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ISZ AMERIKOS
PANAUDOJO RIMBĄ

ANT PACZIULES
GAVO SZESZIS MENESIUS.

su-

Camden, N. J. — Jonas Eich, 
43 metu, sverentis 268 svarus, 
gavo szeszis menesius in kalė
jimą už nemielaszirdinga 
plakimą savo pacziules.

Eich’o paeziule, Mare, svėrė 
vos gzimta svaru ir taip buvo 
suplakta rimbu, susidedanezio 
isz asztuoniu diržu, kad reikė
jo jaja nuvežti in 
Moterėle pasakė 
Jonas atejas prie 

l plakti 
ir tankiai

taip 'pasielgdavo, bet szi karta 
nutarė daugiau nekonsti tokio 
pasielgimo ir apskundė savo 

gailėjosi kad 
.Jonui negalėjo padovanot sze- 
szis metus už toki pasielgimą 
su savo silpna motore.

pradėjo jaja 
priežasties i

ligonbut i. 
sudžiui buk 
josios lovos 

be jokios 
su jaja

•9

SUPJAUSTĖ PACZIA, 
PATS PASIKORĖ
PRIEŽASTIS; DIDELIS 

UŽVYDEJIMAS.

.Jonuką. Sudžc

NEDAVE JAM PINIGU, 
SUNUS NUŽUDĖ TĘVA.

Liberty, Ind. — Užpykęs 
kad jam tėvas nedavė pinigu, 
William Carson, 30 metu, nu- 
szove savo tęva 62 metu senu
mo, ant smert.

Suims slapstosi
jos, kuri ji jeszkojo už vagys
ta ir kerszino tėvui, jaigu jam 

.pąpyiHiunS- pinigu ant jcyveni-

nuo palici-

mo, tai ateis namo ir ji nužu
dys. Nzgama sūnūs iszpikle sa
vo kerszta, o 
ko.

palicije jojo jesz-

54 METU VYRAS IR 14 ME
TU MERGAITE MISZKE. 
Waterbury, Conn. — Polici

ja vos surado tula Willis, 54 
metu vyra, kuris divorsavo su

turi suaugusius
mat pabėgo su 14 

metu padykusi a mergaite ir su 
dienas gyveno 

ant

v o žmona ir 
vaikus. Jis

jaja ketures 
rniszke. Gulėjo jie ant seno 
szieniko ir valgė isz kenti.

AUKSINEI DANTYS 
DEL SZUNIES.

Nantasket, Mass. — Dakta
ras William P. Bcrgan, dentis- 
tas, intaisc savo szuniui ketu
ris auksinius dantis idant leng
viau galėtu ji pažint jaigu pa
bėgtu isz namu. Szuo daugeli 
kartu pabėgdavo isz namu per 
ka dentistas turėdavo daug er
gelio ir nesmagumo.
PALICIJE NEGALI ISZ- 
RISZT PRIEŽASTĮ TRIJŲ 

SLAPTINGU MIRCZIU.
Blissfield, Mich. — Palicije 

shiptin- 
50 me-

ant fanuos

stengėsi iszriszti tris 
gas. mirtis Jono Bogai 
tu, jojo dukters Agnieszkos 25 
metu ir josios 5 metu senumo 
dukreles Emilijos, kuriu lavo
nai likos surasti
netoli nuo szio miesto.

Bogaro lavona rado kabanti 
ant virves kuknioje o dukteria 
su kūdikiu miegkambaryje. 
Agnieszkos kūnas buvo pamė
lynavęs nuo kumszcziu o kūdi
kis buvo nutrucintas.

Kaimynai mano buk Bogaris 
turėjo nužudyti savo dukteria 
ir anokia ir pats •sau atome gy
vastį. Tėvas nenorėjo idant 
duktere takotu už kokio tai 
Juozo Smitko, su kuriuom ne
karta susibardavo ir uždraudė 
atsilankyti in jo namus.

Po žudinstai, kaimynas Fra- 
nas Androviczus gavo groma- 
telia rdaut ateitu "pas Bogara.
Kada atėjo su kaimynais rado- vyras buvo nuo josios persi- 
tris lavonus, praneszdamas 
nniA nnlim ia i.

1 ii.siutes < 
užvytieji nio 

Stanislovas
savo

Malika,

policijos isz- 
mirsz-

New Castle, Pa. — 
nuo didelio 
paežiai, 
pagriebęs ilga mėsini peili, su
pjaustė savo paezia Ona bai
siai ant krutinės, po tani nubė
gės in skiepą pasikorė. Kaimy
nai su pagialba
musze duris, rado Ona 
tanezia ant lovos ir tuoj nuvo
žė in ligonbuti kur nėra vilties 
kad iszliks gyva, o vyra rado 
skiepe.

Malika nuolatos užmetineda- 
vo savo paežiai buk draugauja 
su kitais vyrais ir negalėda
mas ilgiaus taji szetoniszka už- 
vydejima iszmuszt sau isz gal
vos, nutarė padaryti jai ir sau 
mirti.

o v v ra

NORĖJO ATVĖSINT KŪDI
KI; TASAI PRIGĖRĖ.

Shamokin, Pa. — Mrs. J. Za- 
lenskiene indejus savo dvile- 
kos menesiu kūdiki in ceberi 
atvėsint nuo karszczio ir nubė
gus atneszti abrusa nuszJuos
tyt kūdiki kada sugryžo, rado 
kūdiki gulinti ant veido vande
nyje prigėrusi. Norints nelai
minga motina paszauke tuo
jaus daktaru, bet jokia pagial
ba negini bėjo, nes kūdikyje gy- 
^asH^^ .jųu nesirado.

kūdiki

r>
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BAISUS BUDAS ATĖMIMUI 
SAU GYVASTIES.

Morgantown, W. Va.’ — Isz 
nežinomos Ipricžasties, angle- 
kasis, Franas Sabiry, atsigulęs 
ant žemes, insidejo szmota di
namito in burna, uždege knata 
ir lauke pabaigos savo gyveni
mo. Kilo baisi eksplozije, kuri 
sndraskp žmogų ant szmoteliu. 
Kada 
žmonvs e/

ant trenksmo subėgo 
rado tik szmotelius 

kūno nelaimingo žmogaus.
Paliko jisai'paezia ir keturis 

vaikus gyvenanezius Mastown 
Pa.

i ( INDIJONAI” SUDEGINO 
SAVO DRAUGA.

Whiting, Ind. — Devynių 
.Jurgirtis Kaunak,

sudegintas prie stulpo per
mot u Ii kos 

sa
vo mažus draugus kada bovi- 
damiesi nudavinejo Indi jonus. 
Drangai pririszo ji prie stulpo, 
apdėjo aplinkui sziaudu ir mal
ku ir uždegė o priek tam vie
nas isz vaiku aplaistė jojo dra
panas su kerosimi. Liepsna 
tuojaus apėmė visa kuna vai
ko. Vaikai supratę ka padare, 
iszbegiojo po visas pakampes 
ir nedažinota juju pravardes.

New York. —
> f 

f

t is per
ti

ATKERSZINO VYRUI NU- 
2UDINDAMA KŪDIKI 

IR PATI SAVE.
“Bai-bai tevc-

suszuko trijų motų vaiku- 
telefona savo tėvui, 

kuriam motina paliepė atsi- 
sveikvt su tėvu. Po tam motina 
Mrs
kuti ant virszaus, paleido s^uvi 
in jo g
in krutinę ir 
rasti per vyra

J. Millman pasiėmė vai-

aiva ir po tani pati sau 
abudu likos su- 
kada tasai su- 

gryžo namo isz darbo. Priesz 
nusižudin'ima Millman’iene da
vė žino savo vyrui kad “viena
tiniu budu galiu tau atkerszin- 
ti yra per n u žadinimą tavo kū
dikio.”
krūvoj nuo kokio tai laiko, nes

Millmanai negyveno

skyrės kad jiji ne norėjo su 
iiinm crvvfmti tikini sn motin n
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ISZ LIETUVOS
PANAIKINS BAŽNYTINIUS 

SZLIUBUS IR MIRTIES 
BAUSME.

Kaunas. — Lietuvos valdže 
mano praszalinti bažnytinius 
szliubus o investi tik civilisž- 
kus, duotus per valdžia o ne 
per kunigus.

Taipgi pra.szalins 
mirties už žadinsiąs 
niūkūs baus kalėjimu ant viso 
irvvil MP'/J n

valdžia

bausmia
— kalti-

KUNIGAS KRUPAVICZIUS 
PRASZALINTAS.

Kaunas. —Vėliausia isz Lie
tuvos atėjo laikraszi’ziai pra- 
nesza, kad seime kalbant apie 
buvusiu KrifkszczionisZku mi- 
nisteriu aikvojima
leszu, Krik szczi on y s taip 
sigando, kad kele didžiausias 
obstrukcijas, o galu gale kuni
gas Krupaviezius paleido to
kius
žodžius, 
posėdžiams praszalinti isz sei
mo atvesti.
PINGA PRAGYVENIMAS.
Statistikos žiniomis sziemet 

asmeniui
Lietuvoje reikėjo 

o Kovo men. — 
tuo tarpu preju- 
Balandžio men.

valstybes 
nu-

K r i kszezion i u kultūros 
kad reikėjo ji trims

Balandžio mėnesy 
pragyventi 
J10 lt. 67 et 
112 lt. 68 et. 
šia i s meta is
reikėjo 124 lt. 64 et.

LEDAI PADARE DAUG 
BLEDES.

Vnjesiszkis, Zarasu ap. —- 
Ledai 1926 m. Birželio men. 26 

užėjo ledu
Trininkuszkiu 

Zablaku, Asztra- 
Pusliu ir

d. apie 6 valandas 
debesis ant 
Szalininkos, 
kablio, Vajesiszkio, 
Galeliu kaimu, kuriu virsz de- 
szimties vienkiemiu 
pievas sumusze ir su žeme su

1

javus ir
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MOKINA OFICIERIUS KAIP SURASTI CIELIU ANT DIDELES ARMOTOS.
Pulkininkas Arnes mokina naujus oficierius 600 pulko pamariuos artilerijos kaip tu- 

, idant pataikint in prisartinanti neri surasti ciehi ant dideles ar motos fortcce Hancock 
vidono laiva.

v\ 1 sėdžiu
— Sziame kai- 

rastas ne-

vai.,
KEISTA MIRTIS.

Rot inenai, 
Telsziu apfekr. 
me Sekminių laike
gyvas vietos ūkininkas L. Cze
kauskas kokioj tai 
loj (purvyne), 
keistos mirties "sulaukė 
damas apie 80 m. amžiaus ir
būdamas geras Katalikas.

mažoj ba- 
L. Czekauskas 

ture-

SZUNU “POGROMAS.”
I. ................

siaustiPradėjus siausti pasiuti
mui Vilniaus-Traku apskrity
je, ini vo padaryta visoje 
sikrityje szunii

ap-
P’ ir 

ju isz-
“ pogromas 

kiekviename sodžiuje 
szaudyta po kelias deszirnts. 
Likusiei szinies turi būti pri- 
riszt. Ne pro szali butu pada-

maiste, kitu li k i u javus gero- r*lls prygrina ir Vilniuje, k.ur
kai apdaužo. Ledai buvo visz- 
tos kiauszinio didumo, 
smarkiu 
žmones neprimena.

Tokiu 
ir dideliu ledu ežia 

Taipogi 
ledai, 2 savaites priesz tai, ge
rokai apdaužė javus Gutaucziu 
ir apylinkes vienkiemius, 
Daugailių valscz

tiek priviso szunn, 
mažiau reikalingi, 
džiuje.

reikalingi
ir kur jie 
negu so-f)

Paskutines Žinutes.
vienkiemius

ATSARGIAU SU ŽULIKAIS.
Taurogonai, Tryszkiu vai.— 

Sziamo kaime stovėjo pas vie- 
neturtinga naszle ant 

įkvateros”
sziu geležinkelio darbininkai: 
1. Brylius Bonifacas 
rionis Juozas 
Rapolas. Visi, 
nu Sziauliu. Szie darbininkai 
insiskolino szeimininkei po 80 
suvirszum litu ir ne sudiev ne

Ta netur
tinga vargsze szere juos pirk
tais produktais, o jie taip ne
gražiai atsidėkojo! Dabar tu
rima žinių, l 
Žemaicziu Kalvarija.
inspeju szeimininkus su to
kiais paukszcziais elgtis atsar
giau.
NEVYKUSI SAUŽUDYSTE.

