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Vaikinelis ižgialbetas per 
sapna.

Bristol, Conn.—
Anglekasiai mate dvases 

j \ kasykloje.
Terre llante, Ind.— Per vi

sa diena anglekasiai kasyk lo
sią Jackson Hill No. 4, arti 
Shelborno, ne dirbo isz priežas 7 
ties, buk du anglekasiai mate 
kokias tai dvases kasyklose. 
Anglekasiai dirbo dviesia brus 
te ir staigai paregėjo prisiarti- 

kokus tai szviesus 
szeszelius vyru kurie susžuko 
spiegianeziu balsu in angleka- 
sius. Anglekasiai persigan 
dia ižbego isz kasyklų pranesz- 
dami apie taji nepaprasta atsi
tikima kitiems darbininkams, 
su taja pasekme, jog visos ka-

nanczus

•••• <

Jeigu Ben
jaminas Scott, dažiuretojas ak 
mendaužes, butu paklausias 
sapno 14 metu Jonuko Briggso 
tai sziandien butu gyvas ir svei 
kas ir nebutu sudraskytas ant 
szmoteliu per baisia ekspliozi- 
jo. Jonukas turėjo užsiėmimą 
kalvoje ir puse valandos priesz 
ekspliozije pasakė Scottui:

“Mister Scott, būkie teip ge
ras uždengkie taja dežia su di
namitu kuri stovi anam kam
pe. Asz sapiiavau vakar buk 
dinamįtas ekspliodavoj®. Dau
giau czion ne busiu jeigu jojo 
neuždengsi.” 1 s

Jaunas Briggsas pamote dar 
ba ir nuėjo namon. Scott kal
damas inkaitUsid geležia
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Vokiecziai Finlandijoj žudina miniszkas^— Aresztavojo 30,000 
civiliszku žmonių.

Telegramai isz Rosijos pranesza, buk finiszki 
darbininkai užprotestavo prieszais baisybes Finlandijoj kurias 
papildine ja Baltoji Gvardija, kuri aresztavojo 70 tukstaneziu 
žmonių isz kuriu didesne dalis yra social demokratai ku kureis 
paselgia bjauriai., Isz tojo skaitliaus randasi 30 tukstaneziai 
civiliszku žmonių. I-

Skerdyne nelaisviu atsibuvo per finiszkus kareivius su pa- 
gelba vokiecziu. Tik vienoje dienoje tiejei barbarai nužudė ir 
nukankino 150 moteres ir merginas.

Daugybia miniszku isz Szventosios Gvardijos (dažiureto- 
jos ligoniu) likos nužudytos be jokio teismo.

.............. ■■ ; ..................
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Arigliszki lekiotojai užmusze 300 vokiecziu.
London.— Angliszki lekiotojai nepaliauna bombarduot vo- 

kiszkas pozicijos kur randasi sukuopinta daugybių vaisko. Vie
nas isz vokiszku nelaisviu pripažino, buk angliszki lekiotojai 
Donai užmusze 300 yokiecziu, daug sužeido ir padare milžinisz- 
kas bledes.

OFFENSWE1 f 
from Pi non I ’< 
ToPOtNr r*
FKOM PIN6H|

NEARRHEIMSI \nuo
•gnykios sustojo dirbti taja- die- k(11.jos puo|e kibifbsztis ticsio

ha. 
isztyrineja taji atsitikima pa
lėpė sugryžt anglekasiams prie 
darbo. ,

Nepaprastas ir nežinomas 
pauksztis.

North Hastings, Čal.— A. J. 
Dwyer kasdamas szulini Mc
Gary Flats, surado gylamoje 
žemes ant 32 pėdu gylio milži- 
niszka kiauszini kuris turėjo 
19 coliu aplinkui. 1 Kada ėjo 
ant piet, padėjo taji kiauszini 
ant pi ėsk u, o kada sugryžo ra
do jame iszšiperejusi paukszti 
nežinomvte^eiBlėH. k' Pailksžtis 
sziandien svėrė 253 svarus. Vai 
džios žinunas taji paukszti ap
žiurėjo bet negali pasakyti 
prie kokios veisles paukszcziu 
tasai sutvėrimas priguli.

Visi svetimtautiszki paraszai 
ant bizniu turi būti 

x praszalinti.
Martins, Ferry, Ohio.— Mies 

tiszka rodą nutarė ana diena 
idant visi svetimtautiszki para 
szai ant bizniu Hutu praszalin- 
t. Nuo sziandien, visoki para
szai ant bizniavu vietų turi bū
ti iszmalįavoti angliszkojc kal
boje po bausme.

Padėjo ugnia po lova idant 
pabudyt savo vyra.

Brooklyn, N. Y.— Idant pri
kelti savo vyra in darba, Mrs. 
Mare Nolan uždegė kelioleka 
skuduriu po lova ant kurios jo
sios vyras miegojo tiksle grei
tesnio atsikėlimo. Už savo

Kompanijos virszininkai įn gn dinwhitu. Dinami.
tas ekspliodavo iszneszdamas 
visa dirbtuvia o su jiaja ir

Teip-gi sužeido ketu
ris kitu darbinirtku. »

Per akyvuma neteko akiu.
Kulpmont. Pa. — Norėda

mas persitikrint kas randasi di 
namitiniam patrone, Antanas 
Svirskis paemias akmeni pra
dėjo daužyt patroną, 
kylo ekspliozije kuri nutraukė 
Antanui ranlfa ir iszmusze 
akis. Akyvumrts tankei bran 
gei yra užmokamas.
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Nigeris nuszove Steito 
r palicijanta.

Inkerman, Pa.—
Dargis, sąnaris Steitines pali-
cįjos, kada nuėjo aresztuoti pa 
begeli nigeri isz Fayette pavie
to in Strutkersa, Ohio, nigeris 
užsidaręs namie su kitais savo 
draugais szove iii palicijanta 
užmuszdamas jin ant vietos. 
Dargis pristojo prie palicijos 
tik praeita meta.

tesnio atsikėlimo, 
darbeli likos aresztavota4 per 
ugnini marszalka.

Nolailiene turėjo dideli var
gą su savo Patriku, kuris neno 
rejo dirbti ir keltis isz ryto. Ta 
ja diena vargsze aplaistė jin 
karsztu vandeniu, bet Patrikas 
ant to netemino ir miegojo to
liau, ant galo padėjo ugni po 
lova. Patrikas greitai paszo- 
ko isz lovos o su juom ir kiti 
gyventojai namo, nes lova su
degė ir kiti rakandai.

Nepaprasta mergaite.
San-Francisco, Cal.— Dvie-

Isz prie- 
žudinstos

6 nigerei užmuszti už suokalbi 
priesz szerifa.

Huntsville, Tex.— 
žasties papildytos
poY nigerius, baltiejei teip inir- 
szo ant juoduju, jog nužudė sze 
szis nigerius kurie kerszino ant 
gyvasties vietinio szerifo ir jo
jo visos szeimynos. Vienas isz 
nigeriu iždave savo draugus. .
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Nuo Rlieims, Soissons, Compiegne, Amiens lyg 
.• Amerikonu. ! 

juoda parodo kur sziandien vokiecziai randasi.
ueja ant Angliku, Francuzu ir

AKIVOS ŽINUTES.

VALI 

•^riaJc< 
f

REVtG
■ •?'1

V IT R Y
8ARM , 

‘ »To'lZIER

- ' /

M—e—B—I * !■ IĮ ' IMI■ 10

' ■.II i • » ’> . N, : mh-hh Ii ' ‘ |.j;j|i J1 .||. II '■ . I > i, 4 4 k
* 1 i! nr Y . ,

vokiecziai užklupi-
o

: Žieminiu mariu, 
Sutrukdyta lini'je parodo sena muszio linije 

Vokiecziai daejo lyg Mamos upes.

Vokiecziai žudina Ukrainus su gazu. — Revoliucija platinasi.
London.— Vokiecziai norėdami nubaust ukrainieczius kai- 

muoczius už pasikėlimus, paleido ant keliolikos kaimu arti Kije 
vo trucinanti gaza ir tokiu budu sunaikino visus kaimus. Teip 
danesza telegramai isz Petrogrado in “Daily Express.”

Revoliucijonieriai su pagialba rusiszku apginkluotu karei
viu ir kaimuoeziu su maszinineis karabinais ir artilerije, paky- 
lo Szczigerine,’ provincijoj Kijevo, tiksle apėmimo valdžios. Bot 
szeviku valdžia meldže prisiuntimo vaisko ant apmalszinimo 
pasikeleliu. “

Vokiecziai nuginkluodami ukrainieczius Odessoje likos už
klupti per pasikelelius. Vokiecziai aresztavojo daugeli ženkly 
vesniu ypatų paimdami juosius su savim.

Kaimuocziai pasikelineje teip-gi per visa Podoliu ir kitas 
gubernijes. .

PlaukeVokiecziai paskandino amerikoniszka transportą, 
tuszczias isz Anglijos.

Washington, D. C.— Ainerikoniszkas transportas “Presi
dent Lincoln,”
tas per vokiszku submarina.

Tasai laivas likos užgriebtas per Suv. Valstijes nuo vokisz- 
kos kompanijos Hamburg American Line.

plaukantis tuszczias in Amerika, likos paskandy
True translation filed’with the Post-Master at Mahanoy City, Pa., on June 

3-rd 1918, as required by the act of October G-th 4917.
___________________________________' , I ■____________________________ _ _____________________________ _____________ ____________________

1ŠZKARES LAUKOFrancuziszkoje kariume- 
šuvirszum 20 

tukstaneziai katalikiszku ku- 
ningu kaipo kapelionai.

