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KAS GIRDĖT?
Kun. Kaupas mirė
panedeli
f Dažinojome isz telegramų,
buk knningas Kaupas mirė
Ch cage panedelio d ena. Liud
ra labai, joga a. Kun Kau
pas teip greitai atsirkyre su
ežia pasaule. Užkvietima ant
laidotuvių aplaike konia vis?
lietuvfczki kuningai.
Reguiem aeiernam dona ei
Domine.

Olnjuje ant kožnu ezisziu
izliubu yra vienas atsiskiry
mas. Szitai praejta menedsueivireziavojo 2468 poru o tame
laike atsiskyrė per suda 415
poru.
Tokiu budu Obojuje mote
ryste ne yra rojum, jagu toki
h cai te’p poru darosi.

Europoje pranaszauje, jog
szimetine žema tiespanaezei
bus labai asztri, kokios nuo
daugel metu nepamena Ant
vieko teip i zredo. Bus baisus
rza'czia-, vejai ir dydž;ausi
sniegai kurie ylgai gules ir tai
visoi Europoje. Jsgu pranafzavimas iszsipildytu, tai butu
dydelis vargas!

Mahanoy City, Pa. Petnyczia 31 Spalio (October) 1913.

ISZ AMERIKOS
Drąsi moteryszke.
Middletcwn, N Y.— Madelina Benton su kitas savo pažinstamais nusidavė ant midžiokles girriosia Sullivan pav’ete. Lzsiskyrus medėjams po
girria, poni Bentoniene paeitiko akie in aki su dydelia juoda meezka
Meszka paregėjus motere
mėtėsi tiesiog ant jos, bet draei motere inemeige jiai kulka
in krutinę ir ant vietos padėjo.
Vyras jos Dr. Bentonae nemažai nudžiugo tokiu darbu savo
prcsiu’es.

Del ko maistas brangus
Ilirrisburg, Pa. — Žmonis
rugoje ant brangenybių mais
to o kuĮczei rugoje, jog mais
ito yra neužtektinai, bet tai me
lagyste, nee kupezei sukrauna
valgomus tavoms in ledines ir
iten laiko pakol prekes kyla in
virezu
ir tada žmonim parduo
,
da.
Teip kitu valgomu ta vo
iru ledyniase randasi.
Kiausziniu
127 978 332
ISukultu kiaueziniu 239 821 sv.
ISviesto
10 445 790 sv.
Žuvu
3 341 487 sv.
Vieztu ir t. t.
743 772 sv.
,Jautienos
376,136 sv.
Paukezcziu
17,477 sv.
Yersz’enos
11 343 sv.
Kiaulienos
576,217 sv.
Del to tokia brangenybe o
spekulantai valgomu tavoru
lauke geros rugepjutes-

Verdanczia pekla Meksike.

W D. BOCZKOWSKI. Pres. & Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

IszRosįjos, Lietuvos
IH ir Lenkijos.

Metas XXVI

Ne Užmuszkinekite
Patis Save.

Iszdume su 450,000 rubliu
Amerikon.
Rusu valdžia dabar suka sau
galva ir nežino, kaip reikalam
ti iez Amerikos P. P Z įeimovi
ežiu, kurie buvo valdžios ban
ko Peterburge kasierium ir pa
siemee 450,000 rubliu pinigu
iezdume rndai
Amerikon.
Šnipai suseke, kad dabar jie
randasi Coloradoe valstijoj, bet
negali jo aresztuoti be Ameri
koe valdžios leidimo. Z isimoviez sako, kad jie tuos pinigus
konfiskavęs eu politiezku tiks
lu, tokiu budu jie jau lieka po
litiezku prasikaltėliu, o tokio
Amerika negali iezduoti, ypscz
gi dabar, kuomet sutartis eu
Rusijos valdžia sulaužyta.

Draugija prietelu sveikatos
Pragoję (Czechuose) iždave
Praejta nedelia likosi iez
kningele ir da’ina tarp žmoni
siunsta iez Bostono in Europa
jos api Medinga naudojima
86 000 dežu obuoliu, hz New
svaiginaneziu gėrimu.
Yorko 75 000 dežu, o iez M >n1 Gėrimai, alus, vinas ir
Inszoko in ugnį del
treal 51,000. Eiropūcz ai noarielka ira sveikatai žmogaus
meiles
rints pavalgis amerikoniezku
Turbūt vyrai szios gadynes
suvis ne rejkalingi, o del ne
Poznan, Wie.— Jaunas vaiobuoliu.
pradeia suprasti kad gyveni
kuriu ligoniu buna davinėta
kynelie, 17 metu Vincentas
mas vedusio yra sunkus (?)
per daktarus, kaipo giduole.
U
ilty
ne
baisei
darbszavosi
Ka norint peikti, tai suvi- kad kaskart mažiau poruojesi Z ilnowikis, sūnūs farmerio,
2. Svaiginti gėrimai, per
praejta
meta.
ineimilejo
neiszpasakitinai
in
yra lengvu da’gtu, del to dau 'r kaskart diugiaus pr>djda
Žydu persekiojimas
virsz naudojami, apsvajgine
Ch
cigo.
—
Pagal
randa
visi

duktere
kaimyno
Rozalija
gelis taip daro. Nes pagirti atsirast senu merg’. FrsncuRusu kares departamentas da je žmogų, jog atsitaiko net
ką surasza, tai praejta meta
protingai yra sunku, del togi zijoi, kur žmonis storejo lig Marmiute 16 metu mergaite.
bar iezleido e p skelbimą, kad smertis. Alus ir vinas ira tada
Gei, damas maloningai pasi giltyne nemažai paėmė žmon u
mažai žmonių teip daro.
netik vaikai, bet ir anūkai tu kenkentis dsl žmogaus, kurie
sziol a it augsseriausio laips
matyti eu patogia mergyna, va Suv. Steituosia ba net 123,248
žydu, kurie priėmė krikszczionio kultūros žmonių, skaitlius
Meksike kožna diena galima tikėtis kruvinos maiszatiee O nybe, negali but prileisti prie ilgai ir nuolatos naudoje, nes
Korkini medi, iez kurio pa smarkei msžta, kadangi vyrai kare nusidavė prie lango paty ypatų pražuvo netiketinuosia
arielka grejeziauee žmogų už
dirba kamecziue, diugiause neturi noro apsivesti. Negale- kotu kur buvo jo milema; žiū atsitikimuoeia, 17,052 papilde ir kares su Siv. Steitaie. Paveikslas parodo prezidentą lluerta kares akademijos mokyklų.
musza.
pristato Portugalija, kur kas ma vienok užginczyti ir to, jog rėdamas in ja meilei, visai ne s ivžudinetas, 7542 likos nužų,- kurio Amerikas visai nepripažinsta, ambasada ir ameriki n:ez
3 Svaiginanti gėrimai iszKad jau vagia tai vagia
metas surauką tojo melžio daugelis nesipaeziuoje ne tik .užtemino ir nejuto kad nema dmtais, 87,271 dingo nelaimim kas ambasadorius O'Shaughnessy ir palocius prezidento Huerta
pradžios sujudina jausiąs, nes
g
losią
atsitikimuosia,
o
11,41'1
lon
’
nga
ranka
tėvo
R
>zalijos
Isz
Odesos
ateina
žinios
kad
apie 50,000 tonu.
iez baimes motei y-zke?, kuri
priima tik tuos, kurie atreiza
prie jo slenka. Tėvas eu lend mirė iez nežinomos priežastie?.
baisi “czinovniku” va paskui suparaližuoje, norint
daugeliams buna kaulu gerk
Philadelphia, Pa, ir atiduola jiems unijos kny susekta
Paskutiniuosia
500
metuosia
gyste
pre
statymo Amūro ge isz pradžios apmalszina jaus
res
lazdele
užpuolė
ant
vaikiAogli-zki laikrasic'.ei Skul- lėje per visa gyvenimą. Dygutes
ir
nuo
kepures
guzike
j
>kia
kare
tiek
žmonių
nepa

nelio.
Lz
ekauemo
ir
gedoe,
ležinkelio.
Prie geležinkelio tie mą bado, nes valgio ne užva
kino paviete, gana ylgam džiause vienok kalte tame yra
— Neperseniai czionai vi
liūs
nubegiae
nuo
vietoe
kur
gavo
eimo
dirbo
12 000 kaliniu o duoju ir pajėgu ne daduoda.
ėmė.
į;
etraipanije apraszineje, kaip paežiu vyru, nors ir mergynu
siems žinomas ilgai laikės bu
Dauguma
darbininku
ten
virezininkai eme iez iždo pini 4 Naudojimas svaiginanDaugiauee pražūva atejviai
politikieriai gali vedž oti už nelabai gali pagirt Paleistu- pliektie, sudėjo krūva eziauczerne su grosereztoriu Simas nepriimami isz nn'ju toliai, kol
gus eamdytieme darbininkams cziu gėrimu apsargina viso
noriu foreignerius ir nupirkti vingas nemoraliezkas gyveni du uždegtas juos, patsai krito kurie nežino Amerikoniszk?i Arbasziauskas pardavė L Pui
neiszpi'do ju noro, t. y. ko) isz viso pavogta 20,000,000 kias dales kūno, pagadina vi
tiesu ir czionaitiniu papratiiiii.
juju balsus laike rinkimu už mas jaunumenes ga’ema pasa aut ugnies ir eueidegino.
dokui ant 1219 So. 2 id. st. neatidui da unijos knygute eurubliu Nikolajeve, ant juodu- durius, uždega kepenis ir inks
Meile
tarpe
jaunuju,
padaro
stiklą alaus ar stikleli guzutee. kyt dydžiausia pnežaete yra
Anglekasei
muszesi nėr JCnnmi,
R Ar.
iii
itiianuu
Ju_ Jm luK- ttiipgi- tuo, ^pailgina taukais ir -didi
baszaukas
užsiims
nežine.
n
.
—
**.
—
r
~.
a
dar

kartais
daugel
bled
Tsmo-turi lo'-yti.^, tjag yra tai i-.oapsJ—- J cno^ Įr
bininkai, teip pat neszioja eaa pavogta 8į.500, 000 rubliu. na szirdi, uždega smegenis ir
meiuvoje sies tai vaikynai
— Vienas vaikinelis besivadydelis nužemininias del visu žmonijos. Airi dama francu- del mergynu gauna su skran Trinidad, Col.— Terp szerikumpanijos guzikelius.
Darbu direktorius M. Dimit- nervus. Alke holus apsilpnina
fu
o
straikuojencziu
angleka
džiodamas gražia mergina apie
L etnviu, Lenku ir S'avoku. ziszka valdžia ta smarku smil- doms scdžialkosia iszmaudyt,
Czion
regis, kitaip negalėjo riev, kurie ima in metus f 0.000 sutvara žmoniizka teip, jog
siu
mueztyne
tęsęsi
per
15
va

