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W. BOCZKOWHKI, Elllor l~C 35 METAS

Isz Amerikos
Minyszka nupiesze puiku pa

veikslą verties $20,000.
Baltimore, M d. — Vienas isz 

didžiausiu paveikslu kokis lyg 
sziai dienai buvo nupiesztas, 
likos užbaigtas nesenei per mi 
nvszku isz Daminikonu kliosz 
loriaus kuris perstai 
Dievo klupojeiiczia 
žiaus. K" 
pa veikslas yra 
žiause kaip 20 tukstanezius do- 

slina ll< lojo 
kvarbos aut nupieszimo tojo pa 
veikslo už tris l ukstanezius do
leriu. Paveikslas randami ant 
parodos Daminikonu klioszto- 
rije czionais.

o Motvna 
prie* kry 

Žinunai apkainave> 
vertas nema

Imk

leriu. M invszka

t Us
- Per de*v\ nis me

36

PAVEIKSLAS MIESTO TOKYO KURIS LIKOS SUNAIKINTAS DREBEJIME ŽEMES.
ikA b, g „-ifr iFif
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Su revolveriu turėjo apsigint Tėvas ir sūnūs apsipacziavo su J Atrado gyduole ant trandu.

Isz Lietuvos.

Rugpjuezio K d.

per lempos galve- 
Lempa užgeso ir fontanu

van-

Paveikslas Sugriuvusios Prieglaudos Del Sieratu «
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Mahometonu prieglauda del sieratu Kalkut 

staigai sugriuvo,

l

3
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oje, Indijose, 
kurioje likos uznmszta ‘N vaikai

^užeisi us ir
<> .36 siiže*i-

už-do. Paveikslas perstai" žmonis iszimanezin
motina ir dukteria.

Xrw York, 
luol i laisiiri 
1<*I Jesse

nuo merginu.
Merdi, Wis.

tavojo Garilt Keokosk 
kad be ' pavelinimo 
užprovinta revolveri 
uždarytas Oshkosh kalėjime*.

Kada Gariu stojo priesz sū
dei ko 

lai atsake*, 
nuo merginu, 

šoke* neduo
damos jam ram\ be 
Palieije* yra 

m* \ ra
tik l»e*proeze*i nuo merginu 

vvrai .m sveiku

Sūdąs jam paliepė pabueziuo- 
ti savo paeziule. 

t 'hieago.
Gustovas Va imu i us,

metu, gyveno siitikime* ir mei 
leje su savo prisiegelia l'ecili 
jo, bet staigai 
atszalo ir Cecilnke patraukė ji 
in stula. Jojo prisiegele daroeh* 
sudžiui Eller, buk josios vyras 
ja ja lankei suplakdavo, nedito 
davo pinigu anl 
biicziuodą\ o. Sudže iszklauses (idant apsigint 
visu nžmetiiiejimu pacziules kurios paskui ji 
paliepi* jai pasakyti kokia'bau 
smia turi ant jojo uždėti, 
nenoriu ji nnnausti tiktai kad jog Garitt 

ant maisto, 
mane kaip kada szalina.-i o ne 

pabneziuotu kaipo geras my protu, 
liūtis vyras,

Vos tai Gustovas ižgirdo, ap | 
garsei pabu- 

Siie 1 ž<* 
go home

Gustavo meile

maisto ir ne

nžmet inejimii

jisai man 
nomusztu

duot u 
ir

> t

H V

atsake* motere.

kabino Ceciluke, 
eziavo ir apsiverkr.
abiems pasakė*
teismą iszmete* isz sudo.

ir
4 i I 4

Palicije* aresz- 
nž tai 

nesziojosi 
ir likos

džia ir ant užklaiisymo 
I iii'sziojo

apsigi nl
resiveri.

1H‘S

,r DiI
I

I

< 
( 
tu ant apsiveelimo su pana 
gust i na Magee*, 45 metu ir jojo 
sūnui ('harh'sui, 2(1 melu kuris 

s 11 M a < I e I i n a,
Motina buv 

savo dukters, 
duktė* «ie*l mot iuos. 'kokiu laidu

• suims pasiliko szvoge

Netikėtai atejas namo užtiko 
paeziule glebije kito.

muszt lis isz gri u vesi u.Badai 
surast i ant 

laikui ne- 
To- 

Įydiioles likos iszrastos 
lloiiane, Kinnosia, kuria iszra- 
<lo daktaras K l?. ('arr-1 larris. 
Krani'uziszki daktarai

į (lydami 
hwel-lu. iszgyde* penkiolika li
goniu isz skait Ii

i k a s 11 d i d e h •

I

I Montreal, Kanada, 
vaistai likosSiu Ir I i kos i sz- ' 11 k r i

limo i baisios ir lyg s/.iamanl apsivee
■ (juaekeiiImsh, 46 nu*- 

Au-

! iszg\donios ligos trandu.
I .s 1 o s g

apsi vedi* 
ria
lindi n t o ja

duktė-
(t

(>

i )• pasi Isio. 11 e*vas i r 
tosios nuomones 

pro! <»,

laja. gyduole*
iszban-

■ \Ve*i-

aszt uonioli-
G vd v-

reis.
pilno

e) 
pasekme.

mas nžem<* nuo penkių lyg sze- 
sziii sauvaieziii.

Pūslėti delnai iszgialbejo ji . . ..
i

is Ka- j
I

aresz tre*mtuju Yok'ohnmoje kilo su-

nuo kalėjimo.
J urg

Nelaime su benzinu.
Kaunas. —

Cent r. Karinin. Dirbtuvėse, tai 
šaut automobili atsitikon nelai. 
me. Du mechanikai su benzini
nėmis lempomis, vienas priesz 
kita stovėdami, szilde autmobi- 
liefreina, kuri reikėjo sziek liek 
inlenkti. rTr(*czias mechanikas 
su geležgaliu (lomu) stengės 
inkaitusi renia lenkti ir netv- 
czia sudavė 
h*.
pradėjo bėgti ir apipylė* kita 
pradėjo bėgti ir apipylė* kita 
mechanika (Maslenika ), kurio 
lempa, degi*. Susyk jis tapo vi
sas ugnies apimtas. Veltui jis 
stengėsi užgesinti svylancbzias 
rankas, — jam tai nepavyko. 
"Tik dėka kito mi'ehaniko su
manumu, užpylus viedra
dens ir nuplovus benziną, tapo 
jo gyvybe* iszgclbefa. Bet visgi 
abi rankos labai apdegei nuo 
deszines rankos veik visa oda 
nudegi*. Dabar Maslenikas pa
talpintas karo ligoninėje.

Isztvirkus jaunumene.
Didėja, Rok. apskr. — Sžio 

kaimo jaunimas labai tamsus: 
laikraszcziu nei knygų neskai
to, tik degtinėlėje savo jaunas 
dienas mirko. Xaktimis bala
dojasi, žmonos baido, akmeni
mis' langus trupina, daržuose 
ir ten pat, numeta. Rageliuose 
yra jaunimo kuopa, bet laika 
daugiausia praleidžia prie kor
tu ar degtines. Xera inteligen- 
t u, nors darbo butu daug.

Žmonelei gerai gere.
Rokiszkis. — Liepos 

buvo ežia, joniarkas.

Gruzdžiai. —

gėdija :

I ne*, jo antra žmona. Pasžui bu
vo bandyta pade*gti trioba, ku
ri ir nudegė* kartu su Baturie- 
ne, bet 
spe*jo milicijai praneszti apii 
sūnaus nieksziszžuma.

j tardymas, bet jaunikaieziai ne- 
prisipažinsta taip dar<\

Batura iszbego ir du r 
t 

Eina

Pasiutėlis nužudė dvi moteres.
— Motere paleistuvavo.

Liepos 11 d. 
Gruzdžiu apylikej i n vyk o tra

nkiu. Juozas Dryža, 
Karveliu k., dviraziu nuvyko 
in Bircziunu k. pas uk. Butau- 
ti \’lada — in “banketą,” ne 
va aplankyti savo žmonos (su 
kuria jau kelinti metai nebegy
veno). Gerai ” insismagines, 
grįždamas namo paprasze žmo
nos ji palydėti. Žmona palydė
jo ji iki miszko. Atsisveikino 
nuėjo sau, tik Dryža atsisukęs 
paleido pora szu\ in in ja, ir 
kuomet ji norėjo bėgti, Dryža 
dat' pora paleido, ir ji sugriu
vo.

Perszoves

banketą,

(lera i

I

Lietuvos milicija naujuose 
mundieruose.

Jhu visoje Lietuvoje milici
ja pasirodė is mundierais 
Apinundi(*ravinia.s yra gana 
puikiai pritaikintas. Taigi tik 
lieka likti musu milicijai do
resne* ir mandrtgesne. Provin
cijose milicija tankiai ]>asiei- 

pasirodo
buvusius rusu 

Kaimiecziai tai isz- 
Xes atjoję in 

kokiais reikalais,

Japonai žudo Korieczius.
Kobe*, Japonic.Philadelphia.

mavieze'. 22 metu, likos 
tavotas už valkai vste ir ana

Terp isz-

Prieszai Klanistu sparezei 
auga.

• Pittsburgh, Pa. 
anezio Rato, 

kovot i 
klnksklaims, pradėjo 
augti ir jau turi keliolika t ūks 
taneziu sąnariu PenusyIvaui- 
j<»i, Ohajui, Virdžinijoj ir kilo
sią valstijosia. Pirmutine* sza 
ka susitveri* Kane, I’a.

'l’oji nauja draugavę priima 
katalikus, žydus 
bet protestonu i 
parengineje jokiu 
g\'ollu, tiktai
me savo sąnariu.

11 vert*

K(*nosha, Wis.
ponas Kokeris sugryžo netikė
tai namo, užtiko miegkambari Į 
je Charlosa Konan savo gera 
dranga glebije savo pacziules. 
Isz piktumo pagriebt* plaktu 
ka kirsdamas savo prieteli 
teip smarkei jog plaktukas >u 
lažo. Prietelis pasislepi* po lo 
va, kur ji vėliaus s

Kada Ste

f P

u z
liona stojo Įiriesz slidžia Pa ge*.

priežasties dide-
K<>-

u rado pa Ii ei Į 
ji* ir nuvožė drauge >u nelaba 
moteria ant palicijos už sve* 
1 imvy riavima.

Kokeriene
buk Konan atejas pas ja ja, da
vė jai ka tokio iszgcrti po tani 
priverto ja ja 
Sudže kitaip apie* 
liepe abudu uždaryti kalėjimo 
lyg teismui, o tnom kart Stepas 
užvedi* teismą ant persiskyri
mo nuo savo apgavingos nude
rės.

('kariesas buvo 
ežiu pas Kokorins, 
nedasiprato jog jojo 
jam paverži* paezia.

palicijos

iszsz.i ka 1Inneje»,

ant pasidavimo, 
tai mane* ir

tankiu sve- 
l»et vyras 
priedelis

I

— A t e* ja s

Minia norėjo pakart nelaba 
tęva.

