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W. D. BOCBKOWBKI, Pro. A ■(
T. W. BOCKBOWBK1* Kilio m

ISZ AMERIKOS PRANASZAS

NEDORA DUKRELE
PASAMDE KITUS IDANT 
NUŽUDYTU TĖVUS IR , 

SESERĮ UŽ $100,000 
INSZIURENC.

New Brunswick, N. J. — Ma
mie T«xld, juoda tanmite, isz- 
davo savo gaspadine Bessie 
Morse, kuri jaja prikalbinėjo 
idant pasamdytu du vyrus’kad 
nužudytu josios motina, tęva ir 
tris sąnarius szeimvnos savo 
sesers idant gauti po mireziai 
szimta tukstaneziu doleriu in- 
sziurenc.

I'ana Morse yra senmerge, 
kuri užginezino kad pasamdė 
savo juoda tarnaite, bet toji po 
prisiega pripažino kati jai už
mokėjo 320 doleriu idant isz- 
pildytu žudinsta. Ant laimes 
josios motina mirė paprasta 
mirezia o tėvais likos mirtinai 
sužeistas per arklio ins-pyrima 
nuo ko ir mirė.

Pašaunivti vvrai ketino už- 
miLszti sesers szeitmvna su au
tomobiliam, kada lieji iszva- 
žiuolu in miestą, bet tarnaite 
viską iszdave ir motere likos 
uždaryta kalėjimo.

VAIKAS SUMALTAS ANT 
SZMOTELIU.

Pinegrove, Pa. — Devynio- 
lik(|S metu Arthuras Knapp, 
likps intraulrtan in “skreipe- 
ri*>’priė DorTRfrry kasyklų ir 
nunosztas in virszu brokerio, 
kur ji sumalė ratai kurie male 
didelius szmotus anglies ant 
mažesniu. Pakol sulaikė broke
ri, nelaimingo vaikino kūnas 
likcKS sudniskvtas ant szmote- 
lin.

UŽGINS DARYTI ALŲ 
NAMUOSE.

Milwaukee, Wis. — Valdžios 
sūdo likos užvestas teismas 
prieszais bravorus, kurie dirba 

“malt
Prohi'bicijos valdže

ir pardavinėja kiekines 
extract.”
sako, bu'k bravorai parduoda 
taji sirupą žmonėms, kurie isz 
jo daro namini alų ir porteri. 
Žmones isz tu blesziniu daro 
aiu jau keli metai apie ka val
džia senai žinojo, na ir t ilk da
bar geidžia žmonėms uždrausti 
tos linksmvl>es.

Seni H o. rvta

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ALASKOJE.

Pa ne< lėlio 
Ataskoje davėsi jaust smarkus
drebpjimas žomes, kuris sukra
to namus, iszmete torielkas isz 
fczepu ir nukratė kaminus nuo 
slogu, bot kitokiu blodžiu ne
buvo. Drebojimas paėjo isz 
mariu ir kaip manoma, turėjo 
kilti isz kokio povandeninio 
vulkano.

Netik czionai davėsi jaust 
drebėjimas bet ir Sitkoje, Kecz 
Have, Petersburg© kaipo ir Ka
nadoje. Arti Vrangelio salos 
nutruko povandeninis telegra
fas. Nelaimiu jokiu ne buvo.

NUBAUSTAS ISZ LIETUVOS
GAVO ŽINIA NUO DIEVO, 

BET PARAPIJONAI JI 
UŽDARE KALĖJIME.

Salt Lako C’i'ty, Utah. — Pas 
czionaitin'ins monmonus (Mor
monu tikėjimas pavėlina turė
ti daugiau kaip viena, motere 1 
buvo bažnytinių instatvmas 
kuUis reikalauna, 'kad apatinei 
marszkimu ir kelnes uždengtu 
visa žmogaus kuna, palikda
mas tiktai kojas, rank as ir gal
va nuoga.

Pereita menesi mormonai su
sirinko maldnamyje szita inve- 
dima praszalinti, nutardami 
apatines drapanas sutrumpin
ti ir pridėjo'ta pagerinama vie
tojo buvusiu lyg szol raiksz- 
cziu prie marssdkiniu ir kelnių 
galima -prisiūti knypkius.

Bot atsirado “
mormonu, 'kurioms tokios
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Genorobus Alfredo Rueda Quijano, vadas 2G-to Meksikkoiszko rogimento, ’kuris 'pri
stojo prie pasikeleliu ir likos suimtas, pastatytas prie muro ir suszaudytas.

Isz Visu Szaliu
gu” 
permainos pasirodė bedievisz- 
kos. Prie tokiu prigulėjo mor
monas brolis Povylas Fleil, ku
ris negalėdamas scnoviszko in- 
statymo apginti, adbego ant 

kad
gavės nuo pat Dievo ži- 
alszikindamas, kad jai'gu

susirinkimo szaukdamas, 
jisai ” 
n i a,”
Dievas niekados nešimai no, to
dėl negali bu‘ti mainomi mor
monu inatatymai.

Už sukėlimą “
toj” triukszmo ir nepadoraus 
pasielgimo, brolis Fleil likos 
aręsztavotas ir uždarytas ka-

•szven'toj vie

lojimo ant dvidĮu sanvaieziu.

1,200 SZUVIU IN MINUTA.
Washington, D. C. — Tomis 

atsibuvo 
naujo

dienomis 
bamiymas
karabino, kuris szauna su pa- 
gialba gazolinio motoriaus o 
ne parakiniu kulku. Tasai ma- 
sziniiris karabinas paleidžia isz 
saves 1,200 kulku in laika vie
nos minutes, ir gali pataikinti 
in žmogų 2,000 mastu tolumo.

czionais 
maszininio

GERA PRIEŽASTIS 
NESILANKYMO

IN MOKSLAINE.
Diamondsville, Wyo. — Del 

Henri k io Fitzpatrick, kuris tu
ri tiktai penkiolilka metu, nėra 
baimes, kad jisai bus nubaus
tas už nesilankvma in mokslai- 
ne ir gali darvti kas jam patin
ka.

Henri kis
lybifias, ’f

yra nepalprastas 
“lybifias,” nes turi (i pėdas ir 
colius angszczio ir svėrė 215 
svaru, likos ana -diena pa
smauktas su tėvu in suda kad 
ji nesiunezia'iii mdkslaine. Ka
da sudže paregėjo -penkiolikos 
metu va-ika suvinszum szesziu 
pėdu angszczio, nemažai nusi
stebėjo ir tiesiog pasakė, kad 
nėr ko stebėtis, kad tėvas jojo 

in mokslą i ne, nes 
“drimbas” iszrody- 

tu klasoje su mažesniais vai
kais tirju paežiu metu. Dabar 
Henrikis turi-gerus laikus, bet 
tėvas ji nuvarė prie darbo kai
po geriausia berną isz ko Hen
rikis yra labai neužganadintas.

likos

neleidžia 
kaip tokia

«

BANDITAI APIPLESZE 
VAIKINUS IR SUŽA- 

GEJO MERGINAS.
Kulpmont, Pa. — Du mas

kuoti banditai užklupo ant
Williamo Mowery ir jo draugo, 
kada sustojo ant kelio patai
syt automobiliaus ratu. Bandi
tai apipleszo vaikinus, suriszo 
abudu, po tam nutrauko dvi
merginas ‘kurios su jeis rado- . 
si in krumus ir sužagejo. Mer
ginos randasi ligonbutejo. Po- 
licije jeszko " banditu i po visa 
aplinkine. 'JJ_

o L4

Paskutines Žinutes.
• 1 * * ■z •

t

H Mount Carmel, Pa. —Kū
nai P. Flanagan ir Alberto 
Komczako, kurie likos užgriau
tais Potts kasyklosia likos su
rasti.

ti Washington, D. C. — Pa-’ 
gal valdžios apskaityma, tai in 
laika szesziu menesiu 47 lekio- 
tojai likos užmuszti nelaimėse 
su eroplanais. __________

NEPAPRASTAS
STALAS

34 SUDEGE ANT
SMERT TEATRE

PUOLĖ PO TRAUKINIU 
STOTIES VIRSZININKAS. 
Rugsėjo 29 diena, 4 valanda, 

24 min*, Skapiszkio i 
einant traukiniui nr. 109, mėto
si po juo Suvainihzkio stoties 
virszininkas Vilimas Meižis, 

i ra t a i 
snpiauste. Nusižudymo prie
žastis kol kas nežinoma. Veda
ma kvota. Velionis paliko 
laiezius moni ir koturius 
žuczius vaikus.

i BIAURUS SZNIPU DARBAI.
Punsko kraszto pas

kutinėmis dienomis eina suimi- 
nejiniai kiek pasižymėjusiu 
vietos Lietuviu veikėju. Suim- 

Suimami inval- 
pretokstais, kaip buvę 

fSžiauliai isz 1919 motu laiku, 
kada tas krasztas buvo Lietn-

39 METAS 
—.... .... 1 i

NETINKANTIEJI KARIUCh 
MENEI TURES MOKĖTI 

MOKESNI.
Vilnius. — Spaudos žiniomis 

visi vyrai, 
riuomenen 
kategorijų

j kuri traukinio garvežio

Į

Šeiriu

NUSKENDO LAIVAS 
SU 68 PASAŽIERAIS

1,170 PASAŽIERIU ISZGEL- 
BETA ISZ SKENSTANCZIO 
LAIVO KURIS PATAIKĖ 

ANT UOLOS.

KADA JI NUMAZGOJO PRA 
DĖJO PRAKAITUOT. — 

RADO JAME BRAN
GAUS TAVORO.

SUMISZIMAS KRUTAMUJU 
PAVEIKSLU TEATRELY- 
JE KADA KILO UGNIS.

I leisi n g torsą s, Fiala nd i je. — 
Trisdeszimts keturios ypatos,

“ Principes-
kuris iszplauke isz Genos

kraszczio,

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Italiszkas laivas 
sa ’ ’ 
su 1,000 pasažioriais, isz kuriu 
buvo daugiau kaip 800 IfaTtsz- 
ki pasažieriai •plaukenti in Pie
tine Amerika ant apsigyveni
mo, nuskendo arti Brazilijos 
tik keliolika m Vii u nuo pa

pa taikindamas in
povandenine uola, po tam ‘jojo 
katilai eksplodavojo kas padi
dino daugiau nelaime.

Ant szauksmo pagialbos per 
radio, atplaukė keliolika laivu 
iszgialbedami 1,170 pasažieriu 
ir laivoriu, bet apie G8 kitus 
dingo visa viltis ir manoma 
kad nuskendo su laivu.

Toji nelaime iszvere dideli 
nuliūdima visoj Italijoj 
daugybe žmonių neteko g 
niu tėvu ir visu szeimvnu. M v- •• r
irios žinoniu yra apgulė kance- 
larijes laivakorcziu melsdami 
vėliausiu žinių apie dingusius.

nes 
gimi-

PASKANDINO DUKRELIĄ 
IDNAT PALENGVINT JOS 
SOPULIUS; SUDAS TĘVA 

PALIUOSAVO.
Chester, Angliję. — Alber

tas Davies, prastas darbinin
kas, kuris prisipažino, buk ji
sai paskandino ceberyje savo 
trijų metu serganezia dūk ve
lia, kad ja ja u*ž daug mylėjo ir 
negalėjo žiūrėti ant josios kail
eliu, likos ana diena paliuo- 
suotaR*nuo kaltes per (Įžiuro.

Laike teismo pasirodė kad 
mergaite buvo kdliose ligonbu- 
teso gyd i irdama si ant džiovos, 
po 'tam turėjo operacije ant 
pondesaitis, vėliaus sirgo ty
mais ir ant galo gavo gangri- 
pa. Tėvas su aszaromis apsakė 
kaip jisai dažiurinejo’dukrelia, 
o negalėdamas nukenst tolinus 
josios kaneziu, nunesze ant vir- 
szans ir paskandino ceberyje.