Ciesoriszkas kanalas Ki- 
nuosia yra 2,000 myliu ilgio ir 
ilgiausiu kanalu ant svieto.

Bananu užaugs daugiau 
ant akerio žemes ne kaip 42 
kartai bulviu arba 130 kartu 
daugiau kaip kviecziu.

*

sįa buvo naudojamas ant 
szvietiino 1826 mete.

Ant Brityszku Salų po ka 
rei bus statomi 500,000 namu 
daugiau ne kaip sziandien te
nais randasi.

Kure, Japonijoj, dirba ar
ti 2,000 moterų amunicijos fab 
rikuosia.

Nesenei ant milijonieriaus 
svodbos, buvo padirbtas milži- 
niszkas piragas kuris svėrė 300 
svaru. Viduryje radosi muzi- 
kaliszka skrynute kuri ęrajino 
svodbini marsza.

...... u—. ........į ,«k.-------
Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 

tu” ir Pasakorių.

neje tarnauja

*

K

4I <

Prancūzai sulaiko vokieczius. — Keli miesteliai atmuszti.
Baisus musziai prie Marno.

Norints vokiecziai užimineja naujus ploczius 
žemes prie Marno upes, bet būna naršei atspyriami per allijen- 
tus.

“ Paryžius.—

Badai karusinas pi rmiau- 
ap-

Terp Oiso ir Aisno lipiu Francuzai nustūmė vokieczius 
adgal prie Carlepoint.
Allijentai aplaike rezervistus ir vokiecziai likos sulaikyti.

Praeita pelu y ežia vokiecziai apgarsino, buk paėmė isz viso

Francuzai atmusze keturis miestelius

j k

35,000 kareiviu in nelaisvia, daug kariszko matorijolo teip-gi 
paimta nuo allijentu. Žinoma, vokiecziai turi palinksmyt savo 
gyventojus idant juos užganędint szick.tiek, jog turi visame pa 
sisekimus.

ii

40,000 vokiecziu Meksike 
prieszais Amerika.

True translation filed with the Post 
Master at Mahanoy City, Pa., on June 
3-td 1918, as required by the act of 
October 6-th 1917. * *

New York.— Meksike szian
dien randasi arti 40,000 vokisz 
ku rezervistu, kurie pabėgo isz 
Ameriko sukelti tenais neapy
kanta prieszais Amerika ir kad 
pakelti koki norints ergeli kad 
Amerikos patrauktu mažiausia

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir-

250,000 kareiviu prie meksiko- dingą padekavonia už Tukstan I' < • i j ♦ Tr* j • • •
niszko rtibežicttis ir tokiu budu 
susilpnyt siuntimą kareiviu in

ju metu mergaite Morta Sprin- Francija; Valdžia apie tai da
ger isz Mountain View yra isz-
mintingiausitt kudykiu kaip ro 
dos ant sveto. Toji mergaite 
gali skaityti kaipo asztuoniu 
metu mergaite.

Nesenei ant susirinkimo pro-

žinojo ir stengėsi tam ergeliui 
užbėgti.

ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkįos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
skaitymais ir paveikslais. Veli 
i.
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už-

664,104 vokiecziu randasi nelaisvėje.
Bėdinas.— Generaliszkas vokiszkas sztabas pranesza buk 

lyg Kovo 31 nelaisvėje randasi 664,104 vokiecziu. — Francijoj 
randasi 236,000; Anglijoj 119,000; Rosi jo j 157,000.
152,000 yra laikomi už pražuvusius.

>1 . .III. II .»Al. ■■■—.1 . ■■ ■ ■ »■■■ U ■ IMU...........

Slavėnai pasikėlė — degina kas tik papuola Czekijoj.
London.— Po visa Czekijc prasiplatino visokį maiszaczei. 

Chožene gyventojai negalėdami nukensti ilgiaus nedoru pasiel
gimu palicijos, uždegė kazarmes ir rotužiu kuriame sudege asz-< 
tuoni palicijantai. Kokine žmonis nutraukė austrijokiszka ve 
liava o užkabino czekiszka vėliava. Randaviszki namai likos 
sudeginti Tabore, Ohmutz ir Moravijoj. Pragoi dideli maisza
czei kuriu palicije negali apmalszyti.

Bosnijoj likos apszaukta kariszkos liesos,
szaczci. Badai sziandien Austrije randasi po tikra valdžia kai 
korio.

Likusiej

Visur kyla mai

Paryžius.—
frunto in pagialba savo draugams Francuzams jr Anglikams

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Amerikonai ant muszio frunto.
Amerikoniszki kareiviai pribuvo ant muszio

AmerikoĄai lauke su nekantrumu imti dalybas sziume didelia
me muszije. ' ’ 1 .

s Laike muszio po Cantigny, Amerikonai iszmusze konia vi
sa divirijė vokiecziu, kuri pasiliko netinkama tolimesiiuosia imi 
sziošia ir pegales dalybauti musziosia mažiausia per menesi lai
ko pakol nepripildys isz naujo savą divizijos.

Ih ' ’ ' ■ . 1 ' ' ' : ‘ i . i • . .. . ‘ , j, , ■ . T 1 . ‘ : ■

Cantigny Amerikonai isznesze in padanges 3^ vokiszkas 
duobes ir tiltus, užmuszdami daugiau per 20 vokieczius.

r ■ ■ .

Moskva apgulta.
■ ,

"t

JUOKAI.
v

ill Tikra gailestis. 1

— O, po perkūnu, deganti 
gala cigaro indejau in lupasi4

Lekajus.— Tai da didelis gi 
liukas, jog “ponas tuojaus paju
tai!...

— Magde, hej Magde o ka 
tu ten dirbi!

— U-gt Petreli verdu kosze 
liną.

— Su valgy ežia ir asz norint 
biskųtuka, tai gal bus lengviau 
numirt, t

— U-gi Petreli jiaskui bu 
mažai ant tavo szetfmenu.

Petras Dydysis Bosijoj, 
uždėjo padotka nuo kožnos 
barzdos, po viena rubli mete 
1705.

— O tu besarmati, nesigėdi 
sugryžinet kaip kiaule girtas* » •/ A.

Moskva yra apgulta, pagal daiieszimus isz jlejr- įr tai vidunakteja!London.:— ’
singfprso, Finlandijos, in Kopenhaga. Padėjimas baisus.

Vokiecziai traukia kareivius isz Rosijos.
Stockholmas.— Vokiecziai teip yra užganėdinti isz tebyrio

*

•>. .p

■ M

i"'/

padėjimo Ukraiiioi, jog nutarė isztraukti dvi treles dales vo 
kiszko vaisko kuris randasi rytiniam frante. r....................kiszko vaisko kuris randasi rytiniam fronte 
bus naudojami ant vakarinio frunto, o in rytus nusiuns 'austri

,1' 
II

Tie jei kareiviai

— Tylėk, tylėk, mano szirde 
le, niekas manes ne mate.

— Teip ne mate nes visi gir
vdi mane.

4

S

t

Strytkarije.
...... ■ -■ .................. .....

DET POTATOES FIGHT
?l tjokus.

j , i . - J- • M , _ . , , .... ........ . ...

Graikai paėmė in nelaisvia 1500 vokiszku ir bulgariszku 
kareiviu.’ , ■ • • J' ’■

Suvirszum pusantrp tujestanezio vokiszku ir 
Graikpsį 

terp kuriu randasi 33Ytfiėieriai,: datfg ginfeht it’^uni^ijos ant

J
t u

*

T '■ -1 j/,
I - 

ji 

’■! i

J I. pasažieras in kita, kuris 
jam užminė ant kojos:

^Kur.turi žiopli akys?
'II. pasjrr-^alypje.

. -r.- . : O ji 1.. 1

tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 

be juju nežino taukai p praleist
U -*■ MA- *• 1

ne užmigt pakol neperskaitau
» k* k a. •• • i «

SKiOKlriB
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They Save Vhoat.
^hgrv yon cat Potatoes *josios svėrė o ir daugiau. Asz kareiviuFOOD . 

wlvin|

i  A.n. d ej. (,' y .
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fesoriu mokslo, tasai kudykis
I j 1' 1, '• L , i .’A c 0 į * ' * ’• ; 1«per 40 minu tu skaitė, rokavo ir *

atsakini 
. riaus<

thu.

A
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savo laika, nes dabar negaliu 
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Kun. Matulaitis likos peikei 
tas isz New Pliiladelphia in 
Kaštonu o isz Kaštono kAin. 
Kasztutis prisiunstas in Saint 
Clair isz St. Clair kun. Duric- 
kas perkeltas in New Philadel- 
l>hia.

pradėjo

\

ras $3. Mete 1779 cukriaus 
svaras pabrango ant $4 arbata 
ir tiek.
kasztavo $12 svaras o arbata
$40 svaras. —
sziandion rugot ant brangeny
bes.

Mete 1789 sviestas
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Vokiecziai dabar 
dirbti nauja geležinkeli finlan- 
diszko rubežiaus in Pcczengos 
inlunkes, prie murmansko pa- 
kraszczio. Taip skelbia tele
gramai isz Archangelsko in 
laikraszti “Nasit Slova.”

Ant

Vo-

s
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'^Į

Juniaus 20 valdže szauks po 
ginklu 275 tukstanezius vyru 
ant larnystos. • Naujabrancius 
szauks isz visu valstijų.