, Biržų
— Nesenai sziame kaime 

pasikartojo vėl toiks pat invy- 
kis, kaip ir pirma. Tarnaująs 
pas ta pati ūkininką A. A. vy
ras vėl mėgino kartis. Taipogi 
nesant szeiniininkams namuo
se, nuėjo in klojima ir buvo 
jau pasikabinės. Vaikai begie
dant tai pamate ir, žinoma, 
nemažai nusigandę parbėgo 
iii grinezia ir pranesze apie tai 
seneliui. Szis tuojau ir atpa- 
laidojo pakaruokli nuo virves. 
Kaimo vyrai užtai, žinoma, 
jam ^nepagailėjo diržo.
žastis, de kurios kariasi, neži
noma.

Tai nfHRzmnnplis!

na
K 4

naszle
3 Amalių — Tol

2. Kal
ir 3. Martinkus 
rodosi, vra kilo

sake, iszsidangino.

kad jie dirba apie 
Todėl 

su

Titkonai, Vaszku v. 
ap.

zinoma
Prie

— Apieit Faenza, Italije
5,600 myliu nuo ezionais da
vėsi jaust smarkus drebėjimas 
žemes, kuris tęsęsi apie triskuris tęsęsi apie 
valandas laiko.

Ka ta
li kisžkas ^clkonikas E. '(Mm- 
mi ūgliam, 
pavogtas per Kiniszkus bandi
tus Human provincijoj.

|i Woburn, Mass.

isz ezionais likos

11 Rymas. — Venį likos ap
vogtas Vatikanas. Tuom kart 
vagys pavogė is aksos sodiny- 
ko 4,000 lirų ir 700 jo pinigu.

szy
gyvenime.

Yra tai treczia vagysta 
met popiežiaus

DA BUVO STOKAS KELIU 
ASILU.

Tūlas biznieris isz Slienado- 
rio su savo paezia važiuodamas 
in Loiksa'id, inlipo in bosą ku
ris buvo jau pilnas ir nesirado 
vietos paszauke:

, jau Nojaus arka— Tai 
pilna!

— O taip, — atsiliepė kokis
. — tiktai mums

. • / \ ■ 1 r ii /A . < 1.1
tai žmogdliis — 
reikė pora asilu.

——.... — ................... .

ATMINE.
4

bure 1
Ka toji cigonka tau isz-

— Kad neužilgio panosziu 
didele blede.

— Na ir kas atsitiko?
— Kada iszejau isz budos,

ISZGAMA SUNUS
NUŽUDĖ SAVO SENA 

MOTINA DEL PINIGU, 
PASLĖPDAMAS 

JOSIOS LAVONA 
KUPARE.

■ 1

SAVO

I

■J

Baisi žadinsi a Ii-

Isz Visu Szaliu
POPIEŽIUS NEPRI

IMS PROTESTONU
— PenkesdeszimtsRvmas.

Amerikoniszku Protestonu, ku 
rie atvažiavo in Vatikana at
lankyti popiežių, likos nepri
imtais. Po|)i(*žius nedavė jiem 
pa veliu i mo, atlankyti jojo už 
ta, kad Angliszki ir Ameriko- 
niszki Protestonai pasielgine- 

, neno-
bucziuol i

ja nepadoriai priesz ji 
rodami priiklaupt ir 
žiedą, pagal tiesas.

RUSIJOJ BOLSZEVIKAI 
EME ARESZTUOTI 

BOLSZEVIKUS.
Ryga. — Maskvos Komiui iš

kilk ra sz t is Iz vies t i ja pra- 
, kad i n va iriuose cen

truose — Leningrade, Brians- 
ke, Saratove. Vladivostoke, 
P i a t i go rs k e, Omsk o, 
ir Odesoj —

til 
nesza

Saratove.

vadu. y pasak

Gomolv fe 
aresztuota szini

tai vietų Komunistu partijos 
Visi suimtieji

Izvestijn, priklausa krasztuti- 
Komunis- 

szaliniukams kominter- 
pirmininko Zinovjovo ir 

(kurie

kairiesiemsmoms 
tams 
no 
Laszeviczo, (kurie pastaruoju 
laiku organizavo sąmokslą da
bartinei Komunistu diktatūrai 
nuversti.'''

Sąmokslininkai esą nepaten
kinti d<‘l to, 
diktatoriai nebesą draugai. 
Jie ima labai dideles algas, tu
ri puikius rūmus su tarnais 
ir atuomobiliais, ir gyvena lė
bauja visai tail), kaip kad sve
tur gyvena vieszpataujancziu- 
ju klasių kapitalistai.

Leningrado l'ravda 
sza,

1

kad dabartiniai 
nebesą

prano
kai! isz Maskvos atvykus 

jn Leningradą specialine su 
nepaprastais

komisija, kuri jau

special ine 
ingaliojimais

Czdkos” ' 
arosztav.us keletą vietos “Cze- 
kos” vadu. Aresztuotioji dar 
k m • ! l)UV0 Zinovjevo

” vadu, 
i'ti’k neseniai 
pakelti in auksztas vietas.

STATYS BAŽNYCZIA UŽ 
PENKIS MILIJONUS 

DOLERIU.
Kanada. —Montreal, 

Nauja bažnyczia Szv. Onos de 
Baupro in vieta sudegusios 
bažnyczios trys metai atgal, 
bus statoma už penkis milijo
nus doleriu. l'iRedemptoristai

pa'tominau, kaęl man pavogė zokon inkai rinks aukas po vi-
ziegorel’i ir 
trnis. *

maszna su pini- sa svietą. Nauja bažnyczia ko-
ii n n hiiiT Vinimio4n 1921) mnin.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS DVIEJU ISZGAMU 

SU SENUKE.
Poznanius. — Pas,Marijona 

Olbrich, 86 metu senumo moto
re, atėjo jokios žentas Franas 
Lang su savo draugu Antikų. 
Senuke padavė jiems vakarie
nes ir 'bonka vyno. Staigai An
tika paszoko nuo stalo, kirsda
mas 'senukia in burna su 
kninszczia, senuke puolė ant 

szaūkdama pagialbos. 
Tadh žentas Lange, nutraukęs 
ahrusa nuo 'stalo, užkimszo jai 
burna o Antika daužė senukes 
galva su dideliu bliudu ir atsi- 
,klaupės ant 'krutinckS 
mot e re o Lang 
ta geležies sudaužo 
galva kad net pakauszis truko. 
Raikalei matydami kad motore 
guli kaip negyva, 
visa gyvenimą, palši imdami 150 
auksinu ir pabėgo.

Pillieije ant rytojaus suėmė 
Lang, kuris isz pradžių gynėsi, 
bet vėliaus prilsipažino iszduo- 
damas taipgi savo dranga. 
Abudu likos uždaryti kalėjimo. 
Sužeista senuke mirė ligonbu- 
teje ant rytojaus.

Priežastie užklupimo ant se
nukes buvo ta, kad kolos san- 
vaites adgal aplaike nuo sū
naus. isz Ameriko 4,000 auksi
nu kuriu iszgainos jeszkojo ir 

, bet nesurado,

grindų,

smaugė 
pagriebei szmo- 

senukiai

i sz k ra uste

bėt nesuradonorėjo pasiimt 
nes buvo paliepti szepoje.

GIRTAS VYRAS ISZMETE 
SAVO PACZIA NUO TRE

CZIO LAIPSNIO PER 
LANGA.

K rokavas.
n i o v s k i s, i. i v .v < < 1.1 ix i< o, 
nėjo savo jauna paezia kad jiji 
apgaudinėjo ir nžsiduodavo su 
kitais vyrais. Negalėdamas nu
tverti paeziule ant karszto dar
bo, pradėjo labai gert. Nedė
lios 'diena,' jojo pati buvo apsi
rengus i'szeiti in miestą. Girtas 
vyras manydamas, kad pati 
iszeina susitikt su kokiu mei
lužiu pagriebė jaja pusiau ir 
iszmete per Įauga nuo treczio 
laipsnio. An't giliuko motore 
nupuolė ant antro laipsnio bal
kono, iszsilauždama tiktai abi 
kojas ir ranka. Praeigiai mate 
puolanczia moterių, paszauke 
ugnagesius, kurio su kope- 
czioihs iszgialbejo nelaiminga 
moterių ir nuvožė in ligonbuti 
o vyra atidavė in rankas palici- 
jos.

Kaimynai sako buk vyras 
buvo baisiai užvydųs moterei, 
kuri buvo dora moteriszko ir 
niekados nepristbdavo jokio 

»drau£av«mo su jokiais v vrais.

— Jonas Skoli
ni okanik as ■nužiūri-

- - • • • •

Rymas.
kos atidengta miestelyje Mal
inio, kur vienam name surasta 
didelis kuparas kuriame rado
si motcriszkes lavonas. Tvrin
jimai parode, buk motore likos 
nužudinta per savo locna sunu. 
Nužudyta yra 69 metu, pati 
Filmo Pettini, fabrikanto, ku
ris mm savo paežius persisky
rus gyveno, bet laikas nuo lai
ko jaja atlankydavo.

Viena diena atvažiavęs pas 
jaja, rado šluboje dideli nepa- 
redka — viskas buvo iszmetyta 
o kambaris la'bai smirdėjo. 
Kampe užtemino stovinti dide
li kupara, kuri su pagialba ke
liu žmonių, atveres, rado jame 
moteriszkes lavona gerai api
puvusi.

Prisižiuro jas geriau lavonui, 
pažino jame savo motore. Su
prato kad tai darbas jojo sū
naus, kuris buvo didelis isz- 

t virkelis. Norints tėvas jam ga
na duodavo pinigu ant pralei
dimo, bet vis buvo per mažai, 
padarydavo daug,skolų ir ant 
galo apvogęs tėvo kasa, dingo 
nežino kur. Dabar palicije jesz- 
ko tojo latro — iszgainos.
4,000 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ 

TVANUOSIA.
London. — Pagal vėliausia 

daneszima, tai keturi tuks- 
taneziai prigėrė 
tvanuosia per iszsiliejimą upiu 
Lo Yang aplinkinėje Kinuosia.

Dv^leszints kaimu ir mies
teliu likos užlietais per vande
ni.

tai keturi 
dideliuosia

SZEIMYNA ISZ 20 GALVŲ.
Montreal. — Imigracijos 

valdinii.’kai isz Kanados inlei- 
do Amerikon szeimyna, susi- 
dedaneza isz 20 gaivu. Vyres
nis sunūs turi 24 metus, o jau
niausias 4.

ŽMONYS PERSIGANDO 
“VELNIO DARBAIS.”

Kombethey, Vengrija. — 
Szio didoko kaimo žmones bai
siai iszsigandi* manydami, kad 
jie yra užkeikti. Mat priesz 
kuri laika vieno ūkininko 
kiaule paturėjo pansza 
vyniotus kojoms;
mieezio karve apturėjo verszi 
kurs buvo labai 'keistos isz- 
vaizdos; dar treczio ūkininko 
avis paturėjo ėriuką su dvierrt 
galvom.
darbai, 
miecziai, ir dabar pasiunti* pas 
vyskupą delegacija praszyti 
pagelbos.

užkeikti.
vieno

su de
ki to kai-

'h»

Tai jau tikri velnio 
sako prietaringi kai-

GIMĖ MAŽIAUSES KŪDI
KIS ANT SVIETO.
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Lockbaven, Pa. — Ana diena 
ezionais kinlikis, niote-irime

riszkos lyties, kuris svėrė tik
tai viena švara ir szeszes unci
jos. Daktarai yra tokios nuomo
nes, kad tai yra niažiauses ku- 

svieto. Kūdikis yra 
i n k u bat oryje.

kūdikio rankutes, motina leng
vai gali užmauti savo žiedą.

dikis ant 
laikomas Ant

MOKSLAINEJE.
vaikams 
per szv.