Sudžo Granson aiszkino, buk 
levo meile del savo kūdikio 
prispyrė ji ant palengvinimo 
jai gyvenimą, todėl padaro 
mielasziixlysta. Jaigu tai butu 
gyvulys ir jisai duotu jam tiek 
ken'tet, tai1 neatbūtinai butu 
kaltas, kad jam nesutrumpintu 
gyvastį ir jojo kentėjimus. Ne
matydamas tame jokio prasi
žengimo, palliuosavo 'tęva nuo 
atsalkomybes.

Cheribon, Indije. — Czionais 
nesenei mirė turtingas Kinczi- 

Lee Tochang 
Fang, o kad jisai buvo labai 
t ratingu, (ai apie tai žinojo vi
sas miestas, bet niekas nedasi- 
prato, kokiu budu jis dasidirbo 
taip didelio turto. Po mireziai 
szpimyna padare licitaeije ant 
likusiu rakandu. Kokis tai Ja
ponas pirko pigei stala. Buvo 
puikus stalas isz ko nemažai 
džiaugėsi naujas loėn-inin'kas, 
nunesze namo, paliepdamas pa- 

numazgotu. Po 
nnmazgojimu stalo, likos pa
statytas ant saules idant isz- 

Po 'keliu valandų gas- 
padine norėjo stala inneszt in 
st ubą bet paregėjo nepaprasta 
dalyka: stalas labai prakaita
vo. Vela 
pastate ant saules idant gera: 
iszdžiutu. Bet po keliu valandų laukan. Daug, sumindžiota ir 
stalas vela prakaitavo. Susirin
ko kaimynai apžiūrėti nepa
prasta stala, lingavo galvomis, 
uoste isz visu .pusiu, bet nesu
rado slaptybes del ko stalas 
prakaitavo. Kaimynai pradėjo 
kalbėti, buk stalas yra užraga- 

kokia

kas, ‘kupezius 
o kad

ežiai idant ji

džiutu.

iszmazgojo stala ir

nuotas ir jame nandasi 
tai pikta dvasia.

Na ir kas tokis davė rodą 
jeszkoti kito-idant

davė
“dvasia

kiu biįdu — sukapoti stala. Ka
da ėmėsi prie to darbo — pir
ma sukapojo virszu, po tam at
pjovė kojas ir ant. galo pasiro
do kad kojos yra tuszczios, o 
vidurije buvo pridėtos su dau
gybe opium. Tokiu budu ne tik 
iszsidave slaptybe del ko sta
las prakaitavo, bet'kokiu budu 
mirusia Kinczikas daejo prie 
didelio turto: buvo jis kup- 
czium opium ant didelio laip
snio o laja trueyzna slėpdavo 
priesz virszininkus stalo kojo- 
sia.

Kinuosia yra uždrausta pąr- 
davineti opium po mirties 
bausme.

) >

po

DAUGIAU KAIP 100 
ŽMONIŲ NUSKENDO.

Mexico Oi'ty, Mex. — Dau
giau kaip szimtas žmonių pra
žuvo fvanuoso keiioGika kai
muose, kuinuos užliėjo Grijal
va upe, Tubaco, kuri iszsdiojo 

lovio po keliollikos dienu
nuolatinio lietaus. Upe užliejo 
daug lauku ir daugeli kaime
liu. Daug gyvuliu žuvo, o Mo
des mi Ižini sakos.

rsz

1 
netinka ka- 

prl(* 
L, ’ ’ 
kęs

ui. Vilniaus miesto vvriau<\ b<-* 
komisariatas jau nusiuntė iž
dui saraszus, kuri per savo 
skyrius iszieszkos atatinkama 

“( 
i po 20 , 
D”—15 ir

kurie 
ir inskaityti 

“G,” “ I)”’ ir1 M 44____ _ _ , D 
stotyje |lirPH mokėti tam tikra inol

k 4

Nusižud vino

nasz-
ina-

kiek

ta 15 žmonių, 
riais

viii valdžioj.
Suimtųjų tarpe yra 

A'aznelis isz Vaitakiemio 
Jurgis Banceviczius isz Valin- 
czin kaimo, kuriems Lietuvis 
ižga-ma Juozas Kalkauskas yra 
dar sudaręs ir 
byla.
instojo Lenku policijos tarny- 

isz kuriu buvo daugiausia vai-|bon kaipo agentas sznipinejl- 
ugnyje, kuri kilo i mui Lietuviu tarpe.

.Juozas
ir

sznipinejimo
Fine girdyti Vaznvli ir

kii, pražuvo i 
kriitamujii paveilkdlu toatrely- 
je miestelyje 'Perme r torse, Ne
dėlios vakaru.

(’ehdoidine 
veikslu, kokiu ten Hindu 
doge maszinoje nuo ko užside
gė kamtbarelis, kuriame radosi 
maszhia. Direktorių 
melde žmonių idant 
pasielgtu ir iszeitu paredkia 
nes jokio pavojaus nesiranda. 
Bet žmones buvo taip persi
gando kail pradėjo krūvom 
stumtis prie vienatiniu duriu 
prie kuriu lauke stovėjo dau
gybe žmonių laukencziu antro 
perstatymo idant ineiti iii vi
durį. Isz to kilo baisus sumiszi- 
mas o tieji, kurie bego isz vi
durio pradėjo kumszcziuoti 
s’tovincziu's lauke idant gautis

šiu ožkele pa- 
užsi-

teatro 
malszei

sužeist a. Ant galo likos pa- 
szaukti ugnagesiai, kurio turė
jo panaudoti vandeni idant 
maiszii'ninkus apmalszy*ti.

, Kadangi 
žinių surinkti negalėjo, 
grėsė atleidimas isz tarnybos. 
Todėl sumanė sudaryti sznipu 
byla. Emi girdyti Vazneli ir 
Bancevieziu ir pareisZkes, kad 
esąs Lietuvos agentas, dirbąs 
Vilniaus kraszto Lietuvos nau
dai, pasiūlė priimti kažkokius 
dokumentus ir pasiusti in Lie
tuva. Vąznelis ir Banceviczius 
atsisakė, bet vis dėlto buvo su
imti ir pasodinti kalėjimam 

Agentas Kalkauskas su bro
liu Suvalkų gimnazijos 8 kla
ses mokiniu taip pat suimtas. 
Ji apskundė susipykęs kitas 
agentas Kvietkauskas, 
neszdamas, 
turis kaž-kokius rasztus, skir
tus Lietuvai.
SUDEGINO SAVO TROBAS.

Plateliai.—rVitoldas Petkevl- 
czius, susipykęs su savo žmona 
sumanė persiskirti, bet dar la-< 
biau norėdamas savo žmonai 

j atkerszyti — padegė tvartus,

jam

pra-
kad Kalkauskas

mokesni. K t < ‘gori ja 
sianti mokėti 
per metus.
10.
Apvogė ginklu kroma.
Vnrszuva. — 

nv^’ •
nomis nežinomi asmenys už
puolė Vilniaus arsenalą. Jie nu
ginklavo sargyba ir ineje in ar
sonala. Tacziau vienam karei
viui slaptu signalu 
praneszti apie puolimą mie>l<» 
komendantui. Szis tuojau pa
siuntęs in arsenalu kariuome
ne, kuri puolikus 
Taip pat suimtasis 
reivis, kuris kaltinamas daly
vavęs puolime. Visa byla per
duota karo t iešmui, 
spauda vadina puolimą 
paslaptingu. .

PERKŪNIJĘ NUTRENKĖ 
KARVES.

Keturiuose, Klaip<‘dos krasz- 
te sziomis dienomis buvo smar
ki perkūnija. Pilieczio Papen- 
di'kio 4 karves ganykloje stovė
jusios prie tvoros — nutrenk- 
1 os.

i 4

tnie- 
miksinu 
“F”—

“Kurjer Por 
pranesza, kad sziomis di<*- 

asmen vs

U • -

pavyue

suėmusi.
vienas ka-

I .op k u 
labai

<

POLICIJOS VADAS NUSZO- 
VE KLAIPĖDIETI.

Kretinga. — Rugsėjo mene
sio 27 diena apie 11 valanda 
Kretingos nuovados virszinin
kas Szileika nuszove Klaipė
dos kraszto pilieti tūla Lipszi. 
Lipszis czia pat Kretingoje jau 
kuri laika darbavosi su savo 
bendrais. Rugsėjo 27 diena kur 
tai jie.ėjo gatve. Sutikės juos 
nuovados vi rszi n i n'kas 
sze dokumentu. Lipszis
užsisėdės dvirati važiuoti

5

papra- 
emes 

t o- 
liau. Nuovados virszininkas su-
szukes “sustok!” ir palei'les 
szuvius .vietoje-nudejes Lips 
ir porszove paszto tarnautojui 
kelines. Nnszautaji žinantieji 
pasakoja, kad jis buvęs kiele 

gerai 
\ i s k a z •

JAUNO KARALIAUS SOS- kurio buvo ju bendra nuosavy- insigeros ir dar ne visai ;
TAS PAVOJUJE.

Belgradas, Rumunije. -— No
riais jaunas karalius Mykolą 
apvaiksztinejo savo G metu 
varduves, bet nieko nežinojo 
kad sklype kyla pavojus atė
mimo nuo jo karaliszka sostą 
per jo tęva Karoliu, kuris isz- 
sižadejo sosto apsipaeziuoda- 
mas su aktofka. Suokalbis li
kos atidengtas in laika. Vais
kus apstatytas ant rubežiaus ir 
po visas dalis miesto.

Mi’kolelio tėvas supratęs sa
vo kvailysta, pamote savo pa
ežiu Paryžiuje ir stengėsi da
bar paveržti sunaus sostą su 
pagelba revoliucijos, bet jam 
tasai užmanymas nepasiseko. »

TROCKIS PASILIKO BE 
VALDŽIOS.

Moskva, Bosiję. — Leonas 
Trockis, kuris kitados buvo vi
sa galva 140 milijonu Rusiszku 
gyventoju, likos visiszkai pra- 
szalintas nuo valdžios be jokio 
žon'klyvumo ir iszszvilptas lai
ko susirinkimo isz sales. Girdot 
kad Trockis dabar tvėrė kita 
partije sū tikslu numetimo So- 
viatines valdžios.

be. Ugnis sunaikino visus ne
gyvenamus trobesius su gyvu
liais.

Sziomis dienomis Sziauliu 
apygardos teismas, teises szia 
byla, pasigailėjo Vitoldo Pet- 
kevieziaus ir nubaudė szesziais

ausimis prigirdejos. 
koki nelemti reisz'kiniai.

KUNIGAS ATVAŽIUOJE IN 
* AMERIKA.

, Kaunasi — Girdėt, kad ren
gėsi in kelionių žymus Kriksz- 

jos va- 
Mykolas Krupavl- 

iszvvkstas
Spalio 22 diena.

A K ft-' " *■ ft-/ A 4 4 1 %* A-jF ftft W B ft B V V > f 4 I l 4 4 I g V F •

menesiais paprastojo kalėjimo. Įczioniu Demokratu part i j

lbu«(«atthi

APDOVANOTAS UŽ
GERIAUSIA 

LEKIOJIMA.
Arthuras Gaviu, likos apdo

vanotas medaliu per Suv. Val-

das, 
ožius,

kun.
Amerikon

va Is.

f

si:
o pa-

NEPAŽINOJO SAVO 
MYLEMOS.

Paliūnai, Veisėju
Czia vienas jaunikis sutarė
tėvais vesti ju (lukteri, 
ežios dukters nepažino. Gryžos 
po rasztu, jis vieton savos pra
dėjo meilintis prie kitos, kuria 
laike savaja. Tik vėliau paste
bėjo klaida.

mo-2,200 
svarbias

*
<583,000,000 myliu in laika vie- st i jas už geriausia ir ilgiausia.

