu Wilhelmu isz Szvaicari- Austrije ir pasigodejo ant
visas
moterie
kurios
mokinosi
priėmė
prie
darbo
8u0
darbi

dėt ant valdžios ne ant pavie nog fabrikantu, kurie kalba kalbėjo terp aszaru, buk Pe
universitetuose
ir kitose vainoi o kuris tebyriam laike jos, pasiliko viena.
szmoteliu dirvos Bosnia ir
niu ypatų, tiktai turi patis jog jago Brainas ir demokra tras sugr.žias namon perpykęs ninku.
aukeztesnese
mokyklose,
bu buvo jeneral gubernatorium
Herzegovina, ir ne dyvai, jog
§ Clrcago.-Maryona Radec
darbszautis užlaikyme tautos tai bus iszrinkti ant urėdu, tai ne žine ant ko, pagriebė isz
Turkestano, likos pažeistas lai
žmonis pabudo isz miego ir ne
Api viską.
ir gerbūvio. Lig sziol jau ga sumažins mokesti ir atstatys vyges gulinti
deviniolekos ka ir Ona Behnke likos areaz tu isz mokyklų pavarytos ke manevru- Kaip mena buvo
— Vokiecziai leidžia kasmet siduoda save.apsipleezt isz vi
na yra persitikrinia kaip yra daug darbinyku. Nesinori menesiu senumo eunel', trenk tavotos už rinkimą piningu ir daugiau moterų visar ne
euraezas revolucionieriu.
laikraszcziu už 32 milijonu eu Fzab'u, per didesnius ezu
skriaudžiami no avietines val mums in tai labai tikėt, nes damas jin ant grindų isz vieu kaipo “zokoninkes” Mergi priiminėtu. Mokslas mote
Jeuerolas laive laike prieižiu
niūkūs.
rubliu.
džios. Reike mokytis no Žy veluk nerizikavot ir aprinkt pajėgu, užmuszdamae ant vie nos prigulėjo prie nezaležnu rims, anot ministerio Szvarczo
rinejo
per stiklus isz artimo
tos. Policije nusidavus namon
esąs
kenksmingas.
Isz
priežas
Apskritai
imant
iszpuola
lenku.
toki
kandidata,
kuri
niekas
du, kuiie per savo vienybe
aresztavojo nelaba vaik-žudin
ežiu tokio biauraue insakymo, kalnelio kada ezuvis pataikė kiekvienam Vokietijos gyven Graikiszkas kunigaikszlis
valdo visu svietu. Lietuvei no neabejoja ir prie kuriuo kim toju.
sujudo visos moteris ir daug jam in kele, o jojo adjutantas tojui iszleisti savo laikraszcziu
nužudintas.
rint mažoje daleleje tuii sekt ba fabrikantai ir žmonis su pi
Karūna uaszlistes.
aplaike žaiduli in ranka. Ma iszsiraezytnui po 60 kapeikų.
Milžiniszkas
namas.
kas
užsistojo
už
moteris
reika

ningais.
Tokiu
žmogum
yra
Athens,
Graikije- Atėjus
Žydus ir no juju ymti paveiz
Europoje vieszpatauja pa
Jei mums lietuviu butu viso
New York, neužilgio ketina pratimas laikyti per koki tai laudami, kad nebūta kliudo nevrai likos tuojaus sulaikyti
žinia
in
czionais
ekelbe buk
da. Turi dvasiszkus vadovus, Williamas II. Taftas, republima jiems mokyties. Bet val ir likos padaryta krata visu labo tik du milijonu ir kiek graiku kuningaiksztis Konekoniszkas kandidatas ant pre stot milžiniszkas namas, perprilankius del savęs. Su tai- zidento.
laika želaba po emertei vyro, džia vis spyrėsi ir nenorėjo pa
vienas isz musu tik po szeszias
virszinantis visus kitus kurie nes fraccu’ziszkoje kolonijoi velyti moterims aukeztesniose ginklu. Nekuriuosia karabi- kapeikas (t. y’ deszimta dali tantynas likos nužudintas lai
seis reike isz vieu laikytis. Lie
nuoeia
surado
patronus
su
kul

lig sziam laikui randasi, o tai
to ka vokiecziai aukauja) savo ke manevru. Mieste didelis ne
tūvei yra darbszus, uždyrba
mokyklose mokyties. Bet da
Girtam reike ir su vežimu 1000 pėdu augszczio. Kasztai Kongo, naszles iszkabina isz bar vėl iszsjo ineakymas, kad koms. Asztuoniuolika žalnieru laikraszcziams paskirtumem, rimastys ir gailestis isz pnežas
daugiau negu kitu tautu darszieno trauktys isz kelio. Bet tokio namelio isznesz 60.000.- savo namo karūnėlė ant ilgos moteris, kurios jau mokinosi, likos euymti.
tai pasidarytu 120 tukstaneziu ties prieiuntimo tosios žinios.
binykai, nes dyrba del kittaurubliu kasmet.
toksai priežodys ne visada ant 000 doleriu. Sziam laike augsz lazdos. Pakol audeklas, isz gali savo mokslą baigti. Nau Naudoymas
knato
už

ežiu, tokius szelpe ir lobinaGražus pinigėliai! Dar gra
gero iszeina. Vienas farmeris cziausias namas turi 46 augez- kurio karūnėlė yra padaryta ju visgi liepta nepriiminėti,
draustas.
Tosios bažnyczios pastatytos
Cholera.
žesne butu mums isz ju nau
isz Warren, Pa., prasitrauke ežius, nes naujasis bus tuketan laikosi cielibeje naszle ne gali beto dar, moterims profesoriai
Odessa.Gubernatorius da! Raszytasis žodis iszmokytu
kruvinu prakaitu per Lietu
— Manila, Filipinai.- Czio
isz kelio girtam nes tasai pa tia pėdu augezezio ir turės 75 iszteket už vyro nes tik tada turės iezguldineti mokslą ski
vius pateko in nagus katficzionais uždraudė naudot “knu mus labiaus dvasios gyvenimu nais apsirgo 28 ypatos ant
pakol vėtra arba oras sūnaity- riam nuo vyru studentu.
griebė už užpakalio vežimo ir augszczius.
ežiams, o žmonis stojosi juju
ta” ar tai butu ant žmogaus ar gyventi, labiau ir geriau savo choleros. Terp tu randasi ir.
na,
gali
vyrai
stengtis
api
ran

Nepaprastai
didelis
su cigaru kuri laike burnoje,
nevalninkais! Ir da stengėsi
gyvulu. Naudoymas botago szalies gerove rupinties.
ka
naszles.
Da
neatsityko
ne
mokityne mokelaineje Miss
gyvulis.
padege sziena per ka visas Laivas Pretoria susimu
Bet mes be laikraszcziu ir
visus isztautyt ir atimti prigim
karta idant naszle priskubintu Vadinamas mamontu, kaulus per furmonus ir yra uždrausta. knygų
sze; 13 nuskendo.
szienas su vežimu sudege. Girdar mokame apsieiti ir C. A. Carter. Aeztuoniuoleka
ta kalba!
New York.- Pnbuna in prie sunaikinymo karūnėlės kuriuos iezkaee Sibirijoje, da Nors karta maskolei atejna bevelijame savo szeszkapeiki isz tu numirė.
tuoklui reikėjo gerai su lazda
Szedien niekas ne pasilieka, iszpert kaili, idant ateiteje at czionais žine buk laivas Preto ba už tai butu labai nubausta. bar veža Peterburgan. Lig sziol prie proto.
— Pekinas, Kinai.- 500
in monopoli nugabenti!
kaip tiktai turėt savo bažny- mintu taji atsitikyma per visa ria prigclintys prie Hamburg Atsitinka jog laikais vėtra nu nebuvo iszkasta mamonto kau
Cholera mažinasi.
Butu laikas ir mums nors ypatų numirė Tang-Sha ant
czes, kuriose atsiprovinetu savo gyvasti.
choleros. Liga nesiplatina.
American Line, susimusze su traukė karūnėlė po pirmam va lai butu visi sveiki buye, bet
Petersburgas.-Cholera ženk karta susiprasti I
dievmaldyste ir turėti savo sa
laivu Nipponia ne toli Scheve karui psgrabo; tada naszle ga vis suardytas būdavo skeletas. livai susimažino per kėlės ne
Yang-Tae žmonis krinta nog
— Pagal raportą komisijos choleros kaip muses. Paežiam
les del susirinkimu ir zobovu. - Viena mergina Wieconsine ningen. Laivas Pretoria aplei li tuojaus rūpintis api savo Szio gi paskutinio skeletas, lias. Nog pereitos petnyczios
ateite, o kaip kada ateitaiko
dirbimo Panamiszko kanalo, tai
parasze ant vienos puses post- do Najorka Sept. 26 in Ham jog
karūnėlė po keliu metu beveik visas sveikas. Atveži lig sziam laikui numyre 170 lig paskutiniai dienai Liepos Hankowe 30,000 kiniecziu ir
No pavietres ir vainos,
kartes 8,679 žodžiu. Katras isz burgą Trileka laivoriu ir ka supusta atluosuodama naszle mas mamonto isz Siberijos Pe ypatų, pasveiko 349 ligonbu- likos ižduota $128.470.750. 20 Europiecziu numirė nog
Ir demokratu apglobos,
jus skaititoja', galėtu perskaitit pitonas isz laivo Nip-ponia nog tolimesnio naszlavimo ir terburgan kasztuos 17,000 rub tesi randasi 4,664 o nauju Ilgu Nes prie pabaigymo kanalo da prasidėjimo tosios baisios pa
Ižgelbek!
nuskendo.
ta gromata?
dairytis paskui kita vyra.
liu.
randasi 277.
toli.
vietres.

kas jau mus daugiau nelan Kalikstą Babiauskiute,
Namine laime.
kė.
A
Jos buvo ant rieztayoniu," o
Czernicu apsiejimas su mu po rusztavonemis buvo sekanNiekur nesiranda geresnios
mis buvo toksai pat kaip ir ežios keturios:
laimes ant svieto kokia randasi
Vitebske; tik tas skirtumas Juozapa Gnržynskiute,
po pastogia namine. Czionais
buvo, kanczia. Polocke, czerni
Kazimiera Baniavicziute,
kožnas jauczesi luošu ir spa
cu daugiau buvo, dėlto mums
Klotilda Tarnauskiute,
kainu. Czionais vyras po visam
SERGANTIEMS ŽYDI!
Kleofa Krysztalevicziute,
buvo api jas daugiau darbo
dieniniam darbui randa atsilsi
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius duktarpalaikius, varginti savo liga ir leisti jei įsisenėti,
Iszejna kas Utarninka ir Petniczef t
ir turėjome ant saves daugiau
Muravojimas ant keliu neper tu tu daktaru nesumaniiua ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
ir pasilinksminimą. Czionais
PRENUMERATA KASZTUOJEI
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
dehu buvo pertrauktas, lau
vaikelei galt bovintis linksmai
AMER1KE—Ant cielo meto $2,50 lazdų.
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
ant puses meto
1,25
Kas apeina sunkius darbus kiant nauju mulioru; omus
ir
saugei.
Czionais
pati
ir
mo

In karezema užėjau,
negaišiuos laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
ant ketverczio meto 65 tai pirmiausia supyleme kaina tuotarpu varyta akmenis skal
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
Daugybe sporteliu užtikau; tina randa tvirta ir visiezka lai
EUROPA — Rosije
$3,50
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
me aptiaubime savo vyro ir
Angliję ir Szkotlje 15 sh skaldėme akmenis ir tai da ak dyti, juos neszioti, paskui kas
Su nektaizom baltom,
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.
Prusus
15 nu menimis, nes nebuvb su kuo, ti ir t t. Vėl pradėta mūryti ir
vaikucziu.
Nes
turi
atsimint
Panosėm nuskustom,
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
ant to, jog namine laime tai
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda" nuo ko net kraujais prakaitau tuojaus užbaigta, laukiant Szie
Terp tu ne buvo jaunu
visokias
ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę,
davome.
Vargome
neiszpasaky
miaszkos
atvažiavimo.
AMEKIKE ANT METO...... ..............
<1,00
No dvideszimts poros metu josios privalumu yra insteigt
ANGLIJĘ 7 fih
rankas
nuleisdaini
apleido.
tai.
Naktis
praleisdavome
sė

Jau
buvo
papuoszta
cerkve
po
ta
pastogia,
tai
josios
už
'TUSUS..... „.............................. ..... ................. 7 mr
vaikinu;
Atsakvmas
Uncrvac- T<1,ii"knd Thc COLLI!is XEW T0RK MEDICAI‘ institutas
tfOSSIJE —
—
gi,50 dint pasirėmus viena ant kitos, ant kurioj nežiną kas prilipdė
duotis. Jieje privalo būti sargu
IcIJįJVdS. užlaikomus goriausių diplomatų daktaru specija lįstų; visus ligų apra
Tokie mat ne sportauje,
šymus
su
atyda
ištiria
spccijališkai,
nuo menkiausio iki svarbiausio ilgos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA nes delei skaudėjimu negalima toki parasza;Tai ne bažnyczia
namines laimes ir jausti ant to
Ne
nebeždžionkauje!
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
VALANDA" IR PILNAIVŽ MOKA:
buvo
atsigulti.
bet
katbrga,
antra
Sibenja!
idant
nedaleist
nieką,
kas
ga

Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
AMEHIXE....X..——
.....
S3,00
Sporteleis yra pabuvę beiboROSSI JE......... ........... .......... ....... gi,50
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų
Kita viduvasari (1841) kada Užtai mus apskusta ir rykeztelėtu sutrukdyt
taj įauksini
ANGLIJOJ.......................... .............. .............. 10 sh
kai,
Collins N. Y. M. Snst. SODU SVEIKATOS!
statėme Siemiaezkai palociue, mis taip labai plakta, kad nuo
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės
Jau api trisdeezimts metu bied siūlą.
Priek tam pilnai užsimotąją delei sunkaus darbo, vargo ir
rykezeziu
pasimirė;
Onufria
Pamatu
namines
laimes
yra
padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
akaititojei, kas metas aplaiko
niokai;
bado daug isz musu pražuvo. Glembockiute, ir Maryancela
laime, kuri veda prie sutikyAUGŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
dovana puiku Kaleudori.
Tiejei tai tris kartus skutasi,
Trys musu seserys užmusz Siemnūzkiute.
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tat jau mano prlderystė tolpgi išreikšti
mo ir vienybes.
Ir save tuom jauninusi.
ENTERED AT TRE MAHANOY CITY
padfikavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginantį kalną nu
tos per balejas, pilnas vopnos
Po tu visu nelaimiu proto
Ydant sutikymas, vienybe
PA. POST OFFICE, AS SECOND
kasė, per galybą augšto mokslo ir gerai sutaisytą vaistą, kuriuos man pri
Prasigeria ir kaip piplei
CLASS MAIL MATTER. : : : ; ; (kalkių), kurias tik viena sesuo popas Vieriovkin nuraezeSzie
ir meile vieszpatautu terp vai
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savo
nuogi,
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
vienu žygiu turėjo traukti vir- miaszkai, kai mes, pabūgę,
ku, pirmiausia turi jeje vieszKonia visada alkani!
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
szun. Seserys tame sunkiame smerties, jau esame gatavos
pataut terp poros. Be gero
durinis organizmas buvo suirąs ir tik kaip lapas rudenije suvytąs, laukiau
Dyrbti tingi, ylgai guli,
r
darbe nusilpnejusios, hzleisda priimti pravoslavu tikėjimą.
priklodo isz joju szalies, ne tu
Išgydyta nuo: moteriškos ilgos kada nukristi. Bot kad išskaičiau laikraštija apie J ąsą galingą gydymą ir
MakrinosMieczyslnuskutes vo isz ranku vinda, o balejos Tasai praneszimas paskubino Piningu retas katras turi; rės didelio džk igsmo isz apsie
kankynių Ir skrepllavlmą,
grynus vaistus, tad atsišaukus Ir atsiuntė man valetus, kuriuos suvartojau
Sirgęs per du metu, skaudėji
skaudėjimo šonuose, sąnariuo
Szitai ir sportelei,
se ir neuralgijos Ilgos. Jau pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi mu strėnų, krutinėjo diegliu,,
Bazylianku Perdetines puldavo joms tiesiog ant gai Sziemiaszkos atkeliayima, ku
plaučių nesveikumo, svaigi
pamutiškal sveika ir viešai paymo ir papratimu savo vaike
deka^oja savo paveikslą atsių pilnai sveikas. Tad Ir dėkavoju už sanžlnlšką ir gabą išgydymą. Dabar mo Ir skaudėjimo galvos, zvaTamsus nebagelei!
Minske.
sdama.
jaučiuosi kaip naujai a gimąs, linksmas Ir sveikas, o tai visiems broliams nljlmo atiaiso ir abelno nusil
vu, Tuo budu viena nedelia ris tuo metu laiku važinėdama
liu.
pnėjimo ant sveikatos. Į13
dienų pilnai išgydytas, sn paMrs. PRANCIŠKA
lietuviams pranešu, idant kreiptus! prie Jąs gydytis laike nelaimės ligos.
buvo užmusztos trys seserys: po visa kraszta peczetino baž- Pažinau tris tokius sportelius,
Norints visi ant pastatimo
dėkavone ir paveiksią, pri
ŠKLENAR1ENĖ,
(Tasa.)
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ąsą garbingą vardą,
siuntė patalplnt j laikraštį.
Ka
turi
tiktai
vienus
czevery(moteris
Jono)
JONAS SM1RNAV1CZU,
tajo puikaus namo privalome
JOHN PAULINIS,
Ju viena numirė greicziau pirma isz ju Rozalija Ilgve nyczias.
Route No 2,B. 65, Ceresco, Nob
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co ,
Orient, Pa.
kus;
Atvažiavo tatai rudeni, po
dirbt, nes kaip kai bėjau pir
ant mano keliu, turėdama nu- kiute, antra Gertruda SiecicSKAITYTOJAU! Jei Tavo vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, nealideliok, bet atsišauk, o galėsi bull išgydytas kaip ir kiti nuo:
Tai
tik
po
viena
iszeitiueje,
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
pleeztuB plaucziue nuo smar kiute, treczia Nepomucena metu laiko musu Polacke isz Ka reikalauje, parneszinfje. ma, motina privalo būti užde
toja juom Ant josios guli at
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
kaus muszimo, o jos kaulai Laudanskiute. Ju galvos buvo gyvenimo (1841).
Kiti pasilikia kampuose tū sakymas kaltes, jago pradėto
rių, Šonuose, Mtym uose ir po krutinę. Gaivos skaudėj imo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
Inejes pasveikino mus labai
taip buvo sulaužyti, kad visi sutruszkintoe, dėlto ir mirė be
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
noję,
jokio
sopulio!
Bet
koksai
do
mandagiai:
Kaip
laikotės!
Pas
darbo ne gali užlaikyt.
szmoteliai judinosi! Vadinosi
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
sopulis buvo mums, kada su kui pradėjo pasakoti apie savo Ar blakes isz ioyos rankioję.
Nes Dieve mano-kas szenblogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Pnepuolo, nerviškumo; n uo slaptų
Elzbieta Filihanzenute.
O viena syki dviese in miestą dien darosi? Žmonis jeszko
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
Antra-gi Terese Bienickiute jomis neleista atsisveikinti, nei didi džiaugsma, kad mes pamo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nereguliarišku antdrapaėjo,
prie
ju
'prisiartinti!
Be
jokios
kytos
Dievo
bausmėmis,
kurio
laimes
tenais
kur
jojo
nesiran

gyveno da ezeszis menesius.
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
Tai vienas gaspadynes czeve da. Motere vietoje terp sayiszDyvnas ir labai graudus buvo pagodones jas sumesta ant tocz mis nubausta musu seserys,
ry
kus
turėjo!
>^?>TAS
INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
kiu namie, jeszko jiu terp pas’
jos isz proto iszejimas. Visada ku ir nežinia kur iszvežta; o buk jau iszreiszkiame norą pri
I VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO,
Su
drabužeis
ir
ne
kitaip;
linkstninymo, tirp svetimu o
protingai czernicoms tarnauda mums kaipo del didesnio sopu imti pravoslavu tikėjimą. Asz
kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
Atsieina visaip:
namie buna tik tiek, kiek prie
vo, o kada mus iezvarydavo in lio ir paniekinimo kalbėta: O ant to tuojaus atsakiau:
KAM SIRGT III VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
Vienas turi kelnes dyejes, be to yra prispirta, Jo-ios namas
— Kas tavęs prasze, kad tu
darba, ji su tcczka prie kojos tai žiūrėkite, kaip jas Dievas
surdotuįk
nubaudė
už
tai,
kad
pravosla

vėl
ateitum
mus
gundyti
?
The Collins New York Medical Institute <lnc)
nuduoda jai nubojus, liūdni
prirakyta paszokdavo muszdaNorint be klynu:
— Tu pati -atsiliepe Vie
vieta,, kaip kokis kaleymas
140 W. 34 st,
(arti Broadway)
New York.
ma in toczka, kaip in bubna, vu tikėjimo neprieme, ir jums
Na ir szeip teip susideda,
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
—_
riovkin.
Neeijaucze jame laiminga
iszkeldama savo kryželi auksz taip bus!
Ir
in
miestą
nusiduoda.
ir
užganadyta
o
ir
ne
nori
su

—
Kas,
asz
?
Netrukus potam (1841) ka
tyn, kaipo pergalėjimo neprie
prast, jog jago teip ir yra tai
Taigi, seni beibokai,
— Ne tu, tai tavo seserys
teliu ženklą, giedodavo savo sant palocini moli, kada jau ga
Ar-gu berniokai!
josios kalte. Vyras matydamas
paraszyta szventa giesme. Mes na giliai buvome insikaeusios, — Katros ?
Teisybes
Bloznais gali vadyti,
apeieyma savo paezios, teip pat
isz didžio susijudinimo verkda žeme pradėjo ant virszaus skal Visos pasipurtė, o asz ŠieP. V. O S I E C U N A S,
—
Naujas
czeverykas spaudaro.
Prie pusgalviu prilygyti.
vome, o popai, djakai it czer dytis ir jau buvo matomas pa miaszkai tariau:
S. S. PITTSBUm, F*.
dže laikais ne tiktai koje, nes į 12 A CARSON ST.
Ba ir ka gali daryt parėjai
— Kaip esi apostatas, taip
nicos su tarnais mus tada da vojus; bet maskoliai tycziamus
Firroa I-iefuviszha
kiszeni.
namon pirma ir antra karta ne
SU KAPITULŲ $75,000,G«
labjaus kankindavo. O ji da vare žemen molio kasti, saky farizejisku budu nori mus ap
— Daugelis žmonių mieli
randa paezios namie tiktai ant
SU0RGAN1ZAVOTA IR CZERTEgauti.
Mes
kaip
buvome,
taip
labjau vis giedodavo, antrinda dami: Tegul jas žeme palaido
na,
jog
geriaus
yra
ymti,
negu
Del jaunos pacziulespicziu stalo kortele “Iszvažiavau in
ruota kaipo
ma: O, jokia šyla Kristau ma ja! Ir palaidojo mus mieliau ir esame pasirengusios nu
P.’ arba ‘Ne sugrižiziu iki 12- laukti kol duos.
užsinorėjo,
ALL
NATIONS
DEPOSIT BANK
nes nuo tavęs neatskirs! Kur sias penkias seseris. Tenai ju mirti už tikėjimą, kaip musu
(VISU TAUTU BASRA)
— Žmogus, kuris migliną,
Jog net nakti miegoti ne ga tai” arba ‘iszejau pas kaimy
ORGANIZATORIUS
TOS BANKO* IRA
nūs ant valandėlės”? Api va jog viską žino, tai ne trukus
tavo, tenai ir mano karaliavi ir kūnai pasiliko. Szitai ju var seserys numirė.
Įėjo;
P.
V.
OBIECUNAS.
kariene
ne
nemislyk
žmogeli.
Ir
tu
in
mane
taip
drysti
mas! Tuos savo karszcziavi dai:
Vyras vysaip iszsikalbinejo, Žinoma, jog payma skrybėlė persitikrina jog mažai žinojo.
Muso bunka irn tai viena iez tvlrczlaueiu Savi*. Valet., czertoraota, eeunti po kontraU
kalbėti? - suszuko.- Tu žinai
rando ir per tai pilnai uželciklsma. Priima piningus del uAetaswtljmo ir makt
mus visada baigdavo tais žod Eufemia Guszynskiute,
— Szedien tokis laikas, jog Valptijoe
O mat ne keletos centu ižduot ir ejna in karezema, o vydu
▼irta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir elunos-Ja ptelngua in vtwae daOs
kas asz esu?
Klementina Žebrauskiute,
žiais; Garbe Dievui ant aukszsvieto.
Padaro
atlikimui visokiu rdkalu su waldzla Meefcsiyos. Iaznt>o rito,
riuosianet verda nog pyKtumo jagu kam nesiseka, tai vereze klus piningus antdaviernastis
ne norėjo.
Amorfkor.iszku arba kitokiu. Daro apsergeymua uo užpilęs ant viau dulkės
—Žinau! apostatas, atsime
Katarina Korickiute,
tybiu, o ant žemes geros valios
ant
tokio
pasielgimo
savo
pair
1.1.
Piningus
del
pac/.edlnlmo
galit pdelunst pacztlnln Money Or<*er arba Expram O». u
kalte ant trustu.
Ir ant galo,
tuojauo bua iszelunstos bankavoe knlngutea. Krelpkltea visi Pas gera Mnomi dol
Lfcstatęs nuo tikėjimo! Iszduotojas
ežios. Paskui divijesi jog josios
žmonėms pakajus! Tada nusi Elzbieta Tyzenhauziuie,
— Tasai yra dydeliu kvai vi P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.
Sziteip daro,
Jonukas yra tokis szaltas, be liu, jog jagu ka dažino, migli
Bažnyczios ir Kristaus Pono!
Irena Kirincziute.
ramindavo biski, bet tuojaus
Su szvogeriu susitari,
jauslosir užsimislinias nog ko
Tada teszke man per veidą,
tas giesmes vėl isz naujo pra Ta paczia diena da devynias
Ant farmu su krepszeis nusi kio tai laiko, jog su jaja ne ną, jog api viską žino.
o
asz
atkiszus
antra
pasakiau:
kitas Dievas savo garbei padėdavo.
— Teisingas prietelis yra
dari.
paszneka, ant užklausimu
— Kristus Ponas mokino:
dorum
prietelium. Tokium
Po ezeeziu menesiu musu szauke, o tai Kekancziame ne
trumpai
ateakineje
ir
rugojs,
O da buvo anksti,- priesz
Jaigu kas tave užgaus veidan,
jog yra viena isz nelaimingiau yra del darbinyko p. \V. Taf
iszbuvimo Polocke, sugryžu- laimingame atsitikime:
diena,
sios in kalėjimą atradome ja ■Užbaigiant muro treczia atkiszk ir antra: sztai laikau - Nusidavi pas farmeri viena; siu moterių, ba ne žino kas tai tas, republikoninis kandidatas
yra namine la’tn1'. Ne kuriuos
negyva,.visa kraujuose. Tur aukezta (lubas) peakios isz mu muszk!
Skynė pyczes, kiek tik norėjo, moteris kalba: J.igo jisai mane ant prezidento.
O
Jis
ir
užgavo.
Taip
Szie
Uždėta 1848 m.
(^BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
su
buvo
ant
rusztavoniu,
o
ke