Minvszka kalba •* 
apie gaudymu žuvu 
Petru ir klausė vaiku:

— Ka reiszke žodžiai Kris- 
tuso kada kalbėjo in szv. Pet
ra: “Nuo szio laiko gaudisi 
žmonis!” , ,,

Vaikas:— Nuo tojo laiko j 
ketino būti Dalicijautu...
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Kas Girdėt
nes, klioeztoriali ir kiti institu
tai yra uždraudžiami. 3—Tik
tai gimė Meksike kunigai turės 

4—Ti k o j i m i szk o s

GIRTUOKLIAMS TRŪKSTA 
ALKOHOLO. IOWA VALSTIJA

Kad ja galas tuja bobiszka 
mada kuri taip tankini maino
si ir jaigu taip ilginus bus, tai 
moterėlės vaikszczios tiktai su 
lapeliu ant kūno. Isz Paryžiaus 
daeina žino, buk rudenyje in- 
vyks mada, kad moterėliu szle- 
bukos da bus trumpesnes du 
colius ir
be rankovių ir kalnieriu. 
ne butu geriau,

neuždengs keliu, Ims a rif i 
kad numestu 

visai szlebukes o
“bathing suits 
ja laike maudymo.

♦ >
rėdytųsi i:i 

kokius neszio-

Sziadien Japonijoj randasi 
8,100,000 moteliu ir merginu 
dirbanezios ant savo užlaiky
mo, O'prick tam 6,(XX),(XX) dirba 
prie szilku, ant ūkiu ir kitokiu 
ukiszku užsiėmimu, kaip pra- 
nesza ministeris ukystes.

Prie naminio darbo ir tar- 
naieziu koteliuose dirba 514,- 
000 o 78,(XX) mokina vaikus 
mokslainesc. Suvirszum milijo
nas merginu dirba fabrikuose, 
10,500 kancelarijosc ir 692 prie 
k rūta mu ju paveikslu.

parapijos.
apeigos kitur ne kaip bažny- 
cziose yra uždraustos. 5—Tiko- 
jimiszki laikraszcziai yra už
draudžiami raszyti apie val
džios politika ir valdžios pasi
elgimus. 6—Bažnyczios turtai 
bus po valdžios 'kontrole. 7— 
Kunigai turi but i regisi ravot i.

Ne lik katalikai yra perse
kiojami bet ir kiti tikėjimai.

randasi
> 

25,000 kunigu ir deszimts mili
jonu kataliku.

Meksike sziadien 
12,000 katalikiszku bažnycziu

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Apie viena žmogų, kuriam pa- 
parezio žiedas inlekc už 

apivaru.
Ėjo vienas žmogui per misz- 

v id u naktyje.

Diena 29 Liepos pripuolė su
kaktuves pirmo paleisto szu- 
vio Kvietinėje Karoję. Norints 
visos vieszpatystes sutiko gy
venti malsziai ir kuonomažiail
sia iszdavinet ant užlaikymo 
savo kari n menes, bet žodžio 
ncdalaike ir ginkluOjcsi tolinus 
užlarkvdami dideles kariume- 
nes.
Valstijei iszduoda sziadien ' 
daugiausia, nes Angliję iszduo
da 573,000,(MM) doleriu ant meto 
arba ant kožnos galvos pripuo
la mokėti po $12.26. Franci jo 
iszduoda 255,(MK),000 o ant gal
vos pri puola po $6.43. Suv. 
Valst. 554,000,(XX) arba ant gal
vos po $4.94 ir 1.1.

\nglije, Fnmcijc ir Suv. 
iszduoda

ka vidunaktyje. Buvo tai 
szvento Jono naktis. Anas bu
vo su vyžom apsiavęs. Beei
nant, užbrido per papartyna. 
Ta nakti tikrasks papurtys žy
di. Toje pat minutėje papurtys 
pražydo, žmogus eidamas pro 
szali jo žiedą nubrauko ir jam 
nematant, žiedas inlekc jam už 
apivaru. Vienoje aki;miiJksnyjc 
žmogus pasiliko viską žinantis. 
Pradėjo žinot, kur kas ant 
svieto taja minuta dedasi ir ka 
jo namiszkiai veikia. Pamate 
kiaurei žemes visus turtus ir 
pinigus užkabtus. Beeidamas 
žmogus pavargo ir atsisėdo pa
silsėti. Atsisėdės persiave ko- 

nusiave ta koja,

vo ies, o galodamas tik

Kuri pirmiausia gelbėtum: 
Paczia ar kūdiki!

Toki klausymu uždavė savo 
skaitytojams tūlas Angliszkas 
laikrasztis, užklausdamas ka 
darytu vyras, matydamas savo 
paczia ir kūdiki nelaimėje sa-

r

tai gelbėti viena ant kart.
Su tuorn klausymu tasai laik

rasztis paduoda keliolika atsi
tikimu ant paveizdos kaip: tū
las Francuzisztkas ūkininkas 
lauke prie upes savo paezios, 
kuri nuėjo in artyma kaima, 
gulinti ant kitos puses upes. 
Tėvas turėjo prie saves maža 
sūneli. Motina matydama, kad 
vyras josios lauke ir norėda
ma priskubyt eiti, perėjo per 
gana gilia lipia, bet vyras ma
tydamas, kad jojo motere par
puolė o smarkus vanduo pra
dėjo ja ja neszti, mėtosi in van
deni in pagialba paežiai, bet 
tame laike iszgirdo kliksma 
vaiko, kuris inbrides paskui 
tęva in vandeni, likos nunesz- 
tas per vandeni. Persigandęs 
tėvas nuplaukė gelbėti vaika ir 
tnom kart pati prigėrė.

Panaszus atsitikimas atsibu- 
kalnuose Al puošė Saban-

diszke, kur tūlas Belgas Goe- 
then, su savo paczia buvo pri- 
siriszia vienas prie kito. Už
ėjus ant stataus kalno jojo pa
ti paslydo ir užkibo ant pra
pulties. Vyras negalėjo josios 
užtraukti nes neturėjo pajėgu, 
o kada užėjo naktis abudu ken
tė dideli szalti.

Pati melde vyro idant per
pjautu virve ir gelbėtųsi pats 
vienas del meiles juju vienati
nio kūdikio kuri paliko namie, 
bet vyras staeziai atsisako, kal
bėdamas, kad vėlina drauge 
mirti su jaja, ne kaip turėtu 
paczia padukaiit, gelbėdamas 
savo. Ant galo atėjo kiti kelei
viai, prigialbejo užtraukti ka- 
banezia motore ir vyras su pa
czia likos iszgelbetais.

vo

Sztai priežastys del ko kata
likai kovoja su Meksikos val
džia: 1—Kožnaon mieste turi 
būti sumažintas skaitlio kuni
gu. 2—Katalikiszkos mokslai-

jas. Kaip ti'k
kur buvo Užlekes paparezio žie
das, kaip tik autskarį iszkieto- 
jo, ome žiedas iszleke žemėn ir 
vėl pasiliko žmogus nieko ne
žinantis.
Kaip vienoj grinezioj vis saky

davo pro auksztini: lėksiu!
Vienuose namuoso niekas ne

kaip tikgalėdavo pagulėt;
ateidavo vakaras, tuojau pra
dėdavo kažin’kas ant virszaus 
lubu trinkset, atsikiszdavo 
auksztinis ir pradėdavo sakyt: 
“lėksiu! lėksiu!’*
vo, kad neezyseziukas neinlek- 
tu ir vakare iszeidavo pas su- 
siedus gulti. Atėjo viena karta 
ubagas ir praszosi ant nakvy- 

(las»Į)adine jam sako: 
Mes priimt tai priimtumem, 

bet kad musu 'grinezia nerami. 
Mes patys ant na'kties iszcfma- 

Be't ubagas sake,

trinkset,

Visi bijoda-

nes.
4 i

me kitur.’’ 
kad jis nejoki u gundinimu ne
bijo. Szis tuojau užsidegė žva
ke ir skaito knyga .Neilga i tru
kus pradėjo rėkt »pro auksztini 
laibu balsu: “lėksiu! lėksiu!’’ 

tarė: 
Nagi lėk -sau

Kaip tik anas tuos žodžius isz- 
t a re, tuoj dzin-n-n! ir iszleke 
krūva pinigu. Bet kaip tik uba
gas norėjo pasiimt pinigus, 
tuoj anie prapuolė ir atsiliepė 
nuo virszaus lubu balsas: 
tau szitie pinigai skirti

“lėksiu! lėksiu!
Ubagas pasižiurėjo ir 

, kad nori!11

namu

sakyt: “ 
mergaite sako:

duktė.

tuoj

“Ne 
, ne tu 

ir paimsi! Juos paims tik szitu 
gaopa'doriaus duktė.’’ 

Ubagas pasakė gaspadoriam ir
kita vakara pasiliko name su 
ubagu gaspadoriaus
Kaip tik pradėjo pro auksztini 

lėksiu! lėksiu!”
“lok sau, kad

nori;” pinigai iszleke ir mer
gaite juos visus suome. Nuo to 
laika niekas pro auk-sztini ne
rėkdavo, ir gaspadorius, pini
gu turėdamas, laimingai 
gyveno.

PAJESZKOJIMAS

sau

po 
paeinanti 
pajeszkau

Asz Rože Kalinauskiene, 
tėvais Kaetrikiute, 
isz Punsko Para., 
Ona Jankauskiene, po tėvais 
Nevuliute isz Navinikeliu. 
Taipgi Jieva Vitkauskiene, po 
tėvais Vaitkevicziute is# N|ivi- 
nku.
szio adreso:

Peter Yankodky,

lt.)

isz

Tegul atsiszaukia ant

987 Back Road, 
Maltby, Pa.

valsczini 
Naujavalakiu yra daug ber
niuku kurio nosiskire ir nuo 
piemenuku ale žinoma pagal 
žmonių 'priežodi jaigu beda tai 
nežiūri nei kad geda. Tai taip 
ir Naujavalakiu vaikinams la
bai myli degtino o už ka nusi
pirkt neturi. Kaip kiti geria 
tai kaip szuneliai žiuri bet 
jiems neduoda jai tik kur gau
na ka pavogt tai pavereze ant 
degt ines.

Tai viena-szventadieni pada
re Naujavalakiu kaime mer
gaites (’zebatorait.es pasilinks
minimą ir pasi'kviete sau tin
kamus vaikinus tai žinoma jai
gu eini in svecziirs tai reike 
nesztis ir 
kviesti vaikinai kaimo Turisz-1 
kiu ir ncszasi su savim po Ii to
ri degtines. Nueina in užpra- 
szyta pasilinksminimą nes Lie
tuvoj yra tokia mada. Turisz- 
kiu vaikinus Czdbatoraites ga
na mandagiai pasitiko ir pa- 
praszo in pasilinksminimo sa
le ir priėmė ju drabužius paka
bino toje paezioj saloje kur visi 
linksminosi ir toj vietoj buvo 
visu Naujavalakiu sukabinti 
drabužiai. Svecziu atėjusiu bu
vo drabužiuose 'degtines tai 
tuoj Navickas Pijuszas sužino
jus kas yra vecziu kiszoniuose, 
pranesze savo draugams to
kiems puspiemeniems. Apstojo 
ta visa vieta kad nebūtu liudyt 
svecziams o jie pradėjo dar
buotis apie svecziu kiszenius ir 
atlikę savo ta piemeniszka pa
sielgimą, pradėjo ruosztis na
mo.