Musu svietas keliauna I
no meto, abba paprastai ke- lekiojima eroplanu be jokiu 
liauna po 18 myliu in viena sc- nelaimiu. Gavin randasi laivo-

- Irystes tarnystėje Filadelfijoj.kandu. - p f f ,

* Daugiau kaip 
(erų vra užėmusios 
virszininku vietas Suv. Valsti
jų bankuose.

* Penkių Suv. Valstvbiu 
sz vy t u r i u (4 i gh t h ou s< * s) 
žiūrėtojais yra moterys.

Pernai in Suv. Valstybes, 
kaipo immigrautai, invažiavo 
304,488 žmones.

* Ilgiausia upe pasauly yra
Amazones, Pietinėj Amerikoj. 
Po jos seka Mississippi su M is
souri (Suv., Valstybėse) ir N i- 
las, Afrikoj, kp, __

Penkių Suv.

las, Afrikoj.

pri-

1
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ADRESAI LIETUVISZKO f 
'AMBASADORIAUS IR KONZUL0:

šio ir apmausi ymas Savo k gi
eži d ir nusidėjimu. Krautuvėj

r

it

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Comulato, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt

Daivg gir<time ir įskaitomo 
apie Szv. Rita, bot mažai apie 
jaja ži nome. Szt ai Szv. Iii t a 
buvo pakelta iii szventuosius 
1900 mote. Yra perstatoma ant 
paveik.din laikantį bukietą vo
žiu. Kada Szv. Rita mirė, buvo 
tai žiemos laike, szalta ir daug 
sniego ant žemw, melsdama 
vienos minvszkos įknri stovėjo 

idant eitu in darže
li ir nuskintu jai rože. Kitos 
minvszkos 
mirsztanezios drauges, 
kad sesuo Rita yra no pilno 
proto, bet idant nžganadinti 

nuėjo iszpildyt

ka'ipo
pilietis ir,
(krautuves

prie lovos,

Anglijos lalkniszcziui raszo 
apie iH'paprasta baisu sapna 
žmogaus, kuris jam iiszejo ant 
gur< >.

Szlni Ernest Dennett, karei
vis isz švieti nes kares, kuris 
dabar užsiima sziaiiezysta, Įni
kę kares neluko regėjimo ir 
kalbos, laike gazinio sztiirmo 
ant Belgiszko frirnto. Po dau
gelio mmiesiu daktarams pasi
seko sugražinti kareiviui regė
jimą, bet kalbos negalėjo jam 
sugražint.

Tomis dienomis netikėtinai, 
isz pevsigandimo* koki turėjo 
laike sapno Don nei t adgavo 
kalba. Diena priesz tai, neby- 
lis nuėjo ant kintamųjų pa
veikslu, kur buvo rodomas pa
veikslas “Siberijo.” Baisus re
gėjimai ir kankinimai kalinin- 
ku |M»r Maskolius, turėjo ne
malonia intekmia ant ncbvlio B 
kareivio.

stovinezios prie 
mane

mirsztamezia, 
josios praszyma ir stebuklai, 
ant vieno rožes krūmo radosi 
puiki kvepenti rože — tik vie
nas žiedas, 'l'ada minvszkos in- 
tikėjo kad tai stebuklas.

Siberije.

Ka<la parėjo namo, per ilga 
laika nugalėjo užmigt, 
ežia sapnavosi jam visos bal

inate ant pa
veikslo ir pajuto toki siijudi-
nima kad jam rodosi, kad vie-

sybes, kokia s

O na k-

nas isz maskolių pribėgo prie 
jojo atkiszdamas bagnieta iii 
jojo krutino. Matytlamas bag- 
niota arti savo kūno, paszoko 
isz miego laike silpno, spiegda
mas isz linimes ir susijiųlini- 
m<>. Kada adl>ego jojo motina, 
sii'uus be jokios sunkenybes, 
pradėjo jai apsakinet baisu 
sapnu ir tai kalbėdamas aisz- 

po t riju metu nebylumo.
Daktarai ir laikrasztininkni, 
kurie ji vėliaus atlanko, stebė
josi nemažai isz jojo apsakymo 
oi 
vo 
Ž4ii baimes

Gal ne visi žino kad giliau
sioj anglines ’kasykhrs randasi 
arti Lemberto, Belgijoj, kurios 
yra, 3562 penios g.Ylio. Ir kad 
didžiausia elektrikiine žibinte 
randasi Sydney, Australijoj, 
žibinyczioje, kuri parodo kelia 
del laivu. Simiauses universi
tetas yra Oxforde, atidarytas 
1050 niet«‘. Didžiausia bibliote- 
ka-knygynas yra National Li
brary Paiyžiuje, kuriame tal
pinami suvirszum 5,000,000 
knygų. Didžianses teatras yra 
Paris Opera Hou.se, kuris stovi 
ant trijų margu žemes. Di- 
džianses bronzinis stovvlas vra 
Petro Didžiojo, Leningrado, 
Rosjjoj, sverentis 1,150 tonu. 
Didžiaus(‘s akmeninis stovvlas s* 
rambiu i Japonijoj 'kuris turi 
44 pėdu angszczio. Didžiause 
kolegije yra Kaire, 
kuria lankosi 15,000 studentu 
kuriuos mokina 500 profeso
riai, miestas Damaskas, kuria
me vaikszcziojo Kristus, yra 
seniausiu miestu ant įsvieto.

suvirszum

Didžiojo,

Egipte in

vaikszcziojo Kristų

kini

Dennett džiaugėsi kad adga- 
• kalba norints turėjo nema- 

kurisper sapna, 
jam iszejo ant gero.

Ana diena kokis tai P. Nagle, 
lai'kra«zti-

Ant elek trik i sakos parodos 
kuri atsibuvo ana diena New 
Yorke, likos padarytas paioce- 
lis isz “sauso ledo.” Tasai 
naujo budo ledas sutirpsta net 
už szesziu valandų ir padary
tas isz karbono dioksido. Argi 
ne bus smagu luteinanczia va
sara, pasiimti sau szmoteli to
jo ledo in kiszeniu ir atvesti? 
Ledas nutirpsta kaip papras
tas ledas tiktai ”4 4 iszdžiusta.

Vokiet is,

savo paežiu
skolas jojo

patalpino 
jo apgarsinimą, buk jojo pati 
Katre, apleido jojo ipastogia ir 
lova ir numano tureli jokios 
atsakomvbes už 
jaigu toji pa dar y
varde ir t.t. Ant galo dadave, 
kad, jaigu lasai, kuris surastu 
jojo Katre, Jai pa'>i'laiiko sau, 
bet vyrui lai ne<lryst<i jaja su
gražint.”

Taji apgarąijirma paantrino 
xir ’kiti laikraszcziai, nes buvo 

nepaprastas ir juokingas. Miu 
noma kad “dingusi moterole” 
pati a|.<irusui’ ant nelaimes vy- 
p * 1 1 1 ’
pakvietimo.

t p

ro sugryž migai namo be jokio

Siu Iže ir>z Sunbury, Pa., siūlo 
kuris irždejo bausmia tylėjimo 
am Mrs. Edvardienes Rodman1 
turėjo gura protą ir iszminti. 
Laik<* teismo, klausydamas 

klegėjimo kairi re i

Petrapilis. I ji teinąs prospek
tas. 1920 motai. In antikvarine 
krautuve 'inelna laisviaivsios 
j.a’saulyje 'szalies 

jiu’olatinis
lankytojas, kreipiasi in szoimi- 
ninka, trindamas rnnkaw, su 
iszvaizda ramaus steigėjo
Tvot ja kovo giderijo-s, užejuisio 
in dailininko (lirbtnve. z

— Na-<na, pažiurosiin... Kas 
pas jus 'indomaus l

— Dievaži. Ju»s afejote lai-!
momentu: preke 

ant prekes ir preke pavaroma. 
Ve, pavyzdžiui, kaip junus szis 
daiktelis atrodo?

“ Daiikteliis 
koja, nuo 
kodus.

— Hm... taip! O kiek jus už 
ja norėtumei ?

— Asatuonis 
t a neziul

Teveli, 
protaujate... 
svaru (urbusia.

— Ka jus sakote! Tikrasai 
Lai Kntorz.

— O kas-man po velniu, kad 
jis Katorz. Negi an't sienos ka
bi osi. Katorz ne Katorz — vis 
viena sziadien pietus užkarsiu.

Del koki'o atsitikimo jus 
sziandien pietaujate?

— Dvejais atsitikimais, te
veli! Pirma, — mano sidabri
nes vestuves, antra, gavau pu
se svaro k**sziu ir žuvies tauku.

— O staiga, kai cze-ka suuo- 
Rian'ti?

— Dmk'los! Mos 
nakties motu iszvirsime. 
progos, žmonai nieko nesiran
da? Turiu omenyj manufaktū
ra.

tuinda m as 
ramaus

m i ngia irsi u

J) 
masyvines medines

— prysznlriiK

(’harles Levine, kinis perle
ki* isz Ameritko in Erancije ir 

laivu namo 
praties neii'žilgio dirbti mažus 
eroplanns, 30 pėdu ilgio, tnrin- 
ezius motorą 45 anklin-pajegu 
ir ’kasztuos $1,500 ir galus su
talpinti du pasažierins. Kaip 
kam gal dokis eroplanukas pa
tiks, bet del mus geras ir for- 
dukas ant žemes.

i

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS , IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02
t ei >imo, 

niotureh's 
suvirszum ’per pust* valandos, 
imt galo paliepė jai už pakilta 
eiti namo ir /kožnn vakara sė
di*! i malsziai b<» prakalbejimo 
jt.kio žodelio per visa valanda. 
Buvo tai “baisi” bausme del 
moteres, bet prised not u kož- 
nam valande’le malszans pasil-

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jUsu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, V ice’Pres.

J. E. FERGUSON, Kas. ,

Miegokite Patogiai
_ t (|, y A (J MP llblii «

Tik wveiki gali patogiai 
miegoti. Jzei nervingai, erzn- 

lingi, iszvargc, negalite mie
go? i, atsikeliate ryte vis nu
vargę, jus žengtai* 
Jai kimo silpnybių, 
te žemyn; tai ženk
lu kst a i ir pu.41ė
gal reikalingi pa
galbos išmesti nuo-

mfawtr ta hm-1< - eharu . z
dus, kurie t as bėdas gamina.
(lenkite daug vandens ir ban

dykite Goki Medai! haarlem 
oil capsules (vie
natiniai tikrosios) 
tai pagarsėjęs pa- 

Jeszkokite vardo GOLD saldy dinrotiszkas 
medal ant dėžucziu akfttintojas. Dėžu

tės po antspaudo.

HAARLEM OILHAARLEM
V

ir neimkite kitokiu. Viso
se aptiekose. 35, 75, $1.50

NOAH WEBSTER
H K ‘’

Pirszto Cziulpimas yra 
Pavojinga.

—I...............U

Kūdikiai priprato tarpo val
giu eziįlipti pirszlnkus. Motti- 
n’os ėn t.i žiuri kaupo in pasibo- 
vininia. Bu. jeigu cziulptn 
pirsztukus nuolat, in laika, pa

imtu 'i'szsikiszo dan- 
iH‘sue'ina kuomet 

vaikiui kramto, arba net negra- 
ž,‘iai iszlo'inpia burna.
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, NAUJAS VOKISZKAS
AMBASADORIUS

IN AMERIKA.
Petras Reinhold, 

ministėris
szi intus tuks-

ar 
J'oje

jnts
ir

sveikai 
penkių

visa tai
Prie

— Na, vis-gi pasakysiu, jus 
geru la'iku atėjote. Malonėkite 
pažiūrėt — tikrasai dryžuotas 
tikas (audeklas).

