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ISZ AMERIKOS.

Dydžiausos nelaimes
ant mariu.

Tik girtuoklei teip daro.
Mt. Carmel, Pa. — Jonas
Litvinas likos uždarytas kalė
jime o jo pacziule randasi ligonbuteje mirsztanti o tai vis
per milema guzute.
Jonas ne buvo namie per
visa diena o kada sugrižo va
kare jau gerai užsitraukes_pra
dėjo kvailuot. Motere nenorė
dama būti šluboje su pasuteliu iszbego ant augsztu gonku
nes girtuoklis inbego paskui
savo paczia, kuria pagriebė
in glebi numėtė žemyn. Kada
kaimynai jaja pakele ir paszau
ke gydintoju, tasai rado ke
lia sulaužytus szonkaulus ir
pažeidimus viduri. Badai mo
tore mira.

Metas XXIV

(SZ VISUSZAUU. Isz Rosijos, Lietuvos

§ Wilkes-Barre, Pa.— Czio
Surado vieta kur stovėjo
nais apsibegineje paskalas, Tik 705 iszsigialbejo isz žemiau paduodame surasza
Szv. Juozapo dirbtuve.
buk kompanijos sutiko ant ne
sken si an czio laivo.
del žinios skaitytoju dydžiauNazareth, Palestina.— Dar
kuriu pareikalavimu anglekases nelaimes kokios atsibuvo
bininkai
surado ana diena vie
New York.— Kada laivas
siu: aplaike padidinimą moant mariu:
ta kurioja radosi dirbtuve
Carpatia
atplaukė
in
czionais
kesties ant 10 centu, asztuoniu
Szvento Juozapo, vyro PanLaivas:
Pražuvo:
su iszgialbetais pasažiereis nūs Metas:
Italijos su Turkija kare tę valandų darbo ir dalini pripa kendusio laivio Titanic, grabi 1866— London, dingo Bay of
nos Marijos, nes teip tvirtina
sęsi gana ilgai, ir vieni kitus žinimą unijos.
mokslinczei senoviszku užlieBiscay
220
nis malszumae apėmė visus
kramszczioja užpuldinėjimais, * Philadelphia. — Konfeku. Franciszkonu zokoninkai
žmonis stovinczius ant doku. 1867— Rohne ir Wye ir
visokiais žudymais kaip tik in- rencije anglekasiu da vis apant kuriu lauko tasai svarbus
apie 50 kitu laivu St.
Daugeliuose vietuose davėsi
jiegia.
svarstineje iszligas su kompa girdėt gailingas verksmas ypa
suradimas likos atidengtas,
Thomas, nuskendo
Italija rengdamasi prie Tri nijoms, o ka lig sziam laikui
nupirko dabar daugiau lauko
laike viesulos
1,000
tu kurie tikėjosi pamatyt savo
polio, jokiu budu nesitikėjo nutarė tai laiko kanodydžiauaplinkinėje mierije pastatimo
milemas y patas iszlipantes isz 1873— Northflee, susimu
rastie Turkijos mesoje toki šioje slaptybėje. Badai daupuikios bažnyczios ant tosios
eze Dungeness
300
laivo, bet nusiminimas buvo
kaula koki dabar turi graužti. giause spyrėsi ant pripažini
vietos.
dydelis, kada laukema ypata 1873— Alantic, artimoje
Kitu vieszpatyscziu areliai, mo unijos, o tuorn kart tuksTeip-gi atrado vieta ant
Nova Scotia
547
nepasirodė.
seilia rydami, žiuri in tas im tanczei darbininku ne kankurios atsibuvo persimainimas
Pagal naujause skaitli, tai 1874— Cespattrick, sude
tynes, galop sumislis taikytis trei lauke tosios valandos ka
Viesz. Jezuso. Priek 'tam dar
arti Aucklando
476
pražuvo su nelaimingu laivu
prie keszenin, o ypatingai Ro- jujn vadovai nutars.
Keike Dievą— z
bininkai surado daugeli seno
1035 ypatų o tik 705 likos isz- 1878— Urydice, arti Tsle
sija tai godi meszl'a ant bile
likos nubaustas. viszku piningu, visokiu paof
Wight
300
gialbetais.
ko svetimo nors kartais skau * Wilkes-Barre. — Visoje
Charles, Iowa.— Augustas puoszu ir žemcziugu.
Terp nelaimingu radosi ir 1878— Princess Alics susi
džiai dantis atkasdama. Turė aplinkinėje anglekasei spyrėsi
Spearmann
iszejas in girria
musze
ant
Thameso
700
lietuviszkas kuningas Juozas
dama godumą, atkando dantis idant virszininkai uniju pris
medžioti likos užkluptas per Italai boiubardavojo
1878
—
Byzatin,susimusze
Montvillae
kuris
radosi
terp
skaudžiai in kaulus Japonijos, pirtu visus inžinierius, pumpfortecas.
Dardaneluose
210 lietu ir žaibus per ka inpuole
antros klasos pasažieriu.
dar skrajoja po biedna Persi manus ir fajermonus prie ka
iu
dydeli
piktumą,
jog
negalė

Konstantinopolus.
— Dvi1880
—
Atlanta
iszplauke
Kun. Juozas Montvila, dar
ja, ir bene tik taikosi susi- sikiu idant prigulėtu prie uni
jo taja diena medžioti. Atsis deszimts septini italijoniszki
isz Bermudas ir din
jaunas
kunigėlis,
skaistas
tik
kandžiot su nuilsusią dar Tur jos o jago trumpam laike nego be jokios žinios
290 tojas su iszkeltu karabinu in vajauni laivai bombardavojo
prigules, tai bus priverstais apie penktus kunigystes me
kija.
dingu paszauke: “Dieve jago turkiszka forteca Ul-Bahr
1887
—
Kapunda,
susimu
tus, negalėjo tevyneje gyventi
Suvienytu Valstijų arelis apleist savo darbus. Dydesne
ne nustosi leisti žaibus ir lietu prie inplaukimo in Dardanel
sze
arti
pakraszcziu
delei
prasikaltimo
rusu
vald

iszsketes sparnus plevėsuoda dalis tuju darbininku geidže
Brazilijos
300 t»i szausiu in tave,”, ir priek les per pustreczios valandos.
žiai. Jis, nabagėlis, pakrikszti
mas, tartum pelinis vanagas prigulet in unije o ne kurie
U-m baisei užkeikė. Tuom kart Po tam prasiszalino padaryda
1887
—
Wah
Young,
sude
jo
kokiu
ten
unijotu
kūdiki
padangėse smailai žiuri in er ne nori apie tai ne klausyt,
t avėsi girdėt smarkus trenks mi mažai bledes.
ge
terp
Canton
o
ir
už
tai
prikibus
prie
jo
vald

gelius Meksikos, ir, mislija tvirtindami, buk unije jiems
Badai szuvis isz turkiszkos
Hong-hong Kinuosia 400 ią as o Spearmannas stovėjo be
žia neleido Seinų vyskupui,
kaip pasinaudot isz silpnybių ir teip giaro ne atnesze.
žado per dvi valandas be jo fortecos pataikė viena laiva
kad jiam duotu kur vieta. Bu 1890—’Dugurb ant kinisz
Meksikos. Laikraszeziai pra- * Pittsburgh. — Czionaitiku mariu
400 kios valdžios kaip akmeninis kuris po valandėlei nuskendo.
ves koki laika prisiglaudės
naszauja, kad Suvienytose niam distrikte dalis straikieriu
540 stovylas su iszkeltu karabinu Isz baimes iupuole iu ilga
prie “Szaltinio” redakcijos, ga 1S90— Ertogrul,
Valstijose rengiama net 200,- sugrižo prie darbo praejta ketin dangų pakol jin draugas
lu gale pasiryžo keliauti Ame 1891— Utopia susimusze
miega.
000 ginkluotu vyru turėt ga verga. Ant laikyto sejmo disarti Gibralto
574 ne parvertė ant žemes ir neatrikon, ka ežia del savo broliu
Ekaterynoslavas.— Gydintavai traukt Meksikon apgy trikto No. 5 pakylo dydelis
414 gaivino. Szendien Spearma- tojei yra nusistebėja labai ilgu
lietuviu labo pasidarbavus. B j 1892— Namehow,
nimui Suvienytu Valstijų ten sumiszimas ir neužganadimas
600 mias tyki in esybe Dievo ir miegu in koki inpuole Ivonas
ves tas kunigėlis tykus ir gra 1894— Norge,
Meksikoj gyvenancziu nkesu. ir del to daugelis anglekasiu
paisjege, jog niekad ne keiks
žaus pobūdžio. Labai gražia 1-895— Elbe, susimusze su
Moisienka; Tasai žmogus mie
Prezidentas Taftas suteikiąs sugrižo prie darbo.
savo
gyvenime. Taji atsitikykitu laivu
335
turėjo plunksna, ir su pagelba
ga
jau nuo praejto Kovo 1911
Meksikos prezidentui net uiti
400 ma pats apsakė kaimynams o mete. Buvo jisai suymtas už
tos savo prigimtos dovanos ti 1895— Reina Regentą
*
Mahanoy
Plane.
—
Palimatum kad ausai turėtu pajo draugas patvirtina nepa
kėjosi būti naudingu nariu 1898— Maine, ieznesztas
apipleszima trūkio ir žudinsprasta atsitikima.
redke geležinkelius isz Vera cije aresztavojo czionais 28
in
padanges
260
Amerikos
gyvenime.
Paėjo
isz
tos. Kada dažinojo, buk jin
Cruz, in miestą Meksika ku- atejvius už sulaikima nuo dar
1898— La Bourgogne
571 Saugokitės vagio— žido. iždave in rankas policijos jo
Mariampoles
parapijos.
bo
darbininkus
prie
Paker
riuomi Suvienytos Valstijos
Diena 18 Balandžio apsinak mylema, Moirenka teip persi
Priežastis nuskendimo laivo 1904—General Sloeuni,
gabensią in ten savo ginklus No. 4 “stripinsu.” Mat visi
vojo židiszkas perlorius pas gando, jog inpuole in letarsudege
958
Titanic
buvo
neapsisaugojidarbininkai pamėtė darba nuo
bei amunicijas.
1906— Aqnidaban,
212 mus o kada visi iszejo in dar giszka miega. Norints gydinLabai keistai pasekmes isz- 1 Aprilaus, nes kontraktoris mas nes kapitonas laivo žino
ba o gaspadine nuėjo parneszt
1906— Sirio
350 vandenio, tasai židiszkas neda- tojei jin stengėsi pabudyt isz
sirodo, kad laikuose kaip sako priėmė naujus darbininkus. damas apie ledinius kalnus ne
1907— Columbia susimu
verka iszkrauste visu burdin- to miego bet dovanai. Ant pa
civilizuotuos, senoviszki bar Seni darbininkai dagirde, jog sulaikė plaukimą laivo, kuris
sze su San Pedro arti
tam
laike
ėjo
smarkei.
Antra
gieriu
kuparelus. Nuo manes žiūros iszrodo kaip numyres
kontraktoris
priėmė
naujus
barizmai loszia tokia pat ropakraszcziu
Kalifor
priežastis
yra
kad
ant
laivo
ne
paėmė
auksini laikrodėli ver tik lengvas plakimas szirdies
lia, kokia losze praejteje net nueja prie stripinsu prispyrė
nijos
100
ties
50
doleriu ir szpilkute nuo duoda suprast jog da yra gy
turėjo
užtektinai
luoteliu
del
su smarkesniu gabumu, nes juosius ant pametimo darbo.
nektaizos su Įkarome K. V. Ta vas.
1908
—
Mutsu
Maru,
susi
ižgialbejimo
pasažieriu.
visos prietaisos ant gyvasties Kontraktoris liepe aresztavot
musze arti Ilokodate 300 sai vagis yra židu, kalba anPo trenkimui laivo in le
žmogaus, vis sumaniau ir ga visus maisztininkus už insiki
gelskai, lenkiszkai ir lietuviszGeras abuoczius.
1908
— MatsuShima
200 kai, kokiu penkių pėdu dy
dus, pakylo eksplozije gariniu
biau prirengtos. Ir ve! turtus szima in ne savo reikalus.
— Kiek tu Raulai ižgeri
6 džio, priezakije ne turi trijų
katylu kurie priskubino nus 1909— Republic
begotųjų, apgina biedni, o ne
1909— Waratah,
300 dantų, juodi ūsai, pardavineje ant dienos stiklelu alaus, kaip
kendima laivo.
bagoti.
1911
—
Liberte
233 szventus paveikslus, križius ir teip dabar karszta?
Ne kurios ypatos teip persi
Kad jau per daug kytravoAT
SAKY
MAI
.
t.t. Kas jin suyms aplaikys — Tai, ve kibą tu kvailas?
1912
—
Titanic,
užėjo
ant
ėmė
taja
nelaime
jog
skaityda
ja margas turtingasis svietas,
jau asz konia po penkis berledu
1635 $5 dovanos.
Sanarimi 19 kuopos S. L. A. mi net isz proto iszejo. Juozas
kariauja be malones vieni su
sainiukus iszvarau, o tu kiau
Mr.
Kazis
Vaikeviczius
kitais, bagocziai visur įima Toluca, Ill. — Protestą prie- Fisheris isz Atlantic City li
Taigi in laika 46 metu pra Box 37
te apie stiklus.
Linfield,
Pa.
kos
nugabentas
in
paikszu
na

