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Daktaras nužudė paezia.
kudyki ir save. '

Įokiecziai Artinasi Prie Kauno. Pulkas
pkiecziai Gavo Musztii ■ Ejdkunosia.___
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Chicago — Daktaras Ola f
Lange, gyvenantis po No. 46
40 North Racime St r., nužudo
trijų metu kudyki, savo paezia
po tam perpjovė sau gerkle ir
nusiskandino maudineje.
Žudinsta likos ątydeugta
ant rytojaus per Kaiminus.
Priežastis žudinstos yra neži
noma.
Brangios skripkos.

Brooklyn, N. Y. — Tikras
Stradivirius skripkos yra labai
retos. Gal visam Araerike ran
dasi tik 15 isz viso o tik vie
nos Brooklyne. Locniniku, tosskrypkos yra Giuseppe Vitale
60 metu senumo, kuris per 45
metus graydavo koncertus. To
ji skrypka yra verta $12,000.
Turi ir kitas bran ges skripkas kaip tai viena padirbta
1675 mete kuri yra verta $4000
teipgi skripka padirbta per
Nicala Amati, padirbta 1660
mete verta $3000. Gion Batta
Bodio isz meto 1788 verta $3000; Gaspard Prugard kuri
yra verta $3,500.
Pardavinėjo szipkcrtes ant
Išklojamu maszinu.

Bridgeport, Conn. — Polici
je jeszko czionais kelioleka ap ■
gaviku kurie pardavinėjo kvai
liams szipkortes ant lekioj-amu
maszinu po .$80 ant. niB
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Motyna su sūnum diidjo ant
kalto.

Sugar Notch, Pa. — CzioFORT FLERON&iS^
tiaitines kasikius sustojo mieri
FLERO^^gjį
VERVlERsl^J
j e ydant visi gyventoje! galėtu
Ac
sujeszkoti dingusia motere su
. umbourgA^o*
sunum, kurie iszejo ant kalno
uogaut. Net in 12 valandų pa
sisekė surasti dingusia motere
Agnieszka Stakulskiene ir
OLLANDN
josios 9 metu sūneli, kurie din
v--aV A
% MAASTRICHT^
___
#
Cfaapelle?
go rinkdami uogas. Motere bu
Keli rusiszki laivai, 10 torpediniai ir 8 povandeniniai lai vo labai iszbadejus su šune
velei sodina dinamitines bombas pristovoje Wladivostoko. Vi liu. Motyna nugabeno in ligon
;zki daneszimai skelbe buk
bute.
[szais Bosiję. Gyventoje! su si vokiszki gyventoje! apleido miestą.
Brutaliszkas pasielgimas
Berlinas, Aug. 13.— Vokiecziai arti Muelliaussen paėmė
pis ir vokiszkus kareivius.
in nelaisve 10 francuziszku apicieriu, 500 vyru, 4 armotas ir
nigerio su mergyna. •
!austrijokiszkus pulkus.
New York.— Katre Larkin
i paėmė lai va “Cape Orte- 10 vežimu ginklu.
Brussels, Aug. 13.— Suvirszum 2,000,000 kareiviu, puse 13 metu balta mergyna, kuri
American linijos o kuris
isz tuju Vokiecziai o likusie Prancūzai, Belgai ir Anglikai yra dingo nuo praejtos petnyežios
j,000 auksu.
pasirenge in musztyne Belgijoi.
Kaime glitą tęsęsi per 200 likos atrasta per policij e. Kal
iei yrėsi ant miesto Kauno.
bėjo jieje, buk kada iszejo isz
Lonia visa rusiszk^l’ubežiu miliu
Gal kada skaitytoje! skaito szita numari, tai toji milži- bažnyczios, prisiartino prie
josios nigeris prižadėdamas
niszka
armije
žudo
vieni
kitus.
Bus
tai
dydziauses
muszys
įrusiszkus piningus kurie
jiai parodyt ka toki akyvo. Ka
ant
svieft>.\
da nuėjo su juora, murinas už
ia suvirszum ant 25,000,kimszo jiai burna ir intrauke
-^vdai europiszkoje kareje.
in skiepą, neduodamas jiai jo
[is pulkus Austrijoku kai- Isz Rosijos I ietuvos
TeteTss-^as.— Pagal ap- kio maisto per 82 valandas. O
_ austrijokiszki aficieriai
kad mergaite nieko nevalgė
skaitima
tai^M^roje
karėje
ir
Lenkijos.
vynai austrijokiszku nevalkomunije tai pasninj^
randasi 330,*000 zytrs^tar- . priesz
vo isz viso peiVIo valaiiuaš? 7s i
įilniu.
naujeimziu kariumeneje
ar eszta vo j o o m er gy n a
Ks vokiszkas balonos kuŽinios isz Czenstakavo
kiu vieszpatisdžiū.
prist^t^iAmamus tėvu.
Bos užmusztais.
Dydesne.dalis žydu ant svie
aszti ir c sumuszdami pul-