— Nuo vasarnamio terasom?
Visai 'prieszingai. Nuo 

cziužinio. (’ztia czielani kostiu
mui, jeigu žakieta ligi keliu 
padarysi. Pigumais ir patogu
mas. Ir jums galipm szis-bei- 
tas atras’t. Tiktai pažiūrėkite: 
tikrasai satino paniuszalas nuo

t 11J ' ■ 1 111 Lr 1

GARSUS AMERIKOS
ŽODYNO RASZYTOJAS

Du AVebsh'riai garbingai pri- 
idejo prie Amerikos istorijos, 

buvo Daniel Webster, 
knrsztas Amerikos kalbėtojas 
ir diplioinalas. kuris
persta'le intrigas Rusijos, I’ru
si jos ir Au'strijos Szvento Su- 

buvo Noali 
Amerikos žo-

H
Vii on a s

drasiai

si vieniji nio. K i I as 
AVebster, pirmas 
(lyno raszytojus.

Ginn's Hartforde,

i

PAVOJUS!
pirmiems XPasirodžius 

krutinėję, patrinkite vikriai 

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

B PAIN-EXPELLERIU

ženklams persišaldymo
■* . * • • » « • . • 1 ■

su

I

I

t H Į

liekniem I 
lys,

o 
kurie

* Vaisba tentai H > c jri Mr uotas
S. V. Pat. Biure. >

Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba

V' ' j

Daktaras 
buviisis ministbris finansų 
Beribio ir pirm sėdįs Vokiszkos 
dcmokratiszkos partijos, likos 
jNižeuklintas ambasadorium in 
Amerika in vieta barono Ago 
von Maltz.en, kuris likos už- 
muszlas oroplano nelaimėjo ne
senoj.

no?... Hm... Pietus isz penki n 
“ pa t rovu”
O na-gi, pažiūrėsinio

pritaisyta. 
sJampos, rost tikas,

su kava — rublis.
, k as val

gyta. 17d. Lapkrirzio, 1913 me
tais? “ Bnlijonas isz visztienos. 
Raiigyti kopūstai. Pyragėliai. 
£u vis Rusiszkai 
Kalakutas,
bivsteikas. Žydinti kopūstai. 
Szarlotai su obuoliais. N— 
taip... Paimti žmonai paskai
tyti, ar beverta.

— Imkite. Jog asz jums no 
kaipo valgiu sanrasza parduo- 

ant szitos 
jog tatai 

, Baltuma

(kmiiocl i- 
cnt va hit i joj, Spalio 16d., 1758 
m. _________ ____  ____ ___
kolegija, noredamns tnptii ad
vokatu, bet užbaigė* mokslą 
lapo mr-kv’toju. 1783m. jis isz- 
leido Anglu kal’bos 
t leal Institute 
Pirma, daliu

Webster’i o Lement orius.
Vėliaus Webster pradėjo ra- 

szyli. Jis parniszo daugeli 
straiipsnin apie Amerikos kon
stitucija, ir jos istorija, bot jo 
gnrsiaii’-i'ias darbas buvo paga- 

‘ ‘ Amerikos 
Kalbos Žodvnas.” 
metu rinko naujus žodžius ir 
gamino teisingas 
Pirmas leidinys

( 4

Ta paro-do, dvieju moksli
ninku tyrinėjimas vaiku dan
tų Detroite, Mich'igan valsti
joj. Jeigu toki pripratiimai in

. Noah Webster lanke Yale laika •susllabdyli tai vaiku bur-i

“ Gram ma -
Irijo'.se dalyse, 

kaip

nukes pnezios 'iszsitaiso, 
tapyta normaliszko's.

Splitu g 
parodo, kad 
k ra m t v runs 
veiduko arba

m

rašykite tiesiai j laboratoriją.

F. AD. RICHTER * CO., 
Berry & So. 5th Sts., 

y Brooklyn, N. Y. J
r

i

I

J*

ir vėl' A’BE-CELA arba pradžia skaitymo ir

Jis

minima's Anglu 
Po r daugeli

definicijas, 
turėjo 12,000 

žodžiu ir 40,000 paai'szkininiu, 
kurie nerasti kitoj panaszioj 
knygoj. Webstvrio žodynas ir 
sziadien stovi geriausiu žody
nu, ir padidintos kopijos isz- 
leistos Amerikoje ir Anglijoje.

-•ydytoju tyrinėjimai 
cziulpimas arba 

pirszto, 
žaislu

isztemipia 'burna.
Viename
tęs,

9

liežuvio, 
>in laika

raižymo, del vaikams.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.

Preke 15c

GYD1KI5 SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo

merga i- 
notiirejo ama-

liaus priežastimi motinos pras-
'svuikatos ir netinkamo vai-{kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
, Mergaite

at /puikimo, 
dant likai ne® žoles yra įveikiami 

į vaistai vartoti del žmogaus kraujo
t( 
gi'o. Mergaite netilk czinlpe 
pirsztukus, bet sulaukus trijų! ri“ul,iaB žol«" nuo visokiu ligų kaipo

ne Ui k visokiu ligų. Mes užlaikome inrai-

ir puses metu vis vartojo bon.- 
kute

tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu

pienui. Mieia\ ima i paro-i užkietėjimo, skilvio nemalimo, itnnn 
de kinlikio virszut inius dantų- Ir pecziu skaudėjimo, lovoj rzlapinL 
kils labai iszsi kiužu sius ir kll-l moli, perszalimo, rumatizmo ir t.t.

po 60c. Nuo nervu iszgaKtiea, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, ezirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užstsenejusio kata-

dikis aicigalejo sukasti priesza- 
kiuiu'S dantis. Tiik in metus po 
atkratvmo nu'o bonkois ir eziul-
pimo pirsztllkll burnilke tapo ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis, 
normaliszka, be jokiu medika- 
Ji'szku prietaisu.

Jeigu kenti koki nėrmaguma isz virta 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir nuteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
BZtain apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujamo pardavinėto* 
ju musu žolėms po visus lietuvisrkus 
kolonijas. Adresavokite bziteip:

M. ŽUKAITIS, 
Soencemovt. N. V

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS I.IETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

SSCTSTSXX*^........................... i ' Tff^

i.ie*nvi«*ka« Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagelbi- 
ninke motetams. Priei
namos prokes.

51 (I IV. Kpriife St., 
maihxot city, pa.

:»oo MAitKEi' s r .
TAJIAQI'A' PA.

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcsciiju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mnhanoy City, Pa. Giliai Rd

du... Jus spjaukite . 
puses. O atbula, — 
bristoliiiiis kartonas, 
ir lekas. Ant jos galima raszyt. 
Asz tamstai ja. parduodu isz 
uivirszutin ’es iszvaizdos. Ir be 
Sovnarcliozo roikalinka iszve- 
s-iin. Be paeininio bargan. Du 
užimtu tukstanezin, jog jus no- 
sunaikinsjt, 
asz tamstai 
duosiu szepetuka dantims 
Ivt. ...

— O kam jus jnan reikalin-
I

neprapnldysit .’ ? O 
maga ry ežioms

tikrojo drapinio palto! Bet ir gns > Vis-viena
drapn&gi! Visu drapu drapas! naudosiu,..

net malonu

7 U-giK-s

— Bet ka-gi jus man drapa 
giriate, kuomet ežia tiktai vie
nas pamusza'las ?

— Apie drapa
pakalbėt. O tataii lyg, kad sati
nas. 'Tipine kelnių medžiaga.

— O ve ežia, žiūrėkite, pra
si t rvne. Pasiusiu kelnes 
žiu iv k — skylute.

— O jus toj pat vietoj k išže
li ink a ins'itaisvkite.

— Ar tai ant kelio?!
— O tiii kas. Originalumas, 

prastumas ir patogumas. Bet 
ir kelias

kis-gi

— pati jautriausia 
vieta. Kai pinigus vogsią — 
iszkarto iszgirsite.

— Ir-gi pasakote! Tatai ko- 
reiikalingas kiszeni us,

jeigu asz, iszeiiiant isz namu, 
mažiaus kaip dvylika svaru pi
nigu ir neimu ? Ar nėra kas isz 
valgomu j u daiktu?

— Kaip nebus? Malonėk i te 
pažiūrėt, 
f ozą,”

— Kas ežia do valgomasai 
dalykas: paprasta ryžiu pud
ra (milteliai)!

— Keistais isz tamstos žmo
gus: jus pats šakote — ryžine, 
ir pats gi sakote — nevalgoma;

— tikroji “Metamor-
— Perl-de-než! •

sa<i. Žinokite, kad dar 18-tais 
metais nekurio sztukoriai isz 
jos tokius pyragaicz'ius kepda
vo...

— Na, 'atidekite. Paimsiu. 
Lei skito Ipa k!la u &t i, 
jus ja ant stalo iszpy.let?!

— O dėžute skyrium parsi
duoda. Preke. Tik rasai karto
nas ir paauksuotos raideles. No 
asz buezia, jeigu asztuonis 
szimtu's už ja nępaimczia.

— Ve dėžute tai asz ir paim
siu. Žmonai vestuvėms dova
na. Bižuterija, kaip sakoma.

— Popieros skyriumi noin- 
domanjatiest 
cziau: puikus dalykėlis 1

— Tatai kas? Meniu (valgiu 
®anrasz4is) “Vienos restora-

buezia >

k

BJH
!

Pasamdo

asz juomi nesir

— Ka jus sakele, — o 
su a! Galibka p raškei kite ir ra- 
szykite, kaip plienine.

;— Taip, ve prie progos, kad 
Asz girdėjau,

kad pas Szaszihia Vosyliaus sa
loje esą parsidu’oda dvi plieni
ni plunksiu No. 86.

— Nejaugi teisybe? Gal, se
nos,

nenžinirsziis!

plunk-

sulaužytos.
Naujutėlė.'!,

gražios,

Ižicinas esą 
važinėjot* pas ji pažiurot. No. 
86. Atlietos, bjaurybes, tokios 

aikiu negalima nu
leist. Jus nepraleiskite progos.

— Klausau!... Belo — nieko 
ne pa liepsi t e ?

— Antracito .(kiotiijn aug
liu) ar turite?

— Turi u.' Kiek karatu liep
site suvyniot ?

♦ • •
• ■

Szita alpysaka manim para
ižyta visai ne dėlto, idant pra
juokini skaitytoja ir padėt jam 
pietus su'virszkint.

Asz paprastai, kaip
ningas pristavo pagelti n rnkas 
prot’okola parasziau...

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ

sanži-

Ar jus koneziate del raiszumo mi
zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalba naudojant 

kodel-gi Johnson’s Rod Cross Kidnoy Plaster.

na nugara, maloniai masažuoja kū
no audini su kiekvienu kūno judesiu, 
tuo padedant atstatyti tinkama cir
kuliacija ir normale joga. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, del to, 
kad gyduoles persisunkia, tiesiog per 
oda in apimtas vietas — skausmas 
isželna, diegliai apleidžia, jėgos su- 
gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
patvaria pagalba, irgi, del to, kad gy
duoles veikia nuolatos, kol plastoris 
laikomas prie kūno. Mėgink Red 
Cross Kidney Plaster szianakt ir in- 
sitikrink, kaip greit jis paszalina silp
nu strėnų mizerija.

Jis szildo, szvelnina ir sustiprina silp-

Uokom euduo-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STsi, 
ST. CLAIR, PA.

lazbairtfimuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu ihi prakil- 
niausiu, 
laidotuvių.
kitiems naši važinėjimams.

R * U

Parsamdo automobilius del 
veseliu. kriksztyniu b

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------- $---------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu lU-tas Procentas, be jokia 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn, 
del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

o

Yra tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo

»
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Padaryti Angliakasiams
Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

BALL@BAND
“Ball-Band” guminės kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai.
Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

I Visi krautuvninkai juos parduoda.
Žiūrėk del raudonos bolės.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Miehaweka, Ind.
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“Namas Kuria Išmoka Milijonui Del Ru&Im”
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'SAULE** I

Brola-zudis
(Tikra Teisybe.) •

iJU

Zokoninkas davė klupancziai 
palaiminima ir ] 
ranka kad keitusi.
nas laukojo priestubyj. Pa
sveikino ji su guodone nieką ne 
kalbėdamas 
n 1 vežios.

