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Isz Amerikos
Nežinant sudegino 613 

dolerius..
Kalamazoo, Mieli. — 

myna Robertu Kidd iszkeliau- 
dami ant vakaeiju, paslėpė 613 
dolerius gaziniam 
manydami, buk 
gianse 
kaip bankas

vieta ir
s, bet

peeziukije, 
tai slaptin- 
sangesne ne 
tuom labai

ir daugiau tokiu moterėliu 
buvo kaip jiji.

New York. — Ant policijos 
stoties, kokia tai jauna ir pui
kei pasirodžius mot(‘rele, steii-' 
gosi pasikart palicijos kamba- 
relije kuriame likos uždaryta, 
už pasigėrima ant naktines zo- 
bovos su kitais sportais vienam 
isz czioiiaitiniu “rodhauzu. 
Palieijantas rado jaja kabante

czionail iniii >»

apsiriko kai]) ir daugelis pa-« ant virvutes nupintos isz szil- 
nasziu žmonių kurie in bankas

y

BEDARBE BUS TRUMPA.

.aMAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 7 RUGSĖJO 1923 (FRIDAY 7 SEPTEMBER) M

350,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
JAPONIJOI.
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Anglekasei priyms padidinimą 
mokesties be Czekof.

. — Angle- 
perdet inius

i

priėmimo deszimta
Delegatai

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA, 
PRENUMERATA KASZTUOJA:

▲MJKRLKE: Ant vho meto $3.88. Ant puses meto $1.58 
EUROPOJE: Ant rūo melo $4.00.

MF" Laimkiui ir piningu* visada siuskite tiktai ant uito adrerto:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY. PA.

W. D. BOCZKOWNKI, Pres. A B*r
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ISZ VISU SZAUU

’š'

kuri
Milijonas žhioniu be pastoges. 500,000 

sužeisti. JAmerikos ir Anglijos kon
sule! pražuvo. Milžiniszkos bledes.
Apiplenineja lavonus. Amerikas

Kuning. Anastazije paliko 
$40,000,000.

London. — Graikiszka kuni- 
gaikszcziute Anastazije,
mirė praejta savaitia paliko 
milijonini turtą. Buvo jiji ki
tados stenografiste Clevelande 
Amerike, isztekedama už grai- 
kiszko knnigaikszczio. Turėjo 
apie penkesdeszimts metu, mi
re nuo vėžio. Paliko keturesde- 
szimts milijonu doleriu.
38 žuvo ekspozijoi kasiklosia.

Trisde-

Wilkes-Barre, Pa 
kasei spyri* savo 
idant spsitaikintu su operato
re i s ant
procentą be ez(‘kof. 
kurie nuvažiavo in I larrisbur- 
ga. ant darbininkiszko posė
džio mels Lewiso idant, jog to 

reikalu viniai augleka-viak i 
siu.

Visi yra tosios nuomones jog 
slraikas iicužvilkins ilgiaus 
kai]) kokia jl\ i savaites. Anglc- 
kasei luoinlaik. 
los stovi, žmonis 
nes kožnas laiko
gniaužia dolerukus; geležiuke- 

angliu todėl ir 
a benami. Žmone- 

sumi- 
'T szimu negird d t, tieji ka turi au 

pasinaudoję isz

kinio audaroko. Daktaras jaja 
iszgialbejo. Moterėle padavė 
ueti'isiuga pravarde ir adresa 
savo gyvenimo, todėl isztikru- 
ju nedažinota kas ji per viena.

Kada laikraszczei ant ryto
jaus apgarsino
patogi ir puikei 
motere stengėsi atimti sau gy- 
vaste, ant palicijos 
prastas judėjimas, 
miesto ir iižrniesczio,
56 telefonavo in palicije 
darni aptnndi ajszkesniu žinių 
apie taja motm’ia, 
aplaikes apVaszyma

“buk tai ne mano pa

Likusios 
jausda- 
st ūboje

neturi užs i t i k e j i mo.
namie dvi mergaites 
mos truputi
užkure peeziuka kuriame pini
gai radosi, na ir visi sudege ant

vėsuma

pelenu.
Argi negeriau pinigus laiky- 

I i banko je!
Meile pergalėjo ugnia, per

kūnus ir lietu.
Cleveland, Ohio,

neužgesyta lietum, nejiergaleta 
ant galo

Meile

ir Floren-

ugnim ir perkūniji* 
pergalėjo viską ir iszejo galin
gu*

Aleksas Visockis 
tina jojo sužiedotine eme szliu-
l»a vietiniam hotehje kuriame 
Visockis gyveno. Vos szliubas 
prasidėjo, kad sztai perkūnas 
trenkė in lieteli kuriame svoil- 
binei sveezei buvo susirinkia. 
Visockis isznesze savo mylema 
apalpusia in saugesniu vieta, o 
sveezei nusidavė in nauja na
rna kuri buvo nesenei pirkias ir 
kuriame ketino apsigyvent.

Prasidėjo isz napjo svodba, 
bet vela užėjo nauja klintis nes 
perkunas trenke iii narna. Jau- 
navedžei su sveczeis iszbego 
ant ulyczios. Ugnis sunaikino 
visa narna, liet ir tuom Visoc
kis nenusiminė ir geidi* užbaigt 
ka buvo pradėjus, nuvedi* vi
sus sveczius iii narna nuotakos 
kur viskas pasekmingai užsi
baigė.

» senvva 
nežinant at

ties $13,800 
koje, iszsidave 
Senukai v ra tai

taja žinia, buk 
pasirėdžius

silsisi, kasyk 
mažai perka 
druezei su

paaukavo $5,000,000. Sanarei
ciesorjszkos szeimynos teipgi 

. v * *
rahdasi tarpe žuvusiu. eksplozijoi gazo

kilo nepa-
Vyrai isz 
skait liję 

geis-

lei turi mažai
tavorai nėra r
lei malszei elgesį, jokiu

7
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Shanghai. — Ugnis da dega padare žmonim bledes konia 
japoniszkoje sostįpyleje ir ar- ant deszimts bilijonu yenu.

Daugiause bledes nukentejomieste Yokohomoje

bet kožnas
moterėles

atsa k e 
ti.”

“Matyt iszgeriau už daug 
ponezio“, iszsikalbinejo mo

li u ris jaja 
paleido, po juižadejimui, jo 
to daugiau nedarys.

Matyt, jog ir

tai

Matyt iszgeriau
4 4

t ere priesz slidžia,

daugiau mo
torėliu iszvažiuoje ant geru lai- 

prieteleis,ku naktimis su 
jeigu net 56 vyrai atsiszaiike 

“ar tai maniszkeiii palicije

i 4 y)

Po 21 metu surukę savo pir
mutini cigar a.

Milford, Del. — Kriksztu tė
vas Edwardo Vdržockid, po at- 

kudvkio isz bažnv- 
• 8

padovanojo jam cigaru 
su taja iszliga, jog jojo nesū
ru ky s, tiktai kada turės 21 me
tus. Taigi, Edwardas ana die
na
savo 
isz dežukes

neszinmi 
ežios,

Ameri-

Atveže in Amerika už $13,800 
deimantu paslėptu padusz

koje.
Xew York. — Kai] 

lenkiszka jiorele
vėže iii Amerika deimantu ver- 

pasleptu padusz 
t ik ana diena. 
Jonas Krecz 

mar 60 metu ir jojo pat i 58 me
tu senumo, kurie atplauki* ant 
laivo Belgeland atlankyti sa
vo Kiniu gyvenanti Brook lyne.

Locnininkas deimantu kokis 
tai žvdas Jokūbas Bigeleisen, 

isz Brool< 
lyno, lankydamasis Warsza- 
we, sutiko sena porele priesz 
sėdima ant laivo kelionėje in 

Melde jisai juju, 
idant priymtu nuo jojo padusz- 
ka, o kada ])i ibus 
ma, jisai juos pasitiks ir pa
il uszka atsivms.
radosi deimantai kuriu len
kiszka valdže uždraudže iszga- 
benti isz sklypo, o apie ka po- 
rele visai nieko nežinojo.

Senukai pribuvo in Roter
damą bet juju nepasiliko Bi
geleisen, na ir sėdo ant laivo 
iszplaukdami in Amerika. Loc- 
nininkas deimantu pasivėlino 
pribūti in laika o kada pribuvo 
in Roterdamą, laivas su senu
kais iszplauke in Amerika.

New Yorke agentai perkrate 
senuku locnastis rado paslep- ris ir ketino prileisi szturma . » . . _ _ - * • 1 • » ■» 1 • • •

kupezius deiniantu 
lankydamasis 

sena

jisai

iii Roterda

Paduszkoje 
kuriu

apvaiksztinejo sukaktuves 
21 meu varduves, iszeme 

dovanota cigaro 
ir prie susirinkusiu svecziu ir
kriszto tėvo, uždege cigaru ir 
su dydeliu pasiszauszimu su
rukę.

Iszbandimas milžinisžko 
oralaivio.

Lakehurst, N. J.
koniszkas milžiniszkas oralai- 
vis Z R 1 kuris nesenei likos už
baigtas del valdžios, likos isz- 
bandvtas 1 tarniiike. 'basai 
orinis milžinas vra 
ilgio, o 
dirbimas kasztavo du 
nai doleriu, 
oralaivis ketina 
būti kelione in Žiemiui Poliu.I
Parapijonai norėjo nužudyt 

savo prabaszcziu.
New York. — Suvirszum 300 

palicijantu, detektyvu ir ugna- 
gesiai turėjo nemažai darbo 
apmalszyti du tukstanezius in- 
irszusiu italijonu — vyru ir 
moterių, kurie užklupo ant kle
bonijos Saldžiausios 
Jėzaus, aut 
ui veži u

I tarninke.
GOS pėdas 

93 pėdas aiikszczio, pa
in iii jo- 

Girdet, buk tasai 
neužilgio at-

Szi rd ies 
Degiasve ir Hicks 

Brook lyne, norėdami 
insigaut iii vidų ir nužudyti 
savo prabaszcziu kunigą Juozą 
Ruvalę, kuris isz baimes buvo 
užsirakinės ant antro laipsnio. 
Myne jau buvo iszmuszus du-

tomobilius
šviežio oro, atlanko gymines ir
pažystamus, o
žavo ant vakaeiju jeszkoti
'yveninio drugiu.

singelei iszva- 
sau

timam
skaitlis žuvusiu gyventoju pa- miestai Tokid, Shiriagava, Yo- 
siegs suvirszum tris szimtus 
tukstaneziu, nes sziame laike 
sunku apskaityti kiek isz viso 
žmonių žuvo.

f *

kohoma, Atami, Gotemba, Na- 
gaya, Osaka, Fujini, Kayo, Ju- 
kutina ir kiti.

Sziadien randasi daugiau

sudeginimas dvieju

M

Praeita sereda Virszininkai 
kompanijų ir Unijos turėjo po
sėdi Ilarrisburge bet nieko ta 
diena’nepadaro ir posėdis likos 
atideta rtut ketverge ir iki piet 
da prie jokios sutaikęs nedaejo.

Metėte nori parduoti savo vy
ra in nelaisvia.

llaverbill, Mass. 
Ona O’Coin, nutarė 
savo vvra Joną 50
dirba fabriko dožu ir uždirba 
po 32 dolerius ant 
tai neužtenka ant 
mo, Onos

— Mrs. 
parduoti 

motu. Ona

Apgarsi-
“Ant

savaites ir 
p ragy veni- 

vyras negali gauti 
darbo ir sėdi namie:
nimas sekanezei skelbia: 
pardavimo. Geras vyras. Jeigu 
jojo greitai kas nepirks, tai 
žiemos laike siiszals arba badu 
mirs. Tasai nevalninkas ne tu
ri pono.
szyt. Gero pasivedimo žmogus. 
Jeigu ‘kam yra reikalingas ge
ras nevalninkas tu i atsiszaiike* 

' pus jojo paeze, kuriai nubodo 
su vvru kuris ne 

nori susijeszkot sau darbo.

iTcitai

gy veu imas

Moka skaitvt ir ra-

Josios mięlaszirdingumas ne- 
iszejp ant gero.

Philadelphia. —
saiiekiene, 21 met u,

Mare
O’ ,

La
ryveliant i 

Port RiiJimond, susipažino su 
kokiu tai kareiviu abaze (’anų) 
Dix, kuri lankei atlankydavo 

didelio mielaszi rd i ngu- 
nes kareivis neturėjo jo

kiu prieteliu, o idant ji pra- 
linksmyt ir nuobodu laika per

ai lankydavo ji kada 
vyras iszejdavo in darba ant 
visos dienos. Ana diena sugry- 
žus namo pasamdytu taksi, 
melde vvro idant užmokėtu 
szoferiui deszimts doleriu. Vy
ras nesutiko ir pradėjo iszme- 

‘ ‘ mie- 
ir da iszvadi-

isz
mo

4 i

} I

mainyt,

v v ri >

•terp pražuvusiu yra dvi kaip milijonas žmonių be mais-
ypatos isz ciesoriszkos szeimy- i ir pastoges. Prezidentas 
nos — kuning.
mashni ir kuningaikszcziute 
Tsunenori Kayo per sugriuvi
mą palociaus. Anglijos amba- 
.sadoris ir du szimtai europie- 
cziu teipgi žuvo.

Ciecoris su ciesoriene vos 
iszsigialbejo nuo mirties kada 
juju palocius sugriuvo, o sūnūs

Takehiko Ya- Coolidge iszsiunte atsiszauki- 
ma in amerikieczius idant su- 
szelptu nelaimingus kaimynus 
japonieczius, o Raudono Kry
žiaus Drauguve meldže val
džios idant duotu jai $5,000,000 
ant neszimo pagialbos nelai
mingiems.