virszu, siunczia svetur net ar szais “Tėvynė, josios redaktori
žuvo mariuosia 12,941 (arti 13
mijas, tai ir gamta pasijudino, ir pildamosios tarybes netalpi- rna ne tekes proto. Dovidas
tukstancziu) ypatų nepriskaiir sztai važiuoja naujas isz nam, del to, kad tai ne prigu Burns isz Hempstead, N. Y.
tant prie to mažesniu atsitiki
teip-gi
iszejo
isz
proto
skaity

Anglijos laivas Titanic, jame li prie mus, nes “Saule” ne
mu.
sėdi daugybe žmonijos lėbau yra jokiu organu jokiu susivie damas apie taja baise nelaime.
toju, ten puikus linksmybių nijimu. Tokius protestus pri Ir daug panaszu atsitikimu ga Siavoko naudingas iszrapilni triumfai, ten pirmos klia- valo talpyt “Tėvynė”. Gaile- Įima skaityt laikraszcziuose.
diiuas.
sos muzyke skambina links mes, jog tankistai negalime už Kiek žmonių pražuvo, tai
West
Burwick,
Pa.— To
gal niekados negalima bus
mybių dainas, pasisotina rie ganą padaryt.
mis
dienomis
Mikola
Valnit
dažinot,
nes
skaitlis
pasažieriu
bus ir galingi keliauninkai — M. W. P. isz Plymouth —
skaniais gėrimais ir užkan San Franciske drebėjimas že nuėjo ant dugno mariu su lai aplaike patenta isz Waehingtono ant padirbimo ledu leng
džiais, sztai gamtiszkoji armi mes atsibuvo 18 Aprilaus 190G vu.
ja (ledai) pasipūtė, iszjudino mete. Daugiau drebejimu ne
vu budu. Savo iszbandima pa
Kur dingo teisi ilgumas?
savo szaltas krutinės isz sos- buvo.
dare
priesz virszininkus pa
Flint, Mich.— Du valkatos
tainiu ledines jūres, užklupo — P. S. Chicago— Maldų
tento
bjuro, padarydamas
pavogė
nuo
gonku
pora
senu
nei razbaininkai ant galiūnu Knygoje “Szaltinis” yra pada
szmota ledo sverenti 480 sva
kaloezu
verties
$11,00
už
ka
ir savo stipriomis szaltomis ryta klaida, ten parodo kad
rus su pagialba tik trijų centu
krūtinėmis užgulia, sutrupino kita meta Velykos pripuola nupirko duonos ir deszru. Ka kuriuos iždave ant nupirkimo
laiva “Titanic” ir jame besi- 24 Kovo, o turi but 23 Kovo. da už teip “dydeli prasižengi slaptingos formules.
linksminanczius galiūnus mi- — T.S. isz Divernon, Ill.— mą” likos pastatyti priesz suIsz tojo suradimo tikrai su
lijoniarius, kuriuos apgint jau Penktuką ima vyrszaus del dže, tasai juosius nubaudė ant
rinks
milijonus, jago tokiu
65
dienu
m
koza.
—
Oj,
kad
niekas ne galėjo. Dingo ir
užmokėjimo padarytu kasztu. panaszia bausme uždėt ant ki pigiu budu galės suszaldit
mažiuku ten ne galiūnu, apie
tu vagiu, kurie laike dienos vandeni.
tu žuvimą paprastai mažai
apvogmeje savo artimus o
kam apeina, bet kad gamtiszypatingai bankierius ir kitus
Baisi žud instilkas pajiegas savo pirsztu be Trumpi Telegramai. isznaudotojus, tai ne užilgio
Meadville,
Pa. — Kone
butu pripildinti visi kalėjimai.
malones baksztelejo in nosi
§ Exchange, Pa. — Petras
nuszoves
pakauszi
savo paczios
bagocziams, tai jau ne szposai.
Lemaiki apszutino karsztu Naujas jungas ant atejviu- su karabinu, Steponas WellKibą tiktai panaszus pasivandeniu Mikola Kurczeweki Washington, D. C. — To mon 65 metu senumo nubekeleliai galiūnams ragus aplaike musztines, kurie badai mis dienomis perejo per senata gias’ant virszaus, padavė kara
laužyt gali, nes jiems už nuoPirmutine kiniszka mergina kuri balsavo
isz to mirs. Kaltininko palici- naujas bilas, idant kožnas biną savo anukui 9 metu se
demias niekas nieką ne padaro
Kalifornijoi.
atejvis mokėtu skaityt ir ra- numo paliepdamas: Užmusziau
ne teismai ne kitos pabaudos. je jeszko.
Ne senei pana Myra Lee isz Los Angeles, Gal. mete savo
tavo bobute o dabar turi ma
Iszsigelbeja isz lediniu ne § Galveston, Tex.— Laivas szyt.
laimiu žmones, jau gal pabai El Sud plaukentis in New Lig sziam laikui kožnas ne užmuszt o jago ne tai asz baisa laike rinkimu ant miestiszku virszininku. Y’ra tai moky
gia ne norės daugiaus po juriu Yorka likos trenktas per lai atejvis turėjo mokėt po $4 tau smegenis iszteszkinsiu”. ta kiniete, duktere turtingo kiniszko kupcziaus czionais. Miss.
va Mallary. Pasažierei ir lai- nuo galvos padotka nes dabar Vaikiukas nusigandęs, turėjo Lee yra pabaigus 22 metus amžiaus ir užbaigė Politekniszka
vilnis spacierius daryti.
mokslaine Cantone.
turės mokėt po 5 dolerius. , iszpildyt paliepimu tėvuko.
— S. K. vorei likos ižgialbetais.
Lenkiszkas “Zwiijzkas” di
deliai auga tiktai per viena
Kovo menesi prisirasze nauju
sąnariu 1900. prieg to 20 nau
ju grupu.

MAHANOY CITY, PA.
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Apie darbus.

j

ir Lenkijos.
Vaiskus užmuszc 107
auksakasiu.
Irkuckas, Siberije.— Szimtas septini auksakasei likos užmusztais musztineje su vaisku
prie Lena aukso kasikiu. Prie
žastis tosios skerdynes yra ne
žinoma, nes cenzūra ne iszleidže tosios žinios svietui. Mena,
buk locninkai kasikiu ir ju
prižiūrėtojai žveriszkai apsiejdavo su darbininkais, (kurie
negalėdami ilgiaus kensti nu
žeminimu ir nedoraus apsieji
mo pasikėlė prieszais kraiijegerius. Ant galo paszauke vais
ka kurie apmalszino pasikėlu
sius su pagialba bagnietu ir
kulku.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
SHENANDOAH, PA.
— Diena Szvento Jurgio.
Mieste tikras atpuskas. Zmoniu bažnyczioje prisigrūdęGal Dievulis suteiks visiems
Dvase Szventa ir nors karta
viskas apsimalszys.
— Vincas Kairaitis nupuo
lė nuo gonku namo 30 pėdu
žemyn ant akmenų. Badai ran
dasi dydeliam pavojui.
— Pas skvajeri Birsztona
nuolatos daugybe žmonių su
visokioms rodome. Nėr ko
stebėtis, juk Birsztonas kožnam
tantiecziui duoda gera rodą ir
apsergsti nuo nelaimiu.

Ernest, Pa. — Darbai gerai eina, dirba pilna laika, isz
Vilnius.— Du aficierei isz kitur pribuvusiam darbas ne
saperu batalijono su dviems sunku gaut.
prastais kareiveis, persiredia
in civil iszkas drapanas, apsi — 15 d. szio menesio atsi
ginklavę in revolverius, už buvo balius, ant kurio buvo
klupo ant auksoriaus kromo daugybe jaunimo, kurie grą
žei linksminosi, kol du vaikyDimanto.
nai ne pradėjo musztis, tokiem
Užklupas jiems nenusidave.
p. Taradaika reikalinga.
In laika likos susegti o policije suėmė du; treczes Litwinovas pabėgo, o kada paskui jin
pradėjo vytis, persiszove o ket
virta padaficieri aresztavojo
Girdima kad Philadelphijoj
kazarmese. Po perklausimui
euymtu, pasirodė buk visi ke labai gerai kyla draugyste
turi dasileido jau ne karta lietuviu teip vadinam a Buda->
visokiu apipleszimu.
voįimo ir Pasko los Draugija.
Sugriuvimas bažnyczios. Toji draugija dar turinti savo
Kaime Zielonko, paviete cie kapitalo 26 tukstanczius dol.
kanauskam, sugriuvo bažny- Linkėtina kad tvertusi visur
cze kuria pradėjo statyt ketu tokios draugijos. Jose visa paris metus adgaloe ir lig sziam redka užiuri gubernatoriszka
laikui da ne buvo užbaigta. valdžia kad ne butu jokiu suk
Isz pradžių griuvo bokeztas tybių.
turintys 33 mastus o po tam
visa bažnycze. Ant gilukio ne — Philadelphia, dalij miesto
laime atsitiko nakties laike; Frankford kur beveik apgy
nes kitokiam laike butu pra venta vienais lenkais, susitaisė
žuvę daugeli ypatų. Priežastis lenkiszka parapija Episkopalu
sugriuvimo deda kalte ant sta- turi savo kunigą lenką Zietytojaus kuris darbo neprigu- lonka dar ženota, mat Episkolinczei prižiūrėjo. Ant statymo palu kunigai ženoti.
Priežastis perėjimo lenku
bažnyczios likos ižduota 40
prie Episkopalu sektos tokia:
tukstancziu rubliu.
Ten tuojaus Praizeburge yra
lenkiszka parapija su kunigu
Kopytkeviczium, Frankfordo
Greit nori.
lenkai
priklausė prie tos pa— Asz mano dukrelei duo
rap.
ir
buvo jau per didele
du 5 tukstanczius pasogos.
— Tai už mažai, praszau parapija, skolos ant bažnyponios, ant tokiu sunkiu laiku. szios vis didinosi, tai Frank— Po mano smertei viskas fordiecziai lenkai tvėrė nauja
parapija, bet vyskupas labai
dukterei teks.
ilgai jiems ne davė žadamo
— O kadai tai užstos, po
kunigo, tai perpykia susirado
niute?. ...
kur ta kunigą Zielonka, ir
Kareivei bandytai.