Koksai tai lietuvis Martin 
piemniai Marius (Martusevi- 
czius) sutaisė in koki tai laik- 
raszti angliszka korespondenci 
je kad jisai buvęs Lietuvoje da 
bar, ir mates kaip vokiecziai 
lietuvius lerioja; 
pabuvęs LietuvojeVerdunv randasi katedra 

Szv. Louis kuri likos sunaikin
ta per vokiszkas kulkas, 
muro tosios katedros radosi isz 
kaltas vardas “Louis.”
kiszkos kulkos iszmusze neku- 
rias litaras isz tojo vardo kai
po L, O ir I o pasiliko tiktai Ii- ✓ 
taros U. S. Prancūzai dabar 
kalba, buk tosios litaros yra gi 
liukningos, nes reiszke “Uni
ted States 
sus.

reiszke
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nes reiszKe 
kuri suplieks pru-
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
' ...SULAIVAKORCZIU SKYRTŪM...

L’, V. OB1ECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St, > S.S. Pittsburgh, Pa.

į ■ Tai yra vienatine Ranka kuri senei žinoma Lietuviams, 
i Batika talpi nitai baVam budinke kurio verte iazneaa apie 

|į $150,000 ir vartoja azerae laike'apie milijoną dolieriu 
į ir randaai no kontrole Valstijos PennsylvanioA Už sn> 

tautiinliis Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 
• *• 11* • . Ta _ 1 . .1 _ T _ •_—. I__ ._ T I ll___

K Notai’iįialna ka nedari ja del padirbimo doviemaseziu t 
Į. ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. UŽrubė- 

pO va(|6viste gerai žjnotnąj'* 
valdiszko Notarijuszo. 
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Užmokėsi kaip iszslgydisi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laikė poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jagu vartos) EIektris7.ka Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuialgijds, P 
Sluogos, Dusulio, Bronchito, Ne 
Spazmos, Užsinuodijimo, Gaivus skaudėjimo,

rdi(ioė, užketcjlmp ir daugybos kitu Ilgu, *— 
Prisiusk už 10c. stcmpU arba sidabrini de- , 

tuojaus mes iszslusimė jumis
Jagu
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[J $150,000 ir vartoja szeroe laike apie milijoną dolieriuarioja s/xjrne laike apie n 
kontrole Valstijos Pen n sylvan i oS. Už sn

iikEC in visas dąlis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko ipCri*!'. i____ j-i
r (i ir kitokiu dokumentu reikalinga'Lietuvoje. Ulį.rubė- 

žinis skyrius randasi?
* Karoliuos Valasziuus Lolarijutszo.

7

60 DIENU ISZBANDY-
MUI DYKAI.*

Pr i Siusk tik 10c.
U t . 'i

’■’aralyžians, 
e^viszkumb,

I

I
Insbmia, Silpnumo pcczlu, Bespekes, Hemę;

'ii z ii
sfclmtuka,
GILIAUSI ELĖKTRISZKA DIRŽĄ.

Į busi* užganadintas, damokesi mums $3.85, 
kuris vertas $10.00. Nosriok jin pagal nuro- 
diitauft, 60 dienu, kada jausi visai iszgyjes 
patark savo draugams ingyti jin. • Jagu ne 
iszgysl in 60 dienu, sugražink diržą, o mes ’ 
sugražinsime pinigus, kaip tik aplaikysimc. 
Už diržą moterims

A. P. OWENS, Dept. 43—E.
152 W. ILth. St. New York, N. Y.

............................ !■■——■ .1. .... .. ................................................... <■■l^■l|■R|l^■llll■|l.ll||||^>l■l■l— ................... .................. ...

Capitol Stock $125,000.00
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jisai Martin 
3, dabar su- 

gryžes kaipo Amerikos pilietis 
adgal Amerikon, ir kaipo ma
tes visas vokięcziu bjaurybes, 
czioii aprasze daug ko aiszkiai. 
Ta visa korespondencija lenku 
ZwiQzko organas “Zgoda” sa
vo szpaltose patalpino. .

Korespondencija pilna pa- 
aiszkinimu baisiniszku kryžio
ku darbu, ir, tarpais prikaiszio 
jama lenku Dr. Szliupui tai,, 
kad jisai spyrėsi atpleszt lietu 
vius nuo lenku bei Lietuva nuo

s 
kad vokiecziam tekusi 

.žmonėmis skau-

Prancūzijoj likos užmuszta.> (]ar liepia, džiaugti
isz to, 
Lietuva su 
džiai kenezia.

Tame pat numeri j yra pa
veikslai du Žirgvaikio; vienas 
isz laiku kada Lietuva buvo 
lenku globoje, o kitas isz dabar 
tinio laiko kaip vokiecziai už- 

Sugyvenimo su Lenkija 
Žirgvaikis gražus, o dar po vo- 

globejimu Žirg-vaikis 
sunykęs, in vokieczio kaszkie- 
ta invertas; jau kardu ueužsi- 
mojes, bet tik kaip durtuve at- 
kiszes. .

Isz lenkuI szypsotis, kad jie vis 
būti ponais ant Lietuvos, 
bar-gi jie patys priklauso nuo 
malones vokięcziu, 
miaus nusilenk&ami kaizeriui 
net Legijonus sutaisė, kurie at
sidūrė ugnij priesz Italija. Dim 
nas klausymas kad patys būda 
mi svetimu prispausti, nori ki
tus spausti. Jeigu Dr. Szliu- 
>as ka veike priesz lenkus, tai 

veike ir veikia pasiremdamas 
ant faktu kad lenku prietelys- 
te del lietuviu buvo ir yra to
kia gera, 
kudykiui ir isz tikro jie lenkai 
lietuvius ilgai, ilgai skaito 
kudykius, kol pajuto kad lietu 
viai nėra joki kudykiai.

Teisybe, lenkai kreiviai in 
Dr. Szliupa 
žiuri ir ne klysta, nes Ameriko 
je jis pirmas pradėjo lietuvius

Lietuvis Juozapas Demeszkevi 
ežius, gyvenantis po No. 2727 
Penn Ave., Pittsburgh, Pa. Da 
lybavo jisai paskutiniam mu- 
szije.
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Vertas daugiau negu
galima pirkti bile kokiam sztore už $2.25. Yra tai
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Tikras Radiilmas yra medega kuri apszvieczia rodykles ir riutrtU- 
kurie iszduoda szvieša, nepaisant kajp butu tamsu,
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prisiusk 20c. stempu
ZITA laikrodėli

kitoiiiszkas laikrodėlis už kitus, už tai kad-rodo liiiktr tamsije 
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kurie iszduoda szvieša, nepaisant kajp butu tamsu 
iszsilaiko aut gyvasties lakrodelio. *
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Noreike žibint zapalkos idant pamatyt kokia valanda.
Kasikhiosia, fabrikuosią ir kitur 

naudingesni už paprastina laikrodėli.
j \.V tiWWi t '.i,

Suvirszum 50 milijonu Ingersoll hiikVoclėliu buvo parduota traukije
irba kaime-
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ritate Itadiolite laikrodėli dUtig ' j
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dima pirkti bije kokiame miestelije r 
Reikalaukite Ingersoll Radiolite — $2.25.

iurekite kad vardas Ingersoll Radiolite rastųsi ant kožno szitokio
aiL! Ji i

25 metu, ir Ingersoll gj 
liję — už ta paezia preke.
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laikrodėlio.
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BOSTON

ROBT. H. INGERSOLL & BRO.
315 Fourth Avėnue - - NewfYWk'

CHICAGO ’ SAhl FRANCISCO>
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Social demokratiszkas vadas 
Branting kalbu buk bolszevi
kai visiszkai sunaikino Kosije 
buk vokiecziai 
jaja nuo vsiko,
szevikizmas yra bjauresnis už 
buvusi carizmu.
apipleszineja Rosije lyg kaulu, 
nes žino, jog juju valdžia neuž- 
ilgio pasibaigs.

Rusai pakils ir tai neužilgio, 
o praliejimas kraujo bus dide
lis. <|l

Kas
Branting kalba, buk jeigu 

szio pas- 
vokie-

Bolszevikai

geidavimo, reik 
geidavo 

Da-

r

Tai

kiszasi Vokietijos tai
vo-

kiecziai neiszlaimes 
k utinio užklupimo, tai 
tijoj pakys revoliucije, nes kai 
zeris ne bus užganėdintas tai
kos iszlygoms tik visiszku lai
mėjimu szios kares.

Kaip velnias sulypino prusa.
Dievas sutverė žmogų, nuly- 

pindamas jin isz molio ir ink ve 
pe in ji duszia.

Velnias matydamas tai, pra
dėjo teip-gi lipyt, lipyt 
žmogus stovi be
ne nesijudino isz vietos, 
nesze savo balvona pas Viesz- 
pati Dievą su praszymu:

nulypinau

, bet 
gyvasties ir 

Nu-

jie ph-

kokia gera momka

už

< .a

reikaluos ypacz Vilniaus vys
kupijoj kur administratoriau- 
ja lenkas Michilkevicz.
tik daede tas lenkas lietuviams
kunigams, kad net 80 pasira- 
szusiu, nusiuntė Szventam Tė
vui praszyma, kad atimtu, nuo 
ju sprando toki žmogų kokiu 
esans tas administratorius.

Kad lenkai kaltina Dr. Szliu 
pa ar kitus už dar jau su jais 
lietuviu nesib’roliavima, tai ki
bą neinžiuri in save, už atply- 
szima lietuviu, juk lietuviai 
nuo lenku nieką nepaveržia, 
jie tik pradėjo daugiaus žiūrėt 
kad nuo ju lenkai nepaveržtu 
bent kaip tautos reikalus.

