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Pa. — Visokio 
>za košia 

1 197 nz-

Isz Amerikos
-----------...............

1497 užmuszta ; 518 sužeista 
szimet Pennsylvanijoi. 

« 
Harrisburg

šia prninonystes 
Pennsylvanijoi likos 
muszta o 7>18 sužeista žmonių. 
Viso buvo visokiu nelaimiu 
118,391 prieszais 149,900 praej- 
ta meta. Julajaus menesi ji* 221 
likos užmuszta; 17 neteko kojų, 
13 ranku ir 62 akiu.

Užmokėta 
$3,590,495.

Nedave jam 50 centu, suka
pojo paezia kirviu.

Bridgeport. ('onn.
72 met u, pn-

prasze savo moteres idant jam 
duotu 50 cent u 
mo, tai aplaiku* 
ku poteriu, kokiu savo gyveni

Isz to kilo 
negalėdamas 

klausyti tolimesniu iszmetine- 
jimu savo moteres, pagriebi* 
kirvi, sukapodamas jaja baisai 
nuo ko tuojaus
gyveno su sa\ im per 46 metus. 
Stepas likos 
me.

Amerikonai iždave $900,000,- 
000 ant važiavimo karukais.
Washington. D. (’. 

rikieczia ižduoda
kaip 900 milijonu doleriu už 
važiavimu strvtkarinusia. Pra- 
ejta meta važiavo karukuosia 
15 milijonu daugiau žmonių ne 
kaip 1921 mete, praejta meta 
važiavo 1.5 bilijonu.

Dienoje buvo neregiu, o vaka
re dideliu sportu.

Iowa, 
neregiu,

kompenSeiszFon

Stepas Pelinius,
Kada

ant nusiskuti 
tokiu szunisz

ine da negirdėjų, 
barnis, o Stepas

mirė. Porele

uždarytas kalėju

— Ame- 
daugiau

į

Sioux City, Iowa. — Per 
diena buvo neregiu, stovėda
mas aut kampo ulyczios rink
damas aukas 
parduodamas alavėlius, 
kare persi rėdydavo ant dide
lio sporto turėdamas 
laikus važinėdamas automobi 

su merginoms, tokis tai
C. S. Gail

imo senei 
ubaga su mėly-

nuo praejgiu ir 
o va-

^rrus

leis
buvo 
num, kuri 
pažinojo kai.

i merginoms, 
gyvenimas 

žmonis
H)

nais akuloreis.
Kada Ji pa 1 iri je

r*.

areszta v <>j( 
drauge su kitais sportais vii* 
nam isz užmiestiniu hoteliii, 
atvažiavo jisai antoniobiliujc 
ant rytojaus in palieije, pasi 

pagal

)

iii palieije, 
naujausia mada, 

užmokejo bausmia
miesta, jeszkodamas kitur mie- 
Jaszirdingii kvailiu.

Anglekasei laikomi tikroje 
baudževoje.

Washington, I). ('.
riosia dalysią miuksztuju aug
liu kasyklosia Pennsylauijoi, 
West Virdžinijoj ir Alabamoje, 
darbininkai vra laikomi tikro- 
je baudževoje, 
raparta del valdžios per žmo
nis kurie isztyrinejo tenaitini 
anglekasiu padėjimą.

Kožna szeimvna• 
gyvena miesteli uos i a kuriuos 
valdo anglines kompanijos turi 
pasiraszyti ant kontrakto, jog 
anglekasis nepriims 
past ogia jokio sveczio 
nekenc'ze kompanijos, uždraus
ta naudoti keliu del nepažins- 

. tamuju. In miestelius ir kai
mus nevalė niekam atsilankv- 
1i kaip tik kompanieznam dak
tarui, graboriui kunigui ir 
kraustymo vežimui. Szerifas 
Fayette pavieto iždave praej- 
ta meta $40,000 ant užlaikymo 
szerifu klant dabotu kompani
jų turto ir 1

redias

gvvena

ir apleido

pagal padaryta

kuri apsi

po savo
kurio

neprileistu jokiu 
unijos virszininku ant suorga- 
nizavojimo tenaitiniu darbi
ninku. Žodžiu, tenaitinei an- 
■*'*1 1 B iz’/'ATYl 1 Glllll/lAin
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Suvirszum 100 anglekasiu 
pražuvo eksplozijoi.

Kemmerer, Wyoming. — Pa- 
įiedelije ryta Xo. I kasyklosia 
Frontier, kilo baisi eksplozije, 
kuri 
griovė 2(Ml anglekasiu.
sziam rasz.Yiniii jau surasta 87 
k tinai, vienuolika da 
kns\ k loję, bet nežino

>4 iszgialbeta
Konia kožnam minu* galima 

irdeti raudojimu 
toriu ir vaiku.

Po eksplozijai sugriuvo ne- 
knrios dalys kasyklų, lodei ga 
z.ai uždusino daugeli darbinin
ku.

Atbuvo kelione po visa skly
pą su 15 dolereis.

York. ('haiineey 
Reinhart, is metu aikas isz 
Elizabetlio, X. J., turėjo tiktai 

doleri n
kada iszsironge in kelionia į

suardė
200

vi ar nr

'\\

penkiolika

kasyklas ir už-
I <vg

randasi 
a r jie gy- 

gy va is.

likusiu mo-

i r i <• I u

lain alėjas
la $1.94. Vi

iszkeliavo.

Trenton, X. J.

volas už apleidima 
mut ines paežiu les ir

k iszvniiije
)(> 

visa sklypą. Tris sanvaitos po 
iii San Pranciška,

t urejo k iszen i n jv < 
sa kelione atbuvo pckszczias, o 
kada sutikdavo automobiliu 
praszydavo idant ji pavėžin
tu. Ketina sugryžti namo tokiu 
pat bndn kokiu
Reinhardt yra studentu augsz- 
tesnes mokslainvs czionais.

Dvi pacziules instume ji in 
nelaimia.

Mikola Ka-
novskis, 48 metu, likos areszta- 

savo pir- 
dviejjJ 

mažu vaiku Passaike, X. J. i’a
licijei ajszkino, buk kad i apsi
vedė su pirma motmia lai bu
vo girtas ir nežinojo ka dar.*. 
Penki metai adgal insimviujo 
iii mergina kuri buvo ant bor
do pas ji ir iždume in Pennsy! 
vania.
J’rentona, kur 
American Bridi* (' 
no su ant ra motcria 
vaikais, pakol apie lai nedaži- 

motere, kuri 
aresztavot i. 

t u res a t sede-
Sll

rp
A na diena atvažiavo in 

aplaike 
o.,

darba
ir gv\’e-f* •

ir trimis

!K > p > 
pa I iepe

pirmut ine 
Mikokdi 

Dabar Mikoleli 
ti kalėjime* už apsivedimn

moterimis, kurios liu-

s

d\ iums
dos su vaikais apgax iugo vyro 
ir levo.

Penkių metu mergaite svėre 
124 užarus.

Kresno, ( 'a I i I'.
Mariute

met u

/J

t •
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Lietuviu delegacije dalyvavo 
prezideftto Hardingo lai- 

dotuvesia.
I>z ezioiiais Iai*

o pre
laidot uvesia,

t ’hieago.
tuviu delegaeije <l.ilybav 
zidento i lardingo
iszkeliaudami iii Majdon, t Ibio,

prezidentas likos 
o isz-

ISZ VISU SZAL1U ki* in jaunamart ia : 
k i rmules suėst u

4 4

Tukstanczei atlanko nauja 
stebuklinga vieta.

London. — Užmirsztas szko- 
t isz kas 
Carfinas,

anglekasiu miestelis 
artimoje Lanark

shire, staigai atgijo isz priežas
ties stebuklu 
Lourdo stovvlo

..... .......—...... ...zr1,

Isz Lietuvos.

kur mirnsis 
palaidotas. ant ženki 
reikszti Lietiniu anicrikiecziu 
savo gailesį i.

Lietuviu delegacija isz ('Iii 
vagos susidėjo isz sziu asmenii: 
l)r. A. Zimontas, St. 
Jonas Liuth 
Pastarasis yra 
bet atstoauja

Sziomis 
vieszejo (Jiiieagoje 
ja, rodos, yra 
viii Taut iines Sandaros.

Delegacjia su saim iszsive- 
že dideli puikiu geliu \ainika, 

ant nabaszninko 
gra bo.

esąs labai brangus ir susidedąs 
isz dvieju sziin! n balt u 
ir kone 
roži u.
<

Zokoninkas stebuklingai gydo 
žmonis. Popiežius uždraudė 
jam naudoti jojo galybia. 

*
Foggia, Italijų.

gas zokoninkas,

| K . . .

KO’

Szla i
$

III

Kad; tave 
meta, lai-

aplaikytu prie

jos, kuri keliolika i 
gal pastale tenaitinei 
tojai — toki pat, kaip rahdasi 
Lourde, Francijoi.

Miestelis žaibiniu bodu pa
garsėjo po visa aplinkine, kada 
žmonis daginio apie stebuklą. 
Ilangeli /žmonių 

tojo stovylo
Dievo, iiįunl suteiktu gydymo 
stebuklus kokie atšilimui 
st ovy lo Francijoi 
Dievas iszklause 
žmonių.
atsibuvo kada sena motore isz 
Lanarkshire pribuvo ant kru- 
kiu melsti Motinos Dievo idant 
jaja ižgydytu. Josios malda bu
vo 
vo 
peksztį— visiszkai ižgydyta.

Dabar iii kaimeli kas diena 
atsilanko tukstanczei žmonių 
su panaszeis meldimais. Pra- 
ejta nedeldieni atlankė stovy- 
la suvirszum penki tukstanczei 
žmonių. Asztuoniolika ligoniu 
likos ižgydyta.

zv. P. Mari 
metu ad- 

i gyven-

ant

J U1IIS.

Mūri uždėjo 
prezident o

prie
susirinkdavo 

melsdami

prie 
ant galo 

maldavimo 
I ’ i r m utinis stelių k la s

y

iszklausyta, nes pamėtė sa- 
krukius ir nuėjo namonuėjo

pasibaigė lai
mingo pag\ veninio jaunos pu

peles, Rakanekieue pasinaudo-

i'io. pg ■'!
isz San (iiovaniii ootondo, ma- ........

k a i i n e I i sžas kainu 
Fog'gios, 
sas
I a i s

mol as

v.,dama isz puikios dienos, misi- \ H I ų I 11 • į ,

k unigas

art nuo p*

art ima 
rinkimo

i r ra i te gry- 
grybu,liauti. Laike

• kirmėlė inkando Rakaui/kienei

K od i s ir 
(1. i 111 k a 11 s k a s ). 
ne iT. ieagiel is, 

i hook Iv
i

lio lie
klienomis jis

I lelegaci
paskiria Lietu

Vainikas

teip p.igar»ejo p<’ vi
ii pi i uk i nes su sa vo st ubu k 
gydymo, jo I’opiezius jam 

uždraudė tolinus jiedvi žmonis. 
Pas zok'on i n l<a 
lik žmonis isZ

Z < > k <»: 1111 k a s m* lik al
savęs, 

lies po

ia ubagams, aiil ligoiibuezin 
miela szi rd i ngu

a iiI

noriu t s 
visokį bilda gialbe-

daktarai

laja vieta 
kur gu

li žmuszt a kirme-

III

Sveika ir 
linksma Mariuto L’cinliardl 
pcnkiii metu senumo, 

svarus i r \ is ejna 
Mariuto

asztnonis svarus. Kada turėjo 
aszluonis menesius, sveri* 52 
svarus. Mariute vra viena isz 
s( 
mis sv ere daugiau 
prastas kūdikis 
metus svėrė. Isz priežasties .jo
sios sunkenybes, 
šia iii'/.e 
ulv ežios, liktai sėdi namie.