būt maskoliai ja užkankino.
O tuom laik farmeris per Įau mili tai jam vis tas pats, ar vamiaezko
mane
visados
veidan
turios
dirbo
po
rusztavonemis.
Pakajus jos dueziai!
kai lene yra, ar ne, ar gardi ar
ga žiurėjo.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Szunu revoliucijane, ar esmu namie ar ne. Ji
Tos abidvi musu seserys nu Asz buvau ant rusztavoniu, muszdamas iszmueze devynis
Prisiskini iuvales,
Prie kokiu durnyscziu Rosisai mane paėmė, tai dabar tu
mirė ne Bazylianku klioszto- kada Rozalija Medonieckiute dantis.
Pinigus siuneziame i sena Ievyne kuoatsakaneziausiai, pagal
Ir da ant pagalos;
jos pol e ja priiena tai liudija
Potam
piktumo
pilnas
ezaumane
milet,
ba
asz
esmu
jo

ri
sijodama
žvyrą
nuilsus
paszau
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianriuje, bet jau kitoje vietoje,
Krepszius pylnus prisikrovi, jo pati. O ne teip- jago motere nauja pilna juoku prova apie
cziu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.
ke:
Asz
tau
parodysiu,kas
asz!
ke:
Motin,
mano
motin!
Imk
vadinamoje Spas, lietuviszkai
O jaunavedys, da net kelnes geidže meiles nog vyro, tai tu tzunu revoliucija mieste Psko
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Iszganytojae, kur seniau buvo tu mano darba, o asz imsiu ta Asz tau parodysiu, kad cieso
nusimovi.
ri eav taja meile užeitarnaut, o ve. Rotijos nekune lakraszBankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmairius
ir
asz
tai
vis
viena
ir
vo,
ba
mano
jau
rankos
neyal
nymo.
unijotu bažnyczia, po tam Je
jagu jai tas jau nusidavė, tai
Priskini pilnas kelnes,
ežiai
ta
visa
atsitikima
taip
ap
ežia iszeme isz kiszeniaue cieso
Pinigus priimame ant knygųežiu nuo $5 ir duodam procentą.
zavitu, o dabar cerkve, o prie (lomos!
Jog pats mislino, jog ne pa- turi rūpintis idant ant tolaus raszo:
Szipkortes isz-mneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
Man tiktai vienai buvo va riaus ukaza ir padavė perskai
jaja
užsilaikyt
ir
stengtis
idant
jos didelis, medinis namas
nesz.
tyti, kuris skambėjo:
isz Europos, neužlaikydanii, ir pirkėjui szipkortes duo
toji neužgestu, Motere, kuri Palei moktlaine lauko gaspaauksztu parkonu apjuostas ir lia seseris permainyti darbe
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
“ Viskas, ka tik archi-archi Ant pecziu kelnes užsidėjo
dorys'os mieste Pskov valkio
szalia
kalnas,
vadinamas Taigi tuojaus nulipau nuo rusz -archirej Siemiaszko nuveikė Ir kaip slonei apkrauti namon karta isztekejo už vyro, priva
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
josi keli eubludusieji szuneliai
tavomu.
Kaip
j
tik
Rozalija
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
lo
jeezkot
gilukio
ir
laimes
na

Lysa Gura. Taigi kelio
ir viekas, ka nuveiks del pra
ėjo.
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
kuriuos mokintiniai prisiprati
mis dienomis po pribuvimui užėjo ant rusztavoniu, o asz platinimo pravoslavu tikėjimo Farmerys paskui gunglino, mie, apsiaubime savo vyro ir
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
vaikucziu o ne kur kitur. Už no ir juos savo duonos liktigelžkeliu arba botu isz vietos užvažiuos tada siusime
mus in Polocką, perkelta mus ėmiau dirbti jos darba, didelis ta vieką patvirtinu ir laikau
Kol kita farmeri priėjo;
ežiai
penėdavo.
Geriausiu
tu
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos
namo suras tiktai užganadiniisz Bazylianku kliosztoriaus griuvimas mane visa pergąsdi už szventa ezventeeni ir szven
Farmeris
laruma
padari,
nuo gabiu apgaviku.
cziaueia darba. Ir prisakiau
benamiu eznneliu apiekunu bu
in ta vieta, dėlto, kad kliosz no. Pakeliu akie ir matau emer kad jam niekas neeiprieszintv, Suemi, bet pas vaita ne vari. ma savo veja-misliu, nes laiPaszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
vo
vienas
mokintinis
Reket.
Jis
ti
savo
deryniu
seserų!
Virszu
toriuje būdamos labai tankiai
Farmeriui deszimts doleriu mes niekados
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas potinie mūras sugriuvo ant rusz o jaigu kas paeiprieezintu, ta
viena karta ezuneliams pame
pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame
gaudovome almužna, kuria tavoniu ir sykiu su rueztavo- liepiant aichi-archi-archirejui
užmokėjo,
te
duonos
ir
paskui
tos
duonos
kuoleisingiausiai.
Auguole juoku
mums geri žmones per mūra nemis sukrito žemyn. Užmirez Siemiaezkui turi but duota pa
Tai ir pieziu turėjo,
nerado kad tenai tuotarpu szuo
Turime
juokentisi
gaza
mėtydavo, o taipgi dėlto, kad ta aukeztai dirbanczios ir apa- gelbon kanumene. Po tuo uka
O valgi kiek tik norėjo.
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!
teip-gi turime ir alkoholi! nog nys nebuvo jis gerai žinojo
liepta mums supilti Lysa Gu ežioje. Nei viena nespėjo nei zu savo locna ranka paeiraszau.” Mikalojus I.
taigi
jo
pamesta
duona
turėjo
BISCHOFFS BANKING HOUSE,
kuriuo juokėmės daug kada
ra, ant kurios virszaus paskui suaimanuoti.
Paduodamas man ta ukaza,
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
jin naudojeme, nes ne senei at kas paimti. Supykta už toki
budavojome Siemiaszkai pa O mano szirdis ko netruko. kuri garsiai perekaieziau, kad
darba jis ant vietos kur gulė
Vienas teisybe raszo,
NEW YORK, N. Y.
rado
Arabijoi
Auguole
juoku.
lopius.
Buk tavo valia, o Dieve! euszu visos seserys girdėtu, jisai
Ir grąžei praszo;
Natūralistas Pulgzare tvirti jo paimta duona, pi.dejo kor Nedeloje Banka atidaryta na: 10 Igl 12 adynai. Subatoje Igl 8 adynai vakare.
Taigi pirmiausia isz Bazy kau, už ka taip mane apsirati- szaiike: Skaityk gerai, o žiu
Kad Lietuviu nekuriu būda na, jog tai peraugsztina alko tele su tokiu paraszulianku kliosztoriaus ant to kai nai - bet buk tavo valia! - Ir rėk abiem akim, girdi, ne vie
“Tas, kuris paėmė ezunu duo
apraszyt,
na
ir
žinok,
kas
asz
esu!
holu. Taja auguole užtyko ap
no peryilkome visokius daik parpuoliau ant žvyro..
na, užsitarnavo ant smerties”.
Ir del visu apgarsyt.
Paskui
paėmė
praezyma,
linkinėse
Oman
ir
Raseen.
tus, paskui aptaisėme tusczia
O sargai man tuojaus su laz
Toji kortele tuojaus pateko
kliosztoriu, kuriame turėjo ap domis, sakydami: In darba tu, kuria perdavėm ciesoriui atke Ka-gi maezina, juk visi žino, Yra tai mažas krūmelis su pui
liavus in Polocką, o kuria cie
in
policijos rankas. Prasidėjo
’
jog
būdas,
keis lapais turinti mažas juo
sigyventi Siemiatzko, o tik po psia krew! m darba! Ir tau sorius atsiuntė Sziemiaszkai,
,-<1 tax
Garsingiausias ant viso sileti Ir zlnoau kilpa geriaitirinejimai
szunu
“
revoliuci

Lietuviu,
tai
suvis
kudas!
das uogas, kuriuose randasi
tam pyleme Lysa Gura.
taip bus galas, kaip nenorėsi turbut del to, kad mus dau
jos” ir Reketą kurie pentjo]
ses s<iecialistas kroniszka ir ozslsenejuslu Ilgo_ _ _ _ 9
tris juodos sekios.
Sekanczia žiema (1840-18- priimti pravoslavu tikėjimo. Ir giau kankinti. Tame praszeme Prie skaitymo ne sutverti,
1(1®^
DR. KOLER,
szunie,
patupdė
kalejiman.i
Tai ir niekam ne verti.
Kada tais seklukes susimala
41) mus du sykiu aplanke Po kas t'k manės tada nemusze! iszsižadejome visokio užlaiky
Polic
ja
paskui
ko
nepasiuto
mo
ir
mokesties
(mokėta
kožVJ '1
«- -z
Turintys geri a naitis diplomus ir 16 metine praktika gi
Sutverti: bole muszt, einiki ant dulkeliu ir užsitraukė in
locko unijotu vyskupas, Lu- Kožnas be vienas, muaze ir ko
dyme visokiu žniogystku silpnybių. Iszgyde lukstanczas
nai skatikas ant dienos), no
nose, žmogus pradeda juoktis, vaikydama szunelius ilkancs.'
traukt,
V
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
žinskas, taipgi apostatas: bet jom spardė ir paskui vol liepe rinte jas mums niekad nemokė
7
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- /
Tai tau ir “balta" Rosi ja!
po tam pradeda giedot, szokt
Guzute ir alų riaugkt.
tasai labai saimatydamasis sa dirbti.
/
darni ijn Samaritona tebirio laiko.
'<
ta, o praszeme tiktai, idant
/
r
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek* 1
ir daug kalbėt taukei per dvi
Ir parapijose ne kas,
vo apoetazijos, mus peržiūrinė Czernicos tuojaus susibėgo mus isz tos katorgos pa
7
KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
f
Jauna pati iii pati
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima
|
to tik skaitant musu vardus ir pradėjo isz manes juoktis ir su liuosuotu ir leistu epakainei Vieniems geras, kitiem niekai adynas.
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnu; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- ;
Kada juokas pereina; užsto Mano Karola i asz nežinau
kuningas;
nu ir visas ligas paejnanczca isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių |
tuojaus pasitraukdavo. Ineida- rankom ploti isz to dž'augsmo. mums savo tikėjime numirti.
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
iezvyniojo ta
ję migis, priežaste didelo isz- ko mudu in ten einava?
Sznektos jokios ne turi,
mas mums sakydavo: Kaip lai Kiek tai sopuliu vienu sykiu! Sziemiaezko
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų L»r tai paejnancziu no tėvu] kai]X): sifilis, nupraezyma
ir
kaip
pirmiau
buk
trotymas
viriszku pajėgu, veisei pat-naikyniruo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
siemimo
pajėgu,
kuris
traukė