Jie pamalevojo lieuviu Žirgr

•— Vieszpatie, 
fctovyla, padarykie isz jojo žmo Lz tarpo lenku grebot. 
gu!

— Užrnirszai apie szirdi — 
tarė Vieszpats Dievas.

— Bet tai ketina būti pru 
sas.

Dievas truputi užsimislino, 
pripažino, jog prūsams szirdis 
nereikalinga ir inkvepe gyvas- 
te moliniam balvonui.

Todėl sziandien prusai yra 
be szirdžiai ir elgėsi panaseei.

•SURPLUS 1R PROFITS $460,000.00
MOKAME Antra Procentą ant audtn

1

1 diena Sausio Ir Liepos menesuose, nepal-* 
eant ar atncszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt relkaln 
su musu Banka, nepaisant ar mažas at 
didelis.
H. BALL, Pfes. — F. NOONAN,VIce-Fresi 

’ W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig S popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

Pinigu. Procenia pridcdam prie jusu Pinigu
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AMERIKQNlSZKA
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moksliszkai šutai
sytas idant duot geriausia

&

MAZOLA” yra padirbta per garsinga Corn Products Refining Co., iszdirbejiąi Karo

“Galite pirkti “MAZOLA” savo sztore. Parduodamas paintese, kvor
tose, puse-galono ir galono bleszinėsc

zF' i

I

M

I «■

■ tatai pridekite du szaktus sutrintu rie-
■ ’aviliu iv mitina unnlIna r»ih'lntnln

■i. r B puoduką ir puse “MAZOLA” iszpilkite

H

dvieju kiauszinu, trinius keturiu kian-

/

.į.

dideliu Amerikoniszku koniniu lauku.

f

j**

Corn Products Refining Co 
New York, N. Y.

. j į
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Pabandykite garsinga 
Aliejų del smožinimo, 

“MAZOLA” padirbtas

II

H 
4 * '.’i. r

135 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.
I

1

Ji

• •

Suczcdinsitę pinigą pirkdami di r v 
desnes bleszines.

Selling Representative:
■ ' ' !' , ■ 1 ' t

National Starch Cdi,
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Į,s?ut*u, ir pusės’ uncijos citrininio lupl- 
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“MAZOLA” yra grynas nugaliu aliejiu, M 
pasekme smožinant, kepime, teszlos, 

keksams dirbime ir prie visokiu salotini! prietaisu.
“MAZOLA” yra iszspausta isz auksinu konu augariti ant 

Rasite skoninga ir svei
ka™ iszkepti valgei su “MAZOLA” padaro daug geresnius! ir 
lengvau suvirinamus. j

“MAZOLA” kasztuoja pigiau negu sviestas ar taukai už tai kad už tenka ant ilgesnio 
laiko—galite nusunkt ir vėlai naudoti lig paskutiniam lasziui ir nesilaiko savijc kvepSnio ar
ba smoko nog vieno lig kito valgio, kad ir žuvis ar cibulius.

i c

Syrupo ir Argo Krakmoles.

1

vaiki iszjuokencziai, sukalusiu 
ir su nutriuszusia vuodega, bet 
nepamirszkim kad ir lenku bal 

czion Amerikoje to arelio sparnai nusvilia.
Reikia . mums nepainirszt 

kad Dr. Joną Szliupa lenkai 
priskaitė prie Maskolijos szni- 
piniu veikėju.

Tai lenkams pasirodė kad 
lietuviu Veikėjai tautos labui, 
lenku persekiojimu nenusigan
do ir varo darba tolinus. 5

Czion Amerikoje priesz 35 
metu nebuvo kam ka veikt 
tarp lietuviu, tai jie turėjo sti 
sigaude sau visus, bet pribu
vęs Szliupas pradėjo grebot, 
tai lenku ,ir dar Dr. Šzliiipui da 
ro visokias priekaisztis.

- Senas Kapsas.
, ' V ■" ...................... '

t

+

Lietuvius budint isz lenkiz- 
mo, tai ne Amerikoj pradėta, 
bet Lietuvoje, ta padare teip 
vadinami Auszriukai, kur bu
vo nors nedaug susitelkusiu 
mokytu vis vyru svietiszku net 
ir kunigu, o tarp tu ten buvo 
ir Szliupas, kur tolinus atvyko 
Anierikon.

Yra žmonių lenku kitaip-žiu 
rineziu in lietuvius negu karsz 
tUoliai. Isz ju tarpo viena ga-

y

Ne tik sziandien musu mote- liu partiineti — Philadelphijoj 
reles rugoje ant dideles brango> yra lenkas kuriighs GudricZ go 
n y bes, bet ir paeziule musu‘pi i- rai palitika pažystans, žmogus
mutinio prezidento Jurgio myletojbs savo tautos iV ap-
Washingtono rugojo 1776 me- szvietos, kdrta savo pamoksle 
te ant brangenybes kuri buvo 
da didesne ne .kaip sziandien. 

mėsos kasztavo 
nuo 1 lyg 2 doleriu, kornu bu- 
szelis kasztavo $25, rugiu bu- 
szelis $30, bulves $10 buszelis, 
malaso galonas $12, miltu szim 
tas svaru $5, sūrio 
sviesto svaras $3,. cukriaus sva

Tada svaras

svaras $2,

prirode, “kad lenkai visiszkai 
jtemokeja su lietuviais Jtręliau 
tis, teisybes' laikytis, todėl lie
tuviai ribo lenku prasiszali- 
ihįR 
klysta? Nez

Neįeik murins tolimos prasi
tęs, skaitoma dabar kas su leri-

7 •’ ? r

r

Ar czion tas kunigas
• * * i t '. • 4 * '"t

i

mums

T r? Or,
TTT'

L’ETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

A 
j ■

j

Didumas Knygds 4% x 6% cdl. 
205 Pusiniu — 310 Pavoiksliu 

TIKTAI 50c.
lEF’Mes užmokame nusiuntimo 
kasztiis. :: d• • M

I
I.

J FIUJ1T PIE
Dekite plona eile teszlos ant toiler-lt

kos. Apt vyrsziaus ..uždekyte ..kięk 
8traw--berlu arba maliniu nogu, po ..

ios 0,S55> l)leBJ!inos). Po tam imkite

B in kita puoduką, pridekite baltinius 
į dvieju kiauszinu, trinius keturiu kian- 
szihu, keletd lasžu almonines soso, ge 

|rai sumaiszykite isapilkite ant tolier-

I te. Po tąm tegul atausata, apipylkite 
pu sutrinta cukrum. 7 "
•si goriau, galite apipilti su Smetoną

' ' ;.Air

' I

y Bkos, indcklto paiju iii peęziu ir kėpki-
I I to. Po tąm tegul atauszta, apipylkite 

Idant raugąutu

t J
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Amerikonai smarkei atspiri- 
neja vokiecziu užklupimus. — 
Kur randasi aficierius?
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Frane tarnaite Jono Wada
vicziaus 
skubiai 
gurbeli su pirkiniais ir nubė
go augsztyn laiptais prie duriu 
kambario savo duondavio, aty
dare smarkiai duris ir prabilo 
uždususiu balsu:

t

* sugryžus nuo turgaus 
pastaczius _____

f

/ - ---------------------------- ------------------- - -..... • • ..L

trecziu kartu isz kolegijos, Jo
nas užsiraSze in laivorius ir 
per kelįoleka metu laiko nieko 
apie ji nebuvo galima išgirsti 
apart to, kad djngo^kaip ak-

i « . a . i ' 1 .U

apart to, kad dįngp.kaip ak
muo in jure inme.stas, net pasi- 

lit^iszauke pėr • • 1 t' •«
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prįesz kits kįta; ir žiūrejp k,its 
in kito nubalusi veidą:. Juo- į • . <■, u ■ • ■
zapas su pakelta iszdidziai’ gal 
va, su? piktai žiurinczipms aky- 
mis, J onas-gi su veidu liudnas- 
tim apniauktu, su aszttrom aky

Ga-

« Al * H- W

i
Juo jfe I

Jis

f

įnirus tėvams 
tarpinikyste provininko, reikg 
landumas savo dgliės isz tevisz 
kės.

Po dvylikos metu galutinai 
J onas W ada v i cz i'a sugryžo ne - 
tikėtinai namon, su keliu me
nesiu kudykiu ir jo penėtoja, 
dabartiniu tarnaite. Frane. Po 
keliu menesiu kudykis pasimi-

Nuo to laiko Jonas gyve
rto kaipo kad pustclninkas, na
muose atokiai nuo žmonių ir

1 i . . į ' * . C 'I i '• ’ \

miesto, dienas leido daugiau
siai bute ir iszeitinejo isz jo ne 
gu vakarais.

Žmones, kaip paprastai be
sirūpinanti kitu reikalais dau- rim atmetavot 
giau negu savais,, kugždėjo ir 
kalbėjo, jog Jonas Wadaviczia 
turi ka nors negero ant savo 
duszios, gal kirminą neszioja 
sanžineje, kurs graužia jo du- 
szia, todel; girdk vengia žmo
nių ir gyvenimą Varo vienuo- 
lisžka, o galutinais tapo pri-

“VienuoIXu;”
parjasu.“
Gyvenimas Juozapo Wada

vicziaus buvo visai kitoks; nie S.“ • i ’

re.

<’ I pAllty

virtuvei ;

mintas 
t <

:,'At
i

<

1 d

• M:*'
arba vėl

se ,su kartybe szirdyje
liaus JuozaptfŠ užklauso 
szurkszcziai: v

— Ir del kokio reikalo atei
ni?