Dave szliuba, o in sanvaitia 
abudu palaidojo.

Konosha, Wis. — Ketverge 
atsibuvo dvigubos laidotuves, 
tai yra Laureato Larsono ir jo
jo paezios, kurie priigere upė
je artimoje Delis. Kunigas, ku
ris suriszo LarsomiK praejta 
sanvaitia, atkalbėjo pamaldas 
ant juju lavonu.

Sapnavo apie nelaime — 
pasiskandino.

Philadelphia. — Stanislo
vas Janikas, alėjas pas savo 
kaimynu Jurgi Rykieti, gyve
na nezio arti upes ir tėrp ko ki
to pasakė jam, buk sapnavo 
buk ji ketina atlankyti kokia 
nelaime ir geriau dabar už
baigti gyvastį ne kaip ant to
sios nelaimes laukti.

Isztares tuos žodžius nubėgo
m'ir* nnAtt inavnl/n iv miabniuln

124 
Kada

svėrė 
sunkyn, 

užgimė svėrė

menesi us, 
M a rinte 

•plynių vaiku, isz kuriu kož 
ne kaip pa 
pagal savo

mergai te 
kaip kiti

ne-
vaikai ant

Wis. —

inatrnVn ir mwlrnnJn

szi ml n 
I i’ij’i 

Ant 
lro\ ils užraszas 

icans of Lithuanian Ancestry
X no A įnori k ieezi u I Jielu

LS, 
s esas

■I
uI >ll
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Vargingi krasztai.

Rokiszkis. — Czia noriu 
tru/npai apraszyti žmonių eko
nomine padėti Rokiszkio, Eže- 
renu ir Panevėžio apskrieziuo- 
se. Rokiszkio apskrity dar ne
galima prie turtingiausiu ju 
priskaityti, bet ir vargszu szia- 
me apskrity mažai. Paimkime 
valsczius: Pandėlio, Panemu- 

Skapiszkio, Suvainiszkio, 11 \ Gzedasu. sziuose valscziuosc 
nerasi nuskurdusiu ūkininku: 
trobesiai puikus, žmones pui
kiai dėvi ir važinėjasi, balta 
dažnai 
niekuomet 
czjis net ir piemenys insigijė, 
nors jie kainuoja po 300 litu. 
Bet dabar pažvelgkime in ki
tus minėtus apskriezius.

Ežerenn apskritys ar ne bied- 
niausias tik isz visu Lietums 
apskrieziu. Mergaites dėvi na
mu darbo rublis, nors tai pa
girtina; kai kuriose bažnyczio- 
se žmonių ir su vyžomis maty
ti. Arkliu geru nematyti, gy
venamu trobų gražiu nėra, lau
kai invairiais javais užsejami 
bet tarp žvyro ir smėlio men
kai teuždera; duona tankiai 
valgoma, su pelais ir kitokiais 
priemaiszais. Žinoma, tai ne 
kiekvienam valscziuje ^r kai- 

Bet Andrioniszkio vals- 
Panevežio apskriozio, tai 

gana neturtingas. Triobos men 
stogai eglių szakomis 

dengti. Laukuose tik lubinai ir 
matyti. Szi valscziu 

labai paliete kari vesula, o dė
lei prastos žemes ūkininkai ne- 
instengia savo ūkiu pakelei.

Pasiutęs szuo inkando kunigą.
Aknysta. — Szios parapijos 

kleboną szuo bežeisdamas in- 
dreske. Klebonas, nieko blogo 
nemanydamas, nesigyde. Bet 
dabar szunies butą pasiutusio, 
nes klebonas ir dar vienas baž- 
nyczios tarnas susirgo pasiu
timo
Kauno ligoninėn. Szunu pasiu
timas kaskart plccziasi, prida
rydamas visiems daug nuos
toliu. Milicija szunis szaudo, 
tik vienas peiktinas dalykas, 
jo’g szunis nuszove palieka juos 
ant lauko puti. Rokiszkio inies-

K

m o,
sziuose

valgo, o aluezio veik 
netrūksta; dvinir

'H

Ji
ii1

■'fc
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Žudė jaunas ir patoges mer
ginas del juju ilgu plauku 

kuriuos pardavinėjo.
Budapeszt, Vengrai. — Ant 

galo likos isztyrineta slaaptin- 
gi dip girna i penkių jaunu ir 
patogiu merginu kurios nese- 
nei dingo be jokios žinios isz 
miestelio Cziukotos. Pirmiause 
dingo Ona Magassy, po tam 
Sara Ambrozy, Elzbieta Fors
ter ir da dvi. Palieije jeszkojo 
dingusiu po visa aplinkine, bet 
merginos pražuvo kaip akmuo 
mariosia.

Ant galo pidieije daejo prie 
galo siūlo,
bejas peruku 
pla ukus 
szviesplaukes moteres. 
tydaimus daug apie pražuvimu 
merginu ir apie 
ma, <

.plaukai priguli prie dingusios 
(Juos Magassy, kuri turėjo ne
paprastus ilgus szviesplaukus. 
Palieije pradėjo karsztai tyri- 

galo atėjo pas žmo- 
pardavinejo mote- 

Buvo juom 
palicijos

me. 
ežius

X,

kos,

grikiai

t

in koja ir
p.inaudojo
jimo josios gyvasties bet nelai
minga mire, in kėlės dienas po 
laido! n viii, nulindęs vyras nu
ėjo iii girraite
k n r atsitiko uola i me, 
lojo puvant i
le. Vos prisiartino prie padli- 
nos, at šit upe ant jojo veido 
muse inkasdama 
lupa. Xno to
jas ir in pelikes dienas Vaitie
kus likos palaidotas szale pa
ežį os.

Ant kaimo kilo baisi neapy- 
prieszais uoszve, nes 

tai 
prakeikimu jauna 
rele neteko gvvast ies.

Vaitiekui iii 
užsit rueino krau- Gerai žinomas dir- 

pirko puikius 
nuo 

Skai-

> 
paejnanczms

snvazi noje ne 
visos Italijos 

bet i>z Ameriko ir Japonijos.
Pio

k reipe atyda svieto ant 
l>e< ant viso kaimelio, 
legriina i a n ka n n:i ja m didelius 
pinigus isz kuriu sau nepasi 
lieka ne skat iko, t iklai ai iduo- 
(
i r 
giju.

\ i.d ji laiko už labai dievo
ta žmogii,

ma ir slcbukliiigiiimi. Ihiktarai 
i-z X i *a po i i a 11 s . i r kitur atlankė 
taji stebukladari 
a r szt i k ruju jisai t u ri

vdimi* žmonių nuo visokiu Ii 
ii. Kaimiioczci t virt imi, buk 

jisai t tiri 
tuos paežius 
t u rojo ( 'Ii rišt tisas.

Zokoninkas Pio labai nuliu 
do, jog jam Popiežius užilrau- 

fvdvt scrgtiiiczi us, kur- 
ir da

k i 111 d ra u

rozi u
szi m t u r;i i idon u I m i m i ir 

\ainiko
From Amer-

>)

| lade! as
Iiasisz\ enl i

kanla 
kaip visi sako, per josios 

mylint i po-

juju apraszy- 
lasiprato, jog gi-<ml tie jei

liga. Ligonis iszvežtas

4 i

i 4

viii kilnu
St. Kodisesas parengęs 

lidinga raszleli ant pergamen 
iszreiszkiant Amerikos lie 

k u ris

( r t

< r

persi! ikrint, 
galybių

i 

to,

I u\ i n szirdgcla, 
inteiktas naszlui I la rd i ngieiiui.

Atszauke prohibicijos sznipus.
Scranton, Pa. --- Visi prohi

bicijos sznipai ir agentai likos 
atszauktais isz Skrantu ir 
I larrisburgo

busiąs

S k ra u t u
in I’Iiiladelphia, 

nes pinigu nėra ant juju užlai- 
l<\mo. IToliibicijos virszinin- 
kas Sams sako buk isz Filadel
fijos bus daug 
ryti ablavu 
I )abar 
lengviau

parankiau da 
ant prasižengėliu.

t ruput i 
nes lenais

gera rugi'pjute 
munszaines ir

s
Skraidomas 
.atsidus, 

sžnipai turėjo
konfiskuodami 
a reszt a v od a m i p ra s i že n ge I i u s.

I

t v i rt ma,
ant kojų

/.aidulius kokius
ir rauk u

Slekoris Bergdoll nužudė vie
na ir sužeido du kurie norėjo 

ji suimti.
Kberbaeh, Baden, Vokietija, 

ameri koniszkas

mes
Kaipgi

net arime.
j<>-

sziadien moka

Kilipinai spiresi kaneez idant 
duotumam jiems laisvia. 

galime jiems duoti 
jeigu mes patys jos
Dabar Amerika neturime 
kios laisves, t

Amerikonai
konia pusdevinto bilijono do
leriu už, visokes taksas kas me
tas. Na ir mokes, jeigu didesne 
dalis mano, jog tai j joms užsi
moka ir už tai papelnije dvigu- 
l»ni n 1 i V n u i oi I inrriil QniK<zm,vo

< r serganezi us, 
szlnbns ir aklus,

davė savo 
galybių gydymo’

de
ežiu s, 
bar įieprisileidže ni( ka prie sa
ves,

Jid< ('brist ūsas 
a paszt a lams
žmonių'— ne t ik duszes bet ir 
juju kimus. Kode! gi Popiežius 
turėtu uždraust savo kunigams 
tosios dovanos ?

Baisus prakeikimas uoszves 
iszsipilde.

Krokuva. — Kaiinelijo Jar- 
danuvkoje, ana sanvaitia atsi
tiko baisus atsitikimas, 
aukomis puolė

Vait iek usporele.
jauna

kurio 
vedusi 

Ha kuoka s, 
turtingas kaimietis, sugryžes
namon po karei apsivedė su 
vargingo kaimyno 
Tėvai Vaitiekaus 
prieszingi, jog juju sūnelis 
veda vargsze, nes vėlino idant 
sau iszsirinktu turtingesne pa
ežiu.