per
pora
metu
prigavo,
dar
ta
Geriause tokiems palitikie- kėj'ma skaitliaus žmonijos už gauna pliekt nugara, prasėdi
darbininkus nuo unijos ati rubliu algos, pavarytas nuo vie girtuoklis ira linkias visom Ii
riams parodyt, jog meluoje, dėjo donia (padotka ant senu kaltais uždaryti kiaulininkese landų Beiwlnd ir H stingse. po apskunetas, ir nor, ner-jo traukt, tai sutvėrė draugija eu
tos.
gom, ipatingai džiovai ir ki
per nesidavima save traukti? jaunikiu,) bet vaidams giaro ir kamarosia, bet tas jiems vis Toje mueztyneje pražuvo vie iezsisukt, bet negelbėjo ne ad gera in nedelia paszelpa. Dar
tom ligom.
nas
iez
ezer
f
i
ir
septini
sužeis

vokatui
duoti
pinigycziai,
suuž skvernu ir nosių ant bile tas visai neatnesza Francnzijoi. nebūna skaudu.
Nepaprastas kudykis.
ti. Vaiekas sergsti kasikiai. batoje t. i. 25 Spalio kabarezt bininkai c ikernes Szprekelio,
5 Svaiginanti gėrimai, ira
muetelejimo pirszto. Pertik.
Petereburga".
— Laikrasztis
bevaik
visi
in
unija
I.
W.
W.
Neteaei kaime S. L:etuvoje In laika 35 dienu straiko, strii klebonas Kaulakis ir suriszo.
didžiaueejs
nuodais del vai
rinkime amerikoniszkus poli Katram name “Saule” randasi,
va’kyuae slinkdamas naktį prie kierai turėjo 19 musztyniu, 2) — Vaikinuku Philadelphi- jau nepriklauso kol vėl kas “Ruskij Listok”, paduoda ži ku, nes juju nervai ira jausies
tikierius jog atejteje galime Ten visiems gerai ejnasi.
mi'emoe, inpuole in kasama likos užmueztais, 48jeužeisti, 5 joj randasi gana neatsargiu, neatsitik?, ar kol nepradės da nia apie gimyma mažo ir ne ni. Alus, vinas ir arielka par
iszrinkti savo tautieczius ant
paprasto kudykio.
szulini ir negalėdamas iezlipt, sumuezti, 11 namu ir tiltu sv kad žiūrėk tai per neapsižiure sunkiaue spaust.
traukė vaikam visokias ligas
visokiu dinetu. Juk mes turi Laikykimės visi senovės
‘Tula gyventoja, drisiensko
Lokomotive
nes nebuvo už ko nusistvert, griauti dinamitu bledes $50- jima neigražfszerstis szeszkutis — Baldvino
kūno ir duezios, nes juosus tin
me virezu Skulkino paviete ir
pavieto,
vitebskos
gubernijos,
retzlavos,
prabuvo vandeaije lig anksti,i 000, o anglekasiai patrotin szmudurkszt in varža ir inlen- | Works praezalino nuo darbo
ginejs,
spirteis, nedorais, o
ant ko duodame balms tieje O geriausia iszejsime visados,
2500 darbininku isz priežas kaimiete R., pagimdė nepa ant galo niekszais ir girtuok
kad ir nenorams turėjo pasi1 perjbedarbe $2,500,000.
da,
na
koki
laika
ten
pasipabūna iezrinktais. Bikyte vy Su permaina raszlavos,
ties stokos darbo.
S- K. prasta kudyki, turinti viena lėje padaro.
duoti žiniai kitu kad del merApgavike zokoninke kutavojusi, kaipo grieszninka
rais ir vynszkais pasielgkit
galva o du veidu?, viena kak
Dingo tekėjimas ir sutaiką gynos inpuole in ezulini; ru
6 Girtibe iszverus veiks
isz
karsztos
ezveistai
rei
priete
lą ir stuobri su dv etn rankom
laike atejuareziu rinkimu.
Newark,
N.
J.
—
Palicb
ant visados.
dens laike kaip tik nesuezalo.
AKIVOS
ŽINUTES.
me
ant smegenių, permajno
lukai
iszmaldauja
tankiai
vio keturioms kojoms. Nepa
aresztavojo pana Helena C:
Ir f.rmerukas del sarmatos
Tula motere Chcage, pra Užtemimas anglekasio yra
naravieziute, 32 metu senun dutiniszkas aukas ant žyduku — Vatikano rūmai talp'na prastas kudykis vieiezkai nor- žmogaus būda - isz doraus ant
ir meiles mergynos patsai save
palejetuvio, atima pometi per
už perstatima zokoninkes’ sukaro sudedami.
varde Nettie McCi.y akmenis vodijaneziu jo sveikatai, kaip
savije 11 tukstaneziu kamba maliezkai iezsivyetes. Stebėti majno protą ir ant viso pikto
dryeo sudegint.
Na,
žiūrint
k'
d
karta
varna, jog tas inetabus sutvėrimas
sugraudintu savo m rite, tik darodo daktarai. Szitai kamirinkimo auku ant sieratel
riu.
patraukineje.
žon papuolu?, tai gera lekcija
p-’glaudos ant menulio.
josios vyras buvo kietesnis už s je santaikos darbininku-ang— Bangžuvis (estas) gali gyvena ir grąžei tirpsta, ka
7 Girtibe trumpina atminti
Pol’c’je nužiurinejo zokoni kaip saugotis, bet kur tau žiū pusantros adinos būti vand?- dangi jau pergyvenias tris neakmeni. S diuže j ai baisei lekaeiu su sav ninka’s kasikiu Tikėjimas neižgialbejo
nuo mirties.
delias laiko ir yra drūtas, ka? kenke protui veda žmogų in
ke ir jaja aresztavojo o sud rėk tai kaikada ant syk po ke nije kvėpavimo oru,
galva, teip, jog artimiausi gy tiryn- dama visa padėjimą dar
pasiutibe ir ant patžudistes.
mines negalėjo josios paž nt’. bininku pakvietusi ant liudiB rmingham, Ala. — Pana nubaudė jaja ant 19 dienu letą ima ir sulenda.
— Amerika tiespanaeziai liudija, jog gyvens. Kruti žiu— Klebono Miluko para- turi 4,800 milijonierių, isz ku da lupelėms, tai iez vienos pu 8. Girtavimas iszvere veiks
Taji žveri pastate priesz sū info tris prasigarsejusius dak Velma Klin, f-.Iter, jauna, pa kalėjimą. Badai Helena tt
dria, nes kaip nusistebėjo su tarus, praktikuojarežius dis- togi ir turtinga mergyna, tapo ant savžines daugiau szelmj pijonai seimikus dare nepa riu, 1,045 givena Niw York’e ses galvukes, tai isz kitos, nes me labai bledinga ant kūno
die ir visi tieje, kur e radosi
liauja. Girdėti kelbos, kad kas — 40 tukstaneziu vaiku veidai randasi isz abieju ezaliu ir duezios ir ant iszsirietejimo
auka fanatiszkos paikystes. ežiu.
sade, kada sužeistoji varg-ze triktuose kietos anglies. Tiejei
nedelia turi susirinkimėlius vis New York’e isz štoko vietos galvos, o ne iez priezakio o tik gentkartes. Vaikai girtuokliu
jog 99 Pana Velma pribuvo in ežiosu verksmu paszauke in eu gi daktarai• pasakė,
i v
•
t „I
cnt
I n m n 107
rl. tTflTl
fill
buna neužaugais silpni, pusMenesije
Liepos
Pennsyte
nais
ant
vestuvių
iez
Evanston
tiktai
del to, kad kaip nore iez publiezkose mokiklose nesi- isz ezonu.
džia: “miliu savo vyra ir mel procentas visu anglekasiu turi
Stuobrie nuo kaklo, lig juo- galvej, idijotai, ant pikto lin
nijoi
užgyme
18,171
kudyh
vožijus
kad
ir
su
szienkartems
ir
apsirgo
ant
tifuso.
Budadžiu jin pa’eisti ant luosybes, anonija "arba
naudoja
iez
mokslo.
bekrauyiste,
ken
- — — —--------------- j
i
—
I • .•
o užtikrinu, jog panaezei dau ciia ant dusulo, rumatizmo, ma pasekėja sektos “Christian o mirė 10,139 ypatiotai savo klebcneli, o klebonėlis — Suvienitose
Valstijose meniu teip kaip reikia o nuo kis ir niekam netikia.
g au neatsitik?, nes mano vy lumbago ir sciatikos.
Sc'eccs” neprileido daktaro, priežasties karszcziu.
sau isz to nieko nepaisydamas, pagal apskaitimo traukije me ežia vėl navatnae, nes vieton
9. Girtavimas
patraukė
ras buvo girtas ir nežinojo kad
nei džimukas kregždžių lizde tu buna papilditu 10,000 žu užsibaigt dv'em kojom, užsi daug žaidulu, nelaimiu, pikta
Vienas iea
lo"!™4 „v,o pogol Hintolo tna Rėktos
mane teip sužeido.” Ar-gi tai
daktariszka pagialba yra už
Parsiduoda Lotai. sau sėdi ir gana nors ezie kas dinstu.
baigia keturioms.
daristiu, žudinstu ir patsžune p rstato ideala meilingos no, jog tirinejimas posmertinis drausta. L’gonius gydo mal Angelskos gazietos isz Poi
žin
ka
tegul
veikia.
parodo,
jog
plaucziai
i-nglekadinstu, pripildo szpitoles, kale
— Daugiausiai iez
visu
paežiui ?
Kas žin ar ne sumislis ge amerikoniezku miestu, Suvie
jimus ir namus paikszu, gėdi
sio esi visai, kaip anglis pa- da ir stebuklais, bet stebuklai villes pranesza kad arti P
Geras spasabas.
dvideezimt ezimtmetije mažai Carbone, Pa. atydarys nau riausi budu kaip kregždes džina tarp poros sutaiką ir namu
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. ,
, ,
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nieko ne norėjo dirbt, per ka
Užpuolimas per vilkus. Ne poilgam krūmai apsu- ALL NATIONS
- LAIVAKORCZ1U SKYRUS—
kantijo musu stovinę prade
P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
raganius aprokavo, jog tokie
Užkureme ugni kad iezvirti jo rodintis pulkai ruduju vilku Cor. 12-th. & Carson St., 8.8. Pittsburg, Pižmogus eu noru griebs boba,
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
vakariene, isz czerepoko, katra Akie jiu ezviete kaip žibin
dant tik turėtu ka giart, val
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
Pepe parnesze eumedžiojas ba tos.
žiūra Valstij’os Pennsylvanios, talpinasi loonose na.
gyt ir nieko ne veikt.
lose. Prastas valgis! Meia czeBuvimas musu teisingai bu muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Ne norėjo ii zpradžios Petru
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
repoko buvo biauri; atsidavi vo baisus.
ką paaukaut senai bobai, nes
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
pelke.
greieziause
ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant
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sau nakvine.
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Kaip tik katras pasircdias, tęs buna labai szaltos.
giau krito užpuoliu, to daugiau
metu ir ezesziu nedeliu.
Tada in ezonus insiremias.
Sutarėm kūrenti ugni iki ri buvo užpultuju.
O kad in puse metu jau ne
Jau tada ant lietu va'ciiu ne tui. Kūrenimas ugnies buvo
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i
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Ž
PUIKI APISAKA.
PRIIMA
pinigus
taupinimui
nuo
vieno
Dolierio
iki
didžiausių
sumų
ir
¥
kreipė
in
ugni.
Užmigom
dru
p
ak
j
augeme
paliepimo.
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ant lengvų išmokesčių.
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SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
kol reikėjo dumpt dumples ar tik mieste karezemoje gali pa si aplinkui ir užtyko mažas du Priesz nesenei vienas narsunas,
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—
atsimi