Milwaukee, Wis.
isz darbo vakare, Motiejus l?a-
likauckas pradėję^ nemielaszir- 
dingai muszti savo poelukte 
Anele Richie, 19 metu mergai
te. Riksmą mergaites iszgirdo 
praeiviai ir pasiskubino jai in 
pagialba. Pirmutiniu inbego in 
stuba Julius Levinskas kuris 
geide iszpleszti mergaite isz 
nedoraus patėvio, bet tasai isz- 
trauke peili isz kiszeniaus dur
damas Juliui in szona. Tnom 
kart susirinko prie namo dide
le minia žmonių, isztrauke pa
tėvi ant nlyczios ir ketino pa
karti ant 
bet palicije

Juliui in szona.

pirmutinio stulpo^ 
pribuvo in laika 

iszgiaibedama ji nuo virvutes

miszimas isz 
lios neapykantos

i lyg sziolei nu
žudyta apie* szimtas žmonių. 
Japonai yra tosios nuomones, 

miestą

I iriesza is
kuriam pa I iri jaut as apreiszke, i rje(.zįus jr iau‘ * \’ vezei 

siisi- 
K it-

k urir 
priesza is 

sparrzei

1 »

ir ingėmis 
nepriima, ne

parodo ne* 
kovoje* apgyni-

Skrantono saliuninkai 
pasiprieszino.

- Norint s val-

ir nepardavinet i 
bet saliuninkai 

va Idže*

Scranton, Pa.
(Iže paliepi* saliuninkanis užda
rei i saliuniis 
jokio sztopo,
pasiprioszino prieszais
ir daro saviszkai. Kai]) priežo- 

kas nori szimi muszl 
panaszei 

Valdže* pa

dis sako:
tai ai randa ir lazda* 
ir su saliiminkais.
liepe iszmest barus ir paipas,
tai saliuninkai perkrauste* ba
rus ir paipas ant virszaus. Da
bar sUliimuosia nždangalos 
yra pakeltos, vidurije nieko ne
matyt bot ant virszaus bizuei 
ejna po senovei, o priek tani ne* 
teip lengva del steitiiiiu gautis 

kaip

sali imliosią

ant virszaus 
žemai.

I’roh i loci jos szpicle*i 
ne*mažai darbo Amerike*, pakol 
jiems pasiseks visiszkai invyk- 
dyt projiibieijos tiesas, o ypa
tingai terp

iii saldinus

buk Jurgis
i)“ jau kelis 
po miestą.
pats persitikrinti, paliepi* Jūr

ini parodyt i savo delnus, ant
<*s push's,

yra t ikras valkata 
menesius t ra likosi 
Sudže* norėdamas

< >•
kuriu
ir liepi* jam ejti namo kalbeda- 

valkatu delnai yra 
o darbininku pusleti,

toelel Jurgis ne* gali Imti jokiu 
valkatų.

savo 
paregėjo elidrl

mas, jog 
minkszt i,

ISZ VISU SZALIU
Trockis vela nužudytas. ‘

London. -— ( ent raliszkas ži
nių bjiiras isz Berlino pram* 
sza, buk isz Moskos atėjo žiiie* 
buk Leonas "Trockis, rusiszkas 
soviatinis kariszkas minisleris 
likos iiužiidvtas. 
žinių neprisiunsta 
be* ar ne.

<) gal lame* 
teisybes, nes 
kai t us I ikos 

laja 
slaptyl>(*je, idant neiszkilt u 
vol i nei je*.

Girdei kad daugiau likos nu 
žudvta ženkh \'u sovietiniu vir- 
szininku.

'Tolimesniu 
ar lai Ieisv

apie*

Imk Koriecziai padege 
po drebėjimui žemos.

I.yg sziai elienai 
skaityta 47,006 lavonu, bet Yo- 
kohamoje* gal niekaelos nedaži- 
nos kiek žmonių žuv
apskaito Imk skaitlis 
elaejs lyg 30 I ukstaneziu.

Tokioj su-

(), nekurie 
žuvusiu

Caro brolis Mikalojus iszgial- 
betas nuo smert už 60,000,- 

000 auksiniu rubliu.

° d. 
Žmones 

isz traktierių iszgere 2,750 bu
teliu, ratuose matėsi 315 žmo
nių geriant “savos.” Priesz 

Matauszo 
atlaidi* buvoisz gerta tik 1013 
buteliu ir 47 ant ratu. Bet ta
da buvo apie 8,000 žmonių, o 
dabar tik buvo apie 4,500. Prie 
to pastebėta kad geria 231 mo
terys, kuomet Matauszo gere 
tik 9. Tai prie ko einame!

Žinutes isz Kauno.
Kauno miesto

‘ ‘ savos.
kara 1913 9metais

O

žmona, pasuko 
miszkan ir netoliese sutiko va
žiuojant buvusia kaimyne Bun 
gieue. (Ražu k.) su kuria visai 
ramiai kalbėjęs ilgoka valanda 
ir taip pat atsisveikinęs suszo- 
ve tris szuvius in ja, ir ji iszvir 
to isz ratu in x griuvi. Dryža, 
nuszoves dvi aukas, rainus su
grįžo in namus, ir tuojaus per- 
siszove, 
susykio, ir

*5

gia

kszcziai ir gasdinaneziai.

szevikai

sanvaliszkai, ir 
žiauresni už 
žandarus, 
tikrųjų ju bijo, 
kaima su
szvaistosi po kaima su nagai- 
ka kaip ir koks karalaitis. Ant 
visokiu klausimu atsako sziur- 

Be
to, jei priseina pakliūti in mi
licijos rankas ant kvotos, tai 
jau be akiniu neisztmksi isz 
ju. Žinoma, taip elgiasi ne vi- 

ir ne visi miliciantai; tai
priguli nuo ju vir^zininko. Bot 

virszininku v m

4

su r,

M

Kaunas.
valdininkai, elirbanti prie bur
mistro, gauna mažiausia 135 
litus in menesi, o daugiausia 
550 litu (Valdybos nariai, al- 
derma.nai).
(Vileiszis)

sau in krutino, 
krito vietoje.

Parvžius. — Xorints rusisz- 
kas caras ir cariene 
szaadytais per pragerismege- 
nius bolszevikus l'J<ate*rinbiir- 
ge, bet caro brolis Mikalojus 
apsisaugojo nuo panaszios mir
ties, kada joj*o priedeliai pa
pirko bolszevikiszkus medinu
kus ir kalėjimo sargus už 60

K ur 
sziadien randasi didvsis kimi- 

M ikalojus,
art imiausi prietelei. 

Mikalojus lauke liktai progos,
gy- 

užims sostą

likos su-

sarjnis
v . I
' į milijonu auksiniu rubliu.

t rupinelis
'Trockis jau kelis 
nužudytas, <> )><>l-

i žndinsta laiko
re-

v ra
gaikszt is 
tik jeijo

tai žino

kada apleis savo slaptinga 
veninio vieta ir 
Kosi jos.

Teip tai

.Pats burmistrą^ 
gauna in menesi 

660 litu. Prie tos algos burmis
tras gauna dar 500 litu repre
zentacijos reikalams, isz kuriu 

jamnereikia eluoti. 
Valdybos nariai gi gauna tam
atskaitos

92 pražuvo nelaimėje ant 
geležinkelio.

Ryga. — Telegramas isz 
Moskvos pranesza, Imk artimo
ji* Omsko atsitiko baisi nelai
me ant geležinkelio kurioje li
kos nžmnszta 92 pasažioriai o 
168 sužeisti. Keli vagonai su
degi* o drauge ir pasažieriai 
kuriu negalima buvo pažinti.

Drebėjimas žemes Indijoi — 
54 pražuvo.

London. — Penkesdeszimts 
keturi žpiones žuYo o chtugeli 
likos sužeista gani) smarkiam 
drebejim'o žemes kuris davėsi 
jauAt Kalkutoje Pauodeljo. Ny- 
jnensigli distriktti • daiigunlso 

atlosi Danvilles iptinoszta blėdes. TolhnMnhi ži-

1 u ros

anglekasiu, kurie* 
turi turėt gera alų ir garnį, ar 
tai preiliibicijei patinka ar ne*.

Palicije 
senunio

Nužudė savo kūdiki,
t

Hazleton, Pa. — 
aresztavojo 28 metu 
Juze Gardla isz West Ilazleto-
no už nužudinima savo naujei 
gimusio kūdikio, kurio lavoną 
surado ant kiemo Juozo Jele- 
no. Josios vyras randasi pami- 
szeliu prieglaudoje jau du,me
ta i, o motere r f

pranesza buvusis 
cariszkas skųstbarzdis Pierre 
De’lcroix kuris pribuvo in Pa- 

v» v I • • • •po uužuelinimui caro ir 
visos jojo szermyuos.
rvžiu

Nelaisve da vis vieszpatauje 
Afrikoje.

Garsus keleivis 
raszo,

nevalninkvsta

London. - 
John Harris 
(lieti 
viespatauje*Afrike ir ejna po 
senovei. Sziadien randasi ap
linkinėje Zambesi apie puse 
milijono nevalninku. Abisini- 
joi isz desZimts milijonu gy
ventoju, didesne dalis yra no
vai įlinkius.

Sviotino Liga ketina užbėgti 
(ai novalninkystai, nes prasza^ 
liną afrikojiiszkus . valdinin
kus, o in \jiiju vieta paskiria 
daugiau apszviostcsnius žmo-

buk szia-
da vis

Zambesi

kad daug ir 
žvėrių. Ramybe pasauly gri
ežiau i n vesi geruoju, negu kar
du. M i liejant ai, kurie yra isze- 
je milicijos kvotimus (mokyk
la) tie vra doriausi miliciantai 
ir geistina, kad visi tokie butu.

tik negalėjo, matyt — 
‘ kruvinas iszejes 

laukan davės savo bernui rū
kyti, sugrįžom atgal ir dar pa
leidęs kulka 
nuo kurios jau
Dryžiene įnirusi vakare, o Bun 
gieue apie 11 vai. nakti. Visi 

t ii Drvža ■ 
nepriėmė in kat. kapus, ir pa
laidojo rusu kapuose.

Persiskyres su žmona kelius 
metus gyveno pas Karveliu k. 
10-Vll. sz. m. kalbėjau su juo 
— atrodė visai normalus.

: priesz kara J. 
Dryža nuėjo užkuriais in Ra
žus ant jaunos, bet Agutes Jur- 
gelytes; isz pradžių dar sziai]) 

,ta.ip gyveno, bet užėjus karui 
ir J. Dryža paszaukus rusu ar
mijoj! — Dryžiene visai isztvir 
ko, gyveno su svetimais vyrais 
ir tt. Dryža g-- ~ 
nelaisvos 1921, m

savo gyvenimą 
isz 35 d. žem. Ražuose, ir pu
siau 
žmona, ir 
gyvenimą Sygudu k 
negyveno. Kodėl Dryža nuszo- 
ve Bungiene — nesuprantama 
Sakoma, kad butu perszoves 
dar du žmones, jei nebūtu pri
trukęs szoviniu. Visi trys bu
vo dar apie 30 metu.

Paliko vienintele duktė, ku
riai dar pirmiau užraszes gy
venimą.

Užklupiinfe piktadarui.

Sziaulėnai. — Rugp. 6 d. 
Diktariszkiu viensėdy moki
niai ir szauliai, Stasys Batura, 

metu, ir Albertas Butrimas, 
'N ■*- » ■

palaidoti 13-V1L,

tikslui po 375 litu. Taigi algos toiija tokia:

visai menkos.
— Birželio menesv isz Lie- 

tu vos iszvežta prežiu už 14,- 
065,398 litu, o atsivežta už 13,- 
600,518. Gegužes 
iszvežta prekių 
litu vertes mažiau, o atsivežta 

312,413 litu daugiau negu 
ant a t si vežimo prekių reiszkia 
stiprinimą litu.