Szita viską atbuvo szitie ber
niukai pirmulinis buvo tai Na
vickas Pijuszas tai tam nedy- 
vinamas dalykas del to kad di
delio girtuoklio suims, nes jo 
tėvas indtus adgal tai gavo 
smerti isz alkoholo priežasties. 
Bet kai'p buvo priek tam ir Je- 
nuszauskas Vincas ir Simas 
ir Viktorias Valuikevieziai, tai 
isztikruju stebėtinas dalykas 
nes ju tėvai labai isztikimi ir 
kiti visi vaikinai .fyra labai, 
mandagus ir lai puola negarbe 
tik tiems kurie szitą darba at
liko. O Turiszkiu vaikinai la
bai mandagiai pasielgdami isz- 
ejo namo ir jiem pmlekavojo 
už ju toki pasielgimą ir jau da
bar Turiszkiu vaikinai nesilan
ko daugiau in Nanjavalakius, 
nes jau taip insipyko toki ju 
pasielgimai ir visur pasirodo 
tamsuoliai tai vis isz Naujava- 

ar karezemoj tai 
ar vestuvej 

kas Naujavalakiu, 
lai taip ir apsiszaukusiu piein- 
burniu daugiau kaip visur.

Priek tam dar dadedu 1925 
mete 1d. Sausio buvo susirinki
mas krosuos mokslaineje kata- 
1 ik i szk u kuopelių kaip tai Ūki
ninku sąjungos paskiau-jauni
mo kuopele kuriose laike pa
skaitas atvykęs isz Berlyno 
universiteto studentas Žukauc- 
kas kuris gana indomiais pasa
kojimais mokino ir vedė jauni
mą ant katalikiszko kelio ku
riem visiems jaunuolėms buvo 
gana indomu pasiklausyti o 
Naujavalakiu kaimo Pijuszas 
Navickas daugiause vede as- 
ineniszkus pasikalbėjimus ir 
rodo ant avo veido kokius tai’ 
juokus ir priek tam žmonių bu
vo nemažiau kaip 200 ir visi 
sėdėjo vaikucziu suoluose kaip 
reike o Pijuszas Navickas atsi
sėdo kur Vai'kucziai raszo o ko
jas susidėjo ant suoleliu kur 
visi sėdi ir su savo purvinoms 
kojoms supurvino palei savo 
sodintiems drabužius tai jau 
ežia galima suprast kokis pro
tas ir pasielgimas kad vienas 
žmogus isziindes augszcziau- 
siai o visi žiuri kaip ant vilko 
o jis nesupranta ir sėdi kaip 
supuvęs kuolas.

Krosnos kaimo

svecziirs 
lauktuvių, lai eina

ir visur pasirodo

lakiu kaimo 
vis Naujavalakiu
susipesze

i

Kuomet Marquette ir Joliet, 
pirmasis kunigas, antrasi's kai
liu pirklys, pirmieji balti žmo
nos eksplioruoti 
Mississippi upe, pasiekė 
kuri sziadien pavadinta Iowa, 
ta vieta buvo apgyventa ’keliu 
Indi jonu szeimynu, tarpe kuriu 
radosi loway (miegūstu) szei- 
rnyna. Pirmieji baltieji gyven
tojai vėliaus irgi vartojo szita 
varda,

žeme apie 
i vieta, 

kuri sziadien pavadinta Iowa,

nepnsisa vindami 1 ndi- 
jonu ypatybe. Szilie pirmieji 
gyventojai gana sunkiai dirbo 
pakol ju valstybe tapo viena 
isz turtingiausiu visose Suv. 
Valstybėse.

Iowa yra paežio didumo su 
Czdkoslovakija. In jo's sziaurus 
randame Minnesota, in pietus 
Missouri, in rytus Wisconsin ir 
11111101*8, invakarus South Da
kota ir Nebraska. In rytus ran
dasi Mississippi upe, in vaka
rus Missouri upe. Szios valsty
bes didžiausia upe yra Des 
Moines. Apart giriu sziaur-ry
tuos szioj valstybėj nėr kitu 
miszku arba giriu. Žemes lygu
mas padaro Iowa pui'kia žem
dirbystes valstybe, bet paežiu 
laiku yra prieža'stis labai asz- 
traus klimato žiemos laiku. 
Vistiek yra viena isz sveikiau
siu valstybių.’ Sausas, tyrus 
oras labai geras džiova ser
gantiems.

Žeme lengvai sutrupinanti, 
juodai moline ant viitezaus nuo 

i'ki penkių pėdu gilio,
neturi akmenų arba kelmu ir 
reikalauja mažai traszalo. Red 
Cedar, Iowa ir Des Moines 
lipiu žemes yra derlingiausios. 
In sziauru's žeme ne tokia der
linga, bet vistiek yra vaisinga. 
Sziadien apleistu žemiu nėra. 
Valstybe turi dauginus aria
mos žemes negu bile kita vals
tybe.

1920m. vientik Texas pralen
kė Iowa u'kiu javais. Iowa tu
rėjo 213,439 ukes, kiekvienos 
verte apie $39,942. liekuoja
ma kad czion žeme kilo 142.4 
nuoszimcziu in deszimt's metu.

L
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DAR-

GERI PIRKINIAI. INFORMACIJOS KELEIVIAMS 1 
IN KANADA.

vienos

Iowa ir

arba15 nuoszimtisj arba 32,201 
ūkininkas, svetimtaueziai. Isz 
sziu, 
czi u

didelis skniezius Vokie- 
(12,730), Szvedu (3,318) 

Darnu (3,273) ir Norvegu (3,- 
094). Kas met valstybe produ
kuoja daugiausia komu ir avi
žų. 1920 metuose 14 nuoszim- 
tis visete szalies komu buvo au
gintas vientik Iowa
000 buszeliu. Avižos dasieke 
187,705 buszeliu. Miežiai, kvie- 
cziai ir bulves taipgi užima 
svarbia vieta.

(labina teisingai
“naminiu

444,190,-

I 
valdžios 

daro 
darbi-

J

NORI PALENGVINT 
BININKAMS.

Malcolm Kerlin, 
darbininkiszkain bjure 
stengimo idant visur
ninkai dirbtu tiktai po pelikes 
diens ant sanvaites. Šrtko jisai 
butu daug 
pusev alndos darba isz 
ankszcziau 

o

pavadinti 
Iowa “naminiu paukszcziu ir 
kiausziniu” valstybe, nes su- 
lyg 1920 m. cenzo buvo 28,000,- 
000 gaivu, arba beveik tuzinas 
naminiu paukszcziu kiekvie
nam vyrui, moteriai ir vaikui. 
Pienines 'karves ir avys taipgi 
sudaro svambia dali naminiu 
gyvuliu. Iowa turėjo dauginus 
arkliu negu bile kita valstybe, 
o kiaulių 1925m. turėjo 8,958,- 
000.

Bet no visa žeme privesta 
žemdirbystei. Czionais randasi 
beveik 19,000 ketvirtainiu my
liu anglies žemes. 1920m. jos 
dirbanezios kasyklos (isz viso 
300) pristatė 6,400,000 tonu 
anglies. Iszdirbystes daugiau
sia inima žcmdirbiszkus pro
duktus kaip tai mėsos pakavi
mas, pieno produktai, sviestas, 
pagamintas inai'stas, miltai, 
malti grudai, žemdirbystes in- 
rankiai, ir masziriu szapu pro
duktai. Daugi aus žmonių turi 
automobiliu Iowa valstybėj, 
negu bile kitoj valstybėj apart 
Californijos. —F.L.I.B.

.......................................     u, '----
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojūje.

Antras floras Kllne Namo.
19 W. Center St. Mahanoy City

GUODOTINI SKAITYTOJAI!

Laiko bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukentojo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mos buvome priversti 
laukti goresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri-
siusti užvilkta' prenumerata.

D. BOCŽKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

karszta 
dirbtu.

pradedi 
rvt o 

kada ne taip 
Suimtoje visai ne-

lengviau

ne

sunkaus kvėpimo,
kurtumo, ūži-

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, 
nosines kataro
mas ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gjduolo vartoja
ma su stebėtine pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per 
paezta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

Tlio Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

A RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.

Uoli Telefonas 1373-M

Parsamdo automobilius d ei 
voseliu. kriksztyniu b

W. TRASKAUSKA3
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

Eanna 50 akru, vidutlniuzki budln- 
kai, gtraa Hodu», 2 arkliai, 2 karves, 
visos reikalingos niaszinos. Preke 
$2,500. Kita forma 52 akru su nauju 
namu už $1,200. Katalogas dykai. 
Tob farmoB turi būti iszparduotos. 
Duodame nuo 5 iki 10 metu atmokė
ti. Rasz.ykite Angliszkai.

V. G. McMasters,
1115 State St.. Erie, Pa.

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St- 

, Mahanoy City,, Pa.
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Ofiso 
1 iki 3 popiet.

j1 j ..Įj Įi1... r " Ji i

valandos
ry “ ■* “■*-7 iki 8 vakaro.

■Illi —Ill I

Li«tuvla*k«a GraborUa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes, 
k* 

416 W. SPRUCE 3TR„ 
MAHANOY CITY, PA. 

Bell Telefonas 149

I k

Žinia tiems Čmoniems, kurie nori 
atsikviesti savo gimines, in Kanada 
isz Lietuvos arba kitu žemiu, bus su
teikta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinezio atvažiuoti in 
Kanada. Kreipkitės ypatiszkai arba 
per laiszkus in musu Laivakorcziu 
Ofisą, o mes suteiksimo visas infor
macijas ir kokie yra Kanados imigra
cijos instatyniai. Asz buvau Kanadoj 
su tais reikalais nuvažiavęs ir viską 
sužinojau kas reikalinga del norin- 
cziu važiuoti in Kanada. Asz turiu 
korespondentus didesniuose Kanados 
miestuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprūpins. Su visais 
reikalais kreipkitės in

GEO. KAUPAS & CO.,
Lietuviszka Agentūra Laivakorcziu 

Pardavimo ir Pinigu Siuntimo 
6603 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

LADIES!
YOUR DRUOdlBT
RKCOM MINDI

ROYAL PURPLE
PILL8

(63

A

ATTENTION!

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

, Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais.
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-
janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

Jaigu

Jei

i

H SALUTARO STOMACH BITERI
t f

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite Į 
jo, jei aptickorius neturi siuskite užsakima mum, o mes

! Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
- Chicago, III.

<5I

g
H

/
L

639 West 18-th St
i
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—----- $---------
3-czias Procentas už jūsų pinigus it daugumas del judu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

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

—'-T-'-"'. — -   ................... ... ..................-     l . ..... ...... . ........................f    Wy R l̂|||,ll...— I I I   ■■—■I.. ..I|F—W II

D e kite savo

Žiurčk del raudonos boles.

460 Water Street

N

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka MlRJonuk Del Bullet**.

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi krautuvninkai juos parduoda.
/mrslr dpi Knlffc h

Padaryti Angliakasiams

Mishawaka, Ind.

M

Prailgintas padas ant *‘Ball-Band” (rau
donos bolčs) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Hi miner.

i Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.
i

I “B A L LgB AN D'
I -

“Ball-Band” gumines kurpes yra padary* . 
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidek porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpes kurias 
bile kada nešiojai.

Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir

l
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"SAULE”

!
ANT ATMINTIES PIRMUTINIU GYVENTOJU.

I

f

Kontrabandiste. Columbia River istoriszka 
drauguvo apvaiksztinejo pir

mutiniu gyventoju, (kurie atra 
do Columbia upia ir tujų khrie 
pervažiavo per Kolorados pus
tines 792 mete. Tukstancziai 
dalybavo atidengime puikaus 
stoVyld.

aplin-

priežasczin pa

(Isz Francnzu gyvenimo.)
"*fc .....- ———r-,--

Nusižudymas ofięlerin paru- 
bežines sargybos Depriros i n’ 
vyko prie paslaptingu 
kybiu.