Japonijoi tame laike radosi

Svduey, N. S. W. — 
szimts asztuoni anglekasei li
kos užmuszti o daugeli apde
ginti baisoje
kuri kilo Bell Bird kasvklosia 

8

Vestfalijoi.
Banditas Villa sudegino 200 

ant laužo.
Mexico City, Mex.—Suszaudy- 
mas ir
szimtu žmonių terp kuriu buvo 
daugelis moterių su vaikais, 
tik iszejo in virszu po mireziai 
garsingo meksikoniszko bandi
to Franciszko Villiaus, po mu- 

apie ka pra-
vienas isz tuju auku ku- 
pasekmingai buvo isz- 

trukti isz tojo kraujegerio na
gu.

sziui Chihuaha
nesza 
riam

y

iszbego basas in artima mies- 100 Pennsylvaniecziu terp
teli per krūvas mirsztancziu ir 
gulinezius lavonus.

Paežiam mieste Tokio žuvo 
150,000, Yokohomoje 100,000, 
Yokosuka 60,000, Atami 10,- 
500 ir t.t. Drebėjimai žemes vis 
duodasi jaust laikas nuo laiko.

Isz Tokio kalėjimo paleista 
ant liuosybes apie 2000 kalinin- 
ku.

Kada valdžios spaustuve su
griuvo, keli szimtai darbinin
ku likos gyvais užgriautais. 
Fuji 500 merginu dirbaneziu 
szilku fabrike pražuvo kada 
dirbtuve sugriuvo.

Yokohomoje amerikoniszkas 
konsulis ir jojo pati likos už- 
musztais per griuvanezius mū
rus.

Tokijoi baisus paddejimas, 
likusieji gyventojai
maistini maiszati, koriejecziai 
pradėjo apipleszinct lavonus ir 
namus, vaiskas szaudo juos 
kaip szunis, kariszkos tiesos 
likos apszauktos visur. Tokio

šukele

mieste sugriuvo ir sudege 350
tukstanczei namu. Toji nelaime ..-. ■ 4

Iszrado nauja szviesa.
J. J. Tomadeli, 46 metu Ita- 

elektroteknikas, iszra- 
szviesa

liszkas
do nauja elektrikinia
kuri yra. daug geresne ir piges
ne už tebyria szviesa, o naujos 

permainis visa ap-sistemos 
szvietima ant svieto.

Parižius.

užėmė. Dvi deszimts

gu.
Terp suymtu žmonių per Vi- 

apie du szimtai su- 
yvuju. Visus užme-.

tus deimantus ir užgriebė. Bi- 
geleisenas atplaukė ant grei
tesnio laivo įr lauke ant senu
ku, bet deimantai radosi val
džios rankosift, o norints locni- 
ninkas norėjo užmokėti muitą 
ant deimantu bet likos areszta- 
votas už szmuglerysta ir dabar 
turės stoti ant teismo ir laukti 
nusprendimo Budo ar sugrąžys 
jam deimantus ar ne. ___ .

prie kunigo, kada palicije su 
ugnagesiais pribuvo in pati lai
ka.

Priežastis z tojo 
prieszais kunigą buvo ta, kad 
jisai nepavėlino parapijonams 
neszti procesijoi ant ulyczios 
stovy lą sz ventos Rozalijos,
kaip tai Italai turi papratimu 
daryti taja dienai, nes tai juju

sukvlimo

patronka.

tineti Mariutei už josios 
laszirdinguma ’’
no bjaurei, jog susidraugavo 
su nepažystamu kareiviu. Mo
terėlė teip užpyko, jog nuėjus 
ant virszaus iszgere’ truciznos. 
Vyras nesulaukdamas Mariu
tės, nubėgo ant virszaus, tuo- 
jaus dasiprato kas atsitiko, pa
griebė in glebi, patalpino in ta 
pati automobiliu ir nu vožė iii 
General ligonbuti. Bet po ke
liu valandų daktarai iszgavo 
trucizna isž viduriu ir. Mariuto 
dabar turės pati užmokėti už 
automobiliu arba turės atsė
dėti kalėjime. Gal ((augiau ne
važines suraminti nopažinsta- 
muin kareiviu

r

»

Dalibavo patogiam konteste.
Kiinigaikszcziiito Tom i Miu

ra, duktė ženklyvos ja poni sz- 
kos szeimynos dalibavo pato- 

merginiu konteste, kuris
atsibuvo Atlantic pity, N. J,,
.Qnnt nm f* r? 1

gi u

kuriu yra ir kunigas Ąrthuras 
Smith isz Mahanoy City, kiiris 
buvo profesorium Tokoku Ga- 
kuin universitete, nuo kurio 
jokios žinios da neaplaikyta.

Paežiam mieste Tokio pada
ryta bledes ant deszimts bili
jonu doleriu. Sužeista arti pu
se milijono žmonių, žuvo 110,- 

o Yokohomoje 125,000 
žmonių.

Italu ir Vokiecziu ambasado- 
siai likos užmuszti kaipo ir 
francuziszkas konsulis Yoko
homoje.

Drebėjimas žemes iszstume 
in virszune mariu artimoje Yo- 
kohomos nauja sala 30 myliu 
ilgio o 15 ploczio aplinkinėje 
kur dingo sala Enoshima su 
tukstanezeis gyventoju.

Nuo Subatos lyg Nedėlios 
Japonijoi atsibuvo net 273 
drebėjimai žemes. Dienoje ka
da baisi nelaime patiko buvo 
21G drebėjimai kurie padare 
daugiaaše bledes.

Daug japoniszku kariszku 
laivu teipgi nuskendo kaipo ir 
tavoriniu.

000 )

Sūnūs nužudė tęva ir moezeka 
ir uždege grinezia.

Sziaulenai, Sziauliu apskr., 
Sz. m. Rugpiuczio isz 6 in 7 d. 
Diktariszkiu vienkeiny atsiti- 
ko baisi tragedija. To vienkie
mio. ūkininko Jono Batūros 1 
vai. nakti užsidegė troba. Isz 
trobos iszbego paszautasai (iii 
raukas ir 
szeimininkas Batuvą, kurs 
priesz mirdamas milicijai pa- 
reiszke: ji perszoves jo paties 

Stasys Batura, 20 m. 
jaunikaitis; jo antraja žmona 

Baturiene nukovęs ju 
;yni i naitis, 

18 m.
moksleiviai ir szauliai.Batūros 
gyvenamoji troba su visu tur
tu ir nukauta Tekia Baturiene 
sudege. Liko iszgelbeti isz ug
nies dvejetą mažucziu Batutu 
vaikucziu. Nužudymo ir pade
gimo priežasties nežinoma. 
Suimtieji ir apkaltintieji jau-

Sziauliu apskr.

kakla) dar gyvas 
Batuvą,

sūnūs

Tekle 
<>• 
mas

gimo

Albertas Butri- 
ja.unikaitis, abu

. \ . ; -v.nouilai kalti, esą neprisipaži-
____ TH*..- i *

la radosi 
žeistųjų ir g 
te ant didelio lauso ir sudegi
no gyvusq

Generolo 
kareivei negeriau ])asielge su 
Villiaus pasekėjais, kuriuo^ su
ome ir inmete in ižjžiuvusius 
szulinius, po tam užpylė ant ju
ju piesku ir uždengė akmenais 
idant negirdėti juju riksmus. 
Kinczikas turi 163 metus, val- 

dže jam moka užlaikima.
Pekinas, Kiijai. — Kiniszka 

valdže pradėjo mokėti metini 
užlaikymu senam kinezikui ku
ris gyvena Mandžiurijoi, o ku
ris gimė 25-tam mete vieszpa- 
tavimo ciesoriaus Czien Lung, 
turinti dabar 163 metus am
žiaus. Be abejones yra tai se- 
niauses gyvas žmogus ant svie
to. Kalbant apie ta nepaprasta 
senuką, vienas rusiszkas aficie- 
riuk gyvenantis Pekine kalba 
apie ta senuką 
vaikszcziojimo 1912 mete 
inejima Napoleono in Rosije’ 

likos atvežti in Petrogradu 
ant dalibavimo tame apvaiksz- 
cziojime keturis senus karei
vius, kurie kariavo rusiszko- 
sia pulkosia prieszais Napole
oną, todėl kožnas tuju senu ka
reiviu turėjo turėti nemažiau 
kaip po 130 metu senumo. Bet 
užklausimo savo 
antro, ar d a 
tokiu senuku atsakyta jam, jog 
da juju randasi bet labai silp
ni ir nėgaloma 
ant parodos.

Senas kinczikas Czien Lung 
da pats vaikszczioje, bet nieko 
nemato ir nuolatinei ruko. Jo
jo metrikai parodo buk yra gy
mius 1760 mete.
Iszpanije turi nemažai ergelio 

su morokiecziais.
Madrid, Iszpanije. — Mies-

Felikso Terrazos

buk laike ap-
1912

4

Mikalojaus 
randasi daugiau

juju a t gabent

tas Aydir, sodyba morokiszku
pasikeleliu likos sunaikinta 
per iszpaniszkus ai’eoplapus, o 
armije generolo Marzo pasi- 
rengineja užklupti ant miesto.

Morokiecziai rengėsi, ant 
sukėlimo visiszkos rėyėliuci- 
jos. Iszpanije negali juosius

Italai užėmė Corfu ir badai ke
tina užymt Albanije.

Italai nesulauk
dami užganadinanezio atsuki
mo nuo Graiku už mižiidinima 
kamisijos kuri tyrinėjo rube- 
žius, bombardavo Corfu sala 
ir jaja
žmonis likos užmuszti ir daug 
sužeista. Italai laikys Corfu 
pakol Graikai nesutiks ant ju
ju pareikalavimu ir užmokėji
mo pinigiszko’atlyginimo už ta 
ja skerdynių. Graikai padavė 
szi veikalu in Tautu Ligos ran
kas ant sutaikimo.

Sumiszimai prieszais Įkilus 
Stenuosia Salonikoje ir 

graikiszkosia pristvo-

apginklavusiu ^kareiviu 
reiszke, jog gei-

kvlo 
kitosia
ria. Italai iszsodino 20,000 ge
rai
Corfuje, kas 
dže užymt visa Albanije.

Terp Italu ir Graiku padeji- 
labai pavojingas ir 

nesusitaikins,
kilti kare terp tuju 

vieszpatyscziu.

irias yra
greitaijeigu 

tai gali

Nepaprasta gamtos dovana 
trijų mergaicziu, — mato 
viską su užrisztoms akimis.
Parižius. — Tris mergaites 

vietinio sziaucziaus užmiesti- 
je Pau turi nepaprasta dova
na regėjimo su užrisztoms aki- 
‘mis.
Yvorme 
metu ir Janina 
metu. Medikaliszka drauguve 
isz Bordeux isztirinejo taisės 
mergaites persitikrindami buk 
nesiranda jokios apgavystes.

Janiause
knygas ir laikraszczius su už
risztoms akimis, vidutine inve- 
re siūlą in adata ir daro kito
kius daliklis, o vyriause atmi- 

gulihczes ant
Viena isz kaziru buvo 
augsztienika, o kada

Mergaicziu vardai yra
13 metu, Andree 14

Simoniute 16

mergaite skaito

4 (

J >
manėte

ne visas kaži ras 
stalo.
padėta
priėjo prie josios pakele ir ap
verto kalbėdama:
kad mane apgausite.

Daugeli loonininku teatru 
pasiūlė gerus piningus tėvams 
idant leistu mergaites keliauti 
po Europa ir Amerika, paro
dyti juju galvbia, bot tėvai 
staezei

juju 
" atsisakė leisti savo 

dukreles keliauti po svietą.

* t ■ *

Badai Pietiniam Afrike ran
dasi 5,620,000,000 tonu anglių, 
o Rodesoje* 969,411,000,000 to
nu pagal apskaitima anglisz- 
'ku inžinierių. Tik sunku juos 
iszgaut ir adgabent in Eurood

*
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KAS GIRDĖT
Kokia tai Margarieta Con

ners isz Bostono iždrukavo ant 
drukavojamos i 
(typewriter) 27 
ka vienos miliutus.

Nieko stebėtino.
tokis žmogus 

surokuotu, kiek inote- 
riszke gali iszkalbeti žodžiu in 
viena miliutą.

maszinukes
51 žodžiu in lai

dien neatsirado 
kuris

Juk szia-

Gal Europoje nesiranda di
desnius nelaimes žmogaus gy
venime kada “boba” parodo 
savo raguczius vyrui! Žudins- 
tos, galėjimai ir kitoki musziai 
atsibuiyi už pavogimu paezios 
vienas kitam.

Bet Kinczikai kitaip ant to 
žiuri! Iszrado jieji nauja bū
da del bobvagiu, kuris rodos 
neiszrodo sunkiu del europii’- 
cziu, bet 
kineziku

Ne nori važiuot in Washing-

i
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yra
o ir labai ilgas, 

nuskriaustojo vyro duoda vis- 
iszka suraminimą ir užganadi- 
ina.

Perstatyk sau mielas skaity
tojau, jog abudu mes esame 
kinezikais ir jog tu man atkal
binai paezia. Neužmusziu asz 
tave ne 
tavęs ant

gana skaudus del 
o del

tona.
’’darba ir neno- 
pavelyk teveli 

pasilikt,”
’ pas tęva jaunas Coolidge 

buk jojo tėvas

Te i p

Neužmusziu 
josios, neiszszauksi u 

galėjimo su peileis 
aa’ba revolvereis kaip tai pa
pratę yra daryti europiecziai 
liet ejnu pas 
kalbu jam:

— Asz (‘smiu Sze-sn-cze; tu
riu paezia vardu Saules Ramy- 

neiszmint inga, 
jaja man at kai-

y

“Milių savo 
riu ji apleisti, 
man czionais 
rasz(

l kada, daginio, 
pasiliko pri'zidentu Snv. Vals
tijų. Jaunas Uoolidge dirbo ant 
ta bakines 
Mass.
DOS

Gražiausioje pasaulės szaly- 
je, vadinamoje Szveicarijn, yra 
ant auksztoku kalnu parapija 
()bervildberg. Prie tos parapi
jos tepriguli pat is praszczioke- 
liai —artojai. Ponu ten nebuvo 
nei vieno. Parapijoj buvo du 
kunigu: senas klebonas ir ka- 
mendorius.
dirbo tasavo parapijom! labui, 
steigė ir vede draugijas, uoliai 

pa ra pi jonu vaikus 
stengi* kuo sažiniszkiausiai at
likti pamaldas. Dėlto ir para
pijoms anuodu labai mylėjo, 
klauso ir rupiuos 
katalikais.