Kada diena sūdo prisiartino, 
susirinko slidžios saloje Bruk
nele ir state priesz save grafa 
Vladesloo.

Ta paezia diena, kada gra
fas buvo priesz slidžias staty
tas, užvažiavo priesz palocin 
Vladesloo karieta. Senas tar
nas iszbogo isz paloeiaus, kad 
priimtie sveozia. Bet kada pa-' 
žino, kad tai jo pono nepriete
lis —- grapas Akvavivas, bai
siai nusigando, ba numanė sn 
kokiu mieriu jis atvažiavo.

Akvavivas iszlipo isz karie
tos ir liepo drąsiai senam tar
nui, kad ji vestu pas grafaite.

Susilaikykite, jusu my- 
asz bėgsiu pašakytie jai

padavė savo 
. Senas t ar

nurodo net ant

grapas Akvavivas,

list a
apie jusii atvažiavimu.

— Pildink'ka tau liepiu! — 
suriko Akvavivas — eikie pir
ma ir vesk i e mane pas grafai
te.

— Mailings pone! kaip tai 
iszrodvs vestie be daneszimo; 
jums gana gerai žinomas apsi
ejimas.

— Klansvk manos ir žinok 
su kuo kalbi!

— Asz kalbu su grafu Ak- 
vavivu — atsake senukas drą
siai ir meilingas pono turi ži
not, jog kada mano pono nesi
randa namie, tai jo vietojo ran
dasi ypata, 
A’ladesloo.

Perpykęs tuom, prisako Ak
vavivas savo tarnams kad Vla
desloo tarnus nuvaikytu, o pats 
leidosi tropais augsztyn in pa

ku i p galėda
mas nubėgo pirma ir daneszi 
apie viską grafaitei.

Da grafaite mdmvo isz bai
mes atsikvotejus, tarnas Akva- 
v i vd a t i < fa re < 1 u ri s i r n.pre i szk e

o ta yra grafaite

Rajus; senukas

u pirsztn

turį likt; žinai kad esu jo duk
tė iY man tas palocius gana ge
ras. Pasirengus esu eitie in ka
lėjimu, 'kuriamo mano tėvas 
sėdi, ne kaip isz ežia trauktis.

— Puiki tavo mislis, tu ma
no miela.—atsake szidijaneziai 
grafas. — Bet suprask, kad tai 
ne mano valia, tiktai guberna
toriaus, jog lyg neipasibaigs 
prova, turi but po mano apioka 
ir privalai klausyt.

—- Pakol mano tėvas gyvas, 
kunigąiksztis Alba neturi pro-

kymas, kuri man atneszi, 
but pramanytas.

— Kaip tai pramanytas — 
— tarė paszokes grafas — no- 
siprieszink, žinai, kad esu ga
lingu ir jaigu su manim geru
mu nevažiuosi, tai atsiminkie 
kas bus...

— Dievas mano saugos! pa
žinsiu tavo norą; ne per seniai 
norėjai iszgriebt mano
nes turtą. Norėjai pats naudot; 
bet tikėk man, 

tai 
prie pats karaliaus 
szysiu jo szviesybes, kad mano 
nuo tavęs apgintu.
Tndukes Akvavivas klausė tu 

kurie gerai pataikė in 
bet kaip galėdamas 
Po tam tarė novos

vos mane iszvaryt ir tas prise
ga Ii

gnm-

reikalas,

žodžiu, 
jo norus, 
susilaikė, 
gražumu:

mus už nieką verįi ?
i/LJL • J < 1 1

j a I pa k u t a vo ja i k ė h te j i m a i s t a - 
- j vo sanŽines; DieVas tau dova-i

al paku tavo jai kehtejimais Ia-
— Tas ežia nepriguli, grn 

fai Akvavivai! asz ežia pribu
vau, kad padaryt teisybe.

— Ar tai ežia kokia neto;. į laszirdinga dangiszka Tęva, 
sybe?! Ar tu to nežinai, kad’ 
turiu valia ir apglauba ant tos | giauso Onutei neesu vertas va- 
inerginos pakol jos tėvas ne
valioje.

— rPa prova neturi jokios 
vertes, jos tėvas da neapsudy- 
tas.

— Bot bus apsūdytas!
— Taip misliji, grafai? tai 

isz tavos, kaip matau, drąsus 
vyras, ir no kam vertas. A r. t u 
gali tikrai pasakyt!... O kad ir 
grafas* but ant smort apsūdy
tu ir nužudintu, tai ir taip jo 
duktė nebus atiduota in tavo 
apglauba.

— Kas tau tai pasako?
— Jis pats.
— O kas ja apiokavosis?
— Asz — atsake kunigas.
— Tu? nes kas tu per vio-

nns f)

uos tavo nusidėjimus ir tos ta
vo aszaros, perpraszys ta mie-

— Mano kūdiki, mano bran-

mano
jaigu su tavim

b a
meldžiu 

ežia negali

r.

dintis (aVo levu;
— Ir asz nebuezia verta va

dintis tavo duktere, 
brangus leve, 
ežia neverkezia.

— Mano kūdiki, 
tavęs, traukis, 
Imt... ar nežinai?...

— Žinau vis'ka, mano leve 
žinau labai gerai; nes jaigu tu..

Nugalėjo tu žodžiu pabaigt ie. 
Aszaros ja pritroszkino; 
nauju skaudėjimu szirdies, 
la pradėjo tėvui rankas bu- 
cziuotie. Po tam su tai gailesio 
a t si liepo in sudžias:

— Mano ponai,
ka da ketinat kalbelio. .Jaigu 
mano tėvas drąsiai klausvs vi
roko smert ies, 
turės draVa 'klausvl.• 1
jo neatstosiu lyg paskutiniai 
valandai. O kas prie jo privalo 
stovėt, jaigu no duktė? neturi 
artimesniu prieteliu kaip asz.

Regėjimas grafaites ir
žodžiai, visus kiaurai po r ve re. 
Visam sude nebuvo tokio, kad 
aszaru akyse net urėtu, 
tie, ka lauke smorties 
su akvata persimaino ir 
ras liejo.

Slidžios palys
gailesio porimti, nes ka 
jo daryt,

si;
ve

kai bekilo

r- Ji s p rieszu i j u s st q v i— 
. ll . j » . . 1 r Z. . . . . . . I . a . . —1 S.. . r. > .... > 1 • a (

asz
atsake zokoninkas“, "'nusiimda
mas nuo galvos kepure;
esu Pilipas Vladesloo.

Dabar visi pabalo ir ilgai 
niekas negalėjo žodžio, prakai

po kokiam tai laikui sn- 
szuko visi:

— Del Dievo! tikrai tu esi!
— O mano broli, mano Pili-’ 

norėjau nužn-

bot

ipai! asz tavo 
dvi...! «

Puolė tuojaus in zokoninko 
kojas; bet garbingas zokonin
kas nedasileido, tiktai spaude 
prie szirdies liedamas aszaras 
bueziavo broli.

— Mano broli,
pai! — verke halsu kaltininkas 
— 'pavelyk man tavo kojas bn- 
czzinol, ba neesu vertas bn- 
cziuot tavo veidą.

— ^Vilhelmai, 
ar asz tau nesakiau

mano Pili-

kad jaigu bus 
asz szauksiuosi 

ir papra-

Nori žinot kas esu? eikie 
ir žiūrėk i e.

Grafas prisiartino

tai ir jo duktė
Asz nuo

KUDIKISZKAS
PARALYŽIUS

vielose.

I

iro-

— Tu taip kalbi, kad rodos 
neesi mano gimine. Misliji kad 
tau pas mane ne bus gerai? O 
kad ir stengsiuosi, idant savo 
ai gaut, vienok turiu ta pajan- 
tima jog esi mano gimine, ba 
žino visi, o per tai didelia nuo 
svieto ir Dievo aptureczia 
da, jaigu tave apleisczia.

— Tai kad esi taip geras*, 
palik mane ežia ir duok 
pakaju, o tuom lai'lcR praszyk 
k įminga i kszezio Albos, kad 
mane isz to dvaro nekliudintn. 
Praszau jusu mylestos, buk 
taip geras ir pasigailėk manės.

Bet kaip asz galiu rimt 
be tavęs, jaigu 
taip brangi?

— Pažinsiu asz tavo del 
manes geruma ir jau paskutini 
karta sakau, kad atsitrauk nuo 
manes...j , .

— Kaip nori, nes asz turiu 
per nevalo taip daryt, 
man pasidaboję.

Tai pasakęs, pakilo grafas, 
paszauke savo t amus, kurio 
prieszpakajyj ant prisakymu 
lauke, ir prisakė kad imtu gre. 
faite. Grafaite suriko isz bai
mes.
bego,

pakaju, o tuom lai'km 
Albos,

man

del manes esi

asz

kaip

savo tanius 
ant

dos tarnai greicziaus at- 
kaip jo ir visi aplinkui 

in rata apstojo. Bet mažesnis 
skaitlius ju buvo, o ypaez gra
faite pasakė, kad apsimalszin- 
tu.

at kelia v ima savo pono. Grafai
te kėlėsi kada tai paregėjo ir 
prasze dvasios Dievo, kad jos 
iszminli apszviestu ir priduo
tu stiprybe. Akvavivas inpy- 
kos, kada inejo i n pakaju, sodo 
ant kėdės ir parodęs s 
i n sena tania tarė:

— Isz tikro man dideli dy- 
vai isz tavo tu netikusiu tarnu
— mano tu giminėlė — ir pa
kol pradėsiu su tavim aipio 
svarbu reikalu kalbėt, praszy- 
cziau, kad lieptum tam seniui 
isz ežia atsitraukt.

— Jaigu, kaip sakai, yra
liepsiu

_ ____ in
fszeikie ant 

valandėlės, geras Juozapai, ba 
grafas nori, kad su manim pa
kalbėt.

— Tai negana to del manos
— atsake grafas kada senis 
ome už klamkos. — Tas senis 
yra akyvas, per ka neprivalai 
ilginus prie savos dvare laikyt.

— Kaip tai ? — užklauso 
perimta gaileseziu panaite. — 
Negaliu suprast, 'ponas grafai, 
sn ikdkiu mieriu czion in ma
no tėvo narna atkelevai, ir nie
kados nepavelinsiu, idant taip 
geras tarnas turėtu iszeitie.

— Tu nežinai ko tam name 
jeszkau ? — atsake szidijen 
ežiai grafas. — Ar tu nežinai,

Tėvas 
tavo už žudinsta, apie ta su ta
vim nekalbėsiu, likos apsudin- 
tas ant smert.

— Na tai ka? — paklauso 
grafaite szJuostydama aszaras.

— Na tai tu, mano miela, o 
tai atvaževau pas tave, kad pa
kol prova nepasibaigs, tai kad 
keliautum pas mane ant gyve
nimo; l>a gali suprast pati, jog 
tau ežia neissopuola vienai but.

— I’onas grafai, su iszsi- 
angsztinimu nžmirsztu, 
mano tėvas ar 'kaltas, 
yra mano tėvu ir jaigu jau isz savo namus, 
valios pievo ketina patrotyt | — Kas tu esi por 
gyvaste, tai visada kas norint kad kunigaikszczio prisaky

I

svarbus reikalas, 
ant valandėlės 
prieszpakaji. —

tai 
iszeit i e

kad asz esu tavo dede.

kad
ar ne,

geri

apsidenge su

bet ji

žen-

prie zo- 
koninko. Tas parode jam savo 
veidą. Akvavivas iszdave riks
mą ir anie žodžio nesakęs, szo- 
ko in savo karieta ir Hope savo 
tarnams bėglio.