Uoszvo baisei pyko, ir dieno- 
kndn ūiirun vnrbzini iiTilni/li-

dukteria, 
buvo labai 

juju

m

pabegda-

< larsiligas 
slek'eris Gro\'er Bergdoll, kuris 
nenorėdamas tarnauti kariu- 
meneje laike kares
mus iii Vokietije ir kurio slap
ta palieije nuo senei jeszko, 
ana diena nuszove 
viena isz slaptu palieijantu, 
du sužeido, kada ji ketino isz- 
vežti isz hoteljaus kuriame ra- 

< losi.
Vienas isz palieijantu buvo 

Fraueuzas, antras Amerikonas 
o kitas rusiszkas 
tis. Visi trys alėja iii oteli pa- 
griebe Bergdoli, norėdami pri
verstinai ji indeli in automobi
liu, kad szla i 
t rauke 
szauti iii savo užpuolikus su 
augszezian minėta pasekmia.

senci
ant smert

o

k įmigaiksz-

Bergdolią isz- 
revolveri

’ii ,

ir pradėjo

Daug užmuszta sumiszimuosia.
Berlinas. — Daugelis likos 

užmuszta ir sužeista sumiszi
muosia Hamburge, kada ko
munistai norėjo sulaikyti dar-" 
bininkus nuo darbo prie staty
mo laivu. Hanoveri' panaszus 
padėjimas kur dvileka žmonių 
lilrns n o n vi i rln

ni*! ir ant 
gu, kuris 
riszkus plaukus.
Jonas Xagy, palicijos virszi- te jau dvi savai t i kaip vienas 
ninkaas isž ('zrukotos. Padarv- 
ta krata namie kuriame virszi- 
ninkas gyveno — pas kokia 
tai naszle Jakubekienia. Mote
te inleido palieije in vidų ir 
liepe daryti krata po visa na
rna. Palieije jeszkojo visur ant 
gano užtiko slaptas dureles 
v’cdanczes iii antra skiepą, 

surado keliolika zui
kiniu dėžių kurios buvo užein- 
knotos. Jakubekiene sake buk 
josią randasi skalbimo sode, 
bet palieije jai netikėjo, pakol 
nesuteszkino antvožu. Ir ka jo
sią surado? — penkis kimus 
dingusiu merginu.

Nagy būdamas palieijantu, 
pasinaudojo isz savo mandie- 
ros. Suviliojo merginas in na
rna, kur ragana Jakubekiene 

merginas, mi- 
nu-

J

X

Skiepe

užsmaugdavo
kirsdavo ilgus plaukus 
pleszdavo drapanas ir parduo
davo žydams, idant už aplai- 
kytus pinigus galėtu turėti ge
rus laikus.

Kožnai
plaukus su sKura, panaszei 
kaip indijonai darydavo su sa
vo baltoms aukoms.

Nnirv ir '.TnlruLok-ionn

merginai nupjovė 
su skūra,

1 i Irnfi

szuo pusta, bet niekas nesirū
pina jo pakasti.

Pasikorė ant žydu kapiniu.
Kaunas. — Liepos men. 16 

d. Žaliajam Kalne ant žydu ka
pu atrastas pasikoręs pil. Vac
lovas Kupstaitis. Pakaruoklis 
iszkabojo 10 dienu. Apžiurėjus 
Kauno Apskrities Gydytojui^ 
Virszilai lavonu jokiu iyrttfu"* 
rivperstinos mirties neatrasta. 
Pas pasikorusį atrasta uŽraszu 
knygele, kurioj taip raszo: ka
da jis pasikars ar nusiszaus, tai 
nieko nekaltinti, “
nusistatymas yra jau nuo ma- 

”. Vaclovas Kupstai- 
palaidotas szale kataliku 

kapu. Žmones pasakoja, kad jo 
mirtis esanti suriszta su val- 
diszko turto iszaikvojiinu ir ko 
kio tai kalėjimo sandelio už
degimu. Kai pribuvusi Kau
no ugniagesiu komanda ir gaiš 
ra likvidavusi, sandelis pa
sirodęs esąs tuszczias. Tada tai 
kalbamasis Kupstaitis kaž kur 
isz namu iszejes ir daugiau ne*

Tncziau tikru žinių

tai jo tokis

žu dienu 
tis

4
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KAS GIRDĖT Revoliucijonieriaus Miltina.45 lyg 15 nriliijonu doleriu isz 
kuriu ne paejna isz turtingos 
szeirnynos, tiktai du turėjo už
tektinai pinigu ant pradėjimo 
biznio.

Likusieji asztuoniolika dasi- 
dirbo turto isz kitu. Amerika 
tai szalis greito.pralobimo, jei
gu “žinai kaip pralobti“ ir 
apgaudinėti savo artimus.

riszkas sūdąs po Doroszevskio 
vadovyste pasmerkia ant smor 
ties visas aukas kurias netikė
tai sznijias provokatorius arba 
aklas atsitikimas atiduos in jo 
rankas.”

Pražuvo po kartuvėmis Jo
nukas..

Toliau skaityt negalėjau......
Atidaviau motinai ta brangu 
jos sūnaus nekrologą.

Diobancziom rankom ji isz- gerklėj didi sopuli, o veidu ri- 
tiese sugloste potam gražiai su 
dėjo ir indejo in kiszeniu 
iszdidum.

— Nebuvo

rietele 
Varszave

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.

*

ka žodis 
todėl 

apie taji
žodi musu 
reikszti.

reiszke,

l)i- 
demokratais yra 

kurie nežino

Žodis 
isz graikiszko, 
isz dvieju 
“demos” 
tos”

Demos 
liams 
l i

i i y y

4 4 K ra-

rpiszkenezio 
y y

reiszke 
kaipo ir tauta ir žmo-

Gal ne visi žino 
Demokracije 
stengsimos truputi 

skaitytojams isz-
Sžiadien kožnas 

žmogus yra demokratu, 
džiauseis 
tankei žmonis,
ka reiszke demokracije.

demokracije paejna 
kuris susideda 

graikiszku žodžiu
ir “kratos.

yra pajėga o žinot imt, jog 
pajėgu yra visokio budo — fi- 
ziszka ir moraliszka, kumsztes 
ir szirdies, iszminties ir noro, 
kvailumo ir mokslo, veikenti ir 
naikintoji ir t.t.

gal atmins daugo
ka tokio

domoniszko — (velniszko) 
graikiszkam liežuvije 
“d vase”
iris. Todėl demokracije yra la
bai paini. Nevienas gana gerai 
tai supranta, o kiti 
tai ne nenrislina.

Sziadieu vienok reike Imti 
demokratu ar kas supranta ka 
tai reiszke ar ne. Be demokra
tizmo ne nepasijudink isz vie
tos.

Mokyt oja t lemi )k ra ei jos 
Lietuvos gali but i 
kur mažiau apie jaja kalbama 
o daugiau jaja parodo veikimu. 
Ne vienam amerikoniszkam 

neatėjo ant nris- 
demokrat iž

ui vezes be 
nektaizos, nes 

demokracije czion Amerike ne 
gerklėje, tiktai szirdije. Ameri
konas turi tik viena duszia — 
demokratiszka.

Niekas czionais Amerike ne
sistebi jeigu kas tokis užima 
prezidento dinsta

vienam 
prezidentui 
lies, idant skelbti 
ma bėgiodamas po 
kalnierelio ir

visai apie

reike

del
Amer ik as,

pribuvęs 
tiesiog isz girrios, lauko, fabri
ko arba tvarto.

Laikraszezei skelbė buk 
Johnsonas ketina pasilikti 
kandidatu ant prezidento ir 
parodo kaip jisai melže karves 
ant savo fermos. Dabartinis 
prezidentas Coolidge, aplaike 
žine buk jisai pasiliko prezi
dentu, tame laike kada grobe 
sziena ant tėvo farmos. Prisie- 
ga sudėjo ne palociuje prie po
nu ar puikei pasirėdžiusios ka
riumenes, tiktai tėvo prastoi 
bakūžėlėje, prie aliejines lam- 
pukes treczia valanda naktije. 
Jojo brolei ir vienas sūnūs dir
ba ant farmos už pusketvirto 
dolerio ant dienos, 
dien yra prezidentu 
isz to nesistebi.

Jeigu kas stebėtųsi buk pre
zidentas Coolidge užsidėjo va
kar ant saves mėlynas darbi- 
nes kelnes, tai tuojaus ameri
konas žinotu, jog tokis žmogus 
Stebėdamasis isz to, turi būti 
kokis svetimszalis, kuris da ne
žino kas tai vra demokratiz
mas, nes amerikoniszkas uke- 
sas isz tokiu dalvku 
sistebi.

Gal sziadieu Lietuvoje butu 
daug geriau, 
“kas tai asz!” 
reiviai, kunigai, 
baltieji, imtu paveizda isz ame- 
rikoniszko demokratizmo — 
lygybes!

f

skelbė 
ketina 

ant

o jisai szia- 
ir niekas

visai ne

jeigu tenai t i nei 
darbininkai, ką

rą u don ie j i ir

K. Ivauauckiene isz Lietuvos 
pajeszko savo vyro, nuo ku
rio negirdejo per 15 metu, nes 
gromatos pas jaja neraszo. Ji
sai pirma gyveno Rochester, N. 
Y., bet dabar nežino kur ran
dasi.

Jonas Ivanauckas, 
metu amžiaus, 
Konstancije Tvanauckiene isz 
Lietuvos, Gaižunu kaimo, Sze- 
tos valscziaus, Kėdainių aps
krities. Turi pas ji svarbu rei
kalą del sūnaus paliuosaviino 
isz kariumenes.

Jeigu kas apie ji žino ar ji
sai pats, tegul duoda žine nu
liūdusiai moterei ant augsz- 
cziau paduoto adreso.

VYTO,

turi 53 
jo pajeszko

Tūlas Bostono laikrasztis ra- 
fizo, buk dvideszimts milijonie-
riti juz Massachusetts turi nuo

Kuom Amerika suszelpe isz- 
bndejusia Rosi jo ir kiek mai
tino žmonių per taji laika kada 
tasai sklypas mirė isz bado pa
rodo Ilooverio rapartas sekan- 
cziai:

Per tris metus maitino 4,173,- 
339 vaikus, 6,317,958 suaugu
sius, arba isz viso suszelpe 10,- 
491,297 ypatų, maisto paauka- 

idant padaryti 1,750 milijo
nus porcijų, turėjo 21,435 lau
kiniu kukniu, 
nu del 333.125,

v o

iszdalino drapa- 
visokiu gyduo

lių davė už $7,685,000, 
pe 16,400 ligonbutes

gydė 1,039,000 
kas diena, 

ypatus,

suszel-
reikalin-

gais daigtais, 
serga n ežius žmonis 
ineziepino 6,396,568 
iszsiunte 912,121 tonus visokio 
maisto, paaukavo visokiu vais
tu 15 milijonu svaru, 237 laivai 
iszgabeno visa ta ta vora in Ro- 
sije.

Ir da bolszevikai ne vra už- 
ganadyti isz rankos, kuri jaja 
iszgialbejo nuo smert!

Edi- 
gvveni-r*.

teisybos ar 
po smert 

Ed i so-

bet tikiu, jog

Jus, kurie manote, jog turi
te užtektinai proto, nepripa- 
žystate esybes Dievo, vadina
tės save iszmintingais progre- 
sistais, reformatoreis tikėjimo, 
žodžiu — kad turite tiek proto 
savo pakauszije, jog jau dau
giau jame netilptu, paklausy
kite ka kalba garsingas 
sonas apie užgrabini
ma, Dievo Esvbia arba Virsz- 
gamtiszka Esybia apie kuriuos 
nuo ilgo laiko tyrinėjo ir moki
nosi, jeszkodamas 
isztikruju randasi
kokis nors gyvenimas, 
nas sako: buk po smert dusze 
apleidže kuna bet kokiam pa
vidale ir kaip jiji iszrodo, tai 
to da neisztyrinejau. Tn spiri
tualizmą netikiu idant galima 
butu paszaukt mirusia ypata 
ant szio svieto idant galima su 
jaja susikalbėt,
po smert dusze randasi. Tikiu, 
jog randasi kokia tai Esybe 
kuri valdo žmonimis ir viską 
kas ant svieto randasi —Virsz- 
gamtiszka Esybe. Mano visas 
protas ir at yda yra atkreipta 
ant užgrabinio gyvenimo — 
kur ejna žmogaus dusze po 
smert, koki pavidalu jijii uži
ma ir kokis josios susineszi- 
mas su gyvena nežeis ant szio 
svieto. Druczei tikiu ir tikėsiu 
in mokslus 
ir Pono.“

Argi tiejei, kurie save vadi- 
gali prisi-

musu Vieszpaczio

na “ 
lygint prie

a pszv iestais 
garsingo Edisono—• 

neatstojo jojo pado.