Nuo kalno nusileidus tyvu
liuoja. gražus ežeras, apstaty
tas .debesius siekianeziais kal
nais, kurie žiuri in ežerą lygu 
in veidrodi, žiuri ir atsižiūrėti 

linguoja, mėlynose 
pluskotas

Abu nuo szirdies 
labui

mokino

būti dorais

1lat field,farmos 
aplaikydamas ant die- 

$3. Sztai parodo kokeis yra 
vaikai musu dydvyriu, kurie 

pasisziausia kaip

kad isztrukus

y

naezelninka ir

musu
visai ne yra
tai vaikai ruropiszku preziden
tu ir karalių.

negali, ir
ežero vilnvse savo 
virszunes.

Ant to ežero kranto paezia- 
me didžio sodno viduryje sto
vi gražus, didi rūmai — viesz- 
butis Palace v. Vasara ežia su
važiuoja turtuoliu isz invairiu 
pasaulio krasztu.

»nuo to vieszbuczio
stovi nedidele, bet graži koply- 
czia, prigulinti 
vioszbucziui.
nemažai kataliku. Kad jie ga
lėtu iszpildyti savo priedermes 

miszin ir prieiti 
vienas

bergo pa ra p jos

Biclnickiai, 
nuo lytaus, važiavo labai grei
tai. Vienoje vietoje kelias stai
gu sukasi in kuire. 
su tokiu insihygiiou, jįe nebe
pasuko gerai savo automobilio 
ir užvažiavo ant didžio akmens 
stovinezio prie kelio. Automo
bilius Subiro in ezozinas, Gra
fas Boguslovas Bielniekis per
skėlė in akmeni sau galva, jo 
brolis inlanže kelis szonkaulius 
o dainininke perdanžusi galva 
beliko sveiku jaunas Bielnic 
kis ir, vežėjas. Grafas Boguslo
vas su perskelta, galva gulėjo 
vos gyvas ir silpnueziu balsu 
melde: duokite kunigą, asz no
riu iszpažinti atlikti, jau arti
nas mano mirtis.

Vežėjas nubėgo in vieszbuti 
Pala,ce, lig kurio buvo dar apie 
puse mylios. Klebonas, iszgir- 
des koki nelaime atsitiko su 
tais m’tikeliais, iszsiunte veže- 

parvežt i k uogreiczia usiai 
gydytojo, o pats pasiėmęs vai
keli

Lakdami J

J

ja

Netoli
vos gali-

Isz Lietuvos.
..... --------------  

■■ * 1 ' ■,

Ir Lietuvoje yirszininkai moka 
vogti.

Raseiniai. — Sz. m. Rugpiu- 
ezio m. 18 d. Kauno apygardos 
Teisinas Raseiniuose nagrinės 
byla, buvusio Raseinių paszto, 
telegr, ir telef. yirsziuiuko Gy- 

I pino, kuris, jiraloszcs kortomis 
daugiau 
sausio men. pasislėpė Vokieti-I 
joje su 32,000 litu valstybes 
pinigu iszviso. Pradžioj Kovo 
m. Czypinas, savžines verezia- 
nias, sugrižo in Raseinius, pasi
davė teismo rankosnu ir sugra
žino daugia.n 30,000 litu.
Lietuviu pogromas Vilniuje.

Vilnius. — Gautomis isz Vil
niaus žiniomis, lenku valdžia 
vėl daro\7ilniaus lietuviu inte
ligentu ir lietuviu kultūros in- 
staign pogromą. Visai eilei 
Lietuviu mokyklų mokytoju 
invairiansiais iszgalvotais pre
tekstais nebeleidžiama mokv- I *
lojanti. Lenku valdžios atsto
vai pareiszke lietuviu giinnazi-l 

Įjos ir lietuviu mokytoju semi
narijos vedėjams, kad neleisią 
szioms niokvkloms vi'ikti atei-• ” I

naneziais mokslo metais. Suini-1 
20 žmonių

2000 litu, pradžioj

p

į '

jį ' ”

k-įfcn »>’

ta. apie

l 4

Pagal valdžios ra partus, tai 
rūkymas paperosu kas kart 
daugiau prasiplat ina, 
kas kitoje formoje iszejna vi
sai.isz mados. Fabrikantai Lie
pos rnenesije užmokėjo padot- 
kus ant 5,839,707,747 padirbtu 
paperosu arba konia szeszis 
milijonus daugiau ne kaip 
praejta meta tam paežiam lai
ke.

o taba-

tam paežiam 
Viešbutyje yra

iszklausvti 
iszpažinties,

bu lt a i. 
tai pusi- 
? y

be, patogi, bet 
mano prietelis 
bino o vadinasi jisai Su-rze-fu 
nnbaiiskie ji.

Tuojaus naczclninkas pali- 
cijos pradeda savo darba. Isz- 
siuneze pas mano prieteli ke
lis palicijant us su paliepimu :

Fu-cze-fu žinau tavo prasi
kaltimu. Ryto po nusileidimui 
saules ejsi po sargyba palicijos 
priesz narna Sze-su-cze ir pa
melavusi jojo duris 
Jeigu jau bus tamsu 
vmsi su savim žibutes.

Nelaimingas ant paženklin
tos valandos atcjna su szepe- 
cziu ir kvarba ir pradeda ma- 
liavoti duris baltai.

Tuom laik ka asz veikiu ? 
Sztai, kada Fu-eze-fu kvarbuo- 
je mano duris baltai, asz lei
džiu fajerkrekius ir visokias 
ugnes kaip pas mus Amerike 
leidineja ant ketvirto Džiula- 
jans, idant, palinksmyt susi
rinkusius žmonis. O mano ne- 
isztikiama pati ka daro? Geis
tu inlysti in tamsiausia kam
peli kaip peluke,
ka su savim turi daryti.

Mano draugas Eii-eze-fu ant 
viso gyvenimo turės kentėti 
jog man pamaliavojo duris bal
tai ir visi gyventojui in ji ky- 
szios pirsztais ir rodys \ ieni 
kitiems. Panaszia bausmia tu
rės
mano pati 
Ra m v be.

Tokis 
tiems,

Rosije sziadien turi milži- 
niszka skaitlį moterių, nes szia
dien tame sklype randasi su- 
virszum deszimts milijonu je- 
viszkos veisles. Ne.r ko stebė
tis, jog sziadien sunku moteri
mis lenais iszteketi. Badai An
gliję ketina pargabenti dauge
li moterių isz Rosi jos prie vi
sokiu darbu, nes lenais randa
si per mažai vyru.

nes nežino

y

kožna diena nukensti ir 
vadinama Saules

tai 
kurio 

czes Kinuosia 
mus vadinam bobvagei.

at kerszinimas 
atkalbinėja pa
ar ba kaip pas

Japonijoi buvo baisus drebė
jimas žemes kokio svietas ne
sitikėjo. (tvertis milijono žmo
nių, o gal ir daugiau dingo 
kaip muses in keliolika miliu
tu, be jokicEprasergejimo, jog

Miestainelaime prisiartina, 
dega, o nauji drebėjimai pada
re daugiau blades.

Dr. Bailey Willis žymus geo
logas isz New Yorko sako, jei
gu Japonai butu naudoja isz- 
rasta instrumentą kuris in lai
ka pranosza apie 
mes kaip pranesza instrumen

tai nebūtu tiek 
nelaimes, nes žmonis turėtu 
gana laiko prasiszalyt in sau
gesnes vietas.

tai apie orą y

lokes nelai-

Mrs. Elzbieta Deep isz New 
Castle, Pa., gal yra janniause 
bobute visam Amerike. J i ji gi
mė 23 Decemberio 1894, turi 
29 metus. Josios duktė Mrs. 
Harry Gaglagins turi 16 meti^ 
ir motina deszimts męnesiu sa
nupio ki^ikio.

se

Gimines isz Lietuvos pajesz- 
ko Juozo Jakueziuno kuris yra 
Jelczeriu ir badai gyveno ki
tados New Yorke. Lai atsiszau- 
ke in Foreign Language In
formation Service, Polish Bur
eau, Dept. 19, West 41 Street 
New York.

kart daugiau 
nuo vėžio ne

Sziadien tris 
žmonių mirszta 
kaip penkesdeszimts melu ad
gal ir vis didinasi. Arsziausiu 
kad daktariszka 
sziam laikui

žinysta lyg 
nesurado jokios 

gyduoles ant tosios baisios li
gos.gos.

Bet niekas žmonims nestovi 
ant kelio ir atejs diena 
ant tosios ligos suras užgana- 
dinanezes 
daug laiko 
suras.

gyduoles,

jog n-

bet gal 
praejs pakol jaja

Du didžiausi 
laivai keliolika dienu adgal 
dare ant 
ypatingai

pasažierinei

mariu lenktynes, o 
amerikoniszkas lai

vas Leviathan ir angliszkas 
laivas Majestic. Amerikonisz
kas laivas laimėjo. ,

Vokiecziarns nemažai szirdis 
skauda, kada skaitė laikrasz- 
cziuosia apie taisės lenktynes, 
nes abudu tiejei laivai buvo 
vokiecziu,
per kare. Laivas Leviathan va
dinosi seniau Vaterland, o lai
vas Majestic buvo Bismark. 
Dabar pirmutinis plauke po 
amerikoniszka vėliava 
markas po angliszka.

kurie likos atimti

o Bis-

Lietuvwzkas Bankierius• r v 4 „ „„ , ■ , .. r ■■ , ... . T, , ■ . ,r r . . * ii

ir Laivakorcziu Agentas
J. G.BOGDEN
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Seniauses isztyrimas.

Ant sulaikymo dantų gėli
mo kaipo ir korini ant kojų 
tiktai po 10 centu. Jeigu jums 
nepagiaibetu tai pinigus sugrą
žysiu!. Taipgi prisiunsim infor
macija kaip apsisaugot nuo 
plauku slcnkimo, pleiskanų ir 
plikimo. Tukstanczei delęavo- 
ja už dyka rodą. Baszykit tuo- 
jaus:
JMBCO Oriental Specialists,

230 Broadway, Box 9 W.
Brooklyn, N. Y.

A

()bervild- 
kunigas gau

davo per vasara gyventi viesz
butyje prie minėtos koplyczios.

Praėjusia vasara ti ko kle
bonui ten gyventi, laikyti ko- 
plyczioje miszias, klausyti isz
pažinties ir tt. Tarp suvažia
vusiu in vieszbuti ponu buvo 
daug tokiu, nors ir buvo krik
štyti kataliku bažnyczioje, bet 
skaitydami 
knygas, visai atszalo, o norėda
mi liuesai gyventi ir nebesi
varžyti doros instatymais, 
sižadejo tikėjimo ir 
in bedievius. Tokiais buvo tris 
grafai Biclnickiai ir viena Pa
ryžiaus operos jauna daininin
ke Elzbieta Kakarini.

ir jis <‘jo toliau, 
varva per akis,
ui i

rp

priesz tikėjimą

at- 
iszvirto

Grafai Biclnickiai noriai su
kinėjosi apie 
vaiszino brangiausiais vynais, 

surinktąjį auksu

dainininke, ja

dine

kad jie pasninkauja.

gydytojas.

o isz dvaru 
saujomis bere ir pirko Elzbie
tai už kits kito gražesnius do
vanas. Szi buvo isztvirkusi ir 
nesiszalino nei kiek nuo grafu 
Bielnickiu.

Buvo Petnvczios diena. Kle- 
bonus ir kiti katalikai pasnin
kavo. Grafai Biclnickiai, paso- 

in savo tarpa Elzbieta
Kakarini, kirto visi su įneša ir 
tycziojosi isz klebono ir isz ka
taliku, 
Tarp tu kataliku buvo ir vie
nas doras tikintis
Szis greitai už.riszo grafams 
burna, iszrodydamas ju nenu- 
pianyma pasninku naudos.

Bet grafams ir ju ppnai Elz
bietai labai nepatiko klebonas 
kur sutikdami vis ji užgaulio
jo.

Nedėlios diena, užuot eiti in 
bažnyczia, grafai Biclnickiai 
pasiėmė automobili, pasodino 
in savo tarpa dainininke Ka
karini ir iszvažiavo pasivažinė
ti. Buvo graži Birželio diena, 

važiavo lygiu plentu

grafai

Grafai
apie ežerą.

ketvirta valanda po 
pietų pradėjo kilti isz vakaru 
puses juodi debesis. Musu ke
leiviai, matydami, kad ežia ne
bebus doro, stiszoko in auto
mobili ir skubina; grižo na- 

Bet nei pusei valandos 
juos užpuolė toki

Apie

mon.
nepraėjus,
baisi audra su perkūnais, kad 
rodės dangus su žemo mai- 
szos. .
* ♦' i* ■**' -*» -4 ■ .^IM. • ta* *■ *• • • ♦4*
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Bielnicki kuone be-

vargais klebonas

iszszarpavo peszczias m 
nelaimes vieta. Bet kelias pasi
rodė nelengvas. Vejas smarkus 
o lytus in akis korta, 
ma paeiti.