lei užsimielino?
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Paj’egos, teipgi gyd«
Nguehu, katras kursto ugnį
Vllkai iegz
j traūke9i
Tokia
padėka
girdi.
,
czionais
atejei
ir
su
manim
su
Savyaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
— Ne žinau, atsake Petru nimo o ne iszejo da puses me
it tai viena viltis na
xt
t •
Užsisenenjusias Ligas, Nervo, Rumatizma, Plauoti^
j.
l sgeibo° s Ne
galėjome
gerai• suprasti
kas, norėjau pabėgt no savo to, jau ne turėjo ne skatiko, sipažynai, tu man o asz tau
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nabegiaa
D
,
kodėl
tie
laukinei
žvėris
ne
b)
.
busiu
pagialboje,
asz
esmių
ra
Paczedžiai vyruczei gyvenkit,
Btfr.
Ulaiaaejuaias Ligas kad ir pajinanozioa nog Tėvo,
bąlberio, ba jau ilgiau ne ga isz piningu, kurios ponas pali
o
va
an
e
ei
ir
ėjo
užkaj
o
dami
visai
musu
kulku,
bijo
raižykite ant adrese
Ne girtuokliaukyt,
liu tenais iszlaikyt. Balberys ko jiam ant vieno meto ir eze gana ir daug galiu padaryt, o
kaip man užminei, jog nori Vieko stokas del Lietuviu, K- Tilekit ! T 1-t H° te'P labai uSnie8Ž SuPrat°liepe man tik barzdas skusti ir sziu nedeliu.
i.
egu nlekas me kad ne laime mums vis ma
pasilikt dideliu ponu, klausyk Apart daugybes karczemu.
muilint o kada ne turu ka veikt
■
1111 h 11111111 11.
nil I Į Į.n.,1, Į mine
nezauja
pakol
ne
duosiu žen einasi
manias vysame o tavo noras isz
Tu turime invales,
jojo pati varo mane in kuk
Ponas Petruko buvo raga' eipildins.
p .
,
,
.
Paveikslas
kartas
mus
da'
UNION NATIONAL BANK
Tai in tamsybia kėlės,
ne, idant supeziau kūdiki eu
-oje valandoje menubs aP- bar apsiaubinejo, buvo tikrai !
nium, nes no laiko kaip prade1
Petrukas isz džiaugsmo ne Bet jau pradeda susiprast,
MAHANOY CITY, PA.
koja o eu rankomis skuetau
szete ir mes gavome pamati raganiszka9i ba vilkai begioda !! CAPITOL STOCK $12.5,000.
SURPLUS IE PROFITS $300,000.
jo prieezintis prieszais “Pliko’ žinojo ka ant to vysko atsakit,
Jau ir blaivybių pradeda tidzina tamsiu vilkiszku pa- mi ap.-e ni ne driso pnsiar ;
bulves ir kitokee daržoves.
Suv. V alsi. Randas turi musu banke sudėtu piningu.
Kalno”, susitarė visos raganos1 nes prižadėjo bobai vyska isz
atsirast,
— Tai kur tu nori dabar
vesiu iszeinancuu isz krumu tinti. įj ia buyo del mus i ;
ant jo, tiek jiam insipiko ir pildit, norints ne žinojo ant
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
Tiktai suvis mažai,
ejt ? paklausė nepažinetamas
alpu
žibėjo kaip inkaitusioe kaip drutviete.
’
prie juau pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
pradėjo jiam kenkt, jog atėmė! ko, nes toji liepe jiam dabar
Petruko.
Tiek to, ir tai bus gerai.
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jas
jiam kone puse valdžios.
atsitolint ir už tryju dienu ve
.
. .... ... .
Netikėtinai apsiejime žvėrių i
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
— Nežinau,—atsake Petru
*
*
*
Per tai radosi po užkeiki la atejt taja ptezia adyna.
inn 1
'į07.1 .°1’ n"e: pamatėme permaina. Jiu szuo
kas, — bijau mano tėvo, už tai
; HARRISON BALL, Preridentaa.
9-ad. ryte lig 3 popiet
joas arklius, kurie tame lai , . ,
. h
,
mui ir jau ne galėjo tiek ragaPo trijų dienu Petrukas ve
F. J. NOONAN, Vice-Prezidertaa.
Su balomis 9 lig 12-ad.
pas jin ne ejeiu
Vieni tėvai, turi mergyna, kisteletinai atsistojo. Susi- Iel dareel smagesni, nevet lau
• W. H. KOHLER, Kasieriua
naut kaip priesz tai. —Po teisi la stojo priesz boba, kuri teip
— Nieko ne moki ir niekur
Kurie prikalbino už žentą spde szionais vienas prie ki-1 kinis staugimas buvo trumpes
bei norėjo jin no tojo užkeiki in jin atsilepe:
tatsukdami
galvas
in
vidurį
ni9
‘
Pradėjo
mus
apsukineti
*
ne nori ejtie mokintis, tai ka
viana vaikyna,
mo atvalnyt, nes ant labai sun
Klausyk vaike, busi po
ratu,, tukstarezei židabar pradėsi?
Nes pirmiausia iezvylojo palare rata atsuktais pasturkiu iszligu, kuriu raganius ne nu ir tai dideliu ponu, pasi
...ISTORIJE SZVENTA...
baneziu akiu sukinosi apie
gĖs in re prieteliu.
— Asz nieko ne noriu veikt,
nuo jojo piningu,
norėjo pryimt, tikėdamasis liksi juom per pagialba mote
mus
eu
padūkusiu
greitumu
likai pradėjo sukti aplink
prie nieko ne turiu akvata, —
Kelis szimtus doleriu.
T-.Li
ozetoniszka
pats isz to iszsisukt. i
tava rata. isz praiUioc toli
ries, nes puikiause motere ko
atsake isz szirdies Petrukas ne
Kada visi in darba iszejo,
Noo Sat.eriiuv P.,aQ]eI
Kri.lau. Vi.zp.tii ulgimitcw lyg
Salio.
pjui kas kartas artin. Ant|ez°ki: Tie žiburelei apjakino
lezligos visu raganių buvo kios tu da neregejei, o tai vis
pažinstamui.
Tevelei ir dukrele nežine in
PARASZE
tokis: idant raganius eu viena ką suredys galibe Pliko Kai
g« visi kartu szoko pirmin. ir apmomno mus.
— Ha, jago teip, tai asz ta
kur iezgarmejo,
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
Vienlaikei jiu pasiutiszkas
labai
bajsia
ragana
apsipaBgerai likosi pavieeziti no
no.
Nes
turėsi
apsisukt
greitai
via pryimsiu pas save ant tar
Daigtus ant dypo nugabeno,
staugimas
pereitinejo
i
a
koke
;
cziuotu;
o
kad
ant
to
nesuti

SU 50iPAVEIKSLELU.
m arkliu.
ba toji laime kuri ketina tave
nystes, pas mane nieko ne
Ir paslapta sau iszvažiavo.
tai
stebėtinas
melodijas
migdi
ko:
bobos
ėmėsi
isz
kitos
baczįme
laike
kada
vilkai
me
patikt, nory tavo ponas paymt
vejksi, tiktai giarsi ir valginsi
Tuezcze stuba paliko,
tepirmin, arklei m stebėtina 110 mū8 Buvo tai »imaiszimus
no tavias, tas zdraica, kuri yra
idant tiktai butumej del ma kos jam dagrist.
Be
to: ir dvi loves liko,
-Nelaimingas raganius ne ga priverstas tik mane milet ir
vibe rodos paimti viena mis galvos.
nias viernas.
Bet ii z vežt negalėjo,
Netrukus rodėsi mun8) įad
— Busiu viernas, idant tik Įėjo sau duotie rodos ir privers tik su manim apsypseziuot.- Ir da vieno vyro piningus lepire: užpultiejei buvo nutas
buvo
pasiraezit
locnn
savo
mi
ant
10
mastu
adgal,
isz
U
as
judėjimas, trauke «u8u
Petrukas no baimes truputi at
tai ne eubeziau vajku ir bul
turėjo;
krauju
ant
sekaneziu
punktu:
l'dami
gailinga
staugimą
pa
savim,
in koki ne pabaigta pj^
kvepo o boba toliaus pradėjo; Tasai pasivijo ant dipo kito,
vių ne skuseziau ir nieko ne
“Jago raganius ne nori prisniauti lu -oitojimo (-.olimftl liszka szoki, kad
— Tas ponas tavo, o mano
veikeziau, — tarė Petrukas su
tot ant raganių iszligu, ant zdrajca, meta ir szeezes nedė Atėmė savo piningus ne c in bo pasakiti kad tai buvo pa mumis
džiaugsmu.
to nepaliko.
ūkimas in pagelba.
mai ir' tįsos uSnl8_
— Na, tai gerai,— tarė ne- apsipaeziavymo su viena isz lias pastanavyo jeszkot tosios
.arlejus
iszaiszkino
mums
- Užmerkite akis! - suriko
O
ka,
turint
dukrele,
tai
la

pažinstamas,— ejkie su manim juju seserų, norints jau turėjo laimes, nes asz, asz jam užbeg
h tas staugimas tikrai ira su perkumszku balsu Barlejo.
bai
gerai,
ezeszeedeszimts
ir
dovinis
me