Kas gali būti akyvu žiūrint Ne rejke sarmatintis
Tiktai kuningas ant dantukotes, o iezeidamas likite svei Tuom sykiu užmusztu sese tai ukazu, o dabar praszymu,
nes gidintis ganogreieziausia, nes ajifiileitliniiw atnesbe dides
ni
pavoju
ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidinloju ženklina
kaip
szliuba
yma?
si
per
dvi
adynas
o
kada
pa

guli!
kos. Tiek jo te ir girdėjome. rų vardai sekanti:
bet tiktai kumeztim
man
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba lie
— Matai mano Mariute butuviszkai ir lcnkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaui,
Rozalija Medonieckiute (isz musze per veidą: tada jis man Visi—gi, katrie “Saule” skaito, bunda, nieko suvis ne pamena.
Nekurios isz musu jo akyse
Toji auguole yra labai payo das žmogaus yra tokie jog megs kurie randasi konia pas kozn daktara mieste l’ittsburgia.
Tiejei po karezemas nesisulaužė nosies kremzle, o musz
mate aszaras. Siemiaszko ap kunigaikszcziu).
ADINC'S PRIEMIMO:{^gSrito g 4^N«lelomh.
damas ezauke: Asz jus iszmo
ynga, ba buna priežaste nėr- ta žiopaotis ant kitu nelaimes:
tranko;
Genovaite Kulesziute,
skundė Lužinska ciesoriui kai
kyšiu raezineti pas ciesorių!
viszkos ligos ir turi tokia in- kaip mudu vinezevojo tai btr
Sutikime gyvena,
po beproti, kad jisai mus ne- Onufria Sielaviankiute,
Ivo daugybe žiopliu.
Tai
ir
bus
gana.
tėkmė
kaip ir opium.
(Toliaus
bus.)
Juozapata
Grotkauskiute,
ankino. Nuo to laiko Lužins

SODAS SVEIKATOS

Atminimai

DR. KOLER,

G. GROBLEWSKI,

Trys Istorijos apie 1 Ganoma aunu
karaliau! Karalius iezlipo isz
nusipirkt
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
KUR BUNA. abaiPaskubinkite
karietos ir eme su juo mueztie.
puike isztoiie po vardu: Alasnama ir karalių geniusza 8.
—i£2»5avioii?Kas ir FabriKaptas«^—
Muezeei, muszeei tas be duMieganti pabudusi,
25o.
Mano draugas Mateuszas Urboną
Tu mane už vyra nelaikai, ežios karalius jem guzikus nu
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Vienas bagotas gaspadorius, vioze isz Kauno gub. Sziauliu pav.
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
Garsiu “Lenkiszku-Lietuwis ku. Waistu”
cze žmogiena smirda. Dave se pjovė ir in szona su ezoble in- kuriam buvo reikalingas dar du metai kaip Amcrike pirma gyve
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra^ 4
suo jem valgyt, ir'iie jei sako reme, ir jem sako: Pirma syki bininkas, iszgirdo, kad artima no Brooklyne. Tegul atsiszauke ant PRIETIKIAI C IRANO DeB E RG E R AC.
Giduolos noskaudejimk
Egiuterro
No. 1.
Apie Smaka ir Nikita
25o
dantų
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No Egiutcrro No. 2.
Neverk, aez buvau szendien vajevojomee, tai asz tau dova me kaime yra bernas, kuris adreso:
Verte lax Fracnilaiko
Mostis no prakaitavimo
ras. 2 Apie Septinis- brolius 3 Žmijecznik
Mr.
Geo.
Vanagas,
labai piktas, ba nieko nega nojau ka tu man davei alaue. kas metai maino vietas.
KIN. 1>K. J!. JUODYSZ1US.
kkju
Apie Varginga Žmogaus sunu ii Gumbo Laszai
Geležinis sudrutintojos
1413 Daoe st.,
Sioux City Iowa.
Meszkos Mosiie
vau pamuszt. Ir sesuo jem sa Antra syki vajevojomee, tai už
Razbaininka.
25o
Pasiskubynkite nusipirkt, o
Atvykęs in ta kaima, eina
sveikatos
Istorijos apie 1. Doras gy Trayenk
ko. Kad mano brolis szvogeris tai asz tau dovanojau, ka tu pas ta berną ir pasikalbėjęs
Giduoles nutildimui vaiku
gausite tiktai pas Iždaveje Keturios
venimas 2 Priversta linksmybe. 8 Liniment del Waiku
Giduolis no nuspaudimu
ateitu, ar priimtum už szvoge- mane no ^kriukiu paleidai. O apie alga pradeda klausti jo:
Marijona Zagurskiene, priesz du tosios kningos po adresu:
Varginga žmogaus sunu 4, Apie Giduules no kosulioasztraus
(Corn Cure)
ri?
tris uszkeiktas Karaliaus duktė Liepų balsamos no kosulio
D. T. Boczkauskas,
trecze syki jau aez tau nedova ar tu moki dirbti? ar esi vik metus iszvaževo isz Brooklyno o da.
“Grip-kiur”.
res.
25c
(plaucziu)
bar girdėjau kad buna Hartforde ir
Jis jei sako, Kodėl ne? Vie nosių užmueziu in emert. B st rus ir paklusnus?
Plauką apsaugotojas
Mahanoy City, Pa. Vaidelota, apisaka isz pirmutines pi* Anti-Luxon de) vaiku
Miltelei nuo kepanti
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- Proszkai no kirmėtu
na szvogen turėdamas, kad tas karaliaus sūnūs neklause jo — Del mokėjimo asz jau mano brolis Franciszkus Valantinas
Piningus
$2
siuskite
Repaeina isz Suvalkų gub. Gelgaudisz“Kinder Balsam”
vaikams
su paveikslais
- 50c
ateitu, tai vis priitrcze. Sztai ir vėl pradėjo vyt. Paeivyjo viską moku ir dirbu greitai ir kiu pav, Klevokalu dvaro. Naumies- gistravotoja gromatoje, ar per Dvilieku,
Bobru laszai
istorijos: Apie Sūnūs Malkiaur Proslkai no kirmelu
suaugusiems
Rankvaistis
no sutrukime
brolis jos ir ineina in stuba, be duszios karalių ir sako: gerai atsake bernas; tiktai isz czio pav. Praszau atsiszaukti ant “Money Order” kuri nupirkite ir Geras Medėjus
■ - 25c
Vanduo del akiu
ranku
pasisveikina su Grifo, davė Stok be duezioe karaliau! Ai- ryto kojų negaliu apsiauti adreso:
ant pacztc, in prasta gromata Dvi istorijos: Apie Neužmokamas Giduoles del ištraukimo
nr. VK||
“Lagoduik” del atluosaŽiedas
ir
apie
Drūta
Alksini
25c
karszczio
po
nudegimui.
UUI
’
l,,u
.
,
...
Mr. Sab. Valantinas.
jem valgyt pavalgė karaliaus eim ant vainos. Iszlipo kara greicziau kaip per valanda, o
'ndokite ir urisunskit.
Laszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. vimoviJurius bejokiejimo
Brooklyn N.Y.
Lietuviszkas Kninginas 1905
sūnūs. Grifas jem sako. Buk lius isz karietos ir pradėjo kartais, tai ir ilgiau užtrunku. 370 Humboldt st.
suaugusiems
.... .
XT
„
,
.
,
—"
-------------- Atgaivitojas kraujo
1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei, No Kumatizmo (naujas bu-/-r------------.
•>»».>
, o
.. .
.
pas mane ir valgyk, kolik tu mvsztis. Musze-u, muszesi, ir Toks jau mano paprotys nuo
das gidimo) GeriaU8e giduole del skaude- SuramitoĮas nervu-szirdies
KATALOGAS NoApie
viena kuris norėjo pažint
gyvas busi. Tas szvogeris sa jem guzikus nupjovė ir galva jaunu dienu. Bet apie darba Mano brolis Jonas Grožius pirma
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta Giduoles sužlebcziojimui*mo;aaiv09> kataro, pecziu, Giduole no Ekzimo (Rožes
maisto krutinės, szonosie, sumafizmo
pas vaikus)
motere.Septines varnos
25c.
ko. Tai dabar jau radau dvi jem nukirto ir sukapojo v'si nėra nei kalbos, dirbu kaip giveno De Kalb, 1’11. Paeina isz
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nuAand-Plosterei isz kasztavolu
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
Kauno
gub.
Sziauliu
pav.
Meldžiu
galvos
ima
visokiu
vabalukiu.
Pomada
ant
plauku
seseris. Aieiu da treczios sese in ezmotelius. Pati jem sako: žaibas.
renas-Seimega mužiko Su k u on.
(;o g4)
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
ries jeszkot.
Halda kninges.
':as kariauja, nog to dingsta.
85o
— Na, gerai! Tiktai ir asz atsiszaukti ant adreso:
Pavelyk man nor tuos ezmotereikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
Mr, Lud, Grožius,
Aukso Altorius arba Didis Szaltrenk
Iszejo jisai, priėjo kita dva liūs in skariuke sueiriszt ir nuo jaunu dienu turiu papro Box 643,
vaislas
’.kokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaru
Lietuviszkas kninginas 1904
St Charles, 1’11.
1,000 puslapiu
$1.(0
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
re ir pamate savo seserį siuvant parsivežt namo. Pavelyjo kara tį',- apreiszke savo keliu ūki
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ie
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
gilukis mainosi -Svirp Du GI
sos reikalingos maldos 864 pusla
po langu. Sesuo jem sako: liūs, ir ji susiriszo ir ineidejo ninkas: esu labai piktas; kaip
tuoklei.
2tk
piu
druozei
apdaritos
$1.(M
Kaip tu cze atejei pas mane in karieta ir nuvaževo. Tas supykstu, tai visiems tenka, ar Mano tėvas Juozas Daniszauckas Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti No 5. Irlanda-Robertas Velaes M*
dejus.
2iu
per tokei gires, per laužynus, jos lekajus paėmė titnagą ir su tai botagu, ar kuo kitu, asz ne isz Suvalkų gub. Vizauno par. kai
nis ?11 puslapiu.
75a
mo Bausziszkiu, du metai adgal gy. Garbe Dievui ant Augsztibes 640 No. 6.Prasižengėlis - Doras Tins- Cor. Elm & Main Strs;
s
Plymouth, Pa.
per duobes? Brolis jei sako: tom plunksnom pertrauke per žiurau.
kus Jonas Tvardauokas - Ugah
veno Allegheny Co.
Praszau atsi
puslapiu.
75c
Per Dievo vale tai yis ateini. titnagą, ir atlėkė visi trys szvo
Taigi gaspadorius ir bernas szaukti ant adreso:
kaime T. . .
25o.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis l.(X
Vainikelei mažesni už Altorėlius. No 7. Duktė Starembergo- Baisi Ifc
Sako sesuo: Mano vyras Arelis gerei. Tu durniau, kodėl mum abudu turėjo po paprotį.
Mr. Jos. Daniszauckas,
torijeNagrada
už
mislaszirdyste
minksztai apdarita ir puikei žala
Spart, 1’11.
parlėks vakare, tai tave užmuez. pirma nesakei ? Kaip jau da
Bernas sueiderejas tuojaus Box 331
Meile motinos del tunaus
tita
50c.
Aukso Altorius, in puikia skūra su No 8. Musztyne už mergina - G»
Brolis jei sako: Kad Dievas bar sukapojo, tai tu mumi pa atvyko pas gaspadoriu.
apvalais kampais.
$1.(N
radejingag taurinab • Kas kai
duos tai mažu ir ne užmusz. sakei. Ir jie sudėjo tuos szmoKožnas galėjo suprasti, kaip
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
Ui
2be
V1ENATYNI3 LIETUVISZKAS
Užlinsiu kur už ksczergu, tai telius in krūva ir nuėjo in gire jiems sekesi dailiai gyventi.
su auksineis papuoszimais apvalai^
No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas
krasztais
$1.50
mažu nematys. Parlėkė vakare ir rado vanagus Ir Arelis tam
Daug kartu kelia gaspado Sudynai isz akmeninio
Vaidulys • Atmokejimas kuninAukso Altorius puikei apdaryta su
auglio.
su ezturmu, pasikratė ant dva vanagui sako: Aik parneszk rius savo ezeimyna rugiu kul
go.
25o.
7 WASHINGTON STREKT,
NEW YORK CITY.
auksiniu papuoszimu.
$1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta No 10. Jonas Spekulantas. Križius
Jago važiuojde i» ir iaz Amcriko tai gulit east Laivakortespigiau kaip kitur o
ro ir inejo in pakaju. Ir sako man gydinczio ir gyvanczio ti: visi tuojaus kelias ir eina
ir viens bankinius reikalus tai ateikytt pajfmane, o ir užlaikau visokiu ęerimu
f>rie upes vislos - Doras Vaikinekaula puikaus pavydalo.
$1.00
jei, ' sterva bestyja duok vai vandenio. Tas vanagas nulėkė prie darbo. Bet musu bernas Ant parodos amerikomezkos Aukso
ir valgio ir nakvyne pigiau k^ip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
is.
25o.
Altorius, apdarytas in kaula
už darbinyka ant laive.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
gyt. Tu mane už vyra ne ale jie negalėjo prieit prie to pildo savo paproti: terliojas produkcijos Paryžiuje galima su 3 sidabrineis medalikais. su No 11. Vargingas Gyvenimas. Onusame lietelis randasi ne toli Ka-stel-Gardea. Jogo kokis apgavikas norėtu vest
ka,-Atsitikimas. Gromata piie Mo
kitur tai nesiduokit tik ęjkit tiesfok pakol daejsii pas mane.
laikai, cze tu hitus prilaikai, vandenio: te buvo didele varta su savo naginėm, spjaudo, žo damatyti visokiu sudynu ya- dviem anuoleleis, viražus panaszus
in altorėli
$1 50
tinos Dievo. Juokai,
25c.
Sa Gaodone, VINCAS BAŽUKAS.
cze žmogiena smirda. Ji prade kūrenosi ugnis aplinkui ta aže vauja, keikia, tai vėl dusauje parytu isz akmeninio anglio Aniolas sargas, minksztai apdaryta No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
in
skūra
apvalais
kampais,
auksuo
riaus-Iszgydintas Budelis X. Kujo verkt. Ir jis jei sako: Cit, ra. Pasiėmė vandenio isz ravo ir kojos palieka neapautas.
Tenai gali matyti juodas, blizvisos reikalingos mal
ningaiksztis ir Piemuo.
25o
neverk, aez szendien labai pik ir parneeze ir padavė tam Are Gaspadorius su kitais darbi garcziae torielkas bhudelius, tidoskrasztai,
geriausia už visas kitas 75c. 1001 NAKTŲ- Puikios Arabiszkos
tas buvau, tai už tai teip ta liui. Arelis sako: Tai ne toks ninkais jau diduma darbo pa vazonus ir 1.1. Tiems daik Aniolas sargas, druozei apdaryta in istorijos,
$3.00
50o
riausi. Ji jem sako: Kad ma vanduo, kaip tenai tam ažere. dare, o berno, kurie “dirba tams padaryti vaitojamas kie juoda audima
Kanticzka apdarita in prūsine juodr
Del zobovos.
no brolis szvogeris ateitu, ar Ir jie nusuko galva ta to vana kaip žaibas’’ kaip nėra, taip tas anglis Pennsylvanijos ant skūra, puikei iszmarginta $1.00 Moroliszka Kabala su Salamono no
25o.
priimtum užszvogeri? Arelis go vaikui, ir sako jem: Dabar nėra. Jisai mat da vis kojas racitas. Dirbti tuos daiktas Kanczia vieszpaties
se.
25
Graudus Verksmai
10c. Tikriauses nabalas su pagialba kasako: Kad tik ateitu, jriimt ir tu turi ait parneszt vandenio aunasi.
vienas isz Pennsylvanijos ang Stacyjos arba Kalvarija
10c.
ziru
23o.
priitrcze. Sztai ir ineina szvo- ir del savo vaiko. Ir nulėkė
Neiszkesdamas gaspadorius liakasiu uždėjo tam tikra Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In Burikla
10c.
59o.
gėris. Pasisveikino tu Areliu. vanagas vėl in ta ežerą ir jie palikes klojima eina pirkion varstotą ir dabar daromas sau stating.
Dide
’
is
Sapnoris
su
daugibe
paveiksGyvenimas Szventuju, Puikei o ir
Ir davė jem valgyt, pavalgė. negali prieit. Ale bet jisai per ir mato, kad jo vaikinas viena garas biznis' Tasai anglekasis apdaryta dydele knyga - $3.00
Ir sz vogei is jem sako: Dabar ta ugni inleke, pasisėmė vande koja apsiavęs saldžiai sau knar pralagotejo. Sudynai ir visoki Gyvenimas Visu Szventuju — apda Iszguldimas Sapniu 10 o.
ryta
$4,00
Del loszimo Teatru.
asz radau visas savo reseris. nio ir vėl nulėkė pas ta Areli. kia. Na. kadangi gaspadorius daiktai labai p'gue. Tie daik
Naminis pleperis, juokinga drama
Tai dabar niekur nceisiu.
Istorines
Kningos.
turėjo
paproti
pykta,
dėlto
nu