Paėjės taip koki varsta, se
nas klebonas suszilo, nupluko, 
kojos vyto vyjas, o dar nei pū

kelio neateita. Vargais ne
galais nuėjus antra varsta, ko
jos atsisako eiti toliau. Bet ta 
mintis, kad reikia skubėti, be
ne rasiu dar gyva ta nelaimin
ga, tartum gaivinti' gaivino se- 

Pra kaitas
ji plauna že

mėn lytus, akyse lygu tenista. 
ir žaliuoja, o vejas, verezia isz 
kojų. Sziaip, taip nuėjės likusi 
kelio gala, klebonas rado Bo- 
guslava
mirsztanti. , Suteikęs jum Szv. 
Sakramentus ir pats cine alp
ti isz nuovargio, ji parvežta 
mu.non be žado. Isz tos keliones 
senas klebonas gavo plaucziu 
uždegimą ir treezia diena mirė.

Sužeistus Bielnickius ir dai
nininke Elzbieta nuvežta in li- 
gonbuti. Pagulėjo po kėlės sa
vaites, jie visi pagijo. Iszliku- 
sis sveiku Bielniekis, ppasako- 
jo su visais iszgaliais pagiju
siam savo broliui Boguslaui, 
su kokiais
atėjo suteikti jam Szv. Sakra
mentu. Boguslovas norėjo nu
eiti ir padėkoti klebonui už to
ki jo geruma, bet jam pasakė, 
kad kunigas isz tos keliones 
gavo liga mirė ir jau septynios 
savaites kaip guli kapuose.

Visa tai taip labai sujudino 
grafa Boguslova, kad szis, rim
tai apgalvojęs, pilnai sugrižo 
prie tikėjimo ir tapo doru ka
taliku. O ant mirusio klebono 
kapo jis pastate gražu kryžių 
su paraszu: “Brangiam gany
tojui, kurs už bldga geru už- 
mpkcjo ir savo priesziųns at
keršijo, tuo, kai^ už juos savo 
......'gyvybe padėjo.

Tf TCUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU
per/ Southampton ant Milžinu laivu 
VionatinlB! vandeniu kėliau Lietuvon 
Aąuitania

Berengaria
Apleidžia New Yorka kaa U t ar n ink a 
Greitas persėdimas Southamptone.

. Lietuviai ypatiazkal lydėti
In Hamburgą 3 k lesa $103.50 Kare? 
Piliava 3 klosa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI 18% LIETUVOS 
soda ant laivo PU lavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcslautd < laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vieną? jusu miesto ar apielinkeje.

Mauretania

CUNAMI) LINE, 
25 Broadway, ?

New Yertt '^MLl■■ .cyj
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GARSINGA PLAUKYKE.
Czia yra paveikslas Miss 

Myrtle Milkų*’isz San Prancis- 
savo gabuma 

suvažiavimo 
’ ’ d ra ūgy jos 

ateinanti Spalio mem'sije.

v ra

kos, kuri rodys
plaukimo, laike

Apierican Legion< C

Virsz 12 milijonai dekavoniu 
už geradejiste.

Prisiimti* u z sudrul inima
baigusiu plauku ir kad nežiltu ir neįtiky '

sziais metais lietuviu giinnazi-|tu plaukai, kurie lik naudojo 
ja ir mokytoju seminarija. Vai- Brundzos Ncktar. Del visu bus
dzin juos kaltina sznipinejimo, dykai prisiunstas laidas gydy-
kas neturi .ne mažiausio 'pa
grindo. Laikydama juos kalė
jime, lenku valdžia siekia tiks
lo neleisti gimnazijos abiturin- 
tiems stoti in auksztasias mo
kyklas, o naujai
mokytojams varyti mokytoju 
darba.
Banditai neduoda žmonim ra
mybes. —Valdže apie tai ne

paiso.
Szvencz.

iszleist iems

Bielionis. — Szvencz. apskr. 
Priesz pora savaieziu (‘jo Cicie- 
niene nuo Pa,ringio in szvon- 
czionis ir nesze maisto bei pi
nigu savo gyminaieziams, ku
rie vargsta kalėjime. Ties pa
ežiu B i (j lion i u dvaru iszejo isz 
miszkelio pakelėj keletas asme
nų apginkluotu szautuvais, re
volveriais ir kardais, apsivil
kę jie buvo uniformomis pana- 
sziomis iu lenku policininku. 
Buvo t recziadienis.
skubėjo daugybe in rinka, bet 
iszvyde tokius sveczius vieni 
sustojo ir inbesti, o kiti nudul
kėjo kiek arkliu kojos isznesza. 
“Svecziai” atstatė revolverius 
4 <

Svecziai

y

Žmonių

? y

mandagiai” pareikalavo ati
duoti pinigus ir muistą. Cice- 

kuogreieziausiai tatai 
atliko. Nepažįstamieji visa tai 
paėmė ramiai nudūlino vėl in 
niiszka.

Nugąsdintą Ciciene nukelia- 
polieija,

mene

szvenezioniu
apie ta nepaprasta 

iuvyki ir reikalavo pagialbos. 
Taczia.u policijoje vpldininkai 

, vagiu gau
dymas — ne musu darbas. 
Daug geriau butu, jei galėtu
mei szita nupasakoti apie lie
tuviu mokyklų, lietuviu laik- 
raszcziu skaitytojus ir 1.1. Tuo 
viskas pabaigta, bet žmones bi
josi didesniais keliais važinėti, 
szunkeliais dar galima 'iszsi- 
slapstyti.

Karininkas nuskendo.
Palanga. Trecziadieni, Bug. 

1 diena besimaudydamas Pa
langos juroje prigėrė 3 p. pul
ko leitenantas Petras Alekna.

vo m 
pranesze

ejne juoktis. Girdi 
ne

ISZMOKU PINIGAIS UŽ 
LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONU 

KUPONUS 
prinokusius Liepos men. 1923 
ir pirmiau s su atsiskaitymu, 
arba iszsiuncziu giminėms in
Lietuvą sumpse litu.

P. MIKOLAINIS, 
153 HUDSON AVE.

BROOKLYN, N. Y.

mo ant 
paezia. Tik dabar galite

persit ikrinimo per 
pasi

naudot isz tos progos, raszyda- 
mi pas:

Dr. Brundza Co., Broadway, 
Soul Ii 81 h St r.,

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku. Persiszku, Gralklszku, 
Arabiszku ir Clgoniszku burtlniku. 
Iszguldlncjimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ..................

Prisiuskitc mumis 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

— .■ .... .4.

25c.

M)

Brooklyn, N. Y.

Po sunkaus
dienos
darbo

&
TIAM.

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

Y1SI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI
• * 4 4.NUKANKYTI IR SVSTYRE

Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patikek daugeliui tukstancziui tautlecziu ir

U*

Praszalink sustyrimu

glaus Juos nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM) 

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 

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

nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c.
iszsiusim buteliuką Balsamo.

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU, Shenandoah, Pa,

jBĮalutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, .---------------------

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mpi, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiaį iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

*, * * * * f , * * * ” '

Seniausia Lietuviszka Agentūra

i*,-.

t

Gerbiamieji Lietuviai ! Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausis laikas siausti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamitmis.

Kadangi Amerikos Jvonsulis KALNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFFIDAVITVS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Hoteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- ] 
ežiu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite J 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS |
498 Washington Street, . < , . .498 Washington Street, Ne,w York City.,

V-
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Geležkelio sargas Tylius
P^ibuvųą in viętą, Lena aty-

tižiai ąpžiuyejo slęįypą. Pamėto
ant žem.eb po Relių ^ęržu s?e- 
szeliii supjaustytu bulvių krcP‘ 
szi, priklaupė ir eme kasti že
me.

Tylius žiurėjo in ja su kokia 
tai baime.

SAULE

h

J
u * I

Bandė 14J«?tu.insigauti in

f

I MM*

V’ 
■■ . t

iMmeėuMtr MUSU ATEIVYSTE IN 
AMERIKA

kusicjie 10,212 bus like nuo 1920 ir 
ir sudaro ska^tlype

1000, o kad ir

kė. klausyti, uenor 
vešlus jo, bųltąs. iv apmiręs.

Zenge žingsni ir jau bėga. 
Nemato, bailiu vagonu lauguo- 

vagonaibuvo 
kimszte prikimszti czion jau- 

pabhlusi moteriszke, ten Į 
j rubupse pirklys, 

vėl szliubiniuose pare-

junge žingsni

se žmonių, nors

1921 metu, kas, i ’ ‘b
nuo 25,000 keleiviu, Kaip “Djrva 
garsina, ir jeigu po 
po 2000 žmonių atkeliautu kas metai, 
tai jau ateinantiojie 10 ar 12 metų 
yra jau užimti. Ar Amerikos varžaų- 
tiejie ateivyste instatymaii bus pa
keisti — liuosesni ateityje, nenuma
toma ir nesitikima, nes abelnai gir
disi daugiaus balsu už suvaržymo pa
laikymu, negu padarius liuosesnių.

Taigi akivaizdoje virszuję parody
tu faktu, kurie yra nesumuszami, ar 
neverta yra visai sustabdyti pirki
mą — siuntimą laivakorcziu ių Lie
tuva giminėms, kurie niekad ncatke- 
iaus pagal dabartinius instatymus, 

iszimant pirmąją ir antraja katego
rija? Ir kam dovanai lobinti laivu 
kompanijas laikant pas jas pinigus 
je paluku, ir net dąr kompanijoms 
iriinokant po 10 procentą už naudo
jimu lietuviu pinigu?

Laikraszcziu redaktoriai ir visuo
menes sargai informuokite apie tai 
iaudi, persergėkite ja, kad bereika- 
o nesiaikvotu liaudies pinigai.

Sustabdymui nereikalingo pirkimo 
aivakoreziu galėtu užbėgti Lietuvos 
valdžia iszduodama pasus tiktai tiems 
metuose, kurie tikru! bus inlcidžia- 
mi Amerikon, kaip tai daro Italijos 
valdžia. Dabar Lcituyos valdžia duo
da pasus akiu plotu, isz pasu daro 
szauna bizni kaip ir Amerikos agen
tai. Daugelis keleiviu yra jau ilgine 
tai naujus pasus eme iszejus metams, 
ko neturėtu daryti, turėtu apsergeti 
savo pliieczius nuo isznaudojimo.

Ant galo pasakysiu pamokslėli ir 
musu agentams — notarams, kurie 
raszo-pildo affidavitu blankas. Rei
kia suprasti, kad raszant affidavita 
reikia paraszyti taip, kad affidavi- 
tas atitiktu valdžios (Amerikos) rei
kalavimams ir keleivis galėtu juomi 
pasinaudoti. Paskutiniai Amerikos 
valdžios reikalavimai tapo paasztrin- 
ti ir tu klausymu musu notarai nesu
pranta — nepajiegia atsakyti, ir tūli 
atsako taip, kada ateiviui duris užda
ro.

Pavyzdin — That the financial sta
tus of the alien is... ir nežino ka at
sakyti nei gimine, nei notaras ir at
sako “poor.” Amerikoje tokiu poor 

ir neleidžiama, ir 
poorhousese -prieglaudose tokius sve- 
timszalius atradus gražinama jie at
gal isz kur atkeliavo.

Ant klausymo — That the under
mentioned alien desires to come to 
the United States because.... atsako: 
“ji yra 35 metu sena; tėvai numirė ir 
ji neturi pas ka gyventi ir dėlto nori 
pas seseri atkeliauti,” 
sakymas parodo, kad keleivis nors 35 
motu senas, nieko nedirba, saves ne- 
iszlaiko, mito isz tėvu Lietuvoje ir 
dabar nori atkeliauti ir misti pas se
seri su szvogcriu, kurie turi savo du 
vaiku ir vos $500.00 isztekliaus. O 
gimine pasiraszantis

HHHIftH
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BALTRUVIENE

Pagal dabartinius Amerikos i n Sta

!

II

i.

I tymus isz Lietuvos gali atkeliauti in 
Amerika tiktai 2629 žmones metuo-
se, arba po 219 kas incncBis^‘(Dirva” 
skelbiu, kad pas Amerikos konsulą, 

i Kaune, ___ _ r .
.<į "Li kaciju paduota pasu, vizoms

yra jau pasirengusiu keliauti Ameri
kon, ir imant po 2629 metama, kelei-

Be, arba po 219 kas incnęsi»^».*?pirvaspalva perimtai uždangai.
— Tėvuk, ar tai yrą geras 

Dievas? — staiga užklausė vai
kas ir parode rausva voveraite, 
kuri nuo plonos szakutos nu- 
szoko ant artimosios puszies.

— Kvailiuk, — szvolniai at- 
žiuredamas in 

nuo me
džiu puolu jam po kojų.

Lena dar kasė, 
sugryžo, bet puse 
jau atlikta.

'Praukiniai dabar pradėjo ei
ti kits po kitam, ir Tobijukas 
kiekviena karta žiurėjo in juos 
vis labiau nustebintas ir iszsi- 
žiojos.

Net ir motina isz jo juokėsi.
s u s i dod a n czi u s isz 

kiaulienos ir 
, kuria 

Pvlius isz savo 
stengėsi but 

Valgant, žadino 
apsakinėdamas apie 

sarvszi su 
užsiėmimais: 

ji nežino,

tėvas,

tai

sake
— Noblogiaus, kaip ten, prie jszinotus žieves, kurie 

Szprevos — tarė 
Lena.

Tyliai nuo szirdies nupuolė 
akmuo. Jis bijojo nusprendimo 
apie naudiųguma žemes; taigi

užganėdinta

dabar, atitokęs, pasiglostė gal
vą.

Tupm tarpu Lena 
suglcmže stambu 1 
nos, nusimetė virszutines dra
panas ir veikliai pradėjo kasi
nėti. Retkarcziais po valandėle 
iszsitiesdavo kveptelet, ir tai 
tik porai miliutu jaigu never
kė vaikas. Tada prakaituojan- 
czia, kvepuojanezia, bet pilna 
krūtimi žadindavo vaiku.

, ir To- 
savun, — nuo 

namelio

i godžiai 
kampa duo

— Turin apeiti kelia 
bijuka imu 
platformos 
szauke sargas.

su
balsiai

— Ir vėl! — atspiegf
Lena — ir paikyste! 