Philadelphia, Pa,

Reikalingas.
Reikalingas geras lietuvis
kriauczius kuris moka knauczysta, užmokestis gera, už ko
tą mokama nog 6 lig 8 dol.,
kas norėtu tegul atsiszauke
ant adreso:
Killius & Gross,
88 į E. Union st.
Frostburg, Md.
Parsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi
deda isz 18 margu puikios
girios o reszta dirbama žeme.
Vandens užtektinai geras
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta
tvoroms. Du arklei,
karves ir visos prietaisos koki
tik yra reikalingi prie gaspadorystes. Farma parsiduos
tik už 28 szimtus doleriu o
gyvulei ir prietaisos parsiduos
atskiram kaip kas norės. Szita
farma randasi prie plataus
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas
yra labai senas žmogus. Raszy
kite tuojaus ant adreso, (dy)
John Kvietkus Box 158
Brookfield, Madison Co. N.Y.

persikeite m Episkopatus.
Teip dalykams virtus, Epis
kopalu sektos kunigai pradė
jo paremt pinigiszkai ne tiktai
kunigą Zielonka bet ir para
pija, dabar turi nusipirkę jau
ir lotus statymui savo bažny
czios. Kunigas Zielionka ge
ras pamokslininkas, prieg tam
visas ceremonijas bažnytinias
pildo pagal forma Rymo ka
taliku tiktai ne visada miszias
atprovyja lotyniszkai, kai ka
da gieda lenkiszkai.

Piningas dirba.
Jus dar esate be darbo, bet
jaigu turite sudėtus piningus
Merchants Banking Trust Co.
banke tai jie jumis dirba. Jie
uždirba procentą. Szita banka
yra gera vieta del darimo biz
nio. Klerkai su jumis susikal
ba ir visados esą linksmi dary
ti su jumis bizni. Galite sudėti
piningus ir imti pracenta, yra
tai geriaus negu laikyti namie
piningus, banka yra sargiause
vieta piningams.

mas-gi turėjo sestie szale kapi tie, uesdabar matau, jog ge
tono ir gardžei valgi pusrieziu. riau gražumu negu piktumu.
Dabar eikie pereiredit! — ta — Džiaugiuosiu neiszpasari po valandai kapitonas, mati kitinai jog tai girdžiu no po
damas, jog jau Tarnas paval no — tari kapitonas. Ne gali
gi. Už valandos nusiduoeira ma mums be murinu apsieite,
karsztoje szalije, kur baltas
apžiuretie plantacijų.
Už duriu jau lauki ant Ta. žmogus negali dalaikitie ir dir
Vysai dykai
mo mūrinukas, kurie jin nuve btie; del togi sii jeiseis turime
di in apredalu ruimą ir parodi apsieitinetie grąžei ir prietelisz
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vien!}, iŠ tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
visokius drabužius del iszsirin kai. Sutrumpinsi ponas sze- Ant Velykų balius Klivelande
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidavo namo vielai ir
atsibuvo,
katrie pervirš davė sau vali? — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
kimo. Tarnas iszsirinko sau dien darba dviem adinom ank
sava sveikata — vV&ai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
Ant kuriuo daugel svecziu
gražu, lengva apredala laivori szcziau kaip paprasta ir pada
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
pribuvo,
rikie
murinam
maža
zobovele;
ni ir sziaudine skribele su plapasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai suczeis brileis, persiredias nuėjo tegul žino, jog [ juju ponas pri Mat geras burdingbosis stuboi
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
būti vyras tarp vvru, tu knyga pasaikis kaip gali ta pasėkti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip:
pavėlino szokt,
buvo. Ar supranti mane, po
pas kapitoną.
Liepe nors ir sprandus sau
— Gerai! — tari kapitonas, nas Browne?
nusisukt.
— Suprantu — atšaki su
prisižiūrėdamas in vaikina. Ne
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvastintos sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Lžsiveržimas
užmirszai kaip matau, jog ne predentas linksmai. — O ro Bet ant galo, merginos turėjo
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
visos pabėgt,
trukus nusiduosiva ant mariu. dosi man, jog ir murinai poną
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Dabar eikie su manim! Juk suprato, ba gali pažint ant ju Ir kitam kambarį pasislėpt,
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba
tuos
STEBUKLINGOS,
DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
O tai už tai, kad vaikinai per
moki jot, ar teip?
ju veidu.
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive
daug
galvo
turėjo,
— Moku, tiktai ne mokslisz
dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei nždyrbtu piningu
— Ilurrra! Te givuoje mu
O kad tave szimts negeliu,
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
kai, bet arklo nesibijau, kad ir so geras ponas! — paezauki- Jog liežuvio žiotij& ne apsukt
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galėto stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Kam ne nuezluostei savo kojų,
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šenne galėjo.
butu puslaukinis, ba ir būda murinai ir net isz džiaugsmo
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
Žiūrėk kiek purvino inneszei,
Bet
ir
ten
merginas
atrado,*
jiums viena iš tu brangiu knygų VYSAI
mas Vokietijoje prie arklu už szoko kaip apsvaigia.“Kapito
Tiek darbo uždąvei tarnaitei!
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
siaust pradėjo,
augau.
nas nusiezipsojo žiūrėdamas
Daug nerūpestingu gyditoju prispira • KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.;
.
—Kur tarnaite?
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. ■ Dr. JOS. USTER & CO., L 602, 208 N. Fifth Ave., Chlcajo, HL I
— Megikiva! — tari kapito ant juju, nes tuojaus pasuko Nes tas viekas ant giaro ne
D. tas yra su apdėtu mokiesniu M GOTONI!—AS esu utinteresuotas jutu pasiulinimui dykai tiaa- I
ir dara ta be ypatingai pa- ■
iszejo.
nas.
arkli ir leidosi zovada namon.
stos knygos ir noreCiau. jot jius itsiustument man vleų I
reikalavima sergančia.
V.
Mėginimas tikrai puikei nu- Linksmibes balsai murinu il Sveczei liepe pasiutėliams apMf» tą niekadoa ne darome.
Reikalaudami tą knygą nuo muiu H
Vardas ir pavarde.
I
Sutartis.
simalezyt,
sidavi. Tarnas gerai ant arklo gai in jiojo auses atsimuszineJius nebusite niekados pa■
i
ga.
Siusk sava
Į
Turėjo
per
durie
laukan
isz
l
■
Adresas...................
adreta iendena.
Ant ritojaus atsisveikino Ta, sėdėjo, ir nujojio abudu pir- jo.
I
praszyt
miause
in
didele
sziopa,
kurioAnt
ritojaus
pavakare
pri

mas svetinga gaspadori ir lei
Stejtas.................................................................................................. g
Ne su Diev ne turėjo laiko
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iibiiiii
dosi in kelone atjeszkotie savo, je daugibe buvo tabako ir bo- buvo laukiami laivorei isz
pasakyt,
r velnos. Czion pasveikino juo Naujo Orleano, tuojaus emesi
poną.
Tolaus,
ties
taja
vieta,
Tu meti su duona
Ž
Turėjo kagreieziause iezei- Bisbee revolucije atsibuvo
nuskendo “Amą- du labai nusižeminantei dažiu- prie krovimo laivo, ir jau už
O jisai ant tavęs su akmeniu! T ties kuriai
neszdyt.
nedelos iszsijudino isz vietos
Keli lietuvei in angliku ran
susirinkusi■ retojas magazinu.
Priežodis. T zonka”, stovėjo
-:N0TARW8ZA8:Tai tau pane balus,
kas pakliuvo,
;
žeglinis laivas kapito
kuopeli žmonių, kurie tarp sa -- Na kaip su szimetiniu puikus
233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, Pa.
Ne
reikėjo
praezyt
kvailius!
Už
tai
kad
nakties
laike
siuto,
valimu
?
—
paklausi
kapitonas,
i
no
Bmunero,
vadinamos
“
Tė