siu su savo užkeikimu, nedasi—ir ezokdamas, ėjo paskui sa
Pripratome būti jam paktus ir pasilieka prie czietos pa- lauks to ko jeszko! nes atejs Ba vis atsiranda kvaili vyrai kimu
vo nauja poną.
?uomUkart tuojaue pamate lusneis ta nakti ir stebėtinas
Juosius
prigaudineje,
nistos, o kad turi kanecz ture- laikas kada da puls priesz ma
(dideli pulką vilku iszei- raganavimas apstojo’
Sudėta procia atymineje,
tie vyra per tai raganius turi ne ant kojų ir praezis mano
Vllkal ™ eūklnosl Kbe . Pera
Ant galo miesto, senam na isz savo szaliee rūpintis idant meiles ir mano szirdi!- ateydu Mat, reike tureziu pasirodyt, nti isz krumu,
jisai jaja ižduotu už vyro ir ta sus da kelis kartus ragana, ve
me, gyveno ponas Petruko.
Su piningais mergyna pri - Szaut! — užkamandiera tojimo, su ugninėm akimi, at
musu vadoves.
kreiptom in mus.
Tame name apricz jo, nieko ji del josios pasirūpint, o ta la pradėjo;
monyt.
Bet katram pradėjo svaigti
daugiau nesirado, navatni na da Plikas Kalnas isz užkeiki .— Klausyk vaike toliaus
Brolau, czion mergynos ne Karabinai mus užgriovė, po
U,
TVANAS.
tmam szuviui tuojaus buvo galva, tuojaus užmerkė akie ir
minei rakandai radosi visur o mo jin atluosuoe”.
tu esi laimingas, ryto ateik pas
prigaus!,
--tas. Vilkams ne labai tas ne laime prasidedavoPastanavijo per tai raganius pas mane, ryto keliausi toli o
ant krėslu ir szepose radosi vi
Kvaila vargei rasi,
HO.Puslapiu.
Nusiuntimo kasztus
J^JahaDOy
sokios kningos, iszmetintos be pajeezkot koki tingini ir isz keliausi puikioje karietoje eu
Visos geros, visos meilos, itiko, daugelis jau gulėjo, o Bet rite, žvėris matidami
netycziu surado, Petrukas bu tarnais, o dabar ejkie ir pasi Kol nuo kvailio neiszvilios. ti iezbegiojo. Balsas jiu etau kad jiu etengimai nieko gero
w. D. Boczko*rjJJ“V0’
—
jokio paredko.
;
in kelione.
— Žiūrėk, — tarė ponas in vo jaunas ir patogae vyrukas, rengk
Szendien vieko netalpysiu, mu kas kartas buvo ilgesnis ne atneeza, tuojaus prapuolė
krūmuose.
Petruką, —visas tavo darbas, prie nieko ne turėjo noro ir
(Tolaus bus).
Kitu kartu pasakysiu.
r gailesnis.
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KUR BUNA

Mano vyras
Jonas Pakntinskas
apie du m. kaip isz lietuvo? pirmiau
gyveno Elco, Pa, isz ten iszvaževo
in Massachusetts valstija o dabar
nežinau kur jis pats ar kas kitas
Tarp važnieziu
praszau duot ž.ine ant adreso (gg -o;)
— Oj Motiejėli, turiu pa
Anna Pakutinskiene
ežia kuri no rito lig vakaro Box 53
Elco, Pa.

Viena karta karalius, griž
damas isz medžiokles, rado
pake’ej gananti avie maža
piemeneli. Vaikas, pamatęs
prisiartinanti karalių, nusiė
mė kepure ir atsiklaupė szanuolatos tarszka ir tarszka!
le kelio. Karalius tuo buvo
Duokle rodą kaip ijaje apmal
Pajieszkau atsakanezio kriauoziaus
labai patenkintas ir, prijojėskuris galėtu dirbti kelnes ir veskas
ezinti?
artyn, pauklauee piemenelio:
— Ugi uždekie gumines užmokestis geras darbas 5 ir vieta
— Ar tu pažisti mane?
rinkias aplinkui, tai ne tarsz- ant visados, vieta smagi del gyveni— Taip, szvieeusis kara
mo.
(gg’ oi)
kes.
Jos, Kemeza
liau, - atsake vaikas, -viena
K Vandergrift Pa.
karta buvau eu savo ded.
Atmaina
mieste ir maeziau kaip jus
— Ne senei buvai kurtinis, Mano sesuva Jieva Uliokiute po
grižote iezkilmingai laimėj*
o dabar ubagauji kaip nere vyru Medelinckiene, paeina isz Su
kara.
valkų gub., Mariampoles pav , pernai
gis.
— Ar tu tari tėvus? — an
— Maloninga panaite, juk gyveno Najorke o dabar nežinau kur
tru kartu paklausė piemenelio
praszau atsiszaukt ant adreso. ( (jg oą)
reikia del žmonių parodit ko
karalius.
Miss M. Ulickiute,
kia atmaina....
Box 278,
Coal Centre Pa.
— Tėvai mano iszmire ir
dabar bunu už augintini pas
Susikalbėjo.
Mano draugai Jonas Rengewiozius
savo dede, — atsake piemeįeina ir knygyną senute ir ir Karalius Armona, abudu paeina
nelis.
isz Kauno gub , Szauliu pav., pirmiau
s iko ir pardavėja:
Musu kraeztuose, tame ir
— Ar nespaudžia tavęs
— Asz noriu savo anukui gyveno Pittsburg, Pa. o dabar neži
musu tevinej, kaip pertikrina vargas dabar netekus tėvu? —
dovanu
nupirkti knygute, nau kur, turiu svarbu reikalą, jie
nedideluose miestuose surink vėl paklausė karalius.
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt
praszau
duoti
kokia nors jam ant adreso.
tos žinios (ant kaimu nieks
— Ne, — atsake vaikas, —
tinkama.
neveda sveikatos statistikos), dede mane myli, avie geros
P. Samialis,
— O koks tai vaikas? — 2719 Croton Ave. Cleveland Ohio.
didžiausis nuoszimtis žmonių ir nieko daugiau netrūksta.
paklausė pardavėjas.
mirszta paskutiniuose rudens,
— Ar
norėtum eiti pas
Asz Ona Pakutinskiene pribuvau
— Mėlynakis,
baltaplau
žiemos ir pradiniuose pavasa mane tarnauti? — paklausė
kis, labai gražus berniukas, — isz Lietuvos pajieszkot savo vyro
rio menesiuose, vasaros-gi lai karalius.
Jono Pakutinskio du metai adgal gy
atszove senute.
ke mirszta daug mažiau žmo
— Mielu
noru, — atsake
Kapitonas Franciszkus Inch, kuris valde sudegusiu laivu
veno Elco Pa. isz ten iszvaževo in
nių; pietiniuos-gi krasztuose vaikas, - tik nežinau, ar de Volturna, vela aplaikya kita laiva, norints me ines tiesos už
Massachusetts Steita o dabar neži
Katinas ir žvirblis.
ira atbulai: antai I-izpanijoj de sutikę.
nau kur jis pats ar kas kitas praszau
draudže ydant kapitonas, kuris patrotino viena laiva daugiau
Karta žvirblis atlėkei in vie duot žine ant adreso.
ž'emos menesiuose mirszta
— Rytoi bukite abudu eu neaplaikitu dinsta kapitono ant kito.
Mrs. Anr.a Pakutinskiene.
no ūkininko miežiena ramiai
daug mažiau žmonių negu va dede pas mane mieste.
Box 53,
Elco, Pa.
rankiojo
grūdelius.
Nelaime
at
sara. Pas mus ant didesnio
Auksiniai
piningai
ant
Tai pasakęs karalius nujo
nesze ežia katina; jie iezpasalu
nuoezimezio mireziu atsiliepia jo namon.
svieto.
pritykino prie žvirblio m paga Juozas Pangonis paeina isz Suval
niekesnes ekonomiezkos eanliPiemenelis, parginęs vaka
kų gub., Eejnu pav., Szventažerio
gos žiemos laike negu vasara; re namon avie, vieką apsa
Ant viso svieto ira auks:- vės jin už apykakles, neszeei in gmino, Tėisyniku kaimo, girdėjau
Visados asz budrus
kiekvienas juk žino, kad prie kė savo dedei. ». Dede, nenoniu pin’ng i už $4906700,000. szali suėsti. Bet žvirblis prabi gyvena ten kur apie Mahanoju jis
Visados asz linksmas,
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt
stokos darbo ne vienam tan redamas prieszinties karaliaus
Isz tu piningu, imant atskiras lo:
R ipesczius ir vargus
ant
adreso,
—
Ne
vienas
ponas
puskiai atsieina ir bado pakęsti, o valdžiai, atidavė savo augin
Tokis mano paskirymas. vieszpatistes, daugiausiai tu
M. Zalionis,
rycziu nelaiko neprausee bur
badas ne tik apeilpnina kuna, tini pas ji tarnauti.
ri
Amerika,
nes
už
$1,200,000,
Siunczia man kas diena
Box 32.
Sagamore, Pa.
nos.
kad platina ir visokias ligas:
000; po Amerikai daugiausiai
Iszpradži Petrukas (taip
Asz ju neatboja,
Sugėdintas katinas pasideda
no bado užgema epecialiezkos buvo piemenelis vardu) gavo
auksiniu piningu turi Praneuzi
Mano giminaite Magdalena BerJuo labjaus vargina
žvirbli ant žemes ir pradeda kiute paeina isz Suvalkų gub., Stabado sziltinee; iszbadejee tan vieta prie karaliszkos vir
je,
nes
už
$810,000,000
ant
tre
Tuo daugiaus dainuoju.
kiau inpuola in visokias ligas, tuves ir turėjo sunkiai dirb
ežios vietos stovi Anglija eu prausti koja savo burna. Žvir rapoles pav., Balbieriszkio gmino,
Nusiszipso laime
bliui to ir tereikejo, nes pasi naujos utos kaimo, praszau atsiszaukt
jeib ilgai bado apsilpnintae ne ti, bet jis, to nepaisydamas, vis
Tad linksmas eau ezoku, kolionijoms, ji turi auksiniu
jutes liuoiu purpt ir nulėkė ant adreso,
gali pasiprieszinti. Ir papras ka kantriai nukezdavo ir liuopiningu
už
$76
900,000,
MasIszsisziepe nelaime
W. Chesna.
Katinas labai perpyko ir pr'.ža
tos ligos per visus metus neil su laiku mokinosi skaityti ir
Gynuosiu kaip moku. kolija už $724,300,000, Vokie
Box 9G.
Glen Carbon, Ill.
dėjo
nuo
szio
laiko
visada
pir