— Del gelbejimo tavęs...
Juozapas truktelėjo pecziais
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Vienam moterėle pabėgo, 
Vytis žmogelis norėjo;
Bet kada apsižiūrėjo,

Kad piningai vietoje gulėjo, 
Tiktai pasiėmė su savim !e- 

kaju,
Davė visam pakaju,

Ba boba isz ratuf ratam len 
viau,

Be bobos daug spakainiau 
Jau badai,.suradus tokia boba

Tai erg

pusike i sėjimąAir norėjo atsitraukt nuo brolio 
bet Jonas sulaikė ji kalbėda
mas praszanczi ubalSU.:

— Paklausyk manes, bro
lio!... Netrukus gal ateis poli
cija, idant tave; ar mane aresz-

Vienas isz mudviejų tu- 
Artt paskuti

niu žodžiu lėtai ir aiszkiai isz- 
tartu, idant jie butu broliui su
prantami, susilaikė. Po valan
dėlei vėl pradėjo kalbėti:

— Tėvas Mateuszas nepasi- 
mire, bet neturi geros atmin
ties ir nuolat kartoja musu pra 
varde. Kad sziltine praeis kal
bės aiszkiai...

— Žinati... Nenoriu girdėt 
jo skundo ir gavau ta kas ma
ne paliuosuos! — atsake Juozą 
pas rodydamas revolveri guliu 
ti ant rasztinyczio^ stalo.

— Nori atimt sau gyvastį?! 
—- Kas-gi isz to? Ar tuoini pa
sielgimu da nedidesne neszlo- 
ve apdengsi savo žmona ir vai
kus, ar tuomi nesuterszi da la-

i garbes savo vardo? Ka-gi 
veiks pati pasilikus?...

rr"”: ..... paims jin
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Pagaliaus Jonas 
iszsiliuosavės isz glėbio brolio, 

t

ncisztares dąugiau <ne žodžio, 
matomai negalėdamas kalbėti, ,i^" i: rt
linktelėjo tik su galva ir iszejo.

IV.
menesiai laiko praėjo

nuo to broliu' atsisveikinimo. 
Paskirtoje dienoje susirinko 
name tiesdarystes tribunolas. 
Daug suėjo žmonių isz Vil
niaus klausyt provos, arba su
do iszdupto ant pažinstamo 
daugumui Jono Wadavicziaus, 
apskunsto už
ant gyvasties tėvo Mateuszo.

Prokuratorius baigė savo 
kalba sekaneziais žodžiais:

— Ar galima pamislyt net 
apie susimylejima ant piktada 

Priesz valanda apgynė
jas apskūnsto* stengėsi darodyt 
tacziaus nuteisint kiek prasi
žengėli bet kas kalta gal nutei- 
Syt priesz suda. Priežastis ko- 
k i ok pastūmėjo Joną Wadavi
czia prie tos piktadarystes da- 
rodo jo nedorybe ir ant tokio 
žmogaus jokio susimyĮėjimo 
būti nebegali. Žemiausias, nie
kiausias, bjauriausias 
mas vienatininko, kuris slepia 
savo gyvenimą, nes tas gyveni
mas yra nedoras... 
praėite Jono 
yra tamsi.' 
szia paskutine piktadaryste, 
gal tiesdaryste atmonys pikta
dariui, ir už kitas, kurias 
papildęs žudintojas...

Sudas po ilgai 
vol in tiesdarystes 
szytu nusprendimu, kuri pro
kuratorius garsiai visiems per
skaito, jog Jonas Wadaviczius 
už ])asikeisejima ant gyvasties 
tėvo Mateuszo tampa sūdo nu- 
sprenstas aht dvideszimts me
tu prie sunkiu darbu...

Jonas ramiai iszklause

i

egoiz-

jeli turėsi visada
Jau jeigu isznesza kvaraba,

O sugryžta kada, 
Gera ne bus niekada.

* * *

Isz tikro, nežinau
Ar sapnavau, 

Ar tiligrapa gavau; 
V ienas a ps i pacz i a vo,

y

1 "»
I

Patogia mergina gavo,

1

H

■f -.j

Bet ne ilgai džiaugėsi, 
Ba kvaraba isznesze.

Vyruczei turite
Gailaus 

Wadavicziaus 
Nubaudžiant už

#&
>į>.

i x 9 e

praszan .kuomi nesiskyrė nuo gyveni- 
Irz, L lt. • 1 . ___

— Praszau pono 
pono!
no... Szia praeita nakti koksai L
tai piktadaris stengėsi nužudyt Juozas elgdavos labai

Ar ponas nieko neži-

tęva Mateusza!
— Tęva Mateusza? — atkar 

tojo klnusancziu tensliu balsu h* f

nusistebėjos Jonas.
— Teip, pone!

musztas...
das ant peczju ir

gal, isz- 
jog tėvas

beveik už- 
Turi keturias žaiz- 

strenu nuo 
peilio piktadario, bet kad pei
lis vis atsimusze in kaulus tai 
žaizdos negylios ir da 
gys. Daktaras^ake, 
Mateuszas isz to nemirses. Bet
dabar neturi atminimo, klejo
ja ir isztarineja pono, ar bro
lio pravarde: Wadaviczia, Wa 
daviezia.. .nuolat kartoja.

— Ka-gi tu sakai? — suszu- 
ko Jonas nubalęs.

— Sakau, ka man sake.... 
Daugiau nieko nebežinau... O 
kas niekiausia — o gal ir tuo 

’geriau sako, kad ponas esi 
raganium ir da blogiau...

— perai jau, gerai! Paduok

mo kitu miestuose gyvenan- 
cziu žmonių. EsaįTt da vaiku, 

į gražiai 
ir priderineziai mokinosi gerai 
ir buvo paveizdingu mokinty- 
niu, o vėliaus.studentu univer- 
si
vojo provininkj^t^ir po ge-
iteto Vilniuje, kartie studijh- biau

> I I I

ram egzaminui aplaike diplo
ma. Sugryžo po tam in gimti 
nes miestą, vede turtinga pana 
kurios kraitis,f' ayba pasogas 
drauge su jo locnu im tu dalci- 
,do ingyti rėjentaliszko bjura.

Juozasrgyveno su savo žmo
na gana laimingai; susilaukė 
dvieju vaiku sunu ir dukterį. 
Bet tas laimingas gyvenimas 
nebuvo ilgas.

/

ceuoiolo Persliingo, majorai Kicsard Paddock.
likos sužeistas Franci joj. Pavoksiąs perstato majoru Pad-

Broliunas r

dock su savo szeimyną.
£-a)O

/ A . •
man ploszcziu ir lazdele, eisiu 
patsąi pažiūrėt.

Tarnaite nuėjo iszpildyt po
no paliępima, o Jonas Wada
viczia iszeme ploszteli popie- 
ru, matomai turineziu didele 
verte ir piningu isz slapto stal- 
cziuko savo rasztinyczios, pa
slėpė in apatiniu kiszeniu, prie 
menei paėmė nuo tarnaites 
ploscziu skrybėlė ir lazdele, ap 
sitaise skubiai ir iszejo isz na
mu.

iii.
, su blizgancziom', 

apraibusioms akymjs bemetan 
tis žvilgtelėjimus in visas szą- 
lis, rejentas Juozapas Wadavi
czia vaikszęziojo neramus pla- 
cziais nelygiais žingsniais po 
kambari, kurio duris su raktu 

Be
kartojo: 

tai asz... Asz... 
O! reikc 
... Bei-

Tszbalos

asz...
galėjau!..

užsirakino isz vidurio.
Vaikszcziodamas
“Asz 
galėjau...
jo, riekėjo teip būtinai
kia... prieszingam karte... blo
gai.

— Tuos paskutinius žodžius 
isztares su kokia tai energija

V >{
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i
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Jonas ir Juozas. Wadavi- 
cziait buvo broliais ir dvynais.

I. » ' f'' -i 11 '■ > ’ - 7* * ■ ’ #

ir tvirtu nusprendimu, priėjo 
prie rasztinyczios, atydare štai 
ežiuką iszsiemę revolveri... To
je valandoje suskambėjo prie 
duriu skambutis.

Juozas priėjo prie lango, aty 
dare ji su piktumu ir iszkyszo • , * ' ■' <
galva laukan, .į idant pažiūrėt

— Turi levus, 
pas save. O pravardę szian
dien lengvai perkeist galima, 
tai-gi gales vaikai mano teip 
padaryt...

— Juozai, klausyk manek, 
nekalbėk nieku, nes gali da bū
ti iszgelbetu — kalbėjo Jonas 
rimtu balsu teip, kad Juozapas 
tuoj suprato brolio mislys, pa- 
mislijes valandėlė nusiszypso- 
damaS teip, kaip žmogus nieko 
jau nesitikintis kaip tik pra- 
gaiszties ir nieko daugiau jau 
nebenorintis, tarė:

— Klausau, ka-gi man paša 
kyši?

-T

— Kaziros iszplesze tau vis
ka, ar ne?..

— Teip, viską.
— O kiek-gi tati 

idant skolas atiduoti?
— Keturis szimtus tukstan

eziu rubliu. Neturiu jau nieko

reikia

visai nieko ir gyvastis tur 
nuo manes szalin...