NaaiM ir Neariau Rakurfot M( Ugaiee.
Ant laimo no iszpleszta vir ves kalbėjo apie ludna atsiti
Kaip aplaike bausme ne ne Wifalie Lletaviuka AfmtK*. Kutoru ieakiii' ir ^ardavUU SripUrota n! rinki'
ažu laksti da kaip.apkvaitia ke kima praeita nakti. Tarnas Ar uszsimokes kraut aut laivo ltis’’ Naujam Orleane susilaik*
•irduoda Sxipkortos aat
Del Dnngyiah.
juto.
iant trumpos valandėlės del ap Ana diena Meizville buvau,
isokiu drucriaiLiia ir
Ii kelauninkai kurie kaip ro ezeip teip paklausi, ar gal ka ir gabent in New Yorka?
Pri dafni pokti Sūdą
E
naudu
Laivu.
Buvo ten pakausziu bildėji įmesiu Piningus fa
Jiestu, Kepini, Lm
Tikras sorkes ten regėjau,
dos ne mokėjo plaukt, ba szau žino apie kapitoną Brenneri, — Tegul tiktai ponas dirs- feireikalavimo.
Špilkai
ir LL
mas,
ViM« Dalia Svieto
Tamelis naudodamas isz tci Kaip tris sportus m koza ga
ki pagialbos Susilaiki Kroko nes nieko ne galėjo dasižinotie teli — tari dažiuretojas. —
8a kokti ners nfaft
geidi bum h- pigiau^
Ir
langu
braszkejimas,
beno
k m-link
vfai tie kurie per eie
dilus begija, nes ne driso prisi sztai ant galo kokis tai senelis Sziotos prikimsztos maiszais su -nubėgo atlankit motina ir Kat
Pioiofui trik
Karczema pasiliko be langu, iuato apie toi gerto line
Be jokio pardono.
artint prie deganezios Ama- farmeris pasaki jiam, jog mati bovelna ir tabaku net lig sto re. Abidvi rado geroje eviekaKaip
karve
be
ragu.
zonkos ba po teisibei buvo pa einanti kapitoną ant kelo in gui. Kaip asz ilgai czion tar- (toje; motinos akie teip pasitai- O ir bobelka viena regėjau, Geriau vyruczei apsimalszykit,
Baisei tuom nusistebėjau,
vojus. kapitonas vienok liepe farina Shenandoah. Tamas da nauju, tai da ne buvo tokio sei, jog geriau mati, negu priesz
Del geru lietuviu sarmatos
Kaip
girta po uliczes vežiojo,
gausaus
meto.
Tas
viskas
vi
t
apjakima, o
Katre norint
tuojaus nusiunst kėlės valteles sižinojas, jog in dvi adinas iinedarykit.
Kur
buvo,
pati
nežinojo.
durnakteje
verta
szimta
tuksj
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
ramszcziuodamaei ant lazdos
del gialbejimo^Tamas ta viską giause., gali gautis in tenais,
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotu
Mat
in
sveezius
pas
savo
kurna
taneziu
doleriu,
o
gal
ir
dau|
bet
po
grinezele
sukinėjosi.
ne
vilkinus
leidosi,
nes
apie
te
mati no szviesos deganczio lai
V a ra tavoj e, kuria turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
Kad
jin
gala
tas
Einiandiles
pribuvo,
]Dabar jau ne rūpėjo Tarnui
gavima daigtu no nuskendu giau.
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi
vo.
miestelis,
kokios priežasties paeina, kaipo tai: NaktimisTrotimiu
— Tai labai gerai! —atsake ;leistis in kelone.
(į Na ir ten in nelaime pakliuvo, Nors garsingas jo vardel e,
— Ar laukt pagelbos, ar sio laivo ne buvo ne ka mislit,
Sekios, Syfilia Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
kapitonas, — kad teip, tai bi Kado visi reikalai likosi at Nemielaszirdingai jaja laukan
kad
juosus
atgaut,
ba
su
laivu
Ka ten asz pamaeziau,
Savvaliazkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimu
cze reike kitaip gelbėtis? —
iszprasze,
le dien imsimės kraut in laiva. likti, paleido “Tėtis" visus žeg
UžsiSenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaučiu,
viskas nuėjo in dugną.
Net visas apkaitau.
klausi pats save.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nuboginu
Ejdamas paroditu kilu, usz Mano laivas gal parengtas lūs ir iszplauki ant didmario Norints gana pasilikt prasze. Reike žinot, jog tai buvo die
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Pamislinias trumpai, jog mo
in kelone?
na pede,
Kapitonas Brenner’is atkreipi Geda, jog gaspadinele laukan
Reikale raszykite ant adreso
ka’gerai plaukt tai ne privalo poros adinu gavosi ant ploto — Parengtas kaip priguli!
liepe ejt,
Rodos
visi
drėgnu
buvo
apsi

laiva tiesok ant New Yorko,
nn
r n 638 Penn Ave , Pittsburg, Pa,
will
KUL
Adino*:
9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki4poplA
labai bijot ir jog usz deszimts didelu plantacijų tabako ir bo — O tu Burke, velei ant
Ar-gi ne geriau buvo paliept
ėdė,
kur tikėjosi, jagu ne visa
in lova nuejt,
minutu galės daplaukt krasz velnos, kurios, kaip dasižinojo laivo busi stirininku kaip pas
Pulkelis
bobų
suėjo,
tavora,
tai norint dali par
Idant truputi pramigt,
ta, nusiredi ka greieziause ir . no murinu dirbaneziu ant lau kutiniu kartu ar tinki ?
Mat iszsigerti labai norėjo.
duotie.
ku, prigulėjo prie kapitono
O ne tokius juokus daryt;
tiktai palikias ant saves apati- _
. „ , , .
Koki ten kupruka lovoi už
—
Tinku
ka
noringiause,
!
.ir marszkimus ir da1 Brenneno.
Po ne ilgai kelonei “Tėtis” Juk ir tu gaspadin ne karta
tiko,
nes ,kelnes
3. ..
,Ne ,labai ttoli.paro1 , jagu ponas liepi, nes isz kur
pribuvo in ta dideli miestą.
pasigiardavai,
Kuris viens namie pasiliko.
karta pažiurėjas ant priplau-| di jiam puiku dvaruka in te imsime laivoriue?
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Kapitonas tuojaus paemi su sa Per laukus sviruodama ėjai,
Ejkim visos jin apstokim,
kencziu valtelu no “Krokodi į nais jis paskubino,- idant savo
— Rito ar porit pribus in vim, Tama,' idant tas prie to O teip ne dorai eu svecziu ap Kelis centus iszkovokim,
akimis
persitikrint,
ar
jiojo
po
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
lauš” kurios buvo da gana to
Ketvergis mieste Chicago, Ilk
Ka nutarė, teip ir padare,
j nas gilukningai likosi iszgelbe czion isz Naujo Orleano asz- sios progos apsiprastu eu miee
siėjai.
Ii.
i
Kupriukui baime in galva
. į tas. Kapitonas tame laike sede tuoni žmonis, kuruos ten pa tu. Teipos-gi stirininkas Bur
— Kol josos priplauks, tai,
invare.
Metams Ičšuoja: Amerikoje - $2.00
jo prie pusrit, nes paszoko tuo samdžiau; visi turi geras po- ke praszesi atlaidos lig vaka
Tikra jauti Finiksville užti
asz busu ant kraszto, — pamis
Europoje ir kitur
$3.00
Nuo
lovos
paszoko,
pieras
ir
visi
laivorei.
jaus no kėdės, kaip paregėjo
ro. Kaip iszlipo isz valteles,
kau,
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Garsei suszuko:
lino sau Tamas, szoko in van
— Jagu teip, tai ateinante kožnas pasuko in kita szale, Kada in tenais atkeliavau,
Tama ir isztrauki jiam savo
Europoje ir kitur
$1.50
*'Dievaž man dovanokit,
deni ir plauki instrižai in krasz ranka su didelu džiaugsmu, nedele galėsime leistis in kelo
kapitonas jeszkojo kupeziu Bui Kuris pacze lietuvei paliko,
Buksvas mano atiduokit,
ta.
ne.
Be jokio skatiko.
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių ii
kalbėdamas:
ke dingo kur ten uszkaboriuoIr
norėjo nuo bobelių iszprust,
Buvo szviesu plaukt, ba
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
— Ir asz mielinu! O ar ne se, o Tarnas slankiojo didės Czion atejas pas moterėle
— Sveikinu tave milemas
Bet tosios jam kaili praliejo
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
ugnis no “Amazonkos” szvie- Tameli! Mielinau ant tikro, turi del manias ka svarbaus nem ulieziom New Yorko ypa
viena,
skųst.
taigi raidės visados aiškios, naujos.
“Katalikas” bepartyKone
persėdėjo
visa
diena,
ti. Tame ant kart pasidari tam jog tame sumiezime baisiam pasakitie?
tingai Broadway, ne galeda
Tasai bego per laukus,
viškas laikraštis.
Kas
ten
būva,
to
ne
žinau,
su, ba laivas prisisemias van pražuvai su kitais. Apsakikie
—Tuom laik nieko! Laike mas atsižiuretie krutėjimui
Sugniaužęs kulokus.
Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
Tiktai tiek dažinojau.
denio nugarmėjo in dugną, pa man, kaip iezsigelbejei ?
pono ne buvimo nieko tokio žmonių ir didumui mūriniu
Ant to baigiu, ejsiu iszsiniieko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Gavo
su
skaurada
per
žioti,
sidari tamsu kaip maisze.
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
got,
Tarnas apsakė keluose žod- ne užėjo. Ar ponas kapitonas namu. Wakare sugrįžo in pn- Jog nuo trepu turėjo parpulti,
dorius.
ka kalbėjo su inspektorium stova laivine, o kad buvo alka
O rytoi in kita miestą reiks
Nee da ir dabar Tarnas apie žiuose savo atsitikima.
Bet po tam ugadas padare,
PASTABA: Kas prisius 14.00, tasai gaus “Kataliką" visiems ma
nusiduot,
save ne mielino, tiktai apie ne — Puikei pasielgei! Vis- Brownu?
nas ir isz troszkias, užėjo in Bobai liežuvi tuom uždare.
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes 13.50.
Gal ka naujo pamatysiu,
— Na ne; jis ne žino, jog viena karczema.
Kas prisius Ž2.5O, gaus nitams “Kataliką” ir paveikslą Kovoa tiM
laimingus kelauninkue, kurie kas geriau atsitiko negu tikeZalgiriais, Lietuvos žemlap) irSv. Tėvo Pijaus paveikslą.
Savo meisteriui i ei paraszysiu.
pasiliko ant deganczio laivo. jausiu — tari kapitonas. — atvažiavau. Kur jin dabar ga Paeidrutinias, pradėjo prisi
lu
ueztikt?
žiurinetie dauginei visokiu
— Biedni žmonelei! pamisli Kaip tau usz tai atligint mano
O
J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST..
CHICAGO, ILL.
no. —Laivas nugrimzo, o kat puikus vaikine! Jagu ne tavo — Jis prie kukuruzu, kur žmonių, o buvo tai kokia paras ne mokėjo plaukt, tai jau drąsą ir pasiszventimas, butau ten dirba szendien didesni dalis tis laivorei, kurie bovijoei la
bai linksmai. Buvo tarp jiujn
del tojo neira pagelbos!
szendien gulėjas ant dugno upes nevalninkuir stirininkas no laivo “Tėti”
Tai
rasime
tenais.
O
dabar
Burke ir ausi isztempias klau
Nes ir jiojo padėjimas ne Missiseippes. Žmonis, katrie
da ka: žiurekie Burke, tas jau
kam buvo tikias o ir baisus. mania paemi per tavo priver nas vaikinas ira mano tarnu si ka keli laivorei kalbėjo tarp
saves.
DIDIS GYDYTOJAS
Vidur tamsumo jau ne mati tima ant valteles, vieką man
ir ira pas mane didelese, losko
—
Ar
tikite
ar
ne
tikite,
apsaki.
kraszto, o dangus buvo apsi
se. Jagu kadai per jin prisiun — kalbėjo kokis tai senivas
— Taika padariau, tai buvo
niaukęs. Vienok ne pražudi
siu koki paliepima, tai turite laivoris, — asz maeziau savo
Gydo pasek m ingiu tisini visokias li
mano privalumu — atšaki
vilties.
locnom akimis!
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
jiam tikėt.
Tarnas.
—
Juk
ne
galėjau
po