— Valdžia iszleido paszto 
ženklelius paminėti Klaipėdos 
prisidėjimą prie Lietuvos. 
Kiekvienas tegalės pirkti tu 
ženkleliu tik po du komplektu, 
gaudo.
Žydas atvirto in katalikybe.
Amerikiecziai dar turbut pa- 

compozitoriu Naujali. 
Na, jam teko garbe būti kriksz- 
to tėvu, kuomet žydas dailinin
kas, Juozas Levinson, baigės 
Dailės Akademija Petrogrado, 
Karmelitu bažnycziojc Kaune 
priėmė katalįkij krikszta. Apie 
tai raszo Kauno “Vienybe” 
pasigėrėjimu. Krikszto moezia 

( buvo Spuclaite-Gvildiene, Szois

vu z

mena

gi mehesy 
puse miliono

su

rrižes isz vokieeziu 
buvo privers

tas parduoti

pasidalinės pinigus su 
persiskyres, pirko 

., bet jame

Velnes inlindo in ji.
Jurbaržas. In miesto ligoni

ne tapo atvežtas tūlas 70 metu 
senukas, žuvis sau pilvą persi
pjovęs, žad, žaip jis sako, “

” Todėl prasze 
gydytojo, kad vitsai žaizdos ne- 
užsiutu. Jis spėjama nesveiko 
proto.

vel-
nius iszleidus.

Tėvas nužudė sunu.
Smilgiai, Pan. aps. — Patė

vis Damžas, V' 'bijodamas, ka<kz 
Vincas Guoka^ neatimtu jam 
kaipo nesenam užkuriui žemęp 
nužude ji peiliu, tam parva
žiavus atostogoms isz kariume- 
nes, o kad opasiteisinti ir sau 
peiliu persipjovė* sprandą, bet 
yistiek tapo aresztuotas.

r.>t

KUR BŪNA?

Paieszkau savo draugu Vin
ca Yakamavicziu ir Andriu 
Mulinaucka, abudu pirmiau 
gyveno Brooklyn, dabar neži- • 

Meldžiu atsiszaukt ;nau kur.
ant adreso* (76 ;

o<1
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KAS GIRDĖT
Argi neštebetina 

Amerikns kuri 
už netikėli, vela 
kaipo geriauses samaritonas .* 
A’os atėjo žine apie baisu dre
bėjimą žemes Japonijoi ir kati 
ten daugelis žmonių žuvo, pre
zidentas Coolidge davė palie 
pima yflotoi kuri radosi ant 
aziatikiniti ..vandeniu, idant 

įplauktu kagreieziausia iii pa- 
ginlba nelaimingiems japonic- 

valandas po 
tam, amerikoniszka Įlota sku
bina in Japonije iszsiunsdama 
bvdratini telegrama del jaj 
niszko ministeriaus, buk 

pasiaukauna

jog tasai 
daugelis laiko 

pasirodytu

1

; i ; flotoi kuri 
aziatiklniu vandeniu,

ežiams. Iii kėlės

H > 
ame

Ameri ko
dėl ja- 

ant jojo

amerikoniszka

rikoniszka flota 
po jojo va Idžei. ’ ’

Tik pamislinkite: 
niszka flota atsiduoda 
poniszko ministerio 
pareikalavimo.

'I’uom kart
Raudonojo Kryžiaus Draugove 
siiinobilizavojo savo pulkus, 
iszsiunte in visas svieto viesz.- 
patystes ant suszelpimo ne
laimingųjų. Pa pati daro ir Sa- 
laveiszei paaukaudami penkis 
milijonus doleriu. O Szimas 
Gonipersas prezid<‘iitas Darbi- 
ninkiszkos Kedenu* i jos, kuris 
yra dideliu prieszu idant nein- 
leist Japonu in Amerika, iszda- 
vc atsiszaukima in visus darbi
ninkus idant dėt u aukas — t 
centus nuo kožno uždirbto do
lerio nnt suszelpimo nelaimin
gu.

Kuriri randasi ant svieto 
m i e I a s z i r d i n g e s n i s s k 1 y p a s

A'alstijei, kurie su- 
szelpe savo artimus kur tik pa- 
szialpos

ant

pareikalauju!

)
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Berline vieszpatauje tokia 
brangeny be, jog 
szuniena, nes I 
nestenge pirkti.
valgo szunis ir juodvarnius. Ne 
tik Bm’line, bot Lodziuje vokie
cziai valgo szunis.

Jeigu Prancūzai 
les, amerikonai ojsterius, kin

iai ko
va Įgyt

• nepa-

■ žmonis valgo 
kitokios mesoš 

Vokiecziai

valgo var-

czikai peles ir žiurkes, I 
negali 

Xer tame nieko
del vokiecziai 
szunis. 
prasto.

yra tosios nuonio- 
gy\ nlei negali but i de- 

už padarytas

M ikas Keefer ūžt e 
kuri ketino ap- 

paukszczio ir isz- 
Kirmelia 

iszpaukszt is 
nulupo ant vaiko 

giedodamas, linksmai.

(>

Nekurie 
nes, jog 
kingais žmogui 
geradejystes, bet sekant is at si-
t ikimas pat virt ina kad ne t ik 
gyvulei bet ir paiikszczei turi 
jauslu ir dėkingumą.

Vaisiije Maine, dvilekos me
tu vaikas
mino kirmėlių 
vogti lilzda 
oziidbti kiauszinius. 
užmusze, 
džiaugsmo 
peties
Dabar kada vaikas ejha ant 
darželio, pauksztis nulėko nuo 
medžio, užlupę jam ant peties 
ir tolei tupi pakol vaikas ne 
inejna in st ubą ir tai atsibuna 
kas diena.

J.) Į

szvent a
teisvbe,

szi ar ta

Daugeli

kas tok is beldžesi smegenysia 
ir nuduoda jam, jog, 
reiko suprasti kitaip kaip pa- 
raszyta. Bet gal gerai nežino 
to, apie ka sau mausto. Viena
tim'gyduole ant to yra: atsi
sėsk ir raszyk. Jeigu žmogus 
stengėsi paraszyt ant popieros 
ta, kas jojo smegeniniam kam
barėli je uždaryta, kada žmo
gus savo laisva minti permai- 
nis ant raszto,* tada jauezesi 
smagiau ant duszios.
kariu skaitytojas raszant ko- 
respondencije goriau^ iszajsz-( 
kys kitiems skaitytojams tolus 
veikalus ne kaip pats redakto
ris, uos torp keliolikos desotku 
t uksl a nežili skaitytoju yra di
desne nuomone no kaip redak- 
eijoi.

Geidženie, idant “Saule” bu
tu visiszka mintis sjivo skaily- 
I ojll.
kožnas
ka tokio paraszyt i in
ir pasidalytu savo nuomonėms.

»'j<>g
i raszvti. Juk ir re- 
turėjo iszsilavyt ra-

'Didel 
skaitytojas stengt usi

“Saule

meidžeme, idant

i y

JEIGU NETEKTUME RE
GĖJIMĄ.

New Yorko Sveikatos De
partamentas praszo pakeles 
Graco HarpeY, Now Yorko Val
stijos Neregiu Komisijos Rasz- " f' « * 1
tininĮcje^ ' pagamnti straipsni

»I

apie; tuos, kurie neteko regeji- 
ma? JI lėzloidofHčkan t i št fa ips-

V-'"' " ’,I| Ii'M

Jeigu tavo rogejlihas geras 
prižiūrėk ji,

m: 1
i <

— prižiūrėk ji,” ‘ ’
1 (nrper. Neitempk aki^ Apstiu-

khko pJoy. h* L i j 1

gok akis nuo skra’ulaiįcziu ’da
lyku ir apsaugok akis nuo Var* 
tojimo paprasto ahriisi> ir kitu 
dalyku, kurie 
akis, 
akis.

Bet ka apie tuos, kurie ak
li arba kurie 
ma !
riuos dalvkus kuriuos atloika

galetn ilžkrosti
• ■ b • H,-1..'

| v r

((

>
pamote regeji-

Tik puška i tyki 1 e kaiku-

jos kontraktas turi 
verte ar regys ar neregys agen
tas užraszo.

‘H<aip
darbus neregiams,

panaszia

rast i

su

kada sunku 
nes visuo

mene netiki, jog taip gerui gu
li atlikti kaip žmogus
dviems akims, ir lodei mums 
nereikėtų manyti, jog neregiai 

iszdirbti kėdės arba
D i re k t orius specialiu)

tik gali 
austi.
kliasu del neregiu Clevekuido 
v'wswsq tnokykosc buvo nere- 
gys. Goral žinopias profesorius 
Jtiiris Ipokina. Praucuzu kalba 

! V1 o n ame u s u u n i v e r s i t < * t a m e 
I h‘y ra iwrogys.

“Nhrbgiai n<‘m('gsl:i pu igui- 
I loji ha. Jlo nemėgsta kad žino 
nes i U jifdsi žiirotu ka i po in vi
su apleistus. Tokiu bildu 
mes galinio daryti 
neregius?

I

k

A

f

visuomet tam-

Po sunkaus
dienos
darbo

1

■. *1 M

1 ' I

A’Li licjei vadinami stebuk
lai kurie tankui atsitinka ant 
svieto yra tik paprasti gamtos 
apsireiszkimai ir paprasti at
sitikimai. Ne visi akli, szhibi, 
pamiszelei, kurie keliauna in 
“szventas” 
tais keliauti yi tonais idant 
but iszgydomi Isz savo nuopuo

liui užteks paprastas ap- 
sujudimas nervu 

idant žmogus atgautu savo pa
jėgas.

Ant galo czionais 
atsitikima kuris parodo, jog ne 
stebuklai iszgyd 
jojo nutikėtas
A. Kichteris, gyvenantis At- 
chinsone, Kansuosia kenuzentis 
per daugeli metu aut rumatiz- 
ino ir negalėdamas apsiejti be 
krukiu, atsisėdo ant tilto kuris 
ujo per upia Missouri, neužte- 
mindamas, jog didele kirmėlė 

> ir tik tada 
kada kirmėlė 

ant kojos, l'ž- 
mirszes apie savo kentejima ir 
ruinatizina, staigai paszoko isz 
baimes ir su riksmu bego link 
namo.

Daktarai ant 
žiurėją

vietas yra pnvers-
. V‘

liu 
si re i.szk imas,

p ridu reni

o žmogų tiktai 
sujudinimas. J. 
gyvenant is

prislinko prie joje 
jaja paregėjo, 
užslinko jam

rytojaus ap
auta režmoguli, umare jog 

visiszkai likos iszgydintas isz 
rumatizmo per taji nepaprasta 
atsit ikima.

O mano“O mano mieliause, myliu 
tave daugiau kaip savo gyvas
tį, daugiau kaip visa svietą. 
Pasilik mano paezia, o asz kai
po tavo nevalninkas nesziosiu 
tave ant savo ranku ir duosiu 
viską ka tavo szir<lis troksz- 
ta.”

Augszczians(‘ melagysta ga
lima girdėt teip 
nieko nepaprasto, jo
Ulines mergeles paliovė tikėti 
tiems saldiems žodeliams jau- 

Dabar josios sako: 
deliver the goods, ami prom

ise later. ”

lankei, jog 
g sziandie-

nikaieziu.
i l

Kas geidže Ame rike pasilikt, 
tasai privalo rūpintis, idant 
kagreieziause pasilikt josios 
u kęsu. Kas geidže būti ukesu 
szio sklypo, tasai turi pildyt 
jojo tiesas ir klausyti juju, tu
ri dalibauti draugiszkam ir 
tautiszkani gyvenime, balsuo
ti laike rinkimu, skaityti ir
kalbeti angliszkai. Žodžiu, turi 
maustyti ir veikti kaip tiejei su 
kureis draugauju.