giai smarkiai siavezia: eziltines raszyti. Karaliui labai pati
tija $721,300, 000, Austrija gi
Rinku neapleidžiu
Lietuvoj smarkiausiai siauczia ko Petruko darbsztumas ir pa
tik už $230,000,000. Amerika miau pusrycziue atlaikyk, o Mano draugas Juozas Strunas perNusimint nenoriu,
pavasariais ir tasik no ju dau linkimas in mokslą, todėl jie
todėl
turi daugiausiai auksiniu paskui jau t'k nusiprarsti. eituos metuos iszvaževo isz Foxcroft,
Su nelabu ermiu
giausiai žmonių mirszta: no vaikeli paliuosavo nuo darbo
piningu,
bet paskirseziue tuos Taip jis ir po sziai dienai daro Me. meldžiu atsiszaukt ant adreso.
Asz nardai kovoju.
džiovos daugiausiai mirszta ir leido in mokykla. Antgalo,
J. Edison
piningas
ant giventoju skaitŽinau kokiu ginklu,
%Roy Lumber Co.
žmonių gruodžio ir lapkriezio kada Petruką^ pabaigė augsz
liaus,
pasirodo,
kad
ne
ji
beF
Varga ingaleti.... I
Brownville Jet. Me
menesiuose cholera smarkiaue tue mokslus, tai ingijo tokia
Prancūzija užima pirmutinia
Tad su noru dirbu,
s:auczia vasaros laike negu karaliaus meile ir pasitikėjimą,
vieta.
Prancūzijoj
ant
kiekvie
AKIVOS ŽINUTES Mano szvogeris Vladas Wieozkis
Kad jin nugazdinti.
žiema.
no giventojaus iszpuola po 21
kad karalius ji uždėjo miniepaeina iez Suvalku gub., Sejnu pav.,
Nes tinginis vargas
dol., Suvienitose Valstijose
* Ch'cago miestiszka knyga Kudrenu gmino, Liszkievos para.
teriu. Dabar musu Petrukas,
Darbo labai bijos,
Jeigu priimti normaliezka
Gudeliu kaimo girdėjau likosi užpasiekęs tokia augszta vieta,
Tuojaus szalin traukias, po 16 dol Vokietijoj po $12.- kuriuoje suraezyti visi gyven musztas per stritkari. 3 m. apie jin
vidutini mireziu skaitliu už
82. Maskolijoj po $5 64 Aus tojei turi 900,000 pravardes o nieko negirdėjau,'tai szirdingai mel
galėjo, rodos, sau ramiai gyven
Nieko nelaimejas.
1000, tai antai sausio menesij
džiu kad kas danesztu apie jin ant
trijoj po $4 90. Anglijoj po svėrė 12 svaru ir 8 urc'jef.
ti bet, nelaime kiti augeztos
Tad
asz
vėl
sau
linksmas
adreso,
Szvedijoj iszpuola 1125 mir
$12
24
Jeigu
vienog
Angli

kilties ministerial pradėjo jam
Juokiuosiu isz vargo,
P. Borinas
eziu Vokietijoj 1017, o Iszpa*
Cumstock,
Anglijoi,
tūla
jos auksinius piningus paskirs
to viso pavydėti ir isz pavydu
26
E.
21
st.
Bayonne City N. J.
Nes
jokis
sunkumas
nijoj tik 953, taigi Vokietijoj
moteriszke rado milžiniszka
mo visaip jiji skunste karaliui,
Neslegia man sprando. titi ir ant jos kolioniju, tai isz
(teipjau ira ir Lietuvoj) sausio norėdami tokiu budu sumažin
puls ant glventojo tik po $2. grybą kuris turėjo 45 olius
Pajieszkau kraueziaus kad ir ne
*
»
*
menesij mirszta daugiau žmo ti karaliaus meile prie Petru
20. Anglijos kolionijose auk aplinkui.
senai pribuvias isz lietuvos tegul
Nelaimingi
žmonis
nių negu viditiniszkai, o Is ko.
atsiszauke ant adreso darbas atsakau
siniai piningai ne ligiai pasYmkite paveizdan,
* Amerike randasi 6,000,000 tis.
panijoj mažiau. Vasario mė
kiretiti;
ludijose
ant
kiekvie

Petrukas, pastojęs minisKaip reikia nuo saves
margu neiszdirbtoe dirvos.
J no. Ulinski
nesyj Szvedijoj mirszta 1133,
no giventojo iszpuola vos po
teriu, turėjo savo name viena
Nubaidinti vargs.
184 N. Wash St. Wilkes-Barre Pa.
Vokietijoj 1080, Iszpanijoj gi
* Del tuju ka dirba drėgnu
15^., Kanadoi po $3, užtai
kambarį užrakinta trimis spy
Elkitės, kaip legetes
tik 804 Kovo men. Szvedijoj
Australijoj $24 36 Australi me ir ant ukiu, yra dirbomi
nomis, in kuri nieko ne leizdaAnas darbininkas,
1107, Vokietijoj 1099, IszpaAprciszkimasjoj todėl iszpuola daugiausiai czeverikai su aluminum ’pa
vo. Tuo pasinaudodami jo prie
O kiekvienas galės.
nijoi 884 Balandžio mėnesyj:
auksiniu piningu: priesz ka- dais.
szai apskundė jin karaliui, kad
Važiavo vienas ant dviBut nuo vargo liuosas
Szvedijoj 1129, Vokietijoj 10ren Transvalius užėmė pirma
jis tam kambaryje slepias pa
* Japonijoi užaugina kas raczio ir tuojaus ant pradžios
Nes tai yr’ teisybe
15, Iszpanijoj 722 Birželio
vieta: ten buvo auksiniu pi
vogtus valstybes turtu. Žinoma
Kaip Dievas danguje,
ningu po $26,34 ant givento metas 260,000,000 buszeliu iez rito pervažiavo sena boba,
mėnesyj Szvedijoj 930, Vokiekaralius tuojau padare krata
— O, po perkūnu! Jagu
Jog
varga
tik
procia
jo,
bet per karen turtingumas ryžiu, 60,000,000 svaru arba
tijoj 949, Iszpanijoj 925. Lie
bet kaip jis dideliai nustebo,
Tansvaliaus sumažėjo.
Žmogus negaluoja.
tos ir suvirszum 25,000,000 iez rito tuojaus boba pasisuko,
pos men: Szvedijoj 849, Vo
kada, jam atrakino ta kambari,
Amerikoi esanti $1,200,000 svaru sizlku.
tai jau bus negilukis.
Vargas kaip kad liga
kietijoj 940, Ispanijoj 1163
ir jie inejes iszvydo nepapras
000 auksiniu piningu sveria
Jei
prikimbi
prie
žmogaus
(taigi daugiau negu normaliszta regini: keturios plikos sienos
2500 tonu: Jeigu juos nulieti
Kankyni nelaiminga
kai vidutiniszkai). Rugsėjo
medinis prastu lentų stalelis
in viena szmota, tai jis turė
Savo
baisuos
naguos!
men: Szvedijoj 794, Vokieti
ir tokia pat kede; ant stale
tu 15,000 kubiszku pėdu. Jei
Ne tu jin parduosi,
joj 1030,1-zpanijoj 1230. Rug
lio sudėta paprasti piemenisz
gu juos sudėti in viena eztanNe
peiliu
papjausi,
sėjo: Szvedijoj 798. Vokieti
ga, tai ji turėtu 300 pėdu il
ki drabužiai, szikezninis krepNe
nuodu
užduosi
joj 997, Iszpanijoj 1179. Spagio ir 3 pėdas diametro. Ant
ežys, kur piemuo valgi susi
Ne
kulka
nuszausi.
liu men.: Szvedijoj 881, Vo deda, ir lazda. Karalius, in tai
parvežimo to aukso reiktu
Bet veik paskandysi
5,000 arkliu; jeigu-gi neszti
kietijoj 915, Iszpanijoj 1097. žiūrėdamas, negalėjo eu prasti,
Savo prakaituose,
žmogui duoti po 50 svaru, tai
Lapkriczio men ; Szvedijoj ka tai visa reiezkia; tada jam
Tik darbu užmuszi
ant parneszimo tu piningu
1022, Vokietijoj 926, Ispani minieteris paaiezkino:
reiktu 1000,000 žmonių.
Taja
pikta
dvase.
—
Šviesusis
karaliau!
Szita
joj 1011. Gruodžio mėnesyj:
Nes kuom esti velnio
Szvedijoj
1118, Vokietijoj lazda, krepezys ir piemeniezki
Križius, vanduo szventas,
Ar Skaitei Kada Lilkraitį "LIETUVA?"
drabužiai yra tie patis, kuriais
977, Lzpanijoj 9f 2.
Tuomi
tikrai
vargui
Gal nežinai kur ją gauti?
ganydamas dėvėjau ir dabar,
Žmogiszkos prakaitės.
Kaip pertikrina renkamos kada aez ateinu pas tuos daik
“LIETUVA”
Kaip vanduo szventintas
c’vilizuotuose krasztuoee eta- tus, tai jie man primena anas
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Szetona baisu degina,
tietiszkos žinios, didesnis ar ramias ii- linksmas valandas,
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerą ir
Taip žmogaus prakaitės
svarbią žinią iš Amerikos, Europos ir
mažesnis kokiame nors menesi kuriomis asz ganiau, nes nie
kas manes tenai neskundė ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
Varga visad nužudina.
je mireziu skaitlius nėra tai niekas man nepavydėjo. Po
tui tik $2.00, pusei metą $1.00.
—
F.
W.
S
B
spaugas atsitikimas, bet jos ira to jis praeze karaliaus, kad pa
Rašyk adresu:
nuolatiniu atsitikimu, ira, tai liuosuotu jin nuo tarnybo0, ir
A. OLSZEWSKI,
gamtiszka tiesa. Rodos viena kad jis vėl galėtu eugriezti pas
3252 So. Halated SI., CHICAGO, ILL.
savo
dede,
bet
karalius
nesuti

diena gali mirti daugiau žmo
ko ir dar labiau jin pamylėjo
nių, ant galo gali but atskiri
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
metai, kuriuose skaitlius mir ^Ar matei kada-nors laikrajt^^
Baltrus
S. Yankaus
eziu gali but didesnis už nor
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
GERIAUSIAS
KONCERTINKAS
Ir
Armonikas
maliezka vidutiniszka tame
OF UNITED STATES
“DRAUGĄ“?J gausi pas mane, taipgi visokius muzik. ADVOCATE
COURTS.
mėnesyj parodita skaitliu, bet
Instrumentus ir lietuviškas knygas.
‘‘DRAUGAS*’ yra 8-nių puslapių
Geriauses ir didžiausias samas
Rašyk man Katalogo reikalaudams.kurį
didžiausio formato, vedamas ge
jeigu jau sudėsite skaitlius
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
piningo iszlaimeja provose už pa
riausią redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir vi
nors penkių metu, tai persitik
M. J. Damijonaitis,
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gelssokiu žinių iš Lietuvos, Amerikos
rinsite, kad vidutinis mireziu
812-814 w. 33rd St.. Chicago, HL žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“
gvildena svarbiausius gyvuosius
provas kurios kiti advokatai atsako ar
skaitlius atskiram menesiui iszlietuvių reikalus.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
puls teip, kaip augseziau bu
“DRAUGAS“ atsieina netans $2, pase! a. $1
Ądresa vokite:
Užsieniuose matams $3, pusei mėtį $1.60
Didele knyga api 1300 puslapn
vo pirodita. Taigi didesnis ar
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
Rašydami laiškus adresuokite
mažesnis mireziu skaitlius nėra
B. S. YANKAUS Gubernatorius Hooper isz Tennessee kuris ka
apdaryta. Kasstus nusiuntimo
DRAUGAS PUB. CO.
mes apmokame. PREKE TIK $4
spangu atsitikimu, bet tas pa
154 Nassau Street
W. D. B«citanU-Ce.
2634 W. 67th St. Chicago, III.
riauna prieszais pardavima guzutes.
New York, N.Y.
|
eina no gamtiszku sanligu.
■AHAMOT OH, PA.
Žinoma, daugiausiai žmonių
miiszta tasik, kada eiacczia
kokios nors epidemiszkos ligos,
bet ir tokios ligos, ne visada
ligiai smarkiai siauczia: vie
nose metu daliss vienos ligos
smarkiau šiai; c šia, kitose vėl
metu dalise kitos; todėl ir ant
mireziu skaitlius atsiliepia me
ta dalie. Surinktos daktaru
etatistiszkos žinios parodo, kad
ne tik metu dalie atsiliepia ant
mil ežiu skaitliaue, bet ir at
skiros dienos valandoe. Vis'
tarnaujanti ligonbucziuoee ži
no, kad daugiausiai ligoniu
mirtz'a ritmetij laike tarp 2 ir
4 valandos rito; tose valandose
dvigubai daugiau mirszta sergat ežiu negu likusiose dienos
valandose.