Czenstakava.—■ Visas mies
’sti, austrijoku
platinasi Serbu ir
tas yra konia pripildmtas voilalįpste tai kolera u ustrų^B ?kiszku vaisku. Ant u^cz^u
| vaisko. Už tai ir kėsinau- vaikszczioje be pjovos pati uVisas juju narsunii’e^a^
I les. Fabry1’
uždaLryTtstovL Dydesne
KTielgai da vis laikosi druczei, o no- ^-^ygyventoju ir vįsb^ydai
Bmiesta Liege, bet fortecos da nepasida- iszbego isz miesto tuojaus, rk|fni in neprieteliu glitas. Nedelioje Voda iszgirdo jog vokiszkas vis
Run užklupo ant fortecu bet likos atspirtais
kas prisiartina. Visi urėdai uz
Bronu.
Bražuvo Belgijoi paskutiniam muszije 4500 už- daryti o aktai ir kiti svarbus
Bo sužeistu ir 9,700 gavosi in nelaisve. Belgu dokumentai likos iszvežtais in
saugesne vieta.
Bdyclelis skaitlius.
Bionije, Aug. 13.— Japonije teip-gi iszszauke
Kliosztorije da vis atsibuna
■Vokietije. Lawai jau parengti su 45,000 kareinobažaiistva, nes tuojaus po
Bauks in T sing-Tan, kuris priguli prie Vokiecziu.
pamaldų uždaro visa kliosztoBargas, Aug. 13.— Rusiszka Baltiko flota suėmė ri. Tėvai Paulinai pasTepe in
Rus laivus ir da jeszko daugiau.
slapta skarbcziu visas brange
lersburgas, Aug. 13.— Vokiecziai likos supliektais ar- nybes. Ant rytojaus, kada
nu kada norėjo užymti taj c vieta. Maskolei prileido Vokiecziai užėmė Czenstakaper ka pluderukai turėjo bėgti.
va, sudegino artima miesteli.

Užmusztas per perkūną.

Plymouth, Pa. — Antanas
Galicijoi ir Lenkijoj. 1 Kariu
menesia tarnauje: RosijoY250, Vilinskis sėdėdamas prie stalo
000; Vokietijoi 6,150; Aizstri ir sznekucziuodamas su savo
joi 52,000; Francuzijpfl0,000 paCzia, likos trenktas per per
kūną ir ant.vietos užmusztas.
Bulgari j oi 4,500£Ttalijoi 2, Drabužei Vilinskio pradėjo
degti, nes atbegia kaimynai už
gesino. Vilinskienei nieko blo
neatsitiko,
so 333,350.
Žydu ant svieto
xpskaito ant 12 milijonu.
Farmos — Farmos
Jago Turkije ir Rumunije
Parsiduoda pigei, didžiojo
pradės apsiginkiudt tai. skait- Lietuviu kolonijoj kur randa
lis žydeliu po ginklu, daejs lig si jau 154 lietuviszku taime
400,00b.
Francuzije turi de- riu. Turiu žemiu su troboms ir
szimts žydeliu kurie yra gene .sodais, iszdirbtosir neiszdirb
tos žemes prieinanczios prie
rolais.
i
'
upiu, ežeriu ir geležinkeliu.
Preke $8 lig $50 už akeri,^M|
mokant $100 likusius gali
N ETROTIN KITE VILTIES..
J ago esi plikas ir plaukai užmokėt lig 5 metu. PeiB
slenka nuo galvos TuksztanApie dau
czei jau likos igžydintais Gydi lio tikieta.
mas dykai Adresavok: “Prote kreipkitės ant adreso, (t
sor”, Box 9 Station W. Brook
Jonas Žemaitis, j
lyn, N. Y.
t m. 6
Box 3
Sauble,