Budapeszte randasi slavokas 
kuris yra sunkiausiu žmogum 

Svėrė jisaiant svieto, 
svarus.

Skaitydami taji daneszima 
pradėjome truputi apsvarsti-

žmogelis turi 
užlaikyti savo

55200

1

nepasipazinojo-

taip kaip asz

Tai buvo jaunas, gal asztuo- 
niolekos motu vaikinas, su gar
biniuotais plaukais, augalotas, 
tvirtas, su ramiu didelio vaiko 
veidu.

Ypatiszkai
me, bet matomai turėjo žinoti 
kad esu “darbe”, 
žinojau, kad priguli prie revo- 
lucijonieriu, kadangi kiek kar
tu susitikdavome ant gatves 
vienas in 
simpatiszkai žiūrėjome.

Man tasai vaikinukas rūpė
jo, tai-gi apie ji tankiai klau
sinėjau pas draugus.

Pasakota man, kad paskuti 
iriais laikais pametu jis savo 
kasdienini darbu ir visas savo 
šyla s, ir visa savo laika pasz- 
vente revoliucijai.

Sausio mėnesyj 1906 metuo
se, gręždamas nuo nenusiseku
sio užpuolimo ant gmino kancc 
liarijos, Jonukas kartu su ‘sa
vo draugu papuolė in kazoku 
patrulio rankas.

Padarius krata pas juos at
rasta. revolveriai ir proklama
cijos; nugabenta juos in vieti
ni kalėjimą, o dviem menesiais 
paskiau liko nuvežti lenkisz- 

bastilijon Varszave ant 
kariszko sūdo.

Didžiosios Nedėlios Sored o j 
atlikta ant ju egzekucija.

Ir nežinau del ko, ar kad jis 
buvo pirma auka isz eilių man 
pažinstamu draugu, ar jo mie
las ir taip narsus veidas tvir
tai užsiliko mano atmintyj 
na to, 
AĮŽmirsztį.

Keliomis dienomis po egze
kucijai visai isz paszalies da- 
sižinojau, kad .Jonukas buvo 
vienturtis, kad paliko senelius 
gimdytojus, paprastus darbi
ninkus, kad jo motina, norėda
ma su juom priesz jo smerti 
atsisveikinti, 
keliones, o net kreipėsi su pra- 
szymu pagialbos pas pažinsta- 
ma savo advokate, tautiszka 
demokrate.

lik mislinjo apie važinėjimu ka 
jai norėjosi dar syki 

pavažinėti ale kad 
neturėjo kito sūnaus ir tas da
lykas daugiau negali atsikar
toti.

Nieko jai nesakydamas sus
paudžiau ranka ir tuo budu at
sisveikinus greitai iuzbogaii 
ant gatves.

Galvoje turėjo baisu užima,

greitai

kon

ant to-gi

kita, žingeidžiai
>

ir

, ga-
kad ilgai negalėjau jo

Iii
i B

apsiskolino ant

baigi vėl .Jonuko narsus vei-

net kiek tasai 
suvalgyt idant 
gyvybia, kiek tai mastu audek
lo sunaudoję ant drapanų, kaip 
turi kensti laike karszcziu, o 
kiek tai ergelio turi jeigu jam 
inkanda uodas in koja ir negali 
pasikasyt tosios vietos. Ap- 
mansezius gerai, daejome prie 
to, jog mes negalime ruguti ant 
musu padėjimo. Tik pamisly- 
kit, kiek tasai 
“prisimuczyt
ke palyst po automobiliu ka 
toki pataisyt arba sujeszkoti 
sau sėdynės st ryt kari je.

y1
žmogelis turi 

jeigu jam rei-

Generolas Persi) ingas duoda 
merginoms rodą idant vyruo
tus! su kareiveis. Musu nuomo
ne prieszinga. Mergaitėms tas 
nepatiktu, nes kareiviai yra
papratia keltis penkta valanda 
isz ryto. — Už daug joms butu 
darbo.
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Skaitykite “Saule” I1

kundimo, pradėjo:
— Vienatinis ponuli mielas, 

vienatinis ir tai jau jo norą, 
ot Dievo bausme ir viskas, isz 
jaunu dienu, tai koksai stebėti
nas, nei jisai su žmogum pa- 
szneketf, nei ka papasakos, ot 
tiktai mislija. ir mislija. Palai
dojau kelis mažus,
žiurėjau, kaip ant szvento pa
veikslo, augo spakainiai vaike
lis in metus, bet pas ji nematy
si jokio susitvarkymo. Varau 
ji in bažnyczia ant pamaldų, o 
jisai man in akis juokėsi ir sa
ko: “prie ko-gi asz melsiuos, 
jei jau Dievo nėra danguj, nes 
jo nepripažinsta nei carai, nei 
karaliai. Jei caras su karaliais 
ir valdžia Dievą, pripažintu, ta
da ir mus biedniokoliu neper
sekiotu ir mums butu gerai ir 
laiminga ant svieto gyventi.” 
O paskui vėl laksto, Dievas ži
no kur, tankiai net namo uesu- 
gryždavo, 
dvasia
duszia ir pats pražuvo, o mus 
biedniokais dabar paliko.

— O ponia matei sunu cita- 
peleje?

—- Maeziau ponuli maeziau. 
Invede mane in koki tai kam
barį ir tenai kokioj stonelej 
pastate Jonuką, bile tik gale- 
czia.ii pamatyti jo galva. Sako 
ponuli kad jiems tenai nagus 
pleszia pertai ir ranku negali
ma pamatyti nors maniszkis 
fenai su tuo nesiskundė tikeai

duonos ir 
Nerupinkites mety

ti kta is pasveikinkite nuo 
manos tęva ir pasakykite jam 
tegul jis ant manos nesirustina. 
O potam aukso 
kas kur 
iszvede in kita, kambari ir jau 
jo daugiau 
vienaiezio mano 
kos.

Jos balsas nutruko sudrėbėjo 
girdėjau jam koki tai nusis
kundimą beviltiszka sopuli, dy 

motinu protestą ku-

ot, vaikina pikta 
apsėdo, apleido savo

prasze niarszkiiriu, 
cukraus.
u a.

* 4

su

ponuli. Jotin
iai prapuolė o mane

Tiemaeziau mano 
visos patie-

T 
das atsistojo man atmintyj ir l*au 
szirdis prisipildė noru pagel- 

norints jo biednai 
motinai ir tai vardu tu žmo
nių, kuriu labui Jonukas dar
bavosi.

Laimingu

beti kaip

I

y

aplinkybių susi
bėgimu, motina, gyveno vienuo 
se ir tuose paežiuose namuose 
su nekurio draugo szeimyna
kur tankiai lankvdavausi. Ne- 
norėjau su jaja sutikti; bijo
jau jos karsztu aszaru, aszaru 

aszaru, kurios kaipskausino, 
akmuo ant duszios žmogui už
krinta. Nenorėjau ložti role ge
radaris, duodanezio almužna; 
pasibjaurėtina man buvo mis-

ka visu 
roms revoliucijos vilnys atome

ig vaiku.
Nežinojau kas pasakyti. Jos 

sopulis man pasirodo perdaug 
tvirtas, idant ja galocziau kaip 
nors pntieszyti suraminti.

Žiurėjau iii jos susikūprinu
sius peezius iszdžiuvusia. kru
tinę palenkta galva ir tylėjau.

Sustojo verkus, apszluosto 
veidą skarele ir besiskundžia- 
mu balsu trauke toliau:

— Parasze man ponaiti kad 
važiuoti, taigi surinkau biski 
skatiko iszprasziau pasiskoli- 
jau o nuvažiavau o isz kur ežia 
man biednai nelaimingai dabar 
atiduoti.

Žodžio nepasakos atidariau
lis, Kad jai noriu užmokėti už masznele ir du auksiniu pini-
jos sūnaus narsumą ir darinis.

Tai-gi prasziau savo draugo 
paezios, kad iszklausinetu at- 
sakaneziai apie jos materija- 
liszka pasilaikymu, taip pat 
apie skolas.

Ant rytojaus tuose paežiuose 
namuose pastanavijau pasima
tyti su Jonuko motina.

Netrukus ui szvaru ir netur
tinga kambari inejo seno, gal 
penkių deszimcziu metu mote- 
riszke, mažo ūgio, sndžiuviis, 
kuri iszrode dar mažesne susi
supus stora marga placzia ske
peta.

Moteriszke žemai pasiklonio 
jo ir atsargiai atsisėdo ant kė
dės kampelio.

Užvieszpatavo tylėjimas ne- 
apkeneziamas, taigai norėda
mas ji pertraukti, paklausiau:

— Ar ponia turi vaiku?
Jos veidas suvirpėjo, tary

tum, per ja perejo kokis tai.so
pulingas atsiminimas, suvargu 
sios akys prisipildo aszaromis,. 
kurios plonu sziriureliu riedė
jo ir silpnu balsu; pilnu nueis-'

Pasilenkt)

žiūrėdama iii

jis kibu toksai 
piktas, kad apie ji gnzietos
szo- — 
laukdama atsakvmo trauke to- 
liau;

— Taip, taip nėra kas saky
ti žmones geri. Net tie žnndar-

.------ - j, tai kitokia tau
veda gražiai nerėkia noru 

goja, o geriausiai žmogus po
nuli, tai 
Kaip jis vadinasi nešinau tur
būt ponulis žino tai tikras dan
gaus aniuulas. Tegul jam temai 
Ponas Dievas už viską atlygi
na. Toksai tai turtingas ponas, 
o be jokios puikybes. Nesigėdi 
biedno žmogaus.
nuo Jonuko buk tai isz to ka
lėjimo paėmė mane ponuli ant 
savo karieteles 
tokiais ratais, 
save priėmė meilingai taip inie 
la buvo važiuoti, o ežia aplin
kui žmonių, kaip koksai skruz 
dynas vieni ten kitur vėl kiti 
eini maiszosi in visas gatves, 
gatves puikios namai ankszti, 
net szirdis auga kada sau ta- 
viska atsimenu.

Jai taip 
veidas persimainė 
kusio pasidarė 
jo iszreiszke koki tai nusistebė
jimą ir žingeidumo. Užmirszo 
netikima vienaiezio sūnaus, ji

paklausė manės bet
ra-
ne-

nuii Vnrsznve 
ti

pats advokatas. -

Kaip iszejau

su guminiais
nusivt'že pas

bepasakojant jos 
isz apsiniait 

linksmas, o ant

Cžmirsz<

I

i

losi stambios aszaros.
Ar tos aszaros ritose ant Jo

nuko pražiivnsios 
o gal jos gailėjosi biednos ma
žos motinos duszios nieko ne
žinau.

ja u nystos,

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton nnt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $10: 
Piliava 3 klesa $1<»6 r>0. '

’. 5'i Kares
Tax extra 

KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southampton a Ir 
ant milžinu laivu. 1

Greiczhiusl laivai pasaulyje, 
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra

ten persėda
Kožna savaite.

vienas jusu miesto ar aplclinkcjc.
CUNARD LINE,

25 Broadway, 
New YorL

r ir

KVITU

I
J ii
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gus indejau jai in rankas. Jos 
veidas pirmiau apsiniaukęs ir 
verksmingas iszsiblaivino !ir 
nežinomu judėjimu norėdama 
man padekavoti. 
prie mano rankos.