tai kasdieniniam vartojimui
Ir paėmė Arelis ta jo vaika
viename atidengime.
10c
Akyvos Istorijos
20o
Ant rytojaus sulėkė visi užpylė vandenio gydinczio ir griebęs botaga, kad pradės ber netinka bet tiktai parodome.
Popiera
del
gromatu.
Nevaloje pas Maurui
50o:
szvogerei in viena vieta, in prigyjo galva, inpyle in gerkle na szventinti vis klausdamas:
Morkus ir Aurelianas
25a Puikei iszmarginta su kvietkom ir
puikeis skaitiniais 2 už 5c 25o. tuz.
ar
valanda,
ar
daugiau
?
ar
va
Arelio dvara, ir jie pradėjo ir pasidarė gyvas. Ir jem sa
Trys Vaikyjozai.
25o
Gražesne popiera su auksuotuom
landa
ar
daugiau?
o
paskui
ke:
Asz
teip
grąžei
miegojau
Istoryje
apie
Septynis
mokintus
Vy

szneket: Kur dabar mes jem
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
rus 2-lsz gyvenymo kantrabancz!
gausim pacze? Sakalas sako: mane isz miego prikėlei. Are pridurdamas, kad jam dovano
kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
NO $5 161 $40
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus f)v^
Puikiausios popieros ant svieto, la
Aez žinau merga turi puse ka lis sako: A tu grąžei miegojau tu, nes jau jo toksai paprotys.
ras
50c.
bai puikei iszmargintos su auksuo
MAJNINES MASZ1N0S. t Puiki
Istoryje apie Jonasza KorczaBernas paezoko nuo suolo,
ralystes, tai je galėtu ženytis. Buvai sukapotas iu mažus
tom kvietkom, puikus uždaromas
ka.
&0c.
Grifas sako: Aez žinau naszle, szmoteliue. Ir sulėkė visi szvo nubėgo kluonan, apsiavė kita
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50
Sierata, Puikus ajraszimae.
25. už tuz Kopertos
10c tuzinas.
turi tris vaikus ir puse kara gerei ir sako jem. Aik tu pas koja ir pradėjo su kitais dirb
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20c.
Keturios
Istoryjost
1-Žibinti
bažny
KANTORAS
ti.
Kiti
bernai
juokiasi
isz
jo.
Dtaiktai
del
Kataliku.
lystes, tai jie ji ga’etu imt. ta karalių, ar tu neiszklausi,
taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8 Križelei pastatomi juodi, su zalatita
Arelis sako: Ka jus sznekat! kur dueze jo buvo. Ir tie szvo Nuo to laiko isznyko jo jaunu
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bokmukele 11 coliu augszozio
50o.
sztas ant salos Dago.
25o
Nieko neisziranot. Afz žinau gerei sake jem. Sakykis tu, dienu paprotys, o ir pats gas
Maži križelei del ražaneziu nog 10c.
Abeoela,
arba
pradže
skaitymo
ir
ralig
$2.50
merga, turi ciela karalyste. kad tu esi medinczius, kad tu padorius piktu nebuvo.
szymo.
25o.
Krajavi szkaplierei su juostukem 15c
Kas je parvajevos, tas je paims gali privaryt pilna tvarta
Križiokaj puikus apraszymas, didele Karmelitinei szkaplerei
D. T. BOCZKAUSKAS,
15.
kninga $1.00
520 A 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
žvakes nog 15o lig
4Oo.
už pacze. Arelis jem sako: paukszcziu. Ir nuėjo pas ta Ciesoriaus gimimo diena.
Savizrolas, didis klasteris
25o.
Nusipirk kanklių kancziuka karalių ir sako; Mažu priimsi
Turi
eusinesaima
su
wisais
Europinei
B
ankais.
Wisi jau ira peraitikrima, jog
Austiijos ciesorius PranciszSzupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
Ražanczel.
mnsti piningaj per muso tarpininkista greiesiause nuejna.
ir pasikiszk po ploezczium, ir mane but; asz esiu medincz'us kus Juozapas neseniai szvente
nusidėjimo musu. 2 Senam malu Puikus Ražanozei, kukineb juodi b
Szimtal TuKstanczlu
nia. 3 Pasaka apie serves žmonių
tu je apvajevosi. Dave jem galiu priparyt pilna tvarta savo gimimo diena. Kurioje
melsva nog 15o. 25, 80; 15 da
Isz wiiu ezaliu A mer i k o, per muso rankas aiuncMa kasinėtas in
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap liu.
40
o.
EUFOFA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJK,
AUSTRIJA.
lekaju ir pora arkliu ir užsisė paukszcziu. Ii jem sale: Ga tarp jojo parėjusiu gromatu,
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal Importavoti balto kaulo suverti ant
LENK1JE,
ITAL1JB,
IT T, T.
IR T. T.
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz
do ir nujojo pas ta merga. Ir li but. Ir jie iszejo ant lauko atrasta gromata sekanezio tu
sidabruoto lenciugelo
80c.
ku ir juokingu paveikslu
25o Puikaus raudono stiklio.
^99»- NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.
^o.
jis užjojo ant dvaro. Ir ta mer ir atėjo su ezturmu, atidarė rinio:
Lietuviszkas dainorius arba surinka Kaulinei druozei padirbti
10.
ga ir sako: Kas cze toks smar tvarto durie ir privarė pilna
mas visokiu dainų
$1.00
“Mylimas Pone Ciesoriau!
Tikro balto marino kaulo ir toksai
Tris apsisakos, a^iie Piningai galva
križius ir szirdis
50o.
kue atjoję? Mažu ais su ma tvarta paukszcziu. Ir jis nu szirdingas palaimos velinimue
žudžei- Ražanoziaus iszgelbsti no Tas pats su maksztele
$1.25
nim ant vainos. Ir jis norėjo siuntė lekaju pažiūrėt, kad nuo mus visu. Tau tur vis gerai
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o Raudono akmens, suverti ant auksi
Prieigiausiaus Mokslas anglis? ko lie
su jei pasisveikint. Ale ji vis pilnas tvartas paukszcziu. Ir eitis bet mums eina labai pras
nio lenoiugelio su maksztele $2.50
Ir kitoki rejkalingi prietajsai ranžuvio be pagalbos kito, apdari Sidabrinei križelei del ražaneziu ar
sako; Aime ant vainos! Ir jie tae karaliaus eunus užgrajino tai ir mes tikime kad tu mums ' 1 dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
ta.
$1.00
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
<
,
gi
pristatom
kožna
daleli
maszinos
ant
dudukee
ir
iszgirdo
jo
pati
bet prisiprasze ir pr sisveikino
Lietuviszkas Pasakotis
$1.2l Turime ir brangesniu ražaneziu nog
pagelbesi. Motina serga ir jau
' norints kokio padirbimo.
Musu Pasakos
75o.
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
su tai merga. Ir jie jei pagrie ir pasakė: Turbut mano vyras dabar szeszta diena guli pata ’ ' Parduodame pikes, adatas, drilus,
Pomokslai gražu žmonių per K. To
cziau.
bė už plauku ir eme muszt. teip grajina, katra sukapojo. le. Tėvas kas diena grituok- < , skreperius, skvibsus, knatus, popietoriu
80o. Visi ražanozei yra puikei ir druozei
<
Į
ra
ir
t.
L
Parduodam
Peczius
o
ir
Duktė Maria
25
Dave, musze kiek tik jei lindo. Ir ji iszejo pas ji sake: Badai liauja ir neduoda motinai
sunerti o padaryti isz geriausio
<• senus patajsoiu.
Malūnas Girdoje
85. materyoio.
Ir jie je bet apvajevojo. Vie tu esi mano pate. Jisai jei sa pinigu taip kad motina neturi
Istorije Vargdienes, 2 Meile.kūdi Abrazelti del malda kninga 2 už 5o
na nedele apsiženyjo, ir szven ke: Tai aez esiu tavo pate. Ir nieko valgyti, norint daktaras
ir 10c.
kio Paminėjimai Vladim. Sotovi*yo.
25o
ta diena iszejo in bažnycze. jis jei liepe klaust, kur to kara sake, kad ji turi gerai valgyti
Neužmokamas
žiedas
2
Meluxini
Ir padavė jem raktus ir sake: liaus dueze buvo. Ir ji nuėjo jaigu nori pasitaisyti. Aez tu •; 6 N. Main St; Mahanoy City, Pa.;; puiki istorije.
50»
Kur tik tu nori te vaikezcziok, pas karalių ir sako: Kur ma riu taipgi daug gelbėti bet ma
tik neeik in ta kamariuke, kur no vyro dueze, tai ir mano tu žai uždirbu nes czebatai sudris
su szniureliu užriszta.
ri but. Karalius jei sako: ko tai negaliu dabar taip greit
Ale jie jos bet neklause. Isz Ana tvarte jautis yra tai te bėginėti. Aez neturiu nei mar
vaikezcziojo po visas kamariu mano dusze. Nuėjo karaliaus kutes szitai gronoatai taipgi
kes, neturėjo ka veikt, ir inejo pati pas ta jauti ir eme pra- praszau pats užmokėk ir gel
in ta kamariuke. Rado dvylika- ezyt, kad atiduotu jei dusze. bėk mus Ciesoriau! Prancuz
gaivu ir viena žmogų ant kliu Nuėjo karaliaus pati pas jin kus Stallinger.
kiu pakabinta. Ir jie jo praeze, ir sako; Kur maro paties du Ta gromata ciesoriui paraeze
233-238 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.
kad jtm duotu nor eklenicze eze tai ir mano turi but. Kara mažas vaikas. C.eeonue iszParduoda Szipkortes ant visokių drueziausiu ir geriauriu lai
alaue. Ir jie tuoj nubėgo ir at- liūs jei pasakė: Mano dusze klausės tos gromatos turinio,
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pinesze jem alaus. Jie iezgere ir yra te tam ažere, ir tam ažere tuojaus pasiuntė biednai motegiause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
jo praszesi, kad jin paleistu no akmenas, tam akmenyje zui riezkei valgio ir ko reikėjo o
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj’e kam
kye,
tam
zuikije
antie,
tam
vaikui liepe nupirkti naujus
kriukiu. Ir j's jin paleido.
pavesti. Dal dnogysczlti prlstitan palies Siarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
Tae buvo be duszios karalius. antije kiauszinR, tai te mano czebatukus ir rubus.
Špilkas If L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu it t. L raaaikyte pas mana • gausite teisiilga ateakyma.
Ir tas be duezioe karalius paei dueze. Ir ji pasakė' tam meN e mėgsta
eme kuczeriu ir ineisedo in ka dircziui, kur ta karaliaus du
sze.
Ir
ji
jem
davė
daug
pini