limane, iszeik isz ežia, nes Ste
pu Miloszas ne avinas; paerzin
tas gali atsiminti, jogei turi
peili prie diržo.
Czia pažiurėjo in kabanti
į prie diržo žvilganti peili.
Pasakojimas isz Serbu Tautos
Turkas nubalo ir tuojaus at
Atgijimo.
sistojo.
Boosci
— Už ka man grasini? —
— Vukas, nore'čBP000000*
paklausė grieždamas dantimis
traukti didžiau ponui nnasi
— asz pildau tik man duotaji
lio, patraukė viena vadele, t
vežimas buvo sunkus, jautis legai sužiuro m sveczia. ivii- paliepima. Malimudas pasakė:
negalėjo urnai pasukti in szali, neperš'lls3rau^e*’ ^ik Stepukas> Eik pas Milosza ir atkartok
visa, ka. asz . tau pasakiau..
veltui jin vare vežėjas rimbu: ka užmigdė \131 amu^es Pasa |jam
- ...
. v dabar ilse- Jeigu ant pirmojo meldimo ati
jautis sustojo.
josjm ant jos k61.
duoti man už sunu savo vaika
— “Isz kelio!”— suriko ant
Alk l V
US KgttYntes atsisakys ir jeigu nesutiks par
ra karta, Malimudas, bet Vu Allacnas! — pagarbino turka i
J
- hioti, tai tu jam dar pasakyk
kas jo nesuprato.
žengdamas tolyn in griežia.
Pasz.. |urį daugybe ginkluotu
Užsidegė turkas piktumu ir,
Miloszas pasitiko sveczia žmonių ^-a.Lvienam pareika- Į
pagavės nagaika, jis taip smar kaipo slavis, nemokėjo palikti lavimui, turi szim.taAjajmu, turi,
kiai kirto per žila, garbia Vu- nemandagiu.
sulton malonc7”turi kalėjimus
ko galva, kad szita kraujais
— Sveikas, Solimane! Kas ir kuolus, asztriomis geležimis
apsiliejo. Seneli parvežė žmo tamsta, pas mane taip veilai at kaustytus, tegul Miloszas tai
nes pas mus: iszbales buvo ir vijo? — paklausė Miloszas.
žino”.
negyvas.
Solimanas nusiszypsojo gud
Tai pasakęs insmeige piktai
Tikrai atmenate ji, taip ne riai, pasiglostė barzda, nepra- gudrias akis in Milosza. Liuba
seniai dar buvo, keturios ne szytas ant žemes szale zuzytes nubalo, mamutes galva pradė
dėlios atgal, ne daugiau... Bu- atsisėdo, turku paproeziu, ko jo dar labiaus drebėti,/ Zuzyte
cziavote jo szaltas rankas ir jas sukryžiavoj es pasisėdo ir paslėpė savo galva už mamu
szaukete:
pradėjo galva linguoti:
tes pecziu. Stepukas neramiai
“Gerasai Vuke, nors karta
— Oi, laimingasis Milosze! sukrutėjo. Vienas tik Miloszas
HOLLOGUE
žvilgterėk in mus!” Bet jis —kalbėjo turkas — laiminga nesu drebėjo, pakele drąsiai
jau nežiūrėjo ir nekalbėjo, nes sis žmogau, laimingiausias akis in turką:
buvo jau mires: turkas ji už- tarp žmonių! matyt, Allachas
— Geriau kuolas, ne kaip
musze. Pasza Mahmud as ji už tave pamylėjo, kad tokia gera sunu suturkinti; ka mano tė
musze, tas pats, kuris Stepu deyscziu daugybe siunezia in vas pergyveno, asz to nepergy
kui norėjo duoti auksini pini tavo namus.
vensiu.
gą. Zuzyte, dabar jeigu nori?
— Nesiskundžiu, acziu, Die
Turkas rankas nuleido ir at
imk pinigą ir duok ji broliui! vui ir už ta, ka man davė, isz siduso.
— Toli — atsake Miloszaį
Liuba paleido mergaites tikrųjų jau ežiu ošiu laimingu
— Blogai darai, Milosze.
atsake Miloszas, stovėdamas Pasza sunu tau spėka atims, o — Kur? — neklausk, nes ta
ranka.
— Neimsiu! —atsake Zuzy prieszais sveczia atsirėmęs in tave už pasiprieszinima nu nesakysiu; paėmė su savi:!
te, glauzdamasi prie motinos. siena.
baus; dar pagalvok gerai, ir Stepuką, negreitai juodu pj
a
Tyczia nesedo, duodamas to kol antru kart menulis nepasi matysi.