Suspaudžiau drueziai jos isz 
tiesta ranka ir greitai pasitrau 
kiau szalin. Pasižiurėjo iii ma
ne su nuosteba putam ant kė
dės pasitaisė ir 
pinigus kalbėjo;

— Žmones geri ponuli, 
painirszo apie mano sunn net 
gazietoje jis apraszytas o tuo
jaus parodysiu nors buk toji 
gaziota uždrausta ale ponaitis 
kibą niekam apie tai nepasa
kos.

Apsidairo aplinkui pasižiu
rėjo baimingai in duris ir Įau
ga, potam apsisego apatini 
andaroka iszemo sulankstyta 
popiera ir padavė man.

Tai buvo paskutinis /‘Darbi
ninko Balso” numeris.

Kronika-budelis . darbuoja
si!! ■ •

“Varszavos apskriezio kac

ne-

T

Nusilpnėjo ant.lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados per vartojimu gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgyde jau tukstan- 
czius vyru serganeziu lytiszkomis li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojato vyriszkumo, 
kad esate nusilpnojusiam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinimal 
skilvio, inkstu liga arba k 'os ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sulikti 
žmones, kaip tai daro nekurie, palik- 
siet iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir iai- 
mlngais, tada-gi galima bus naudotis 
gyveniniu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszsiunsitne jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresa ir 50c stem- 
pomis arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant (o, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tanke! yra užtektinai iszgydymul. Ta 
.proga tik ant trumpo laiko, todėl ra
ižykite mumis tuoj ir nelaukite, telpjęi 
pranes/.kite kokiam laikrasztije skai
tote s/.i apgarsinlrna o mes iszsiusime 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

PraBzom at-

fi
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Nuvyk skaus
mą šalin!

RaiAan petys, mcB- 
luftgifik«s trauky
mas muskulą, ift- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaac- 
■m. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU

Knygele Draugystėms 4Iel 
Iszmokejlmo pinigu ligonla 
ma

KVITU Knygele Draugystėms, do)
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant

50c.

ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Patt>-Exp«lleri> far 
tkautma* yra nirtiai priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiokorią— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musą Iškaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimą.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn. N, Y.

gusi rinkimu ------- 
W. D. BOCZKAU3KAS-CO., 

MA HA NO Y CITY. PI

Po sunkaus
dienos
darbo

50c

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAKIAI YRA BAISIAI
NUKANKYTI IR SUSTYRI!.

Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patlkek daugeliui tukstaneziui tautiecziu ir

Praszalink sustyrima

glaus juos nukankysi.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas e suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c.
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre St„ Shenandoah, Pa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip logva visiškai iš galvos pasa

lioj us
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Effies
tų pleiskaną mirtinąjį priešų — ir jusą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Ruffles pagelbės jums visuomet jų

pleiskanos tuojaus sunaikinu juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiokojo šiandie už G5c., arba prisiąskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 SO. 4th St. Brooklyn, N.Y.

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
* VU Al V v — • • 1 ♦

1
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

T

Ji

gahitaras Įtitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI,PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus irszaunai mėdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo Žarnas, pagelbsti virini-i
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

11 ' 1i t
1707 S. HALSTED ST. Dept, 15.
■■I ■ I ■■■■■ I . ...... ■■■■ ■ I. I ■

KREIPKITES TRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATS A K INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAD1MA IR SFASABA.

MAIIANOY CITY bus kožna Utarninka
30 E. Centre St. nnt antro floro.

Ofiso valandos: 'J ryte Ūki 9 vakare, 
no D A SUETIK1A VYK AL

DAKTARAS HODGENS 
rhlladelipbla SpecialiitM 

UžBisenejasIu ir Cluroniatku Lio 
Eikite ten kur esate tikri kad rau

site tvirta rodą Ir atsakanti tnedika- 
llszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo mane* yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pai mane Ir paa- 
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, ražai, svaigulis, silpnumas ssir- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos gral
iai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, papuczkoa, 
dedervines ir kitos odos ligos greita! 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę 1st ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusls ir 
iszberimai ant veido, pailsės, nuver
sk ausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specials* ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykaL Po tam 
iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug, pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofisos valandos 
uuo 9 ryte iki S vakare.

U
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MALDAKNYGES 
PASLAPTIS.

I

— Asz vis da nieko nesu
prantu, — užsimąstęs tarė po
nas Chetvind. — Pas mus su 
paezia nebuvo paslapcziu vieno 
nuo kito, ir jeigu pabėgimas, 
sakykim, buvo pirmiau apmas
tytas, tai prislegiu savo garbe, 
kad be jokios blogos minties.

Asz panorėjau matyt ta vie
ta, kur buvo rasta czeveryko 
naktis. Mes perėjom in kita pa
lociaus puse ir inejom in siaura 
karidoriu, gale kurio buvo ap
valainus tropai, 
apaezia, in 
bažnyczia, užimanezia visa 
apatini gyvenimą. Czia tuo 
prie trepu ir rado ta sakti.

Kad ponas

vedantiejie in 
namine abatystes 
užimanezia 

gyvenimą.

SAULE

v

i

Chetvind pasi
lenkdamas rodo ta tikra vieta, 
kur buvo rasta saki is, vargonų 
balsas priverto mano su nusis
tebėjimu pakelti galva, ir pri
siklausyti. Minkszti, iszpradžiu 
szvelnus ir tykus bnlsuii, paskui 
tolyn vis garsesni puikus akor
dai neszesi link mus isz po apa
tiniu lubu ir iszsibarstydavo 
tuksta.ncziais atbalsiu apati
niuose languose ir palubėje.

— Mano brolis grajina ant 
vargonų, — paaiszkino ponas 
Chetvind: - nabagas raiszas la
bai myli muzika, tai jo vienati
nis užsiėmimas, kuris ji užima 
nepailstaneziai, dėlto jis ir per
keitė užleista bažnvezia in savo 
muzikos kambarį.

— Asz ka-tik norėjau pra- 
szyti nuvesti mane in apaezia, 

rasta
man su
pai i. del

— Sa kt is, 
duoda

szitais t repą i s,

s

t
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1 kaipo gaidas, asz radau rakta

tu senovės rank- 
raszyta ant perga-

ant piupitres, kuria asz iszpra- 
dzin buvau palaikes už gaidų 
luiygele.

Lai buna num dovanota, kad 
atsitolinsiu nuo pasakojimo, 
bet asz turiu pasakyti, kad vi
suomet beklaidingai atspėju ta 
momentą, kada pradedu suras
ti paslapties siūlą. Teip buvo 
ir sziame dalyke; pirma nužiu- 
rejima iszszauke pas mane kup 
rio ncatitraukimas akiu nuo 
knygos, kuria asz pažinau kai
po viena isz 
raszcziu,
mento maldaknyge, kokias su- 
taisvdavo viduriniuose am- 
žiuose zokoninkai, dideli speci- 
jalistai raszyme ir pieszime.

Grojimui ant vargonų mal
daknyge negalėjo turėti jokios 
vertes. Puikus balsai Mendel- 
sono “ \ estuviu marszo” pri
pildė bažnyczios palubes, iszei- 
nanti, kaip matoma, isz atmin
ties, ir tuo tarpu kupris laiks 
nuo laiko vartė knygos lapus, 
lyg tyczia duodamas suprasti, 
kad tai yra gaidos.

Kada asz atsitolinau nuo 
vargonų, pirmoji puiki melodi
ja pesimaine in liūdnus balsus 
szermenu

Saul, 
uziau 
vietos,

viduriniuose

asz

4 *

nai rszo 
Atsigryžes

isz Operos 
asz pama- 
ant senos

11

maldaknyge
grajytojas po senovei 

vartė nekuri laika jos pageltu
sius lapus. Ka tas reiszkia ? Ar 
nenorėjo tik karlikas neprileis
ti manos prie maldaknyges? 
Kaip tai jis galėjo užsiimti su 
muzika, kada visas namas pa
skendęs nuliūdime ir jeszkojo 
iszriszimo paslapties, kuri ga
lėjo pasibaigti drama ? Man ro
dosi jau aiszku, kad Otto Chet- 

ga-
labai 

Jam aiszkiai
— v ra

noje paszvestoje Szv. Albinui, 
penktoje valandoje ryte, viens 

bažnyczia, perskaityk du 
kartu Vakarine malda prie vi
durinio altoriaus. Paskui da
ryk trip, kaip lieps tau szven- 
tas.“

Dirstelejes in knygute pažy
mėjimu, kurioje buvo ir kalen
dorius, asz radau, kad szian- 
dien, 17 Birželio, Rymo-katali- 
ku bažnvezia szvente atminti 
Szv. Albino. Jau puse paslap
ties buvo atidengta; asz supra
tau, kode! ponia Chetvind szia- 
die ryte iszejo isz savo kamba
rio. Gimus ir iszaukleta katali- 
kiszkoje dvasioje ir nebūdama 
liuosa nuo visokiu prietaru, ji 
nuėjo in bažnyczia su intikeji- 
mu in nurodymą maldaknygėj.

Bet kokios buvo pasekmes 
jos kudikiszko pasielgimo? Ka 
naujo ji atidenge ir ka veiku 
toliau? Kokia role tame daly
ke losze Otto
pradžių lyg Imtu paslaptis ati
dengta, bet ten tolinus po seno
vei viskas buvo gilioje paslap- 
tije... Vienok po tam, kaip asz 
atradau vakarine malda, mane 
pereme nauja mintis. Apatine 
neiszraszyta lapo 
žymiai platesne 
pa i. Yra

prie atidengimo paslapties ne
laimingo atsitikimo su tamis- 
tos paežiu. Mes turime dirbti 
smarkiai ir energiszkai — 
kiekviena valanda yra brangi.

<*» . v -IV. , ...

energiszkiii

Mano žodžiai padare didbsni 
inšpndi, migti ašz laukiUu. ta
keles in Virszu savo baltas, isz- 
džiuvusias rankas, karlikas 
pradėjo juokties keistu juoku.

— su pagit'ža
— Tamista su sa-

I 

vp raktais stojai per daug vo
lai. Asz žinau, kur ji, bet nie
kados nepasakysiu. HaJia!

— Ha-ha-ha! 
jis juokėsi.

kur ji, bet nie-

Chetvind? Isz

visko nesurongo beprot is karli
kas. Kadangi Chetvindu szei- 
rnyna, nuo tu laiku, kad poro
je in protestanizma, nesinaudo
jo ka tuli k išrita alia ty stos baž-
jo in protestanizma, nesinaudo
jo katalikiszka aliatystos baž- 
nyežia, tai maldaknyge ir jos' 
krist aš priraszymas ant vidų-’ 
J. .. . -........................... M. " . . •

Besiszaipydamas, kaipo in- 
pykdinta bezdžono, jis groi- 
eziau puolė, negu sėdo ant kė
des; jo bjauri, didele galva nu
sviro ant stalo..

Asz liovei k su prievarta isz- 
vedžiau isz kambario poną 
Chetvindu, liepdamas praei- 
naneziam pro szali tarnui da
boti’ Otto. Mes nubėgome in 
bažnvezia.

