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Kvailas ir brangus užmanimas.
Shamokin, Pa. — Tūlas Lie

tuvis kurio pravarde angliszki 
laikraszczei nepaduoda, turėjot 
serganti szuni, nuo kurio geide' 
atsikratyti. Nuėjo ant artimo' 
kalno, vesdamasis paskui save 
szuni, kuriam pririszo szmota! 
dinamito ant kaklo uždege ir 
nubėgo, manydamas, jog tai 
bus geriauses būdas padarinio 
szuniui gala. Bet kvailas žmo
gelis szunies nepririszo prie 
medžio kuris dūme su dinami
tu namo pasislėpdamas už pe- 
cziaus. Ūmam laike kilo eks- 
plozije, kuri ne tik isznesze in 
padanges szuni bet ir visa kuk- 
nia. Ant gilukio tame laike nie
ko nesirado namie. Szunu mir
tis buvo brangesne 
brangio* laidotuves.

ne kaip

Pažintis, szliubas ir persisky
rimas in viena valanda.

San Francisco, Calif. — Ona 
Brockman, pasakė sodžiui 
Graham, buk susipažino su i’o- 
vylu Brockman, su kuriuom 
eme szliuba ir persiskyrė su 
juom in laika vienos valandos. 
Pasakė jiji, jog gulėdama save 
kambarije hotelije, 
pabarszkino in 

“kas ten

pasakė

kas t<>ki> 
duris ir už

klauso: “kas ten !’’ 
Asz, mano milema.

i

“Asz, mano milema.” Ati
dariau duris ir paregėjau sto
vinti durysia jauna vyra kuri 
atsiliepė in mano: 
už mane”
siau kaip flsai vadinasi, jisai 
man atsake ir paprnsze ejti in 
suda, kur iszeme laisnus o 
sudže mus suriszo mazgu mo
terystes. Kada iszejome, užti
kome ejnant kokia tai dideliu 
paroda, susilaikėm, ir terp dl- 
delios mvnios
vyras dingo. Kada apie jiji 
pradėjau klausinėt, kas toki& 
man apreiszke, buk mano vy
ras iszvažiavo in 
tojo laiko daugiau 
savo vyro.”

Sudže davė moteriai per
si ak v r ima. e

“Ar tekėsi
Asz jojo užklau

žmonių mano

rvtus. Nuo 
nemaczlau

Iii.

K

Neduokite degtuku nakties 
laiku nepažindamiems.

Chicago. — Viktoras Juo- 
cius, 725 W. 19 gat., pereita 
sekmadieni, rugsėjo 3 diena, 
1F valanda nakties, kampe 17 
gat. ir Halsted pastebėjo ketu
ris vyrus automobiliuj. 
grižo namo palidejes savo bro
li. Jam einant pro szali vyru
kai ji užkalbino ir paprasze jo 
dektuku. Jis priėjės prie ju Ir 
padavęs jiems dektuku. Tuo 
tarpu jie pasigavo ji ir insl- 
trauke savo automobiliui). Jie 
pasileido važiuoti visu greitu
mu. Ir nežinia ka jie butu su 
juo padare, jei traukinys ne
būtu užvažiavęs jiems ant ke
lio bevažiuojant isz miesto.

Kokiais tikslais tie keturi 
vyrukai buvo pasigavę betu
ri, nežinia, bet spėjama, kad 
npipleszimo.

Taigi patartina visiems ap
sisaugoti ir nakties laiku ne- 
pažinstamiems degtuku neduo
ti ir su jais visai nekalbėti ir 
neužsiimti.

Nužudė uoszvie, paezia Ir 
pati save.

Anderson, S. C. — Waite ris 
Allen, kuris apsivedė tik du 
menesiai adgal, ana diena nu
žudė savo uoszvia ir paezia 
kada visi trys sėdėjo prie sta
lo, po tam paleido kulka sau 

, in galva. Priežastis žudinsios 
buvo ta, jog uoszve vaide visa 
narna ir nuolatos klegėjo ant 
žentelio. Alienas negalėdamas 
uoszveles liežuvio nukensti, 
no

gat.,

Jis
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DU-KART NEDELIN1S LATKRASZT1S “SAtJLE” 
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AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant puot* meto $1.50

Ii EUROPOJE: Ant viso meto $4.00,
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300 žuvininku nuskendo.
Honolulu, T. H. — Trys 

szinitai japontszku 
nuskendo su laivais pakrasz-
eziuosia Clirislnina, arti Kuil
io salų, prie Kainczatkos, kada 
septyni laivelei nuskendo lai
ke dideles viešnios.

Atrado, stebuklinga szulini.
London. '— 

vanduo” kuris 
drūti atgavimo jaunystes

'.Wi-

■»:

B?:s .•

&

l>F

suvažiavimas ugnagbsiu isz vi
su daliu svieto idant pamatyti kaip musu amerikoniszki ug- 
nagesiai dirba laike ugnies ir iszbandyti ugnines maszinas. 

gesinanti ugni 
ugnagesiu Po-

ugnies
Czionais parodo ugnagesius 
o kampelije perstat 
vyla \ aginot kuris pribuvo isz Paryžiaus.

O

ir iszbandyti ugnines 
su czirksztinems

j>a ve i k si a pu 1 ka u n i n k a

Pasiutiszkas darbas inirszu- 
sio tėvo.

Trvs 
likos užmusztos o tiĄs
tos isz priežasties pa.siutimo in

York, S. C. — ypatos 
šužeis-

Rabinas iszlaimejo kiaule pa 
dovanojo kataliku kunigui 

Petnyczioje.
Oklahoma City,

Juokingas atsitikimas
Okla. —

užėjo
koki inpuole William C. Paris, czionais ant pikniko kuri laike
audėjas, gyvenantis 
czionais.

Faris inpuole
isz priežasties

artimoje

in paszeluma 
tankiu barniu 

savo vaiku su kaimyno vaikais 
Tayloro. Pagriebęs karabinu 
nuszove Claiida 21 metu, Lola 
16 metu ir*
tris kitus vaikus

Ncwtona 13 m. o 
Tavlero su- 

žeido. Insiutusi Farisa palicije 
uždare kalėjime.

Szis anglekasis žino kaip 
kasti angli.

Brookville, Pa. - 
Lauker, anglekasis 
mervilles, pasirodo 
geriausiu anglekasiu 
neje PennsyIvanijoi, 
ta subata aplaike czeki ant 247 
doleriu už vienuoliko dienu 
darbo kasvklosia Oak Vallev * • 
Co. Anglekasis aplaike po do
leri už tona padarytu augliu.

Leslie

Rotarian kliubas. Terp kitu 
pasilinksminimu kliubas leido 
ant loterijos 150 svaru sunku
mo kiaule ir kaip ant tu paty- 
cziu iszlaimejo jaja žydu rabi
nas Juozas Blatt. Ar tai ant 
paszandinimo ar isz geros szir- 
dieš, rabinas padovanojo kiau
le kataliku kunigui A. F. Man- 
not, prabaszcziui Szv. P. Ma
rijos parapijos.

Buvo tai Petnycze, bet kiau
le buvo gyva, todėl kun. Man- 
not paskerdė kiaule Subatoje

Terp

“Stebuklinga* 
suviję talpina 

“drūti atgavimo jaunystes’’ 
likos atrastas szulinije kaime
li jo Essex. Isz visu szaliu žmo
nis pradėjo suvažinėt prie to 
szulinio iszgerti tojo stebėti
no vandens.

Viena diena
jo szulinio George Murrell isz- 
gere vandens ir pasijuto 20 
metu jaunesniu, davė ir savo 
kaimynui iszgerti tojo vandens 
su ta paežiu pasekmių. Gandas 
apie taji vandeni pasklydo žai- 
biniu greitumu po kitas aplin
kines ir ligonei pradėjo suva
žinėt isz visu szaliu.

Locni įlinkas tojo 
neparduoda, nes sako, 
Dievo dovana 
privalo pasinaudot, 
tvirtina buk 
isz labai sudrutinaneziu mine
ralu kokio lyg sziam 
yra girdėja.

Popiežius kalba žydiszkal.
Rvmas. — Nesenei laukes: 

pas Popieži Joshua Goldber-
• w r w < i 1 • -

įocnininkas to-

vandens ir

vandens 
jog ta;

isz kurios vist 
Daktarai

vanduo susideda

laikui ne

APSISAUGOKITES KREPSZINIO VAGIES.
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Boston, Mass. — Pereita ne
dėlios vakara tapo sunkiai su- 

Mockus, sanda- 
Sandarie- 
“ masini- 

iszreikszti 
i statymu, 

grižo namo

| žeistas Stasys
' Geeziai veikėjas.
ežiai ta va k a ra turėjo 

protestui 
regi st racijos 

masmitingo

riecziai

į tinga”
I priesz

“masmitingo’’
ir iszsisukant isz W. Broad- 

,wav vada Mockų automobilius 
inesz-i | suvažinėjo. Sužeistasis

J į tas in netoli esanti daktaro ofi- 97 ti .. . . •sa. Buvo paszauktas ir Dr. Ja- 
Buvo teirautasi
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|J k ima viržius.
y vietos ligonbueziuose. Kiti dak 

i pripažįsta, L„2 . _L1.11 
mas didelis, bet Dr. Jakimavi- 

{ežius pareiszke daugiau vilties 
| §;d<‘l sužeistojo.
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pripažista kad sužeidi-
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f J : mia isz pirm(‘sniu
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K 1J* praneszimo

Pittsburgh, Pa. —i A ivvoum^o, j-a. — Broliai 
I Lietuviai, kaip jau e&it pate- ii I . . • • v -%. •
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Naujas būdas vagystos yra pavogimas kelevio krepszio 
’(sutkeiso.) Vagis pamatęs stovinti krepszi atejna su savo, 
kuris yra vidurije tuszczes, uždeda ant stovinezio o nagai vi
dinėje sulaiko pavogta krepszi. Lociiininkas atejna, 
savo krepszio, o vagis pasiima savo kuriame randasi pavog
tas, ir e j na sau kanuomalszinv.se toliau. Paveikslas parodo 
kaip tasai “triksas” buna padarytas.

Paveikslas

jeszko

triksas ? !

Isz Lietuvos

mus Rengi- 
M an i festacijos Komitetu 

Ihttsburgo ir ap
ylinkes Lietuviai rengia didele 
Manifestacijos paroda Rug. 24, 
1922 del iszseiskinre -padėkos 
Su v. \ ai. už pripažinimą mus 

Lietuvos, 
vra labai 

netik mus 
sesutėms anoi pus

mo
1
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Placziame . kambaryje prie 
baltu sienų žiba gražiai kelios 
žibalines lempos. Niekas nepri
mena ežia didžiųjų miestu su
sirinkimu. Nėra ežia nei aki 
vorianeziuju turi*<b nei puksz- 
tuju luomu pusnuogiu moterų, 
norineziuju Olimpo deives pa- 

visos moteriszkosios,
senosios lygi jaunosios, 

apsm ilkusios padoziais drabu- 
, tarytum, 
tarp nitu 
senai už-

brangios
pripažinimas 

dideles reikszrnes 
broliam ir 
Atlantiko bet ir mum, gyvenau
tiems Amerike.

Lietuvoj Suv. Vai. pripažini
mą visi piliecziai sutiko su 
didžiausiu ūpo pakilimu, Ta 
diena, Kaune publika entuz- 
iazmingoms, ovacijoms, pra- 

sveikino Amerikos 
atstovu ‘tik
jis pasirodo, visur ant jo berbs 
gėlės.

Isz szio is 
imt paveyzda ir 
rengtis prie apvaikszcziojimo 
ir padekavojimo Suv. Vai. Tai
gi, gerbimie, meldžiam visu 
iszvien rengtis kuo . iszkilmin- 
giause ir kuo skaitlingiause 
prie

Telsziai. — Liepos 23 d. baz- 
nyezios pa maldų metu užside
gė Kalnėnu kaime troba. Na
mie tebuvo viena to kiemo nuo
mininko žmona Jonusziene. 
Subege zones, jos nematydami, 
suprato, kad ji turi būti ugny
je. Ir isztikro, prigesinus ugni, 
rado lavonu ir i^ztrauke. Mo- 
teirszke pasirodė perkirstu ka
klu. Vadinasi, pleszikai kanki
no, 
pinigu ir užmusze 
mus (Elta).