Visuomet būdamas energin
gas ir sumanus, niekuomet jis 
nėra pasirodęs sukurstytas ir 
net sunkiuose gyvenimo mo
mentuose rodėsi visuomet už
ganėdintas ir viską paslėpda
vo in negryžtamaja praeiti.

Depeira nusiszove laike tar
dymo jauno kontrabniidisto — 
katalonco, del trukumus kilu 
nusižudymo
aiszkino nuotikius baisus susi
ma i szvmas.

Apie tai visa galėtu papa
sakoti tiktai tas kontrabandis- 
tas, kurio klausinėjo Depeira, 
jis galėtu atidengti pasauliui 
ta paslaptinga nuotiki.

BetAaip isztikus nelaimei, 
kol subėgo ant sziuvio, jis pa
kele iszkritusia kulka isz De 
peiros ranku revolveri ir liku
sia kulka invare sau krūtinėn.

O žalieji prielankus medžiu 
lapai, maeziusieji ta baisiųjų 
scena, šlepe amžina ja paslaptį.

Kaip ir visi parubežines sar
gybos oficicriai, taip ir Dępci- 
ra buvo jau vedus žmogus.

Kareiviai, žvalgiai ir jūrei
viai dažniausia visuomet turi 
žmona ir vaikus, nevede buna 
tie, kurie gyvena “neramiai“ 
ir nebijo suriszti savo gyveni
mo likimo su kitais, nes jie 
ant tiek inpranta, kari visokiu 
nelaimiu pamirszta net ir sau
gotis.

Praslinkus dviem metam po 
jo namus 

būtent 
tapo pavogtas jo vienintelis 

trumpai atsitraukus

neramiai

Depo i ros vestuvių 
isztiko baisi nelaime,

’ sun us,
nuo kūdikio motinai.

Depeira aiszkiai 
kad tai buvo kontrabandis- 
tu diuzbas, kuriuos jis be imu 
žiausio pasigailėjimo persekio
jo o už tai kerszindami, pavo
gė jie isz kcrszto jam jo viena
tini Alinu.

Vargsze

suprato,

motcriszke grau
džiai apverkė savo likimo dali, 
kad jos kūdikis lapo pavogtas 
ir liko be prižiūrėjimo.

jai buvo 
mote-

Vargas ir rūpestis 
toks didis, kad vargsze 
riszke ka tik neiszejo isz pro
to.

Depeira sugebėjo ta
ja nelaime bei varga paslėpti 
in negryžtamaja praeiti ir tęs
ti toliau jam pavesta tarnyba.

baisia-

1

rr

s?

A lį.
V

lavo- 
akis su

buvo iszdegiuta

dar

Bet visrpriesz save jis mate 
savo akyse numirusiojo 
na, gražias juodas 
szviesiais antakiais.

Vėliaus Depeira staiga pa
mate, kad ant lavono krutinės 

szirdis su
perdurtu -kaĮvijų ir paraszas 
“Marija.“

Ir taip dienoje savižndystes 
Depeira klausinėjo jauno kon- 
trabandisto dėka tam, kad lai
ke savo bėgimo jis susižeidė 
sau koja ir negalėjo pasislėpti.

Kon t ra band is t as buvo
jaunas vyrukas apie 20 m. am- 

kad ji ofi- 
Ir dabar kon- 

trabandistas sėdėjo ant didelio 
akmenio taip kad sužeista koja 
nelieto žemes, o Depeira atsisė
do prieszais nelaisvio ir pas ji 
ant krutinės kabojo “rančas“ 
ir amunicija. Sėdėdamas 'klau
sosi, laikydamas dantyse pyp
ke.

Kiek paklausos tylu ir plo
nu Imlsu prakalbėjo konfra- 
bandistas: — ()t, ka asz turiu 
pasakyti jums, kad asz.esu ne 
vyras bet moteriszke!

— Ka tu plepi f — atsake 
Depeira.

— Tiesa, asz esu motorisz- 
ke ir noriu kreiptis prie Jusu 
su praszymu...

— Mane turite siusti 
lejiman... Ir asz praszau Jusu 
parodymo, kad mane patalpin- 

o su moteri-

žiaus, jis praszrsi, 
cieris paleistu.

rančas

kū

tu ne su vyrais, 
mis. Nes man baisu kalėti su 
vyrais. Asz nebijau’ju kuomet 

Bet noriu būti 
kalėjimo.

Jeigu teisybe 
man pasakojate, tai kaip gale-

reikia dirbti... 
viena

k a

Bet nuo to laiko Depeira dar jote gyventi su kontrabandis-
arsziau kerszijo ir 
budais persekiojo kontraban- 
distus paskutiniųjų 
begyje.

Jo linksmumas (kuomet jis 
neapsakomas kuomet jis galė
davo sulig insakymu szaudyti 
tuos vagis, o jie atkakliai

visokiais

20 metu

tais ?
Draugai mane mylėjo ir 

gerbe.
Depeira 

jis gerai žinojo, 
bandistai

patikėjo jai, 
kad kontra- 

visai nepanaszus in 
blogus žmones. Ir jeigu jie nu
tarė koki nors uždavinį, tai be 

stengėsi paskubėti su savo žy- abejo turi invykdyti ji.
Jis lengvai pa'kelc pypke ir 

atsiduso.
— Kaip vadina tave.
— Marija Žech!
— Žech, yra panaszi Kata- 

loniszkai szeimynai (nes De
peira pažino kai kurias isz ju). 
— Bet Marija!., i____  ___
jis taip stebėjosi negirdėjos 
tokio vardo.

Depeira atsiminė ant miru
sio lavono krutinės iszdogin- 
ta parasza “Marija.“

— Na tas tiesiog stebėtina. 
Bet kodėl jus pasidarote kon
trabandiste f — klauso jis to
liau.

o jie

‘kad pasiduotigiais, vietoje,
velnioniszkaja gudrybe, 

jie slėpėsi nuo jo kulkos.
Bet dažnai atsitikdavo, kad 

kas nors vienas pasilikdavo 
ant vietos, tuomet Depeira ap
imdavo neapsakomas links
mumas.

Jo akys blizgete blizgėjo ir 
matinis jo nenudeges

savo

neapsakomas

matinis jo nenudeges veidas 
dengėsi lengvu raudonumu.

Bet paskutinis lavonas, kuri 
Depeira demingai apžiūrinėjo 
už keletos menesiu priesz savo 
savižudybe, jis nepermate isz 
jo jokio malonumo.

Tai buvo dar jaunas žmo- 

amžiaus
kuris turėjo apie 20 m. 

su juodais plaukais, 
szviesą uodą ir su dideliais žy
miais ūsais, kaip pas Depeira. 

Matyti isz nužudytojo lavo
no buvo dar vikrus vyrukas, gi 
pas kataloncus tokio būti ne
galėjo.

— Tautietis! — nuliūdęs 
prakalbėjo oficieris. — Insta- 
bu, — kontrabanjdistai visi 
svetimažaiiai. Kas gi blogiau 
del jo... tegul liktu jis su mu-

nes

Kažin kodėl

— Tame tai bus kitas da
lykas ir ta asz galiu iszaisz- 
kinti; matote, asz ju daug esu 
maeziusi savo gyvenime.

*— Bot miegoti po atviru 
dangum, tai gana pavojinga 
ir tokiu budu kiekvienas atsi
randa po kulkomis.

— Tai jau būtinas
mimas jaunos mergaites! Kuo
met asz gyvenau po ana puse 
kalnu, tai mano tėvas norėjo 
mane atiduoti už senio fanne- 
rio.

užsie-

KORNAI

— Bet asz nenorėjau.
— Vėliaus, kuomet mane 

tęva pradėjo už tai muszti, tai 
asz tuojaus persirengiau savo 
brolio kostiumu ir pabėgau isz 
savo namu. »

— Bėgant man keliu asz 
pa tikau einanezius kontraban- 
distus, ir man pasakius, kad 
esu darbininkas isz fermos Ir 
susipykęs su szeiminiifku ir 
kartu pareiszkian, kad asz no
riu su jais užsiiminėti, kontra
banda.

— Jie man patikėjo ir pri
ėmė in savo eiles. Mane jie vi- 
visi skaito vyru:
distu žmonos dažnai aplanky
davo mane.

— O, asz buvau insimylė
jusi in jauna 
taip pat netikėtai 
su mumis.

Bet jis nieko nepatemijo, 
kad asz esu moteris ir jis ma
ne skaitė net savo draugu.

Bet asz tolinus ne jogose bu- 
susilaikyti ir visa pa

slaptį papasakojau.
— Tuomet mes nuo to lai- 

ko pasidarėme vyru ir žmona 
priesz Dieva ir kaip ] 
tesome savo 
konf rabanda.

— Likusieji

Tikėta kad Indijoiiu komai, 
arba kukurūzai, yra Amerikos 
vietinis produktas J Priesz Co
lombo atradimu Amerikos, pir
mieji szalies gyventojai Hugh 
no kornus. Kad nors sonovisz- 
koso Chiniecziu knygose* var- 
tbjimas kornu minėta, ir kornu 
grudai buvo rasti senoviszkuo- 
se namuo'se Atėnuose, bot am
žiais priesz Amerikos atradi
mą komai nebuvo žinomi Eu
ropoje. Kuomet pirmieji kolo
nistai apgyveno Massachusott's 
ir Virginia jie rado kad Indijo
nai augino kornus ir gamino 
invairius valgius isz ju. Indi
jonai juda pamokino kaip pasė
ti, auginti ir valioti. Senovišz- 
kose dienose tik spatas ir ma- 
ti'kas buvo kartojama, bet vė
liaus Anglai invede kitus in- 
rankius. Komai buvo svar
biausi javai pirmųjų kolonistu, 
pristato maisto žmogui ir gy
vulini.

Komu produkcijos vakari
nis judėjimas prasidėjo tuoj 
po Revoliucijas karėj. Tuoj 
korinis pradėjo eksportuoti. 
Sziadien Suv. Valstybes augi
na beveik tris-ketvirtdalis kor
nu produkcijos. Amerikos kor
nu produkcija sziadien
lygintis su bile pasaulio javu 
produkcija. 1924m. komu pro
dukuota 2,436,513,000 buszeliu 
'kuomet visa Europa produka
vo 521,283,000 buszeliu ir Afri
ka 444,000 buszeliu. Tais pa
ežiais metais 105,012,000 akru 
žemes buvo 
auginimui, 
$2,405,468,000.

Kadangi komai gerinus au
ga invairiose vietose, tose vie
tose daugiausia kornu augina
ma. Dalis žemes kuri praside
da Ohio valstybėj ir tesėsi in 
vakarus iki Missouri ir tolinus 
vadinta “J"'”"" ”

Paprastai 
valstybėse vienas akras prista-

Ne-
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NORI BŪTI VICE- 
GUBERNATORIUM.

Mrs. Blanche Mize begs ant
tikioto

Kansas
rodos 

kandida-

Demokratiszko 
vicc-gūbcrnatoriaus 
valstijų ir kaip 
iszrinikta nes jok i s 
tas ne eina prieszais ja.

ant

bus

J

kontraban-

Francuza, kuris 
svkiu buvo A

vau

4
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Tais

vartojama kornu 
ūki u verte buvo

korini juosta.
Naujos Anglijos

pirmiau b rask
užsiėmimą t.y.

kontrabandin
iai greitai sužinojo 
slapti, 
musu laimei.

Ir mes buvome labai, la
bai laimingi...

— • Kur jis dabar?
—Nežinau. Viena karta per- 

neszant kontrabanda, 
kur pražuvo...

— Gal but jis mirė..
— Kaip ji vadino? Peroną!
— Niekuomet nežinojau asz 

jo tikro vardo.
Vienu aky mirksni u Depeira 

atsiduso prie^z ja.
— Netiesa. Tu meluoji! Ji 

nevadino Peronui, ne!
Jauna moteriszlke patraukė 

pecziais. Kam man meluoti?
Jis taip mane mylėjo!..
Pereitais metais, 

mes abu buvome
jis iszdegino sau ant krutinės 
mano varda ir perdurtu kala
viju szirdi...