— Kad rasti tamistos paežiu 
priesz saules
(‘siu priverstas iszmuszti stik
lą bažnyczioje — tariau asz 
jam da eidamas.

— Sudeginkite kad ir visus 
namus, jei tas bus rekalinga — 
buvo atsakymas.

Asz, paėmus vargonų rakta, 
atsistojus ui kėdės iszmusziau 
pora stiklu: raudona ir pijon
kos dažo, 
nukrito ant

nusileidimą, asz

rihos apdaru puses neatkreipe; 
atydos svecziu, retknreziais at- 
silankancziu bažiiyc’žioje.

Reikia manyti, 
UhbWind’as isz netycžiii atra
do prierasza maldaknygėje ir 
isz žingeidumo patyrė paslap
tis Vienuoliu sutaisytu kilpti ir 
Humane jomis atkeršzinti savo 
geram broliui. Da nevisai už
gesus jo brolio paczios tikėji
mas In kataliku bažnyczios ste
buklus padėjo jam pertikrint 
jauna moteri, kad reikia pada
ryti apleistoje bažhycrioje die
vobaiminga meldimą; jam bu
vo žinomas jos didelis noras 
turėti kūdiki. Turėdama vilti 
iszpraszyti sau ta malone, ji 
noriai pristojo iszpildyti pa
slaptinga maldaknyges 
dyrna, ir jos karsztas tikėjimas 
nepametė jos net priesz baime 
melst ies tamsioj kamaraitėj 
priesz griauezius.

Daug menesiu Ott< 
vosi, kol ja prikalbin

Ii
I
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KONBTITUOIJfNIAI APRU- ’
NIMAI DE'L PREZIDENTO

INPEDINO.

tai

■f-ii

kad Otto

nuro-
« 4

t

užsidarydavo.
paezios 

kuri

iii

Su v. Valstijų szesztas prezi
dentas mirė tarnystėj. Trys nu
žudyti ir trys ligoms mirė.

Prezidentas William Henry 
Harrison, buvo pirmas prezi
dentas mirti tarnystėj. Jis bu- 

prezidentu 1841 metais ir 
devintas Su v. Valstijų

prezidentas, 
džio 4, 1841

vo 
buvo

1

I
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mažam su tvankam 
lie vilties iszeiti,

o
IO

— tariau asz 
palei tropus, 
prasti, kad tamistos 
nežinomos tamistai priežasties, 
pasinaudojo
kad pereiti pt>r buvusia bažny- 
ezia.

Ponas Chetvind tuoj apsimne 
nuvesti mane in apaezia, in- 
kalbedamas tuomi kartu, kad 
buvusi bažnyczia gerai apžiū
rėta, iszeinanczios durys senei 
užmūrytos, ir dėlto kitu daru 
iszejimui neber.

Mes nusileidom siaurais tro
pais in minėta bažnyczia. Asz 
nusistebėjau isz kontrasto tarp 
žilos senovės liekanų ir jau ma
no matytu kitu palociaus daliu, 
pertaisytu ant szios gadynes. 
Pilki akmeniniai stulpai ir ar
kos, prilaikanczios smailas lu
bas, persistatė puikiausiu pa
minklu Normaniszkos archi
tektūros, geriausios isz visu, 
kokias tik buvau mates Angli
joje. Iszskiriant tris antkapiu 
plytas priesz altoriaus pagrin
das, du iszmargintu langu ir 
pora, paneliu ant sienos su pui
kiais iszmarginimais ant me
džio, asz nepatemijau jokiu ki
tu senovės liekanų, — sienos 
buvo nusiszerusios nuo visu se
novės padailinimu. Priesz alto
rių kas-žin keno ranka patiesė 
divona, da palei vargonus sto
vėjo pora kėdžių.

instrumentą sėdėjo 
Jo ilgi, minkszti 

pirsztai tik cziužinejo ant kle- 
viszu, galingi garsus balsai tik 
liejosi po palubi senosios baž- 
nyczios. Kampuoti kuprio pa
ežiai tik szokinejo nuo smar
kaus krutėjimo prie spaudymo 
klevisziu, o judėjimas 
kūno da padidino jo szlyksztu- 
ma. Nepertraukdamas grajino 
ne ant minutos, Otto Chetvind, 
matomai, neatkreipe ant mus 
ne mažiausios atydos.

Gerai apžiūrėjęs visa bažny
czia, asz priėjau prie vargonų, 
kad pažiūrėti, ar nėra palei 
juos kokio nors plyszio. Bet ir 
tenMieko indomaus neradau, 
tik apaezioje už instrumento 
vieta vaikui, kuris dare vargo
nams veja. Kada asz vėl atsi- 
gryžau in kleviatura, mano 
ntvdft ntkreino knvirn. vnlinfi

Palei 
kari i kas.

liekanų,

raiszo

vind — iszsireiszkiant kaip 
lint minkszeziau 
keistas žmogus.
parodžius nuliūdima po pražu
vusius giminaites, ta neinlaika, 
ne ant valandėlės nenustojanti 
muzika, ant vargonų rodo kur 
ka daugiau, negu ekscentrisz- 
ka norą. Staiga pagriebė mane 
mintis... prisiminė tarnaites pa
sakojimas apie knyga su pa
veikslais, kuria Otto Chetvind 
rodo jos poniai. Asz turiu vis- 
tiek, kas nebebūtu, turėti 
rankose ta maldaknyge.

Iszpildymo to mano noro ne
kliudo jokios sunkenybes. Ka
da mes iszejom isz buvusios 
bažnyuzios, ponas Chetvind pa
sirodo visai

savo

nuvargęs, persi- 
prasze, kad turis ant trumpos 

palikti mane, ka
dangi jis visa diena nieko ne
valgęs ir ja.ucziasi reikalą pa

valandėlės

stiprinti spėkas.
Porai minutu praslinkus, su

pintu ženk-gaude varpelis 
las. Atsisakęs nuo užkvietimo 
pietauti, po priedanga, kad no
riu pasiteirauti pas tarnus, asz 
pasilikau apielinkeje valgomo
jo kambario iki atėjo ten Otto. 
Kaip tik greit patemijau abu 
broliu už stalo, 
pažystamu keliu 
bažnvezia. Laikrodis rode bis- 
ki daugiau negu puse po septy
nių, saule da aiszkiai žibėjo.

asz sugryzau
in buvusia

^dalis buvo 
negu kili la- 

gerai žinia, kad vi
duramžio zokoninkai buvo ge
ri chemikai; tarp kitko jiems 
labai gerai buvo 
slaptis daugelio
ju raszalu. Isz to jau buvo ga
lima manyt i, kad didesne dalis 
neiszraszyto lapo užlaiko koki 
nors paslaptį! raszta, kur 
kiu nors budi) perskaityt 
ri parodyti stovi nelaime 
ri prarijo sziu namu 
ne.

maldaknyge ir 
atsistojęs prie vidurinio alto
riaus, kaip joje buvo nurody
ta, dirstelėjau ant lapo su va
karine mr.Jda. Su pagelba ki- 

kompaso isztyriau 
geogra 1‘iszka padėjimu buvu
sios bažnyczios ir nuspren
džiau teip, kad penktoje valan
doje ryte sziandie saules spin
duliai puolė ant maldaknyges 
fez rytu puses per Įauga. Lan
gas, iszmargintas visokiomis 
spalvomis, rodo apasztalo pa
veikslą, aprengta iii vyszniava 
drapana su raudonu plosz- 
czium teip, kad saules spindu
liai sieke knyga iszpradžiu per 
vyszniava spalva apredalo, pa
skui, saulei besikeliant augsz- 
tyn, per raudona ploszeziaus 
spalva. Kad asz ta viską su
pratau, tai nuo mano akiu ko
kia tamsuma nuslinko — ir 
asz ta gerai supratau, atsimi
nęs, kad: “
žodžiai, paraszyti su isztarpin- 
lu alkoholije bakautu, pasida
ro žaliais žiūrint per stiklą pi
jonkos dažo, o nuo raudono da-

’’ Be abejo
nes ta paslaptį surado ir su
rado ir sunaudojo vienuoliai 
t ris amžiai tam atgal. Dabar 
ta paslaptis parodys man ke
lia prie atidengimo paslaptin
go atsitikimo, padariusio tiek 
triukszmo pono Chetvindo na
muose.

Asz dirstelėjau

Asz paėmus

szeninio

*

'ii'

John Tvlcr

dyti ta užmanymą. Kad laiku 
būti abatystej szv. Albino die
noj, ii oda laikydama nerimas- 
ties mdtorisžko prikalliino sa
vo vyra išzvaži noti isz Londo
no pirma paskirto laiko. Du
rys to kambario, kur buvo szv. 
Albino griaueziai, trip buvo 
■pritaisytos, kad pabuvusios 
pora minutu atdaros,

Baime, 
aperne auka, kada persitikrino, 
jog yra uždaryta su griaueziais 

oru grabe 
be abejones

but perkirtus ponios Chetvind 
gyvastį, jei likimas nebūt u teip 
lemos, kad asz tam periszka- 
dijau. Kas man sziam atsitiki
me daugiausiai padėjo, tai, 
kaip paprastai fokuose atsiti
kimuos, — stoka gudrumo isz 
puses nusikaltusiojo. Kas-žin, 
ar man butu pasiseku užeiti ant 
tikru pėdu, jeigu OttoChot- 
vind, pažines mane, kaipo gera 
sznipa ir bijodamas manus ne
būtu atitraukęs mano atydos 
grajimlamus ant vargonu, ma
tyt norėdamas užslopinti riks
mą aukos, szaukianezios pa- 
g(‘lbos — ir tokiu bildu sulai
kyti mane nuo maldaknvgt

GALAS
įlIMMHIĮĮJĮ.; Į J U JMĮ 

stikleli buizos ižgersiu, 
viename na

Jis mirė Balan- 
metais, tarnavęs 

tik viena menesi, 
buvo jo inpedinis.

Devyni vėliaus antras prezi
dentas mirė tarnystėj. Tai bu- 

Tavlor. Buvo isz-Zacharvvo
ventintas 1849 metais, tarnavo
vienus metus ir keturius me-

ir mirė Liepos 9, 1850. -
buvo Millard.Jo

Lincolnas buvo 
szeszioliktas proziden- 

nužudvtas Gor’s 
W a si n n gtone, Ba I an -

■' Ji

nuodarba-
iszpil- peržiūrėjimo....

»rs
Filo ižgirdau 

me kliaga, 
gana.

diena, 
viena,

f p

m,

žinoma pa- 
simpat iszku-

skambedami
isz lanko.