4NKA

Volturna.

DARBININKAS.

gtoiotu™*
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J

Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems •
žmonėms. i

J

Tie, kurie ilgą laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigą išmok?jo tiems, kurio netik neišgydė, bet dar paaršlno labiau užsendinant ligą; per ką negalėjo
• gemi dirbti; tad apturėjo dubcltavą nuostolį, — ve be naudos Išmokėtus pinigus ir nustojlmą
J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali Išgydyt.
J
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; »
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- V
po geriausio Amerikoje PH1LADELPH1JOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarą, tad ta- E
A po išgydyti trumpam laike, netrotljant dovanai pinigą Ir uždorblo; per ką apturėjo didelj A'
a dubeltavą pelnų, sveikatų, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
A
F
iŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
f
Ik
PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMl:
'
’J
GARBINGAS PHILA. M. CLINICI Siunčiu didžiausią padūknvong už greitą Išgydymą
J nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo eusllpnėjusio 1
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagclbos daug pinigų Iškaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liękarstas suvartojau, tad pasilikau į
pllual Išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phlla. M. Klinlkul ir Jus
garbingą vurdą garsinsiu terp savo tautiečių, lead išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodone J. Bernot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, kad į trumpą laiką
net 15 svarų daugiau sveriu.
Prlsiunčiu savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolomčlukas, 41 Avė, L., Salves ton,
Tex.
TEIPAT Mr Žukas, McKees
Rocks, Pa., prlslunsdamas sa
vo paveikslą, nemažiau yra dė
kingas už Išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo išgydyt.
Mr S. Kolomčlukas.
Mr Žukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wls. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
Įtartus labai gražiai (lekavoj u Phlla. M. Clinikul, už Išgelbėjimą manos i 8 gydant nuo moterišką
nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimą. Dabar esu pilnutėliai sveika iriau- į
k glau gydyties nereikalauju.
•
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kjį užtvirtina didelės daugybės išgydytą/^*’
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į KAD JAUTIESI NESVEIKAS, SSiSS J
F kreipsies, neslickarstas ISslunčla po visį Ameriką Ir kitas dalia svieto, o busit dėkingi kaip ir T
S visi, kuriuos Phlla. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
‘ B
j
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC X j
v todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurią kiti neįstengė; kad Čionai kiek* v
F vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speclališkai lieka ratas iš goriausią gvarantnotą mediką- FI
Jį mentą naujausių Išradimų, kurie pasaulyje yra Žinomi kaipo goriausi ir todėl, kad prio Phlla. *
1 M. K1 Įniko yra net keletas Profesionališkų Daktarą, terp kurią yra net Amerikos valdžios meda- A
> lią apdovanotą.
f
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profosonal. Daktarai, pirma ranka prlo Klinikoj*'
ft Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent,
Dr. WINCAS YODER, Medical Director.

f

J

B

|

H

JSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
'j
K* AD E-Ol
ESI 1NILDV1L1IYM0
NESVEIKAS MINGU,
BET N0Rtad! pastoti
sveiku ir lai- J
atsilankyk, o jeigu toli gy.

f

F vonl, tadapršyk savo Ilgą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi J?
tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dūkavoja, nes čionai Išgydo Ir
A tokias, kurią kiti negalėjo išgydyti kaip šviežios teip ir užsisenijuBlas [ligas nuo skaudijlmo:
W pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo
blogo ir nečystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėglmo, nuillpušjlmo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno Ir numylėjusio kraujo, užkrečiamų slaptą lytišką ligų. Širdies, kepenų. Inkstų, silpną plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 'a
J nu peršalimo slogų, blogą sapną, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, ba pjaustymo bo operacijos, bet su llekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nno skausmingą me- ■
nesiūlą irkltokiąligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERŲ. Reikalaujant
5 rodos nuo daktaro, visada adresuok arba atejk po šiuo adresu:
—
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THE PHILADELPHIA M. CLINIC,

PHILADELPHIA, PA.

1117 WALNUT STREET,

j

6 VALANDOS: nuo 1013 ryto lid. pop. Šventadieniai, nuo 10 Iki 3. Ūtatn. Ir PotayClotnls nuo S
6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo KlinĮko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras”.
1
Pasarga: kurio daktarui negali išgydyt, tai gali kreiptis prlo Phila. M. Cllnlco,
___ o apturės rodą.

A

S

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Aew York, N. F,

Kamilas Reade Ulicze
Telefonai: Worth 2822.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

i

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Pinigus siunozime it Kraju kuo grelczlausel
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivia visa Linija ln ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastarajame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai Ir viaas kitas rajentaDazku Paperas su
paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
— t Del vygados Taunftcziu laikome atydaryta >—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja noo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankitl mumis asablszkai ar per kinka Ir poradtikrinti
jog pas mus visus minėtos reikalas grekrrianari, temagiacMt ir
pigiausi galite atlikti.

si

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokią apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokią ligą ir kūno silpnyblą.
LIETUVIŠKA APT1EKA savo ilgą metą prityrimu išrado daugybg specljallšką gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančią ligas.
Tarpo kitą aptiekęs sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ........................ $1.00
Gyvasties Balsamas ...... ?..... 75c
Nervų Stiprintojas.......... 5Oo ir 81.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00
Nuo kosulio...................... 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50o
Skilviuos proŠko® ..................... $1.00
Pigulkos del ki
iij.................. 25o
Nuo galvos ska
imo ................25c
Nuo kojų nuosp
u .... 10c. ir 25o
. .10c
Nuo dantų gėli n.
.25c
Nuo peršalimo .
Plaukų stiprintoj
.......... 25o. ir 50c
Linimontas
___ arba
_
lelleris .... 25o
Anatharynas plovimui.................. 25c
Nuo kirmėlių.................................. 25c

Dol išvarymo soliterio.......... 83.00
Del lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo.......... 25c
Gydanti mostis......................... 50c
Antiseptiškas muilas.............. 25o
Antiseptiška mostis..................25c’
Nuo dusulio............................. 50o
Proškos dol dantų .................. 25c
Nuo kosulio dol vaikų.......... 25c
Kastorija del vaikų ... .10o. ir 25o
Nuo viduria^no......................25c
Kraujo Stiprintojas..................50c
Gumbo Lasai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................... 50o
Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c

Spooijališka tikrai lietuvišką Trejanka arba Trojos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L L, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisluntlmo Katalogo su mūsą gyduolių aprašymais.
Kreiplantlcmslems per laišk'.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangį yra jūsų sveikata, tai tbojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

^VINCAS J. DAUNORA
229 Bedford Ave.

APTIEKORIUS

Brooklyn, N. Y,

W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
......PO PRIZURA BANDOS......

o

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dąlis Svieto greioziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigius nog Ugnies.

OI/AI'FiiI/HaT Idant padariti vietos del rudenini!
wKulIVlillUl *r žeminu tavoro> tai iszparduosim
*_______ visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
vaikų tai dar turite giara proga pirkt irsuezedint pinigo

Laukti yra pavojus.

Saugokitės
Nevertu
Inkstu ligos yra per pavojingi del
Pamegdžio
žmonių atydeti.
Ona Vidikiene
jimu, teipgi
Mrs. E. Keese, 1135 E. Centre St.
Mthanoy City, Pa. sako: Per koki Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame Temykit
“International Cullegeyj of Mid
laika kentėjau n- g skaudėjimo pewifery” ir yra turėjusi puikia pra kad gautu
czuose. Neturėjau daug pajėgos ir ktika viename miesto geriausiame
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik gimdymo ligonbutyj*, priima kūdi mėt tikra
pradėjau vartot Duans Kidney Pi. kius ir savo moksliszku patarnavimu
Pain
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- palaguose apsaugoje palagininkes
nuo
visokiu ligų ir uždyka Expelleri
užilgio visiszkai man palengvino.
dueda geriausia rodą neszczioms,
Doans Kidney Pigulkcs veike kaipo žindanoziums ir ligotoms moterims
kaip szitas
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa o taipogi ir mažiems kūdikiams.
me. Keletą kartu pasakojau kaip akuszerka ONA VIDIKIENE paveikslas
Doans Kidney Pigulkos man pagel 329 Wharton St , Philadelphia, Pa.
Telefonan Lombard 2053-A.
parodo Įgr
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu
Vienatine Mokyta Diploniota
Lietuviszka Akuszerku
l’hiludelpliijoj

kad visiszkai esmių iszgydyta.
Jaigu turite skausmą peczuose,
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera
gyduole.
Ant pardavimo visuose aptiekose
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
veiai del Suv. Valstija

Ant Miestiszko Supervaizoriaus

Ant pardavimo.