Nevat pati grafaite norogejo 
jo veido.

Vienas in kita tarnai sužiuro 
ir nežinojo, kas ežia pasidaro, 
kad grafas taip greitai ir su di
dele baime isz dvaro iszbogo.

* 'Jc :|C

Tuo laiku nebuvo ka vilkint, 
jaigu grafas Vladesloo ketino 
but už savo nuopelną nužudin- 
tu, ka jam parengė jo neprle- 
telei. Kunigas Orlandinas ma
te, kad yra reikalas tuojaus 
keliaut in suda, 
Onos, kad sykiu važiuotu, 
kolos miliutas po tam, buvo | pleszia nuo jos viską ir, jog im
ant vietos. Daugybe svieto bu
vo apstojo sūdo namo duris, 
taip kaip mūras, 
įlinkas pasakė varda grafaites 
Vladesloo, tuojaus davė žino Įdesloo tapo atskirtu 
nys kelia. Jos cnatos, o labiau
si* szirdies gerybe, buvo del vi-

kad v ra

jos

nevat 
vi roko,!

aszn-

labai buvo 
gale- 

ba nopnnaszu buvo 
jokiu bildu kaįlininka iszliuo- 
suot. Slidžiu pordėtojas su gai- 
lescziu liope duot ke<le del gra- 
faites. Nes nepriėmė tos malo
nes ir tarė:

— .Jaigu
jos levo, yra po draugiai apsu

ka isz-

apsndijimas yra
kuris praszc

Tn Idijimu ir jos paczios;
po tam,

ri viroko klausvl staezia.
apstojo sūdo namo duris. Į Visi nusztilo, vyriausos 

Kada zoko-|džia pradėjo drobaneziu balsu 
vi roką skaityt: jog grafas V]a- 

nuo visu 
provu ir guodonin ir, kad taps 
atiduotas in rankas budelio, 
kuris uužudvs ant rinkos Briik- 
selio. • ...... “ •
Tėvas su dūki ore rodėsi klau

so iszduoto viroko drąsiai, bet 
talpinos! |prie pabaigos, grafaite apalpo.

Grafas Akvavivas, kuris jau 
mislijo, kad įprova laimėjo, 
džiaugėsi suvijo. rUame sztai isz 

stovėjo I tarpo žmonių iszeina zokonin- 
Tuom laiku kas, ant kurio lyg sziol niekas 

buvo staezias, idant klausyt vi- Įnetemijo. Iszgirdes baisu smer- 
roko. Veidas buvo baltas, vie-1 ties viroka, negalėjo susilaikyt.

Drebėjo visas per ta
Grafas Vladesloo su neramumu

'orybe, buvo del vi
su žinoma, o buvo girdėti is? 
vi.su szaliu gailosties balsai ir 

jos levekožnas nenorėjo del
prapult ies.

Namas,
sūdąs, juoda gelumbia buvo is?

slidžioms

kuriame

klotas ir kabojo ties 
didelis puikus kryžius.

Grafas Vladesloo 
prieszai 'slidžias.

Slb

^Vilhelmai, 
i, kad vis

kas tau at leisi a? — kalbėjo zc- 
kon inkus.

— Brolis dovanoja jam — 
szaiike visi —Dievas dovanoja 
jam, žmonių teisybe turi but 
taipgi dovanota.

Perdetojas sūdo, kuris taipgi 
pažino Pi Ii pa Vladesloo stono 
zokoninko isz Mount Blandino, 
danosze apie viską kas atsiti
ko kimi ga i kszczi ui.

Kada du broliai buvo glebijo 
meilei, 
kvotėjo.
kad jai norint trumpai 
kyt. Dabar suprato apie viską 
ir del to zokoninkas taip su ja 
apioka vojosi.

Žmones visi lauko nuo gu
bernatoriaus atsakymo. Ne il
gai reikėjo laukt. Tuojaus, ka
da sudže gavo atsakymu, per
žiurėjo ji ir su džiaugsmu pra
dėjo garsiai skaityt:

Vardan jo mylostos viosz- 
paties Iszpanijos 
Pilipo II ir 1.1. Wilbolmasgi 
fas Vladesloo apturėjo 
karaliaus mvlesta ir 
liuosu nuo visu užmetinejimu; 
bet ryloj anksti turi atlaikyt 
pakula akysi' visu prie duriu 
bažnvezios szv. Gndulos.
— Palaimink 

pati karalių! — szauko visi — 
tegul gyvena kunigai'ksztis Al
ba ilgus motus, tegul po drau
gei buna laimingu ir grafas 
Pilipas Vladesloo!

Kada Pilipas ir Wilhelmas o 
po draugei ir Ona, nukeliavo 
pas kunigaikszti Alba, kad pa
lieka vot už Ii uosy be; grafas

žmonių teisybe

duktė kaltininko atsi- 
Keliu žodžiu reikėjo, 

a.psa-

i 4

karaliaus 
a 

nuo
likos

y y 

musu Viesz-

ir

nok iszrode be jokios baimes: 
ba kada likos per kunigą (Gr
iaudina suramintu, visa baime |džiaugsmo, žiurėjo in artinan- 
nuo jo atstojo, per ka smerties 
suvis nebijojo. Paskutiniam ty
rinėjimo prie visko prisipaži
no:

laika.

tisi zokoninka.
Zokoninkas Orlandinas stojo 

drąsiu priesz sudžias, pasvei
kino juos su godone ir prakal-

— Buvau pripildintu puiky- Į bojo garsiai, kad butu del visu
be ir užvydejimu, pakalbinau I girdėtas jo balsas:
du piktadarius ir tie du mano| — Ponai! jusu virokas la- 
broli nužudo, 
priesz suda ta 
nau, tai turiu ta pas Dieva vil
ti, kad už ta mano gailesti, Die
vas ir brolis mano man dova-Į ri tai apreikszt yra mano prl- 

Jaigu apsudijot gra- 
Tas nelaimingo grafo iszpa- j fa Vladesloo ant smort už tai 

žinimas, ka dabar tik priesz su- kad per jijikos jo brolis nužu
džius kalbėjo, visus baisiai per- Mintas, tai virokas yra per asz- 

Ilgai rodavojosi ir jauĮtrus; jaigu ant jo sakote, 'kad 
jis yra savo brolio žadintojų, 
tai neteisingai.

Zokoninkas susilaikė, rodos 
Akys visu buvo at- 

Ikreiptos in ji ir visu szirdis la- 
Willielmas ir grafas Ak- bai plake, ba netikėjo sudžia, 

vavivas, ka radosi sudo name, kad jam kas viroko porszka- 
iszdave baisa. Grafas, tėvas dys. Po valandai vela pradėjo 
Onos, laikėsi su savo dukterc|kalbėt, bet povalei ir su 
glebije ir gailės aszaras liejo. 
Katrie tiktai radosi sude, tai
visi žiūrėdami’in tęva ir duktė-1 dote per savo staiga. Apsudi- 
ri verke. . jot grafa Vladesloo ant smert,

— Alano mieliause duktė, o ant galybes iszpažinimo dvieju 
ko ežia atekelevai ? — paszauke piktadariu; bet jie,

/* II***-** 1 1 •• I i "WV* •• « I • w •

Vienok 
viską pripaži-

ir (a Wilhelmoja ign | bai teisingas
prova puikiai apsudijot; bet da 
randasi viens daigias, apie ku
ri asz liktai vienas žinau, o ku-

uos.
Tas nelaimingo grafo iszpa-

valomu.
y

vore.
ketino sūdyt, bet tame atidary
tojas duriu paszauke:

— Traukite ir padarykite 
del grafaites Onos Vladesloo | atsilset. 
vieta!

— Aploiskito mane, 
žmonos — tare in savo tarnu.1-, 
grafaite. —Dievas teisingas ne 
duos man pražūtie.

Ta 'pasakius,
ploseziuin ir pasako, kad jau 
pasirengus. Bet pats Dievas 
mato, jog per nevalo savo bu
tiniu apleidžiu.

Grafas Judoszis^fkai nusijuo
kė iripadave jai i'anka,
jos nepriėmė. Durys atsidarė. 
Pradėjo po valiai tropais eiti 
žemyn. Lauko prie gonku sto
vėjo karieta. Ranka mostelėjo 
duodama atsisveikinimo 
kla del savo tarnu. .

Tame sztai zokoninkas
koptum ant galvos užstojo 
jiems kele. Buvo tai kunigas 
Orlandinas. Senas tarnas Juo
zapas suszuko isz džiaugsmo.

— Kur taip, mano dukrai
— užklausė kuningas.

— Kaipo neteisingu auka, 
kurie perkalbino kunigaikszti 
Alba — atsake grafaite — tu
riu keliaut kur mane veža, nes 
kur, to negaliu žinot.

— Anie žingsnio isz vietos, 
mano dukra! liksi namo tavo 
tėvo. Tas ponas neturi prie ta
vęs jokios priekabes.

Grafaite nusiminė. Akvavi
vas isz pradžių purszkavo, 
draskėsi ir liope grafaitei, kad 
kuo greieziausei sestu in karie
ta. Orlandinas vienok tarė:

— Ji ne sos ir turi gryžti in szaūke grafaite graudžiai verk- kojas ii’ pei’praszyt.
• • i • <■ • *1 m ’ i (
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vienas

isz-
minczia:

— Taip ponai, patys pakly

už Ii uosy be;
Akvavivas baisiai perpykęs, 
gryžo in savo dvara ir drebėjo 
isz baimes; ba galėjo tikėtis, 
kad jo szidmistos bus iszrody- 
tos. Bet. Pilipas ir Ona, būdami 
gerais ir nenorėdami jo prapul
ties, užlaikė tai savije, o priek 
tam nenorėjo užpykintie ir ku- 

W ii kelmas su 
aszaroms puolė in kojas Albos, 

ponas, dovanoju 
broliui privalai 

dekavot, kuri norejei nužudyt. 
Vienok prie dvaro neturi jo
kios valios, badai viskas prigu
li prie tavo brolio.

— Kad tai but Dievas sure
ties! kad pirmiaus nebuezia 
geides.

— Asz, szviesiausias kunl- 
gaikszti, palieku jam viską, — 
tarė Pilipas. — Esu kunigu ir 
zokoninku, nenoriu jokiu že- 
miszku turtu. Jaigu tu ju bro
li. nenori priimtie —-kalbėjo to- 
liaus — tai asz viską atiduosiu 
gerai Onutei, tavo duktorei.

Niekas ant to nieko nekalbė
jo. Onute mėtėsi dėdei in kojas 
ir aszaroms jais apvilgę. Po 
tam nuvažiavo in savo dvara 
kuriame likos puikiai 
džiaugsmu visu tarnu priimti.

[TOLIAUS BUS]

nigaikszczio.

—# Kelk, 
tau gyvastį;

su

FARMA ANT PARDAVIMO.
.1 , ' I* «* %

, o nevat ir 
grafas su dideliu skaudėjimu I pats Vladesloo nežino, kad bro- 
duszios, norėjo nito dukters at- lis jo da gyvas.
siliuosuot, bet Ona drucziai — Da gyvas! 
prie tėvo laikosi. — Tavo tėvas Į visi garsiai.

— Gyvas! — nusistebėjo ir 
I pats Vladesloo. — Kur jis ran-

— suszuko į

yrd dideliu piktadariu ir ne yra
vertas tavo aszaru. , ’ , * __ __ „........

— Ach, mano.tove! — pa- dsi, kad galeczia jam pult In
vertas tavo aszaru.

Kuom gali kunige da-dama ir bueziuodama rankas: — i
.— kad ir bit t teisybe, ka žmo- vest, kad jis gyvas? — pakluu- 
nes apie tavo kalba, tai viską so vyriausos audžia.