Motere:Aez tau ne sykiu
rieta ir važiavo pasitikt jo tos
paczioe. Ir ineisodino in karie gu ir valgio. Ir jis nuėjo pas sakiau, Juoziiti, jog tavo tupiNo.l.
No.2.
No.3.
No.4.
ta ir važiuoje. Tas karaliaus ažera. Jis negali per ta ažera nejimai apie mane, anttuszczio,
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
eunus užsisėdo ant arklio ir pereit, jis ėjo aplink, ejo-ejo, asz nemėgstu geltonplaukiu.
V 1 Q T E1 M Q Puikiausių armoniką, skripkij, klornotiį, triubų, koncertiniu ir
suvalgė
visa
savo
valgi.
Jie
ne
gJuozae:Kad
misiuke
ir
ta

jin vyt. Pavyjo ta be duezioe
V 1 □ 1 L 1V1 □ daugybe kitokiu muzikališkij instrumentu. Geriausią dziegorit^
$1.00
1. Auk o Altorius, ią puikia skūra su No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
vo vyras turi geltonus plau No.
lenciūgų, visokiu žiedij, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
karalių ir sake jem: Stok be turėjo daugiaus ka valgyt.
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,.
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
suotų, visokio skyriaus mašinukių del drukavojimo gromatu, pui
$1.00
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 80-1 puslapiu,
kus!...
(Toliaus bus).
duezioe karaliau! Aisim ant
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
skūra, su puikiu križiu vidurije apdaro ue No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis
—
Tai
del
to
nemėgstu.
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
vainos. lezlipo be du z'oska
kurie parduoda jaja už $2. muso preke $1.50 kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
75‘'.
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
No.3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus medalikai ant lenciugelu,
ralius ir eme mueztie. Muezeei,
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75/-.
tik
randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dčl rašymo gromatu
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25
Taip kaip žydas.
No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Aniolas Sargas, apdaryta in audeklo, 353
ir tae be duezioe karalius jem
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
No.-L Aukso Altorius, in puikia juoda skūra
puslapiu,
----50/.
už $l.oo, 1000 už $6.00.
Kas volitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
nukirto guzikus ir su ezoble
$1.50 iszmarginta., galima gauto in,- batą, žalia,
— Paeakykie Ickut’, ka pa ir peria labai puiki kningele,
110 W. Oak St. Shenandoah, Pi.
$1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais markę ir teisinga adreso, o apturės didelį N 3 nauja KATALOGĄ DOVANAI
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su rausva ir szvies-raudona a;>dara,
inreme in szona. Ir insieedo in
dare žydai, kada perejo ptr- apvalais kampais,
75/. su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
50/. kampais, auksuoti krasztai,
$1.00 Kanticzka, druezei ainlarita,
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
karieta ir važmoje. Tas kara Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo Raudonaises Mares?
us ir gvarantuąja juos tinkancziuma. D/
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
liaus aunus eme jin vyt ir paei •Vinters
—
Nu
ka
padari?
Jiems
pa
per 6 metus mokinosi pas ganai n
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
vyjo ir sako: Stok be duezioe (us profesūrai! ylga laiku PhiUdalpb^c dari licitacijas.
K. VLLKEVICH.
112 Grand st., Brooklyn. N. Y.
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SKAITYK “SAULE”

Win, Morgan,

f Malda Knygos, f
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Daktaras @ WINTERS

“SAULE ” Mahanoy City, Pa.

ŽiniosVIetines.

maisto
ISZ LIETUVISZKD Kiek sunaudoję
aut laivo.
KAIMELU.

Isz Lietuvos.

BALEIlI

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejiste.

- - *—
__
Ant tebiriu milžiniezku lai
Tas ira prie t el is žinoniu-kuris suteikia
Divernon, 1’11.- Szaptas vu plaukencziu terp New Skrabotiszkio valsczlus
Draugyste Szv. Jurgio Ka szyrdinga
— Jau pradeda atvest- jau
broliszka rodą dyki. Ne susineavgleka-ūu dirba vidutiniai.
(Panev. ap ) Ilgokai pas reiviu isz Girardville, Pa. pa sze su gauje
szendienynio vysokio sztamo
York o Bremo sunaudoję daug
ir pecziua reike kurt.
Jeigu apsergate liga, tai
— Lietuviu pusėtinas būrys
mus mokytoju buvo rusas juo- rengė dideli Baliu 29-fa d apsigarsyntoju:
aikite
jias
savo
miesto daktara.
maisto. Ant gero laivo randa
— Op. Rynkeviczius turi ale ne visi sutikime gyvena.
Bet jaigu turite liga gediuga-privatyszka,
daezimtie, kuris 1905 m. isz Spalio, ant sales Antano Ma- tai
gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaipi
si nog 500 lig 600 pasažieriu
sziltu overkccziu ir vyreli ne
baimes ir nemusztas pasimirė siaucko, kampo Seken ir Hag geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
pirmoje
klasoje,
nog
200
lig
brangiu o geru,
iszmintyngi
klauskite patarymo garsingo
Inkerman, Pa- Darbai
In jo vieta buvome prasze str.
Vokyszko Sįiecijalisto kuris sugryžo isz
— Laikykitės eziltai, ba mainosia Penn. Coal Co. po 300 antroi k]a=oi ir nog 1000
Eurojios, isztyrias pagerinimo budo gydymą
mums žinomąjį mokytoja lie Muz'ke bus labai puiki.
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
persiezaldimas yra dydelei pa- szlekto ir ne per gero ėjimo, lig 1500 treczioi klasoi ir api
sziintai tukstaneziu pasiliko iszzydintais,
tuvi, bet vyiiausybe vietoje jo
Inženga
vyrams
25
centai.
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
yoinga lyga.
500
laivoriu,
tarnu
ir.
t
t.
ko

per kelis paskutinius menesius
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
paskyrė mums mokytoju M.
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai
.— Refaw’cz Brol yra py- jau pasitaisi ir Kelinta jau ne- ne 2900 ypatų kuriuos reike Vasiliarcka iszsyk pasirodė Moterims ir Panelėms dykai. sustabuinti,
nuo drugio-malerijos. Geriause
Užpraszom vilus Lietuvius isztyrta gyduole
nuo atpratimo svaiginngiausias sztoras Mahanojuje delia eina gerai, nes iszdirba iezmaityt.
mums kad tai žandaras ar ir Lietuvaites vietinius ir isz cziu genmu-gyrtybes,
kuris su savo žyne
Ant kožnos keliones per
kur’pirkti siutus ir czeveri- po 5 ir 6 dienas ant sanvaites,
prijimsroda,
žetlnas,
iszsygydins G YRT1BE
uriadnikas, nes prie jo kepu aplinkiniu ant to puikaus Ba kurs tiek nelaimiu atsitinka
irkruvyna pro
kus.
(jo 85) už tat ir isz kitur pribuvusiam mares payma ant laivo 50,000 res spindėjo 2 žvaigždutes su
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie parxsz.itliaus.
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
svaru
szviežios
mėsos
iszskydarba
gauti
ne
labai
Sunku.
— Subatoje buvo Readingo
nesuprantamais mums žen
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
Uszpraizo >z'rdir>gai,
— Kaip kune visoi Amery- rent visokiu rūkytu ir sudycu klais. Toliaus sužinojome, kad
prisiunrze per panevale iszvyliodami paskui
kasikiu pede. Ir pėdės po bistini
centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna
Komitetas.
(jo gę) neturi
ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
ki eina auksztin, kadangi kaip koi teip ir czionai per ilga lai mesu; suvirszum 10,000 svaru tai esąs mokytojasi bet jis iki
tai
užmoka
ant sikio po keletą desetku
duodasi girdėt tai geriaus pra ka ne buvo nei laszo labai rei vieztu, ancziu, žasu ir kitokiu ežiam laikui neisztare mums
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
Balius!
Bulius!
tas
nereikės
mokėt, galite susiraszite Liedės dirbt. Szia nedele ketina kalingo lietaus, užtat ir oras paukscziu; 55 baczkos obuolu; nei vieno žodžio.
Slavokine draugyste Szv. Jo tuviszko kalboje, iszniintingais busite jaigu
50
szaku
benaniu,
40
baksu
buvo diktokai sausas ir migio
raszisite pas:
izdirbti 5 dienas.
Bet eztai valscziaus sueigoje no Kriksztitojo-jaumkaicziu
— Visi musu politiszki klo tas, kad net kvėpuoti buvo pamaranczu, 500 svaru vina kuri buvo snezaukta apsvarsty skyrius num. 60. Katalikinio
bai miega nežiūrint kad ir rin sunko, vienok jau no seno per gradu ir visokiu sausu vaisiu. mui iezlaidu naujo mokyklai susivienijimo, parengi dydeli(SPECIALISTS)
kimai artinasi, bet klobai vis visus laukiamas- lietus pasigai Visokiu daržovių 1,600 svaru, namo statymui pasirodo ir p. balių, ant Kajeno sales, o kurie Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.
Įėjo žemes ir kone per dvi pas 500 baczku bulviu, cibulu 15
nepabunda
Vas. su ‘ f irmiae” kepure ran atsibus diena 28 Oktoberio.
— Vietine teatraliszka kuo kutinias dienas Septemberio baczku. Prie to reike dadet ra- koše. Kadangi ton sueigon ne Prasidės ant puse- asztuntos
pa kita utarninkalosz teatra krito, ta viską permaini ir dikai, burokai, kopūstai ir t. atvyko s Užrinktųjų tai, susi vakare.
Reikalinga merginu.
“Ponas ir Mužikai” Girard ores užstojo nore ezaltesnis t. Tolaus payma 10,000 svaru rinkimas negalėjo būti teisė
Inžanga 250.
Del iszsimokinimo dirbti
bet daug sveikesnis ir gražės sviesto visokio gatunko, 600
ville.
tas. Žmones jau skirstėsi ir
Muzika pirmos klasos ir pa- cygarus- $3 ant
nedelics
galonu
szviežio
pieno
ir
2,000
ms.
— Trumpos kelnaites 190
tik kalbėjo, ar duoti mokyklai redkas bus visame užlaikytas. kada da mokinasi, paskui gera
svaru
sūrio.
Duona
kepa
—
Lietuvei
nors
sziuom
lai