Issac D. Phillips

Gerai intaisyta Piekarne
B znis gtrai einasi Teipgi na
mas 9 ruimai ir tvaitas, m'e^
te Toirington, Conn. Preke
$4000 Apie d-tug'aus dasiži
nosite pas
(i 6
L. Bogardng
80 Mrin St.
Torrington, Conn

— Ketvergo vakara atsibu
vo kriksztinos naujai užgirnu
šio sūnelio p. Jokūbo Drobnu
Kriksztu tėvai buvo p. Vite u
— Ryto 1 Lapkriczio.
Valirežius su p. W. D. Bccz 27m. SENAS hAIKllASZTIS
— Subato Visu Szvente.
kauskiene. Tegul sūnelis svei
kas auga ant džiaugsmo teve
— Nedeloje Užduszines.
ISZEINA KAS SEREDA
BROOKLYN,N. Y.
liu.
— Pranas Ryan isz Shena
“VIENYBE LIETUVNINKU”
dorio ėjo per Mihinoju ic
— Ashlando igonbut'je ran didelio formato, 12 puslapiu, talpina
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
New Yorka pekizczias, badai dasi daug ligoniu, jog daktarai nus, naujausios žinias isz visos pasau
in dvi dienas atejs in tenais.
vos gali apsidirbt. Szendien lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo
ir paozios LIETUOS savo korespon
randasi
ten 211 ptcTžentu.
— Novemberio 7-ta atsibus
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
— Jonas Benaviczius kita buvo visu pirmeiviszku organizacijų
lenktir es terp A. Letkaus o
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Juozo Lauka:czio isz New dos gyvendamas czionais c Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
dabar isz Tamakves, pirko kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiPhiladelphia už $1000.
dome dideli žingeidu “Jubilejini
— Park Place kasikloje ap- karezema nuo Juozo Retsigo Numeri” kuris liks tik istoriszku
už
$4
200.
Lietuviams
toji
vie
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
laike sužeidimą rankos Jnoza
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
Szapis nog 1022 E. Center St ta yra gerai žinoma, nes arti meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
Džunkszero
kaipo DOVANA.
ir Jonas Valukonis nog 533 W
— Oktoberio menesije mirė VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Pine St. teipgi likos pažeistas,
jiam nulaužė keletą szonkau- 24 ypatos o užgyme 39 kudy Metams - - - S2.00.
Pusei Metu - - ŠI.00.
lu. Daktaras Petrikas abudu kiai.
Užruhežin - - - 83.00.
—
Dr.
M.
J.
Petrikas,
lie
gydo.
tuvisžkas medicinos ir chirur JįgT' Užsiraszyti galima visada **^4
— Suvirszum 300 aplikan gijos ligonbutes specialistai Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
tu ant ukesiszku popieru but priima ligonius kaidien nog prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.
Paprasta numeri peržiureiimui
perklausytais panedeli ir utar- 10 lig 12 ad. priesz piet. nog
siunoziame dovanai, raszik toi.
2
lig
4
popiet
ir
flog
6
lig
8:30
niūkė, Die. 8 ir 9 Panedeli ie?
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
Buck
Mauntain, Auburn vaKare. Kazuno aptiekoje reikia siųst prenumerata (Money237 W. Centre 8t.
(y j) Order ar Registruotu laiszku pinigai)
Blackwood, Branch, Coal
ant vardo leidėjo azituom adresu
Dale, Cumbola, Frackville, G
Teniyklte.
rardville, Kelayres, Landing
Lokalis No. 1333 U. M. W
ville, Middleport, Mahanoj f A. isz Mahanoy City per 120-124 Grand St. Bronklvn. N.Y
City, ir McAdoo. Court Room mainė savo vieta susirinkimu
No, 2:- Mahanoy Plane, Mi isz Co-operative namo in
nersville, Silver Creek, Niw Knapps narna (vyreziui Mer
PIRMUTINIS LIETUVISZKA8
Phila., Oneida, Sheppton chants Banko) ir visi susirin
kimai
cz
’
onais
atsibus,
tode)
Oiwigsbnrg, Palo Alto Potts
4*GRABORIUS*>
lanariai apie ezita nepamirsz
ville. Court Room No. 3:- Pf kite.
(ge o,)
Carbon,
Reinerton, Shs
Jos. Hollerbach Sek
mnloah, St. Clair, Tu carora
ir Tamr qua.
Firsztines ir Sveterei.
Dabar
kada jau atėjo szal— Muso tautkeziai laba'
tas laikas reikalinga jumis mi
myli žydelus, bet kaip žyde
Laidoja Kanus Numirusia, fatiyd'
neti daigtai. Ateikite pamaty Riginus ir Vežimus del Pasivažinejim'
lei myli lietuvis pasirodo is?
Krausto Daigtus ir t. L Viską atliek* k»
ti. Sunki sveterei su kalnie- nogeriause ir puikiause. 8u virw mirei
sekar ežio atsitikimo. Ana die
reikalais kreipkitės pas jin c bvrih vi'* '
riais po $1,50 lig $6 pas Gru- užganėdintais
na atėjo Lietuvis pas tūla žy
beri 34 E. Centre St.
y
520 W.Csatri lt .
deli pirkti žiedą, žydeFs inkalbejo ‘ fain” žiedą už kuri gana
brangei užmokėjo. Lietuvis
jausdamasis apgautu atneszt
žiedą adgal bet žydas užsigy
ne kad pas jin ne pirko ir tiek
užmokėjo. Iszvadynes Lietuvi
nuo gojų, hi zeiu ir kitokiu
iszmete laukan. Kam-gi da
už savo pininga turyte būti
paniekintais.

Žinios Vietines.

VIENYBE LIETUVNINKU

JJ.PAUKS2TIS&G0.

W. TRASKAUCKAS

SKAITYKITE

— Ponas Sabas iszkeliavo
ant keliu dienu in New Yorka.
— Nekurie skundžesi ant
Schuylkill Eletr'ck kompani
jos buk nuo laiko indejimo
ziegoriu turi brangiau už elek
triką mokėt. Jago nereikalin
gai nedeginsyt tai ir nemokesyt daugiau. O velei, jago kas
pasiraszo ant kontrakto tai
gauna daug pigiau elek rika.
— Agentas R Rutkauckas
iszmokejo $243.45 del naszlee
Onos Augunienes kaipo ‘-Insziurance” po josios vyrui. Nabaizninkas tik trumpa laika
adgalios iszeme “In^ziurance”
ir tik keletą doleriu buvo inmokejas.
— Rytoj (Subatoj) pirma
Novemberio 1913, bus pasku
tine diena mokėti randa už
vandeni idant gauti procentą
Per paliepima Mahanoy City
Watir Co. E. S. Silliman, Sup.
— Panedelio vakara bus i x
tra mitingas Gedemino Klobo,
Bcczkaucku saleje. Visi sąna
riai privalo pribūti.

Philadelphijos Moterims.

Demokratu Partijos

PROF. OWEN, M.D.
Tiems, kurie nori pribut ypatiszkai, ofisas adarasyra kožna
diena, n uo 10 iki 5 vai. vakare. Utarnikais ir petnieziais nuo 10
ritmeti i ki 8 vai. vakaro, o Nedelicmis ir szventais dienais nuo 10

ritmeti iki 1 vai. po pieta.

RUSSIAN-AMERICAN' LINIJA

Laivai plauke tietog tanie Rosijos ir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
RurhIb, 10,000 tono. Kursk, 13,600 tono.
Ciar, 13,000 tona.
In Rotterdama in 0 dienas be perncdlmo.
11 dienu be peraedlmo In Llbara.
IN ROTTERDAM - IN LlBAVA
S31.00 Trecxlos KIbroh 833.00
845.00 Antros Klaaos 850.00
805.00 Pirmos Klasos 876.00
Laivai iflzelna kaa antra Subata,aple danflauš informacijos kreipkitės pas
.E.Johnson,GeneralF.Agt. 2. Broadway
New York, N.Y. arba t.as vietinius agentus.
Russian American Line—Pler 31st. Street

Mike Gavula
Demokratu Partijos

D. .M Graliam Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
J. Ilornsby.
L. Eckert.
W. J. AI i les.

Lietuviszkaa Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linija" in ir sz Lietuvos. Siunczia
Piningus in v sae dalis svieto, greitai,
Ant Burgiso - Balsuokite už
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar p czinstamus tai ra
Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Balsuokite už...
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Ant School Direktoriaus
Demokratas.
Praszo juso balso Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

MERCHANTS BANKING TRUST CO

Dr. David A. Holland

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
DR. J. VV. ZIGMANTĄ
(LIETL’VISZKAS D A KT A KAS)

185 South Washington Street.
Wilkes-Barre, Pa.
Rpeclallszkal Gydo Visokias Lygas.
Vyru - Moterių —Vuiku.
Pabaigta Mokslą Medlc-o-Chlrurglcal
Kolegija Philadelphia, Pa.

Dr. Alex. O’Malley

PRIIMA LIGONIUS...

PEC1AL1STAN

Suvirs? per 33 Metu

I9I3

asz pasekmingai gydžiau visokia

8 LIG’10 AI). I’RII^Z PI ET.
2 LIG 4 POPIET.
0 LIG 8 VAKARE.

Vyru, Moterių ir Vaiku

Tikra Ruptura, Vandenini
Ruptura ir Netikra Ruptura.
Be peilo ir be skausmingu arba
pavojingu Operacijų. Asz per
paskutinius metus iszgydžiau
szimtus ligoniu(jusu apielinkeje
pas kuriuos galit pasiklauste
apie mano gydymą; niekas su
manim nesusilygina szitoje
gydymo szakoje.
Iszgydyti
ligoniai geriausias liudymas.
ISZGYDYTAS

“Asz ingavau Ruptura nuo kėlimo
sunkiu daiktu. Lankiau invairius
gydytojus, kurie sake mano liga esant
neiszgydoma. Jokie diržai negelbėjo
pakol nuėjau pas Dr. O’Malley.
Asz dabar sveikas, neturiu jokiu
skaudėjimu, jokiu iszsiveržimu, ir
mielai pasakoju kit em kencziantiems
kas mane iszgyde.
Dirbu Bravore
kasdiena ir seniai numecziau diržus,
nes man jn nereikia. ’
Tai vienas isz daugelio liudymu nuo
dėkingu iszgydytu Ligoniu.
Szimtai panasziu liudymu sudėti musu
rasztineje. Atsiunsk 2/. Marke, gausi
mano Knygute apie Ruptura su
Paveikslais, už DYKA.

Cor. Elta & Main Sta. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Moterių
Siutai ir
Kotai

Sarsiu Lietuylszku-Lenkiszku Vaisia.

Vyriu
Siutai ir
Overkotai.

Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius.
Užsimoka pirkti giara drabuži.

Musu Pecziai

Žinote kad musu Pecziai
randasi daugybe namuose Mahanojuje. Kožnas kaiminas žino apie
“MODEL KEYSTONE” Pecziu
Gerai kepa ir giažia.
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii
Visiems tie Pecziai patinka.

Malianoy City, Shenandoah,
MLCarmel,Landsford.

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowilch’io 25 Laszn Iszgydymas.

Nuo Meszlingio,
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos
Raudotosios,
Priepuolio.
G van ntuc taskad
iszgydys arba
pinigai atgal.
PREKE 25c.

n.

PIRM

PENKIŲ SUVIRSZ METU.
Tebesveikas-nebeneszioja diržu.
Johon Villinger, Supredentas
Susquehanna (Stegmaier; Bra voro
Nanticoke, Pa., sako:

A. G. GROBLEWSKI

o
’o
VJrLllIlcxIl o

RUPTURA

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Pblla. Pi.

MAHANOY CITY, PA.