♦

iii

kalboms,žmona —u
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ikgus isz Now Yotko, kuris kal
bėjosi su popiežių per dvide- 
szimts miliutu žydiszkoi kal
boj. Sugryžias Goldbergas isz 
Rymo apsakė apie tai najor- 
kiniain žvdelems kurie dabar 
sako buk Goldbergas yra di
delis “reb robinz 
dideli 
ga 1 va 
ežios.
Jeszko'fl “slaptybe jaunystes“ 

Tibete.
London. — Czionais snsitve- 

keliolikos 
kurie ejs in nž-

siekti: 
nuo

mes turėtum pa- 
visi bendrai

rengtis prie
žiais. Jaunuju dalis 
dainų iszdainuota, 
ir lelijų iszaukleta, 
mirsztais tautos rubais džiu
gina akis. Tik žvilgterėjus in 
vyru eiles, matai kai-ka nau
ja: studentu auksines sagos ir 
mėlynosios apikakles primena 
ne tautos žmones, bet papras
tus... pasaulio valdinikus.

Tecziaus žinant, kad tie stu
dentai yra musu kaulu kaulas, 
musu kraujo kraujas, kad tai 
yra musu tautos viltis, jaunuo
menes žiedas, ateities karžy
giai... — mintys vėl nusirami
na ir ima džiaugtis szi rd i s.

Kertėjo
rėžia snausdami 
zurus, valeius ir polkas.

Tarpduryje sustojęs tarnu ir 
sodiccziu būrys džiaugiasi žiū
rėdami in szokanezius ponus. 
.Jaunuomene sukasi vikriai; 
mergaieziu veidai kaista, akys 
blizga. Vaikinai vis smarki aus 
ir smarkiaus 
grindų lentas.

Perstogėmis, tarp
---- - - ------------- -----

iszgavo (kaip pasirodė) 
padege nair padare

’ ’ su
! J

szalemalajchem
bažnv-V

i ir turėjo szvieži<>s kiaulienos 
__________  Ant piet užpra- 
szc rabina Blatt, bet tasai atsi
sakė dalybauti besiedoje.

isz Sum- ail^ Nedėlios.
vienu isz 

viduri
nes

. , O«AV UHIJUUUU MVOH.V4VJV.

praej-1
Nelaimes prasidėjo su atsida

rymu kasyklų.
Wilkes-Barre, Pa. — Julius 

Czarneckis isz Sugar Notch li
kos užmusztas per nupuolimą

Lietuvys užmusztas kasikloje. anglic8 pirma dieila pradeda.
Springfield, 

lietuvis, Petras Danis, vakar, 
11 vai. nakties, 
tas Madison kasykloje No. (i lauckas, ir kone po 

Velionis buvo 
visai jaunas, vos 
m. amžiaus. Paliko nuliūdime 
szioj szftly tris brolius ir tris

ties Divernon.

III. — Jaunas nias dirbti.
Pittstone likos sužeisti Mar- 

likos užmusz-j tinas Uszczek ir Kranas Saka- 
visas Lu- 

zerncs ne buvo tos dienos kad 
nesužeistusu lauk (‘s !2<s neužmusztu arba

na s Czekas, 
anglekasis 
per g

seseris. — J. F. Danis. J
Brolis užmusztas o kitas su 

žeistas ant susirinkimo.
Burgettstown, Pa. — Szima- 

38 metu senumo 
likos perszautas

aiva mirdamas tuojaus, o 
jojo brolis Mikola likos su
žeistas in koja, laike angleka- 
siu susirinkimo Dinsmore, ant 
kurio kilo sumiszimas ir prasi
dėjo szaudymas’. Palicije jesz
ko žudiii tojaus.
Tėvas nužudė 2 dukteres, in- 

dejo lavonus in maiszus ir 
inmete in upe.

Kansas City, Mo. — Anta
nas Dinella, italas, prisipažino 
policijai buk tai jisai nužudė 
dvi merginas kuriu lavonus 
surasta Missouri upeje praejta 
sanvaite. Buvo tai jojo locnos 
dukters 11 ir 13metu amžiaus. 
Tėvas prisipažino, buk nubo
do jam maityt mergaites, to
dėl jaises nužudę su plakįpku, 
perskeldamas abiems pakau- 
szins, po tam indejo in mai
szus ir inmete iii upe. Gimines 
duži no ja apie
nu, pradėjo tyrinėti, 
pumate lavonus lavonyczioje, 

ir apie tai

koki anglekasi.
Skulkino paviete da negir

dėt apie nelaimes, nes kasyk
los yra geresniam padėjimo ne 
kaip Luzerncse.

Aresztavoti už žudinsta papil
dyta trys metai adgal.

Virginia, Minn. — Lavonas 
žmogaus, kuris pergulėjo per 
visa žiema ’artimoje girrioje, 
po tam gulėjo lavonyczioje per 
du metus, likos parodytas sū
dė laike teismo, kada arsibuv:- 
nejo prova apie jojo nužudini- 
ma.

Szimas Stefanoviczius, 
feris isz Virginijos dingo

I

szo- 
3 ko

vo 1919 mote, po tam surasta 
jojo kuna in tris menesius vė
liaus ant faunos Jono Carva- 
lo, Stopas Czuka, liko Sacro ir 
da kitas vyras likos aresztavo
ti už žudinsta. Czuka buvo ber
nu ant farmos ant kurios su
rasta Stefanoviczio lavonas.

KUR BUNA.

Afano brolis Mikas Vencku
mis, 8 metai atgal gyveno New’ 
York dabar nežino kur.

šu radima lavo- 
o kada

pažji^o mergaites 
nm HACir/n tAnlini ini

J eigų 
kas žino apie ji ar įniręs ar gy
vas, meldžiu praneszl.

Mrs. Eva Chinsky, 
’ »Box 48

/A '74 V n.

< < 
katalikiszkos

re ekspedicije isz 
mokytu vyru, 
drausta miestą Lhassa, Tibetą, 
kuris kaip mokyti sako, stovi 
ant virszunes svieto. Tuju mo- 
kvtu vvru tikslas vra nusiduo- • • • *

Ukmerge. — Paskutiniuoju 
laiku G ei vonių rajone labai 
dažnai atsitikdavo nužudymu 

sužeidimu kareiviu, val- 
vogimu, telefono

nutraukimu ir tt.
dare lenku szauliai. 
darbu organizatorių, Golovina 
Vlada ir Pszetulski Kosta At- 
sruvkos d v.

bei 
džios arkliu 
vielos Tai

Du tokiu

Gelvoniu valsez.
ti in Lhassa ir ižgaut nuo bu-tinllhU kareiviai sugavo. Jie yia
diszku dvasiszkuju slaptybe 
kaip amžinai būti jaunu, uos 
sakoma, jog tiejei dvasiszkie- 
je žino taja slaptybe, nes ne- 
kurie turi arti po 150 metu ir 
visi iszrodo jauni vyrai

Teipgi manoma, buk dva- 
siszkieje turi savo kliosztoriuo- 
sia daug senoviszku rasztu ir 
knygų kurios buvo paraszytos 
tukstanezei metu adgal, pa
kol da svietas 
kas tai yra rasztas. Tuosla 
rasztuosia badai vra suraszvta •/ v
apie dideli tvana, Nojų ir jojo 
szoimyna. Miesto Lhassoje lyg 
sziolei da baltas žmogus nein- 
ženge, nes visus baltus kelei
vius nužudina pakol gaunasi 
in taja aplinkinia.

gelvoniszkiai.
prie lenku karines

(Zwiijzek bezpioezenswa
kra-ju) (Elta).

\bu priklauso 
organizaei-

manoma,

visai nežinojo 
rasztas.

likosSpringfield, Illinojui, 
nubaustas žmogus in kalėjimą 
už tai, jog būdamas priimtu
laike straiko kaipo pąlicijau
tas, ne norėjo iszvaįkyt strai- 
kuojencziu darbininku kurie 
susirinkdavo ant ulycziu.

Matyt žmogiszka jauslu at
siliepė jojo kūno ir dabar turi 
už tai atkentet kalėjimo. Ko
de! tokia žiogus paima ant 
saves dinstliį įivie, kurio reika
lingas ytu žveriszkas būdas ir

. J. ft 11 * A . . . A . — j.

dinstii, įjriė( kurio veika-

0mhližėi žiūrėti ant tekanczio
i *£}•-> l'a/i CL „ i'kr^'^

jos

Vilnius. — Apskriczio teis
mas nagrinėjo komunistu P.

A. Rutkausko 
byla. Juodu kaltina už iszdavi- 
ma lenku kareiviu bolszeviku 
czrezviczaikai Zalesies dvare 
1922 m. Szestiliskis buvo “kom

;, Rutkaus- 
Teismas pa

skyrė pirmam penkerius, an
tram ketverius sunkiojo kalė
jimo metus.

Radinys. Rugpiuezio 19 d. 
žvalgybos skyrius iszkase Viliu 
rnoplio Slabadoj (Kaune) 6 bo
sus sprogstamosios medžiagos 
piroksilino, piroksilino plyte
lių, revolveriu ir szautuvu pa
tronu ir t. t. Manoma, kad tai 
bolszeviku palikimas isz 1920 
—21 m., kada jie buvo besiren
gia Lietuvos Respublikos val
džia nuversti.

Tremtiniai grįžta, Rugpiu
ezio 8 d. Smolensko tremtinu 
eszelonu grižo in 
lietuviai ir 4 žvdai. r

Karo Muzejaus choras Prie 
Karo Muzejaus steigiamas mi- 
szrus nuolatinis chora^ kurio 
tikslas dalyvauti Muzejaus ren 
giamuose koncertuose ir-szaip

nagrinėjo 
Szestiliskio ir

bodo” pirmininkas 
kas jo sekretoris.

Lietuva -27

kriAj^ jŽž galvos savo artimo, valstybinėse ir tautinėse szven- 
kuri^in su paika perskaldo tose Choro vedėju bus p. Ą.

! * y

muzikantai-žvdai
visokius mo

sukasi

daužo padais

szokiu, 
smagiai skamba lietuviu kal
ba, portraukoma tik mergai- 
cziu linksmais juokais.

Studentu būrelis, daugiau
sia ūkininku suirus, džiaugia
si, kad pavyko intaisyti Lietu
voje tikrai liętuviszkas balius.

Po ju szvarkais, susaksty- 
tais auksinėmis sagomis, szir- 
dys plaku... pilnos džiaugsmo, 
rimties, vilties pilnos troszki- 
mo tarnauti tam, kas yra tik
rai liofuviszka, ir taip labai 
jiems įrangų. ,

Kad tik iszsinerus isz tu 
szvarku, pasisektu jiems pasi
laikyti szirdyje tie patys jaus
mai !\

ir

gyvena antDaug žmonių 
svieto, žino kad gyvena ir mo
kinasi. Kiti vėla gyvena ir ži
no, jog gyvena. Da randasi ir 
tokiu ka žino kad yra gyvi Ir 
gyvena, 0 daugiause yra tokiu 
ka nožinp kad gyvena bet neži-

ir kuo
szio • apvaikszcziojimo. 

Draugjios ir pavien asmens ku
rie dar ne užsiregistravoi, mel
džiam sz i rd i ngai atsiust savo 
atstovus arba patis atsrilaukyt 
ant Rengimo manifestacijos 
posėdžiu, kurie atsibuna kas 
nedėlios vakaras 7 vai. L. M. D. ■ 
name, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.

Nors szia karta, broliai e- 
siskirstikim in partijas bet kh- 

spekas ir vieny\ 
visus ne-* 

juodas svajo-

kim bendras 
k i mes. Užmirszkime 
susipratimus ir 
nes, ir veikim visi kaip viens. 
I'arodikiin kitoms tautoms kas 
yra Lietuviai ir kaip brangiai 
jie kainuoja savo tėvynės lai
sve, jos praeiti ir ateiti.

Viskame broliai ir sesutes 
paimkim szie už savo obalsi.

“Daugiau bendru pajėgu 
“Mažiau tamsiu abejonių

Lietuvaite.

f >

« Gilberton, Pa, — Mikas An- 
druszeviczius saluninkas isz 
Montkarmu važiuodamas auto
mobiliam, turėjo dideli giluki 
apsisaugodamas nuo mirties, 
kada automobilius apsivertė in 
grabe arti czionais. Automobi
lius likos sugadytas, bet Andru 
szeviezius apsisaugojo nuo žai- 
duliu.

ATSAKYMAI. <

W. Z. Hillsboro, Mass. — Ne 
viena partije nesirūpina apie 
darbininką, tiktai tada, kada 
atejna laikas rinkimu kandi
datu ant urėdu. Republikonisz- 
ka partije tik tiek apdraudže 
darbininką, jog uždeda dijelia 
tarifu (taksus) aut pargaben
tu tavom isz 
czionais
daugiau darbo ir fabrikai

Europos idant 
darbininkai turėtu
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I KAS GIRDĖT surinkt, bet foliantai antras 
v I

I

Szimetino rugepjute Amori- 
ke yra verta viena bilijoną ir 
250 milijonu doleriu daugiau 
ne kaip praejtn meta. Visisz- 

Verte produktu isznesza 
daugiau kaip 6^00,00,000 do
leriu.
I

Llovds 
tai ant

t ________
Pagal apskaitymu 

Register of Shipping, 
svieto randasi 33,935 plnuken-
cziu laivu ant mariu kurio tu
ri 64,370,786 tonu sunkumo. 
Stebėtina, jog terp tujn laivu 
da randasi apie penki tukstan- 
czei žegliniu laivu kurie plau
kinėje po mares.

tūkstantis bus daug lengviau, 
bet p/aezedumo reikė mokytis 
isz jaumnhenes. Jeigu ju£ ne- 
mokatb'czedyt,' tai ilorlnts mo
kykite savo vaikus paezedumo, 
o jieje jum kada bus už tai dė
kingi.

Paimkime ant pnveizdos szi 
piLskUtini straikh, kiek tai bu
vo žmonių ka nesuezedino ne 
skatiko ir kente bada ? Tiejcl 
ka suezedino nejautė jokio ne
smagumo ir gyveno be jokio 
rupesezio. Žinote, jog kontrak
tas paraszytas tiktai ant vieno 
meto, kasyklos dirbs gerai, bet 
neužmirszkit atidėti po kelio
lika doleriu in banka ant kitos 
bedarbes arba ant juodos va
landos.

kingi.

PRIETELIS MESZKU.

I • »4*>U

. (H-!

Geria uses prie telis meszku
C. C. Trevey,Isz Pittsfield, Mass., prane- 

Dza apie nepaprasta atsitiki
ma kur žmogus pa virto i n ak
meni. Tai pannszus atsitiki
ma kaip isz bibliszku laiku, 
kada Lotans pati pavirto in 
stulpą druskos, kada apsidai
rė ant apleisto miesto Sodo
mos.

Knsžin, ar nesugryžtn Sodo
mos ir Gomoros laikai ? — Juk 
sziadien svietas daugiau yra 
sudemoralizavotas ne kaip už 
bibliszku laiku, o jeigu Dievas 
geistu nubaust prasižengėlius, 
tai turėtu visa svietą sunaikyt 
siera.

Teip, pradėjo visur dirbt, 
graszio neužilgio vela bus pas 
žmonis, o guriutises būdas ant 
czedinimo yra, skaitimas, nes 
pertskaitima žmogiis suezedi- 
mxnemažai doleriuku per me
ta. Dabar laikas paaukaut ant 
tojo mokslo tiktai tris dolerius 
ir užsiraszvti sau “Saule,

visur kuris kas 
dien pakepa 300 kepalu duo
nos del meszku zoologiszkam 
darže Washington, D. C. Pa
veikslas parodo Trevey prie 
darbo.

via

VAIKAS ATVERTĖ.

Ar tu girdi, Juozai ?”

Kas noiįS rėkia tame sena
me name.”

“E, bn tu czhyrtlekUB kalbi. 
Niekas tame itanio’’Mgyve-' 
na. ”

“Bet asz I 
no nors baisa;

4 4 

apgaudinėji, tai apsižiūrėk!
“Asz lie juoku sakau, 

va. ’ ’
Du vaiku artinosi prie pu

siau sulūžusio už miesto namo
lio, kuris paneszejo in koki 
nors apleista tvarteli. Ant ga
lu pirsztu juodu prisiselino 
prie užpakalinio lango, kuria
me vietoje stiklu buvo skar
malai. Kuomet juodu bando 
pažiūrėti in vidų, pasigirdo de
javimas isz vidaus, 
diena — treczia 
pietų — bet abu 
isz baimes.

“Asz

4 4

“Girdžiu, kai”
4 4 h
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Pulkauninkas James II. Doo
little perioke per 
nytas Valstijos

visas Suvie- 
nuo Atlantiko

Ivg Pacifiko .mariu
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užsiraszyt i 
kuria skaitysit •>
metus o ant 
puiku kalendorių.

sau
net 

Kalėdų

“Saule,” 
per visu?* 

gausit

APIE GIRTUOKLI.

Kas ten verkia, kas ten szaukia 
Taip kad laukai plyszta,

Į Bene musu tetuzelis
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Ivg Pacifiko .mariu in laika 
’<1 v idoszimt Avienos valandos. 
Da atejs laikas, jog žmonis 
lėks isz Kalifornijos in Najor- 
ka in viena diena, kur užbaigs 
savo bizni ir 
paezia diena in laika ant va
karienes.
I ■

' Argi kada mielas skaityto
jau pamisimai ant klausymo, 

paezedumas. Gal 
mažai tokiu randasi, kurie ta- 
ji klausymą gerai apsvarstine- 
jo savo gyvenime, o kad gc- 
ria.use mus .apie tai mokina 
paveizdos, paimsime musu pir
mutini tęva Adoma, kuris, 
kaip mus mokina mokslas, gi
mė szeszis tukstanezius metu 
adgal arba kokie keturi tuks- 
tanezei metu priesz Užgimimą 
Christuso.

Paimkime, jog Adomas, dir
bo kaip mes dirbame ir buvo | 
paezedum žmogum, 
mas po pustreczio dolerio ant 
sanvaites ant juodos valandos, 
jeigu butu lyg sziai dienai 
gyvas, tai sudėtu $780,000 ir 
da nebūtu milijonierium. Bet 
jojo su tau pi ui mas butu szia
dien kitaip iszrodes jeigu pini
gus butu atidavęs ant procen
to, sakysim ant penkto pro
cento, tai lyg sziolei jojo 
780,000 dolerei butu užaugla 
ant sumos kurios negalėtumėm 
ne iszreįkszt, r\es butu 164,- 
055 dolerei su 123 noleis arba 
iszrodytu sziteip:

$ 164,055,000,000,000,000,000 
000,000,(00,000,000,000,000, 
(O0,(X)0,(00,000,000,000,(X)(), 
0(0,000,(XX),(00,000,0(0,(00, 
000,0(0,(XO,0(0,000,000,000, 
000,(XX),000,000,000,000,(X)0, 
000.
Adomas turėdamas tiek pi

nigu galėtu
Europa, Azije,

Su vien i tu ju Valstijų pacz- 
tas turi suvirszum 250 tuks
tanezius darbininku kurie užsi
ima rankiojinui, iszneszioji- 
mu ir dirbaneziu prię paczto, 
o 80,485 kurio turi kokius nė
rinis susineszimus su paczto 
veikimu.

Isz karezemos gryszta.
Motutė baltute
Kur mums bėgt
Kaip pareis tai ims rėkt.

I >asi slėpk it, pa si lep k i t
Vaikeliai mieliausi:
Viens po peezium kits už pe-

cziaus

kas tai v ra

nulėks namo ta •

Pagal sveikatos b jura mies
to Tokio, Japonijoj, tai kožnas 
namas turi būti iszczvstvtas 
karta ant meto menesije Jnla- 
jaus. Kožna szeimyna turi isz- 
neszti visus rakandus isz na
mo, nuvalyti nuodulkiu kaipo 
ir visa narna. Szaszlavos ku
rios susirenka tokiu budu ant 
ulyczios yra 
kaip kada guli 

nes

Lyskit ko giliausia.
O asz viena pasiliksiu,
Kaip pareis pasitiksiu, 
Sirgdama, sirgdama.

Dritum, dratum, szaukia gir
tas;

mus .apie

atideda-

sau nusipirkt vi
sa Europa, Azije, Amerika, 
žodžiu visas dalis svieto ir ki
tas užgyvenanezes planietas, o 
kiszeniuje jam pasiliktu da tri
lijonai, bilijonai 
trilijonu.

Procentas tai neapskaityti 
pinigai kurie pasidaugina in 
laika keturiolika metu. Penki 
dolerei sudėti in banka ant 
szimta motu, ant penkto pro
cento užaugtu ant 660 doleriu.

Tokiu tai bud'd aUga pinigai 
kapitalistu, nes po kožno 14 
metu ir 72 dibnu jtiju pinigai 
pasidtaigiml dvigubai. Yra tai 
prežastia, jog sziadien turinio 
tiek turtingu žmonių ant svie
to. ' ’

Ne vienas pasakys, jog sn- 
czedyt: tokia stirna yra slinkti, 
bet užteks, jeigu suezedysim 
tiktai t’nkstaritlĮ'
nis fti ketantis y ta slink iiitifte

i. eų’4"*’*? a \ « i- ► « • f v 1 '

ir bilijonai

ncfr p imanti

neiszpasakyta Tr 
per keliolika 

sanvaieziu, nes valdže nela
bai rūpinasi jnju iszvežimu.

Pagal naujas tiesas kurios 
perejo ana diena, tai tiojei, 
kurie raszys korszinantes gro- 
matas del kitu ir pasiims jais 
per paezta, bus baudžemi ant 
trijų tukstaneziu doleriu «r 
dvieju metu in kalėjimą.

G 1’0 DOTIN I S K A ITYTO.J AI!
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Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczcl ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti laukti 
geresniu laiku.
laika! pasigerino, fabrikai ir ka
sikius pradėjo dirbt, meldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me 
to ir turime žinot,kiek juju at 
spaudyt.
su prlsiuntimu 
jeigu nenorite pasilikt be pui
kinus kalendoriaus ant Kalėdų.

buvome priversti 
O kad dabar

Kalcndori jau

Todėl paskubinkite 
prenumeratos
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Sude.
Girtuoklis likosi apskunstas 

in sūdą už sumuszima paūžtos
Slidžia—“ Esi* statytas ph’osz 

sudžia už sumuszima pacžibfe 
kada buvai girtas.”

—“Szviesiauses sudže! at
sake girtuoklis su nusižemini
mu — asZ pora žodžiu pasa
kiau ant mano apsigynimo, jog 
kada asz tik bunu blaivas, tai 
mane pati irt gali if mnsza, 
tada iszsigeriau ant drąsos ir 
Bttdaviau paezei in kaili * V ♦ »■ . * .

J

y

Kur gi mano pati, 
Pažiurusiu ka sziandiena 
Man valgyt pastatis.

Kur kopūstai kur lasziniai, 
Kur gi duona ir kiausziniai 
Del manes, del numes.

Ka asz valgyt tau beduosiu 
Kad asz nieko ne turiu.
Vaikai nuogi kenez jau bada, 
Asz in graba jau žiūriu.

Ogi viską jau pralakęs
Ir sziandiena užsipyliai akis 
Kareziamoj, karėžiamoj.

Ar dar tu czionai murmesį 
Supuvusi sterva.
Visa diena iszgulejus, 
Kaip kokia liarva.
' Kaip paimsiu kaili skusti,
• Tu pradėsi dūdas pusti. 

Reiks tau bliaut...
Ta regedams vaiks kaimyno, 
Paszauko artoju;
Tas atrado savo sese 
Alpstanczia po kojų.

Jos vaikeliai mažulėliai
Drebėdami tupi kertelėj
Verkdami, verkdami, 

Oi tu svaini gal be duszios, 
I\a tu gero padarei;
Ar nematai kad jau paezia 
Isz szio svieto varai.

Jei tau ir vaiku nebegaiU, '
Tai iszpjauk juos emes pei

liu ;
Bus geriau, bus geriau.

Tu jau manes nemokiusi
Tu elgetos vaikas;
Tu man bvlos neužkelsi
Kaipo kokis vaitas.

Visas valsezius mane žino 
Kad asz geriau su starszina 
Kas priesz mane...

PROPOSALS.

Scaled proposals will be received 
by tlie undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, at his office in 
Pottsville, Pa. untill 10 o’cločk'A.M. 
Thursday,. September 21, 1922, for 
furnishing' the Almshouse, Insane

county,

September 21, 1922, 
the Alhishouse,

HoHpital and Prison with supplies, 
including nitting and weaving materi
als, for the three months ending Dec
ember 31, 1922.

Samples required for the Almshouse 
and Insane Hoągital must be delivered 
at these institutions before date of 
opening bids, those for the Prison at 
the Commissioners office.
' Schedules of supplies and all other 
information can be had at the Con
trollers* office.

Mark envelopes plainly “Proposals
“Proposals for 

Prison” or “Proposals for Insane 
Hospital” addressed to County Con
troller.

Tlie right is reserved to reject any 
or all bids:

By direction of the County Commis
sioners, Directors of the Poor and 
Trustees tor Insane Hospital.

JOHN E. SCHLOTTMAN, 
County Controller.'

Pottsville, Pa.. Sept. 8, 1922.

for the AlrhhouHe”, 
or 44

t.
t t

ftSENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
■i . i*. • > . . W » ui A « a w i>* iniii w - *

f

'k

tikrai gitdęjtpi ke-
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Eikiva pažiūrėtu. Jdi,'mrtne- p,
Ei- Geriausi 

Cigaretai

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in, atsakaneziausia 

GE(). J. BARTASZIUS AGENTŪRA
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziaine pinigus in visa
pagal dienos kursu;
ant stoeziu ir sutrikame nakyine savo liotelije; bagažus 

; padarome pas- 
Rcikalaukite

pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke

I

Nors buvo 
valanda po 
vaiku pabalo

tau/ sakiau, pra-
sznabždejo Jonas. Juozas tylė
jo.

4 k Ar bi jai, Juozai ? 
“Taip,’

> ’ ’
asz bijau! Nieko no 

daryk i va. Eiki va sau Jonai.
Gerai, eisiva.

? y

“Gerai, eisiva. Bet reikia 
persižegnoti ir pabelsti in du
ris.” «

“Clerai, tu belsk, Jonai.
Abu vaiku

Juodu buvo kataliku ir uoliai 
lanke pa.rapijos mokykla ir bu
vo apie trylikos metu senumo. 
Jonas buvo jaunesnis, bet drą
sesnis. ir iis nabelde in duris.

persižegnojo.

sesuis, ir jis pabeldė in dūri 
Jneikit, del Dievo meiles, 

vis
4 4 

i nei k i t, 
buvo girdėti 
grabo balsas.

Juozui tai

tiek kas esate!” 
duslus, lyg isz

perdaug.buvo
Jis apsisuko ir emc bėgti kaip 
zuikis, kad dulkes

pristatome ant laivu ir apdraudžiame;
portus ir kitus reikalingus <|pkumentns.
kainu ant laivakoreziu ir pinigus kurso.

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

01‘isos valajido^: Nuo S ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

atsake .Jonasdo ir nudilinę
juokdamasis.

Kaip vadiniesi, mažas vai-
1 y

Jonas Raudonis,

’♦

4 4
keli f4 4
te.”

mocziu-
rrr*

Joneli, tu turi senos 
palaimi- 

Mano vyras yra pavaY- 
na,me. Bet

Jono nebuvo ma-

ruko. Jis 
apsistojo tik kuomet pasijuto 
ant akmenines miesto gadves. 
Atgavės kvapu pradėjo žiūrėti 
in nameli. Jis buvo sziaip taip 
matyti, bet 
tyli.

Jam rupejp, kas galėjo atsi
tikti su Jonu, bet bijodamas, 
kad jo niekas nepapeiktu už 
bailumą, tylėjo.

O kas atsitiko su Jonu ?
Jis persižegnojo antra kar

ta ir baime ji apleido. Tuomet 
jis nežiūrėdamas 
vienas 
kurto
tamsa ir

ženge per
Jin

Juozo, pats 
duris. Isz 

pakliuvo in baisia 
nieko negalėjo ma

tyti. Bet, valandėlei laiko pra
slinkus, jis pastebėjo viename 
kampe neva lova ir joje mote
rį. Jos tankus, 
draikėsi apie veidą 
buvo sausos ir 
jos akys rodos ji

balti plaukai
, jos lupos 

sukepusios, o 
svilino savo 

intemptu žvilgesiu.
“Ai vaikeli,” tarė ji, “Ar 

negalėtum priduoti num nors 
kiek vandens, asz mirsztu nuo 
troszkulio.“

Jonas pagriebė puodeli, ku
ris stovėjo ant kėdes szale ,jos 
lovos ir nulėko prie saulinio, 
kuri pirmai mate netoli esant. 
In minuta jis jau su vandeniu 
prie ligones. Nelaimingoji at
sisėdo, pagriebė puodeli su

tarė Jb

Gerai, 
neturi ingos moteries 
niina. 
geliu 
tenai eiti, nors tik tokia vieta 
turiu kaip ežia. Asz noriu mir
ti namieje, nors ir neturte. 

4 4
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Darbininko Draugas

asz nenoriu PAIN-EXPELLER
■ " Ji .. 1 I

VaUbaienklla ui r ©g. S. V. Pat Oflte.
I

n

Ar neturi vaiku, ar ko ki
to, kas tave pagelbėtu, 
se Jonukas.

“Nei viszteliu, nei vaikeliu. 
Asz esu vienui / iena. Bet kad 
tik asz atsistoeziau 
kojų, 
eziau. Asz b(‘veik nieko 
valgau. Kuomet jaueziuosi al
kana, tai iszgeriu ■

“Asz pasakysiu savo ma
mai, kad tau ka nors ji paga
mintu,” tarė Jonukas.
labai gera. Bet, moeziute, kaip 
pat i vadiniesi

“Asz esu 
vardas Elena, 
dėkinga 
man duos

1 ? kinu-

Garsus per dauginu kaip 
60 motų.

Wmyk Įkaro (Auobor) Vaizbaženklį

TEMYKIT LIETUVIAI
I

©wCS

tai
Asz

asz
nut savo 

vargo netiire- 
ne-

arbatos.
> savo

) 1

“Ji vra

Masiene. Mano
Asz busiu labai 

motinai, jei ji 
truputėli ko

tavo
nors

nors, kas palaikytu mano gy
vybe. ’ ’

“Gerai,
jau turiu

(are Jonukas, “
Juozas laukia 

manes. Asz ryto busiu ežia tik
rai. Ar nesibijai ežia Imti vie

li

ij. NAP
IN LIETUVA PER 12 DIENU
Grelczlausias Vlsa-vaUdcninis Kcllaa. 
I’.kskuisijos su palydovu nu konekclja 
Southamptone in Danziga, l’iliava. 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
cziaUHiu isZ trijų laivu kurie iszplauke 
isž New Yorkn kožna Utarninka.
Visi ilczios kliisos pasažieriui kabinete.

MAŪRETA?m
BERENGARIA

Telpgl per Livorpooln ir Glasgow 
CARMANIA . 14 Septemberio 
COLUMBIA . 16 Septemberio 
ALGERIA . 23 Septemberio

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini ągenta.

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite.

kompanijų

Turėdami

1 ! asz
eiti.

na?”
“Ne, sunau — niekas ežia 

nateina. Asz neturiu lankvto- 
ik 

ju nelaukiu.

siinau

man

priduoti da 
Man rodos, 
iau ifereiks.

! y

apsižiūrėjo aplin-

ju ir niekuomet
Ai, kad tik asz pakileziau! Ar 
negalėtum man 
puodeli vandens?

nieko daug
Mane labai degina viduje.

.Jonukas
kui. Rado ąsotėli, prisėmė juo
du vandens ir atnesze pas li
gone. Senute pažiurėjo in gerą
jį vaika ir eme verkti.

“Neverk
linksmai Jonukas.

a ų u r r AM A
JOSEPH G. BOGDEN,

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

EKSKURSIJA kas SUBATA 
.$106.(50, 
$107.00

In Kauna..
In Liepoja

(WAR TAX $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Amerikos Dolereis ir Auksinais. 
z ŽEMIAUSIU DIENOS KURSU

Pinigus Lietuvoje gauna arczlauuiainc 
paūžto laiko 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y

r > lOU T -JL'MT-LJ I IU U-L-J JU 4UIUI--4J—U

Net ir kūdikiai pastebi!

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ j

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropcsa 30 Scpteniborlo* 1 Novom, j 
Orbita II Oct. 29 No'vcnu.,10 Jan 
Ordinui ‘Ji Oct. 31 ^an'

Tiesiai In Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokesezdu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2C BROADWAY. NEW YORK.

Chicago: 117 W. Washington St. 
Ir pas vietini inivakoreziu agentą.

r. ♦ .*14

i

pagriebė puodeli 
vandeniu ir netatsikvepdama 
ji tuojaus iszgere.

Dabar atsiduso, padėjo ] mo
deli ant kėdės ir užsimerkė.

Jonas žiurėjo in ja. Ji iszro- 
de sena ir suvargusi'. Ir viskas; 
aplinkui labai vargingai atro
dė. Mažas pecziukas, dvi kė
des, stalas, medine dežo susi
dėti indams, sunesziotas divo- 
nelis prie jos lovos —- tai buvo 
visas jos matomas turtas.

Dabar ji vėl atsimerkė ir 
silpnai tarė Jonui:

“Tu esi genis vaikas — te
laimina tau Dievas! *Asz ser
gu jau dvi dieni ir nepajiogiu 
pasikelti isz lovos ir niekas 
pas mano neatėjo. Iki sziolei 
ipan buvo gerai. Asz galėjau 
stzi ta sali isžsivirti ir pasistip
rint, bet ktidmot nusiszaldžius 
apsirgau, bėlikd man jiegtl tik 
gulėti ir dejuoti.”

“Tas ir yrii, ka mudu sii 
Juozu girdejova pi*aciidai’ni, ’ ’ 
tarė Jonas. J /

“Ar tai ežia buVo ir kitas’

Taip; bet Juozas imsigan-1

rint, bet ktidmet nusisziddžius

vaikhs?ližklausė senute 
UI

fIr yra taip legva visiškai iš galvos pašu- 
I “ ’ • ‘ ~........................
(lojus
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 

> sj 
Riif/les pagelbės jums visuomet ją 

‘ ‘ t g:1
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk(i Ruffles savo aptiokojo Šiandie už G5c., arba prisiųskito 75c.

A
mouziute,

11
(are1)

Asz ryto 
tikrai ežia busiu. Galbūt, kad 
ir mano mama ateis. Ji isz ry- 

darbo. Bet

M

to turi labai daug 
asz priesz eisiant mokyklon ka 
nors atnesziu. Sudiev!”

Tolinus bus.

. T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagolba kazirom. Pagal 
Chaldoiszku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
, , ’ . J . * ’ ’ i L. U

Katra iszdoda žmogaus ateiti. Su
Salamono Noso: t

TIKRIAUSIA BURYKLA
Stidejo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot
TIKTAI UŽ * . 7.. . . 43C. 

f ■ , *

Piisiuskite mutnlH 25c\ Gausite 
visas tris knygutes per paezta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

-......  i-----------
Į /

P o

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir .
tokia užlaikyti. Švari ii vos oda užlaiko plaukus puikiaiš—

pafito žoukięliuiH tiesiai į labaratoriją.
F. AD. RICHTER & CO.

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

kalmaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
‘ PRIETVARAS, > ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAT, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, L______J__ _ ___

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes; Jis yra labai veiklus ir, 
ir taipgi prihnnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-, 
mui, pataiso* apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tošiai iszmus. ’

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

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS >

A A

.1

CHICAGO, ILL.
* ' * « ‘ ♦ J L|

T

VYRU 
LIGOS

M

<
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras; 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varšzavoje, stddijavo begije-3£ 
metus invairias Ligas: Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai jiažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes! 
vyru, spuogus, nlejtejimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa-į 
oinanezias nuo noezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatlsz-.

> kai, per laiszkus asz negydau, Dr. Koler kalbą Ruslszkal 
i ir Lonklszkat.

s DR. KOLER -

r»j

i

X

OfjsoB valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet. r • ■ t ; d

- rmsnunum paj

p f '1 *■ •**' r
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Tragedija Barszkos
Viensedijoi.

Pagal pati Lietuvos-Lenki- mu, nedarydama jokio nojnus, 
jos rubežiu, lietuviu pusėje tad gal vien tik tokiu bodu ir 

su savo motore gana paspruko per I
rubežiu,

gyveno 
stambus, ir pasilaika.ntis uki-jgybos rata.

• « . • a a a. 11* A

legijoninku sar- 
Karietai pasiekus 

gai ir jau in mie- 
skubiaus

Tam ūkininkui važiuot, Barszkai atėjo mintim 
varda su pavarde praminsime kad jis 
dėlto, kad szis 
kalnu ja, nes 
su pravarde nepramintum, tai 
paezios tragedijos neimtu tiek, 
tad tegul jo vardas su pavaldė 
buna Kranas Barszka. Dabar, 
kada jau varda 
pram i rietu, ir jau

turėjo [ kelia, laimiuninkas taipgi, žinoma, 
kelinta samdiniu, kad tie ukeslsta dar 
darba atliktu. m

raszinolis rei- 
jeigu jau varda

Sime gi 
plunksna

pnzinre- 
mlims 

maudoma
ka

su pravarde 
žinome apie 

ka mes ežia kalbame,
tolinus, 
raszale

paraszys rankai bevadžiojant.
Barszka. arba Kranas Barsz

ka buvo didelis patrijotas tė
vynės rėmėjas, tad kaipo toks, 
ir dar pagal pati rubežiu gy
vendamas, jis labai įienžkcnli' 
savo kaimvnn lenku, kurie be- 
perstoji mo 
Lietuvos

visuomet skriaudė 
gyventojus visokio

mis sziulerystemis. t z tad ji 
inmanydamas vi

sados pakenkdavo, tankiai net 
praneszdavo Lietu\os vyriau
sybei, kas dedasi užrubežyj pas 

l’ž toki 
paniekinimą 

kultūros, aplinkos 
bai neapkentė, tankiai 
igrumoda vo 
“Barszka | 
toki savo darbu labai 
si,’’ o Barszka iii

jiems kaip

lenkus.
ma.

pradėjus

vienas važiuoja, o jo 
mylima, jauna ir gražia žinomi 
namie palvkes bemiegant 
laukiant lenku tu bjauriu, be- 
gediszku užpuoliku, 
atras lovoj pusnuoge 
gauti! Net sz i ru pi i s 
Barsžkos kuna 
suriko:

Sulaikyk karieta!
ir atsigrįžo 

ir paklau-

rant i!

ir

kurie ja 
bemie- 

nukrete 
ir nejiicziomis

Tarnas sulaikė 
in savo gaspadoriu 
m* :

Kas yra ?.
Kas '

sa vo mot ori
!. . . Palikau 

lovoj del tu pra
kirtu bndMiu. Važiuok atgal, 
paimsim ir ja.

Atsipraszau už pamirszi

yra !

Važiuok atgal

ma. . .
Nėra laiko atsipraszinet 

tarnui perkirto —- 
alga I!

griz.kim j

Paženklins orini kelia.

.•s■:

>553
|Sn

ry

rrPa i

TARADAIKA.

i

Vyruczei, jeigu kur matote 
ka pikto,

Nesigailėkite virvagalio digto, 
Del tokios navatnos poros, 

Nutvert už keteros 
(Ierai užklupt, 
Kaili iszlupt.

O jeigu in kur pasisuks mer-

T',!-*<
y

1

h

M

ir pado Himincr ar Lopac.

Ii

ADA Tamsta perki guminį autuvų nešiot mainose, 
. j ieškok “Raudono Kamuotis.
Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio

. I
Czionais stovi pulkauninkas

VV i 1 k i n s ir seržantas 
kurie lėks areoplanu isz Wash- 
ingtono in 
idant padaryti 
orines keliones,
sas stotis kur areoplanai sustos 
ir per kokius miestus turi 
leki.

Hnekill

San Pranciška 
nauja mapa 

paženklyt vi

gica be dantų 
nusiunskit

szimts velniu 
Tegul prie ženotu nesikabina 
Tegul pasirūpina sau vaikina.

Asz apie tokia žinau, 
Bus gana apie ja

siu daugiau:

po

J

J o dainuo*

66 59BALL/*® AN D
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“Ball-Band” batai ir čcvcrykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 
materijos ir yra velti į vienų grynų šmotą per rnusų spcciajj procesą.

autuvo yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja

I
ji

kokius

i'į1

s!lPaplatini,padai “Ball-Band”
viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų jpiaut 

“Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus.Szita apigarda didele, prie 
angliniu kalnu,

Ten gyvena daug paluku ir 
nemažai I Jot aviu, 

Tenaitinis burmistras, 
Kaip vargamistras, 

Daug kirbina,
Kožna in . koza sodina, 

Ne taiko,
Ne žiuri ant laiko, 

Ar szvente vis vaiko.
Viena toki drimba nutvėrė, 

grotu uždare,
Ir tai nedėlios nakti padare, 

nakvyne davė.
O ka daryt, kas ne nori na- 

mieje sėdėti, 
Saules“

Tas turi ant kieto suolo per
nakti gulėti^

Ir da 15 doleriu už nakvvne 
mokėti.

Vienas juokėsi, už szonu nu
sitveriąs,

Stiklą alaus ižsigerias, 
Asz kas diena

upes ir terp

■» 'j/ ■

,a - r <■*

arba įplėšt. Tamsta gali gaut 
krautuvninko.

• >
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Mishawaka Woolen Manufacturing Company, 
“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

Klausk savo*

IM Water St., Mishawaka, Ind

LOPAC• •

• M
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naktiniai budeliai! Lenkai pa- 
' mate, kad iii juos žiuri žmo- 
I gus su geležies kietumo akimis

Bet negalima... .1 u cie- 
la< pulkas, paims tave. . .

Rusiu budn<' bu" galima
— ir kietai savo (Įeszine pri

lenk iszkos spaude brauninga’krliuiu kisze 
lenkai la- 

net 
kad 

nes-už 
a i lesie-

jo pasielgi- lai ko

neapkentė.
• sakydami, 
pasisaugok,

<r

o Barszka iii tokius ju 
grūmojimus visai neatboja, 
ba labai mažai ka bojo, nes jis 
nebuvo bailus Lietuvos pilie
tis ir Lietuvos prieszui nekaip 
nenorėjo taip lengvai nusileist, 
pasiduot.

t r-

Ir sztai 
gerinus

viena 
gerinus salcant 
nes isztikruju jau 
po vienuoliktos naktyje, kada 
visi Bafsfzkos Vienasedyj sugu
lė ramiai miegojo, atsibeldė in 
ju kiemą Lenkijos “narsus“ 
legijoninkai — penkiolika 
prastu kareiviu ir tris ofieie- 
riai — proszepanai. kurie kaip 
sakau, būdami “labai narsus“ 
ir pasižymeje 
apipleszinm. visados savo kul- 
turiszka darba atliko nakties 
laiku ir dar patogiausiu laiku, 
kada užpult ieii savo 

Barszkos

vakaru, arba 
vidurnaktyj, 

i buvo puse

‘labai narsus 
biednn žmonių

užpidtieji savo lovose 
miegojo. Nors Barszkos viena
sedyj buvo pasakyta, kad mie
gojo taeziaus ta< neteisybe, 

nebuvo toks len
gvatikis, nepaliko 
ties laiku ant Dievo 
viena samdini laike 
niu. kad ta? 
turtą prižiuretu nakties

Panaktinis 
gerai ir 
atsitiks

taeziaus 
nes Barszka

viską nak 
valios, bet

pa na k t i- 
namus ir visa kita 

laiku.
nuotiki, >au, kaspamate

nprato kas 
jeigu legi- 

joninkai užklups ji lovoj be
mieganti — nuszaus ji kaip 
pakvaiszusi szuni. arba 
norės pasityeziot isz jo. 
iszvede in mi<zka pakars 
toks bus Barszkos likimą.'-

Panaktinis garsiai pabalado- 
jes in Barszkos kambario duris 
ta re:

greitai 
Barszka i.

nuszaus 
szuni, 

pasityeziot

mat esi 
viduj žibu- 

per nmiž- 
lengtus langus. Pieva biski ar-

privažiavus

pamiszken 
nes jau 

lindo

Barszka

muje.
Sugrįžus 

vienasdis. 
riai i rszvieša 
(
i’ziaus 
lii'pe savo tarnui sustot ir lau
kt jo pakol sugrisz su žmona iri 
vienas betarno leidosi 
prie savo namu, rankoj g 
brau n i nga laikydamas, 
lindo pro sargyba, 
iejo; žiuri, kad tris 
proszepanai sėdi 
jo pati, žmona, jiems vyną pila 
ir tarnauja, >u jai.'

j i r ra n koj 
kurs ne kiek 
gando ir vyno 
ant stalo, pakele visi 
augsžtyn, tik jo 
kas augsžtyn nekole. Matyda
mas Barszka, kad jo moteris 

rankas augsžtyn^ suri-

brauningu, 
nekrutėjo, nusi- 

taures padeje 
rankas 

moteris, ran-

i nekelia 
ko:

:..Į — Kelk irtu rankas augsz-
artvri!Lv,b nes likaisi nieksze! Nespe- 

;atavai1-iau asz nuo taxes atsitraukt, 
kareiviais Lietu- 

tyliai vidun vos budeliais tostu geri!? Kelk 
_j rankas augsžtyn! 

mielasis.

Pra
nuo 

ir tu jau su

ir kieta

al’icierai 
apie stala if į Bet 

i pranti...
tu nesu-

1sznokasi iri / — Nesnprant u .' Juk tavo 
net linksma jos mina, ji juokia-į pasielgimas viską aiszkiai per- 

nvid\ savo’Loki regini ’• 1natantr antru i stato, tu esi iszgama net il 
sziurpulisl vyrui, bet ir savo szaliai. 
aplink iij — Nesupranti, 

nematvdama> daugiau
• I , saugojancziu: 

nusprendi' pats!
tais trimi al'i-

si!
kart Barszkos kuna 
nukrėtė. Apsidairęs

kultu- ti!...
nosupran-

— ’Tylėk! Jau tu ne mano 
moteris. Rankas augsžtyn!

Barszkiene neiszgerta tostą 
• ant stalo 

ir atsilygint >avo žmonai užjos kaip drobe, pakele 
nes dabar Į kas augsžtyn.

Lenk i jos

riszku kareiviu, 
hivo valdonus, i 
sau. kad jis su tais

m

« v v • j i • u t •» ii tatai iii a į - '•' p ’

eterinis gali lengvai apsidirbi padėjo ir nubalus
savo ra li

toki niekszinguma,
tik pavydumas
same jo kūne ir jis ja savo min- nesulauksite tos dienos kada
tvse keike už neisztikim v be už• •

ol’icie-

liepsnojo

1 .enk i jos 
savo

vi- Jus, driežai y

paskutini kraujo lasza galėsit 
iszsiurbt isz Lietuvos žmonių,atsidavimu

rams, vietoj savo vyro! Ir jis nesulauksit ne tu dienu, kurios 
ant galo sumanė nuszaut visus duotu jums proga privesi Lie- 
keturis, nes ji visi neturi tiesos tuva prie kartuvių, (ai yra,
gyvent szventos že-

Ir 4 < skaityt i,

po biski isz- 
sigeriu,

Bypkėte 'užsidegu,..........
Laikraszti paimu, 

Ko darbui prisiskaitau inva- 
les, 

noreli geresnes 
laimes ?

Tai ar gali

* # •»

Du insimylejo in viena mer
gina, 

;raži padlina,O turėjo būti g
Merginai gerai buvo, 

Ba ajskrimo

Nebūk netikineziu 
bet tikineziu.

iszsisaugot, jog 
■ jie mikentus.

ka n Iria i isz kur 
žmogus numiręs augalai ir

bus laimingas. Szitje klausimai toliau.
iszaiszl

■ aiszkino juos tas pats 
iszmintingai 

Aiszkino 
tuos klausimus
per savo Suiiu, Vieszpati Jezu 
ir dabar da'juos

' imi, i -■ gauna maista visokį 
taip toliau ir taip 

Žodžiu
kinti, nes mas žmogaus protui yra kaip 
; Dievas, tas vanduo žuviai. Kaip žuvis 

i negali iszszokt ant kranto, ar- 
>zi- ba iszszokus tuojau atgal puo- 

per prana>zus, Iasi in vandeni
C* 

aiszkina per j varžytas 
kataliku Bažnyczia, kuria iMeiįkaip toji žuvis 

Jo Suims ir kurioje Jis pats kejimo.
i pabaigos"

ui, priimdamas t ike-! krūmo 
jima. netiki kokiam tai žmogui1 dens gyventi, taip ir žmogaus 

as, pamėtės tikėjimą, nėra 
jau toks miklus, ir be tikėjimo 
greit jegu nustoja. Žuvis ant 
kranto yra visai netikus, bet 
įleisk tu ja in vandeni — nar
dys, Ipr tik panorėdama. Taip 
yra ii 
viesk tu 
duok 
žuviai vandeni 
sas ir stiprus.

Tolinus bus.

; t oi.- i ngai yra

Protas neaprupina visu raikalu 
duszios.

neužgina 
naudingumo tikėjimo 

paprastuose ir ap-
) 

iszsikepti duonos, arba pasisiū
dini ilrabuži. Szituose daiktne

reikalingumas t ie-

reikalingu-
mo. U* 
tokiuose paprastuose ir 
eziuopiamuose dalykuose, kaij

se tikėjimo
siok duria kiekvienam in akis, 

vienok
nepripažįsta 
naudingumo tikėjimo duszios

Atsiranda

ėS *

sukant, tike ji-

I kuris taip 
surei le.

visk 
I )ieva?

gaus

ge - 
v ra iki pasauji 
Žmogus

b 6 1 ’

4 * 
l <

— taip ir žmo- 
protas tik tiek * yra- su

tikę jimu, jog negali, ....
, iszsinert isz ti

žu v is, ant kranto isz- 
nustoja savo vi- 

negali be van-
. j mesta, visai 

ir ilgai

žmones, ka 
reikalingumo ir

melagiui, bet tiki paežiam Die* įproti
VU). i

Žmogus tur tikėti net nesu- 
prazdamas.

Jeigu kita kart tikime net 
žmogui nors nesuprazdami to, 
in ka tikime — tai delko gi ne
galime tikėti Dievui, nors Ji
sai lieptu mums tikėti in teisy- 

kuriu mes negalime su- 
prati Antgalo grižus, ar gi gal 
Dievas duoti žmogui toki tikeji 
ma, kuris jokios neturėtu pa- 

Tik pamislykime, 
savo paslaptis kiekvienam žmo 
gili pasakojame? — ot, susi
tikai pirmutini ir viską iszsipa- 
sakojai ? Ne, mes tik tiems savo 
paslaptis 
k oriais

reikaluose.
jie nori iszaiszkinti vienu savo 
protu. Viens žmogaus 

negali
< Y

Reikalus duszios

niekad nesto- 
kavo, 

Abudu ant saves sznairavo 
Kol progos negavo.

Nakti vienas kita lydėjo. 
Ir ties bažnycze peili in pil

vą i n va re,
Nebagas vos deszimts žings

niu padare, 
Ir konia Dievui dusze atidavė.

y

prota.> 
aprūpinti

C —

• su žmogaus protui Apsz- 
ji tikėjimo / hzvieša, 

jam tikėjimą, "kaip tai 
— jausis lino-

be tikėjimo 
visu duslios reikalu. Dėlto tad 
netikintieji arba 
žmogaus 
reikalus, 
tai visa,- ko savo 
pranta 
ar tai iszmi+dinga .’

visai užgina 
ošima ir josprie 

prie unijos su Lenkijo, nes jus 
a 

už nužudymą trijų
vaikeliu, ku

riuos praėjusia savaite ant 
durtuvu užmovė po kaimu ne- 
sziojote, ir g 
kad tie dėtųsi 
kos Lenkijos! Nors 
nužudo dauginus lietuviu negu 
asztuonis, tai yra mano nelai
me, kad asz ju tikrai nežinau 
jums iszpasakot, bet ir taip 
jau yra

duszios
arba laiko už melą ’)es'ant >zios

nieles. O lenkai jokio pavojaus, visi trys ežia szi; 
iszkrete >tuba ir surakinę šuni

nes mane 
nesugrisz, o 

ežiu tokja graži moteris vyno 
gardaus duoda, nusigers, o pas
kui!. . . Žiurėjo visi in jos gra
žu liemeni. Mat, lenkai nuo 

jeigu senos gadynes iprate prie pon
iai iszkumo ir su bent kiek žeme

sniais nenori maiszytis, tokius 
paproezius įprato palaikyt, lie
pė kareiviams tiWitttike saugot 
viską gerai, o jie 1 
apsidirbs, dar įsake, 
butu szuviai viduje, 
vidu ir nežiūrėt per langus kas 
dedasi. Ir ežia kaip matysim.
jie labai apsiriko, k-ad ir
jo Lenkijos
visa kiemą. Barszka rado lange 

ilindeš dabar sto- 
viška, temijo kas 

Pripylus- pilnas

nakt mirsit
senu žmo-

linius. nesitikėjo, 
pa bego, 
graži

niu ir penkių 
praėjusia.

azdinote lietuvius, 
prie kulturisz- 

jus esate
MERGINA IR ČIGONE.

Mergina norėjo

ir

— Numylėtas gaspadoriau, 
kelkis ir rengkis greitai szia 
vieta apleist. ne> jau pulkas 

, legijoninku tamistos vienasedi 
užklupo!

ir rengkis 
nes

greit,Rengkis greit, nes 
pagelbos urna, neatsiginsime. .

— Nu tik skubiai prirengi;
man karieta, 
busiu gatavas 
padorius,

l’ž keliu minueziii vėl sargas 
duris pabaiszkino, jau szi syki 
ir pats gaspadorius laukan per 
duris isz<*jo, o sargas ji tik vis 
ragino:

_  mu .J,..
dorian,
greioziausiu arkliu, kuriu nie
kas negali pavyt!

— Per kur keliausim, jeigu 
vienasedis apstotas?

— Per užpakali, pieva in 
pamiszki, , o paskui keliniu 
miesteli pagelbos szauktis.

— (ierai. Važiuokim!
Per patamsi ir pieva Barsz- 

karieta bego žaibo greitit-

o asz in ta laika 
— tarė jam gas-

Pik skubinkimės, gaspa- 
turiu pakinkęs pora

pro|u nesu- 
Bet tik pamislinkim!

Jeigu pri
pažįstame reikalą tikėjimo tuo
se daiktuose, kuriuos matome 
ir apeziuopt galime ir kuriuos 
musu protas, tiesa, sunkiai, bet 

galėtu pats

slapt ios ? ar

---------------------------------------------------------------------- ------------- 1

Valgiu Gaminimas
—IR—R , v.

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mėrgina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA. ‘

t

•it'galu gale 
isztirti ir suprasti — tai kasžin 

yra t i koji- 
kuriuose

ne

VIS gi
su 

gyveni', 
esame iszban- 

Dieyas negal juk

v
ai* noreikalingesnis 
mas t uosi' daikt uose, 
tik jaueziame, bet negalime 
matyti, ne apeziuopti. Kiek tai 
kartu bandė 
prigimtu protu 
klausimu, kuriuos 
duszia stato b Ir 
jie savo pro! u surado ?

neva

Taip irm
iszpasakot, 

daug didesnis skai-
, negu bus ežia 

szi vakaru atlyginta. 
O tu irgi prasižengiai priesz 
mane, priesz savo teveliu žeme 
taipgi, ir turi ežia numirt.

Nespėjo žodžiu garsas n li
ti lt, ir pasigirdo keturi szuviai 
ir keturi žmones apie stala sto
vinti, krito staiga ant grindų. 
O Barszka pasiutusiu piktumo 
balsu pagriebęs taure tarė:

— Sztai jums tostas, Lio- 
niekszai! Ir iki dugno 

visa vyną iszgere. Ranka pri
dėjęs prie gerkles, kuri taip 
dabar troszko ir veja gaude, 
tarė:

viduj ir t ris I (.zius nužudyta,
kad jei ir 
nebegt in

saugo-
narsuoliai duris ir

Ii. per kuri 
vėjo viduj ir 
dedasi aplink, 
taures vyno, Bar.<zkien(‘ pakelt1 
savo taure augsztal ir tarė:

jumiį.?i Lenkijos 
ygiai- tostas už ne

nuilstanti kovos žlimba, kad su- 
Lietuva,

lenkais

tavos

) >

fl r | 
---- iiZI HI

narsus karžv

jungus Lenkija: - su 
kad- vėl insteigus Unija tarpe 

valstybių, kmtaip prakilniu 
rias asz

j"

tik minėjau. Fra! 
Ura1.! Cra!!!, Lėnkljus oficie
rai, sustodami szauke — Tai, 
bracia, tikta litvinka!...

. Bet Barszka ironiszkai in 
viską taip žiūrėdamas neisz- 
kente, ir isz patamsio iszlln- 
des pusbalsiai suriko

ir

.— Rankas augsžtyn, jus

dvtas!
O Dieve! vvnas užmin

Taip — pusbalsiai ino- 
.. ..... * asz afieieriams

užnuodinau.
Perbalęs, draskydamas savo 

krūtine krito negyvas ant grin
dų. P. Auksztikalnis.

SKAITYKITE ‘‘SAULE’’ 
SKAITYKITE “SAULE 

SKAITYKITE “SAULE”
4 vt
V?

f I

žmones vienu tik 
atsakyti ant 

nubradžiai 
mislijate, ka

- te*

iszsipsakojame, 
ilgiau esami' 

kuriuose gerinu 
de.
iszsyk kiekvienani visas paslap
lis iszaiszkint. Palaukim
gu mus Dievas pirma iszbandp 

kuriu n|,ūips'ant 
, o paskui, tik

gu mus Dieva.' 
kentėjimais,

nesigaili

labai szok- 
ti, o kaip tyczia bernai jos ne 
vienas nevede. Tada ji nuėjo 
pas čigone klausti kokio nors 
patarimo, kad jos bernai ne
veda szokti. (ligone sako:

—“.Tu žinai koki tau duosiu 
paturima, tik tu man —- sako 
— duosi 3 deszimtis kiausziniu 
ir 3 kilogramus lasziuiu.

Mergina ant to sutiko, davė 
čigonei kiausziniu 
Čigone tada sako:

—“Tu žinai ka, imk tu iszsi- 
trauk isz vežimo szardesznin- 
ka ir priskiszk po sijonu.

Kada mergina 'taip padare 
kaip buvo čigone sakiusi. Tada 
čigone bernams pasakė: “Kaip 
tik ateis tokia ir tokia mergi
na, tai jus ja veskite szokti. 
nes ji turi prisiriszusi po sijo
nu szardeszni'nka.“ Kada atė
jo ta mergina tai bernai nopa- 
sidalina, tai vienas, tai kitas 
paszokina, o ežia tas šžarclesz-

ir lasziuiu.

Kada ate-

įlinkas baladoja per kojas.
Tuo tarpuTuo tarpu čigone kaip ty

czia dar dainuoja;
“Tai lasziuki d
Tai kiauszinki, 
Sžrirdes^iiinki
Ber pakibki.” 

T { ' ¥. Vakntukonis
♦

pasiremdami
iszaiszkino

pasiremdami

ko! \ ieni 
prot u, 
klausimus;
tnomi - pat protu visai prieszin 
gai (a
da kitaip.
kiti

sa v o 
t uos

■ y
■žemes nesigaili, o .paskui, tik 
nukeliavus in dapgu, t()s juU

Dubar
irutau

FARMA ANT PARDAVIMO.

kiti

dalyku
K a vieni 

griauna. 'Taigi vietias pro-

aiszkina, o kiti
stato, ta

6S akieriu, upehikas teka pro 
namus per gamikla, teip - gi 
ir miszka apie 
visa g 
siduoda su gyvuleis 
valiu.

luptis mums ptudszkesj.
, gyvendami ant žeine 

ei i daiktu su rakdami j ^kuriu
protas 

iszaiszkint - 
ko tik Dievas nuo musu rinkai 
auja ir kantriai

I • 
1
ten visas paslaptis iszaiszkis.

Tikėjimas neatima pre ta.
Kaip .daiktuose 

tikėjimas nea!ima 
gaus proto, taip l\g 
tuose dvasziszkuose tikėjimas 
palieka žmogaus protui labai ke. Kas nori insigyti savasti irF 

pasauli Dievas

gi
(>•

mus negal supra^Į ir 
gerai [dildykime.

» 18 akieiu, kita 
;era gyvenimo žeme. Par

ai- be gy- 
Labai geri budinkai su

'Mil

. < 
tas be tikėjimo arba nonprupi-j 
na duszios reikalu, 

iasi juos užginti.
arba sten-

<)•

Tikėjimas viską, iszaiszkina.
Ko tik žmogaus

ko, ko tik j* .... .... .... „. 
klausia — aut visko jai atkako 
tikėjimas.

t

ko, ko t ii

I f '

1 duszia iesz- 
ji trokszta, ko tik ji

laukime, lendi! vandenų. Labai geroj vietoj
Jis pasiszauks muk pat? savd ir arti steito kelio ir strit - kariu.

žemiszkuose
nuo žmo- i

iai ir daik-

Tikėjimas dusziai 
atsako, jog pasauli taip puikiai 
surėdė — tai Dievas;* jog 
žmogų sutvėrė ir davė jam ku

tai tiys 
pats Dievas;jog toji laime, ku
rios duszia ieszko ir ant žemes 

tai taipgi Dievas.
atsako, jog me, žmogdus kūnas, ist kokiu

Tik 25 miles nuo viduris Phil- 
adelphijos miesto, arti geležin
kelio stoties Collegeville, Pa. 
Mokslaine tik szone mtisu‘•lau
ko. Placziai žinomas fahUas 

Montgomery paviete. 
Parsiduoda už prieinama pre-
po szia

Į

.

s

no ir duszios pajėgas

neranda
Tikėjimas žmogui

7

da daug darbo, 
kina, jog visa

Tikėjimas mo- sau laisvini gyventi tai reike 
Į ir vaisirga farma turėti, ' fttda 

sutvėrė ~ tas teisybe ir žino* neužpuls bedarbe, be anglu; be 
gaus protas to negali K..... * 
suprasti. Bet pats žmogaus 
protas kiek tik nori gali tyrinę- ant szio adreso.

gerai i duonos, 
žmogaus-

ti: kaip yra sutaisytas, sakysi

Visko pilnut yra/Del 
]>latesm informacijų ra'szyklte 

•* /
„ M*

ant žemos niekus negal kenteji- daieHu susidedu musu žeme, (8.15)

C. J. Mnjauckas
R. F. D. No, 1' 
CollegeviUrf. Pa.
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'Ant J. Sakalauskas 
uetuviszkas graborius

v
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IR BALSAMUOTOJAS

I v J
Laidoja kilnus Numirėliu pagal Nau-

SAULE X
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Žinios Vietines
* * X A,

glekįsei su-
kįsyklas,

— Ne visi an
gryžo prie darbo in 

kaip kur randami gazo.
iszvažiilejo, to

tu ri

■ nes Kaip kur 
Daug žmonių

i del anglekasiai
I sau kitu “bodžiu.
Į dvjeju sanvaieziu

del anglekasiai Ijeszkoti
U|ž kokiu 

visos kasy- 
f r

Mu*la mada, pigi preke. Teipgt pri-1 klos dirbs pilim laika,, nes dur
. automobilius visokiems reik*-'bj1Linkai pradeįjo sugryžt daži- 

į noja, buk straikas pasibaigė.
Kun.- (Dzcsna suriszu

lama. II I
I"

' Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir matlu* ui pigiausia preke, todėl ’ mazgu
Jstfu pirkaite pomninka tai kreip-1 Baraszicnia su i Franu Pacevi- 

ežiu, abudu isz Trentono. Elz- 
bieta Czemione su Petru Mi- 
kclskiu isz miesto. Galima pra> 

Inaszauti, jog _,

g"111" *1

(Dzcsna 
moterystes Marijona

__________________________________ .

ISZ SHENANDOAH, PA.
F

Vela straikas! Bet tuoni 
merginos

PLAUKAI IR BARZDA KA
RIUOMENĖJE.

ir del viesz-

kite* pa* mane, nos nsz gailu jumis 
pigi au geriau* parduoti negu kiti.
SSl E. Pine SL Mahanoy City. Pa.

Lletuv1**ka* G r abort u s

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą 
Turi pagelblnlnke moters.

Prieinamos prekes.

516 IVe*t Sprnce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

F'— ■■ ■ .....■■

Tvirčiausia Lletuvlszka
BANKA

Didele kaucija sudėto Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mui. Slunczu pinigus in vi
sa* dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu Laivakor
te* kompanijų nustatytoms 

kainom a., .Parūpinu Paszpor* 
tu* keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o
atsekimą. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Are. 

MAHANOY CITY,

kursą.

gausite teisinga

PA.

I Inaszauti, jog geri laikai už- 
I stos, nes dvi nayszleles isz,tekė
jo ir geri laikai užėjo, 

likos

I
i

— Laisnai likos perkelti 
ant sekaneziu nauju biznierių: 
W. Blazevicziui nuo Petro Ba
rono; J. Urbonui nuo W. Bun- 
seviczįaus; J. Kruszinskui nuo 
M. Žiobos visi pirmam varde. 
M. Vainorui nuo Chas. Smith 
ir .L Szatui nuo J. Vaisznoro 
penktam varde.

— Apsisaugokite 
bumaszku po 

doleriu kurios prasiplatino po
Burnaszkos yra per 

i szviesios nuo tikrųjų ir galima 
I pažinti jeigu gerai prisižiure- 
i site.
I

į

szvvu
Į

i pavietu.

nuo fal-
10 ir 20

Pana - 
Saules

Zofije
s

Rutkauc- 
ek re t orka isz- 

sanvaieziu

kart merginos sustraikavo 
marszkhiiu dirbtuvėje Leveson 
& Son, kurie laike straiko nii- 
mtisze merginoms 20 procentą 
prižadėdami su gražy t ta j i pi
I

dirbt. O kad zydelei nedalaike 
rSavo žodžio merginos iszejo 
'ant straiko. — Laikyk i tesi

Po keliu dienu merginos ap- 
laikc volą savo mokesti ir su- 
gryžo prie darbo.

— ’Automobilius 
įvažiavo Antanas Bcnaitis, 
tžeido Mare Gatauckiute, kuri
užbėgo ant automobilians. An
tanas pasiemias 
automobiliu, nuvožė

[tara kuris apžiurėjas mergai- 
f te rado tik mažus sužeidimus.

■ — Seredoje likos suriszti 
mazgu moterystes Valerije An- 
drukoniute su Vincu Navicku 
lenkiszkoje bažnyežioje.

— • Juozas Sepaulis, dakta
ras Petrikas, Sta. Valiukevi- 
czius ir Petras Balys iszvažia- 
vo automobilium in Niagara 
Falls ir Kanada ant keliu san
vaieziu.

— Utarninke atsibuvo lai
dotuves Antano Mikoszevo su 

Į bažnytinėms apejgoms lietu-
Grabo-

ro- 
centaXkfldh ‘^I^isyklos pradės

kuriamo
su-

mergaite in 
pas dak-

Per ilgus kariuomenes gy
vūninio pasauly metus, ne kar
tu mainosi skoniai ir 

kartu su tuo mainėsi _ ____

tai buvo padaryta 
pntaujanezios armijoj sziltines.
Ilgi plaukai ir barzda beleido 
stipriai užsidėti prieszdujines 
kaukes, ilgos barzdos pražudė 

mados, o per duju atakas daugybe geru 
ir būdas rusu kareiviu, ypaeziai iszkareiviu, 

neszioti usu ir plaukas karino- ■ atsarginiu. Po revoliucijos ilgu 
meneje. Senam 
kariai skuto galva, usus ir bnrzjm&s ypatingo 
da, nes to reikalavo i
mada, bet užtat vyresnybe ne- dėlių epidemijų utėlėtoj ir bai- 
sziojo dirbtinus,

Aigypte. viži Įplaukų nesziojimas buvo laiko- 
i revoliucuiguipo

tu laiku I pažymiu ir buvo priežastis di-

plaukus ir šiai purvinoj rusu armijoj.
barzda; isz tokios pririszamos’llgu plauku nesziojimo mada 
barzdos formos galima 
pažinti virszininko laipsnis.

Graikijoj kariai nesziojo il
gus ir barzdas, vienoj tik Spar
toj buvo skelbiamas kas rudeni 
įsakymas kirpti usu. Nuo Alek
sandro Makiedonieczio laiku 
graiku kareiviai pradėjo skusti 
barzdas. Paprotį

buvo arrnioj 
įsakymu tai

I

S t

M
h.. J *

ALTIJO8AMERIKOC
1 LINIJA 9Broadvay. frWlork.NY U 

tiesi i i IFTI IVZV
KELIONE 

Ai i 7'

įfyA!,

k iute “
keliavo ant keliu
vakacijos.

— Pottsvilles sūdąs atsi
darė su 300 visokeis teismais. 
Žinoma, isz tuju didesne dalis 
buvo innesztos per atejvius.

— Lehigh Valles t ruko i ve- 
! la ejs ant paptasto 
|dedant
i

Nedėliojo, 
Saving

L
'GRARORIUS MAHANOY CITY, TA.

t

1

'|

f

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

i Daylight
| diena pasibaigs 
vela dirbs ant paprasto

laiko prn- 
Sept. 24. 
Time laja

ir lai k rod že i 
szi p-4 4

i r

Stasis K rasi liek i s, E.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I>aldotuvlu Krlk-

4 sztiniu, VoRoliju, Pasivažinėjimo 
ir t. t.

' 520 W. Centre SU

Pine ulį. ejdamas plentu terp 
miesto iFStaniklio likos trenk
tas per

Mahunoy City, Pa.

Hi

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Agent

M 4

I
Apdraudilu (Inszurtniu) Namus, 

Tavorus,’Naminius Rakandus, 
. nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose
i 3 . ■

| 315 W. Mahanoy Avė, Mahanoy Cit) 
P llMMIHHMMIlUVHItMIlHfHpMMHIMIItf »»I»H II II HM t

CaPtTAL STOCK 1125,000.00
» Surplus ir Profit* 1536,846.50

Mokame antra procento ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldcdam prie Jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnesząt parodyt knygute 
ar no. Mea norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą *u musu banka, ne
paisant >r mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Subalomls 9 ryte iki 12 vai.

I

► H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prezident.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

D R. JUOZAS J. AUST RA 
(Lietuvi*) 

Buvusi* DaJctara* Karlumon- 
eje. Gydo visokia* Lyga*. 
Priima ligoniu* lig 10 vai., 

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R.

118 E. Coal SL Shenandoah.

ryte.
9 vakare.

ISZRADEJAI!
Prisinskite man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
liszradimu knygutes 
rimai Iszrudejams 
duodama dykai,
lietuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER 
Reg, Patent Atty.

w 3.Park Row. New York.

t i Pata- 
kuriaI >

Raszvkite •<

apejgoms 
viszkojtį bažnyzioje. 
rius Vincas Leonaviczius užsi
ėmė laidotuvėms. Reikė pri- 
myt,

laidotuvėms.
jog graborius Leonavi- 

czius patarimuje kanuogeriati
se laike laidotuvių ir atlieka 
savo priederme

automobiliu kuriame 
radosi du vyrai. Sužeista pae- 

1 me in automobiliu o kada pri
buvo prie 
iszmete ir turėjo pats ejti na
mo. — Tai 
artvnio!

I). ulyczios ligoni

tau mielaSzirdvste

— Kokis tai nežinomas 
žmogus apie 30 metu, 5 pėdas 
ir 10 coliu augszczio, 
t is 185 svarus, likos užmusztas

truki artimojeper Readingo 
stoties Nedėlios ryta.

sveren-

PARSIDUODA NAMAS.

Ant tris-ezverties loto. 6 rui
mai ir 
duos pigiai, 
adreso:
21 S. Kiti. St.

3 ruimai skiepe. Parsi- 
Atsiszaukite ant 

Mat. Mažeika, 
Mahanov Citv.

PARSIDUODA NAMAS

Ant loto 16 per pėdas, 
ant W. Mahanov St. 
padėjimo. Atsiszaukite pas 

Chas. S. Parmley.
(S. 15) 17 S. Catawissa St.

Geram

Dubeltava* * 
Tiklata*

$4.00 Tlkieta* ' in 

NEW YORKA
ARBA 

$5.00 
UPTHEHUDSON
Nedelioj 17 Septemberio j

Speciali* trelna* Suimto* naktį, ?
Isz Ryte1

Shamokin ..............................  1:00 J
Mt. Carmel .............................. 12:50 <
Mt. Carmel Jct....................... 1:20 <
Ashland .................  1:51’
Girardville ................................. 1:58 ,
Shenandoah ............................ l:30i
Mahanoy City .....................   2:19 ’
Tamaqua .........................   2:46 <
Jersey City pribus ................... 8:00 (
New York .Liberty St. pribus . 8:20 1
New York, W. 23rd St. pribus 8:40 }
Pasažierlal del laivo ant Hudson 

upes ims laiva isz Jersey City 8:20 
vai. ryte, Standard Time. Pirkite 
tikletus isz anksto nes tik tiek bus 
parduoto kiek tilps ant laivo. Apie 
daugiaus pasiklauskite ant stacijų.

i skusti barz
das priėmė apie 300 m. priesz 
Kr. g. nuo graiku ir romėnai. 
To pnproezio laikėsi romėnai 
arti 400 metu, po to visagalinti 
mada vėl leido neszioti kari
ams barzdas.

Bizantijos
iki to, kad būdas neszioti plau- 

buvo kelis kart 
atskirais istatv-

m

imperijoj priėjo

kus ir barzdas 
nustatomas 
mais, liaudžiai ir kariuomenei.

Senovės germanai neszio- 
davo ilgus plaukus ir barzdas, 
vergai skuto galvas ir barzdas. 
Prie Karoliaus didžiojo pradė
jo kirpti barzdas, o nuo XII 
amžiaus 
cieriai ir miestiecziai,

barzdas, 
ricieriu

nepanaikinta raudonoj 
dar lig sziol, nors 
panaikinta.

Musu armijoj tarnautieji 
kariuomenėje turi visiszka lai- 

neszioti usus ir barzdas. 
Vidaus tarnybos statute aisz- 
kiai pasakyta:

85§...‘
neapsi leidęs ir 
laikosi sziu taisyklių.. .

a) galvos dailiai skusti; kas 
barzda, ' usus — gra-

armijoj

*/-

i LIETUVA
PEP- hambuugąpTuamv
/ ARbA LIEPOJĄ

' Lietuvei važuojant in Plliava aplenkia 
lenku juosta (karldora)

Vhn trcczln klasa padalinta in kam
barin, ant 2, 4, 6 Ir 8 lovų.

POLONIA .. 20 Septemberio
ESTONIA ..........4 Oktoberio

Imz New Yorko ar Philadelphia In Hamburgą
$103.50. In l’HIava $106.50. In Liepoju $107.

Mos užmokame už tlklcta isz Now Yorko In
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agento.

s ve

Kareivis turi būti 
szvarus. Jis

neszioja
žiai szukuoti.

Kiek pastebėti, 
kariuomenėje mada skusti ar
ba kirpti tisu turi 
inkų. Negalima 
no iszmanymu, 
atima

kad musu

daug szalin- 
nesutikti, ma- 
kad szi mada 

viriszkurno 
iszvaidzda ir žinoma 
istoriniu tradicijų.

Gerai butu, 
skusti usus.

kariams
ir neturi

kad uždraustu

!
h

Banka ka Turi Baisa

laikais ir ri- 
a ugi no 

ilgus siekianezius pecziu plau
kus, barzdų visai
Taip buvo iki XVI smžiui, ka
da per didžiousius karus Itali- 

, prade- 
ir auginti

REIKALINGA AGENTU

nenesziojo.

užganadinan- 
czei, todėl ir žmonis turi užsi
likę j ima musu 
graboriui.

— Praejta subata kada 
Andrius Konopka važiavo au
tomobiliam in Asblando ligon- 
huti atlankyti ligoni, važiavo 
drauge Antanas Orzechovskis, 
saliuninkas, 
ežius, ir Ant. Konopka. Arti 
Woodland parko automobilius 

kelio nusirisda- 
užmuszdamas

populariszkam

subata

K a z.
Ant. Konopka.

Juszkevl-

iszkrypo isz 
nias iiuo kalno, 
ant vietos Orzechovski ir Jusz- 
kevieziu o kitus du sužeido. 
Velionis buvo abudu ve(įe vy
rai, kuriu nioteres buvo neap- 
malszytos kada joms praner
ta apie baisia nelaimia.

I

fPo trumpai ligai persisky
rė su sziuom svietu Antanas 
Mikaszauckas 6 diena Jįiept. o 
laidotuves atsibuvo 11 diena 
su bažnytinėms apeigoms, ku- 
riosia dalvbavo sekanti kuni
gai: knn. Pautienius, kun. Nor- 
butas ir kun. Karalius,
paskutinis pasakė puiku ir su
graudinanti pamokslą, 
uis buvo gerai pažinstanias del 
visu Szenadoriszkiu, 
12 metu pildė dinsta zakristi
jono prie Szv. Jurgio lietuvisz- 
kos bažnyczios. Amerike per
gyveno apie 30 metu, didesni 
laika mieste. Paliko dideliam 
nuliudimia moteria, sunu Juo
zą ir vedusia dukteria Juzefi- 

du anūkėlius;
tris seseris Lie-

SZIS

Velio

nes per

Katkiene1HI JAHintUllL, 
viena broli ir 
tavojo. Velionis paėjo isz Kau
no guber., likos palaidotas ant 
lietuviu Szv. Jurgio kapiniu.

— Edwardas Žemaitis li
kos surisztas mazgu moterys
tes su p. Lillie Brode isz Ta- 
makves per kun. Gudaiti Utar- 
ninko vakara.

— Sveikata galite užlaiky
ti geram padėjime jeigu pirk- 
site czystus vaisius ir duosite 
padaryti receptus Kazuno lie- 
tpviszkoje aptickoje, 38 South 
Jardiu uli. 

r

■ ' ' , \' r t \

p. Lillie Brode

DIDELE MARŠKINE DIRBTUVE 
relkalaujo agentu parduoti ju marsz- 

klnus tiesog noszlotojams.
prekos, Sompclol dykai. Madison Mills
503 Broadway, Now York. ad.

Pigios

• įR;*

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali.

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglckaaius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka- 

Pagclbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ioj, kad butu patogiou 
jo kirpti plaukus 
barzda. Madosi takoję barzdos 
pradėjo mažėti, pradėjo neszio- 
ti barzdas szvediszkai — kiliu- 
ku. Per
kara (XVII - to amžiaus 
moję puseje) nesziojo 
plaukus ir usus, 
paniszka barzdele.

Nuo to karo, plaukus ilgis 
vis 
visai

CNA8, S. l’AKMLEY 
Real Estate Agent Notary Public

D. M. Grabam, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynk%wicz 

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.

A. Danlsewlcz, M. Gavula
T. G. Hornsby

D. F. Gulnan, Treas.

trvju deszimtu metu 
pri

ilsus 
kurtais isz-

pusėje)
ir

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galimo Jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas Ir tclp tolinus.
Mahanoy City. Pa.238 W. Centre St ♦%

didėja; o barzdos ir ūsai 
isznvksta.

amžiaus gale pradėta kariuo
menėje vartoti pudruoti pari- 
kai su ilgomis 
vidurio
Žinus pradžioje rrusijoj, o 
paskui ir kitose szalyse plau
kus pradėjo pinti in kasas. Kas 
turėjo trumpus plaukus, tam 
reikėjo neszioti dirbtines kasos 
Tiktai gusarai nesziojo dvi ma
žas kasas supintas isz dvieju 
veido pusiu; prie saitu kasu 
gražumui pririszainos buvo... 
szautuvu kulkos.

usus
kariuomenes i I 

labiausiai žmoniszka i^zvaizdg.
Praneuzu revoliucija panieki

no pudros ir kasu vartojimu; 
plaukai pradėta neszioti ilgi 
neraitant ju. Barzdas skuto. 
Imperatorius Napoleonas įsake 
plaukus kirpti, bet ir barzdas 
skusti. Ir kitose szalyse susi
darė toks pat paprotis, leista 

maži kirpti

Galop XVII

garbanomis iki 
nugaros, o XVIII am- 

pradžioje Prūsijoj 
ir kitose

laike ilgus 
amžiaus

prie

Gusarai isz- 
ir isz XVIII 

turėjo

Praneuzu re\ ojiuoija panieki 
ir kasu 

pradėta

buvo tik neszioti 
ūsai ir nedideli bakenbardai 
priesz ausis.

Vokietijoj

i Del Rudens9 I
4 .i* «

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryto Iki 8 vakare.
2-trns Florns^Al MEST BROAD ST.

papuczkos,

y
i

t

Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
X
X del rudens. Vyrams, vaikams, mote-

’f. rems ir merginoms. ’

X Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimą

*1* nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir 

padaryti pagal naujausios mados ir
X X •• 1materijolo.

❖♦J. Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes

♦
?
i
X

t

tt
♦t*

V ♦ 
X
❖ 
X

1XX
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH ❖ 

❖K k ▲ A A A A A A ♦

DAKTARAS I. W. HODGENS
Phlladellphiu Specialistas 

Užsisenejuslii Ir Chronlszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptraukta* lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszborimal,
dedervines ir kilos odoe ligos greitai 
pasiduoda por mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu tclp tai matykite ma
no.

Ruitmilzmus visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne Ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate norvuoti ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl; 
greitai pailstat, pikti, Iszbllszkusis ir 
iszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausinas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerkloje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnima gerkle* (goitre,) krau
jo, odos ir Speciale* ligas pilvo, ink*« 
tu, kepenų, pūsle*, lumbago ir neurb 
tls.

Ateikite gobsite rodą dykai. Po tarų 
Iszalszkjnsiu koki* skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbanti* yra mano *pa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydL 
mal patvirtinti ir rekomendavott per 
garslnglauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvergius ir Petnyczioniis 10

GUINAN’Snuo imperato
riaus Viliaus laiku pradėjo 
neszioti ilgus bakenbardus ir 
usus raides W pavidale, pradė
jo neszioti ii* barzdas; bet gva
rdijoj buvo tai uždrausta.

Rusu armijoj kasos buvo nu
kirptos trumpai 1806 m., barz
da, o karinininku ir ūsai, būti
nai turėjo būti skusti. Tik 1832 
metais leista karininkams ne
szioti ūsai. Karo valdininkams 
išakyta neszioti 1855 m. Iki tu 
metu kareiviai turėjo kasdien 
dažyti savo usus ir bakenbar
dus juodai, dabar dažyti reikė
jo tik neszojant parodos forma. 
1874 m. leista kariuomenei (be 
gvardijos, grenadieru, žandar- 
mu, ministerijos valdinįnku ir 
ashrienu i$z caro svitos) neszio
ti barzdoj o 1881 m, leista ne
szioti barzdos visiems kariams. 
Iki paslsutinu; laiku i)?z Kai;o 
įstatymu rinkinio nebuvo pan- 

r draudžiantis

Pasikartu isz džiaugsmo
Jonas—“Ka tu

Onute jeigu kokis gražus vai- jukintas pupktas 
kinas imtu ir tave pabueziuo- skusti ir kirpti usus, 
tu?M

Ona 
kareziau isz džiaugsmo — bet 
ne ant virves, 
kaklo.”

darytum

4 4 Ugi imeziau ir pasi-

tiktai ant jojo

,•„1 /1 • ,,

po, to kaiPer Didi ji kava, po, to kai 
prasidėjo duju. atakos, daugu
moj armijų buvo nustatyta 
būtinai barzdas skusti ir pebįio 
ti trumpus plaukus. Ilnsijoj4 •

vai. ryte iki 8 vai. vakare. Sut 
batomis 9 ryto iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Offices.
4 S, Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
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E. T. EVERETT

Kreipkitės pas mus

19ZD1RBEJAS VISOKIU

POMNIKU IR KRYŽIŲ
♦ t

Pirkdami nuo pat iszdirbejo j 
suezedinat agento uždarbi. Mes 
visa darba patis atliekame, ir 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje.
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahanoy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City*, ■

*.....  4 " «

E. T. EVERETT 
Mahanoy City ir Shenandoah . i