— Asz sakau Jums teisy-

musu pa
llet n i eik o jie nekliudė

jis tai

kuomet 
Barcelone,

be.
Vargszas Petras re tik a rėžiais 

jis būdavo labai piktas...
— Asz klausiau jo kodėl 

jis buna piktas, ir man prisi
pažino, kad jis 
pavogė dar maža esant 
motinos.

— Tylėk, nelaimingoji!
Petras mirė.. Asz užmusziau 

ji... Taip asz...
užmusziau

nežino kas ji 
nuo

savo

szuvis ir De-

— Asz
tikra aunu!

Jis supykęs pagavo revolve- 
1’1.

Suskambėjo
poira parkrito negyvas žemen.

Tuomet naszle kontraban- 
diste pakele ginklą ir paleido 
likusia kulka sau krūtinėn.

— Verte A. Borkauskas.

KANTICZKOS arba giesmių knyga* 
paprastais kietais apdarais. Preke <1*

I _ T _ , - -M. . .. jL, — —I

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

Su geroenels apdarais, preke <1.50 
•s

PERSIVALG1MAS Lehigh Valley

mažiausios 
Ukinin-

to nuo 42—43 bu’szeliu komu 
kuomet Iowa iki • 28 buszeliu 
M issoufi

k a 22
apie vienas akra's pristato 28 
buszelius kornu. Komai reika
lauja augszta temperatūra per 
diena ir nakti per augimo se
zoną.

Komu aug'inimas “komu 
juostė’’ susideda isz 150 arba 
180 dienu. Kartais mažiaus die
nu jaigu rudenis szaltas. Kor
nu ruszi's mainosi su sezono il
gumu. Kaiku?ios pietų ruszys 
reikalauja apie 180 dienu nuo

laipsniu ir Žemdirbystes se'kre 
torius tuos laipsnius turi pa
skirti. Kaimuose pirkėjai nu
sprendžia laipsnius, bet dide- 
liose vietose kornus laips
niuoja peržiūrėtojai, kurie tu
ri leidimus isz Suv. Valstybių 
Žemdirbystes Departamento
bet juos samdo valstybių arba 
invairiu prdky vietų grudu 
biržos. Federaini laipsniai pri
guli nuo padėjimu ir ruszies. 
Gerinusi ikornai laipsniuoti No. 
1 ir eina žemyn iki No. 6.

Kornu prekes 
užderojimo laikais,
kams nevertėtų laikyti kornus 
iki po užderojimo laiko del 
augsztesniii kainu, 
atsimint, 
turi užmo'keti 
pergabenimą ir nesyk i 
insdktai ir 
kornus.

Komai užima svarbia vieta 
Suv. Valstybių istorijoj, 
vienas paveikslas musu 
tiszko gyvenimo nepilnas ku
ris 
svarbiausia

laiko
nes turėtu

jog laikyti
už laikymą ir 

visokį 
užpuolė

Ar nors syki pamąstei kodėl 
žmogus sulaukės vidutinio am
žiaus žymiai tunka. Lengva su
rasti priežastį. Iki keturesde- 
szimtu metu kūnas vis auga. 
Kad nors aktyvas augimas su
stoja dvideszimtuose metuose, 
bet tik po ko’turedeszimlu me
tu kūnas pradeda sensti. Svar
bu atsiminti kad jau kūnas ne
reikalauja daug miklinimo ir 
tiek maisto kiek iki keturesde- 
szimtu metu reikalaudavo. Yra 
pa prastas dalykas matyti žmo
gų suvirsz keturesdeszimts 
metu valgant tiek kiek už ji 
daug jaunesni valgo.

Sulaukus 
metu 
pagal ūgio ir metu. Reikia vi
suomet stengti valgyti povaliai 
ir gerai sukramtyti valgi. Rei
kia apsipažinti su valgiu kuris 
kad nors mai'tingas bet ne tu
kinantis. Pav., žalios daržoves 
yra labai svarbus maistas ir 
užtektinai pripildantis. Sėle
nos ir kvietine duona taipgi 
maitingi. Reikia vengti balta 
duona, sviesta, Smetona, cukru, 
saldainius ir krakmoluotus val
gius.

Paprastai mes gyvename val
gyti ir ne valgome gyventi. Ki
tais žodžiais, 
giaus negu
Kiek isz mus. sulaukė ketures- 
deszim'tu metu, apleidžiame 

kad dar dau
ginus galėtumo valgyti? Tie, 
kurie 'taip nejauezia, ir kurie 
per daug sveria del savo am- 

kasa savo kapa

suvirsz

keturesdeszimts
rcikai laikyti svarumą

valgome dali
kli nas reikalauja.

t X •

deszim'tu metu 
tftala jausdami

kornus

žiurkes

Nei 
tau-

26 buszeliu 
buszeliu.

, ir 
Paprastai

aug'inimas 
susideda

iki

nepažymi kornus kaipo 
faktorių musu 

tautiszko iszsivystijimo ir tur
to. Priesz balto žmogaus atsi
radimu Ameri'ke, 
vartojo kornus1 kaipo svar
biausia maišia ir po tam bal
tas žmogus irgi’’ pradėjo var
toti. Ir pirmiejiAkolonistai bu
tu isznyke jeigit nebūtu del 
kornu. ’ — F.L.I.B.

Indijonai 
kaipo

žiaus ir ūgio, 
savo dantimis.

Netik turime sumažinti val
gi, bet vaikszczioji-mas sveika
tai daug pagelbsta. Pekszczias 
eik in darba, jaigu c*si szeimi- 
ninke, nepaisant kiek darbo 
atlieki vakarais inprask pa- 
vaikszczioti.

Kūno organai labai daug ga
li pa’kcnst'i, ypatingai jaunys
tėje, bet jaigu nuolat turi dvi
gubai veikti kenks sveikatai.

Persivalgymas arba netinka
mas valgis veda prie szlapli- 
ges.

DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu* popierini apdarai.

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

Preke 25c
•i

EfcSKURCIJA IN 

NIAGARA 
FALLS 

ir BUFFALO
NEDELIOJ 8 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios 
Trcinaa apleis Mahanoy City, 9:50 
aubatos nakti 7 Augusto ir pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Neda
lios ryta 8 Augusto, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 8 
Augusto, Grįžtant apleis Niagara 
Fails 3 vai popiet o isz Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten važuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

f

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm* 
kriksztynoms ir tt. 

Bell Telefonas 90 '
215 E. Centre St. Shenandoah.

KRE1PK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistu 

Visos Kroniszkos Ligos, t

Silpni* Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apaiaaugokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be pperacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna sanvaite— Seredomis, Kat- 
vergais ir Petnycziomis. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST«

POTTSVILLE, PA-
Antras Floras*
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pasodinimo iki subrendimo 
kuomet sziaurnose tik apie 90 
dienu. Pastangos dėtos auginti 
tokius kornus kurie reikalauja 
trumpesni laika. Komai beveik 
neauga kur vasaros temperatū
ra mažesne už 66 laipsnius F 
arba kuomet nakties tempera-’ 
turą per tris vasaros menesius 
mažesne už 55 laipsnius F.

Paprastai, pietų Texas kor- ■ 
ims pradeda sodinti vasario 1 
d., ir po biski vėliaus in sziau- 
rus. Nuo vasario 1d., iri sziau- 
rus, pasodinta apie 13 myliu 
ant dienos, pa'kol iki Gegužes 1 
d. jau kornus pradeda sodinti 
centralcj Nebraskoj, sziautu 
Illinois ir centralej Ohio. 
“Kornu juosto“ sodinimas 
prasideda apie Gegužes 15 d.

Placziausios ir pragaisztin- 
giausios kornu ligos yra su
puvimo ir kūles ligos. Jau su
rasta kūles isznaikinimo bu
dai, bet kornu supuvimą nega
li (kontroliuoti gydant sėklas. 
Patartina 
sėklas del pasodinimo. 
reikia imti sėklas tu kornu 
kurie aiszkiai sveiki, 
kitu budu, kas antrais metais 
pasodinti kitus javus apart 
komu ir gerai ir derlingai už
laikyti žeme, deįdant kalkos ir 
fasfora kuomet reikalinga, 
kas pagelbės kontroliuoti tas 
ligas.

už 66 laipsnius F

-K
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TARADAIKA

ir 
juostė

atsargiai iszrinkti
Tik

y

A rba

Komai paprastai parduoti 
ir pirkti sulig invairiu laips
niu. Suv. Valstybių grudu sai-1 A J •

ji i

kiu riktas roikalttuja jog tarp-
valstijinis pardavimas kornu
turi būtį parduotas sulig

<

kvailiais iszžiuri.
Kaip tai nesenei vienoje

Jbažnyczioje atsibuvo 
Kada 'keli kvailiai in

bažnyczia pribuvo,

t • 
f 
j

Atsilsėjus po Nodeliai truputi, 
Iszgirdau telefono skambuti, 
Praszant viena džentelmona, 

Idant pributau in Pat'tersona, 
Nubausti neiszinaneli, 

Ir in tonais tuojaus vali, 
Bet pasirodė, kad jisai ne 

k taip 'baisus,
Nes vyrukas doras ir drąsus, 

Pasikalbėjom kolos adynas,
Džiaugėsi isz manes 

Kad pribuvau, 
Su juom suėjau.

Mat vyrukas su girtuokliais 
* neužsidėjo,

Ant j uju noru in pek'lisz/kas 
urvas ne o jo.

U'ž tai kOrszino Taradaika
Palauk padarysim tau baika.

Bet vyrueziai, asz pirma 
iszsznipineju,

Ar naujiena teisingai sudedu, 
Tada talpinu, 

Ir iszbaru, 
Bet už teisybe, 

Ginu nekaltybe.
i

>

. Kvaili visur galima pažinti
O ir ba'žliyczioso juos užtikti, 

Ypncz tokius, ka niažai 
smogonu turi

Nuduoda smarkunus o
>

*>
t

Laike miszparu szventu, 
Ka svetima kunigą atprovintu.

Kada pradėjo pamokslą 
kalbėti,

Tieji kvailokai baikas 
pradėjo kratyti 

Pasakas kalbėjo, 
Žmonys žiurėjo, 

Nusistebėjo.
Juk tai buvo jaueziai arkansu 

Kuriu smegenys isztekejo 
isz gaivu, 

Sarmata visiems Lietuviams 
padare, 

Kunigas gerai visus iszbare. 
Juk vienas obuolis supuvęs 
Ir kitus pagadys tarp ju 

pabuvos, 
Tokius tik smala apliekit,

Ir su nagaika pliekit.

4 ♦

Oi vyrueziai negerai, 
Užeis ant jus dideli vargai, 
Jaigu nepamesi te sa vo 

papratimu, 
Ir naktiniu laukiniu staugimu. 

Kada ipakausziųs užpilat, 
Savo akis munszaine aptemat, 

Juk taip ilgai negali būti, 
Ateis laikas, reikės mirti, 
Palikti viską paskui savo, 

Nesigailės niekas tave.
Ka gero ant svieto padarei! 
Ar vargszams aszaras 

apszluostei,
Ar vargszams aszaras

Ar sierateliams prigialbojai,
Ant,užlaikymo skatikėli davei? 

Gyvenimą savo praleisi, 
Ant ano svieto nueisi, 

ir1 , . s '

Niekas tavęs nesigailes,
Ant ano svieto nueisi

Ne po smert poterėlio 
nOoiihalb

• Inesukalbės,

1 1 
Geriausias būdas gyditis su žolomS, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo) 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujai 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuq| 
visokiu ligų. Mes užlaikome invah 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo! 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusuliai 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo* strcniS 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinU 
mosi* pcrszalimo, rumatizmo ir Lt« 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuomai 
rio* galvos skausmo, galvoj ir auyMl 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo^ 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai 
minėtu ligų, tai groieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolema 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po <4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillot Rd.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Spencerport* N. Y.

CAPITAL STOCK <125*000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <023*358.62

Mokame 3_cxia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir j 
jus turėtumėt reikalą su musu C 
banka nepaisant ar malas a< > 
didelis, 

ft. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW* Vico-PrU< 
J. B. FERGUSON* Kas.
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; ŽINIOS VIETINES
r* • • •— Petnyczioje pripuola 
Persimainimas V. Jėzaus.

— Poni Helena Mareiuko- 
vieziene isz
lankėsi Mahanojui ir aplinki
nėj© pas gimines ir pažysta
mus ir prie tos progos atlankė 
redyste “Saules.”

— Lukasoviczius isz Mount 
Cannel važiuodamas isz Leik- 
said likos pataikytas per kita 
automobiliu kuriamo važiavo 
Wittmeris su pana Smith. Tas 
pat automobilius trenkė in ki- 
a kuris bego užpaklije. Witt
meris su p. Smith likos nuvež
ti in ligonbutia.

— Laukdamas boso prie 
Vulkano kasyklų Antanas Ko 
manski likos pataikytas per 
motorciklu kuriame važiavo 
du steitiniai. Palicijantai nu
vežė sužeista pas Dr. Dumi, po 
tam in Ashlando ligonbuti.

— MoOcslainiu direktorei 
ant savo su i rinkimo Pancde- 
lio vakara, nutarė kad moks- 
laincs bus szymet ilgiau ati
darytos ne kaip praejta meta. 
Mokslas trauksis 9 ir puse me
nesiu o ne devynis kaip tai pa 
prastai būdavo.
kacijos baigėsi Vtarninko, 
diena Septemberio, 
diena mokslas prasidės 
šia mokslainesia.

— Panaites Helena ir Ma- 
riona Medelintes isz Kearney, 
N. J. lankosi pas savo gimines 
Jonus Navakus-, 
ulyczios, kaipo ir pažystamus 
aplinkinėje.

— Seredoje suėjo 18 metai 
vedusio
jaus “Saidos” 
kausko ir jojo paežiu les. Su
kaktuves atsibuvo malsziai 
būrelyje savo szeimyneles.

Isz Shenandoah, Pa.

*
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Petnyczioje

Nanticoke, Pa.,

Szymet va
F*

l

kuria tai
viso-

512 E. Pine

gyvenimo iszduoto- 
Saulos W. 1). Bocz-

SEIVERT’O PIGUS ISZPAR- 
DAVIMAS PRASIDEDA 

UTARNINKO RYTA 
10-ta AUGUSTO.

Andarokai po $1.95; Pelikes 
po 59c. Mergaitėms szlebukes 
89c. Szilkiniai blumeriai 89c. 
Motcręms union-siutai 59c. mo- 
terems paneziakos 15c. Kimo- 
nai $1.95; ir daug kitokiu pir
kiniu už labai numažintas pre
kes. (64

Sei vert s
29 E. (’entre St.
Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS.
I 
I

Jaigu kas ketina kraustytis 
isz apielinkes Elizabeth, N. J., 
Easton, Bethlehem, Allentown 
ir 1.1, in Mahanoju ar apielin- 
ke, tegul pranesza arba telefo- 
nuoja priesz Nedėlios vakara, 
nes asz turiu kraustvma isz 
czionais ir noriu gauti kita 
kraustyma valiuojant adgal.

Ant. Budreviczia
334 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa.
Telefonas 341-J

REIKALINGA, VYRAS,

Ženotaa žmogus už darbinin
ką ant farmos drauge su mo
tore. Motere yra reikalinga už 
gaspadine o vyras padėti far- 
ma dirbti. Tegul greitu laiku 
atsiszaukia ant szio adreso

Joseph Balsis
R.F.D. No. 1
Orwigsburg, Pa.lt)

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 15 AUGUSTO 

^4. 00 ^u^e^a('as Tikietas 
Tr«in«« apleis Mahanoy City 4:40 
ryto. Grįžtant apleis Jersey City 
(Eschange PI. Stacijos) 8:38 rak.

(Eastern Standard Time) 

DdilgliWDLqr 
Railroad

— TnkiszeK per giliai ran
ka in cl^ktrikinia pjovimo mė
sos maszina, Abortas Morkū
nas, W. Coal uli. neteko dvie
ju pirsztu gahikub*.

— Gindamasi nuo savo in- 
szelusio vyro, Milda Loskos- 
kiene 501 East Centre uli., taip 
sužeidė sau ranka,
daktaras turėjo susinti ketu-

Vyras- ja ja 
stūmė in Įauga kada motere 
buvo iszkclus ranka gindama
si nuo vyro kumszczih. Po su
siuvimui žaidulio, motore ap
skundė vyru pas skvajeri.
t Aleksandras Brazauckaa, 

128 N. Emerick uli.,

'kad net

riuosia vietosią.

50 motu, 
mirė Ashlando ligonbuteje in 
kuria nuvažiavo gydytis Ju- 
nians menesyje. Paliko paezia 
ir keliolika vaiku.

— Musu iniestiszki rodinin
kai laikas nuo laiko sukelia 
bolszevikiszka revoliucije, ku
ri permaino kaip kada visa 
miestiszka administracije kuri 
susideda isz 
todėl k via e-
szais forcignerius, bet tieji pa
sistato karsztai ir nepasiduoda, ward St.) 
Ana diena po žaisliniai kovai 
likos i szri nktas pirmininku 

(-za pliuškis, 
kuris savo užduoti pildo atsa- 
kaneziau ne kaip buvusia pir
mininkas.

keliolikos tautu, 
užvydejimai prie-

SAULS
..........  ■ .................................................. ■■■■»■■■! ■ .............. .  ... . ........................... II

krisdamas tiesk sunkiai susi-1 KAIP GERBTI AMERIKOS 
V _ • J _ n_ __ VJl_ _ ___ ♦_ •_ I *■ W4HBV W A WT A
Englewood ligoninėj.
žoido, kad neužilgo pasimirė 
Y.4 1 1 1 • a • ♦ •

_ -1 »
— Stanley Kavaliauskas,

12 metu, iszejo isz namu Lio-;vo szalies veliav, kaip symbo- 
pos 6 diena ir daugiau Jiegry-' liu laisves, plavesuojąnt ant 
žo. Buvo gauta žinia, kad Lie-( vasaros vejaiio, kaip per Lie-

VĖLIAVA.

Visuomet smagu matyti sa-

pos 9 d. sii kitais vaikais bu- pos 4-ta ar kita kuria tautos 
ves Cicero.

iszri ūktas 
k on sėliu Petras

Philadelphia, Pa. — Liepos 
26 d. namuose lipdamas skie
pai! tropais, užsistojo ant savo 
czeveryko palaido szniuro ir 
paslydės, staezia galva nusi
rito žemvn. Jo žmona Mare ra- 
dos klepe savo vyra labai su
sižeidusi ir pusgyvi. Nuvežus 
in ligonine, ir gydytojams da
rant operacija pasimirė.

Prohibi- 
cijos agentas Ford skundžiasi, 
kad atsilankius pas Povilą Sa- 
pinska ant Pamlico Rd., Sa- 
pinskiene 
veikla ir

Baltimore, Md. —

szoko draskyti jo 
suplesze ži poną ir 

marszkinius.
mat bravorą ir degtines. —V.

Agentas rados

Kazio
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Brockton, Mass. — 
Kazlausko žmona ir du vaiku- 
cziai vos iszsigelbejo 
gaisro, kuris pagavo szeimyna 
ju namuose 11 Arthur St. vi
dury ’nakties, 
paszauke
szie kopeczias iszgelbejo mo
terį su vaikais. — V.

nuo

Gaisrininkus
Jonas Judaitis ir

Inbris-Minersville, Pa. — 
dama inprudeli arti savo na
mu, 11 metu 
prigėrė nemokėdama plaukti. 
Po 'keliolikos valandų surado 
neri kai mergaite 14 pėdu gi
lumo.

Onute Drazdu

Brooklyn, N. Y. — Ana die
ne bežaisdamas sode, kuris 
yra szalia Williamsburgo Til
to, susižeidė veidą sunūs Izi
dorių Stanevicziaus, gerai pa
žystamo Brooklynieczio. Nors 
ten miestas turi apie keturius 
sargus-, kurie vaikus pridabo- 
ja, bet matyti nelabai kaip 
saugo, nes tūlas didelis ber
niokas prilindo prie mažesnio 
vaiku, kurie suposi sūpuoklė
se ir prad(‘jo angs^tai supti 
Stancvicziuka, nors tas szauke 
liautis. Krisdamas isz sūpuo
kles vaikas persis'kele lupa ir 
isemusze pora dantų. Isz pra
džių kalbėti negalėjo, bet da
bar kalbu ir eina geryn.

bežaisdamas sbde

Wikes-Barre, Pa. —Tsz prie
žasties dideliu karszcziu Jonas 
Lankovski, 18 metu isz Duryos 
maujdydamas prigėrė upeje o 
Charles Shoemaker, 17 metu, 
taipgi prigėrė Berwick Park. 
Malonus Elmer Smith, apim
tas karszcziu nupuolė nuo ko- 
pecziu iszlauždamas sau koja.

Chicago. — Lietuvis Walter 
Tamosziunas, 12 metu, 7000 S. 
May St., važiuodamas troku 
p er duobes ir prie 65 ir Ra
cine gatvili, trofcui atsimuazus 
in didesne duobe, tapo iszmes- 
tas isz sėdynės in gatve ir

Jis lanke vieszaja 
mokykla prie 22 
viu. Bet turėjo dideli norą gy
venti ant likos ir kalbino moti
na kraustytis in kaima. Moki
nosi gerai, 
Mkyriu ir buvo geras ir darb- 
sztus. vaikas. Manoma, kad jis 
iszvažiavo kur-nors ant ukes.

Stanley buvo gerai apsiren
gęs. Turėjo gera melsva siutą, 
juodus žemus batus. Szvarios 
iszvaizdos. Sulig savo amžiaus 
atrodo didelis vaikas — kokiu 
5 pėdu. Szvesiai geltonu plau
ku, molynu akiu.

Jei kas patemytu ta valka, 
praszomi praneszti jo motinai, 
kuri yra labai susigriaudensu. 
Motina, Franicszka Kavaliaus
kiene, gyvena prie 2112 W. 24 
Street. — N.

— .Jonas Daugala (1819 
Blair St.) ir Totoraiitiene laike 
krautuvėlė. Totoraitis (23 Se- 

l pradėjęs kaltinti 
Daugala, kad jisai su jo žmona 
perdaug artimus ryszius pa- 
laikas. Kilo susikirtimas. Dau
gala drožes Totoraicziui kirviu 
in galva, sunkiai ji sužeisda
mas.

Policijai Daugala pareiszke, 
jog Totoraitis buvęs labai pa
vydus, nors tam jokio pagrin
do nebuvo.Z/1 - - - 
vieto ligoninėj, 
esabti k riti nga.

ir Robey gat-
♦

perėjo in szesztn

szvenfe; tik labai instabu, kad 
ne visi gyventojai dar žino, 
kaip reikia*vėliava iszkabint.

Vėliava iszkabinant visuo
met reikia laikytis sekamu 
taisyklių:

Niekuomet nekabink vėlia
vos taip, kad ji pasiektu žeme.

Niekuomet jos neiszkelk 
pirm saules tekėjimo, nei pa
lik jos nenukabines saulei nu
sileidus.

Kuomet daugelis iuvairiu 
vėliavų būna iszkelta viename 
daikte, 
Žvaigždžiu Vėliava turi būti 
labiau isžkiszhi priekin arba 
a ngszczi a u iszs t a ty ta.

Kuomet vėliava praeina pa
rodoje, arba kai ji buna iszke- 
liama aligsztyn,

visuomet Dryželiu —

ar nuleidžia
ma žemyn, visi žmones nene- 
sziojanti uniformos turi ja 
sveikinti nusiimdami skrybėlė 
ir ja laikydami ant kairiojo 

Moterys ja sveikina 
ranka

J
rotoraitis dabar randasi pa- 

Jo padėtis

GERESNIS MELAGIS UŽ 
SAVO DRAUGA.

• *" ..... ........ .................. *

Kapralus Varna eidamas 
gulti apsakinėja savo drau
gams ka 
vakara:

— Iszejo vienas žmogus 
ant scenos, kuris gerai nudnvi- 
nejo balsus kiaulių, arkliu, szu- 
nies ir kaip pradėjo nudavinet 
viszta, tai net ąnt lauko prad 
jo jam a't’sakinęt gaidžiai.

Ei, brol|uk — atsiliepė 
jojo draugas
vo tokis kareivis, kaip pradė
davo nudavi-net gaidi, tai tuo
jaus saule pradėjo teketi. *
SEIVERT’O PIGUS ISZPAR- 

DAVIMAS PRASIDEDA
UTARNINKO RYTA 

10-ta AUGUSTO.

I

jisai mate teatre ta

musu pulke bu-

.Ateikite anksti Utarninko 
ryta. Galime
daug pinigo. Siutai moterems 
$2.95. Jekes vertos $3. po 95c. 
Maudymo -siutai moterems ir 
merginoms 89e. Visokiu szle- 
biu už $1.00 Guminei žiurstai 
vertes $1.00 parsiduos po 79c. 
Nepraleiskite szio pardavimo.

Se i verts
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

jums suezedinti

-

◄ Reading
. lines

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 8 AUGUSTO

Duboltavas 
Tikietas

flpeclAlla trelnaa SubatoN naktį.
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel . ........................ 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville............. .... 12:66
Shenandoah........... ..............12:36
Mahanoy City.....................  1:16
Tamaqua............................ 1:46
New York (Liberty St.) . . 6:35 
New York (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis Now Yorka 
nuo W. 23rd St. 
nuo Liberty St. 
(Standard Time).

• • • •

6:47 vakare, 
7:00 vakaro

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 
‘ W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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peczio. 
pridedamos deszi ne 
virsz szirdies.

Kuomet vėliava 
tarpe kitu vėliavų, musu tau
tos vėliava privalo būti pasta- 

isz dcszinesios puses 
Įjriesz kita.

Ant laivo važiuojant su vė
liavų, ji privalo būti linktere- 
jama kam nors del sveikinimo 
ar pagarbos. Vėliava pati yra 
a ngszczi aus i sau.

T ik,ta i ba žn y*t i n i s

iszkiszama

tytft dcszinesios

galima

volv.lkas 
galima pakabint ant to paties 
stiebo, kaip Amerikos vėliava, 
ir tai tik laiku jurininku pa
maldų.

Amerikos vėliava
iszkabinti isz namu bile prie 
kurios patriotingos progos, 
bet ypatingai 
dienomisq Washington© Ginr 
tadieny, Įiinkolno Gimtadieny, 

Dienoj
Dienoj, Vėliavos Dienoj (Bir
želio 14), Liepos 4-ta 
Dienoj, Paliaubų Dienoj.

Niekuomet nekabink 
galva

sekaneziomis

M tuos •h Puosztuviu

> Darbo

vėlia
vos žemyn galva (tai yra 
žvaigždes žemyn),, iszsikriant 
nelaimei atsitikus ant juriu. 
Sziuo atveju tuojaus visi turi 
pult in pagelba.

Atmink kad vėliava atvaiz
duoja gyvenamąjį kraszta ir ji 
turi būti gerbiama, kaip ir gy
vas daiktas.

ANT PARDAVIMO.

Labai gražiai intaisytas 11 
trijų florin namas, 

ir szaltas- vanduo su 
Gražus elektrikus
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SZ VEDI JOS KUNIGĄ IKSZTIS ATLANKĖ GYVENIMUS SENOVISZKU
GYVENTOJU.

Kunigaiksztis Gustavas Adolfas, kuris lanlkosi su pac zia Amerike, ana drena atlan- 
urvosia. Tiejei gyvenimai ran-ke senoviszlkus gyvenimus žmonių, kurie gyveno tarp kalnu 

dasi Mesa Vmyle National Par k ir yra t ukstaneziui metu sen i, kada tai žmonys buvo pus- 
urvu nuo visokiu žvėrių ir nevidonu.laukiniai ir turėjo slėptis tarp
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j deginimas viduriu priesz ar po 
valgiu, skausmas skilvio, dieg
liai st reiiose, po szonkauliais 
ar desziniam szone, plotinai po 
akimi, skausmą kepenuose, ko
jose, po szirdies, t rotinirnas ant

su szla- 
as ilalv.se

Privatiszkos ligos gydomog 
su pasekme, su pagelba geriau
siu ir naujausiu spasabu.

Jaigu sergate, ateikite tuo- 
jaus. Nelaukite tolei, kolei bus 

j pervclu.

Ne gydau per paczta. Jaigu 
sergate tai ateikit ypatiszkaL

40 metu Wilkes-Barre, asz gy
dau visus ligonius ypatisz- . 
kai; neturiu studentu del 

praktikos.
(k

Žėmiaus yra padėkavone nuo 
Kunigo del Dr. Mendelsohno

vogos, esate nusilpneja, tankus 
szlapinimosi, pailsta jums ko
jos ar rankos, iszberiinai ant 
odos, isztekirnas kraujo 
puiriu, trotinat pajeg
kimo, esate nervuoti, nusilpne- 
jas ar trotinat energija. Ar tu
rite tryperi, syfilis, rumatizma, 
liga viduriuose, kepenų ar ink
stu, stoka vyriszkumo, užkie
tėjimą, bronchitis, astma, odos 
liga, moterių ligos.

Reikalinga jums greita ir at
sakanti pagelba! Neiszdavine- 
kite dykai pinigus, o taipgi ne
sigailėkite del iszsigydymo, 
nes sveikata yra jusu giliukis 
ir ateitis. Noreikos jums trot int 
darba laike gydinimo, ir nepa- 
mirszkite kad liksite iszgydin- 
ti be peilio ir be operacijos.

Daktaras Mendelsohn yra 
ginies ir užaugės Wilkes Barre 
ir ežia pasiliks, ne taip kaip ki
ti, kurie tiktai ant trumpo lai
ko in ezion pribuna.

Jo intaisvmas Litrafioleto- 
Terapeutycijos lampa ir Ossi- 
lator gydo ligas rukszties szla- 
pumo, ligas odos ir 1.1, riima- 
tizma, neuralgija ir užkieteji 
ma. Dr. Mendelsohn gydo su 
pagelba prietaiso iszrasto per 
Prof. Tesla D’Arsonvalo Pary
žiuje ir Franeijoj. Ligos inks
tu, kepenų ir skilvio yra grei 
tai iszgy<lomos per špasaba ku
riuo jau daugybe likos iszgy- 
dintais

Tuo

taiJaigu sergate, tai ateikite 
tuojaus pas mane. Ne atidėlio
kite nes tai yra labai Įiavojin- 
ga. Asz gvaraiitinu iszgydyti 
visas iszgydomas ligas. Peržiū
riu ir gydau ligonius pats. Var
toju tam geriausias ir czys- 
cziausos gyduoles ir naujausius 
intaisymus del gydymo krau-

szirdies, plaucziu,

!

ūžt rueinima kraujo
)

užkietėjimą

ja-tekio, 
rumatizma 
kepenų, pilvo ir viduriu ligas, 

odos, pūsles ir 
pa t ro t i n i m a v y i ‘ i sz k u m o.

Asz -nepailginu gydinima bet 
palengvinu -kuonogreieziausia. 
Iszgydžiau pats tukstanezius 
atsitikimu, kurie buvo pripa
žinti kaipo neiszgydomi, ka 
galiu patvirtinti per dėkingus 
iszgydintus žmonis. Asz ežia 
esmių apsigyvenęs ne ant 
trumpo laiko, idant paimti ju
si! pinigus o po tam iszbegti. 
Esmių ežia apsistojus ant visa
dos ir todėl gydau visus kuo- 
nogeriausia ir greieziausia.

t ieeziu 4
I

žmonis, 
apsigyvenęs

ruimu, 
sziltas 
maudyne.
žiburei. Locninin'kas szita na
rna neseno i pastate del savo
gyvenimo bet kad dar pirko Dr. Mendelsohn gydo tokius, 
farma tai jam dauginus nerei
kalingas namas, todėl yra gera 
proga kam nupiPkti sau gražu 
narna. Kreipkitės ant adreso:

1037 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.t.63)

SEIVERT’O PIGUS ISZPAR- 
DAVIMAS PRASIDEDA 

UTARNINKO RYTA 
10-ta AUGUSTO.

I - t-

Visi vasariniai kotai už pu
se prekes. Vasarines szJebes 
$2.25 ir $3.95 ir $5.00. Apati
nes drapanos už la’bai numa
žintas prekes. Vaikams pan
eziakos po 15c. Union siutui 
vaikams 39c. Visokis vasarinis 
tavora-s už numažintas prekes.

Seivert-s
( 29 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Namai <Įel 4 familiju, su sa- 
Randos at- 

Geroj 
West

lunu ir buezerne. 
nosza $210 ant menesio.

J3road St.,vietoj, ant Broad St.
Hazleton, Pa.

Jonas Szostąkauskas,
_ _ _______ ______ ’ — A. t ., 309 E. Btoad Št?,

West TTnv.lftton Pa? f A5D

spasabu yrą gydoma 
moterių ligos be operacijos.

Daktaro Mendelsohn Elek- 
trikds aparatas užima visa 
kambarį ir yra naudojamas del 
atnaujinimo energijos taip pat 
lyg jaunose dienose.

Wilkes Barre, Pa.
Su tikru malonumu del ma

nes yra praneszti del savo tau- 
kad asz pažinsiu Dr.

Mcndelsohn’a kaipo atsakanti 
gydytoja ir teisinga vyra, ku
ris pa tarnauja del visuomenes 
savžinisz'kai ir teisingai, o kai
po gydytojas del visiszko užsL 
tikejimo. Žmogus kuris valdo 
keletą kalbu yra labai pagei
daujamas del musu tautos. 
Praneszu apie tai isz priežas
ties susipažinimo per keletą 
metu su Dr. Mendelsohn’u per 
praszyma vieno mano draugo 
kuris prasze mano nuomones 
apie taji dalyka.

Kun. St. Sobieniowski.

arba
vi-

kuriuos kiti negalėjo iszgydy- 
ti. Pasisekimas jo rėmėsi aut 
to kad su 'pagel'bu naujausiu 
■prietaisu isztyrineja ligas, po 
tam apznaimina ligoniui ar ga
li ji iszgydinli ar ne. G varan- 
tina iszgydyt visas ligas vyru, 
moterų ir vaiku.

Jaigu sergate dabar,
jaigu sirgo t e ir nebuvote 
siszkai iszgydinli, tai ateikite 
in Dr, Mendelsohn’o ofisą o 
jisai jums pagelbės, taip kaip 
pagelbėjo tiems, kuriu padeka- 
vones randasi sziame apgarsi
nime.

Gvarantina del iszgydymo 
visas kroniszkas ligas vyru ir 
moterių, kurie yra iszgydomi. 
Jaigu sergate, ar visiszkai esa
te neiszgy-dinti, nusiduokite su 
pilijli užsi tikėjimu ’Įias D r. 
Mendelsohn’a o jisai jums pa
gelbės.

f —........................-.......... ■ „ „■ ■

Gydo ligas be naudojimo peilio
Ar sergate ant sekaneziu 

Ilgu?
Ii

Skausmo akiu, skausmo strė
nų, apvilktas liežuvis, kosuiis, 

i isz ryto,

ligų?

įpjaunate skria plius

I#* z

k.
$

<

Dr. Mendelsohn patsai egzaminavoja visus ligonius, 
naudodamas X-RAY maszina kuri prigclbsta isztirin^ 
jimui viduriniu ligų kokia tikfkencziate ir todėl galima 
lengvai isz tos ligos iszsi gydyti.

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa. i 1

i a

ilalv.se