O-gi kas jau prie kūdikio pasi
liks? Zinai, kad asz neturiu 
laiko žadinti vaiku! Eiksz man 
tuojaus! ar girdi I!

Bot Tylius paėmus vaika už 
rankos, tartum suvis josios ne
girdėdamas, tolinosi.

Lena paszoko ir norėjo juos 
vyti, bet sugaisztis laiko sutu- 

Sargas su sunurni ėjo 
buvo gana

garsiau

rejo ja.
kiton pusėn ir jau 
toli.

Tobijus

1 dar

dairosi 
in visas puses; viskas czion 
jam buvo nauja ir

žingeidžiai 
visas puses;

nežinoma.
Jis negalėjo suprasti, kam rei
kalingu tiedu juodu, siauru 
priesz saule žibandžių begaliu
begiu. Be perstojimo uždavi
nėjo tėvui invairius

t* mus,

3

klausy- 
in kuriuos sunku buvo 

duoti atsakymai. Užvis labiau 
ji gaudimai t (‘leg ra f o 
Tylius taip gerai juos

1'

uzeme 
stiebu.
pažinojo, jog įsz ju skambėji
mo užsimerkęs kiukvienoje va
landoje ir vidui tamsybes, tik
riausiai galėjo apsverti vieta, 
kurioje randasi. Tankiai jiedu 
susilaikė, klaususi pavienio 
gaudžianezio balso, kurs medy
je skambėjo ir, kaipo bažnyti
nis choras, plauke isz jo. Piet i
nis jo dalyje stiebas turėjo dai
liausia, stebėtinai gražu akor
dą. Neapsakomai dailus balsai 
lygiai ir tvirtai skambėjo, o 
Tobijukas linksmai bėginėjo 
aplinkui, manydamas, jog su
ras kur plyszi, per kuri pama
tys tosios muzikos rėdytoju 
(muzi kauta.)

Tylius jautėsi 
sujudintu, jąm 
esąs bažnyczioje. Prie to dar 
iszskyre viena ypatinga baisa, 
kurs primena jo velione paezia. 
Ir aiszkino, sau, jog tai choras 
palaimintu dvasiu, 

baisa 
sužadino 

gailesti, liūdnumą ir iki aszaru 
sugraudino ji.

Tobijukas užsimanė 
mis auganeziu gėlėliu, ir tėvas 
pasiskubino užganėdinti jo no
rą.

Kaip nupuolus ant žemes da
lis molyno dangaus, taip tarini 
medžiu mėlynavo gėlėlės. Tar
pu baltu kelmu ramiai banga
vo dryžos peteliszkes 
giai), o 
sznabždejo žali 
debesis.

Tobijukas pilnoms rankoms 
rove gėlėlės, o Ievas linksmai 
in tą. žiurėjo. Kartais vaikas 
pakeles augsztyn galva, pro 
tarpus szaku žiurėjo dangun, 
.kurs panaszus buvo dideliai, 
mėlynai, stiklinei, gelsva spal
va perimtai uždangai.

' — Tėvuk, ar tai yra geras 
f —■ stąiga užklausė vai

das pakeles augsztyn galva, 
.pro tarpus szakn žiurėjo dąn:

klausėsi

vienija savo 
prilyginimas

kada jiedu 
darbo buvo

ar

tik bulves

Pietus, 
gabalėlio szaltos 
bulviu, atlake buduteje 
Lena sutvark-e. 
puses, matomai, 
užganėdintu, 
paezia,
daiktus, turinezius 
jojo tarnyste ir 
klausinėjo mat, 
jog viename bėgio szinote yra 
net 46 szriubai ir taip tolinus...

Dar priesz piet Lena sukasė 
dirva; dabar liko
pasodinti. Tobijuka jau pasili
ko prie vaiko.

— O del Dievo, tik turėk aty- 
džia! — perimtas baime suszu
ko Tylius: — dabok, kad nesi- 
art int u prie begiu.

Vieton atsakvmo moteriszke 
tik pecziais papurtė.

Varpelis apskelbė atbėganti 
kurjiera (greitąjį traukini), ir 
sargas pasiskubino 
Vos tik atsistojo 
iszgirdo ir traukini.

Traukinys jau 
szniokszdamas skhOjo nesu
skaitytas tamsias drėgno garo 
bangas. Paskui:
trys, — iszkilo trys baltos mig
los ir, beveik vienkart, tris styk 
baisiai trumpai suszvilpe. J

— Stabdo! Ka tai reiszkįa?
— mane nustebės 
tuomkart vėl atsikartojo, tada

be pertraukos szvil-

r> bi vieta, 
savo vietoje,

artinosi ir 
s kliu jo

vienas, du,

Tylius, bet

jau ilgas 
pimas.

Sargas ženge prieszais. Stai
ga isz po pažastes isztrauke vė
liava ir iszpletojo prieszais sa- 

Szit... Jėzau Kristau! Ar
apjako? O Jėzau! Pone Dieve 
szventas! Kas ten buvo?... ten 
tarpu begiu! Jėzau, Marija!

— Sustooook! — suriko

ve...

y

ne
tik gerkle

daiktas
kaipi

szokinejo tarpe ra-
— su-

sužvangejo ir traukinysiszkilmingai 
rodėsi, jog jis

Prie to

kuriame
• •• fnir ji. I as

jame

pakele-

(dru- 
virszuje maloniai 

smulkiu lapu

fgup, kurs panaszus tyuvo dide-
Hą j, sfeb.flab stiklinei, gelsvą

> 'I ti *.JmwĮįį,, . * '' ’***1

pateko po
> guminis

savu balsu ir kiek 
leidžia.

Pervelu.... akies mirksnyje 
tamsusis
traukiniu ir, 
kamuolys, 
tu. Dar kelios sekundos 
osze,
sustojo.

Kaip bematant tuszczias ke
lias pasklydo žmonėmis. Maszi- 
norius, jo pagelbininkas ir ke
letas tarnut raukinio tarnu bėga 
žvirgždu prie galo traukinio; 
langai vagonu užsikimszo žin
geidžių veidais.

Tylius stovi be žado. Neaisz- 
kus, užkimęs balsas iszsiveržė 
isz jo krutinės, stovi tvirtai, 
kad nepultu, stovi 
Jam duoda ženklą! 
be? Ne?

Ten ant vietos atsitikimo 
baisus riksmas pereme orą; 
paskui, tartum isz gyvulio kru
tinės staugimas. Kas ten? Le
na? Bet rodos ar tik ne josios’ 
balsas, o, vienok,.kusžin I

Bėga visi prie ^yliaus.
— Sąrgef ,
— Kas pasųiaret
—'Nelaime!
Kalbantis su sargu atszoko, 

nes akys Tyliaus keistai, bai
siai sužibėjo. Kepure net krei
vai tupėjo ant jo pasisziauszu- 
sios galvos,

— Gyyaq dar; gal yra kokia; 
pagelba ?

Tylius nieko.neątsąke. .
— Eikit szen greieziaus, ak 

greieziaus! ■ ,
Tylius vos pasijudino isz vie 

tos, sustyro jo .sąnariai ątsisą

tvirtai 
dreba...

- Teisy-

vietos 
yiksmas percme

na ' 
dailiuose 

. i , 

czion 
duo.se. jauna porele, matyt jau
navedžiai. Nieks jo neužima, 
jaių nieks nerupi. Ant vagonu 
intalpos jis niekad nupaišė, — 
traukinys — jo dalykas. Jis 
girdi kliksma Lenos, girdi tik
tai; jo akyse, kaip nesuskaito
mi vabaliukai, laksto geltonos 
kibirkszt is, 
si baisus
giszkas sutvėrimas. Tylius ma
to tik pajuodusia ir pamelina- 
vusia kakta, pabalusias lupas, 
ant kuriu laszai kraujo. Tai jis.

nei žodžio isz- 
melsvas jojo 

nesaviszkai

r ubuose pirklys
i

yra jau suvirsz 25^000 apli- 
tiek

į viu jau yra virai 1Q metu. Lietuvos 
i

kos konsulo vartus kasdiena stovi
lakiraszcziai skelbiu, kad pas Anieri-

tarp kuriu maisze- 
sukruvintas, nežmo-

piktai ir
Staiga pripuolė prie 

pajuto sukru-

o-

vagono pa
vežimo pri-

— (1 reiežia u 
Su szv ii po, isz

žmona, ne-
— girdisi

ženklą,

sa.jungos, 
iszpletojo

irkamuolius

, sztai 
juodus 
leidosi

Tylius negali 
(arti. Bjauriai 
veidas 
juokėsi, 
vaiko, rankose
vintą neszine; raudona vėliava 
kliudė apglėbt i ji.

Eina su juom.
— Kur ?
— Pas gydytoja, pas gydyt

ja! — isz visu pusiu szauksmai.
— Parengkimc tuojaus ne- 

szyklas, — tarė užžiuretojas 
vėžinio ir tuojaus ir isz stipriu 
knygų ir miuksztu drapanų 
tarnaujaneziuju vagone pri
rengė guoli. — Nu, gerai bus ?

Bet Tylius nieko nesuprato, 
vis laike vaika, — kas iszdrys 
nuo jo atimti? Isz 
duoda neszyklas;
Žiūrėtojas vargszui teyui pa
skiria viena žmogų in pagalba. 

, greieziau! 
suspiegė, 

vagonu langu eme birt pinigai.
Lena puolė prie ju, kaip page
dusi.— ‘Vargsze 
laiminga motina,” 
gailestavimai isz visu vagonu.

Maszinorius duoda
isz garvežimio vereziasi baltos 
garu bangos; trinktelėjo gele
žines vagonu 
traukinys 
durnu
bėgti dvigubu greitumu.

sargas 
paliktu neszyklu.
žmogysta 

priesz ji: isz sutrupintos kruti
nės, kuria pro suplesztus 
marszkinaiczius buvo galima 
matyti, 
kriokiantis kvėpavimas.
kūtes ir kojukes, daugumoj 
vietų sulaužytos, baisu dare in- 
spudi: vienas padas atsisukęs 
prieszais, keliose vietose sulau
žyta rankute kabojo, kaip bo
tagas.

Lena garsiai žliumbė ir ai
manavo, neliko joje nei ženklo 
smarkumo, gieda vis ta paezia 

ja atliuosuoja 
nuo visokios kaltes ir atsako
mybes už vaika.

Tylius, rodos, 
mato jos, tik baisia 
akia žiuri in vaika.

Aplinkui viskas iszmire: juo- 
ramiai sau 

žvirgždo.

Dabar 
naszta ant 
Sutrupinta

pro

<r nldo savo

guli

retkarcziais atsiliepė 
Ran-

h istorija, kuri

nei girdi, nei
ir liūdna

d i, karszti bėgiai 
guli ant 
Nuo vidurdienio liovėsi vejas, 
ir miszkas, tartum akmeninis, 

1 •

sz v lesaus

stovi nepajudęmas.
pasznabždo- 

g re i ežia u s pasiekti 
, kur 
grižti

Vyrai (ardėsi 
mis. Kad 
Fridrięhsagena (miestą) 
yra daktaras, reikėjo 
atgal Vroclavio link, nes ne-
poilgam ateina ten greitasis 
y .pa ti uis t ra u k i n y s, 
ežiaus nestoja.

Tylius neiszgalvojo, 
su jaisiais, ar likti, 
pu nelieka niv-kv ««..v 
picks isz esuucziuju negali jo 
pakeisti. Tylomis ženklu duo
dą pącziai, kad imtų neszykla, 
ir Lena nedry^ta prieszintis, 
nors gana jai rupi Dievo va
liai paliktas josios kūdikiu. Ji 
ir svetimas žmogus nesza, o 
Tylius lydi juosius sulyg savo

kurs ar-

ar eiti 
ruoni tar- 

nieko ant
m

vietos

ir svetimas žmogus
--- --  — . M. I ’ — *

ribos. Czion susilaikė ir žiuri 
paskui juos.

Ir taip placziu delnu drožė 
i sąu in kakta,’ kad net toli atsi- 

; lįopo aidas. Jam rodėsi, kad jis 
tik PU.bądo: — “Tai wpiuw,

- Joks, kaip yąkar,”
• save. '

« ■ «

ramina pats

Amerika.
Matyt kad Oskarui Bįgallui

eilele Po 300, 'žmonių .su atfiduvitnis 
• ir laivakęrtciąiH gautomis isz Ameri

kos. Patys keleiviai isz Kauno, ir jau 
KVgryžo namon, raszo savo giminėms 
in Amdrlkii, .kad Kauno turėjo būti 
po 2 - 3 sanvaites iki galėjo prjejti

labai patiko Amorikas kad net te > t • ♦ *14 kartu bandė iu czionaįs gan-
t is slaptingu budu, pasislėpda
mas aut laivų. Paskutini karta 
ji surado terp anglių ant laivo 
‘President Fillmore” nes vela 
sugražino adgal in Aust riję. 
Kigali is sako, jog nepaliaus sa
vo užmanymą pakol negausis 
in sži laisva sklypą. Tai del žmonių parodyt

. ’ ir t t'1 Ii

in Amdrika, .kad Kaune turėjo būti 
i 

prie, konsulio padavimui aplikacijas; 
nakvodavo Kaune laivynu kompani
jų rasztineee.ant grynu grindų ir kel
davo jau apie 1-2 valanda ryte, kad 
galėtu atsistoti pirmgalyje eiles, kad

i

minimai 
savos.

las susikūlė
Tvlius
kokia tai geležine

Kalctu tęje dienoje paduoti konsu
lui aplkiacija.