sokias operacijas. Su geromis lek a reto
Geroje misleje plauki varti— Tai ka tu Jokūbai ma
— Labai gerai! asz tikiuosi
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tei ? — paklausi antras.
- damaeis visaip ant vandenio. no paliktie be žado ant degan jog susitaikinsiva.
tas Stankus jau Šimtus žmonių išgydė
czio
laivo.
—
Maeziau
auksa,
tikra
katrie paliko ant visados sveikais, lin
Nes ant galo iszsidavinejo
— Leidosi abudu zovada ir
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vieauksa
lapeluose
ir
grudeluoee,
tai
—
Kad
teip
kas
kitas,
jiam, jog biski per ilgai plau
tuojaus pribuvo ant didelu Il kaip Kalifornijoje isz smilcziu
ne
butu
pats
inszokias
in
valti
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
ke. Nudavi jiam, jog jau plati
gumu eu kukurūzais, prie ku iszplauja — atšaki Jokūbas.
slus Indianos Universitete ir baigęs di
ke puse adinos, o da kraszto sirupindamasis apie kitus,
riu dirbo apie keturi szimtai — Pasaka tavo! — paszaudžiųjų daktaru mokslą, The New York
priduri kapitonas.
nebuvo.
nevalninku. Prižiurinejo juo ki kas tokia isz susirinkusiu.
Post Graduate Medical School and Ho
spital.
Dabar apeini jin baime, ku — Tiktai nieksza žmogus stis pats supredentas, viras vi Buvau jau deszimts kartu Ka
Iš Daugelio Padėkavonių
ri net krauje gislose atauszino. galėtu teip padaritie — atšaki dutiniu metu su puikum ir do- lifornijoje, o apie tokia pasa
Kelias Cla Patalpiname.
Ant galo nužvelgi žiburėli, Tarnas. Asz ant galo mokėda rum veidu, drūtai subudavotas ka ne girdėjau. Gal tu mus
Jokūbai laika: už kvailus
Aš Jurgis Lukoševige, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau labai
kaip rodos isz kokios grincze- mas gerai plaukt, jokio pavo Kaip tiktai pamati kapitoną,
slabnas ir turėjau kosulj, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo
Senas laivoris rėži perpikias
met atsišaukiau pan Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
les stovintos pagirrije. Tas da jaus apie save ne turėjau. Ka suriko isz džiaugsmo ir priezolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00(lovanu gastinčiaus.
in
stala
su
kumszcze,
jog
net
cze
ant
galo
apie
tai
kalbetie,
ko prie jiojo:
davi jiam smagumo, suemi vi
M. Navickis. 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien
visi stiklai ir butelei suskambę
ba
da
man
ponas
gatavas
prilaišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
— O tai netikėtinai ponas jo.
sas pajėgas ir usz kėlu minutu
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnnose Ir sunkus
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti
pajuto po kojoms dugną. Da belst in galva, jog asz dideli kapitonas pribuvo! — kalbėjo — Nes jagu sakau kad maŠirdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui
daigta
padariau,
o
del
manes,
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo
bar jau galėjo gautis in kraszsupredentas.
cziau, tai maeziau. Cielas kru
1G01 Winter st , Philadelphia, Pa
tai
ira
suvis
menkas.
Kapitonas pasveikino jin
ta. Ejdamas lig szviesai, daejo
Turiu daugybę padėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo
— Tegul ir teip buna. Da linksmai ir malonei, paskui vas aukso! Taji tai meta vie
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
gilukningai grimzde. Czion
Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
j bar seskie su manim pusri- peretati jiam Tama ir klausi nas gyventojas Vokietis, pra
užlaikomi slaptybėje.
sulojo szuo, o tuojaus vidurije
varde
Sutter,
kasdamas
grabe
x
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
| cziaut, ba turi būtie pusėtinai nėjo apie visokius daigtus.
atsiliepi balsas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strenn ir šonu;
alkanas, kalbėjo kapitonas.
— VViskas ėjo gerai, — kai vandeniui ant malūno, tai usz
nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
— Kas ten?
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
— Labai dekavoju ponui bėjo Brownas. Ne užėjo nieko tiko žemeje daugybe aukso.
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo
Už valandos jau Tarnas bu kapitonui; nes mano vieta kuk blogo, kukurūzai szimet gau Paskui visi pradėjo jeszkotie
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
Iszsiliejimas
Mississippi
upes.
vo vidurije grinczeles, kurie nioje arba kitam kambarije! sei užderėjo Murini elgesį la ir rado daugelose vietose cziskrečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
nuo
visokiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu,
užiminėjo girios vartas ir dati
— Tavo vieta ira ten, kur bai szaunei, tiktai laikais sau ta auksa Žinia ta pasklido grei Per iszsiliejima upes Mississippi likos užlietos visos aplinkines
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.
Visi
ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypntiškni arba laišku
ri svetingo priėmimo.
»' ezedien isz visu szalu Mississippi ir Ohio teip-gi miestai Cairo Ill, Hickmann, Ky.
asz tau sakau, seskie sziezion kaip maži vaikai pasispardo
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse,
oapturėsit
širdingą rodą ir pagelbą.
skubina
tukstanezei
žmonių
Memphis,
Tenn,
ir
kiti.
Daugelis
žmonių
prigėrė
o
bledes
Tokiu tai spasabu Tarnui pa ir pasidrūtink! Tuom laik liep nes niekame ne prasižengė. O
DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
tai ira priežaete, jog grąžei su in Kalifornija kur tiktai reike vanduo padare suvirszum ant 10 milijonu doleriu. Kongresas
giseki iezeisaugot nelaimes. Ma su tau parenkt drabužius.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
tomai Apveizda saugojo jin ir Kapitonas uezskambino, at jeiseis pagal pono prisakima. pasilenkt ir su saujomis auksa paskyrė $350,000 ant patarsimo kriausziu ir davė maista ir
Ortho
) Nuo P Iki 1 po pleiu Ir nuo 7 iki 9 vakare.
drapanas
del
pavargusiu.
Augszcziau
paveikslo
matome
užlie

semt.
Jekavojo Dievui usz stebuk ėjo jaunas gudras mūrinukas, Isz kart abejojau, ar bus galiValandos j Nedaliomis nuo 1 Iki 4 po pietų.
ta miestą Memphis o žemiau sutrukima kriauszu mieste Cairo,
(Tolinus bus.)
kuriam iždavi paliepimą. Ta- m a su jeiseis gražumu apsiei.
linga iszsigelbejima.

Dykai
del
Vi r u

50,000
MNYGU

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,

TEISINGYSTE GAUSEI
UŽSIMOKA.
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KUR BUNA

APIE
.
patarimus, ir nepriėjo prie ragu pažiūrėt. Žiu nežinai,— sudraudė Bartosz- Amerikon
it
<daleidžia in rankas žydu ku
ri ir stiebias; ant medžio mažas ka.
Pajeszkome isz kožno miesto agen
— Na, kaip ne?— užsispy- rie
i musu ateivius skaudžiausiu
žmogiukas prikaltas. Pacziupita užraszineti pirmutini lietuvaicziu
Nors esi silpnus ir tavo sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai
1
isznaudoja.
nejo— szaltas, visiszkai susza- re sūnūs,— Na, ar ten nėra budu
kaip akmuo slogina, skausmai is viršaus ir vidurių vargiua Ir Jautiesi kaip
laikraszti amerikoi 50c. ant metu, ant
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.
Nėra czionais reikalo daug
pažiūros 3 numerai už 10c. be pini
Szitai buvo seniai seniai, gal les! Pagailo, papūtė in ranku medžio ?
Kad ir gydeisi su kokiais prirugusinU, be vertės, patentuotais vaislpuluikiuiR, kaip ir pas
nes patis žinome ko
bemokslius daktarpalaikius—Biulerius ir delei hutnbugo X Bei, su kuom jokios ligos negali sura
— Kasten medžius davė? aiszkinti,
i
(Pripuola 23 Aprilaus.)
gu nesiuneziam agentai dažinokit
szeszios, o maž ir visos septy- tes dvasia ir bandė suszalusi
sti,— žinoma, kad tokie negalėjo išgydyti, bet dar aršinu padarė ir ligg lubinu užsendino.
apie iszlygas greitai:
1 yra vargas naujai pribu
niosdeszimtis metu atgal. Ta žmoguti suszildyt—, pajuto Szventas kryžius— ne me- kis
“Amerikos Lietuvaite’’
Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,
vusiems
in
svetima
kraszta,
dis.
—
Bartoszkiene
stebėjos.
Nog
to
laiko,
kada
Christujog
rankos
limpa
paszal...
da Lietuvoje dar baudžiava
Bot 125
Me Kees Rocks, Pa.
ypatingai
nesuprantant
szios
—
Mamut!
kaip,
sakai,
ne’
sas ant žemes giveno ir ant
tebebuvo. Tada žmones drebė Kaip suszales žmogutis,— kaip
( ££ °l)
kalbos. Vieton džiaug križiaus numirė, palikdamas
i
jo prieezaiB vaito ir komiso- geležis! Apžiurėjo ir sziaip ir ra medžio? Na, toks su ragais, szalies
i isz laimes, sutinkame var- mums mokslą ir kele del ižgani Mano pus-sesere Tekle Lukszeriaus bizūną, tuomet praszczio kitaip— prikaltas ir gana! At prie kurio per vasara kiaules tis
gus ir liejimą aszaru. Tai-gi
ganiau
!
|
pokezino
žmoguti
kirviu
nuo
vieziute po tėvu, bet girdėjau kad
kai augsztesniemsiems po ko
guodotiniejie Lietuviai Ame- mo. Žmones paėmė galibe die- dar ženota. Teipgi mano pus-brolis
—
Ar
jau
tau
galva
apsi

medžio,
dar
apžiurėjo
ir
užan

jų raitės taritum kirminai ko
rikiecziai Suvienytu Valstijų viszka ir paszelpti per Dvase Mikas Zineviczius apie 17 metu kaip
kie; Szitai reikėjo daryt, nes tin insikiszo. Jis suszildys suko! Kryžių bus sukapojęs!
miestu ir miesteliu, atsiszau- Szventa, pradėjo sektie pė Amerike, abudu paeina isz Vilniaus
vieszpatavo ryksztes ir bizū žmoguti ir mamai parodys, tai Sakyk isz kur skiedras gavai ?
kiam prie jus visu kad teik- doms Ižganitojaus su tvirtu gub. Traku pav., Zežmariu, Morku
bus
dyvu!
Jancelis
eme
skie