» *
'i'

Dnbojui viena Subata, 
Pedes diena,

Nekurie kaip ii'amines 
užsiil rauke, 

Taip kaip žąsis namon trauke, 
Vieni 'svyruoja 
Kili da'inuoja, 
'l’ai vėl verke, 

Nežino ka keiko.
Gere Su baloje, 
Gere Nedėliojo, 

(*zia Nedėlios laikas 
Ne paiso niekas; 

A psi terlioję, 
A ps/i'sei I i o je,

() lai ro'ts musu Lietuviai, 
K ipk'szczi'oniai —

Net Panedeiyje apsiižiiiri, 
Kad'a jau pinigu ne turi, 

() da Įiodes dienoje, 
Kokia valkata atsPbuladojo, 

Isz I lomestedo miesto, 
Ar no suras kokio nebago. 

Juk kvailiu niekur mitokas, 
Roiko žinoki kad kožnas 

d rosi us pijokas,
Kaip pamato mergina, 

Atiduoda paskut'ini pinigą 
y

f

i

Katalikai.

Gera fąrma, 45 akieriu, Lo-
oust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, ' *
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, 
apolinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavngo, 
Locust Valley,

visa apdirbomą.

Locust Valley, 
. i

smagi

() jus vaikinau 
Dideli avinai.

* * ♦
Oj, tas Skrantu garny 

Tais ilga-kaklys, 
Nnszant relketu, 

Kad dovanu nedavinotu
S z I1, ii viena mergiica 

a pdovanojo, 
Toji ant vaikino užsiklepojo

Bet vaikinas iszsiteisi.no, 
Sudas mergica apkaltino. 
Mergica antru kartu varanta 

iszerne,
Bot vaikino nepaeme, 

Iszrundjo in platu svietą 
Pa'sijeszkot <sau malszesne 

vieta, 
Idant merginos nezugabavotu 

N (“ka l t a i u e s i k a b v t u.

I

•%

J

J

y

* * *
Ten kur apie Pulmana kaip 

rodos, 
At'sitaike jaunikis del senos 

bobos, 
Poruotis susitarė, 
Na ir tuojaus vali.

Tas turėjo 'badai jau dvi 
ar tris paezes,

Tai dabar už k et virtos einas, 
Jau po szliubui, — visi szoka

Kaip katras moka.
Sztai atpisz-kejo palieije su 

viena isz paežiu, 
Kuri gyveno su juom apie 

du metu, 
Tma'a jaunayedi in vežimą

Ir da apie 16 i n koza sodina.
Visi stojo įpriesz vanta, 

Kožnas po difszimtine skaito, 
Už jauniki pastate aszt ii on i s 

iszhntus,
Ir paleido, kol prova atsibus. 
Tai taip, nesze vilkais avinus, 
Dabar tam viLkui szlcktai bus, 
Kaip visos jojo bobos susitars,

Tai kaili gerai iszkars.

y

y

lankyti krulamuju

Ponu ta monesii pasirodo ku- 
dikiszko paralyžiaus (infantile 
pnralysi's) eipidemija keliose 

Nekuriose vakariniu 
valstijų apielinkese mokyklos
buvo uždarytos ir jaunus vai
kai ypatingai apsaugoti nuo 
szios baisios ligos. Bet su obel
ini mokyklų atidarymu pavo
jus yra didesnio, bdt epidemi
ja povaliai nyksta.

I žtlarymas mokyklų tikslu 
sulaikyti liga, yra puikus žing
snis, liet Ims be vertes joigu 
siilaikvti nuo mfxkvklu vaikai 
pavėlinti
paveikslu teatrus ir kitas pasi
linksminimo vietas kur daugy
bes žmonių r<‘iikasi.

Kudikiszkas paralyžius yra 
užikreeziania liga, bet ne taip 
lengvai užkri'cziama kaip ty
mai, vejarauplos ir panaszios 
ligos. Bdt kuomet liga užpuola 
vaikui vra arszesne už anas li
gas, ir todėl aszt riausi. sulaiky- 
nro'budai turi būti investi.

Nif'ks nežino kaip yra gali
ma perduoti, 
perduodama. Kaikurie sveika
tos afieieriai tiki, kad nevirin
tas pienas.yra svarbus fakto
rius, kiti tiki, kad muses prisi
deda prie ligos iszsiplatinimo.

Sulaikyti, arba isznaikinti, 
liga, pirmiausia reikia sergan- 
czius vienus sau laikyti; vaito
ti tik szvaru virinta pieną; už
laikyti asmcniszka hygiena, 
kaip (ai plovimą ranku priesz 
valgio, ir iszuaikinima minsiu 
ir kitu insektu. Vaikus reikia 
irgi ndpri'leisti prie ligoniu, ne- 
paisiant kokia liga serga.

Syki kudikiszkas paralyžius 
užpuola awmeni, greitas ir tin
kamas gydymas yra svarbiau
sia. Yra baisu pasilikti palie- * 
geliu, ir jeigu pat 'pradžioje li
gos tinkamai negydoma, ligo
nis pasiliks paliegėliu. Tinka
mas gydymas paprastai iszgy- 
do kadikiszko paralyžiaus ser
ganti.

Kudikiszkas paralyžius yra 
nervu liga. Kuomet ligonis ne
suvaldo koja arba ranka, prie
žastis yra nencai ir ne musku
lai. Ir miitkl'inimas muskulu ne
turės geni pasekmių, gal ir 
blogai atsiliepti.

Negalime perdaug žmonėms 
patarti kaip svarbu yra tuoj 
ingyti tinkama, medikaliszka 
priežiūra. —F.L.I.S.

7

arba kaip liga

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia SpecialUta 

Viso* Kronissko* Liga*.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Matare* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Barnesville, Pa.

♦ * ♦
O jus vyrai avinai

Kodėl neplaka’t kaili boboms
y

In “darba kada iszeinate, 
Tai gerai apsižiūrėkite.

Dirba vargsza's per visa diena
Pasilikus' n'aniio patii viena

Boba vyru prisivaro,
N’isokius szposus 'daro,

Vyrai akks ir ausis 
įpusta lykite,

Valios bolioms neduokite, 
O katras gerai kaili skus, 

Tai ir nauda isz bobos bus!

*

gerui

y

y

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentbtas Mahanojuje.

Ant antro floro Kllne Sstoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

t*

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odot Liga* visuos! pa
dėjimuose. Liti&zkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą Ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnycsia.

Ofiao* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Flora*,

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

U
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavlma. Palaidojitna 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu ka* parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu iu 
desziuits minutu. Telefonai 878.

vi.su
iszsiteisi.no
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— Suhatnje pripuola ang- 
kkasin szvento “Mitchell 

• Day.“ Ta ja diena kasyklos ne
dirbs.

— Plentas einantis isz Ash- 
lando in Mount Crmel jau pa
taisytas ir atidarytas del mo
toristu. Plentas buvo ingriuves 
in kasyklas bet dabar yra ge
ram padėjimo.

— Poni Franciszka Pa žu
viene ir p. Kazys Gin’keviczius 
isz Brooklyn, N. Y., lankėsi 
pas broli Petra Sinkevicziu, 
Tamakveje, kuri gazas apdegi
no dvi sanvaites atgal ir po 
drauge atlanko V. Kvederus, 
G21 W. South uli., Mahnnojui.

— Daug žmonių Park Place 
likos arosztavoti 
policija už vogimą 
karu. Nekurtos szoimvnos lu
bojo net po 20 tonu. Dabar tu
rės užmokėti už pavogtus an
glis ir tai daugiau nekaip hutu 
pirkia isz brokeriu.

— Williamas Danseviczius 
isz Morejos susidūrė su karn- 
ku prie Turkey Run. Abidvi 
maszinos smarkei sunaikintos.

— Senas indženauzas prie 
No. 5 szlopos, tarp Robinsono 
ir High Point, sudegė Panede- 
lio vakaro, kaip rodos isz prie
žasties padegimo per nežino
mos ypatos. Ugniagesiai pri
buvo in pagelba bet ugnis taip 
prasiplatino kad sudegė lyg pa 
matu. Vienas isz ugniagesiu li
kos sužeistas.

— Kokis tai nežinomas 
bambilistas trenki* in tro'ka ku
liamo važiavo Viktoras Mar- 
einkeviezius isz Riveikrik ant 
8-tos ir E. Centre ui. Po nelai
mei bambilistas dingo ir dar 
dabar ji jeszko policije. Mar- 
cinkeviczius likos gana skau- 
<lžei sužeistas bet atsisakęs va
žiuoti in ligonbute. Dr, Fento- 
nas ji apžiurėjo ir nusiuntė na
mo.

szvente

per Lehigh 
anglių isz

» — Kūdikis

tai

— Rinkimai 
stengkimes szi kart 
ant School Director 
Boczkauska kuris

jau netoli, 
iszrinkti 
p. F. W.

dabar eina 
ant Independent tikieto. ‘Duo
kite kryželi szale jo vardo, o 
paskui kitiems už kuriuos no
rite balsuoti, tokiu budn apie 
tai neužmirszite ir nesiduokite 
kitiems i.dant jnsu tikieta pa
ženklintu, nes gali jus apgauti.

SHENANDOAH. PA.

— Szimanas Ramoszka, 36 
metu, 28 S. Emerick ui., 
Ashlando ligonbuteje, 
mas keliolika sanvaieziu. O 
kad velionis neturėjo jokiu gi
miniu, todėl likos palaidotas 
ant paviėtavu kapiniu Schuyl
kill Haven.

— Arti St. Nicholas Nedė
liojo, 6 valanda vakaro Juozas 
Rėklaitis, 15 metu, 412 W. 
Centre uli., ir Vincas Svirskis, 
16 metu, 437 W. Spruce uli., 
abudu isz Mahanojaus sutiko 
inotorcikhi, kuriame važiavo 
Juozas Lazauckas, 37 metu,

W. Washington uli., na
mo isz Mahanojaus, praszyda- 
mi idant juos pasiimtu drauge. 
Lazaucko pati Rože radosi mo- 
torcikliuje su kūdikiu. Arti St. 
Nicholas Lazauckas pasuko iri 
szali nuo ateinanezio automo- 
biliaus bet neužtemino atbe- 
ganezio kito automobiliaus su 
kuriuom susidūrė smaikei. La
zauckas likos iszmestas isz mo- 
torciklaus ir gavosi po auto
mobiliu, kuris ji užmusze ant 
vietos; jo motore su kūdikiu li
kos sužeisti ir randasi ligonbu- 
teje. Rėklaitis ir Svirskis taip
gi randasi ligonbuteje. Auto
mobilius kuris susidūrė su La- 
zaucku motorsikliu, buvo varo
mas per George Price isz Ma
li n no jaus. 

Chicago. — Vietos Lietuviu 
laikraszcziai skelbia, kad Mare 
Jnrgelioniene ližvede perskyrų 
byla priesz savo vyra, advoka
tą Jurgelioni ir kaltina ji, kad 
jis be jokios priežasties ja ap
leidęs. Jiedu apsivedė Petro
grade Balandžio 1, 1907 ir turi 
.vien snnu. — V.

mirė 
sirgda- 

sanvaieziu.

o • ) 7 metu

Frackville, Pa.
Szimano Deloniu ant N. Broad 
Mountain avė. likos palaidotas 
ana diena ant Szv.
kapiniu.

— Nauja ulyczia Catiawi- 
sa bus atidaryta del motoristu 
Sukatoje. Toji ulyczia jungėsi 
su Lehigh a ve., ir dabar randa-

vsi geram padėjimo.