Kaip ten r.ębutu, bet keleiviu Ame
rikon jau yra ;1Q metu, o tikrenybė
je Penkicip* M®t«m». Todėl metas 
yra pagalvoti kiekvienam norineziam 
parsikviesti sayo gimines, ar verta 
yra siusti laivakorte bent kam, kuris

Ant said voko Pittsburge sto
vėjau,

Ir ant praejnancziu žmonių
, žiurėjau,

Kaip isz bažnyczios iszejo, 
Merginos iszsižiojusios stovėjo 

Dėlto, kad auksines dantis 
turėjo, 

galėjo.
Ogi szirdeles iszsižiojusios 

ryzeno,
Ir tai to ne buvo gana, 

Kad palicnionas ne nuvaro, 
Tada ir žiotis užsidaro, 

O jus pusgalves ir beprotes, 
To nedarys ne varijotas, 

Kad sveikus dantis duotu 
iszlupti, 

O misinginius indeti.
Veluk galva nusisukto,
O beždžiones užsidekite, 

(lai tada daugiau proto turė
site, 

Misinginiu dantų nesidesite.
I

atkeliaŲS po 5 arba po 10 metu? Drą
siai galima atsakyti, kad nei vienas 
laivakortes pirkėjas nesutiks pirkti 
laivakorte savo giminei,
liautu po 5 arba po 10 metu.
' Visi laivakorcziu agentai ir 
laikraszcziu ir

lenktyniuoja
pažadais, kad per- 
laivnkorte keleivis

kuris atke-

musu 
banku laivakorcziu 

pardavimeagentūros 1 
laivakorcziu 
kant pas 
greieziausiai atkeliaus, arba paezios 
“Dirvos’ žodžiais kartojant — 
binkites pirkti pas 
kad jusu keleivis greieziaus patektu 
eilėn, gale už 25,000 žmonių po 10 
metu; juo ilgiaus lauksite, tuo kelei
vis turės ir ilgiaus laukti savo eiles, 
atkeliaus po 11 ar 12 metu?”

Veik visi aplikantai isz tu 25,000 
jau turi laivakortes prisiunstas nuo 
savo giminiu isz Amerikos, ir kiek
viena laivakorte su tikietu ir paro
dymo (landing money) pinigais rei
kia skaityti po $150.00’ ir ui: 25,000 
laivakorcziu (treczios kliasos) pasi
daro suma nuo $3,750,000 sumokėta 
invairioms laivu kompanijoms be jo
kiu • nuošzimcziu, arba, laivu kompa
nijos laikosi minėta suma be nuo- 
szimeziu po kelis metus ir paskui 
gražinant pinigus už laivakorte dar 
nutraukia po 10 procentą nuo dole
rio ($10.60). Nuoszimcziu už tuos 
$3,750,000 skaitant tiktai po 4 pro
centą metams pasidaro suma nuo 
$150,000 laivu ■ • ' * nai.

Visi lietuviai turi labai apsižiūrė
ti siųsdami laivakortes in Lietuva. 
Daugumui agentu rupi tiktai pąrduo- 
ti laivąkorte ir gauti 
(commission), ir dar 
yra kurie ima daugiaus 
imti. “ 
timtaueziai agentai Detroite ir 
Clevclande ima po $40 ir $50 vien 
už laivakorte dauginus, negu laiva
korte kasztuoja (nuo Kauno in New 
Yorka laivakorte trecziaja lęliasa 
kainuoja viso $114.00) be tikičto ir 
parodymo pinigu kaslegarneje. Dau
gelis lietuviu tycziomis eina pas sve- 
timtauezius pirkti laivakorcziu, buk 
tie jie geriaus viską, padaro, grei
eziaus keleivis atkeliauja — iki su
moka pinigus ir paskui jau rupužiuo- 
ja.

Greitumas keleiviu 
pirguli nuo kategorijų — kliasu, ku
rion keleivis priguli, ka tvarko Ame
rikos konsulis, ir gan trumpame lai
ke paprastai atkeliauja Amerikos pi- 
liccziu gimines:

1) Moters pas vyrus,
2) Vaikai pas tėvus,
3) Tėvai pas vaikus,
4) Vuoszviai pas Centus,
5) Sužiędotines pas savo sužiedoti- 

nius — tai pirmoji kategorija arba 
keleiviai turinti pirminybe.

Antroji kategorija — tąi gimines 
amerikiccziu jau turineziu 
sės popierąs” bent dvieju metu se
nas, pas kuriuos gali atkeliauti

1) Moters,
2) Vaikai ir
3) Sužiędotiines.
Treczion kategorijon priguli Ame

rikos piliecziu broliai, sesers, pus
broliai, pusseseres, szvogeriai — ku
rie gali atkeliauti atliekamose vieto
se nuo pirpiuju dvieju kategorijų.

Ketvirton kategorijon priguli vi
sokios gimines amerikiccziu su pir- 
momjom popiei;oms — kurie gali'at
keliauti atliekamose vietose nuo tre- 
cziosios kategorijos.

Neivįeąas negal atkeliauti be uffi- 
davitu nuo giminiu isz Amerikos.

hz tu 2629 ąsnjenu leidžiamu in 
Amerika, mes nieko nežinomo kiek 
viętu užima žydai, kurie irgi lietuviu 
varjdu keliauja, skaitosi kvotoje. Kaip 
pasakoja pargrižusjeji isz Lietuvos, 
tai Lietuvos valdžia lengvai duo
danti pasus žydams, > kad tiktai*ju 
kodaugiausiai isz Lietuvos iszvažiuo- 
tu. Tokiu budu lietuviams liks apie 
puse vietų arba mažiaus. O kada

žemes, stik- 
atszoko. 

bet
. —, 
norėjo

paskutines s

Bet veltui, veltui ir veltui ra
il* žadinimai paties 

Svyruodamas sugryžo 
nameliu ir puolė ant veido. Ke
pure nusirito in kampa; taip 
rūpestingai užlaikomas lakro- 
delis iszpuole ant

virszus 
pasikelt i, 

ranka slo
gino prie žemes jo sprandą ir 
spaude taip drueziai, kad, nors 

pūkas stale, pasi
judinti negalėjo. Kakta jo szal- 
1a, akys sausos, gerklėje ugnis.

Ant balso tris syk suskam
bėjusio signalinio varpelio at- 
sigaiveliavo ir pajuto savyje 
dar tiek stiprumo, jog pajėgi* 
atsikelti. Teisybe, kojos buvo, 
kaip szvinu pripiltos, o 
jojo akyse
kaip milžiniszkas 
tas, aszia kurio buvo jis (sar
gas). Bet stovėjo tiesiog.

s, kuriame 
Tobijukas, jau 
(

sukosi
linija 

aplinkui, 
užburtas ra

i

m u k

‘‘sko
mus laivakorte,

poor.” 
nereikalaujama

$

Ypatinis traukiny 
t urojo but i ir 
artinosi. Visi 
veikslai jojo akyse 
vienas: jam rodėsi baisiai su-

Tobijuko 
luputes.

Įniktai ir pa
rvykt); tik

kūnas ir 
Daugiau

Gulėjo jis sza-

trupintas 
kruvinos 
nieko, — tamsuma, naktis...

Nekuriam laikui praslinkus 
vėl iszsiblaivė.
lia buomo aut karsztu smileziu. 
Pakilo dabar, 
drapanų dulkes, isz burnos jas 
isz.spjove. (i ai va turėjo liuoses- 
ne, galėjo iszlengvo mastyti.

Sugryžo namon, urnai surin
ko laikrodėli ir sukrovė ant 
stalo; nežiūrint in susitrenki- 
ma ir susikulima, laikrodėlis 
dar ėjo. Dabar per isztisas dvi 
valandas skaitė miliutas, se
kundas, kiekviename momente 
persi at ydamas, kas dedasi su 
Tobijuku. Dabar Lena ji nesza, 
dabar stovi su juom priesz 
dakta ra.
pakraipė galva, 
lyti- ’

— Blogai, labai blogai 
nok kas-žin?...

Žiūrinėja vaika atydžiai 
pešt ingai:— ’”
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nusipurtė nuo

valandas skaitė

stovi su
Daktaras pažiurėjo, 

žiūrinėja, pa-

vie-

, i u- 
4‘Ne!” suszuko 
tai veltui, jau po

Ne!
ant galo: — 
viskam”...

— Jau po
šiai atkartojo sargas; 
kilo, iszsitiese; baltas akis in- 
smeįge lubosna, rankas su su
gniaužtomis kumsztimis pake-

viskam!? — bal
ino pa-

le ahgsztyn ir suriko baisiu 
balsu, nuo kurio plysz, rodos, 
anksztos namelio sienos:

— Jis turi.... turi but gyvas! 
ar girdi? Sakau, kad tur but!

Toliaus bus.

{•!. t '< >
SĄPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu u$ “Dideli Sapnoriu,” 

** i*'-*- •• va • * •  •nes negąlesimę ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju meT 
nešiu, o įal ir vėliaus, nes po
cziau kaip už kokiu dvieju mer

atspaudinimui užims gana lai-
ko apdarymas. Kada hus už- 
baigtaa, Ūda visiems praneszi-
me. Meldieme pinigu nesiunsti
nei tai mums padaro. daugiau
’ 1 Ji-_________ergelio, ir; užlaikymas nerei
kalingu rokundu.”

• ♦ •
Czikagoje naktini mergicos 

medžioja, 
Klyksmus daro, žmonis za- 

gabavoje 
Kaimynus subudina,

Saldu miega pagadina.
Ypatingai ant Illinois kort, 

Ant Ilalstod'strit,
1 r ant garsios, 

Auburn avenos.
Moterėles labai girtuokliauju, 

Per visa diena ne palauje, 
Vaiku neapžiuri, 
Ba pasilakia guli, 

O kada iszsipagyrioje, 
Tai nuo vyru pinigus vyloje, 

Arba pačiupta payma, 
Kad vela pradėti girtavima;

Gerkite, springkite, 
O greieziau pastipkite.

* *

rinorkeles,O jus g
Nebūkite beždžionkos, 

Jeigu in Ąmerika pribunate, 
Tai ir bishį susivaidykite, 
Sztai Brooklyne kolos tokus 

užtikau,
Tai jau su koezelu inuszti no

rėjau,
Bainbileis nesi valkioki te, 

Bukite namieje lovoj tysokite,
M alszei užsi lai ky k i t e, 
Ir juoku nedarykite.

Pažinau ir mamuže stora 
Iszpusta kaip kubilą,

Uj, nuo pavietres ir vainos, 
Nuo bobos tokios.

Kad toji storule prisižiūrėta 
x apt kitu

Moferpliu doru,
Kaip savo dukreles augina, 
Kaip jeises nuo pikto gyna. 
O tosios yra Aniele, France,

Petro ir Marce, i 
jaugiau nįąko nesakysiu,

Netrukus volei atsibuikysiu, 
O su koezelu gerai aptaisysiu 

• • • »
In Skulkina tula bobele pri

buvo,
Ir vienoje artimoje peczo nuo 

Mjtdmnojqus apsisedo,
Tai upeli vyrams žandus 

piszkina, 
Ir tai kas diena.

Ar tai daro isz dydelio kvai
lumo, 

Nežino, gal isz ma nd rūmo, 
Ar isz kyailupip,

O gal ir gerai daro, 
Gal nuo savos tokiu budu va-

n!f!1k bolicl^ per Wuą, 
Tegul biski domesni bus.

y

TV i > <' v dilesni bus.

minėta 
po kelis

kur tęks at-

suma 
kompanijoms dova-

savo pelną 
tokiu agentu 

negu valia 
kad tūli sve-Dirva” cituoja 

agentai Detroite

Ketvirton kategorijon

atkelia vinį o

pirmai-

dar padėsime .liauno agentu szmu- 
gęli, tai vietos Idar surnames ant ma
žesnes puses ir liks apie 1000.
i AmcrJbpB konsuliariszka skaitlyne 
Kaune Gruodžio 22, -1Q22, buvo

Snes puąęs ir liks apie JODU.
AmcrUqoB konsuliuriszką skaitly n e

I

0^2; gj szįu jmetu pWe,lię skait-
lyne buvo 5157 — svklu'ia 7«« r t-

ant affidavito 
gvarantuoja Amerikos miestą ų kai
na, kad ateivys nepataps sunkenybe • 
visuomenes. Arba:

‘‘Asz Csmi naszlys. 
szvogerka

manoJi yra 
ir atkeliavusi galės pas 

mane gyventi iki norės” — parodo 
intencija parsikviesti sugulove, kas, 
instatymais užginta.

Daugelis lietuviu norinczįu parsi
kviesti gimines, paprastai pasijauto- 
ja visokiu žinių pas agentus lietuvius 
ir paskui siunezia laivakortes per sve- 
timtautiszkas bankas nemokėdami nei 
Lietuvos adreso paduoti jr laivakorte 
nueina in Poland, o taipgi’ ir pinigai.

Tūli notarai raszo ant tos paezios 
blankos — popieros vardus Ameri
koje gimusiu vaiku ir ju palydovu 
gimusiu Lietuvoje, kur tokiuose at
vejuose affidavitai turi būti raszomi 
skyrium.

Yra ir tokiu notaru, kurie nežino 
jog ant affidavit© reik pasiraszyti 
liudijant.

Butu labai gera, 
skaitys szitaji raszta, 
savo giminiu laiszku isz Lietuvos su 
apraszymais kaip jiems Kaune ifjosi, 
kaip Kauno agentai jiems patarnavo 
— kiszenius isztusz(ino» tai kad at- 
siunstu tokius laiszjpis man perskai
tymui (kuriuos sugražinsiu), pagal 
kuriuos bus galima pamatyti visuo
menei kaip dabar Kaune agentai 
“kvieczius kulia.”

P. Mikolainis
53 Hudson Ave.,

kad visi, kurie 
o turėtu nuo

Brooklyn, N. Y.

SZVENCZIAUSIOSGYVEN1MAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Pųnos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele.

W. p. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

ROYAL MĄ1L f
IN IR ISZ LIETUVOS. >iIN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA” 1
“QHIO” “ORCA” !

Tie laivai yra nauji ir moder- Į 
niszki visame. Geriausi del juru Į

’ . ii -i. ” : w
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame.1'Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Šzei-' 
minios, moteres ir vaikai gauna
speciale, patarnavinia.