Audeklines pireztines50 Vaiku
pinigus, ar ne. Vieni sake,
Szirdingai užpraszo pribut mokestis. D.urbas ant visados
czeverikai $1. vyru kelnes 980 ku užsilaiko biski maleziau ant laivo ir sureikalauje 350 kad taip, kiti, kr.d ne.
ant tos zobovos.
Užatvažiavima mes apmokame
pas Rifawicz Brol. pygiausias kaip seniau, o tat prispausti baczku miltu, ir 4000 svaru
Taip žmonėms bekalbant,
užtikietus. Randa stubos dykai
sukoriu.
Cukriaus
10,000,
ar

prie
to
visokiomis
aplinkibesztoras Mahanojuje.
(jo 8S)
Atsibus Teatrinis persta per 6 menesius. Adresavokyte.
p.
Vi-kas
sta
;
gu
suduoda
mis vienok prie kožnos progos batos 1200 svaru, kavos 2000
tinius.
Piiteniiiiimai musu Re isz kvailumo ir tamsumos no svaru, 3000 svaru druskos, ap kumsjcz'a 3 kartus in stala ir
Columbia Cigar Co.
Girard
vilioję,
J’a. atsibus
liepe
nutilti.
Žmones
nutilo.
porterio
Columbia, Pa.
redami kuom nors atsiženklin ricz to visokiu alivu, keczopo
Iszpradž’os p. Vas. pasakė, lietuviszkas teatrinis perstaty arba atsiszaukyte in “Saules’’
ti
no
kitu
ir
parodyti
ka
gali.
ir
1.
1,
acto
payina
mažiausia
Rugoje tėvai jog vaikai nie
kad k'tuose valscziuose žmo mas po vardu “Pouas ir muži ofis%
(§8 oj)
kai. Ugi kas tame kaltas jagu Tankeieavoiezmintingu elgimu 200 galonu.
nes užlaiko po kelias mokyk kai”, o tai parengtas ant die
Gėrimo ir neužmirszta, nes
niekai vaikai? Tėvai kalti! atnesza sarmata vi-ai tantai, o
las, o ežia negali nei apie vie nos 20 Octoberio, ant sales
Ant pardavimo
Ipatingai motinos kad dorybes kitatauczius juokina ir be ži ant kožno iszplaukimo payma na gerai pasirūpinti, bet pas Gerard. Prasidės ant ad, pu
Saliunas ant pardavimo su
nemokina. Oj, kad tai teisybe, nios priverta rokuoti savia už 2,500 bonku szampano 3000 kui, daužydamas stala, supikes se asztuoniu vakare.
namu, arba be namo, c'aužinotai teisybe. Nėr ka m bovelna “grinorius ’ ir neiezmintmgus, bonku vinu, 1400 bonku ariel pasakė, kad jeigu nebus isz Inžanga
50 centu. kite ant szito adreso:
o
ant
galo,
ka
ir
norėti,
nes
isz
kos,
60,000
bonku
alaus,
elaus
apsiviniot. Perejkim tik per
Teatrini kuopa pribus isz
pildytas jo reikalavimas, tai
Mr. P. Plikaitis,
miestą ir akyvai teminKim ant 3 szimtu lietuviu skaititoju ga ir porterio priek tam api 5000 mokykla rudeny bus uždaryta, Mahanoy City, dydelei iszlavi
muso ‘atejnancziu obivatelu.” o zietu ne yra 10, kiti-gi geriau bonku visokiu mineraliszku o žmones kurie neattjo suei ti aktorei, su puikeis koštu- 144 Adams St. Newark N. J.
persitikrinsime, jog ta ka apie užsijima tlumoczijimais sapnu vandeniu.
Ne gana to, kompanija turi gon, bus nubausti 3 kalėjimo mais. Jau ne vienoje apigardo
mus svetimtauczei kalba, yra in katras szventai tiki, arba
meneeias. Tuojaus, gird', duo je turėjo perstatima ir visur
teisybe. Muso jauna gentkarte linksmai ir smogei praleidžia zoposti ant kožno laivo, maisto siąs telegrama gubernatoriui. žmonis buvo užganadyti. Susi
yra labai iždykus, o tėvai ant laika prie stiklo alaus, o ant ant viso menesio laike jago pa Kad ir kalbėjo p. V. labai rinkkite ka r.o skaitlingiause
to suvis nedboje. Stovėjau ne skaitau ežiu laikraszczius žiuri tiktu lai va kokia nelaime, ku smarkiai, stala daužė ir spardė ant teip puikaus perstatinio o
patemintas ant kampo kur ne skersa', o tat vis i-z tamsumos rie susideda isz rūkytos mėsos si, bet visgi žmones tuo neisz- to nesigailėsite!
buvau matytas per kitus ir katrame ne tiktai kad yra pa miltu, kropu, žirniu ir szebel- sigando pasakė jam, kad gali
j®.
Gausyte czionai
klausiau, pasikalbėjimo muso tie ale net ir savo vaikus augi bonu, kavos, arbatos ir cuk sau sveikas keliauti, o in jo
visokio
tavoro kaipo:
Aut pardavimo.
raus nes retai atsitaiko idant
“obivatelu” Oj, dievity kas do na.
Ziegoriu,
Ziegorelu,
Stulos
aut
dv
’
eju
familiju
juos reikalautu ant tebyiiu lai vieta gaus kita.
kalbos! o tai ne vos angliezkai,
vTT
’
■
'
Daimantu,
Muzikalispo
6
ruimus
ir
geri
skiepai,
o
— Pygus pardavimas vyru
Daugelis valstiecziu tokiu
o kad ne bucziau tosios kalbos jaunikaiezui ir vaiku siutu ir vu.
zku Instrumentu,
p. Vas. pasielgimu pasipikti ir dvejos familijos, ant kampo
supratęs gerai, tai pripažinLenciugelu,
Špilkų. Kožnas
po
6
rumus,
netoli
lietuviszno ir žada sau kito mokyto
czeveriku pas Refowicz Brol.
cziau jog tai “tikri anglikai”.
daigtas
gvarantintas
pagal už
kos
bažnycz'os
New
Philadiljaus
jeszkoties.
Nes kitaip supratau api juos, $10 siutai po $6.48 $8.68 $18. kaip atprast nog vilkimo
phia, Pa. Atsiszaukite ant szi mokėta preke. Szlubinei žiedai
siutai
po
$12.
(ęs
oj)
jog smegenų galvose ne turėjo
Ramygala.
tabako.
isz gryno aukso ir ne brangus,
to adreso:
ne už treczioka. Tiek to, gal
(Ban. ap ). Isz Ramygalos
Daug spasabu likos iszrasta
kas pirks tavora czionais, tai
Mr.
Chas.
Melevage,
susipras kada ir sarmatinsis Farmas! Pirkite Karmas
miestelio ūkininkas Jonas Ja
St. Clair, Pa. nesigailės.
savo apsieymu kaip protas
Dydžiause lietuviu kolonija nog atpratimo rukimo o la
kaitis turi pirkęs Lingerie dva
isznogs!
po vardu “Nauja Lietuviu Ko biausia paperosu, nes ne vie
re žemes. Jie važiuodavo in ta
nas
isz
tu
spasabu
koki
atra

Laikas veikti.
lonija” Michigan valstijoje
do vienas vokietys Dobbelin. žeme per kitu ūkininku žeme
kur
jau
yra
43
lietuvei
pirkę
Ne senei ejdamas uliezia
113 W. Centre St.
siauru takeliu ir mindydavo he lankyte paakutiao laipsnio
macziau isz tolo kaip farmeris farmas. Graži vieta tarpe ete Planas jojo yra idant atprast
insktu lygos. Darykie tu ka Mahajavus.
Tie
ūkininkai
'
užtvėrė
užkirtęs aikli važiavo kaip pa- riu ir upiu, arti turganu mies po valei. Reike sav paskyrt
nojaus gyventoje! daro.
dūkias o paskui jin api 20 mu tu. Turiu paskires geresnes ant dienos paženklinta skaitlį tvora ir nebeleido jam vržin'e- Poni Benj Haden nog 405 W.
NAUJAUSIAS
so “vaikelu” nog 10 lig 14 me
paperosu sakant, 15 ant dienos ti. Jakait's pasidavė in vale- Spruce nlyczios, sako: ‘‘Asz ir ma
ISZRADI MAS
vietas
del
savo
tautiecziu,
8
tu senumo su akmenais blekeDERMAT0LB0U8I M0K5LE.
ir surūkyt ant paženklintos cziaus teismą, bet nieko nepe no vyras naudojome Doan’s Kidney
Daugybe odos Ilgu paejna no nesEvaraue
mis ir 1.1, paskui jin. Vijosi farmas su namais ir gera žeme adynos ir laiko. Teip reike da eze. Tada jis apsiskunde zems pigulkas ir nog ju aplaikeme geriau
už.ellaikymo ir uZ.efkretimo teipgi ir nuo
viduriniu Ilgu. Daugumas gauni puczkua
paskui jin api du blokus kad po $6 lyg $18. už akeri ant iszpleiukanaa, slinkimu plauku, plikimu nėr
kiui. Zsmskis atsiuntė starezi- se pasekme. Mano vyras pirmiause
apal leidimą. Gydosi per neateukanczlue
szitai užtiko juos palicijan mokesczio. Norintieji pirkti ryt per penkes dienas, ne ati
juos
naudojo
apie
5
metai
adgalos
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz
nai
(vaitui)
paliepima,
kad
mant
ne
nedadant
daugiau.
vilioju, o puskul raszote mums, kad emetas; tuojaus užklupikai iszsis- atsiszaukyte po adresu;
kada kentėjo ant skaudėjimo stre
te daugybe gyduolu isz Invfllriu apgaviku
per
24
valandas
butu
iszlaužToliaus eumažyt taji skaitlį
o pageiboe negavote ir sakote, kad. gal ir
kirstein visas szales o farmeris
Mr, Anton Kiedis,
nuošė ir nebegalejo vaikszozioti.
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldleme mums durodytl; kokis žmogus likosi
kas diena; 14,13,12, 10. Ant 8 ta tvora ir padarytas kelias!
sustojo ir pradėjo apsakinet
Trumpas
vartojimas
juso
pigulku
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tuLake
County
(
A0
N
Oi)
kKtanczius orcglnuliNiku padekavonlo.
savo beda. Priėjau ir aez, ir
susilaikyt ilginus, ant 7 da ii Tie ūkininkai nepaklausė to t nejaus jam pagelbėjo visiszkai. Asz
Tegul nors vienus daktaras parodo mums
Peacock Mich.
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
dažinojau jog kada farmeris
giaus; po viena paperosa surū paliepimo ir nedave laužti tvo pati jias vartojau del atgavimo ener
atllgynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tat to paaelbeti
buvo užimtas pardavimu savo
ros.
Zemskis
už
neklausima
gijų
ir
ambicijos
ir
jie
labai
man
ne
galiniu, bet jago jaunas, o turi retus
kyt
per
dvi
nedeliae.
Po
tam
Aut pardavimo.
plaukus, o ant odos matytis maži plaukutavoro keli isz “muso vaike
pagelbėjo. Doan’s Kidney Pigulkas
czel tai tam galima sutelktlpageiba; plau
pasilv.etedu
vyru,
Antana
tik
po
puse,
po
czverti
o
ant
Stuba su lotu gerui vietoi.
kai neyra grybai—viena diena ne Iszayga.
liu” prisisavino kas ne prigulė
Atsisiraukian'Jems nuslunslmedyka Infor
Narsuti ir Petrą Kuodi, ku deki inkstu teip mums pagelbėjo
njucija su plucz.iu apraszlmu. Mes nešiujo prie ju, o kada pradėjo ant Namas da naujas. Atsiezauki- galo sustot suvisai.
kod linksmai velijime jias naudoti
kine prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
Autoras tojo recepto, yra riuos tur-but, mane nubausti, del kitai
ju bartis tada prileido prie jo te ant adreso:
persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adresas
szturma su akmenais. Pol'cikaipo
didžiausius
prieezininpereitikrinias,
jog
pagal
jojo
Mrs. B. Yuravicziene,
Ant pardavimo visose aptiekose.
PROF.
J. M. BHUMBZA,
jautas pakratęs su galva kalbė
(jo gg) eistema galima suvisai atprast kus. Bet ramygaliecziai su Preke 50c. baksukas. Foster-Milburn
jo: The foreighners are getting, Middleport, Pa.
M BROADWAY 8T
pranta
ir
vienybes
galybe:
ju
Co.
isz
Buffalo,
N.
Y.
yra
pardavėjai
BROOKLYN,
N. T.
nog rukimo be maži ausio er
something fierse in this town
nuvažiavo ne du, bet vienuo- Su v. Valati juose
—
Refowicz
Brolei
138
W.
gelio.
Nes
užmirezo
tiktai
tiek,
Tai tai!
Centes aplaike nauja rudenini jog prie iezpildymo tojo recep liKa. Zimski', pamatęs tiek vy
fu, nieko neareeztavo ir nieko
— Ar matei puikus $12. ir tavora. Suczed'n ite pininga jai to reike kanecz turėti vokiezka nepasukęs, liepe važiuoti namo.
(jo gę) Kantrybių.
$14. juodus siutus Refavicz pas juos pirksi.
Driko zemskis taip užsistoja
Brol. ju is parduoda po $7.68.
už Jakaiti- suprantamas daik
Galite gauti kningas szito
tas; Jakaitis parsidavęs vyres
(S8 oi)
kias Redatcijoja “Saules'’ Ma Labai serganti žmona nybei su duszia ir su kunu, tik
John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopcn, Pa.
Ponia Balbina Lozorka isz ras jos bernas.
Daktaras Blažejauckas hanoy City, Pa.
fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivus:
Allenporto,
Pa.,
sirgo
labai
il