* * «

Kaip ežia galima žinoti kam 
tikėti! \’ieni kalba, jog kožna 
litera biblijoje yra

o kiti kalba, jog bib-
lijoi visai nesiranda teisybes, 

paraszyta tokie daĮv
yra negalimi.

Skaiuziau Imk karalius 
barega turėjo 250 vaiku, t) ar 

(žinote kada jisai gyveno! Jisai 
d a gyvas, <» 
rojo 
Likos isz tena is 
iszmestas, nes 
mes turėjo ant tenaitiniu afri- 
koniszku gyventoju, per ka 
nuolatos Al’rike buvo sumiszi- 
mai. Po 22 metu nelaisvėje pa
vėlinta Kabaregui sngryžti pas 
savo 250 vaikus Al’rike.

1 .aikraszczei 
kiek vaiku tašai

ba ten
| kai kurie '

... Ka-

250 vaikus jau tu- 
22 metai adgal Afrikoje, 

per Anglikus 
už daug intek-

nepaduoda, 
karalius Ka

ba rega paliko aplinkinėse, kur 
gyveno ant iszgujimo. Bet už
tenka ir tai. Akyviausia, nore- 
ezia žinot atsakvmus ant ke- 
liolika užklausvmu kurie man 
spaudosi in pakauszi.

1.Geistai! dabar žinoti
žmonis intiketu, jog toji isto- 
rije apie karalium Kabarega 

jaja butu 
raszt įninkąs

szventam

ar

yra teisinga, jeigu 
paraszes- 
Seno 
raszte ?

2. O kad toji istorijų kara
liaus Kabarego yra labai pa- 
naszi in nekurias istorijeles isz 
raszto szvento, argi negalima 
butu prilygint laikraszti szven- 
tu, argi negalima prilygint to
kio laikraszczio, kuris paduo
da norints tokus istorijos teip- 
gi rasztu szvontu ?

8. Kokis skirtumas yra torp 
raszto szvento ir dabartiniu 
laikraszeziu arba knygos. Juk 
kitados žmonis rasze ant ska
ros ir medines žieves, o szia- 
dien raszo ant popieros, seniau 
rasze su ranka, sziadien maszi- 
noms. Argi tik senoveje rasz- 
tas buvo szventu, ba ji parasze 
vienas del kito, o sziadien rasz- 
tas negali būti szventu, ba ant 
syk spaudos! tilksta nežeis!

4. Jeigu rasztas yra szventas 
argi sziadien svietas 
daug szventesnis ne kaip buvo 
senoviszkam laike ? Juk szia
dien prastas “karnas” turi sa
vo ra szt a, 
nauja, o kitados tik turtingiau
si palojo pirkiiiet raszta ant 
dideliu szveneziu. Argi szia
dien negeresni laikai kaip se- 
noviszki ir ar naujas tikėjimas 
negeresnis kaip senoviszkas?

Klausymas penktas, deszim- 
tas ir 1.1, palieku kožnam ant 
apsvarstymo. Ejna czionaiti- 
niam straipsnije tik 
klausymas.

“Saule” skaito tukstanezei 
žmonių, o raszo tik vienas žmo
gus. Vienas redaktoris negali 
žinoti visko, ar skaitytojai 
“Saules” 
ar randa joje ta, kas jtios už-

Neviėiiam įkaity to jam;
’ J J..b

kokis 
Postamentom

ne v ra

“karnas
ir tai kožna diena

vienas

yra užganėdinti ir

ima.
t

Tegul niekas mmusimiiui 
jum sunku 
daktoris i
szyme, ne per skaitymu, t ik per 
raszyma. l ik per tanku raszy- 
ma žmogus pripranta prie jo.

Lai kožnas raszo apie tai, 
naudingo, turėdamas 

atmintyje, jog tai yra verta ra- 
szyti ir nusimist i in laikraszti. 
Redakcijų patalpys, jeigu ma

il* kas 
kur rei- 
net inka, 
laikas ir

kas v ra

no jog tai yra tinkama 
duosis pataisyt, dades 
ke, sutrinnpvs kur 
kiek ant 1 
pajėgos.

sut rumpys
o pavėlins
Bet jeigu skailytojai 

tiktai skaitytu ir tylėtu, tai 
kaipgi redaktoris gali žinot 
kas žmoniems pat inka ?

ir
redaktoris

BALTIC STATES BANKAS 
PRANESZA

kad jau ir vėl apmoka 
už L. L. Paskolos

iiuo-

nu nuo L.

<rn -

Kinansu,

atsiusti in musu 
o mes prisiusime pini-

sziniezius 
prinokusius kuponus.

Daugeli turėjome užklausi
mu kas link apmokėjimo kupo

le Paskolos Bonu,
taipgi matome ne kuriu abejo
jimus kaslink vertes Lietuvos 
Bonu, dėlto, kad per koki, lai
ka kuponai ne buvo apmokami.

Sziuomi praneszame kad 
vome isz Lietuvos
Prekybos ir Pramones Miuiste- 
rijos pinigu apmokėjimui vir- 
szminetu kuponu, ir kurie tu
rėto jau prinokusius kuponus, 
dabar galee
Banka,
gus lie jokio iiž\'ilkinimo.

Kas link vertes Lietuvos Bo
nu, jokios abejones ne turėkite 
dėlto, kad Lietuva sziandien 
yra daug geresniam padėjimo 
už visas kitas Valstijas Kum
pos, dėlto, kad mažiause turi 
skolų, ir per tai yra labai pa
tartina visiems kurie jau turė
to ir kurie dar ne turėto, pirk
ti Lietuvos Bonus kiek tiktai 
kam iszgalema, nes ne gana 
kad už Lietuvos Bonus gauna- 

bet be to,

nes ne gana

voti, tuomi patim kartu,

reikalą ima 
bet pasiulindama

musu

te gera nuoszimti, 
pagelbstite Lietuvai atsibuda-

ir
gintis nuo prieszu.

Lietuva
pagelbos,
Bonus pli kimui, ne praszo mu
su kad dovanoti tuos pinigus

užstato visa

Lietuvos 
susitvarko ir eina

J 
tiktai praszo paskolinti, ir kai
po paranka už pa'-skolitus pi
nigus ant Bonu, 
Lietuvos turtą.

dalykai jau yra 
kas diena 

geria, per tai ir L. L. Paskolos 
Bonai kils augsztin, ir reika
lui prisiėjus, kiekvienas galės 
parduoti Bonus su geru uždar
biu.
BALTIC STATES BANKAS 

294 8th, Avė.
New York City, N. Y.

ISZMOKU PINIGAIS UŽ 
LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONU 

KUPONUS 
prinokusius Lįępos men. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu, 
arba iszsiuncziu giminėms in 
Lietuva sumose litu.

- P. MIKOLAINIS, 
53 HUDSON ĄVE.

* ■ y.
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tie, kurie turi 
sumoj gyventi. Turimo visuo
met atsiminti, jog darbas yra 
didžiasia pagalba užmirszti be
das ir aplinkybes.

“New Yorko miesto vra szo- «
szJos aklos diktafonon darbi
ninkes, kurios tiek uždirba pi
nigu kiek ju drauges kurios 
gerai mato. Kodėl jos pasek
mingos? Todėl, jog pirmiausia 
iszlavintos gerai, dirbti — 
szvariai, atsargiai ir teisingai. 
Jos 
gerai sudėti laiszkus 
apsipažine su 
pamokintos linksmai žiūrėti in 
gyvenimą, nepraszo losku nuo 
kitu, 
pasielgia.

gerai, dirbti

iszsiinokino kaip atsar- 
ir gerai 

gramatika. Jos

ir visuomet mandagiai 
su kitoms darbinin

kėms, Tos merginos yra dalis 
gyvenimo to ofiso arba depar- 
ofiso kur viena, isz tu merginu 

net ir asz patemi- 
merginiu 

panele Se
well pradėjoczion dirbti. Ki
tos merginos mato kaip links- 

noriai ji atlieka savo 
ir kaip nepaiso

dirbo sake “ 
jau permaina tarp 
nuo laiko kuomet

gva rasti

mažus

tinkamus

apsiima

vyrai neturi toki
V

kės J

4 i

visztu ūke. Dabar 
už-

mai ir 
darbu 
nesmagumus. Jos seka jos pa- 
vvzdi. *

‘ ‘ Ni'len
vedėjus, kurie nuveda, tuos ak
lus žmones in darba ir atgal 
kasdien. Bet, kartais kitas dar
bininkas darbo vietoje gyvena 
netoli aklo namu ir 
nuvežti ir parvežti.

“Aklus
problema su vedėjais kaip tu
ri moterys. Paprastai jie pa
tys sau randa vietas.

Daugelis aklu vyru ir mote
rį u dirba fabrikuose. Vienas 
žmogus prižiūri spaudos maszl 
na.; kitas renka daleles kitame 
fabrike. Aviena moteris vvnio- 

v 

ja taksus, kita pakuoja žva- 
ir e. t. Daugelis isz aklu

dirba kasdien.
Ir yra daugelis kitu, kurie 

kad nors pilna asztuoniu valan
dų diena, nedirba, bet vistiek 
atlieka, savo užduoti. Vienas 
žmogus sveikas būdamas turė
jo didele
kad nors neregys vistiek 
laiko ta visztu ūke. Jis sauvie- 
nas va.ikszczioja apie visa vie
ta ir dirba viską ka pirmiaus 
dare tik negali iszrinkti visz- 
tas. Bet jo žmona ta padaro. 
Ji jam perskaito visokias visz
tu knygas ir jis gerai*apsipaži- 
nes su visztu bizniu vėliausiais 
budais. ■

“Žinome apie kita atsitiki
ma kur vyras turi gera, saldai
niu, hiiraszcziu, ir t. t. krautu
ve netoli didelio fabriko ir ku
rio krautuve lanko beveik vi
so to fabriko darbininkai. Ne
regiai, kurie ima "pinigus, pa
prastai neszioja pinigu diržus 
kaip gatvekariu kundu.ktoi‘iai 
neszioja. New Rorko yra su- 
virsz 50 neregiu, kurie parduo
da lairaszczius. Kai kurios go- 
panijos turi neregiu agentus, 
rai žiiiomos asekūraciju kom- 

gera.i apsipazinejič gerai apsipgžhię.; s.u viso
kiais kontraktais? Asekuraci- 
i 1 , . ’ -M/ . ■ k 5 . '

I '■

f

4

Kasyklose , 
invairiose 
dirbtuvėse

Wij W ■
T*AU MARK M

VISI TAVO MI ŠK! LAI, VISI TAVO SANAKIAi YKA BAISIAI 
MJKANKYTI IR SUKTYBE.

i
No baiulyk juos priverst inai inanksyti, ir t raukyti,■'tuomi dar dau- 

l’atlkck daugeliui tukstaneziui tautiecziu irglaiiB juos nukanlcytd. 
darbo draugu, kad

M v k t

MESZKOS BALSAMAS
' ’ l ♦» 1

PraHzalInk sustyrima
Rtnngiai (rydamas suskaudetaH vietas, tada jausiesi visa! 

.hdgu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
>jž pasiuntimu, mes tuojaus

■ (BEAR BALSAM)

■ suleike jlcniH taip puikia ir greita pagclba.
H Bulsainu
H nauju žmogumi.
H arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c.
■ ir.zalii'iim buteliuką Balsarno.

| The ( ENTRAL DIU G STORE, Ltd. 21 E. Centre SL Shenandoah, Pa.
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Su jilis <Tilis ka’i| 
ir su bilo kuom, tik .jeigu rei
kalauja ypatingos pagalbos ta 
jiems duoti.

N(‘regiu progas visuomene 
kontroliuoja. Alt's vi>i 
linu* prie visuomenes 
yra v 
kiek

Su jais

i <

prigu- 
ir todėl 

visu priederme pa gulbei i 
galimo neregius. 1 1

Nesikankink su
K

Reumatizmu j
Neuralgija Strėnų Diegliu

* z

Skausmais Krūtinėje 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudami^ vietų, ligi pa
jausi odos degimų—Ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklj.

I Į

|

I

------ -------- —---------- ............ ...

SAPNORIUS BUS UŽBAIG- I 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.'

Meidžeme nesiunskite mums, 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” i 
nes negalėsime ji užbaigti grei-' 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai-' 
ko apdarymas.

Dideli Sapnoriu
“ Y*'-

Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi-1 
me. Meidžeme pinigu nesiunsti Į 
nes tai mums padaro. daugiau | 
ergelio, ir. užlaikymas nerei-Į 
kalingu rokundu. I

g^alutaras fitters
•’ 1k ' 1

, Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDEtTIMAI,

Jis yra labai veiklus ir

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-*
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

Seniausia Lietuviszka Agentūra

in 1 Jotuva savo GI-
i a m lems.

< »S IV H I 
kvotos sziu

ui is KALXE priima aplika- 
metu atvažiavimo lietuviam 

taip gt'ros progos. I ojl 
•nigs sziu met u kvota.

Gerbiamieji I ,iet u\ iai! l’raneszu jums, kad dabar yra 
patogiausiu laika< Mmi 'ti laiwikortc- 
Al I X b! Al S ir pa žiu 

. Kadangi Amerik 
cijas del naujos
iii Amerika, taigi nepraleiskite 
proga ne ant ilgo laiko yra. iki užsil 
Padarv'iTu A l‘T’l DA VLI LS lietuviams del at\ ažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus 

kurso, t /.laikom I 
keliaujaneziu in Lietuva. Basilinkam

pribuvusius isz k it u m iest u Amerikos, 
už prieinama 

t

riuis pagal dienos
m Lietuva LITAIS ir Dole- 

lloteli del keleiviu 
kolvi\ ius ant sto-

ežiu .Xr\v York;*
Suteikiame mikvyue i
LA 1 VA 1\( )h*( ‘Zi t’ ir pinigu kurso
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba as-

■V'A

I

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti.

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arba

• <2

Himiner ir Lopac.
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa- 
Jie apsaugoja viršų bato, ir

tiprųs, jog aštrus kampai akmens

V

K .BALL BAND

M

I
I

t >*«'

itįjįS >:J H
.Avy .

V 
r'(

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

<1 . .

.M

t

♦i
tingai nešiojimui maineriams. 
padaryti taip patvarus ir s 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo.

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

f

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.

■t

M1

i

f
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Žmogus Nepliuszkis
'4 •« »» it j.

I

I
I
I
I

1 *

Tai geras daiktas nebūti 
pliuszkiu, o Tomas Tnrmer, sū
nūs savininko firmos “Tnrmer 
iv Sunus” nebuvo pluszkiu — 
tas visiems buvo aiszku.

Jis buvo augszto ūgio, tvir
tas, gražaus pobūdžio ir sn gra
žiu, pakajingn veidu, papuosz- 
tu geltona barzdele. Jis gražiai 
dėvėdavo, be plinszkavimo; ei
sena buvo pakajinga ir tvirta; 
vienu žodžiu sakant, jis buvo 
kiaurai perimtas nepliuszkavi- 
mn, per k a pas visus turėjo in- 
sitikejima ir paguodone.

Teisybe sakant, tai m* jo bu
vo nuopelnas, nes neplinszka- 
vimas prigimtas jo veislių. 'Tė
vas jo buvo žmogus kaip pri
guli, nepliuszkis, o jo motina 
tai dar labinus buvo nepliusz- 
ke, norint sziadien ir labai sun
ku yra rasti moteris nepliusz- 
kes.

'Tomas pabuvojo už rube
žinos, idant ten 
pabaigti; bet ir ten jis nepada
rė ne vienos durnvstos, nors ži
noma, kad jaunikaieziai užru- 
bežiuose didžiausias daro dur- 
nystas. Jis apianki* vokiszkas 
alutines nepakliuves m* in vie
na studentu barni; jis pabuvo
jo nngliszkuose kliubnose. bet 
nei nėjo ne sykio 
kus derėjimus, 
Prancūzijos 
nevienos vakarienes nepaauka
vo gražioms 
karietose

pažiurėjo, 
ma i szes i vai k i szk a s 
siausti, po draug 
mn.

m

savo mokslą

in beprotisz- 
jis pabuvojo 

betsostą pyloje.

vilioklėms, savo 
važinejanezioms ir 

didžiausius turtus kaip enkier- 
kus ryjanezioms.

Dabar T omas Turmer isz už- 
rubežiaus gryžo atgal in savo 
kraszta. Jo tėvas neseniai pa
simirė ir jis namon skubinosi, 
idant firmos reikalus in savo 
rankas paimti, apsivesti ir in
gyti sunui reikalinga tolesnei

Turmerbūsenai senos firmos 
ir Sūnūs. ’ ’

Tai buvo pradžioj Gegužio. 
Salde szviete gražiai ir malo
niai, bet vejas buvo
nemalonus ir garlaivis szoki- 

vaiko rankose.

i 4

visiszkai

nėjo tarsi bole
Isz Havro nedaug keleiviu 

buvo ir daugumas savo kajutė
se slėpėsi. Bet 'Tomas 'Turmer 
liko ant garlaivio lubu ir ten 
i szv i en o galo i n kita n u ola t ai 
teip tvirtai ženge, kaip tiktai 
tvirtai mariu vilnys daleido.

Koksai sueziužejimas ant 
laipu vedaneziu in sale del vi
su Tomasa sustabdė; ant laipu 
stovėjo jauna mergina. Jos vei
das buvo iszblyszkes ir pilnas 
tylios nelaimes; skrybėlė in 
viena galvos puse nusmukusi; 
juoda ilga voalka susipainio
jus su posmais 
iszilgai nngar

sueziužejimas

juodu plauku
os

ta pažiūra, kurioj 
noras pa

su nedrasu-

— Tamista iszlikro misliji 
jog asz baisiai 
bėjo ji.

— Narsi?
— Teip, teip... Isz mano pu

ses tai visiszkai negražu pasi
likti teip... su svetimu žmogu
mi.

i

narsi ? prakal-

romasMano pravarde 
atsir<*komendavo jau-

rr

Turmer, 
n i kail is.

— () asz - Berta Geihart.
Bet isz to dar neiszpuola, kad* 
mes galėtumėm teip prietelisz- 
kai sodeli...

Su tais 
juoko ir
I >e t

žodžiais

naujas

pasakė

ana nusi- 
atsitiesti pamėgino, 

garlaivio szuolis 
vėl atgal ant placzios 'Tomaso 
krutinės ja at mete.

— Matai tamista!
szis paskutinis...

— Bet szis padėjimas...
— Visiszkai iszteisintas, po

niui !
— Kaip tai ?
— 'Teip, atsake jis, — yra du 

atsitikimai, kada jauna mergi-
turi tiesa 

ežio kratines i 
jos liemoni apimti.

— ir tai ?... paklausė ji juok
damasi.

— Atsit ikus juriu ligai...
— Ir ant baliaus 

spejo ana.
-- Teip.
— Abiejuose 

svarbiausia
apsisukimas, 

aite.
— 'Tamista teip misliji ?

na.

VOS

cr

ant* jaunikai- 
ilseliesi, o jis —

esant? —

atsitikimuose 
priežastis — gal- 

nutare mer

— 'Tikrai teip. Galva svaigs
ta laike video ir ant juriu vil
nim..

— Kada galva svaigsta, už
tėmyje 'Tomas, — tai gerai tu
rėti keno nors ranka, ant atsi- 
remimo.

Ji su energija sukrutėjo ir 
tuom sykiu staeziai atsisėdo.

— \'ra žmones, kuriems ant 
viso svieto nėra parimtos! ji 
prakalbėjo ir tamsus debesėlis 
apniaukė jos gražu veideli.

— Ar gi tamista vienut-vie
na ?

praneuzisz- 
gnyžtu in savo 
mergaites tos

buvo nusmu
kusi. Ji buvo nusitverus už va- 

o jos- tamsios 
praszyte prasze

duoti nabagei szviežiu oru aj- 
sidvesti.

— Ar negale ežia u

riniu turėklu, 
akvs rodosi

asz ta
mistai padėti ? viežlybai 'Tomas 
užklausė.

— Acziu Apa-

f
Užvėjoj, pagal

pats ant ki-

paklausė jis su jautriiinu.
\Tisiszkai viena. Mano tė

vutis pasimirė, kada asz dar 
visiszkai mažute buvau; mano 
gi motina — metai atgal.

— Ir dabar ?
— Dabar asz buvau Prancū

zijoj iszsimokyti 
kos kalbos, ir 
kraszta mokvti
kalbos ir turiu gera vilti...

Atėjo tarnas ir pasakė, jog 
paduoda valgi ir Berta ant ran
kos 'Tomaso Turmero atsirem
dama, in saliona nusidavė. Dy- 
vinas daiktas, jog isz ranku 
Toniaso pražuvo paprastas 
tvirtumas ir jos vis drebėjo.

I žstojo 
inejo in ] 
nebuvo, ir ėjo pryszal’in paka- 
jingai. l ž tai gi pas 'Tomasa 
Turmer prapuolė jo pakajingu- 
mas ir jis nnolatai mėtėsi ant 
lovos savo kajutoj. Ant galo jis 
užmigo, bet ir miegodamas jis 
jaute nepaprasta daikta: jam 
sunku buvo kvapa atgauti ir 
jis gangreit (luste duso; rodėsi, 
jog kvepianti voalka jo-veida 
pridengė ir jis negalėjo žinoti 
— ar tai tiulis buvo, ar plauku 
posmai.... • • #

Daugybe žmonių lauke ant 
kraszto garlaivio prie jo prisi- 
artinanezio. Teip visu labiau
siai buvo znaimi naszle Tur
mer, juodoipis drapanomis ap
sitaisiusi nuo galvos iki kojų, 
su karoliais isz akmeniniu 
anglių ir su tokioms pat kviet- 
koms ant savo skrybėlės, tvis- 
kaneziais saules spinduliuose.

Tomas ant krantu iszszoko ir 
skubiai prie jos prisiartino. Ji 
pasilenkė ir apkabino ji, o po 
tam jos pažiūra permieravo vi
sa jo augalota paveiksią., Tame

• vakaras. Garlaivis 
pert a kas, kame vėjo

SAULE

1 

I

NUTRAUKĖ FOTOGRAPIJE DIDELIO UŽTEMIMO SAULES.
Kalifornijos 

užtemimo su pa-
Praeita Pauedeli kada buvo užtemimas saules, kuris pilnai buvo 

st iu te, a st ronomai isz viso sviet o fenais suvažiavo ir imt rauke lot ogra piję 
masziiios kaip ant paveikslo parodo.geibo didelius

barzdele, nes kurgi lokiam rus
tam jaunikaieziiii užsiimti bu
vo eziauszkejimu mergaites!

ties
į ingei

ai rekomendavo-

a ugi iu 
S.

asz alsi-

niu augliu.
Berta prie ju nedrąsiai pri

siartino ir pratarė:
— Sudiev, pons Turmer. Dė

kui tomistai už 'Tamstos 
ba del manes!

Jaunikait is
jo ja motinai ir naszle pajudi 
no savo akmeniniu 
kvietkomis ant skrybele

— Dovanokit, jog
tolinsiu ant minulos, idant apie* 
daiktus pasirupint i, pasakė 
'Tomas. — (lai Imt tamista da 
leisi man pasirupint i ir apie 
tamstos daiktus? priduri* ant 
mergaites at si gręždama s.

— .Ins, pons Tiirm<*r, labai 
maloningi, ji prakalbėjo, ir jis 
ant garlaivio pasiskubino.

— Argi tai tamistos niekas 
nesutinka? užklausi* naszle.

ne. Nėr kam
sos mano

pasirupint i,

Ak, 
sut i k t i. 
iszmire...

— Kur gi tamista apsist

Vi
i manės 
gimines

osi .'
— Pas viena senele, kuri aut 

gyvenimo pas save 
moteris, atsake ji.

Poni 'T.
žiurėjo ant
garlaivio lubų stovinezio.

turi savo 
prakalbėjo mer

Turmer
savo

i naivias

inleidzia

atsigręžę i r 
sunaus ant

— Kai|) tamista 
sunn mylėti!
gait e.

Naszle susiraukė.
— leip, žinomas (įniktas, at

sake ji szaltai.
— Ir jis ant to užsipelno: jis 

toks narsus, gražus, geras — 
ar ne teip *

Naszles akvs 
mergaites su

gražus,
C >

ai sz-
1 arėjo

pasamdyti ?

karolius

poni

A)įsistojo
I iera. I ^z lango 
džiugus veidas, ()

nu
Beitos kva- 

pasirode
už jos vėl 

kyszojo keletas veidu moterių
mokintoju ten apsigy\enilsiu.

'Tuom tarpu 
mergaitei isz karietos iszeiti.

esmn

Tomas padėjof tl

— Szirdingai dėkinga 
už tamistos malonumą! 
liepe Berta iii naszle 'Tnrmer...
A r bus.
mist a at lank vii.’

t

Szirdingai

fitlygipirpa? 
už dora.

('Tikras atsitikimas).

atgal syki suKeturi metai 
reikalu važiavau in musu mies
to rotusze (City Hali). Tuo pa- 

atsi- | vziu gatvekariu be manes ir ko-
liu kitu \ ažiavo ir jauna porele 

ar bus man galima ta kuri, matyt, buvo labai susimy- 
I k'.i’is, I

pruszaii, 
kis v:i iknti! alsu ke t a — 
nedelia. Ateikit tiesiog be 
r(‘inoii i jos ],as mus ant piet u.

I )ek u i t amist a i! 1 .aba i no
riai at(*isiu... Isz tikro tamista 
perdaug del manės gera! Iki 
pasimatymui, pons Tnrmer!

Jis ant atsisveikinimo su
spaudė jos ranka ir pajuto, jog 
jo ranka vėl dr(*bejo. Isz tikro 
-- tai tur but kokia liga kelio
nėj ingauta! Ar bent ik* szilti 
ne. Teip lengva ant tu garlai
viu sziltinu sugriebti!...

Turmerii namai buvo tai se
na ant. dvieju lubu trioba. Kon 
toras buvo apaezioj,
na gyveno ant antru lubu.

I amgvas sujudėjimas a peną* 
Berta, kada ji ant rytojau 
lipo ant virszaus 
blizgant i

mm-
Ryt 
ee

o szcimv-

sveezui 
sc ne

raudono medžio

veržusi,

nes sedejo-susiglaude, 
balandėliu, ir vienas 

pasznabždomis ka tai
Veidai ju, ypatingai

kaip du 
kitam 
kalbi; •<>.
mergaites, spindėjo džiaugsmu 

Niekas nei nemanė, 
meilios poros kiltu 
audra.

ir laime, 
isz tokios 
nepaprasta, audra. Vaikinui 
kuždelojus ka tai iu ausi, mer
gina, tartum nuodingos gyva- 
tes ingelta, paszbko, pabalo ir 
sudrėbėjo.

— Niekszt‘1 — suszuko ji ir 
du svk smarkiai kirto vaikinui 
per veidą.

Pamatęs kunduktorius tokia 
;atvekary scena, pribėgo priegatveKary scena, 

judviejų ir už kėlimą truksz- 
m<> vieszojoj vietoj norėjo mer
gaite aresztuoti.

Kaip jis, niekszas, drįsta 
kalbinti 
eziau jo

ris.

V i e n a s d žc n t e 1 m o n a s, 
važiavo tuo paežiu gatvekariu 
ir žiurėjo i n ta scena, pamatęs 
kad kunduktorius tikrai nori 
mergina, aresztuoti, priėjo visu 

kunduk toriui 
pasakė, kad

visa, ta dalyku jis ima ant sa 
jei bus reikalas ir praszo 

paleisti kaip 
mergina, taip ir vaikina. Kun
duktorius sutiko. Paskui tas 
džentalmonas kita vizitini' kor
tele padavė ir 
inkų i ir užsirasze

triju, padavęs 
vizitine kortele

kuris

ves, 
kunduktoriaus

mergina i-pesz- 
jos adresu. 

Su tuo visas ir pasibaigė.
Praeita mota, Rugsėjo 17 d., 

užėjau in dailės galerija pažin
tie vai k sz-reti nauju kuriniu.

cziodamas susitinku ir ta dra- 
kuri ana svk 

veidan savo mvlimam, 
kortinio su ja 

vie-

mergina,

* 4 Bet ji buvo nt* 
l’ždejus ranka ant peties 

nuo

f 1

si a. 
szv i i‘te
panorėjusiam 

szliubo.
na.
vaikszcziojo nuo vieno pa- 
veikslo prie kito su tuo, kuris 
nedave kundiiktoriui ja aresz- 
fimti. Gražus szliubinis žiedas 
liudijo, kad ji yra jo moteris. 
rTas mane nžinteresavo ir lai
kas nuo laiko pažvelgiau in 
juos. Jiedu tai patemijo. Kada 
priejona* prie vieno paveikslo, 
nepažįstamas prabilo:

— Tamsta, tur Imt. pažįsti 
mus, kad taip observuoji?

— Taip, 
mates tamsta ir ta leide.

— Turbūt
davinejo

regis esu kur tai

gal vekary, 
‘ ‘ szliuba 

savo mylimam, — juokdamasis 
atsako m'pažistamas.

Paskui, tiesdamas man
pasakė savo pavarde,

su- 
szno k nežinot i.

szi leido
kaip

1 t

savo

Kalifornijoj

deszine, 
asz taipgi p(*rsistacziau ir 
sede pradėjom
Pasirodė, kad js yra medicinos 
daktaras, turis
penkių tukstaneziu akeru uke- 
Ranza. Jis insimylejo in ta 
mergina, dūlei jos doros ir kaip 
sake, visados norėjo gauti sa
vo gyvenimui draugi* dora Zu
zana (toks buvo tos merginos 
vardas) ir jo noras tikrai isz- 

veidu žiure- 
se-

kat vte,

3 2

i
I
I 
i 
s

f

apsistojo ant 
noru kiaurai ja 

permatyti; bet atlapus ir 
kus mergaites veidas 
toki nekalta ir už szirdies grie
bianti iszsižiurejma, jog rusti 
poni atsileido ir vos užmato
mas szyptelejimas perbėgo per 
jos veidą. Tuom tarpu Tomas 
stigryžo.

— Ai' tamistai karietos ne-
— užklausė jis

Bertos. In kur tamista važiuo- 
ji‘

Ji davė adresu. Naszle tuom 
tarpu slankiojo savo 
ir net i keta t pratarė.

— Gal but... gal but, 
Geihart suteiks mums linksmu
mą važiuoti su mumis? Juk gi 
tai pakelėj.

Tomas nusitlžiuges atsigręžę 
ant savo motinos. 'Toks pasiže- 
minimas isz jos puses buvo 
daiktu visiškai netikėtu. Pati 
naszle Turmer rodėsi sujudin
ta savo maloningumu ir tolinus 
žeide juodais karoliais.

S IIZ- 
ir paspaude 

naiigini varpelio gu- 
zikeli. Didis varpelis praskam
bėjo, (arsi szermenu varpas, ži
las senukas tarnas atidarė du
ris.

Ilidžiame tamsiame
kambaryj, apstatytame 
viszkais isz 
sunkiais mebelais, sėdėjo nasz
le 'Turmer. 'Tiesi, drueziai susi

sėdėjo ji ant kieto
krėslo, visa apsikabinėjusi pa- 
puoszalais isz akmeniniu ang
lių, tarsi koks iszradimas tos 
akmenanglines pramones: pas 
ja ant krutinės ir ant ranku 
buvo akmenangliniai karoliai; 
tokiais pat karoliais buvo pa- 
puosztos jos juodos drapanos, 
o jos guodojama galva gan
greit linko nuo sunkenybes ak- 
menangliniu kvietku, paredan- 
eziu jos juodanaszles nuometą.

Ji pasikėlė ir maloningai pa
ėjo Berta sutikti. Szi paskuti
ne buvo apsitaisius su minksz- 

rausva vilnono szlebe,
standžiai apimanezia jos gražu 
liemenį. Plaukai buvo suimti 
in didi mazga augszcziaus pa
le auszio ir juose buvo užkiszta 
gyva rože, o czielas upelis tam
siu siauezianeziu plauku pos
mu nusileidęs buvo ant virszu- 
tines kaktos dalies.

Tomas tada inejo
niu duru Ir apsistojo, tarsi isz- 
vydes netikėta grožybe.

ma,

apsi vedimui lei- 
Taigi asz jai dabar ir 

kad iszsieme leidi- 
alime tuojau

civili szliuba pa-

m

teisme

mane, kad asz palik- 
siignlove-paleist live, 

— garsiai suszuko mergina.
Tada, i)ah'idi‘S ja kundukto

rius prikibo prie vaikino, ky- 
teisiudamas save, tari':
- Mudu važiuojam iu (’ity

Hali iszimti 
dima.
pasakiau, 

<r
(court’e) ir 
imti.

Tszgirdus tuos žodžius mer
gina paraudonavo, ir, tartum, 
atlygindama už toki “kompli
mentą” vėl kirto vaikinui žan- 
dan sakydama:

— Nieksze, ar-gi nežinai kad 
” arba

duotas kokio nors szarla- 
tano, nezaležninko bambizo yra 
tiek vertas, kiek ir “szliubas” 
patvoryje?! Tik kunigas, turis 
leisima nuo dvasines vyriau- 

gali suteikti teisėta 
arba

civilis “sžliubas 
bas”

i c szliu-

ta

2 s
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Vienam miesteli Oklahomoi,
Sfuboje vienui,

Per Lebors dienoj, 
Bobeles pikniką padare

Pasigeria zobovelia sau sudarė 
O kokia ? Da nesakysiu, 
Del saves da pasiliksiu,

sipilde. Linksmu 
dama in savo moterį, kuri 
dėjo prisiglaudus, 
prie jo, tarė.

t ž jos dora, drąsą asz pa
aukojau jai ne tik save, bet ir 
visa savo turtą.

Taip tai Dievas atlygino pra
stai mergelei už jos dora ir mo- 

apkainavima. 0 
kaip butu gražu, kad kiekvie
na mergaite panasziame atsiti
kime taip pasielgtu.

— K. Vidikauskas.

I v g

save,

rp

toru garbes

Tamistai....
ežioj teip duszna.

Jis apsiauto su ranka jos lie
menį ir vede, tikrinus ja nesze 
iszilgai lubu.
szturvalnia grintole, stovėjo du 
sudedami krėslai. In ežia jis 
atvede ligone ir ja ant vieno isz 
krėslu pasodines,
to atsisėdo, nenustodama jos už
liemeniu priturėti. Ji sėdėjo 
visiszkai apalpus ir galva ant 
jo placzios krutinės nuleidus,

Vejas pagavo viena vualkos 
gala ir mete ji tiesiai jam in 
veidą, podraug su jos plaukais. 
Jis atsidūkso jo ir negalėjo ne 
pajausti galva apsukanezio 
kvepėjimo, kurs ėjo nuo szilku 
audeklo ir negalėjo atskirti, 
kas buvo szilkai, o kas juodi 
plaukai už szilka ne storesnį.

Kanka jaunikaiezio sudrėbė
jo, o szirdis teip urnai pradėjo 
muflzti, tarsi isz krutinės isz-' 
szokti norėjo; ant laimes, krui- 
tipe tvirta buvo. • «

'Tįom. tarpu mergaite atsiga- (laike joa juodos akys iszrode

Buvo paduota karieta Tur- 
meru. Tai buvo didele ir stipri 
karieta su juodais arkliais, ku
riais važnycziojo kuezeris su 
juodu apsiredymu.

— Niekados netikėjau, kad 
mano in sostapyli invažiavimas 
bus teip labai puikus! atlapiai 
sake Berta važiuojant. — Szis 
vežimas yra kuopuikiausias, 
bet man iszrodo,

isz szali-

yo ir galva pakėlus, jam in akis knip du karolėliai isbs akmeni-
■ j 8 (i i j i I JjS -i4' ’ <1 ' 'z b j „

v ra
iszrodo, jog jis per- 

puikus kaip del manes. Asz ne 
esmir prie tokio pripratinta.

Karieta ridėjo, o Berta 
cziauszltejo ir poni Turmer jos 
klausė kaipo vaiko su pusiau- 
tinai pasigailėtinu szypsojimu. 
Topuys' tyloms sėdėjo ir užsi- 
mislijes suko savo szviėsia

i ■ - •

Tuom gi tarpu poni Tnrmer 
padavė mergaitei ranka ir 
Injetelingai prakalbėjo.

Toliaus bus.
.. ' t" ...... .....  -

SZVENCZIAUSIOS

ridėjo,

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS. I

t ■■■ —

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą, Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.\ Puiki knygele. 
Preke su jnŪHiuntiniu tiktai 25c,

*" -- - J 4
w. D. BOCZKAUSKAS-CO.f . I* ’ T ■ < C ' .

sybes, 
szliuba, arba, kitaip sakant, 
Sakramentu moterystes. Ir tu 
savo kvailais plepalais drysti 
mane vieszai inžeidineti!

Pasakius tai mergina dar ir 
troezia karta teszke vaikinui 

Dabar kondukto
rius ne juokais jau norėjo mer
gina aresztuoti. Mat vyras vy
ro puse laiko. Taip sanprotau- 
ja ir daugelis Uiototu, neš, pra- 
szydamos kunigo Utlriikyti 
szventas"1 Miszias, kad vyras- 
girtuoklis paliautu geros, pra
szo laikyit prie Motinos Dievo 

girdi, 
gali vyru puse palaikyti ir Mi- 
szios Szv. už niek nueiti.

Ir asz ir daugelis kitu mano
me, kad dabąiv dvasiajai mer
gaitei tikrai f jau bus blogai.

per ve kilt .

altoriaus, nes Kristus,

MAHANOY CITY, PA.
1 tikrai . 

Vienok tirto Ititalį).

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinių vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persCdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PiliavoJ važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczlausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bite agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplelinkeje.
CUNARD LINE,

25 Broadway* 
New Tort.

F u T . r
re

da pasiliksiu 
• «

Taigi, jeigu Taradaika nieko 
nepadaro,

Tai mane iu ten varo,
O asz kaip kvaile tuo nulupsiu, 

Ir bėdos turiu lyg ausu.
Teisybe, jeigu ne vėluos ne- 

iždaro, 
Tai boba in savo vieta varo, 

'l'eip ir Taradaika, su Baltru
viene darę.

Bet gal daugiau to ne bus, 
Manės teip toli daugiau ne 

suins.
Net in Bingamtona nulapsejau 

Ir k a ten dagirdau?
Nugi pamaeziau nemažai 

szlapnosiu,
Su iszkeltais kuodais net ro

dos lyg debesiu, 
O katra turi kuodą dydesni 

Tai turi protą maželsni.
Visur bambileis valkiojosi,
In visokius paszlemekus szai 

pusi,
O guma teip man m oje, 

Su iszplevintom lupom seilioje.
Tai dydeli unara ingijo, 

rTaip in raperius inlindo, 
Tai cziauposi ir guma žindo. 
O kaip dzūkelei užfilndino, 

Tai jau gana!
Stiklelis po stikleliui, 

Stojosi atvira berneliui.
Ir teip mielas dieneles leidže, 
Dirbt jokio darbelio negeidže, 

Mano, jog visados gerus lai
kus turės,

Kol dzūkeliams nedaes,
O jau ka apie moterėlės, tai 

da nutylėsiu,
Kitu kartu apie jiais padai

nuosiu,
Ba dabar laiko ne turiu, 

In kitur labai man skubu. • • •
Tula mergica in kita stuba 

nucimpino,
Mat suodė munszaine, tai pri

sigerino, 
Kada su vaikiniais gere, 

Atėjo kokis tai vyras ir tares 
“Ko ežia sėdi? ar ne eisi namo.

Ir cze szposus darai kaip 
karezemoj ?

Tuojaus $zoko du vaikinai 
prie jo, 

Ir susirėmė tuo.
Mergica teipgi priszoko, su 

kojoms spardi, 
Ir da-gi.

Pagriebė bluda in galva musze 
Vai kiniui skyle galvoje per- 

rnusze.
Skyle užsiuvo,

Ir nežinau ar prova buvo, 
Tai matote kas do mergica 

Argi tai nepadlina?
• e e

Kur ten Virdžinijoi \teip buvo,

T,.
rp

J

t*

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” "ORBITA”
“OHIO” "ORCA”

Tio laivai yra nauji ir moder- 
► niszki visame. Geriausi del juru 

keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigndos visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, tooteres ir vaikai gauna 
specialę patarnavimn.

BOTAI MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

; M Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

■" į f
*

I

I

f

Viena boba svaiguli gavo, 
Mat pasigėrus szoko raudona 

kazoku, 
Ir padais baime ir juoką.
Ant kart kvaitulį gavo, 

Puolė ant aslos ir sznioksztavo
Kaip negyva gulėjo, 

Pasikelti pati negalėjo, 
Ant galo vyras susimylėjo, 

Ant lovos padėjo, 
Ar žinot szirdeles, už valandos, 
Kaip pradėjo stenet ant lovos! 

Pasidarė negeras kvapas siū
boje,

O cze vis stena ir riaukcainje.
Ir da ka, ant pagalio®, 
Nusirito nuo lovos. r 

Niekas prie jos prieti negalėjo,

į l
Ir teip, kol neiszsipagyriojo 

Visa susmirdus gulėja 
Ir vis stenėjo.jr

'Į,
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
................................................ ...... ................

S<‘f(‘do kasikius 
dės dirbti.

— Parapinis Teisinas likos 
angszcziansia 

ne-

pra-

nusiunstats in «.ug
suda ant nusprendimo.
reikalingas kasztas ir naujas 

d- ' 1 h 
Albertas

>

metu, mirė staiga i

z

ANT PARDAVIMO.Harrison, N. J. - Rugsėjo 2 
diena sekmadieni mėgino pasi-. 
karti lietii\'is, Leonas Jann- 

Xezinia, kokis vabalas 
jam buvo inlindes in galva; ta ■ 
czians spėjama, kad buvo per
daug

h’n r
Matykite szitus 
priesz pirkimą

Namas, 6 ruimai, visos viga- 
dos, dar tunzczias, galima tuoj 
insikraustyti, II N. West St., 
Shenandoah, Pa.

Namas, 6 ruimai, 237 Broad 
Mountain St., Frackville, Pa.

' Farma, 70. akieriu 
Schuylkill Haven, 
Manheim Township.

Barnas, 7

I neonas
S t a n i s I o \ • a s Subadžius, 

37> metu, mire .hd’l’erson ligon- 
bnteje Fi ladel li joi Xedelios 
diena.
dvieju draiigyseziii, paliko vie
na broli ezioiiais. Kūnas likos 
atvežtas pas Stanislova Beiži, 
424 W. Lloyd nli. Laidotuos at
sibuvo Ketverge ryta su baž
nytinėms Pamaldoms szv. Jur- 
gio bažnyczioje.

Seredoje priesz piet knn. 
Leonas Va ieiekanekas isz (‘le 
velando, Ohio, siiriszo mazgu 

p. Joną Szvabona 
apt iekoriu pana 
mausk i ut e.

. ežioje.
vietiniu s\‘et ei i n bn\»> puikus 
pulkelis, kurie likos svetingai 
pa\ ieszinl i per poiistva Gu

svod I >a

Pi ladel l’i joi
Velionis prigulėjo prie

mot er\ st es
Anele Gu

szv. Jurgio
L/k v iest u isz kitur ir 

bli\(>

baž.nv

SZO1I IK.

i r
iii skiepu buvo 

Ant jo negiliu-

sziiiideges prilrankos, 
po lain nuėjės 
jau pasikoręs.
kio, jog niot(’i‘is tuojaus ji už
tiko ir rado dar

bekvėpuojant i.
o

ir po tani atsigyvojo. To pa- 
sziandieii Leonas turi 

dar I ik me|\ na rumba ant kak- ] 
b’. ‘ J

Januszoiiis isz amato yra X. , 
1 >. and ('o. peezknrvs. 1

. I '• l

ir ra d 
men ka i 
jaus bnv

sek me

g v va, nors 
J’uo- 

paleistas nuo virves 
at si gyvojo. m

(I i r< leje>
I

I

Keeley Peczius 
Estate Heatrolas 
Maytag Skalbyiies 
Coflield Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu

70. art i 
Pa., North

ruimai,

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Dt BALS AKUOTO JAS

Laidojo kuiiUB Numirėliu patai N*u- 
JauBla mada. Pigi preke. Teipgl pel
itą to automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklu*, dldel- - 4 
lu* Ir mažius už plalauala preke, todėl 
(eitu pirksit* POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz faliu jumis 
pigiau terlaūs parduoti neru kiti.
901 E. Pine BU Mahanoy City, Fa.

Allentown Fair
Septemberio 17 iki 22

$2.40
MAHANOY CITY

Per “Didele DienaM
Ketverge 20 Septemberio

vidurije 
miesto, 314 Carbon SI. Miners- 
vilie, Pa.

Dubeltavas namas/ po 6 rni- 
mijs, didelis kiemas, 412 ir 414 
L vile St., Minersville, Pa.

didelis 
du gyvenimai

> ge
roj biznaviszkoj vietoj, 447 ir 
449 Sunliurv St., 
Pa.

Farina, 11
namus.

Dubeltf»v«« 
tlkieti** isz

I

Bizniavas namas, 
szloro ruimas, <’ 
po 10 ruimu, visos vigados,

ATSIUSK TIK $1.60 
0 gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
czlii naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima 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

Speciali nzkrt» Treinai iazeis isz 

Mahanoy City 6:15 valanda ryto. 

Grįžtant apleis Allentown G:45 

vakare. Apie daugiam pnniklaus- 

kite ant Lehigh Valley ntaciju.

nu pamokinimuH. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

Geriausia stambi trajanka GOc 
Puplalszkai 

Truk-

M inersville,
Į
iSkaitykite “Saule

C1 <• •>

n
nkicrin, 

d i d (11 i s
Kvcb.s Sl.'dioii, KiiujJowji apie-1 
linkyje.

Namas aid School SI., M i nėr
Pa. 2

naujas 
art i iį >er 

pas kuriuos
Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kanliczkos $1.25. Garsas Dienos Sudo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Malda Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloido $1.50, 

tuilszkams 
popietos 20 gatunkn. tuzinas už G5c. 

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

sodas,progos atlanko sn 
Matilda

Traskauckas, 
iszkeliavo in State College aut 
mokslo.

— Petras Andrejauekas, 46 
Panedelio

n’ta name 324 W. Market nli- 
ezios. Velinois gymo Lietuvo
je. Paliko paezia Margarieta, 
dvi dukteres Ona ir Veronika 
ir penkis suims Andriu, Petra, 
Vinca, .Juozą ir Edwarda.

— Pana Marijona ('žiliškiu- 
te isz Hermine, Pa. lankosi pas 
gymines miešti’ ir aplinkinėje 
ir pri(‘ tos

draugi’ pana 
Bndgininte redakcije.

f Del daugelio Mahauoje- 
ezin pažystamas Juozas Miku
lis, 6S metu amžiaus, kuris ap
leido miestą 21 metai adgal 
mirė Brooklyne Panedelije, pa
likdamas dydeliam miliudimia 
motpria Boži*, smiu Juozą, duk
teres Agota A mbrazien ia, 
Aleksandra, 
driite ir Florent i na. 
prigulėjo pri( 
draugystes
4 metus ant paraližaus. Laido
tuves atsibuvo Ketvergo ryta 
su bažnytinėms
Brookyne. ^’ra tai žentas Vai- 
t imait ienos

— I\un. Ozesna iszvažiavo 
in Pittsburga pasirūpinti mi- 
niszkas iii mokslainia kuria ne- 
užilgio ketina atidaryt, 
pargryžo namon

•f Stanislovas 
ežius, oil \\’. (’(‘litre nli. mirė 

ligonbuteje sirg-
vežio. Velionis gy-

savo

Agota

Irute ir

21

Viktorije, (iri) 
Velionis

mauck ils
t ).a I si I >11 v

POLITIKOS SUSI
RINKIMAS.

I ‘iruuis
Klubas i'

s dideli susirinkima 
ateinanezin

I Jei u viii < 'it iželis
z Mahanoy < ii v, la i • •

k i kasi i nk 
rinkimu, ir koznas 

l>alsn<»D»jas privalo atsilankyti 
ant t<>
bildu dasižinos

susirinkimo n(>s tokiu 
daug svarbiu

'/.v. Ludviko dalyku apie rinkimus. Susirin
Mabanojui, sl>'go, | kimas atsibus Fanedelo vaka

ĮKini.'lhlnlHS

J įsai
serodo j.

1 )a vida vi-

Kiladrlfi joi 
damas ant 
mo Lietuvoje 55 metus adgal,

Amerika jaunu 
vyru, iszgyvendatnas miešti’ 
konia 30 metu, paliko du sūnūs 
Juozą ir Nraneiszkn, d u k t eres 

ir Veronika
Sinkevicziene ir 
nia mieste. Graborins Traskan- 
ekas užsiėmė laidotuvėms.

— Jeigu kada kvarbuosite 
ar popieruosite

pribūdamas iii
iszgy vcndamas

Helena namie.
I\ limaszait ie-

šuo narna tai 
kreipkitės pas Kroliu ir Klotu, 
434 W. Spruce St. Jie a t sakau- 
ežiai atlieka ta darba už nepi’r- 
hrangia preke.

TEMYKITE'

Isz priežasties štoko van
dens, nevale'~naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porczius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta

leading1

$4.00 
in NEW YORKA

ARBA

$5.00 
Up-the-Hudson 

Nedelioj 16 Septemberio

Dubelt*va« 
Tikleta*

Ryte
1 :0()

..12 :59
. . . 1 :20

. . 1:51

Speciali* trelnas Suimtos naktį.

Isz
Shamokin .... 
M t. Carmel . . . 
Mt. Carmel Jct 
Ashland.........
Girardville.............................. 1:58
Shenandoah . ...........................1:30
Mahanoy City.......................... 2:19
Tamaqua ................................ 2:16
New York (Liberty st) pribus 8:20 
New York (W. 23rd st.) . . 8:40

Pasažieriai del Up-the-Hudson 
ims laiva iszeinant isz Jersey Cįty 
8:20 ryte. Pirkite tikietus priesz 
laika nes tik tiek bus parduota 
kiek gali ant laivo tilpti. Apie 

_____ _______ -—A -f f

ra L Septemberio, mokslą i ne- 
(76je. I Ta> n lex 7 val. vakare.

ANT PARDAVIMO.

Parma 40 akieriu su 
keis vaisingais medžais. 
lis namas, g___
gerai apdirbta, 
ant vietos.

M. H.

viso- 
Dido- 

geras vanduo. Žeme
Pasižinokite

rp

t.76)

riianiarus,
R. i. Box 7::
Tamaqua, Pa.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna Vtarnlnkn 
30 E. Centre St. ant antro florų.

Ofiso valandos: D ryte Iki 1) vakare.
R0I»A SUETIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
rhiladoUphla Specialistas

Lžslsenejuniu tr Uhroniszku Llgu
Eikite ten kur esate tikri kad gau

sit© tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kurt* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 

. gvarantuotas.
Jaigu esate silpni, nervlszkl ar 11- 

guotl, nedarykite tos klaidos ką kiti 
atejklto pas mane ir pas

laptingai pasikalbėsimo. įraukti yr*
esą padare,

papuczkoB,

pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptraukta* lie

žuvis, užkimimu* Ir Kuukumas po val
giui, gazal, *vaigull*, silpnumą* *zlr» 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberlmal,
dedervines ir kitos odos Ilgo* greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

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

Rumatizma* visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuott lr trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, iszbllszktisis ir 
tszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
tuose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu k a ta ra. astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikit* gausite rodą dykai. Po tam

atminties,

kau-

tazalszklnslu kokis skirtumą*, geres
nis Ir daug pagelbantl* yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvaalszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tenals yra po 
NM AA TlDnAFt Crp

Lietuviai Schuylkill Pavieto
Balsuokite už

Daktara J. C. Biddle
Ant County Treasurer 

llepiiblikoniszko Tikieto.

Per 40 metu buvusis virinusias daktaras 
Hospital, Ashland, Pa.Miner’s

Praszo .j ūso halso ir intekmes.

Balsuokite už

svi llo,

K roipkites

arba pas

pas:
\Vm Paulauska, 

Minersville, Pa.
Jos. Abraezinska, 

Shenandoah, Pa.

Seniauses isztyrimas.

I

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of the Hlack Diamond

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

Virsz 12 milijonai dekavoniu 
dantn g(‘li- 

kornu

Minksztu abdaru $1.25.

Aukso 
senove*

JONAS M. CISARIKAS 
Fire laiiuranc* A tea t

,‘X

'ril?

o

A

4^

Ant sulaikvrno 
mo kaipo ir komu ant kojų 
tiktai po 10 rentų. Jeigu jums 
nepagialbet u tai pinigus sugra- 
žysim. Teipgi prisiunsim inl'or- 
maeije kaip 
plauku slenkimo, pleiskanų ir 
plikimo. J'uksttinezei dekavo- 
ja už dyka rodą. Kaszykil tuo
jaus:
JMBCO Oriental Specialists,

236 Broadway, Box 9 W.
Brooklyn, X. Y.

apsisaugot nuo

JOS. PENKUNAS
CLAIR, PA.ISZ ST.

Wm. C. James
j Lietuviai
I
I

Kandidatas ant
DIRECTOR OF THE POOR
REI’UBl.lKONLSZKO

. Isz Mahanoy City, Pa.
ANT

County Conunissioner I

i. (.

OIwt*'
O
Bi

l

TIKIETO.

Schuylkill Pavieto bal
suokite uz. savo Tautieti

Praszo j ir o balso ir intekmes.

už geradejiste.
Apdraudžlu (Inezurlniu) Namus, 

Tavoms, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijos*
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Prisiuntė už siidrut inima 
plauku ir kad nežili n ir nuplik
tu plaukai, kurie tik naudojo 
Brundzos X(‘ktar. Del visu bus 
dykai prisiunstas būdas gydy
mo ant persitikrinimo per 
paczta.
naudot isz tos progos, raszyda 
mi pas:

Dr. Brundza Co., Broadway,
1 SoutIi Hih Str., Brooklyn, X. Y.

U Z
2815 W. Mahanuy Avė, Mahanoy City] 

.nil rtntnrtnrr.it, 11.,.. ........m

porsitikrinimo 
Pik dabar galite pasi-

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

■ kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

žiūra Valstijos, toip kad

Didele

Esiu po pi 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūt i.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
Tos nešvarios baltosloni kombinacija.Btk I UUI liuiu ui iimuju. nehVHmm DaliosSI itį/lm pk^knnų lupynos sunaikina gražiausius

r,

ftlf
kiekveno plaukus.

Parūpinu Pasz- 
in Lietuva, 

greitai ir

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytartis kainoms,
portus keliaujantiems 
Viskas daromu teisingai, 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
’ G

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liūties.
Kaina G5 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD, RICHTER & CO.

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

Detavf**ka« Grakoria*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliu* p*gal 

aauJaUMla mada ir mokala. 
Turi pagelbtaluk* moter*.

Prieinamos *rek»a, 
» I ■■■■* 

ii* W*«t SartJce Btr**t 
MAHANOY CITY, FA.

■ell Telephone* No. 149.

V isada būnate užganėdinti ir gaunate 
k geriausi tavora už pigiausias prekes 

kada perkate Levit’o sztore.
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Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos
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Ant County Treasurer , 
Balsuokite už

Dr. Geo. S. Hensyl
Isz Mahanoy City. Republikonu Partijos.

*> ’k

8

s Mekam* aatrs. procentą ant auditu 
r pinigu. ProcenU prldedam prl* jus 

pbdxu x Banalu Ir 1 Liepos, >• pai
sant ar ataaasat parodyt knygų t* 
ar *«. Mae porins kad ir jus turA* 
t urna t reikalą su musu banka, pa
galiant ar mažas ar dideli*.

Bankas adaras nu* 9 ryt* Iki 1

CAPITAL STOCK
Burplaa Ir Profits |(I«,S4C.H

Vi

I

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

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartnmet 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 geriausia investyt 

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

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
' ........................v_|_. ' '

DIREKTORIAI!
D. F. GUINAN, Sek. Kasteriu*

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZlA, P C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, j A. DANISZEVICZIAį M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, Prez.

/

'popiet Subatoml* 9 ryto iki II vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*.
Jos. E. FERGUSON. Kaslerluą.

w. TRASKAUŠKA&’
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

►fl

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

I

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 

Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliau*.

patarnauti.

rtntnrtnrr.it