.PACKET COMPAS&f
M Bmiitah

arba pas vietiniui agentu*.
V J

v . ___ IH<>K«WT«eh
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— Suimtoj l'/.gimimas Sz. 
o Nedelioj pripuola

vardas Marij< >s.
— Ponstva

Argi Kas Pasakytu Kad 
Tai Baidykla?

PATS DIRBK, O DIEVAS
rTAU PRIGIALBES.

X

Marijos,

17 W. Ma-

Piuszas

A u tuną i Kižei 
isz Filadelfijos lankėsi pas tė
velius Zablackus 3 
hanoy avė., atbūdami kelione
su automobiliniu. Pasisveczia- 
ve keliolika dienu p. Kižis su 
paeziule sugryžo namo.

Stankevirzius
brolis musu jubileriaus Juozo, 
priėmė dinsta pas Juozą Auce- 
revieziu, viena isz musu pro- 
gresiviszku tonsorialiszku ar
tistu kurio vieta randasi po No 
407 W. Centre uliezios.

— Publikines inokslnini's 
prasidėjo pctnyczioje. Vaiku- 
czei su neužganadiinu vėla pra
dėjo mokslyszka darba.

— Poni Elzbieta Ruszkiene 
ir duktė p. Marijona isz Uleve- 
lando, .Ohio, lankosi pas ponst- 

M. Januli“viržius ir kitas
gymines ir pažystamus aplin
kinėje; priy tos progos atlankė 
ir musu rednkcije.

— Panedelije pripuola žy
mėtas arba Rosh

llashanah kuri žydelei szvens 
per dvi dienas.

.Family teat ras, kuri pir 
nuo

Arti Cottage (’ity, Md., ant
namo sėdi szitas

Kas ant ko atsiduoda, tai 
> $ > 

priežodis
— teip 
mumis

4 4

tam Dievas neduoda 
senoviszkas
kalba. Todėl pridarsime viena
pasakaite, prilyginta prily to
jo seno priežodžio.

Viena, karta, pasire.nge Die
vas su szvOntu Petru atlankv- 
ti ta 
idant

musu aszaru pakalne, 
persitikrini ant savo 

akiu matvti ka ten žmonis vei- t
ke ir pasielgineja. Ejdami ke
liu, paregėjo iszversta vežimą 
SU SZK'llll, O 

žmogus kuris

va

du naujas

ko mm Heskeru draugove 
Moose, atidarė laja pasilinks 
minimo vieta Panedelije. Drau 
gyste Moosi* dabar laiko savo 
susirinkimus naujoi vietoi.

— Maža mergaite likos pa
taikinta per Traskaucko auto
mobiliu prie Timo boteliaus, 
bet žaiduliu jokiu neaplaike.

ligonbuteje 
Welauskas

— Ashlando 
nppiasi Adomas 
ant patrūkimo ir Andrius An- 
drelauskas ant rankos.

— Pati .Jurgio Pavlaucko 
saluninko, 335 \V. Centre nli- 
ęzios, iszvažiavo i n Gerardvil- 

kriksztinu ir per kėlės 
žino apie jaja dingo, 

savim turėjo apie

le ant 
dienas 
Motore su 
600 doleriu ir isz pradžių ma- 
nyt^i kad lik:os apvogta bet ve- 
lijtųs likosi surasta paklaidin
tam padėjime ant uliezios per 
savo gyminia.

Važiuojent mot orei kliu 
Elengauno kalno, Petras 

Andros-
nuo 
Žukauckas, Andrius 
kis, Vladas Pulk ir Jonas De- 
linskas likos 
mot orei k liūs 
ir apsivertė.

'bentais in miestą.
Sklaru ir

sužeistais kada 
trenkt' in tvora 
Visi likos a t ga-

F. Sklaru ir Viktorio 
Boezkansku szeimy uos atlanko 
Pocoiio kiliulis Panedelije. Ke 
lione atbuvo automobiliuje.

— Mii'stas atszauke 
la ukiiza idant autoinobilei bu 
In parkuoti atkiszia in ulv 
ezes. Dabar autoinobilei 
stovėt iszilgai. — po 
vimekai, prie saidvoku.

— Vaikszeziodamas po dar 
Želi Seredos po piel, staigai ap 

Kazimieras

at k iszi a

k va i

galės
seno-

sirgo ir sukrito 
Aleksandraviczius, 410 \V. M a 
hanoy avė. Isz pradžių manyta 
kad randasi dideliam pavoju 
je, bet daktaras atgaivino ir 
sveikata sugryžo. Badai A lėk 
saiidraviezius suvalgė už daug 
slyvų, nuo ko apsirgo.

I .apinskas,— Marcelitis Lapinskas, 
Adomas Urbonas, Antanas Žit
kus ir Juozas Ancereviezius, 
visi isz pirmo Wardo iszv.i- 
žiavo in White Haven Ketver
go ryta, kur ketina pririnkti 
gardžiausiu grybu kokiu da 
Mahanojuje niekas neinate.

— *Isz Filadelfijos pažysta
mi užklauso mus ar Mahano- 
jaus salunai uždaryti. Ne vy- 
rticKoi, musu salimai atidary
ti tik “saloon” 
skusti. Galite atvažiuoti pas 

“sztopo” da randasi

nuo langu lim

gonkeliu lido
žmogi'lis diena ir mikli isz ku
rio burnos iszejna durnai, o isz 

Naktimis niekas 
ne ejna nes būna

lydeloje baimėje. Loeiiininkas 
taji balvona 

neprisiart intu
parengė

akiu szvii'sa. 
pro Ia nama 
i
namo 
idant ploszikai 
prie jojo namo.

Isz Shenandoah, Pa.
penkių met u( binte, 

dukrele Juozo Tankelevicziaus 
isz South Grant uliezios, likos 

per automobiliu ku-
vazavo Aleksa Bluvas

sužeist a 
riame važavo Aleksa

M mel svi lies. Mergaite li
kos tuojaus nuvežta iii Asldau- 
do ligonbutia kur jai padaryt 
oporacije. 
nebuvo 
užbėgo ant automobilians.

ISZ

a 
Badai Hluvas visai 

kaltas, nes mergaite

siiriszo— Kun. Dumezius 
mazgu moterystes Jurgi Baks- 
teri su pana 
niute.
liam Penu kasvklu.

Robertu Kidd iszkęlia-

Viktoria .lurko- 
Jaunikis \ ra bosu \Vil-

mvmi

PARSIDUODA NAMAS.

Mūrinis mimas. Lotas 1b per 
12.’) pciiu. Gera \icta. Visi in- 
laisymai. Galima tuojaus insi- 
k ra vist \ t i.

Jos K. Kirschuer
1D4 \\ . ('imt re Si.
Mahanoy ('ity, Pa.

TEMOKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo 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

mus nes 
užtektinai.

— Praejta meta mieste mi- 
4*e 147 vaikai turinti 
kaip vieno meto amžiaus. Me
te 1921 mirė 136 vaikai.

— Lįetuviszki 
iszkeliavo ant dvieju sanvai-

mažiau

4 4 Vycziai

ežiu vakarti u in Pocodoh kai-

Balsuokite už

Wm. C. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT
County Commissioner

i
g

g Visada 'būnate užganėdinti ir gaunate a 
| tik’ geriausi tavora už pigiausias prekes | 
s kada perkate Levit’o sztore.

Ant. J. Sakalauskas
I1DETUVI8ZKAS GRAHOBIUB 

JR BA1.8AMDOTOJA8

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi prek*. Teipgi prl- 
itato automobiliui vlaoklema reika
lam*.

Parduodu vi nokiu* paminklu*, didel
iu* ir mažlua už plglauala preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kite* pa* mane, nes aaz galiu jumla 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
801 E. Pine BL. Mahanoy City, Pa,

ATSIUSK TIK $LG0
O Kausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka-

Goriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkai 

Truk-

prie jo klūpojo 
turėjo sudėjus 

rankas ir melde pagialbos Die
vo sunkoje bėdojo.

— Tai kokis doras žmoge- 
tare szventas Petras, 

reikia jam pagialbet Dieve.
Bet Dievas buvo 

nuomones atbakydamas:
— Ne, mano Petruli, kas ne

sirūpina pats apie tai, kad pri- 
gialbeti sau, 
gialbejimo.

'Paliko ji klupojeuti. Nuveja 
kita, apversta 

Važnvczia.

r n
lis, —

kitokios

tai. ne vert as pa

toliaus, pameti' 
vežimą su szieuu.
visaip stengėsi pakelti vežimą

ga-su szienu. bet negalėjo ant
lo paszaiike:

vardan DieVo prade- 
gal kaip norints pasi-

— Aa, 
siu kialt 
seks.

Matai tart*

i

< t ■ ■ ■— " - .... ....-——«■

JOS. PENKUNAS
ISZ ST. CLAIR, PA.

Kąndidatas ant
DIRECTOR OF THE POOR

REPUBLIKONISZKO
Lietuviai

suokite už savo Tautieti 
l’raszo ,juso balso ir intekines.

TIK1ETO.
Schuylkill Pavieto bal-

Matykite szitus 
priesz pirkimo

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

I Levit o Sztoras
13-15 W. Centre St. Mahanoy City I bu pamokinimu

<XXK%%%%SXX%%KS%X%S%K%SX%XVX\XXKXXX%.S\XXX%%%%XX\XXX%55

me.

Knyga $1.00.

Net ir ktidikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša-
liuli pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 

1

tą pleiskaną mirtinąjį priešą

dujas 11 

if

Aukso 
senovės

arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

“Daktaras Namuose“
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparii su kabo $1.60. Cclu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popioros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

Lalszkama

4

ir jusi;
galvos oda bus taip tyra., kaip kūdikio
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją

J L'
V

ir Rubles pagelbės jums visuomet ją -7^^—

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
1*1 • e « • e

Petruli, -
Dievas, tasai žmogelis yra tei
singas, praszo manės pagialbos 
o pats ir isz visu pajėgu vilia
si prie darbo, kad asz pats už 
ji nedirbtai!; tam verta ptidet, 
— pasakia.s tai, Dievas pagrie
bt' už vežimo ir pastate ant ra
tu.

Reiketu ir mums apie taja 
paxakilia. jieužmirszt, (nes *ue . ■ . 1 . . .’

Kceley Peczius 
Estate IIe a t r o 1 a s 
Maytag Skalbyncs 
Coflield Skalbynes 
Linoleumas arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu
/

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.

pn&to.ženkleliais tiesiai j labaratorijn.
F. AD.? RICHTER A CO.

' IG 4 So. 4th >St. į _____ _̂ ro°Gyn, N. V,
1 -Ii

Nnwipirkitn bonkp Rujflc/i hiivo aptiekojo šiandie už G5c.., arba priaiąskife 75c.

JONAS M. CISARIKAS
Fire In r n ranča Agent

i« įI 
ml

Apdraudilu (Inezurialu) Namus, 
Tavorue, Naminius Rakandus, 

nuo Usnies. 
Garlausloae Kompanijos* 

0 ...........
Į 816 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City
%ORUirvtmwk svvvwiWBjaMnrr rwrv noi • »«•«<• • hm •« ••*• •*« • 3

v’u'tias bėdojo sako: 
Jeigu pats nedirbezia, 
Tai nieko ir netureczia!

Kai Į) prakaito lieju, 
Tai ir turiu.

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

ANT PARDAVIMO.

Karma 90 akeriu. Yra 10 alto
rių vaisiniu medžiu. Taipgi vi- 

maszinerijos. 
nuo Lake

Side. Atsiszaukit pas: (7‘‘>
Alvin Kvert 

1L 1). No. 2

sos reikalingos 
Randasi puse mylės

Daktaras Juozas J. Austrą 
I į LIETUVIS. / .

Buvusi* daktarąn karlumenojo.
Gydo visokias ligas.

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

Tuom-lalkinis ofisas randasi 
KAZUNO APTIEKOJE, 

<38 S. Jardiu St. Shenandoah, Pa.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigas sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 
. skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu,
Ji suteikia patarima kur goriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriansis prietelis.
Dekite savo pinigus in 1

JWERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM. Proz.

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

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, Mt GAVULA.

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms, 
portus keliaujantiems
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa. '

Parūpinu j’asz- 
in Lietuva.

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerius
LlatVTliikBi Graborle*

K. RĖKLAITIS
Pamauna, Pa.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

o bus apdaryta in 
ne kaip

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus,
skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskitc Iqiygas in re- 
dakeije 4‘Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

o darbas

NEW YORK
EKSKURCIJA

Nedelioj, 9 Septemberio
i

<Į»/| in ten ir adgalios
<P * isz Mahanoy City

Tikictai geri tik nnt specialiszko treino 
kuris apleis Mahanoju 5:05 vai. ryte, o 
pribus in Jersey City apie 9 vai. ryte.

Grįžtant apleis‘Jersey City 7:30 vai. 
vakara ta paezia diena.

M

Le 11 igliVal ley 
Rail^oa^l 

» 

Tate ^oulc of the (Blafik, Diamond

LOPAC

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
" .4' ’' t t

Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 
arba čeverykus.

Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 
ir ilgiausį nešiojimą.

9

*

Laidoja Numirėliu* Mg*l 
aaujauala mada Ir mokslą. 

Turi Baaelblnlnko mot* r*.
Prieinamos >r«kaa.

tit West Syme* Btroet 
MABANOY CITY. PA.

Bell Telephone No. 14$

CAPITAL rrocjc $1M,$M.M 
Burvlw lr Profit*■

1'Mokam* aatra irocenta ant auditu 1 
pinigu. Procentą prldedam prie jua / 
plaiKU x Sausio Ir 1 Llepoa, nepal- < 
•ant ar ataeasat parodyt knygute < 
ar ne. Mes norim kad Ir jua turi- 1 
tumet reiksią au muau kanka, n*- / 

t < 
Banka* adaraa nuo 9 ryte Iki 8 5 

popiet Bnbatomle I ryt* Iki 18 tai. ) 
M j n <

H. BALL, Prezldontaa. J
Goo. W. BARLOW. Vlco-Pre«. } 
Joe. E. FERGUSON, Kaslerlua. <

»paisant ar matau ar didelis.

BALLBAND
“Raudonaš Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado

Himincr ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.
Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 

apsaugoja viržy ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nė aštrys kąmpai 
akmens ne anglies negali įpjaut ar įplėšt jį. /

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia' išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiū
rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.

Mishawaka .Woolen-Manufacturing Company •
460 Water St., Mishawaka, Ind.

i “Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

I W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.X.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

Randavojame

4

*
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ŽINIOS VIETINES.

— Subat
M a rijos,
vardas Marijos.

— Ponstva 
isz Eiladelfijos lankėsi pas tė
velius Zablaekus 317 W. Ma
hanoy avė., atbūdami kelione 
su automobilium. Pasisveezia- 
ve keliolika dienu p. Kižis su 
paeziule sugryžo namo.

Stankevirzius
brolis musu jubileriaus Juozo, 
priėmė dinsta pas Juozą Anee- 
revieziu, viena isz musu pro- 
gresiviszku tonsorialiszku ar
tistu kurio vieta randasi po No 
407 W. Centre uliezios.

— Publikines
prasidėjo petnyczioje. 
ezei su ueužganadimu vėla pra
dėjo mokslyszka darba.

— Poni Elzbieta Ruszkient* 
ir duktė p. Marijona isz Cleve- 
lando,.()hio, lankosi pas ponst

M. Janulex iezius ir kitas 
ir pažystamus aplin

kinėje; prip tos progos atlankė 
ir musu rt»dakeij(‘.

— Panedelije pripuola 
du naujas
llashanah kuri žydelei 
per dvi dienai.

Family teat ras, kuri pir 
nuo

k** ,

va 
gvmines

melas arba Rosh
szvens

ko nuo lleskeru drauguve 
Moose, atidarė laja pasiliuks 
minimo vieta Banedelije. Drau 
gyste Moose dabar laiko savo 
susirinkimus uaujoi vietoi.

— Maža mergaiti* likos pa
taikinta per Traskaucko auto
mobiliu prie Timo hoteliaus, 
1x4 žaiduliu jokiu neaplaike.

— Ashlando
rqudasi Adomas
ant patrūkimo ir Andrius An 
drelauskas ant raukos.

— Pati .Jurgio Pavlancko 
saluninko, 3.‘k"> \V. Centre uli- C ;
ežios, iszvažinvo in Gera rd vii- 
ic ant kriksztinu ir per kėlės 
dienas
Motere su
GOD doleriu ir isz pradžių ma 
nyta kad likos apvogta bet ve-

i ' t a

ligųs likos surasta paklaidin
tam padėjime ant uliurios per 
savo gyminia.

Vilžiuojent motorcikliu 
Elengauno kalno, Petras 

A nd ros-

rp

I igonbuteje 
Welauskas

žino apie jaja dingo, 
savim turėjo apie

nuo 
Zukauekas, Andrius 
kis, Vladas Pulk ir Jonas De 
linskas likos 
motorciklius 
ir apsivertė.

'Leidais in miestą.
— F. Sklar u ir 

Boezkausku szeimx n<

sužeistais kada 
treuke iu tvora 
Visi likos alga-

seno

Kazimieras

1 Lapinskas,

I 4

— te i p 
mumis

y

Kas ant ko atsiduoda, tai 
tam Dievas neduoda,” 
senoviszkas priežodis
kalba. Todėl pridarsime viena 
pasakaite, prilyginta prio to
jo seno priežodžio.

Viena, karta jrasirenge
vns su szvbntu Petru atlanky
ti ta 
idant

Die-

musu aszaru pakalne, 
persitikrini ant savo 

akiu matyli ka ten žmonis vei
kė ir pasielgineja. ICjdami ke
liu, paregėjo iszversta vežimą 
su szieuu, o 
žmogus kuris

— Tai kokis 
lis, —

m

Arli Cottage City, Md., ant 
gonkeliu tūlo
žmogelis diena ir nakti isz ku
rio burnos iszejna durnai, o isz 

Nakt imis niekas 
ne ejna nes buna

lydeloje baimėje. Loeiiininkas 
laji balvona 

neprisiart i n t u

namo sėdi szitas

akiu >zvi< su. 
pr<> 1 a narna 
(
liamo
idant
prie jojo namo.

I »a runge 
pluszi ka i

Isz Shenandoah, Pa.
(įimtu. 

In k rule Juozo 
isz South (i'raut uliezios, likos 
sužeista per automobiliu ku-

važavo Aleksa, Bluvas 
M inei svilles. Mergaite li-

t

per

met upenkiu 
Tankelex ieziaus

name 
isz 
kos tuojaus nuvežta in Ashlan- 
do ligonbutia kur jai padaryta 
operacijų, 
nebūt o
užbėgo aut a ut omobi I fans.

Knn. Dumezius

Budai Bluvas visai 
kaltas, nes mergaite

suriszo 
mazgu moterystes Jurgi Baks- 
teri su pana \’ikloria Jurko- 
niute.

pana
Jaunikis yra bosu Wil

liam Penn kasykla.
myna Robertu Kidd iszkęlia-

PARSIDUODA NAMAS.

Murinis namas. Lotas 16 per 
12Ū pėdu. Gera \ ieta. Visi in- 
taisymai. Galima tuojaus insi- 
k ra vi si y I i.

JnS K. Kirschner
1114 \\ . ('(mt re Si.
Malianoy (’ity, Pa.

TEMOKITE’

Isz priežasties štoko van
dens, nevalė 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

Balsuokite už

Wm. C. James
• • /

Isz Mahanoy City, Pa.
ANT

County Commissioner

i
i Visada -būnate užganėdinti ir gaunate |
S tik’ geriausi tavora už pigiausias prekes 
t kada perkate Levit’o sztore.

į

<

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVI8ZKAS GR ABORTUI 

IR BALNAM UOTOJA9

4

Laidoja Aunu* Numirėliu pagal Naš
iausia mada. Pigi preke. Tetpgl prl- 
itato automobiliui visokiem* reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* PO MN INK A tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau s parduoti negu kiti.
801 E. Pine BU Mahasoy City, Fa.

ATSIUSK TIK «LG0
O gaus! sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti ir prlsiuntima apmoka
me, 
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

Daktaras Namuose“

fcrr a 
s 
'll I.

i
i

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos |

Levit’o Sztoras
13 -15 W. Centre St. Mahanoy City

I bu pamokinimu

prie jo klūpojo 
turėjo sudėjus 

raukus ir melde pug'udbos Die
vo sunkoje Ledoje.

dorus žmoge
ture szventas Petras, 

reikia jam pugialbet Dieve.
Bet Dievas buvo kitokios 

miomoiK’S atsakydamas:
— Ne, mano Petruli, kas ne

sirūpina pats apie tai, kad pri- 
gialbet i sau, 
gialbejimo.

dhdiko ji klupojenti. Nuveja 
kita apvu'rsta 

szieuu.

IS Z ST.
buvo

lai, ne vert as pa -

tolinus, pamėtė 
vežimą su szieuu. Važnvczia. 
visaip stengėsi pakelti vt‘žima 

ga-su szieuu. bet negalėjo ant
lo paszauke:

vardan Dievo prade- 
gal kaip norints pusi-

— Nu, 
siu kiall 
seks.

Matai

Geriausia stambi trajanka 60c 
PuplalBzkal 

Truk-
< 1  ............. . ....———— •

JOS. PENKUNAS
CLA1R, PA.

Kgndidatas ant
DIRECTOR OF THE POOR

REPUBLIKONISZKO
Lietuviai

suokite už savo 'l'autieti 
Praszo juso balso ir intekines.

TIKIETO.
Schuylkill Pavieto bal-

Matykite szitus 
priesz pirkimo

t

<lojus

ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio

Net ir kudikiai pastebi! 
i ■■ -y i . ...... , ......

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 

(

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—fr jusi;

Knyga “Daktaras Namuose’’ $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. 
popioros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovea

Laiszkamn

4

tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
1*1 * t • > • •

Viktorio 
•s at lanke 

Porono kalnus Panedelije. Ke 
lione atbuvo automobilinje.

— Miestas atszauke k va i 
la ukaza idant automobilei bu 
tn parkuoti atkiszia in uly 
czes. Dabar automobilei galus 
stovėt iszilgai, — po 
viiwkai, prie said vok u.

— \’aiksz(‘zi(»damas po dar 
želi Seredos po piet, staiga! ap 
sirgo ir sukrito 
Aleksandraviczius, 410 W. M a
hanoy avė. Isz pradžių man \ ta 
kad randasi dideliam pavoju 
je, bet daktaras atgaivino ir 
sveikata sugryžo. Badai A lėk 
sandraviezius suvalgė už daug 
slyvų, nuo ko apsirgo.

— Marccdius
Adomas Urbonas, Antanas Žit 

< 

kus ir Juozas Ancereviczius, 
visi isz pirmo Wardo iszva 
žiavo in White liaven Ketver
go ryta, kur ketina pririnkti 
gardžiausiu grybu kokiu da 
Mahanojuje niekas neinate.

— *Isz Filadelfijos pažysta
mi užklauso mus ar Mahano- 
jaus salunai uždaryti. Ne vy- 
ruczci, musu salimai atidary
ti tik “saloon” 
skusti. Galite atvažiuoti pas 
mus nes “ 
užtektinai.

— Praejta meta mieste mi- 
;tc 107 vaikai turinti

r> 
g

A

nuo langu hib

sztopo” da randasi

l mažiau 
kaip vieno meto amžiaus. Me
te 1921 mirė 136 vaikai.

— Ljetuviszki 
iszkeliavo ant dvieju sanvai-

• . <a V. < a » -

ežiu vakariju in Poconos kai-

Petruli, — tart* 
Dievas, tasai žmogelis yra tei
singas, praszo manes pagialbos 
o pats ir isz visu pajėgu yma- 
si prie darbo, kad asz pats už • 
ji nedirbtai!; tam verta padėt, 
— pasakia.s tai, Dievas pagrie
bė už x’ezimo ir pastate ant ra
tu.

Reiketu ir mums apie taja 
pasakilia. jieužmirszt, (nes lie 
vienas bėdoje sako:

Jeigu pats nedirbezia, 
Tai nieko ir netnreczia!

Kaip prakaitu lieju. 
Tai ir turiu.

Keeley Peczius
Estate Ileatrolas
Maytag Skalbynes
Coflield Skalbynes
Linoieumns arba

klijonkes.
Ant lengvu

mokeseziu

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aplinkoje Šiandie už 65c.., arba prisiųskitn 75c.

lito*’! F- AIXr RICHTER A CO.
1 I 4 So. 4th St. | Brooklyn, N.Y.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Ageet

mums

ANT PARDAVIMO.

Karma 90 akeriu. Yra 10 alto
rių vaisiniu medžiu, d'aipgi vi
sos reikalingos masziuerijos. 
Randasi puse m\ les
Side. Atsiszaukit pas:

Alvin Evert
Tamaqua, I

nuo l/ak(‘
(7?>

R. 1). No. 2 > <1.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
pus mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskitc knygas in re- 
dakeijo “Saules.” o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t. f.

NEW YORK
EKSKURCIJA

Nedelioj, 9 Septemberio
$4 in ten ir adgalios 

isz Mahanoy City

Tikintai geri tik ant specialiszko treiuo 
kuris apleis Mahanoju 5:05 vai. ryte, o 
pribus in Jersey City apie 9 vai. ryte.

Grįžtant apleis’Jersey City 7:30 vai. 
vakara ta paezia diena.

“Vy ežiai”

LeliigliVall^ 
Railroad

✓ •

ę- TOe ^Ąoule of the &laęk Diamond

ženkleliais tiesiai j labaratoriją. Apdraudžia (Inazurlnla) Namas, 
TaTorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Garinusiose Kompanijose

I 815 TT. Mahanoy Avė, Mahanoy City

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Daktaras Juozas J. Austrą 
' LIETUVIS. (
Buvusia daktaras karlumeneje. 

Gydo visokias Ilgas. 
Priima ligonius Iki 10 valanda ryto. 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare. 

Tuom-lalkinis ofisas randasi
KAZUNO Al’TIEKO.IE, 

38 S. Jardlu St. Shenandoah, Pa.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

-- ’—7 .
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartuinet taupinimo ar Czekiu 
. skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

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

JHERCHANTS BANKING TRUST CO.
• *—$—•

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

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

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, Ml GAVULA.

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

■ kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms, 
portus keliaujantiems
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa. '

I )i<k*le

Priimu pinigus saugiam

Parūpinu J’asz- 
in Lietuva.

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlua

J

©

©

LOPAC

©

©

©
L

HIMINER^Y^

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

arba čeverykus.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 

ir ilgiausį nešiojimą.

BALLBAND
I

“Raudonai Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himincr ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra padaryti taip patvarus ir stiprus, kad nė aštrus kąmpai 
akmens ne anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia ’ išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiū
rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
460 Water St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”i
*

Uatwylitkas Graboriv*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius Ragai 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi »agelbinlnke motorą.

Prieinamos treke*.

il< West Syme* Street 
MAH1N0Y CITI, FA.

Bell Telephones No. 149

CAPITAL rrocc flH.Mte.M 
BvfbIm Ir Profits $$14.144.M

Mokame aštri »roc«nta ant auditu 
pinigu. Procentą pridedam prie jua 
pinigu x Saualo Ir 1 Llepoa, nepai
sant ar ataeaiat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kai Ir jus turi- 
tumet reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažaii ar didelis. i

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki S 
popiet Bubatomia 9 ryto Iki U vai.

.... .  ............ M U... te

H. BALL, Prezidentas.
Goo. W. BARLOW, Vlce-Pres.

; Jos. E. FERGUSON, Kaalerius.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

. • »»«••*** '.irags?
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veueliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Pa.

<1

i