— Vėl niekus man kalbi! —»>

Mesk ta

eit

pertrauke Jonas.
Į desperacija, sakyk tik apie tai 

Tai-gi
9 9

Abudu buvo teip panaszus vie- kas isz lauko ateina.

menkai pažinstaneziam juodu 
atskyrti viena nuo kito,
veizint ant drapanos ju dvieju, no?
Panaszumas tas vienog buvo 
fiziszkas, bet kasi ink pabudžio 
visai buvo nepanašus viens in 
kita. , . i

Duondavis Fianes, arba Jo 
nas Wadaviczia pramintas bu
vo “karsztgalviiv?
maf, ku tik jis užmanė, ta ir pa
daryt buvo pasirengęs. Ant to Tuomi tai^W qttris atsidarė 
pravardžiavimo Jonas užsipel- 
nijo da budaina's studentu krt-

U t ■ ' ¥nas in kita, kad sunku buvo
. */ *' 1 i 14 . * 1 '*1 .*•!

Įszvydo savo btoli Joną.
— Tu ežia Jonai?

99

— Tu czia Jonąi?— ture — 
ka tas reišzki^? Bogi jau ži-

• • • J \ ’ 1, ■ ’

.. . V j

Ir su misliąiis,/ atba klausy
mu, ko brolis atlanko ji szian
dien ,ar gal dęl Įcukad jam pa
sakyt tai, ąp/e ką jiįsai žino, ar 
ryt kliūtis,; ^.’ięjpjy.ęl prie rasz-
v...^ • -- - n-- --

k ml an g i pradėjo sutyai’kmet popieras
. - 'tA<’ \ A -•

neoruO

t i n y cz ios, pab ide^ię vol vq V

ant rasztinyaziotfjsfalp.
l ' —ju ’ r,. L ' ..■• G .. ■■

* ‘k

lapas, nors buvau * tvirtu kad 
nieks mahes nemato.

Mateuszas jau miegojo, nes 
iszejo naktiniuose marszkiniuo 
se ir vos atidarė dūris...z " 1

— Ir M? •
— Pradejaė kaip pasiutęs, 

patš nematydamas jau nieko
smūgius,

f

uždavinet su peiliu
■ nepamenu kiek 

keturi ,tris, ar gal daugiau......
Fame-

, nu -
Radau

kuriu buvo

Puolė ne nesurykes 
cziau ji gulinti priemenei 
ėjau in jo kambari.

. ' 1 ■ if. I. '■ •. 1

skrynute, bet negalima man bu
vo jos atidaryti, nors ir radau
pundą raktu.. Baime privertė 
mane palikt viską ir begt.v:. 
Sugryžes namon,.sėdau prie sa 
vo rašztinyczios < ir nudavine- 
jau, buk esmiui užimtas yisisz- 
kai raszymu. Apie pirma ady- 
na nakties, atsiguliau...

— Ar tėvas Mateuszas ma 
te tave ir pažino.

f* ' ' 1

— Np, kadangi buvo tamsu. 
Nesuprantu, kaip jis galėjo ma 
ne pažint....

te tave ir pažino.

&

sriovemis pradėjo plaukt jam 
isz akiu, o tos aszaros matomai 
sumažino szirdies 
nes po valandai 
kalbėti.

— ir kodėl tu,
darai.. Delko pasiszventi l

— Asz broli' keneziu nuo 
daugel metu ir gyvenimas jau

Nieks

skausmus
vėl pradėjo

tu Jonai ta

nelinksmina visai..
apie tai nežino katras isz mud- 
vięju kaltas, geriau kad asz at- 
metavosiu ir už tave, gal ta ka- 
lejimine nelaisve padarys ir 
man paežiam daug gero.. Tu 
turi inoteri, turi vaikus; mano 
jau negyvena, o asz tik viena 
jia mylėjau ir myliu — pražu
dęs ir atminti, kuria man pali
ko kudykije savo, pražudžiau 

i viską ant szios pasaulės ir ne
turiu delko gyventi; žmones 

[man inkyrus, nemyliu ju, turiu 
idant neiszjuokinetu 

. Tu esi mylimu ir guo
vengti
manes 
d o jam u.
kol neinklampino tavęs tavo
puikybe ir
galėsi vėl būti laimingu<■ j m . Cy

y

Buvai laimingu, pa

rodai iszejo 
sale su sura

nu
sprendimo ir priėmė ji be mur
mėjimo, su visiszku pasidavi- 

Nieks vienOg nežinojomu.
kodėl teip ramiai iszklause nu- 
prendimo isz ko stebėjosi. •

• • «i, ,jei-
i nu- 

prend-hna ima visai nebūda
mas kaltu, o vien tik del pasi- 
szventimo.

Ne visi yra piktadariais, 
jkokius nekarta pripažinsta net 
tiesdaryste.

1

Bet kaip butu stebėjos 
gu žinotiJ/Jcad ta’ baisu 
si

gerai apsi- 
žiuret,

Jeigu norite paežiu turėt, 
Ba tai ne karve, m*parduosi,
Ane ant mėsos nepapjausi.

Paimi kaitimu, turi, 
Ne pa pjaut, ne pakart negali.

#

Truputi daugiau laiko turėjau 
Ir toliau nusidaviau;

Iii Szenadori atvažiavau, 
Saidvoku pamuželi slinkau.

Užėjau iii karezema, • 
Ba buvau nuilsins gana, 
Keletas Lietuviu sėdėjo, 

Terp saves linksmai kalbėjo.
Kitame ruimia moteres mi- 
, tinga turėjo,
Ba kaip malonia klegėjo, 

Apie koki ten sejma kalbėjo,
Gal delegatus iszrinkuiejo, 
Ant stalo stiklai ir butelėi

w

uz

Ai 

stovėjo,"
Ir raugyti agurkai gulėjo;

Tai mat, koŽna diena,
In karezema teip ateina. ■

1

Du džentelmonai užsimanė
* * *

i

viralo

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

apie ka noriu žinoti.
i “tęva Mateusza?

Matomai norėjo pasakyti 
pąvogiai, ’ ’

įžodžio, o Juozapas suprato ir 
atsake:

— Nieko, visai nieko 
nusiselęe atidaryt... ;

— Nenusiseke tau atidaryt 
kuferio ,tai gali džiaugtis! — 
suszuko Jonas
kyk man aiszkiai, kaip prie to 
nelabo darbo pasielgtai, ka da
riai, kada ėjai ir tt.

— Buvo tas vakar1 I1. ' III I . 1 ' A 1 ’■

jo Juozapas — puse adynos iki 
dvyliktai yakaie. Apsitaisiau 
medejiszka jekia ir kepuria, ap

I * A •

i*r ir I

kielę pas

4 4

V •

bet neisztare to

Nė

Dabar paša-

prade-

ir in kanihftri irtojo brolis Jo
nas. . Buvo js^balės kaip ir re-> įs^bglėsvkaip ir

legijos, isz kur tris kartus už ,jentas.,.,.PaŽ¥elgextemingai in
“geruly darbelius 
buvd<fe^J^alK-x-

• 4

iszdykelis broli tylihti
Isžvaryfti^ skaUsnliUgu

s, 
J

tam iszdare
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— Tai-giZlabar paklausyk 
brolau.' Duosi man tas drapa
nas, kurioms buvai apsitaisęs 
kada ėjai papildyt ta piktada
ryste, revolveri ir peili.

— Kagi tu szneki? Kam-gi 
tau?! •

Į — Idant mane aresztuotu 
. — ■ Tave!.?

dintas ir 
pas.

medejiszka jekia ir kepuria, ap 
į'siginkląvau sziuo revolveriu ir 
peilią.,.,Iszejau. užpakali- 
nems durimis, ęjau laukais net 
lyg namu Mateūsžo. Priėjės

■

(Si

i

/■

, I -

t- suszuko suju- 
nusistebejes Juoza-

— Teip, už tave! atsake
O dabar paimk szi 

ver- 
szijn tu t ukstancz i u.

Jonas. — ■ ’
1 i ■ ; < t' ” ■ y ■’ r

ploszteli^popieru, kurs yra
V *1 ' • i i 1 i ’ *tas szęszdu szijntn tukstaneziu.

Niekas nežino apie tai. Užsidir
’ : ■ i * ? .. * K, . k ■

M i:'

Szias po-
bau juos teisingu savo darbu 
svietui’ bebūdamas.
pieras sūrealizuosi traukije ke 
liu dienu ir...

Jonuk Jonai brolau! ne-
-■ L ' .■'! ■ J u A

Ils-, .I1'-

si proto ir nejieszkosi

neiszmanyste, bet 
, o vi

liuosi u kad net ir daugiau ture 
smagu

mu ir naudos kazirope, kurios 
ka tau atnesze sziandien jau 

Supranti dabar manomatai..
brolau del ko pasiszveiicziu ir i i.
dulko tpri priimt nuo manes ta 

tau gyveni
mas turi verte, man ne!.;.
i ■ 
Į”;

ipasiszventima

Juozapas kalbant broliui ver 
;ke kaip mažas vaikas, o kad ir 
'dabar nieko neatsakinejo Jo
bas pradėjo Vėl:

— Tai-gi tinki,, ar ne? . Eik 
man atrteszk. tas \ savo drapa-

• ' ’" ** ’ h, ;• " ■■'

nas. kepure, revolveri ir peili...

na.