S 
8

kurie 
žemes

Tada jisz, paėmus knyga, sykiu 
su ponu ('liet vind nuėjau in ta 
vieta, kur buvo stiklo szmote-

(1 szirdeles garsui 
Buvo tai Nedėlios 
Zinrau ejna boba
Užklausiau jos tyuz.ia,

'ur ejna. ar in bažn\c/.ia !
an-

A

i i

•i,:

in-

a-

a įmes, szv lesos da t iel 
davė, kad buvo galima perleis 
t i jos spindulius per szmote- 
lius pijonkos dažo stiklo ant 
knygos laksztu. Musu lūkestis 
iszsipilde: ant baltos vietos 
lakszto apaezioje pasirodo ža
lios, iszmargii.it<>s gražiais pa- 
v e i kslriiais, raides, susidedan- 
czios tokioje prasmėje:

Syki in kaireja, syki in
t ieseja 

Pasuk barzda szv. Albino, 
Ineik su tikėjimu, klaupkie 

su malda — 
Jis suteiks tau visokias ma

lones. ’ ’ 
skaitė keistus

‘S

,l<‘

lankydamas Pan-
Muzikos paroda

Nematomi akims

rosi vėl nematomi.

in laikrodi: 
buvo be bertainio asztuonios — 
saule turi nusiliesi i bertainvs 

Asz nieko nepatikau pakeliuje| j)O asztuoniu. l ik penktoje va- 
ir su džiaugsmu pamaeziau, 
kad maldaknyge, kaip ir pir
miau, gulėjo ant vargonų pin- 
pitres. Peržiūrėdamas ja.

landoje kitos dienos asz galė
jau tikėt ies, kad saules spindu
liai kris per reikalinga stiklą 
maldaknyges perskaitymui.

persitikrii11ni«avon1anyniuo8o.lį)ei;;^^81llltlj?tįĮiii:)ieįHZVie:
lai buvo labai sena maldakny- jos manes nopasturns iszriszi-
ge, padirbta pagal Rymo-kata-|mc tos paslaptlįes. 
likiszka 
netik 
savo i 
tižiai peržiurincdainas vidurį-|galv«,iaii kita diilyka 
ne dali pergamento apdaru, asz 
kaip tik sulaikiau riksmą savy
je isz džiaugsmo: likimas arba 
atsitikimas davė man tiesiok 
in rankas siūlą, su kuriuo ga
lima rasti iszriszimo gala. Ant

rytuala, labai brangi Matydamas pavoju žmogaus 
savo senovybe, bet da Igyvascziai kiekvienoje veltui 

minituriszku darbu. Aty-1praleistoje valandoje, asz isz- 
i ir pasii ir pasi-

5| ryžtui veikti be atidėliojimo.
Asz Skubiai stipryžau hi ra

mus ii’ ihejau be praueszhno in 
valgoma ji ruimą,
Chetvind tylėdami baigė val- 

Nenuleizdamas 
akiu nuo Ottos, asz tariau vy-

kur broliai

perėjės 
vėl pada-

jau tik tuose Szarnukuose, 
Merginos, ka dirba fektrese.
Tai kaip namo paleidže,
Net vidurnaktije parsibel- 

dže.
()j puikios tos szilkinukes,

Szamokino mergiukes,
O katros karezemoje t ar

ini ujo,
Kaip burna atidaro,

Tai kanuobjauriausius žo
džius varo,

Ant sarmatos nežiūri, 
Rodos pilno proto neturi. 

O jus nelaimingos rūteles,
Liūdnos jusu dieneles,

Be laiko su visi te, 
pasiliksite.

«

viena

Smarve neiszpasakyta, 
Bobų pilna ir senu, 
Ir da suvis jaunu.

O kada ant vienos pažiurė
ju n,

susiliejus,
Tai vos nesusivemiau 
Purvina,

O gal nuo ko kito susiszla- 
pinus, 

pažiurėjau

t 'hot vindas 
žodžius kartu su manimi, nesu- 
prazdamas ju prasmes.

— Tamistos pati atrasto, — 
su persitikrinimu asz tariau: 
— klausymas tik tas, ar ji yra 
gyva.

Saules spindulys, 
per raudona stiklą,
rytu raides nematomomis, bet 
mums tas nieko noreiszke, tik 
užimtu brangu laika. Asz da 
pirmiau buvau patemijes seno
je koplyczioje medines duris su 
paveikslu kas-žin kokio szveu- 
tojo pilno žmogaus ūgio. Grei- 
cziau atgal in koplyczia!

l'ž minutos mudu buvome 
jau ten. Prisilaikydamas mal
daknyges nurodymu, asz du 
kartu pasukau barzda puikiai 
iszdirbtos aant Įimtos figūros 
szv. Albino, keistai iszrodan- 
czios ant lygios sienos viename 
isz kampu prie altoriaus. Kad 
paspaudžiau knypkeli, pritai
syta prie figūros szono, tai pa
jutau, kad knypkelis juda.... 

į Kad paspaudžiau antra karta, 
figūra.atsidarė, kaip dtrrys, in 
maža kambarėli, nedaugiau, 
kaip 6 pėdu ilgip/*- ploczio. Vi
duryje ant sienos kabojo griau- 
cziai (szkeletai), pakabinti ant 
retežio, lyg stovėtu rankas isz- 
krie. Prie kojų gulėjo apalpus, 
bevelk be ‘gyvybes ženklo, Ue- 
iaiiningn pražuvnsioji 
riszke.

IČad

mote-

Ir

ša

Akis isztempus
Adbula laukan iszejau. 

Buože da ilginus pabuvus, 
Ir da daugiau funiu pa- 

ma ežius,
Bet ijegalejau, 

Net žiaugseti pradėjau.
E, po velniu, 

Spjaut ant tokiu bobų.

gyti pietus 
I

paveikslo apdaruose buvo pa-1in, broliui'* 
J .1 i? 111(1111 1/1 Vii III • 

raszyta senovės navatnu szrif- 
tu:

“Tu — vyras ar moteris — Į rodosi, kad senoje maldakny- 
laukiąntis maloniu nuo musu |gtvjC) kuria tamistos brolis var> 

nu t. vnrcynnu

— Pavelykite papraszyti in 
bažnyczia, pone Chetvind. Man

laukiantis maloniu nuo ' , . I IMMV . ■ I
uinhiiklinirn az vemto. ateik die-linin urn lininiui

ponia Chetvind tapo 
atgaivinta ir biski atsipeikėjo, 
buvo susekta visa paslaptis už- 
mirsztosios ma 1< la knygos.

Už griebus Henrikui VIII, 
abatyste porejo in pavaldinys
te Chetvindu szeimynos. Malda 
knyge paliko zokoninkai baž- 
uyczioj, turbūt norėdami atsi- 
kersžinti su paslaptingu szv. 
Albino kambarėliu. Per tris 

mriWtmfcczius juodas vienuoliu 
I iižmnnvinnct iwn.iL nuimta Imi

už niek 
• ♦

Szenadorije in 
luna užėjau,

Puse tuzino bobelių pama
eziau, 
varduves 

buvo, 
Tai ir bobelių pribuvo.
Buvo ir pora vyru, 
Terp tuja bobelių;

Tuojaus gerai užezesta- 
vojo, 

Na ir siusti pradėjo. 
Kada pusiaunaktis užėjo, 
Inkaito bobeles ir musztis 

pradėjo, 
Net laukan iszsibaladojo, 

Ir szirdeles biles panaudojo.
Kilo riksmas. 

Kliksmas, 
Staugimas, 

Ir visokis plūdimas! 
Kaip kiaules žviege, 

Kaip kaili lupamos spiegė

Mat ten kok i os

y

Net vaikai bilOs padavinėjo, f
iIsz namu atneszinejo.

Mat ant vardu vi u snprasze, 
O ežia net varda Lietuviu 

aptersze, 
Ir tai lietuves katalikes

Nuo visu at likusios’,
Ne yra kam pataisyti,

Ne yra nuo ko paveizda imti. 
Ir kaip priežodis sako: 

Laukas gimė, laukas pasi
liks, 

Laukas ir pastips.
* * « '

Keliavau isz Wilkesbariu, 
Tu Pliinonta automobiliu, t .„t .

bAnt valandėlės ten sustojau 
Aplinkui apsidairiau, 

Ar kokios karezemos 
ii n mnf vain

no-

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YORK, S0CTHAM1T0N 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu °O” laivu 
OHIO, ORCA, ORDINĄ, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczla klesa Treczia klesa 

Hamburg! 
Piliau 
Mcmel 
Kaunas

1103.50 Hamburg! $102.50
$106.50 Piliau $105.50
$107.00 Mcmel $106.00
$105.15 Kaunas $106.00

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

M Broadway, New York.
arba pas vietinius agentus.

nusius,
inpedinis 

Fillmore.
Abrabomas 

musu
tas, ir buvo 
teatre, 
džio 14. 1865 motais. Preziden
tas Lincolnas nuszautas ir mi
re sekanezia diena. Jis tarnavo 
keturius metus ir dviojus me
nesius. Andrew Johnson užėmė 
prezidento vieta.

James A. Garfield buvo ant
ras nužudytas prezidentas. Ji 
nuszove Pennsylva.nijos stoty- 

Washingtone, ir jis mirė
Rugsėjo 19, 1881 metais. Pre
zidentas Garfield tarnavo sze- 
j-zius ir puse menesius ir buvo 
musu dvideszimtas preziden
tas. Jo inpedinis buvo Chester 
A. Arthur.

Prezidentas William McKin- 
lev ir buvo nuszautas. Du svk 
nuszautas 
American
Buffalo, N. Y. Jis tarnavo sep
tynios metus ii- penkius mene
sius ir jo inpediniu buvo Theo
dore Roosevelt. Yra žingeidi! 
patemyti, jog Theodore Roose
velt buvo vienintelis vice-pre- 
zidentas užimti neiszpildyta 
prezidento laika kuris vėliaus 
iszriūktas prezidentu.

Prezidentas Maldingas mu
su szesztas prezidentas mirti 
tarnystėj, isztarnaves dviejus 
metus ir keturius menesius. 
Prezidentas Hardingas buvo 
musu dvideszimts devintas 
prezidentas. Jo inpediniu yra 
Calvin Coolidge.

Coolidge tapsta Suv. Valsti
jų prezidentas sulig konstitucL 
jin i u aprūpinimu.

Konstitucijos szesztas para
grafas straipsnio 11 skaito:

“Jei atsitiktu praszalinimas 
prezidento isz urėdo, ar jam 
pasimirus, atsistaezius arba ne 
galint jam iszpildyti gale ir 
pareigas szitame urėdo, tuomet 
uždedama ant vice-prezidento, 
ir kongresas gali, sulig insta- 
tymu, atsitikus praszalinimui 
mireziai, atsistatydinimui arba 
negalėjimui, paskirti abudu, 
kaip prezidentą taip ir vice
prezidentą, apskelbdamas ko
kis valdininkas turi veikti kai- 

I po prezidentas, ir toks valdiniu 
tAlig to veikti, iki pe

reis negalėjimas, arba bus pre
zidentas išbrinktas.“

Atsitikime Prezidento Cooli
dge praszalinimui ar jo mlr- 
cziai, atsisakymui ar negalėji
mui, Valstijos Sekretorius tap
tų prezidentu. Po jo, eilej, seka 
Iždo, Karo Sekretoriai, Gene- 

Prukuroras, Generalis
Paszto Virszininkas, Laivyno,

Žemdirbystes, Susi- 
neszimo ar Darbo Sekretoriai.

—Foreith XAMgaage InfoY. Service.