Kaili
varlei
iszpersiu!
—
Barnas, Tai buvo bjaurus metas,
mi ir Avinėliu kaimu. Tegul atsitumetesi prigelbeti su auko- tikėjimu, jog aplaikis rojų szauke ant adreso;
(’gg oi)
apie kuri sziandien žmones dras maiezan krauti,— taigi toszkus inszirdi. Szaukszta isz
mis, nes guodotini viengen- kur prižadėjo Ižganitojas nu
M. Naudžiūnas
nenori ne kalbėt ne prisimint, kad prikapojo, tai prikapojo! ranku bliudan paleido ir szau
ežiai suprantate kad szis dar mirdamas ant križiaus. In 310 E Centre St. Shenandoah Pa.
tai buvo kruvinas vergijos am Pareis tartum vyras namo... ksztas giliai pasinėrė. Beveik
tad kreipkis prie tikros Galybes Ir Mokslo Daktaru, In Plilladelphios M. Klinika, nes čionai
bas ne yra tik vien del miesto trumpa laika pasklido daugiJis
tars
mamai:
“
Mamut,
ma

dingo
barszcziuos.
netik teisingu, augšto mokslo daktarišku rodę apturėsi, bin ir goriausias liekarstan, ypatingai
žius.
prie
kiekvieuo ligos npsireiSkitno pritaikytas, kurios Uk randasi ant svieto ir žinomos kaipo
Mano
azvogerka
Ona
Jenuazkaite
Philadelphijos,
bet
abelnai
del
— Sakyk, isz kur skie
be Szventuju visokio pavidalo
geriausios, iš visų šulių sugabentos į Klinlko Laboratoriją, o busi išgydytas ir džiaugsies gera
Visztaicziu sodžiuj buvo mut, na, asz jau nebe mažas!
paeina isz Kauno gub. Panevėžio pa
visu krasztu Amerikos.
sveikata
kt)ip ir gausybės širdingai dėkavoja D-rtii Klinlko.
•
‘
Mama
jin
priglaus
prie
saves
dros?
—
užsispire
ir
mama.
Ne kurie ant pustiniu apsigiamžinas skurdas, rodos, priė
Isz pribuvusiu Emigrantu venia pasninkavo, pakiltas da ra. ji pati ar kas kitas praszau duot Iš daugybes, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasi:
pabueziuos
ir
sakys:
“
Ne,
ne,
—
Isz
kur,
isz
kur?
Na,
sa

jus prie szio sodžiaus, reikėjo
žine ant adreso:
(gg o})
Mr. Jonas Fcrnnėukas, 515 Andrews avė., Youngstown, O. Mrs. Barbora Beleckene, 906
Philadelphijos Portan, labai re, pastojo szventais ir stebuk
Walnut st., Racine, Wis. Mr. Jos. Guslis. 584 Clinton nvo., Rochester, N. Y. Mr. Jonas AuseP. Raozunas
stot ir verkt, ilgai verkt. Taip tu jau didelis.— Juk tu man kau, isz medžio prikapojau,
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Anele Kvietkite
szalta— tarė
Bartoszkiene Marija.” Taip jau visuomet ginos tapdavo nuskriaustos ir neatmesite musu maldavimus, kai apsiginklavusiu Žalnierių
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Nemokėk dykai $10.00, Ar Keliausite i Lietuva ?
mus
vietiniu
tiek
reikalingos
Apsigarsintoju. Jeigu apser
se.— Eik, pažiūrėk.... gal isz vieszpaties sveikatos pra- mes Philadelphijieeziai maty
rie ėjo smaka nutrotint, ir esąs
kiek del iszvažiuojant per tokis baisus smakas, kad ne
gate liga, tai eikite pas savo
kur ant skiedryno ar ant ke sze.
dami skriaudas ir ieznaudojiPhiladelphijos prieplauka to jokia galibe ji nepergali, o
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gali miesto murus nugriaut PfcdAT* DkUlui IMognfljaa iv matiu ir gi iszsius placzes informacijas MES pasitiksime Jumis priebunant i
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MES pastoroseme del Jusu paszporta, J
czei
dėkavoja
už
dyka
rodą.
naitinei giventojei del apspaka
vo drūtas sienojis, kuriam ant gyre Bartoszkus. Jancelis ne apie 20 draugyseziu in “Są
MES palidiesetne Jumis ant laivo,
Raszyk tuojaus ant adreso:
jinimo to smako, kas diena da
virszaus ėjo ragai. Jancelis va žinojo, kur isz džiaugsmo dė jungą” gelbėjimui Emigrantu.
atsiszaukite i
Gratis Specialists
vinėjo jiam givulius kokius tu
sara tankiai szi keista medi ties, pagatavas buvo visus kam Iki ežio laiko Philadelphijos
Eastern Transfer Co. I
Box 106 Sta. W.Williamsburg
rejo, o in koki laika smakas
(A. BALTIEJUS, President..)
*
matydavo, czia jis kiaules ga pus apskrieti. Juk jis vyras! draugystes gelbsti kiek kuri
Brooklyn, N. Y.
Naujausi
apraszliuai
pareikalavo,
kad
žmonimis
tu

128 C.dar Street, NEW YORK, N. Y.
nė... Medis stovi ir stovi, toks Pats tevelia sako, kad jau jie ižgali ateivius savo brolius ir
siunezosi Dykai.
Agentus teipgi užpraszome siusti
rėjo jin sziart. Žmonis tos ap
pat ir toks pat. Jin žinoma, vyras!
seseris lietuvius ir lietuvaites
pasažerius pas mus, o bus kuonulinkines buvo labai nuludia ir Kaip galima apsaugoti oda no
žmones butu sukurene per
gražtausei aprūpinti.
— Taigi, pasakyk,— kal piningiszkai; yra isznnkti de
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
Lietuviszka
Agentūra
’
melde
susimilejimo
Dievo,
o
szalczius, bet turbut užsimir- bėjo Bartoszkus sriaubdamas legatai isz kiekvienos draugys
visokias odines ligas, plauku puolimą
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu1 kurie buvo krikszczionis, kad ir užsiauginima nežuli papuozkus.
szo... Gerai, kad medis ligeziol barszczius ir kazdamas bill- tes delei vedimo “Sąjungos”
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
! toji bjauribe kur dingtų, o pa- pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
iszsistovejo! Namai reikia skiei ve,— kur jau tu tiek daug reikaluose Emigrantu.
piningos už žemiause preke ir greitai
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
dru, kad gi parneszt-parneszt; skiedrų gavai?
Turime savo atstovą nuo ne vienos dienos nelaikau pas save, gonis laike smaka kaipo jiu name pasinaudoti. Teipgi vėliname
— Czia, žinoma, kur jau l-mos d. Gegužio 1911 m. ku svetimu piningu paskirtu siuntimui,, drūta dievaiti, bijodami užrus- naudoti f‘Dfr. Brundzas Ointment”
jai! Jancelis triūse apie medi
No 24851 naujausias iszradimas del
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
sunkiai ėjo kirst, bet kirto— bueziau gavės!— emes džiaug- ris dirba del ateiviu labo, lan kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu' tint, baigė beveik jau jaunus užlaikimo plauku gvarantuota gy
.
žmonis
susziart
del
smako,
o
duole.
Preke yra 50o verte už doleri
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
skiedrele po skiedrelei... Juk: ties Jancelis,— buvau toli-toli kosi ant kiekvieno laivo pri- ntsilankitie arba atsiszauktie pex
koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
kur kožna gimine isz kaleinos negu nekuriama apgavejams dakta kų,
mamai reikia skiedrų! Gerokaii už sodžiaus iszejes, iki paeziosi bunanezio in Philadelphijos laiszka su minėtais reikalais.
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
rams
inmokate
po
Keletą
desetku
Su godone
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
turėjo savo sūnūs ir dukteris doleriu už neiszgydima. Naudokytes reikalingus
Porta ir, pasitinka savuos brojau ju prikapojo. Pagaliaus,, kryžakiales...
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
greitai
isz
szitos
progos.
Raszykite
Per
10
metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
pavest
del
suedimo
smakui.
— Kur tu ten tas skiedrasi liūs bei seseris lietuvius su- Viktoras Lapinskas
medis trioksztelejo, ir kryžiusi
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
tuoj aus ant adreso:
601 W. Mahanoy Avė. (Pabaiga ant paskutinio pus
pro Janeeli sniegan inkrito.. galejei rast kad ten jokiui teikiant startuojantiems geM. J. DAMIJONAITIS, 812*814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
J. M. Brundza and Co.
lapio.)
Miilianoy City, Pa.
Koks medis ilgas! Jancelisi skiedrų nėra,— kalbi, ne patsi riausius tik# pribuvusiems
B’dwaj* & $o. £-th. Brooklyn, N. Y.

Sudegintas
Kryžius.

Žinios Vietines.
— Szendie Szv. Jurgio. —
Szenandori atlaidos.
— Daugeli laiszku ir laikraezcziu iez Europos dingo
su laivu Titanic kurie buvo
siuncziami czionais.
— Nuo Main uliczios isztrauke ilgas virves elektrikiniu szviesu. Miestas dabar
daug puikiau iezrodye.
— Keli vaikynai ejdami na
mon apie pusiaunakti in Buk
maute užtiko ant geležkelio
gulinti žmogeli Jono Trecku
kuris buvo apsvaiginės gėri
mais. Vos Jonuti nutraukė nuo
sztangu sztai atėjo trūkis. Jago ne butu jin ižgialbeja butu
szendien terp palaimintųjų.

— Nuo Tamakves pradės
ejti automobilei in Ilazletona
kas valanda. Bus tai žmonim
daug parankiau ne kaip ke
liaut trukiu.
— Praeita Utarninka Kuo
pa 46 L. S. S. A. laike teatra
ir balu. Visi aktoriai ir aktorkos atlosze savo roles kanogeriause, isz ko susirinkusiams
labai patiko. Po loszimuj pra
sidejo balus ir traukėsi beveik
visa nakti; visi ka turėjo giluki būti ant to vakaro turėjo
linksma laika.
(Pradžia ant 3 Pmlapio.)

APIE

Sz. Jurgi
(Pripuola 23 Aprilaus.)

Ant galo parėjo kaleina ir
del tos aplinkines karalaus ati
duot ant suedimo smakui savo
vienatine duktere. Būdamas
tcje apigardoje szventas J urgis iez girdo, kad rito bus kuningaikszeziute smakui afieravota, pastanavijo ir szventasie
ejt ir prisižiuret to divo. Atėjo
diena to baisaus perstatimo.
Karalus savo milema duktere
aprėdė kanopuikiauseis rūbais
ir su didele iszkelme nuleido
ant kraszto ežero, kur smakas
tūnojo. Kuningaikszcziute pa
liko viena pakrasztije ežero, o
karalus atsitraukė su vaisku
tolaus prisižiuret paskutini kar
ta in savo kūdiki. Prisimena
ir tas, kad karalaite slapta inti
kejo in Christusa, tai likus vie
na prie ežero, melde susimileji
mo Vieszpaties, o kuri buvo
skaisti isz prigimimo, su gražeis ilgais plaukais, kurios ne
kalta kuna labai dailino ir tu
rejo stebuklingai malones
akis, jog verkdama susimilejimo Christaus, tuojaus iszprasze del saves, pagialba. Kara
laitei bestovint prie ežero ir
besimeldžent, sztai muso szven
tas kavaleristas jojo ant savo
szirmo žirgo, apsiginklavias in
pilna to amžiaus kareiviszka
forma, paregejas karalaite
prie ežero smutnai bestovinte,
ant kart pamate ir ta galinga
smaka jau isz ežero kilant.
Szv. Jurgis su staiga akia pa
žiurėjo in dangų ir atsidavė
Vieszpacziui, kad priduotu
jiam szventa kareiviszka gali
be, idant smaka apgalet ir lei
dosi in ta ezali pas karalaite.