Isz Shenandoah atvažiuoje in
Lietuviu Tauta I ir II to
“
Perejt
keturi nutai Apriltije f. m. kada atsiszaukiau pas daktara O’Malley
Papile.
in Wilkes-Barre, Pa, ba kentėjau ant dubettavos rupturos, padeyinas mano
Kazuno aptieka Mahanoy City mo.
$1.50 ga laika. Ji sako: “Asz teip
buvo
pavoyngas
o su didele nebegale vos galėjau baigt savo darba. Gidytojąi
kas utarnikas ir petnycze no 3 Ižganimas Vargdienio.
.250 sirgau viduriais, kad asz ne (Z trasu pavieto). Sodžius
kurie mano priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog ruptura
duosis
iszsigidynt
be operacijos [asz. esmu prieszingas tokiu operacijų.]
Dukurniai
padare
jau
užtari

lyg 5 ad. po pietų. Jio ofisas Koks privalo būti vaiku augi galėjau nieko valgyti ir be to
Po aerskaitiniui apgarsinimo liaikrasztije Berwick, Pa., apie gidima rupturos
mą
iszsiskintyti
in
vienaseper
Daktara
O
’
Malley,
nusidaviau in oflisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos
turėjau
kartais
smarkius
skaus
Shenandoah randasi ant banko nimas.
- .250
kur man Dr.O’Malley pasakė jog ižgidins mane isz mano kenteymu, ne norėjau
džius.
Czion
gal
ir
daugiaus
mus
szirdies,
kurie
maniau,
in
tai
intiket.
Nes
dabar
nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog
“Shenandoah Trust Co” ant
Tikiiirne tikri Szventieesmu dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nesziojau
sodžių
skirstytus,
bet
kliudo
tuojaus
pabaigs
mano
gyvastį.
kampo Main ir Center ulyczin. jei.
jokiu
diržu
—
norint
gana
sunkei
dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o
.250
po tam Daktarui O’Malley už jo i/.gidima. Jaticziuosiu jog tai yra mano
Amerikoniezkasis neužbaigtos bylos su dvarinin
Lietuviai! ar gerais keliais Trinerio
privalumu duot rodą kožnam kuris keneze ant rupturos idant nusiduot pas
Daktara O’Malley.
JOHN EVANS, Wapwallopan, Pa.
LIETUVISZKAS
žengiame.
.150 Eliksyras Karcziojo Vyno bu ku del servitutu.
vo
patarta
man
ir
jie
tikrai
pa
Dirželei
niekad
neižgidyns
rupturos.
Kožnas u yrąs, motere
TEATRAS Ka-turime veikti-del muso
Del arkliu tiekei (Manke ar kūdikis gali būti ižgydintu nog rupturos(kuilo)
be skausmo
----- 3 AKTUOSE PO VARDU------ižganimo.
.050 sirode man gtiiaueiu vaistu,
tai) pas Gruberiir perszkados per mano Kemiszka-Elekto Metodą. Asz esmu
Kaip
gaila,
kad
teip
daug
žmo
Vienakis.
.050
Jau pargabenome žieminiu vienatinis specialistas ir galu gvarantyti j'og tave iszgydinsu
Imtynes Varguoliu su bago niu nežino jo vertes.” Teip, dekiu (blanketu) del arkliu. isz rupturos.
Mano spasabas gidymo rupturos užtikrina
cz;ais.
.100 gaila, nes žmones niekuomet Turime ju visokio pavidalo ir kožnam ižgydima apie ka szimtai ypatų jau persitikrino
Isz ko kyla melai.
.750 nejieezkotu kitu vaistu nuo li kolorio po 850 $1.25 $2 lyg per ka turi pilna tvirtybia prie manės. Atsiunsk 20. marke o
Kankintojai ir Kankintiniai gų gromuliojimo organu. Jis $6. Teipgi geru pirsztiniu del gausi knygute su abrozeleis apraszant mano spasaba gidymo
rupturos. lloda dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt,tai duodu
už mokslą.
1.00 privers pilvą veikti, sustiprins važnycziaus ir mainieriam,
Bus Perstatomas
nervus ir iszvalis krauja. Jei
ant iszmokescio. Preke užganadidante.
Dvyniai
vagis.
.250
E. F. Gruber,
MAHANOY CITY
reikalautum patarimo kokioje
34 E. Centre Str.
Prisiusk pacztine marke už 2/. o aplaikysi
ligoje, tai raszyk pas Juozapa
Skaitykite
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.
Mahanoy City, Pa.
Trintri,
616-622
So.
Ashland
ANT KAJERIO SALES
Refaw.cz Brol. ka tik ap
Bus rodama per Teatraliszka Kuopa laike naujus rudeninius apredi avė., Chicago, Ill.
Ant pardavimo.
isz Shenandoah, Pa.
Barberio
szapa, geroj vieto
mus
ir
per
10
dienu
turės
py.
Apart teatro bus deklamacijos dainos
158 S- Washington Str. Wilkes-Barre, Pa.
je parsiduos pygiai ba locni
ir 1.1, o pribuvusi publika bus isz to gu paidavima $10 ir$12 siutai
Szitam offise kalbasi Lietnviszkai ir Lenkiszkai in
parsiduos po $6 48, o $16 ir 18 Specialistas Akiu Lygas ninkas turi kita užsiėmimą.
visko užganadyti. Ateikyte visi.
kur visos gromatos turi būtie adrefiavotos.
(gS °?)
Stiklines akis. Atsiszaukyte pas
Tikėtas- 150- 250 - 350- siutai ir kotai nog lietaus par- Pritaiso akuloriua.
Branch
offise:
134 Washington Avenue, Scranton, Pa.
Mano darbas kalba del saves.
D J. Creedon,
aiduos po $12 68. Daug kito
500- 750.
Kur Dr. O’Malley galima matit kožna petuyezia ir subata.
Ofisas
adinas
8
ryte
lyg
8:80
Vakare
134 W. Center SL
kio tavoro taipgi už pigia pre
at Kazunas’ Drug Store.
Dr. Alexander O'Malley
Mahanoy City, Pa.
308 E. Centre S L
(SPECIALISTAS)
Mahanoy City, Pa. ke.
(S8 oj)

BRUNDZA & 00;

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

George /Ąiller

ISZGYD1MTAS

KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Į
Bet jago nori raszit groinata ant puikiau
sios popieros kokios lig szio) da ne esi ma 1
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o ’
ir tas džiaugsis kuris nog tavios gromata
aplaikys.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
visokiu popieru viena tuziną. .
Prisjunsk 25/. o aplaikysi surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.

Ant Sudžiaus
Balsuokite nž

A.W. Schalck
Buoktie jam baisa. Demokratas

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE
Pane bloko žemiau no Plt-tMbnrgiulo Vacate.

PITTSBURG, .

0 miražo
1 (t

WIENATINIS

SALUNAS IR GROSER-SZTORISu

J

SUGAR

NOTCH,

PA.

Paiduoda Ctikru, Kava, Hcrbata, Mess
Miltus ir vyska ta kxs ira reikalinga de1
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
lonas su milž.iniszkaisstiklais, szahum alum
urielkoni ir pujkeis cygarais. Pliektam
parduoda SZIPKORTES ii
siuneze piningus in visas dale*
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

MUSO PR kės:
$2,00
- Gera Randona Arielka
2.00
Gera Balta Arielka
2,oo
Raman
...
4.00
Ramas Jamaika
2 oo
Ginas
...
4.50
l'noglne Arielka
•ž.oo
Klfnmel
•
2,oo
Anicetas, imagai gėrimas
3.oo
. ( »btas spiritas
• 2,6o
Sllvafte
4.50
SllTKltc, tikrai Lictuviszka
2.50
. Tcrhellca
i Terkellca. tlkiai Yengrlszk*
5,oo
2.50
! Konlakua
5,oo
Konlakas, Francuzlszkas
2,oo
Obuoline Brandy
1.50
Blackberry
2.50
Rosol(w, gardas gėrimas
2,5o
nelfąvuoge
2,5o
V iaanltfto
...

Puikiausia
užeiga
lel Lietuviu!
[r svetingiau•»iaa priėmimas
lel visu kur ra
itė gardia Arielkele V
\fu ir Cigaru. Teip gi \
ale del zobovu ir t. t.

Basztkyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o<
ir dadglau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
Ohio Ir West Virginia valstijose.
Adresas:

K. Konewko
38 S. MAIN ST. ASHLEY, PA

Dr. J. Fropstep

Stefan Rovnianek,
111 Y-d Attouc - Pittsburg. Pi,

Simonas J, Norkoviczius, Katalogas Dykai!
408 W. MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CITY,
PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKiU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa
lunyku ant pikniku, balu, krik
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
ka ir L L
Pristato in namus alų
ir porteri bonkutem.
Gerumu
pirkti pas Norkcviczia yra kanocariausi. &«luq! Paband^kiU

0

Reikalaujanti gerų Laikrodėliu,
Armonikų ir visokių kitokių daiktų,
tai pas mane galite gauti lietuviško
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai; ir gausite čia t e i s i n gus
tavorus. ' Adresuokite: -

M. J. DAMIJONAITIS
3141 Union Ave.

Chicago, III.

Ka tik Aplaikeme^®
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del
moterių, mergintu ir vaiku. Visokiu szilku,
atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Del merginu kuros eina in pora turim visokiu
daigiu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
muso rudeninius ir žeminius tavorus, o jai
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus.
Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanoy City, Pa.

Pigus Namini Rakandai^
Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo.
ir labai ilgai neszojasi.
Puikei padirbti sofkos
S8 lyg 820
Parlorini rakandai
$30 lyg $90
Szepos (sideboards)
$12 lyg $50
Mieg-stubos setai(Bed Ro01” sl"ts) $30 lyg $90
Užlaikom daugybe visokiu puiku geležiuiu
lovų, balto, žalo ir meliuo koloro.

GUINAN‘S
Mahanoy City, Pa,
Šutai su kotais
del moterių ir
merginu yra
ka dabar jus
reikalai! j ate
ant ant szito
rudens Teipgi
turime ilgiu
kotu irparduo
sime pigiap
negu kitur.

Audra Giedroje

Dr. O’Malley

2/>o 3.oo
2,5o 3.oo
2,5o 3,oo
5.oo B.oo
2,5o 3,oo
5,oo
2,50 3,00
2,5o
3,5o 4.00
3,00 3,5a
5,00 6,oo
8,oo 3,5a
6,oO
3,oo 4,00
5,5o 0,oo
2,5o 3,oo
2,oo 2,5a
B.oo gulon
8,oo gulon
3,oo galoa

AMERIKONISZKI VYNAI!
$l,oo Galonai
Ohio raudonas
.
•
1,25 “
Ohio baitas—saldus
.
•
l,5o
“
Knllfofnllos, senas, ruksztas
Kalifornijos muszkatalas
•
. l,5o
“
Kalifornijos rtiaszkatalas
.
l.fio
"
1,75 “
Kalifornijos tokalrtkas
2,oo
••
Kalifornijos (4 metu) Port Wine
2,00
M
Ralifornljos Szeri Wine
KalLfbrnlJos Burgnndy, raudonas
1.50
“
Viduriams Kartus "Vynas
.
.
2.50 8,oo

Isz 10-tipes /Ąetipęs Ruptaros 201 W. Center St.

Seredosvakara28October

PA.

Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
gėrimu Suv. Vals.
Kas tik naudojo muso
nefalszavotxs, nes czisius vynus ir arielkos,
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mie
ra ir pata.-uavima tik pas mus apturėjo.

Turime daug
visokiu geru
blanketu o ir
kaldru, labai
pigios
Blanketai 45c
vertos 75c.

125 E. Oak St.
Mt. Carmel, Pa

Ka tik dabar
Did ziausias aplaikeme
aut

surinkimas szlubiuu
szlebiu visam mieste.

Puikios szlebes tafto
szilko, satiu, kaszmiro
ir t-t. su atsakauezeis
papuoszimais.
Visokiu ceiku aut ku
dikiu szlebuku turim
ir gatavu labai puikos

rudens labai
puiku ceiku
del szlebu me
linu, rausvu ir
visokiu kitu
puiku kolonu
del kotu jekiu
ir andaroku

Szilkai dabar
madojo. Czia
rasite didžiau
si iszrinkima
szilku neigu
kitur ir tai
visuose koloruose už maža
preke.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliezkai