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra u Tūkstantis Naktų ir Vie- 

Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir Skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos-už knygos, neru
pi' man, trankytis po miestą ir

" i . " N( in Y . Ih| j •J','”'

nas, kepure, revolveri ir peili
Na ka
adynos

lyg. namu Matemžo.
pidę; duriu srtiUrkiai .pradėjau’
muszt in jiatj/ su kumszczia,

, v

sząūkdamas: “Dega, dega!“
Szaltas prajeaitas apliejo mia 

iiib'Visaį-
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— 1 Jpąaij Jonai brolau! ne
reikalaują rtūo tavęs' teip mik 
žinisVkos. įpikbš !t — pertrąiike 

mates bro 
Bž mane

i* > . , y j i

/sujudintas Juozas suj
J!' B >■■■- , '■• I

j 
/i'v

1 savo„,, ,
P '• / <■'?< , "

Ne, ne, negaliu priimt. į 
r; Ir npjtylo nėgajedamūs dau
gi au kalbėti,; nes' koki tai ,sit’ 
4najKzinw sziiKliea .siausmai su- 

i' M

lio pasiszventima. 
nori atiduot

S
,1

Asz paimu ta viską...
Juozai, ne vilkink; už

gal jau busiu rankose pa-
, Tikėk man kad pirma

* 1 » . ! , ■ ' i' ' f
U,

lailęo 
licijos, 
jieszkos 
inuoli, parjasa 
szypsodamas.

Juozapas iszejo ir netrukus 
sugryžo su drapanom ir

žmogžudžio pas vie llj1 •

t

9

v In restauracija nucimpino, 
Dave zupes, ba labai valgyti 

norėjo, 
Valgė net ausis lapsėjo, 

O vyruti piningu neturėjo, 
O ka? paliemonui padavė 

Tas pas vaitu nuvede, 
Po penkinia užmokėjo,

J

nereikalingas vietas Netikėjau į.

I 

t

Ir da už župia po 15c. padėjo. 
Turbnt ta zupe gardi buvo, 
Jog teip brangei kasztavo, 
Czia da apie du pasakysiu,

Ir ne nutylėsiu:
Dvejetas pas žydą czeveri- 

kiis derejo,
Na ir be piningu pirkti norėjo, 

Ilgai labai, ilgai detejo,

Ifll

ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.” Ve*; p0 viena czeverika sau po 
linui kožnam jiaja pirkti ir skai I
tyti o turės smagumo daugiau
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.
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LIETU VISZKAS ADVOkATkė ;

pridūrė misi-
» I.

1

LIETO VISZKAS ADVOkATkė ;

Baltrus s. yank aus
AtįtbĖNEit,*'' Counsellor 

1 ft ADVOCATE OF UNITED

skvernu padėjo, 
Iszeja isz sztoro pradėjo bėgt, 

O peisuotis vyt!
Ir ka? Lakupia patupėjo,

s

Kasztus užsimokėjo, 
O czeveriku neturėjo.

Jau kad netikiu, tai netikiu 
Nuo visu kitu atlikia.

Po perkūnu, jau tokie kvailei, 
Jog ne payogt negali,

Vėlink vyruczei tokio biznio

J

4

t

II

i '! Ill 1

ADVOCATE O# UNITED

Ihklaimejr provoae už pažeidimu Kasi-
’ gink- ’STATES COURTS.

lais, ir atidavė vislab broliui
o kada Jdiias ifeztrauke ranka
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S. YANKAUS

nedarvti
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Sau gaziėta nusipirkti
Ir skaityti,

tAlrc lr L L 
B.!B

a i' i n ' y i •’""
' I! '

J

y Tada czeyeriku vogti ne re i kės i r

154 MEW
Ba koznąs piningu turės 

,1‘ Tai nusipirkti galės!
?

•c

S.

V
y-i y

h, ii

mA*

.ir-
'I,

t

■iaJhi! Bk
K1

iji i; ilsi ,p

■ji?*u '%"* 
Ak‘i f ' i1!

j. h . ui

i.) ''Ii *
''f ■ w f ■ i TO j . J1

ĮJBįte; i i
L#1

■/

Z ‘

'. -Jwv'Tl A;

* 'iii?* ' t'fr ui-



7

■'W ■■
- į

Mln
„>,.1

5 " F 
it

*

Tw
C '■

r-

5 -j.

'i 'O* “

J
?w? rara i® '1 #™l?

.■ •' 't
"•J

Z ■ •

-K
i X 1 A

7l
“J

1 ■■ ■ V '1'.
:V'W ■

■

V I-A. "Irs '■t
\ į™3 '■■i !'■ r

fe!
ff' ii' ic<; - ft

F*

M

Žinios Vietines
— Vaikai linksmi, 

užstojo vakacija.
— Ne užilgio Beadingo kom 

panija “

Mat

stripis 1 >

“Valkata”.

visa kaina 
nuo Kolso brokerio lig Humane 
Grove, netoli kapiniu.

— Szi vakaru (Panodelije) Į- 
didelis teatras
Nesibijokite szilumos, nes ant 
sales likos invc&ta keletą dide
liu eletrikinu fanu, todėl salėjo 
bus daug vešiau negu lauke.

— Suimtos policijųnakti, 
padare krata pas saluninka 
Kerisa ant W. Mahanoy Str., 
Ten atrado ketnres 
kurias drauge su

C1.JU. •

go-

moteres 
saluninku 

aresztavojo ir pastate po kau-
Keleta kartu policija

prasergejo szita saluninka bet 
ant to nepaisejo ir ant galo li
kos aresztavotas.

— Ledas dvigubai pabran- 
Pirmiau 100 svaru kaszta

vo 25c. dabar reike mokėti 50c. 
už 100 svaru.

— Praeita sau vaite Juozas 
Stulpinas isz Filadelfijos lan
kėsi Mahaiiojuj pas savo broli 
Antana ir gimines, atsisveikin
ti priesz iszkeliavima in Camp 
Meade, nes likos paszaukta4 
ant kariszkos tarnystos sudau
žyti kaulus kaizerui.

— Bernardas Sklarys par
davė savo bizni po No. 538 E. 
Pine Str. del Petro Czeszkevi- 
cziaus.

.■— Birželio U-ta diena, 7:30 
vakare bus Szv. Juozapo para
pijos
Kadangi parapijos mokyklos 
sale yra angszta ir ne saugu, 
susirinkimas invyks Baczkauc- 
ku saleje. Kadangi vėl laikas 
jau galutinai sutvarkyt e para
pijos Reikalus, nepaisant jokiu 
paszalinu agitacijų, malonėkite 
susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Szv. Juozapo par. Klebonas 
3t. ir Komitetas.

metinis susirinkimas.

DIDELIS IR GRAŽUS

TEATRAS
Szv. Juozapo Baž., Choras 

Mahanoy City, Pa.
Rengia Puiku Teatra

• BOCZKAUSKU SALEJE
Mahanoy City, Pa.
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Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 { 
su musų nauju 
laišku:

i savaite, pereidami per stabas 
a uju išradimų, Atslšaukit tik 

URSUS REMEDY CO.,
160 N. WELLS St.,

u, Atsiš
EMEDY

CHICAGO. ILL.Dtp. B.

DR. JOHN D. RILEY
ij Specialistas Aklu, Ausies. Nosies, 

Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu

’ J.?"’’*-*' * ‘ . • . . i

------ - —y-

W. TRASKAUSKAS
. ^.GftABORIUS^.

Wheat ?
You don't know z 
what it is to be *'

1 T i red ’ ’

Ilgu. Vyru ir moteres ligas. |

200 E. Mahanoy Avė. i 
Mahanoy City, Pa. į

DOVANA!?
Katalogas gražiausiu ir ge
riausiu jubilleriu ir muzi- 
kaliszku instrumentu, par
duodami labai pigiai. Rei
kalaukite viena tuo j aus no 

MASHKEN & CO. 
3101-3 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
rlginus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dalgtus ir t. L 
520 W. Centre St, Mahanoy City, Fa.

ill Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lletnvln Gydytojas ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South pusėje

Priėmimo valandos 2 iki 8 popiet.
Nedėlioję 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

• • 
• t

KUR BUNA?
SUBASK1T 1\IANO MOTEBI.

Pajieszkau savo paezios Mal 
vinos Pranckienes, po tėvu 
Danibreziute, paeina isz Kau
no gub., Plunges pav., Babon- 
ges melnyczios.
Sausio 1917 iszveždama su sa* 
vim sunu 6 metu ir 5 menesiu 
ir sayo^motiąa.

pėdas ir 2 coliu didžio, szvies
, vaikas balt-

Jszvažiavo isz Kan-

Iszvažiavo 27

Motete turi
O

geltoni plaukai
plaukis.
kakee, III., in Cleveland, Ohio.
Kas žino kur ji randasi lai man 
danesza arba ji pati sugryžta 
o bus viskas dovanota.

(t. j. 7)
Konst. Pronckus, 1

176 Centre Str., 
Naperville, IU.

Mano sesuo Agnieszka Kaz
lauskiene, pirmiau gyveno Chi 
cago Heights, Ilk, dabar neži- 

Tegul atsiszaukianau kur.
atn adreso: (to 47).

Mrs. Bose Tilvikaitis,
1029 W. Centre Str., 

Shenandoah, Pa.

Mano pus-brolis Vincas Alex 
gyvena Bay City, Mieli, tik ne
žinau numera, stubu. Praszau 
atsiszalikt ant adreso:

George Alex 
413 E. Elm St. Tamaqua, Pa.

Mano brolis Antanas Zakai- 
tis pirmiau gyveno 
dabar girdėjau 
nandoah.
reikalą ,praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Joseph Žakaitis, 
Darragh, Pa.

Freeland
gyvena Slie-

T u riti labai svarini

3 BIRŽELIO (JUNE)
Bus perstatyta 4 aktu Drama

H"VALKATA
Szis veikalas yra labai inspu 

dingas, nes nuo pradžios iki 
galo jame yra daugybe in vai
riausiu epizodu, kaip juokingu 
taipgi ir dramų giliai sujudin- 
aneziu siela. :: :: ::

Butu labai malonu matyti 
kuoskaitlingiause susirinkusia 
publika, nes panaszus vakarai- 
tai retinybe musu apigardoje.

Pabaigus loszymui, skaitlin
gas Choras .pavaiszins Gerb., 
susirinkusius dailiomis dainele 
mis. :: y :: :: ::

Todėl, nuoszirdžiai kvieczia- 
me visus, vietinius Mahanoje- 
czius taipgi ir Gerb., sveczius 
isz aplinkiniu kolioniju.

4 INŽANGA:
50c ir 35c — Vaikams 15c

fp» *»"j**u.

»•

COAL CONSUMERS MUST 
BUY WINTER SUPPLY NOW

Comumert must buy their 
^Mtnier supply of Coal duriigX 
the Spring and Summer lor 
storage ilrxodiicttan. is to be

^Mnter supply of Coal diui^X 
the Spring and Summer ibr 
dorame iLProduction is to be

maximum andthe 
country eiubled 
to avoid a serious 
Coal shortade 
this

£ o/didd. 
dactmi MTrKjenoisr

^gūnf-) maintained at a
IAV-UUNC *
l^-AUC

U. a. rVYL APMTNU

NAUJAS L1ETUVISZKAS 

GRABORIUS

•1ST

A. <1. SAKALAUGKAS
801 E. PINE ST.. MAHANOY CITY.

r V

am 
RMOM

X

Distributer
160 N. WELLS St,

A -%!

’M.

NAUJAS a IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiu Kojįį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliem!!) teip ir 
mažiems. Oidelis ne
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą ajrba Šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir rtięs 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buUliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke 
su prisiuntiinu. Piningus siųskite adresu:

URSU8 REMEDY CO.,

Oep. B. CHICAGO, ILL.

NAUJAS ISZRADIMAS
■ ■ ■ .U

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip 
gi sulaikė puolimą plauku isz
galvos labai trumpam laike in
vieta iszpuolusiuj atauga tan
kus plaukus Ovaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki

1*

toms tautoms tegul visi szaukt 
?i pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics, 
Broadway, 8-th. St.

Brooklyn, N. Y.
Turėkite del pareikalavimo!

Sloan’s Linimcntas turi vieta 
daugybe szeimynuose kurie vi
sada laiko szita linimenta ant 
rankos. Užtikrinta pavirszuti 
ne vaistas del žemiaus padėtu 
nesmagumu.
Sloan’s Liniment yra lengvai prideda
mas, nereikė intrinti, jis tuoj insigau- 
na in oda ir praszalina diegti, Cziste- 
snis negu pleisterci arba mostei. Pa- 
abndyktto del gout, lumbago, nuralgl- 
ja. iszf(Įsukimai ir nikszterejimai.

t!
SloaWmiment
_________________ . ,■ * 4^- h' ' . v.‘

, v/fZZZ^^Į/zy ■'
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Dr. KOLEK
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa. 

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgc. Mo- 

S kinosi Varszavojo, stuj 
i dijavo begije 26 m. in- 
5 vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
jnjs dugniai pažinsta. Gydo 

■ užslnuodinima kraujo 
ir silpnybe^ vyru, spuogus, niežėjimus 
1 _ .' ‘ _ 
ežias nuo ncczyętumo kraujo.
Į 
negydau. Dr. Kolcr kalba Lonkiszkai 
ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

Si

ligas tinimo,! invairias ligas paoinan- 
cziąs nuo nęczyętumo kraujo. Atsi- I 
szaukite ypatlszkūi, per laiszkus asz

Kada persišaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

‘ Drro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras^ tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir G5c. buteliukas visose aptiekoao arba 
Stačiai nuo

P. AD. RICHTER & CO. 
80 Washington Street,

* ‘ o

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 
Tikras^ tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
Alučiai nuo

New York. N. Y

Tikros Trejos Devinerias, 999,

i

»

I
I0
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Dideliu Dirbtuve reikalauja pardavėja 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 

. drapapu, panczlaku, szlebiu, jekiu ir
andaroku, įiesog in namtis. Raszykite 

Madisonn crAiiRltA Reinnelius dvkal.
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qpRUST ^OMPANIJE
J •

< Yra tai vieta dėti jusu piningus.
Pagialbes jumis daryti visokius investmentus. Duos 

jumis rodą kada ka pęrkate. Prigialbcs jumis perkant 
Patarnaus jumis kaipo exekutorium, admistra

■ Ti B ittfa

L » t
Hr.'/

X

»ri -r>

namus.
torium arba trustee. Patarnaus jumis kaipo apiekunai 
del juso vaiku. Trust Kompanija yra priedelis patarnauti 
jumis gyvam ar numirus. — Dėkite savo piningus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, FA, 

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 
x P. C. Fenton 'j G. HornsbyP. C. Fenton
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SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
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SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
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Moteres ir Merginos sako—
jaigu nuperka siutą arba kotą pas Guinana, tai ilgiau 

nesziojasi, už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra 
pasiutas. Mes visada tikime kad geras tayoras yra 
geriause pirkti ir užsimoka mokėt preke už gera tavora,

už tai kad ceikis yra geras ir atsargiai yra

v

SIUTAI, SZLEBES IR KOTAI ANT VELYKŲ,

SlJ Gera ceiki dar sunku gauti bet mes orderavome anksti 
ir gauname naujos mados siutus ir kotus kožna nedelia. 
Musu sztore rasite didelius šaižu, todėl turime miera del 
visu. Pirkite savo Velykini siutą ar kotą pas

GUINANS’ ijfep ""

A *1

Mt. Carmel,

r

Lt-

+

\

I*

COLUMBIA No, 45.

Shenandoah

dirbtų įstrumentų. Tun aiškų ir š 
grajiua 10 ir 12 colinius recordus.

Prekė $18.00.

balso geriausių sviete artistų, kadangi jie

pirk Grafanolą iš kurio gali išgirsti visų

ri. Grajina io ir 12 colinius rekordus.
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MAIL ORDER HOUSE
160 NOgTH WELLS STREET 

CHICAGO. ILL^

tl

(fičt

reikia girdėti jos puikų, gryną, smagų ir tyrąbal-

riausias įstrumentas už teip pigę prekę.
Preke .$45.00.

Idant apkainuoti šią Columbia Grafanolą.

są, o tik tąsyk kožhaš sutiks ant to, kad yra tai gc.
• * } _ a j -Va • 1

olumbia Graf anol A
i ir Grainamoji Mašina fl

Lai skamba lietuviškos dainos, šokiaiir deklamacijos Jūsų namuose!
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Kalbamoj w w w'upw'wwj

Linksminkitės balsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais 
per geriausius Lietuviškus Artistus būdami namie]e!

Nėra tokio Lietuviško namo idant nebutu kokios nors muzikas .
COLUMBIANo.85

Preke $85.00

,1

COLUMBIA 
GRAFONOLA

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra an
tra prekėje ir užlaiko savyje augštą-tyrą Colum- 
bios balsą. Turi vėliausios mados motorą irgva. 
rantuoja užganėdinimą. Grajina io ir 12 coliniug 
rekordus. NėrA geresnės Grafanolos šiandien už 
tuos pinigus.

Šitas modelis Co
lumbia Grafanola, turi 
visus reikalingus daly
kus muzikos, turtingai 
ir puikiai išrodo. Už
laiko smagų ir gryną 
kaip varpelio balsą, 
kaip garsiu taip ir tykiu 
natų. Skrynelė yra iš
dirbta aržuolinio me
džio ir gražiai padirbta.

COLUMBIA No. 30.

’ Ii *» i : 1 ■'

Neturi nusiminti, idant negali išgirsti
I 

neatsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusi
pirk Grafanolą iš kurio gali išgirsti visų 
artistų balsus kokių tik nori ir &ada tik no-

COLUMBIA Nd. 95-
Šitas Grafanolas yra 

daugiausiai reikalauja
mas kaipo įstrumentas 
muzikos kožnam bute 
Amerikoniškos giminės. 
Už'laiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį 
tikrą artisto balsą, tokį 
koks buvo jam dainuo
jant ar kalbant. Jos vi
durinė mašinerija yra 
tvirta ir pagerinta pa
gal naujausio išdirbi
nio.

Prekė $95.00 n COLUMBIA 
GRAFONOLA

3=...   ■ ■ ■■ ---- Į —4-

COLUMBIA No. 18.

Ka tik pargabentos isz Rosi- 
jos ir padaryta pagal Dr. Gru- 
ning receptą. Susideda isz 27 
gatunku szviežiu szaknu ir vai
siu turinezios didele intekme 
gydime visokiu ligų. Preke 75c 
pakelis, 3 pakelei už $2. Pri- 
siutimo leszas mes apmokame. 
Piningus galite prisiųsti per 
Money Order, Czeki, Piningais 
arba paczto stempomis, Raszy
kite ant adreso:
Lithuanian Mail Order House, 

r* J Til

♦
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♦

Prekė $30.00.
Visados reikalaukite Kataliogo Lietuviškų Rekordų Columbia.

’ ,1 ;■ '

, I1 įr-'

I' Perkant Columbia Grafanola arba Co- 
; lumbia Rekordus, reikia atminti jog perkas 
; nuo geriausių išdirbėju ir yra užtikrinta:' 
; jog Grafariolai ir Rekordai Qolumbia yra 
Į 'išdirbti gražiai, tvirtai ir su aiškiais artis- 
I tų balsais. Teipgi daugiausiai Lietuviškų
Rekordų ir geriausių dainininkų indainuo 
tu yra Columbia.
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