Juozapo

Tamaqua, Pa. — Steitine po
licija ana vakaru užklupo ant 
rodauzio vadinamo “Two mile 
House” no toli Tamakves, ku
riame rado dvi aptersztas ba
landėles ir kolos pinigines ma- 
szinas. Locnininka Teodora 
Norvida arosztavojo už laiky 
mą paleistuviu namo ir turėjo 
parūpint $700 kaucijos 
teismui.
Pottsvilles ligonbuti 
žiūrėjimo.

lyg
Merginas nusiuntė :n 

ant per

Boston, Mass. — Spalio 20 
diena pasibaigė Vincento Je.n- 
kino (Jankausko) skandalisz- 
ka kriminale byla, 
prasidėjo Dorchcsterio Distri’k 
(o teisme, 
Baczinskiute reikalavo nu
bausti Jenkina už atėmimu jai 
nekaltybes ir suviliojimą. Vė
liau byla pateko in Auksztesni 
kriminali teisina, kur pereita 
savaite, Spalio 20 diena, baigė
si tuo, kad prisaikintuju teisė
ju suolas (jury) rado Jenkina 
kaliu. Spalio 28 diena, Auksz- 
tesniojo teismo teisėjas 
skirs Jenkinui bausme.

P-le M. Baczinskiute kūdi
ki augina ir kaip sako, gyvena 
kartu su tėvais. Negana to, p-le 
M. Baczinskiute, 
teisme, reikalauja nuo p. 
cento Jenkino, 
neiszlai'kvma duoto žodžio že- 
nytis ir nuostolius $50,000. Ar 
tokia sutartis tarp 
buvo ir kiek nuostoliu 
turi sužinosime vėliau, kuomet 
teismas tars savo žodi.

P. Vincent Jenkins 
kanakas) yra real estate bizny. 
Buvo Lietuviu Vaizbos Buto 
pirmininku ir yra jo aktyvus 
narys. Daugiausia dirho prie 
Socialistu.

Szioje byloje, teko nugirst, 
daug Jenkinui

Szi byla

kur p-le
reikalavo

Marijona

nu-

civiliame 
Vili

ai lygi n ima už

judviejų 
panele

(Jan-

gelbėjo Bago- 
czius.  — D.

Brooklyn, N. Y. — Antanas 
Stankelis, 116 35th St. Long 
Island City, apskundė teisman 
du Italuku: Spinola ir Monti 

k u l ie ineje 
viską iszdauže ir 

Teis
mas Dalukus iszteisino, nes su
sekta, kad daiktai buvę sudau
žyti pirmiau, o pati Stan’keli 
nubaudė $25 už laikoma be lei
dimo revolveri, — ir už tai ji 
inskundusi jo pati I

— Jane Novak, judamųjų 
paveikslu akt orka loszusi 
Tom Mix ir sakoma 
Lietuvaite, pirm loszos “What 

’’ pasirodė jau užsi
auginusi ilgus plaukus.

•>lh st.

isz Blissvilles, 
krautuvei!, 
padare bledes ant $385.

Price Love

su 
esant i

Ta- 
cziaus ji netiki, kad visos mo
ters begrysz prie ilgu plauku, 
lygiai kaip ir ilgu andaro'ku.

— Rugsėjo 13, 1927, Kings 
Co. Supreme Court likos isz- 
spresta skundas Stellos Mickc- 
vieziutes, gyvenanezios, 39 
Firth Ave., Maspeth, N. Y.,

gyvenanezios, 
Maspėth,

priesz josios vyra, Pauliu Pavi
jom, su kuriuo buvo iszgyvenn- 
si 17 menesiu. Skundo priežas
tį teismas pripažino ir Stelini 
Mickevicziutei suteikė pilna 
panai’kinima (annulment) jos
ios szliuho su Pauliu Pavilio- 
niu.

Pavilonis visai en teisme ne 
pasirodė. ' — V.

EKSKURCIJA

in NewYorka
NEDELIOJ 30 OKTOBERIO 

$4.00 °“6eltavas Tikietas 
Troinus aplota Mahanoy City 4:40 
valanda ryto ir griž isz Jersey City 
7:20 valanda vakare.

LelilghAisIlcrf 
Railroad 

dflks BtadLDtaasMM'

Schuylkill Paviete
POLITIKA

BALSUOKIT UŽ
J. H. KIRCHNER

Ant County Commissioner

Sztni musu miesto gyvento
jas James Kirchner, iszduoto- 
jas Record-American kuris per 
daugelį metu užsiima iszdavys- 
ta ir yra gerai žinomas del visu 
gyvent oju, 
paeztoriiim. 
i ft 

gelbsti nelaimėsiu jaigu jo pr 
gelbos reikalauja 
geroms rudoms visame.

Jisai drauge su Jim Walton 
eina ant Republikoniszko tikie
to ant pavieto kamisoriaus — 
County Commissioner idant 
Schuylkino pavieto locninkams 
stulai palengvyt dideles tak
sas kurias žada sumažyt, jaigu 
ji aprinks ant tojo urėdo.

Ponas Kirehneris ka prižada 
tai ir savo žodi (lala i ko. Todėl 
visi balsuokit už James Kirch
ner ir James Walton, o galima 
tikietis kad tieje vyrai 

mums taksas
apsunkytais szia-

nes buvo ir musu 
Kasgi nežino 

Džima“? Jisai kožnam pa- 
a- 

ir snszelpia

v •zins
taip esame
dien.

snma- 
kurioms

reikalavo

Ant Demokratisz'ko tikieto 
eina ant sudžiaus Bektolis, ku
ris yra visiems gerai žinomas 
visoje aplinkinėje o kuris daug 
gero padaro del Lietuviu ir bu
vo labai prielankus žmogus — 
neatsakydamas jokios paszel- 
pos del tuju, kurie
pagelbos arba gero patarimo. 
Slidžia Bektolis ne yra pasi- 
sziauszes žmogus ir ne greitai 
užmirszta padaryta gera del jo 
su ko'žnu ipa-szneka, kožna pa
sveikina ' ir duoda gera žodeli 
netemindamas ant augsztos 
garbes, kad jisai yra preziden
tas paviėtavu sudžiu Skulkino 
paviete. Todėl tokiam žųiogui 
privalome duoti savo balsą at- 
oinaneziosia rinkimuosia Jkalp 
ir jo draugui sudžiai Bergeriul.

Kandidatu ant Konsulmono 
isz Mahanojaus turime musu 
jauna biznieri p. Pijusza Urbo
ną isz Pirmo Vordo, kuris eina 
ant Ropublikoniszko tikieto. 
norint s Urbonas yra jaunas 
žmogus, bet yra tinkamas ant 
to urėdo ir neatbūtinai turime 
saviszki iszrinkti ant tojo urė
do, o turėsimo gera konsulmo- 
na, kuris rūpinsis visoms pajė
goms idant savo tautiėcziam* 
intikti. Pirmam Vorde ir būti 
del ju tikru tarnu.

*■ v........ ...  «

Svarbiausia politi’kiszka ko
va visam mieste yra ant School 
Director, kuriu randasi net 
penki kandidatai: 2 ant Repu- 
bli'koniszko,
tiszko tikieto ir vienas ant In
dependent, o tuom yra F. W.

sumnsze

2 ant Demokra-

o tuom 
Boczkauskas, 
vienu balsu per nominacijas. 
Ant School Directoriu balsuos 
po visa miestą, todėl kova bus 
sunkesne. Bet Lietuviai gali 
laimėti, jaigu vyrai ir moteres 
balsuos tiesiog ant p. Boez- 
kau^ko, o su kitais tegul rūpi
nasi j u tautos žmonys, nes 
mums neduos savo balsu. Svar
biausia tai yra tas, i*dant visi, 
o visi ta ja diena eitu balsuot 
už p. Boczkauska, o galimo ti
kėtis kad saviszki lengvai isz- 
rinks.
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Tokie cigaretai kurie padaro rūkymąA

4

1.

r1 ' *

k I 

>

tikru smagumu.
■ • 4 ' ►Jik'.’ r- |į ii 1 /' 1 *

Jus galit rūkyti Camels visą dieną ir
" ' > p. ' > I *

gausite vien tik atšviežinimą ir sma
gumą iš kiekvieno cigarete. Tai yra 
nauda iš parinkto tabako ir tinkamo

f

♦

4

t 1927, R, J, Utyuoldfl ToImcco 
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AKYI TRUPINĖLIAI
APIE (VISKĄ ISZ

Visur
I

20 mįtu atgal Indiana
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Istybej b^vo 56,000 Bell tele- 

lllinoils valstybėj yra 94
fonu; dabai; ju yra 225,000.

rusziu medžiu. Ju (aipe yra 19 
rusziu ąžuolu. 25 ruszys me
džiu yra atvežtos isz kitu vals
tybių. v

* Francijos įmoteris iszra- 
dusi sisrtemja, sulyg kurios vi
sai bemoksli žmogų galima isz- 
mokinti skaityti ir raszyti in -*«*•• ZX t * • t •10 lekcijų, po 2 vai. kiekviena 
lekcija.

i lumas yra 122 pėdos.
* Augszcziausia budąvono 

pasauly yra pabudavotas vien 
isz geležies Eiffelio . boksztas 
Paryžiuje? Jis yra 984 pėdu 
augszczio.

* Augszcziausias 
Suv. Valstijose yra McKinley 
kalinis Alaskoj, 20,300 pėdu 
augszczio. Sekantis yra Mt« 
Whitney, Cali foru i jo j, 14,501 
p. ir Mt. Rlbort, Coloradoj, 14,- 
420 pėdu.

rinej Amerikoj yra Superior, 
užimąs 31,200 ketvirtainiu my
liu plota.

Vidutinis Baltijos mariu
g

kalnas

Didžiausias ežeras Sziau-

stu,

Leta Mirtis
Skausmai, nervisakurnas, sun
kybe szlapinanWs, dažnai reisz- 
kia rimtu bedu. Isabandykite 
pasauliniai garsu vatota ink- 

puslCs ir szlaipumo bė
doms. Gerkite vandeni ir'imkit

HAARL1M OIL

Inžymus diuretiszkas akstintojas Ži
nomas kaipo Olandijos tautine gy
duole net suvirsz 200 metu. Visose 
aptiekose, trejopo didumo.
Jeszkokte vardo GOLD MEDAL ant
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

jo sumaišymo* »
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkltes, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katartazka« 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszulimas, Užkimimas gal
vos, Isz prtazakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama so 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisuokite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pisria preke

*

HEATROLA
There is only ONE Heatrola— ESTATE builds it

I

f

PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

Nauji Gvarantyti Plajerei 
Nuo $390.00 ir brangiau

DYKAI 36 nauji rollai, dubeltava 
sėdynė, uždangalu, atvežimas in 
namus -------------- -
Priimame jusu sena Piana arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio nalijo Plajerio

Raižykite del musu katalogu 
ir prekių.

JOHN LIZDAS 
477 S.1 MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.
11
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JOS. P. MILAUSKAS
Li«tqvie>ka« Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W, PINE ST.
* ,* . 1 [į 11 1 * * į * * * *• m11-* K . u“, , , *

MUmAiNOY OITY, PA.
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Yra vienatinis ir tikras 
s žilu mos 

peczius su patentuotu 
HOT AIR 1NTENSI- 
FIRĖ. Temikite kad ant

HEATROLA

duriu rastųsi jo vardas
ESTATE HEATROLA.

Preke $169.50 ' ant 
iszmokesczio $154.50 ui 

caih

SUNBEAM ?! Vienas isz geriausiu ir ntujsuiiu

tt

FURNACE $125
PARLOR hiteriu del rptzild iro juo niro

•nt C11C W1 
Uzmokaecalo d) 1 1 c«»h$115

KITOKĮ HTTEREI IR PECZIAI NAUJI IR ANTRA 
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

ESTATE EI-O
KUKNINIS PECZIUS

1

Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus ir drūtas 

kukninis peczius.
■ Ji . ju ' ■■ i 1 p " »

$165 ant iszmokesczio
- $150 už cash

I

------------- • ir’

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pe ežiai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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