GERA PROGA PLIKIAMS!
Arabiszkft Mostis yra tikrai 

pasekminga ir kas prisiuiis ke
liolika s tempu ir savo adresa 
tai aplaikys tuju arabiaxku gy
duolių dykai. Raškykite ant 
sžio adreso Dr. Jmbcb, ’236"~X 
Broadway, Box 9, BrooMyn,

kas turi

i

Daktaras Juosas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklnls ofisas randasi 
KASITNO APTIEKOJE, 

38 S. Jardla 8U Shenandoak, Pa.
4b

Valgiu Gaminimas
-- IR--

Namu Prižiursimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti sria knyga
ir ■ ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audekUneis apdarais. Pre-

• c ,

W. W. BOCZKOW3KLCO.
/

ke tik r.1! . . 11.50

ralis

4

Ufc,

Vidaus 1

N. Y. Pasinaudokite ist Jeios 
progos Visi kurio yrM pus-pli-

I.
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
iitpuskas— Tikras 

doje Leiksaid.
— Da niekad tiek žmonių 

kiek Seredoje

rp sere-
s- >’

X

jf ;;

>, lT* V. *

nes keletams vvru- 
Irabužius suplesze.

nesuvažiavo
() ir be musztyniu ne

apsiėjo, 
kams ir <

Apskaitoma kad abie- 
juosia parkosia buvo nemažiau 
kaip asztuoni tukstanezei "Žnio- 
niu ir tai kone visi Lietuvei.

— H. Kazlauekas 
vesti sau

upini ko 
laisnus vesti sau už motore 
J ulije Stan kevieziute, 
isz Bukmauto.

— Emilije

abudu

Dambnuiekiute 
isz Port Carbon, likos sužeista 
arti Tunnel Hill, kada automo
bilius kuriame važiavo nuvir
to mm kalno.

Pas burmistrą l*'ogarty 
vienzinosi sekant i s v vežei: Ke
turi vaikai Hasmųg Czisaka, 

Mula it is už 
i boles laike pamaldų 

bažn)ežioje. Vaikai 
roke, jog pertranke | 

maldas. Petras Blažis gavo 
iri raida” uas burmistrą už

Mat ulevieziu 
laszima 
Graiku 
teip i

Husaru, Czi 
ir

I ’el ra.*
* t pas

if.

V

»; i

4 4

I 
nepadoru pasielgimu laike su 
siriiikimo Liet n viszkoje moks 
laineje. Tamukas Melauskas 
padoviaiiojo burmistru kelioli 
ka <U)ierin ant atmint it 
kimo sa\ » prisiegeles
paleistas vela piszkinti jai žan
dus.

< supki 
ir likos

Visos kasikius Skulkino 
nedirbo per Žolines 

Kaipgi dirbtu, jeigu visi lietu
vei iszvažiavo in Leiksaid.

paviete*

ddvga 
in Xajorka 

ant posėdžio su operatoreis. 
Hadai antrlekasvi ne nori visai 

ir apie tai kompani-

— Visi anglekasiu 
tai vela iszkeliavo 

su

“czek o t 
jos gana gerai žino, bet virszi- 
ninkni spirsis idant 
pripažvtu, nes l>e to uuije tvir 
tai neužsilaik\t u.

“czek of”

TEMYKITE!

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu : nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
1.1, kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta

leading

$4.00
In ATLANTIC CITY arba 

$3.50 
In WILLOW GROVE 

NEDELIOM1S

19 Augusto, ir 2 Sept.
Speclnliszkfis Ekskursinis Trrhuis
Apleis
Shamokin .....................
Mt. Carmel ....................
Ashland .........................
Girardville .................
Shenandoah .................
Mahanoy City ............
Tamagua ..... .
Philadelphia, pribus .

Isz ryto 
.... 5:00 
.....  5:0K 
.... 5:15 
>2

13

.... u

... 5
.... 5
.... 6:14
... 6:42
.... 9:40

r.. r •>

(Dubeltava« tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
13.75 in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT—Special iszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 
vakare Daylight Time.

8:00 vai.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURC1JOS

Augusto 2, 16, 30 ir 13 Septem. 
Apie daugiaus informacijų apie 
saitai ©ktkurcijas, pasiklauskite 
ant geležinkelio stacijų.

Lietuvis įkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

i n ROC.DF.N
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.feigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIHS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa 
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo botelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kilus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisus valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

Reikalaukite

iotobi

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUB 

IR BALSAMUOTOJAS

c-.a.
Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. PIr! preke. Telpyl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu plrkslte POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
801 E. Pine HL, Mnhanoy City, Fa,

Kii pamokinimu

m o.
arba G pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei 
Knyga

AT.SII SK TIK $1.(10
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiimt ima apinoka-

Gcriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk- 
arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose 
Kanticzkos $1.2 
po 50c. Elementorius vaikams po 
Gyvenimas Szventuju $6 50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabo $1 60. ('eln- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto nbdaru 65c. t’eluloido $1.50, 
Minksztu abdaril $1.25.
popieros 3o gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

«« $1 00.
5. Garsas Die nos Sūdo 

25c.
Aukso 

senoves
I < I I 
k u

i
ridi I u k st a m'/.ei

' l"\ a no| u i >/.
Isz e Zlo11 a 1 s

Mar'

dingo, kuriame ilsisi jojo
i r I ai | >a ^k ui ini ka rl a. A | 

•a
. pa 
\ menko.

nuvežtas m
imi, < >liio ant palaidojimo.

nas 
linkui gral 
vainiku, 
'-žaliu 
k 11 n a s Id; t »

\ IMI

Isz Shenandoah, Pa.

>>XSXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7 
Z ?

*

"T

2 
-I 

I

3

l z

Levit’o SztorasW1

2
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

1 >ais7,kams

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupiniino ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagclba.
Ji žino kaip suteikti pagclba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
----- j—

♦ DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Proz.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H..GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY. A. DAttlSZEVICZIA, M. GAVULA.
't ' , S J i (•

I —

TTlrcil...!* IJot.vli.k.
B A n K A

%

7. i

ir szita Didele kaucija ludet*. Valetl- 
jo« Banko Departamento.
Eeln po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytam* 
kainom*. Pampinu Pasiper
tas keliaujantiems In Lletava 
Ylskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 IT. Mahaaoy Are., 

MAHANOY CITY,

vvru ir vaiku.Gražiausi siutai del 7
7

rvta alsibu 
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d SI., su

Ve

I i a i n 111 ko 
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lb md us amžiaus, 
ka imo, 
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Marszkinei ir ncktaizos apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už priimamas prekes
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D. F. GUINAN, Sek. KaBljerlua

ISZ ROSIJOS
Bolszevikai vela sutvėrė szven- 

ta Sinodą.
— So\ iatn bažuvti- 
matvdama buk dv- • •
žmonių laikosi su

bažn vežios.

Moskva, 
ne valdže 
desne dalis 
daktaru Tikoniu, buvusiu pai
ri ja rk u rusiszko?
sutiko atnaujini ir sujungti iii 
viena Szventa Sinodą ir pada

vimui bažnyczia po
vardu Rusu Sentikiu 
ežia. Keliolika 
uos bažnyczi^e 
tais adgal.

Bolsezvikai 
k\ailybia, jog

jokios laimes.

rvti tik
Bažn\ - 

biskupu i"Z se- 
likos priym-

be
suprato

I )|e\m
sa v o 
lietu

res

Soviatai inveda nauja pinin- 
giszka sistema.

Moskva. — Rosi įe pradeda 
isz palengvo invent i nauja pi ' 
ningiszka sistema kuris remsis 
ant auksinio sistemų ir ketina 
praszalint visas biimaszkas sii 

kuriu ra lį
sk ly pa. 
žinomi

kurionis wire bizni 
dusi trilijonai į 

pinigai 
. i

( 1

»o visa
via 

czerventcza,
AUIIJI 

kaipo/ ’’(•zerventcza," sono- 
\ iszkas vardas del aukso. Yra 
tai bumaszkos kurios turi verte 
a n kso.

Norints sziadiim po visa Ito- 
naudojami anieriko- 

angiiszki, l'ranciszki ir 
pinigai, bet juo- 

bankas 
apmaino tuos pinigus

sijo yra 
niszki, 
holandiszki 
sius renka valdiszkas 
kuris
ant nauju bumaszku idant žino 
uis priprastu prie juju. Bu- 
maszkos yra grąžei padirbtos 
ant geros popieros ir dydesnes 
už amerikoniszkas.

T

Geriausios Ruszies
Valgykit Federal duona
ir keiksus. Pakepti isz 
geriausiu ir eziseziausiu 
dalyku. Pabandykite o t 
persitikrinsite.

191 CAQT rrNTPF STREET

f

Didžiausias pagerinimasper daugeli metu!
Kita karta kad pirksite batus— 

tik indėkite koja in “U.S.” batus, 
o patis persikanuosjte!

Yra teipgi ir nauji “U.S.” ilgi 
batai, padirbti kad duotu ta pati 
ilga nesziojima kaip ir szitie trumpi 
batai.

Nepaisant ar nesziojate ilgus ar 
ilgius batus—klauskite szitu nauju 
“U.S..” batu kad kita karta pirk
site ir temykite kad butu juodi pa
dai ir “

4 KilUL<’

4

i—i—Mm >■ iwi—i w—-»ee'Sumoki* w^wY.ij'im^jra<Bwmbeeweaawi

JONAS M. CISARIKAS
.Flre Insurance Agent

Dideli ir drūti—bet ne per kieti!
Kaip ir kožna kita dali, szitu nauju ' 

“U.S.” batu—dideli juodi padai 
reiszkia ilgesni nesziojima.

Yra padaryti isz drueziausio gu
rno kada da buvo indėta in bile ko
kius batus—bet yra toki minkszti 
kad teip lengvai lenkėsi kaip ir jusu 
koja!

Temykite kaip yra didelei pada
ryti isz frunto—teip pat ir isz už
pakalio. Tas extra didumas priduo
da didesne drutybe,

Temykite teipgi ir ant baltu vir- 
szu.

Pacziupinčkitc ta drūtuma! Yra 
padaryti isz drūto gurno ir ciekio— 
ir yra padirbti drueziai ten kur dau
giausia ncsziojasi. Prie kulniu, prie 
kulsziu ir prie kojų pirsztu.

Nauji “U.S.” dar parodo del 
szimtu mainicriu kaip ilgai batai 
tikrai gali nesziotis!

“U.S.
U.S. ) >

U.S.”
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U.S.” žymė.

United States Rubber Company
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Apdraudžia (Inszurlnlu) Namas, 
Tavoras, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnius. 
Geriausiose Kompanijose

* |
Rir» IT. Mahanoy Avė, Mahanoy CityJ

LletaviiKkai Graborlai

K. RĖKLAITIS '
Laidoja Numlrelins pagal 

aanjaosla mada ir mokslą 
Turi pagalbininke moters.

Prieinamo* p rak m,

HI West Sprnca Htrent 
MAHANOY CITI, PA.

Hell Teleohonas No. 14>

CAPITAL BTOCIC 11 H,»M.II
Barnias ir Profits 15£(,X4(.IO

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinti*. Procentą pridedant prie jus 
.pinigu x Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnesxat parodyt knygute 

Į ar ne. Mes norim kad ir jus turft- 
ctumet reikalą «u musu banka, ne- 
(paisant ar mažas ar didelis.
Z Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 8 
Cpeplet. Subatomls 9 ryte iki IX vai. 
V ■ a ..  ■ o B.

> R. HAU., Prezidentas.
{ Goo. W. BARLOW, Vice-Proz. 
C Jos. E. FERGUSON, Kasierlus.

t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETŪVISZKAS 

HRABORTUB MAHANOY CITY, FA.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laidotuvių Krlk- 
aztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir 1.1
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

«

Klauskite nauju “U.S.
i

trumpu ir ilgiu batu

H
CMAS. B. YARMLEY 

Real Estate Arent — Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabai, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojuno

—- — — JI-.-.