tikro laiko, kad pripažint del ! ne gales melstis be proto prie
ciesorių, jog esąs krikszczio savo numileto Christuso ir
niu kataliku. Tada szventasis pasiliks už trrciutu, bet tcs
inlužias isz prieižiurejimo kaip žoles szventoj > ne apkvailino
kas diena pagonie uzmuezineje ir ne nutrucino. Ciesorius niakrikezczionis, ėjo per miesto tidamas, kad ne jokios koroturgaviete, o pamatias prie nes jin ne pergali, liepe pastulpu prikaltus iezdavimus ezauktie prie saves ir gražu
nog ciesorių, jog visi katalikai mu melde, kad pagarbintu bal
miletojei Christaus, bus sun vonus, bet szventasis to ne
kei koroti ir smercziu nukan klausė, tik kalbėjo in ciesorių
kinti, jagu ne afieravos dievai kad galingas jo Christusas
ežiams. Tuojaus szv. Jurgis jiam duos galibe dalaikit visa
tuos prisakimus no stulpu nu- me ka ciesorius ne gal to pada
pleeze ir po kojų eumindžio rit su savo dievaiczeis. Ta ia
jo, o tada gerai suprasdama?, -matidamae, kad szventasis jio
kas stosis del jio usz pasiprie- kalbos ne
klauso, prasze
szinima ciesoriui, tuojaus ka idant parodiniu jiam stebuklą;
turėjo savo turtus iszdalino del szventasis parode
stebuklą
pavargsiu krikszczioniu ir nu- prie visu, kurie buvo su Doejas prie Itimiszku ciesorių su klecianu, prikeldamas numi
drąsą prisipažino jog ii a rusi žmogų, kuris buvo jau per
krikszczioniu, kataliku, mileto dvi dienas ne givas. To cieso
jas iszpažintojas Christaus.
rius netikėjo taridamas:
Ižgirde tai ciesorei, labai
— Gal tas žmogus da givu
gailėjosi savo ženklivo karei buvo nes prikelk sziczion ta
vio ir gražumu prasze, kad jauti kuri mėsininkas dabar
Karalaite prasze jio, idant atsi garbintu dievaiczius, prižadė papjovė, tai bus stebuklas.
Ant tu žodžiu szventasis vie
tolintu, ba pražus, bet szventa dami pakelt szv. Jurgi ant
sis to ne klausė, o kur jau sma augszcziausio valdono ant Ka nu pažvelgimu ant negivo gykas gana arti buvo del szven- valerijos visoje Rimiszkoje ka vulo padare sveiku, jog me
to kareivio iszsižiojas. Tada ralisteje. Bet szventasis ant to sininko pjovimo ženklo ne ra
szventasis su savo durtuvu, ne žvelgdamas, atsiliepe in do. (Prisimena ir tas, kad sz.
J urgis iez tos priežasties ir
perskriode smakui nasrus, at Doklecijana:
imdamas jio pajėgas. Kad ga — Ciesoriau i klausik ma vadinamas patronu del ligų gi
lėtu mestis ant szventojo arba nias, jog ne ira tokios svietisz- vulu, o labiause Lietuvoje, jog
ant karalaites. Tada liepe kos geribes, jog galėtu pervir- per jauti stebuklą parode.) O
szventasis karalaitei nuimt no szint dangiėzkus raszkažius, o kur daugelis szventojo draugu
savo kaklo juostele (kaspiną) kur mums katalikams tas Ga Kavaleristu, matidami ta ste
ir be jokios baimes pririszus lingas Christusas žada ir duo buklą in Christu intikejo ir
vestis smaka drauge su savim da del kožno, kas tik vardan muczelninkistes vainiką uszsi
Jo mirszta; ir tu ciesoriau lik pelne. Tada ciesorius nors ma
kaip szuni.
O kas per džiaugsmas pasi tume! laimingu ant amžių, tidamas, kad jio žalnierei prie
darė del karalaus ir tu žmonių kad intiketum in Ta mus Ga kataliku pristojo pažindami ti
kra tiesa, bet per piktaji ap
ka ant kalno prisižiūrėjo to lingiausia Christusa,
Uszsirustinias Doklecijanas temdintas, to ne paisė. O kad
stebuklo, su didelu triukszmu
visi leidosi pasitikt ta stebuk isz kalbos szv. Jurgio su stai buvo vakaras, liepe szventaji
patalpint in žverincziu, misli
linga ižgelbetoja karalaites ir ga paszauke:
Turi garbint dievaiczius o damas, kad jau isz ten ne epatos aplinkines. Karalus pri
puolęs prie savo duktere mei jei ne tai sunkiose kankese sabas sveiku iszeit, bet žvėris
nog szventojo iez tolo stovėjo.
lei spaude jia prie saviae, o ku numirsi!
Tada szv. Jurgis užmigo ant
ri vede su savim ta baisu sma Szventas atsiliepe:
— Darik Ciesoriau, ka da drėgnos smirdanczios žemes,
ka jau be jokios galibes. Ta
da karalus ir jo tarnai prasze, rai del kožno garbintojo Chris sapnavosi jiam: kad Ižganito
kad szventas Jurgis nusėstu taus, o asz bet tavo valei ne jas uždėjo karūna ant jio gal
vos ir liepe prieigatavot in j a
no žirgo ir kad jie galėtu jiam pasiduosiu.
Su piktumu ciesorius pa- skirta Rojų. Pabudins džiaugė
atiduot prigulincze garbe, bet
szventasis to ne priėmė. Ir szauke Kavaleristus, ant ku ei, j°g jau j’0 adina artinosi
trauke su linksmais balsais in riu szventas Jurgis buvo pir pabaigt ta svietiszka korone,
miestą paskui jin, o ir karalai mu viresniu, liepe szventaji tikėdamas jog aplaikis užmo
te, o kur tas baisus smakas ėjo su kardais nuvarit in kalini, kęsti no Galingo Jėzaus, uez
paskui karalaite ant kaspino o kurie iez Žalnierių daeilitejo kuri teip naršei kariavo. Szv.
paiisztas slinko, jausdamas sa szventaji bu kardu tuojaus kar Jurgis paszauke viena isz ea
das linko kaip sziaudae. Po vo draugu, kur kitados buvo
vo gala.
tam
buvo mestas ant nuga jio geru prietelu prie kareivis
Miesto giventojei pamatia
ros
in
gilu ir drėgna skiepą, tęs ir prasze, kada jis numirs,
smaka parvedant in miestą, la
bai nusigando ir su didelu o skiepe buvo pririeztas usz kad jio kuna nugabentu in Pa
riksmu bego kožnae kavotis kojų ir ranku prie stulpu, o lestina. Asztuntoje dienoje sz.
kur galėjo, nes szventas Jur žalnierei užvertė eztroezno didu Jurgis per ženklą Križiaus Sz.
gis prisakė kad nesibijotu ir mo akmeni jiam ant krutinės inejas in Kirke pagonu, iszvijo
pasakė, jog Christus davė jiam ir paliko per nakti tikedamie velne iez statulos “Apollo” o
tokia galibe, kad ta jiu dievai si kad ras tikrai ne gi va. Bet kuris atsiliepe priesz szventaji,
ti smaka parvest in miestą po szv. Jurgis per galibe Dievo kada persižegnojo, visi balvovaldže karalaites ir nutrotint. atsikėlė sveikas ritmetija. Ant nai supiszkejo kokie tik radosi
Tada karalus ir jo tarnai ir vi ra diena buvo jis pririeztas kirkėje. Stebuklai sujudino
si miesto giventojei kur ta ste prie rato, o kuris buvo prika ciesoriene Alexandria, o ku
buklą regejo ir girdėjo szven- linetas visokioms aeztrioms ge ri inkvepta per Dvase Sz. pn
to Jurgio pamokslą, pasiliko ležimis ir peileis; ir tas szven pažino, jog tiki in ta Galinga
apkriksztintais api dvideszimts taji ne nukorojo. Ciesorius ti Christu. O kad ciesorius in
tukstancziu viru, ne rokuojent kėjosi rastie szventaji jau nu lūžime buvo labai prieszingu,
moterių ir vaiku. Po apkriksz mirusi, bet kas per stebuklas tuojaus apsudijo ija ant smertinimui szventas Jurgis visu tu Nusidivino pamatias. jog szven ties. Ciesoriene pasiliko nužunauju krikszczioniu akise nu tasis ira givu o Aniolas karei- dinta akise savo viro su ijos
kirto su kardu tam baisiam viszkuse rubose del jio tarnau- trimi tarnais, kurie ir in Chris
smakui galva, ižgelbedamas to je, nuriezdamas szv. Jurgi no tu intikejo o jiu vardai szitie:
kraszto giventojue no didelo baisaus rato o kada Aniolas Adollo Isaak ir Croates, o kur
ciesorius velau buvo visi usz szventus'
vargo ir drauge linksminosi, iszniko, apžiurėjo
eiventaji,
kad
jokios
žaidulo paskaititi. Tada mus szventas
jog per galibe Dievo isz parone
buvo,
kur
prie
baisaus
rato Kavaleristas dvi dienas iezkendito per jin stebuklo tiek kata
dalipstejo.
Po
tai
koronei,
szv. tejas neiszpasakitas kaukes,
liku gavo.
Jurgis buvo in mestas in ne- numirė, pilnose savo kareiviszTada tos žemes karalus mel
lesziuotas ka'kes, bet ir tos jin kuose rūbuose, o kur ciesorius
de szventojo, kad pasiliktu jio
ne degino. In dvi dienas velau jiam pavėlino, kaipo savo ge
inpedžiu, bet szventas Jurgis
kada Doklecijanas nusiuntė ram kareiviui kareiviszkai nubuvo nog jaunistos paszvens
Žalnierius iszmest szventojo mirtie 23 Balandžio, pabaigoje
tas panistei czistatos, nepriė
kaulus iez kalkinio stotko, ra trecziojo szimtmeczio ir apmė karalaus praszimo, o per ka
do szv. Jurgi besimeldžent cie laike amžina užmokeste nog
ir kuningaikszcziute pasiezven
to Visogalinczio Christuso, už
libeje, kaipo but nieko ne ken kuri teip naršei kariavo, kaipo
te panistei ant visados.
tejes. Ir velei szventasis buvo tvirtas Christuso Kavaleristas.
Atsisveikinias su karaliszapautas in karsztus geležinius Po tam labai stebuklais pagar
ku dvaru ir su žmonimis, pas
autuvus ir vijtas po uliczes, sėjo, o kur velau Popiežius Cle
tanavijo kelaut in Palestinos
bet ir tu kankiu neiszsigando. mensas VII szv. Jurgi pripa
aplinkine pildint savo kareiSekanczia nakti buvo instum- žino usz szventa ir inrasze in
viBzkus privalumus, o girdėji
tas su geležineis autuvais in leistrus szventuju.
mas, jog Rimiezki ciesorei Dek
Szventas Jurgis muczelnin
kalini ir meldėsi prie Visogalocijanas ir Docijonas uszklulinczio Christuso, idant, priduo kas in ne koki laika, kada An
po ant kataliku ir baisei juos
tu jiam tame kantribes. Ant gilija da buvo katalikiszka ka
persekioja. Szv. Jurgis sugū ritojaus szventasis pasirodė raliste buvo pirmiau pripažin
žiąs prie savo pulko kavaleri priesz ciesorių, buk nieko ne tas už jiu patroną, o kur ir sze
jos, dare savo paprasta darba kentejes ant savo kojų. Cie dien no senovės kningose jio
per ne koki laika, slėpdamas sorius matidamas szv. Jurgi istorije randasi patalpinta, jog
savo szventa tikėjimą priesz sveika po tokiu kankiu, uszsi- Anglikai kitados vainas leng
Ciesorius. Bet in trumpa laika dege piktumu ir liepe plaktie vai apgalėjo praszidami pagial
ciesorius dasižinojo isz tos ka- szventaji jauczio gislomis igi bos szvento Kareivio. Taigi ir
ralistes koki stebuklą szventa mesa no kaulu atkris ir inmest tarpe muso Brolu Lietuviu tas
sis parode, ir kad iez tos prie ant nakties in smirdancze urvą narsus kareivis ira szlovinažasties daugibe krikszczioniu o kur szventasis ant ritojaus mas kur gal ne vienas per jio
priviso, pradėjo szv. Jurgi nu- sveiku save parode. Tada szven pagialbas apturi laime ir leng
žiūrėt kaipo katalika miletoju tas Jurgis septintoje dienoje vai kariauje artin prie smerties.
Christaus, bet szv. Jurgis ant buvo priverstas gertie isz dvie
to ne paieedamas ir trokezda- ju indu: vienas buvo su tru
mas teip jau muczelninku nu- cizna, o antras, kad ižgerus
mirtie, lauke kas diena tani proto ne tektų, mislnlami kad