John J. O’Neil

POLiTHANIA STATE

Vienintele Lietuviszka Banka po priėžirra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiau*. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virai paminėtu adresu.
Garbus Tautecziai:
\
Laikau už garbilpraneszti jums, kad
;nu tuz nesti daugiau nelocmniku nevirsziniuku,ne darbiniku
All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas'22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia me džiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po
]
tokiu adreso-

A. G. GAVĖNAS, P.H.G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
Reikuleujnme Agentu Ir duodame
gera nuohzlintL

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

! 25,000 h d
Dovanai

Ant Iszmokeszczio po 5c. Kasdien
Jums pasiusime dailu 14k. Aukso spaustas
(14k gold filled) Laikrodėlis, luojaus su Lencugeliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin ar
Waltham, gvarantavotas ant 20 metu.
Raižydamas del paiszki ima ir indek pacztos
ženkleli atsukimui.

DR. ALEX. O’MALLEY

W.Waidelis

American Watch Company
343 E. 9-th. St.,

--

New York, N.Y.

.Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Ka.tik aplaiktme nauja rudenini ir žemini tayora ir už
praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suczedinsite
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda.isz visokiu
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir uiergaicziu, j
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų ir t. t.
ihrt Hlnkr.
> S3? ’Pas mue dirba Lietuvaites.
fiPs T RHE
122 W. Center Str.
vHU UllHlU I
Mshenov City. Pp

f

Nossokoff 's Barber College

Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu,
fleftu, mandolinų, gramafonu, lietuviszka ir
visose kalbose rekordu del gramafonu ir
duilg kitokiu muzikaliszku instru nentu, I
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku
laikrodžiu, laikrodėliu, elektrikiniu k;szeniniu lempukiu, žiedu britvu ir daug kitokiu
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus kataliogus tai piisiuskite už 10c. mark u.

Bf

i gi
“ o B
u. _
» B

Naujas

Iszradimas

Apraszinia siunczia dykai

Kožnas gal išmokti būti Ba'beriam
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas

Lie'uvlszki,
Lenkiszki n
Angllszkl
KATALOGAI.

Kiekvienas Lietuvrszkas Sztominkafl
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose aut pardavimo, kad .musu
Lautieczei reikalaudami galetu^nusipirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkeje. 8ztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
,25c.
Egiutero No.l.
..50c.
Egiutero No.2......... . .........
Zmijeczoik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis...............
.25c.
25c.
Trejanka.........................
Uni inen tas vaikams....
25c.
.25c
Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Baisumas......... .
25c.’
Anty-Lakson del vaiku
.25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vsndvo nuo Akiu.......................-.,25c.
Lgniatraukis...
.26c,
Skilvio Laszai.
_____
•26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
K ruvinosios................................ 75c.
Cicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
■yd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
'’milteliai apetabdymui Galvos
skaudėjimo.............................. 10c.
• a«ai nuo Daniu......................... 10c.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų........................................... 25c.
Geležinis eudruiintojas sveikatos 50c.
V aistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.26.
Planku aĮ^augotojas.................... 50c.
Muilas dėl Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Kežas Baisumas............................ 25c.
Kinder Baisumas.......................... 25c.
Bobriaus Lasxai.......................... ,50c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.W.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus.............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavoio)................ 25c.
Pamada Plaukams........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine....... 26c,
Gyduoles nuo Riemeus....... ......... 50c.
Vengriškas Taisytojas Ubu_____ 16c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
zkkines Dulkeles......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.0(1*

BaNK

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Dr. W. Gibowltch'o 1st
MaskoIIJoH. Vienatine
Agentūra Pennsylvania

Užlaikau Culumb
! jos Grafo fonus si
}
Lietuviszkom dai1 nom, kurie iAgieda
labai garsei ir aiszI kei. Ant abieju
,
pusiu yra po visai kitokia dainelia,
1 rekordai yra padariti gana druezei
’ gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas preki uoja tik 75o.
I58 So. Washington St.
kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
Aut Kalėdų turi labai gražu posusikalbama ir susiraszoina.
pier’u gromatr ms su auksotom lite
rom ir parduodame po 10c už viena.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
START business, make money for yourself, prisiusk už 5o. pacztinia markia o
not for bosses; send postal for 20 ways to apturėsi didelipuiku kataloga kuriaindependence and begin making money at
once. Sell marketable specialties paying mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
300 per cent, $12 to $25 daily. Address Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
Reliable Distributors, Box 9, Station W. muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
Brooklyn, N. Y.
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis apDarbo Invales, — Gera Mokestis skaitiniais ir dainomis su drukuotais
Reikalaujame in 500 Ma’n’eriu, Lei bėriu, aplink konvertais, tuzinas 25o. penki
Staloriu ir t. t. Mes atrandam darba ir už $1.
Sztornikams, agentams ir
busite užganėdinti.
fiedliorems parduodu visokius ta vorus
International Bureau, abai pigei. Reikalaukitia visokio ta419 Fourth Ave. ( Skersai paczto)
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
PITTSBURGH, PA.
pas ta vorus, adresas:

Moksliszkai Istoriszka Knyga

palytinti daug isz Lietuviu praeitos
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

Praszo balto ir parėmimo.

Demokratas.
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‘APSZVIETA’

...DIREKTORIAI...

Prof. Owen yra ne tik dypkmuotas specija-

221 E. 17th ST., NEW YORK, N. Y.

S. Horkewicz
491 Wist MUiio. An.

Ant Konselmano Pirmo Vordo

gali iszsigydyti del to, idant kreipiasi pas dakta
rus, neturenezius praktikos arba pas aptiekorius,
kurie ne turi provos ant gydymo. Norint iszszaknint liga, būtinai privalo kreiptis pas daktara
specialistą, kuris ne tik turi mokslo dyploma, bet
ir iszplatita praktika.

Ne yra Plonio, kurio Prof. Owen ne galėtu visiszkai pagydy
ti nuo litiszku ir kitokiu liga- Ne yra Amerikoje daktaro kuris tu
rėtu tiek padekavoniu, už pilna iszgydyma, kaip Prof. Owen.
Todėl, jeigu esate suspausti kokia nors liga, atvirai ir su atida
apraszikite visas kanezias lietuviszkai o Prof. Owen atraszys kožnam
ka reike daryti, kad atgant pilna ir gera sveikata, už tai
busite jiam dėkingi ant visados, nes jis ka padarys, kaipo profeesorius ne padarys to paprastas daktaras.
Raszidami laiszkus,
malonėkite adresuot teip:

NORKEVICZIAUS NO.L
’Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyle dabar
prieei laika, duokite savo
orderi o bus joms pristatyta

Dekite piningus in Merchants Banking Trust
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigelbes laike reikalo. Musu depositorei yra musu
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.
Busime jumis dėkingi už padėjimą savo
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius in muso
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu
mumis dasekti milijoną dolerini skaitlį.
Mokame procentą ant padėtu piningu ir
iszmokiname jus kaip ęzėdint piningus.
Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta
juso piningams.

W. D. Boczkowski

Prof. Owen sako: kad žmonis kenezia ir ne

Pasiliptas Vyriszkas ir Moteriszkas Ligas.

Darykite Prietelius su Savo
Piningais

Ant Konselmano Pirmo Vordo

TIKRAS SZALTINIS SVEIKATOS.

listas, bet ir turintis 34 metine didele praktika,
kuria dasiekie privatiszkam gydyme ir Londono
Szpitolije: “The Great Hospital of London.” Už
tai jis pažista gerai kaip ilga teip ir organizma
PROF. OWEN
žmogaus ant tiek, kad del jo ne be yra liga, kū
riuos jis ne galėtu pilnai iszgydyt, todėl ne dovanai žmonis vadina
jo mokslą ir iszmanima ‘Szaltiniu Sveikatos.’
jis gvarantuoja ir praszalina ant visados ligas paprastas
ir chronjszkai užsisenejusias, kaipo kentėjimus: krutinės, plaučziu,
viduriu, inkstu, gerkles, pūsles, nerviszkas, szirdies, kosulio, slogos,
nuszalima, karszti, drugi, reumatizmą, spiovima krauju; kuila, suti
nimą kojų ir kūno, vandeninia liga; skaudejtma pecziu ir nugaros,
liszojus, spuogus, nieJus, vcczius. iszmetirrus, vengrus, slenkima
plauku, vidurinias moteriszkas ligas, džiova ir t. .t teipat ir visas.

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga.
Paketbuka su užraszu Knygute, kuris į r sius mums 10 adre?u
savo pažystamu ir marke už te. ajmokėjimui pasiuntimo kasztu
Adresuokite sziteip:

A. GR0CH0WSKI & C0.,Ccr

S,s:

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias lig*.
Plauku puolimą ir užsiauginims,
Nežali, Papuozkus, PleiskanM
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
’ Nuo Komu užtrinu tik 5o.
Mea
j turime apie puse milijono laiszku su
padekavonem’s nuo žmonių visokia
tautyscziu. Raszykite tuojau- aat
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Go.
Bdway & So. 8-tb.

Brooklyn, H.

K. J. Krauelielun Co.
LIGIAI

SU

VISAIS

Tiktlas szitos baokog
yra; kad ligiai su visais
apsieiti-seoas ar jaunas
turtingas ar biednas.
Priima paczedzius nog
vieno dolerio ir moka
antra procentą per meta
ant sudėtu piningu. Su
linksmumu patarnausi
me jumis bile kokiam
bankavam reikale.
Seniatuia' Banka

Mahanoy City, Penna.

120 Grand Street

...

Brooklyn, N.Y.

AR TURI KATALIOGĄ?
1/j A.. lietuviškų KNYGŲ nuo
■
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
prisiusk drauge su savo adresu.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti

gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klcrnetų ir 1.1
Rašant man laišku, adresuokite:

M, J. DAMIJONAITIS
INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT.

Mill 0ME» HOUSE
812-014 W. 33rd SI. CHICAGO, ILL.

IHSZALIN

SU

NUSIMINIMU!!!

GRAMAFONAS
ANT

ISZMOKESZCZIO

PO 10c. KASDIEN.
Jaigu apsieinate moke'e po 10c. kas
d'en tai išsiusime jums ant hzmokeszizio
labai dailu GRAMAFONA sikiu su 1G
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainių
valeu. polkų, marazu ir t.L kurios palis
iszrinksite. Gilinimas mrsu gramafonu
gvarantavotas kiekvienam raszyta gvarancija. Išžiosime Naujus Specialiszkus
Rekordus: Lietuviszkus Lenkiszkus, Ru
► įsukus ir Maža Rubiszkus
Raszykite
ti ojaus, reikalaudami katalogu ir pahzkinimu
indedami pacztos ženkleli.

Liberty Commercial Co.
233 East H-th. Street^

-

New York, N.T.

| Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausia L*i*n
B in Lietuva ir atgal. Teipgi danoiia
B piningus už žemiause preke Ir greitai
ra ne vienos dienos nelaikzn pas w re
svetimu piningu paskirta siantiiiiaij
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba ataiezauktie per
laiszka su minėtais relkaleh.
Su godone

Viktoras Lapin skat
601 W. Mahanoy Ave.
jgahsnoy Clty.Fa-