Parsiduoda Fnrnia.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

Puiki farma Roaring Creek,
12 milui nog Shenandoah, turi
.80 akieriu 20 akieriu girrios,
taipgi 150 obuoliu medžiu vien
obuolei atueeza $500 ant meto.
Gera stuba ir didelis tvartas
Persiduos neperbrangiai arba
atsiduos už namus. Atsiszauki
te arba raszykite ant adreso.
Jos. Bendrink
(i j )
Pottsville, Pa.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pt.
...SAVININKAS IK FA BRI KANTAS..

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu,

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių
Brangus Lietuviui
Pittsburgcir
Aplinkinėj.
Praneszu kad aš uždėjau Didži.inse Drapanų
Krautuve del Vyriu ir Moterių, seneni ir
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
patarnausi). Tiems ka atvaduoja isz aplin
Kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba daugiaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks
tavom už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c.
Tavoras yra visas naujas ir naujausios
mados už neperbrangia preke, per szitus tris
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau.
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite
numera ir ulyczia.
Viso giaro velijentis,

S.LabanauckassfpSEg^

Pardavimas geriu Kotu pigiai.
.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
fjztorai ūsam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsl'ord.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’

■4

Išeina kartą į menesį ir
prekiuoja tik 50c metams.
"Lietuvių Žurnalas", yra
tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

“LietuviųŽurnalas”,

Angliszkos kalbos be
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
Vaiką Drangai arba kaip mokintis
skaityti ir raszyti be moki. 15o.
Naujas Budai mokinta raszyti be
mokintojo
•
•
lOo.
Aritmetika iszmokinimui rok U nd U
su paveikslais (apdaryta) 35o.
Viso $1.60.

1607 Ko. Ashland Ive.,

Chicago, III.

Gramatika

Dr. O’Malley’s Spasabas
Iszgydo Takstanczius Kenežius nuo
Ilupturos
Varlkocele
Hydrocele
Krauja-Teklo

Greitai—Ant Vifndos—Neperbrangiai.
.
....
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo
gromata bus laikyta slaptybėje ir at k rei
psiine ant jos greita atvda.

Dr.Alex.0’Malley''^,U»:.

firiX’ Kas atsius iszkirpes szita
apgarsini m a isz “SAULES” ir
$1 per Money-Order, tai gaus
visas 4 knygas ant 60c. piginus.

(Kur Lletuviezkai ir Lenktezkal PuMknlbama ir eueiraezoma.)

Polithania State Bank

P. MIKOLAINIS
BOX 62.

Pirmutini* Li*tuvl»xka*

GRABORIUS
Laidoja Kuoua Nubirusia.
Paaamd
Byjia ua ir V et i tu hm d«l Paid važinėj la;
Krausto baigtus b L t.
Vilka atlieka ka nogeriaUM ir puikiau*
$u virs* minėtais reikaiaia k i ei p k i te* p*
jin o busite viaame užganėdintais.

520 IV. Centre St. Mahanoy Cit)

4
į
:

PIRKITE SAVO PAVASARINES

I

(ZEYEItlKUS
... I lt...
PANTAPLUS

COYLA?
GAUSITE
TIK
GERIAUSIUS
A l’SA VIRUS.

B. RAGAŽINSKAS

Vienintele lietnviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.1)0 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam l-ta procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siunczism pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadai.
Iszdirbam
visokios rtiszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Kejentelna
kaneelarijayra rėdoma per valdiszka notara
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir
l.ietiivaiies kreiptis pas mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama eziou yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
Expreso Money Orderi.

JUSU

Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskaa pargabeno visokiu
garimu, Amerikoniezku ir Importilu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dzinia irt. t,
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Duokyte dabar orderi o bus jumia
pristatyta in namus,

54-56 N. Main SU
Mahanoy City.
LIETUVIO KRAUTUVE.

KALTE.

Jeigu negaunat geros Arielkos
Pirkit pas savo Tautieti, kuris usztvirtina
jus kad gausit geriausi tavora ka galima
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines
Arielkos nog $2 iki $8 uz galiuos. Jeigu
prisiusi! orderi ant $5 arba dauginu tai asz
užmokėsiu už prisiuotima.

Pasilinksinykitc Krajavai
Nusipirkit Rtiskos Arielkos, partraukta per
mane tiesink isz Seno Kiajau* $1.50 bonko.
Prisiuskite savo adresą o gausit katalioga.

Viena Preke Visem!

I

ER. STRAWINSKAS

COYLES’

1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

į 110 W. CENT lt E U L.,
į
MAHANOY CITY.

I

I Į, I T t t I-I..I-1-M-I-1.1 t t 1 -I 1 -1-1-1-

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA

gi MOKYKLA SZOKIU.
vKl Waltz, Two-Step Side Step, Bam-

Dance, Buck& Wing, Irish Jig Ulog,
’■“■'Spanish Waltz ir 95kitokius.
Prof. Julius, 2124S. HalstedSt; Chicago, Ill.

UNIJA.

In Rntt.nlamas pienM. n l.lhana u Dienu. | .. . .
f Kurak.10 Vaeailoil.llnanla M.
U:
Treczla KJmu
I
I Vaearlo; Bltmali Kovo; Kurek
K aua
SW
uzNewlorko
ts
• r.
I
daugtane claelžlnoeite pas mueo agentne arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Passenger Agts.) 27 Broadway, Ntw York, N. Y.

UŽDĖTA 1870111.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu
SI .00 pirkinii vyriu ar moterių apredalu gausite

50 Ekstra Union Trading Stcnipu
(Už kurios galima gauti visokio tavom.)
------- PARASONU

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga
kokio* lig sziol Lietuvei turėjo.
Ir tolp audeta, jog ka tiktai
prlbuviaz Grinorius iu Lietuvos
gali ia trumpa laikA pats per
•ava bzmokti Angolakai aziok
tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita
ia Fraaoaaioi raudona audime
ir kaaataoje tiktai
# Kaaataa
aadoBtimo aaae apmokame.

&AULI Kahaaoy Ctijr

<j

Skaitykit!!
Asz esu Lietnviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Ant Geležinkeliu ai bu
( Treinu.

NaujasPavasarinisTavoras
PRIEJGIAUSES
MOKSLAS

Koliekos ir Sužiestiejai

1f Mainose

DEPT. I

4

Brooklyn, N Y

Kollestvas
-i
_

Room 1013, 63 Park Row, New Nork.Y. Y.

«

1 12 Grand Street

SZTORAS-----

J.H.BARENBREGGE2"^.^^.^55

Imkite numerius i«z pirmos kletkos ir
sudekite antroje, teip kad skaitant i.-z visur
iszeitu 75.
Prisuskite iszriszima o me<
duosime už tai ( ertifikata vertei $100 ant
puiku Lotu susidėmint isz 10,000 keturkampiniu pėdu, tik 10 .milu neg New York
(greater New York)irtik keletą miliutu nuo
dypo. Preke tu Lotu yra $199 bet jaigu
gausite ( ertifikata tai kasztuos jumis tik
$99 už 2 Lotas. Galima užmokėti $7 pas
kui $3 ant menesio.

•PO VARDU-

Pas mane galima gauti naujausios
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
skripku, ir visokiu
muzikaliszku
instrumentu. Geru britvu, drukuojamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu,
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais
aplinkui koncertais, tuzinas 25c., 5
tuzinai $1 Perkupoziams 1000 nž $6
ma^iszkos kazyros su kaziromis gal
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
mano naujo didelio kataliogo, prisitiskite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltiois(
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresu:

W. WATDELIS

Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75.

LITHUANIAN

Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No.2............................. 50c.
Zinijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejauka......................................25c.
Linimentas vaikams....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas........................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėti u.. 25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.......................25c.
Ugniat raukia............................... 25c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rnmatyzmo $3.60.
Gyd. del nemalimo Pilvo..........50c.
Milteliai apstalxlyinui Galvos
skaudėjimo............................... 10c.
Laszai nuo Dantų....................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų......................................... 25c.
Geležinis audriu i n tojau sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Planku apsaugotojas.................. 50c.
Muilas del Plauku.....................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
Kinder Balsamas........................ 25c.
Bobriaus Laszai......................... 60c.
Szvelnintoias................................ 35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas...................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus...........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).............. 25c.
Pomada Plaukams......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Riemens....... . .......50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu....... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ............... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelna: skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

('or. 22d. & (’arson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

NEW YORK, N. Y.

W.TRASKAUCKAS

j.

StrlkturoR
iHzbcglmai
iKztekellal
UZtruczluta Kraujo

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Suikias Lietnviszkas Gyduoles savo
ztoruose ant pardavimo, kadjnusu
tautieczei reikalaudami galetu^nusipirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorniuku
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietnviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, .lekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

fit GlOl B
£0*

T'h'V'TZ’ A F
L/ 1

Lgr* Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanov City, Pe

Jy©0/^
7\ L

3a'Ku nor‘ Kauti gera 14k. aukro pripildinta
(goki filled) ziegoreli su gvarancija ant 20m.
tai raszykite pas mus o dasižinosite kaip
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo
lengelio ir sudekite antroj langelije, teip kad
skaitant isz visu pusti iszeitu ligiai 15.
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,
katras bns geras del nupirkimo vieno ziegorelio, lencugelio ir kompaso isz muso
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresavokite:

IRVING WATCH COMPANY,

temp^wcv^.ydept‘K

Vartojau Provas už Koliestvns per
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm koliestvom
galidesetkus tukstancziu
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus dorielu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanea
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu
ir tuom eik tiasia ir vilkina likt laikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Kodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szuom adreso’

B.S.YANKAUS Indianapolis, Ind.
IN o. 6.
Nusipirkite sau keletz
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gorimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Weil Mabanoy An.