Bjaurus Malimudas!
Zuzyte verkti pradėjo, H
Miloszas paleido ant žemes kiu budu suprasti svecziui, rodys ant dangaus, prisiunsk
tėvas uždėjo savo sunkia rai
Stepuką.
Paszai sunu.
Turkas tolydžio lingavo gal
— Eik ir paimk pinigą, jei
— Naktis auszta, keliai pil ka jai ant peties ir tarė:
Serbaite niekados neverki!
va, žuirejo in Milosza ir glostė ni pavojaus. Grižk Solimane,
gu nori!
j
Bet Stepukas nusitvėrė jam barzda.
in Bielgrada —-atrėmė Milo- o tu juk serbaite.
Mergaite nusiszluoste asz]
— Jeigu sziadien kalbi: szas.
už keliu.
— Nenoriu! — suszuko. — “Laimingas esu”, tai ka pasa Solimanas, matyt, buvo už ras.
— O szventadienyj juo<
Nenoriu!... Bjaurus, baisus kysi rytoi, laimingasis Milosze gautas, pasilenke Miloszui ir
laimingiausias tarp žmonių!— iszejo. Žemes dundėjimas, ku asz pamatysiu ? - -paklausė.
turkas!
Pasilenkęs prie vaiko, Milo tese toliau.
ris buvo girdžiamas pro lan — Ne, nematysi.
— O kitam szventadienyj
— Ir ka taip gero asz rytoi gus, apreiszke grinczioje pasiszas paėmė vėl ji, ant ranku ir
— Taip-gi ne.
priglaudę prie krutinės. Liu- turiu patirti? — paklausė ne likusiems, kad turkas jau iszZuzyte atsiduso ir nuėjo p
už rankos Zuzyte. ir kantriu balsu Miloszas.
jojo. Visi dabar sužiuro in
— Ar tu žinfcL isz kur asz Milosza; moteriszkes nekan dėti trusties mamutei
Milo czia atėjau ? kas®hae czia at- triai lauke, ka jis pradės. Ji- ruosze pusryczius.
ma
— Ar tu žinai
siuntejfiHBta®H®r^
■pp^.rii±vd^.mflk isz
.use
— v ^Sil»akymo
bales, kaip stovyla, nuleįįes
mutes
klausę
SolimaR.
‘
gWuszvito
galva ant krutinės; vienok aU
— Nežinau
ir praatrėmė Milo sipeikejo, priėjo prie mamos,
i^Rrau —atsake
Kaimynams iszsis szas.
paėmė sunu nuo jos keliu, pri mute —ir žinoti nenoriu, į
kirseziusdr vėl, kaip paprastai
—- Pasza Mahmudas — pa glaudę prie krutinės ir pabu na jau esu , ir jeigu mane į
žaidė su vaikais: sunu supo, sakė turkas. — Jo igaliotiniu cziavo in kakta.
tu kvoszti, gal ii prasiple1
dukteri szbkino, su savo žmo asz esu; buvau sziadien pas ji
bereikalingai; geriau
— Netarnausi tu jiems, ne, cziau bereikalingi
na juokavo.... Isz namu plau smilkinau kartu taboka, sėdė sūneli! Nesuturkis man tavęs! dare, kad man nepasake, ir
ke per laukus ir lygumas szir- jau kartu su juo ant vieno di- — jautriai ir meiliai sznabžde- neklausinėk; dar kūdikis <
dingas juokas, liudydamas, vono, geriau kartu kava;
jo Miloszas. — Neužsiginsi tė O paslaptį užlaikyti, rer
Kada asz rengiausi ji atsi vu kraujo, nes serbu iki gyvos tvirtu būti.
kad sziu namu gyventojai turi
ramias szirdis.
sveikinti uždėjo jis savo ranka galvos paliksi.
Zuzyte daugiau neklausu
Saule pamaži nusileido. Liu man ant peties ir paklausė:
Stepukas pabudo, atvėrė
— Ar žinai, Solimane, ka akutes, iszgirdes žodi “Serbas’
ba sukure ugni ant prižadus ir
atsisėdo priesz ja ant suolo; asz sziandie sutikau?
nusiszypsojo in tęva ir atkar
Diena praslinko ram
szalia jos sėdėjo Miloszo mo — Ne, nežinau — atsakiau
Kuomet vakare su mama
tina, jau pražilus senuke, pra- asz.
— Serbu....
dukra sėdėjo už stalo ir va
snūdūs truputi, atėjo pasi — Nagi Milosza, broli savo.
Nuszvito Miloszo veidas, vakariene, Miloszas pasake i
Miloszo veidas apsiniaukė. priglaudę vaika ir atidavė sa
džiaugti vaikucziu žaidimu.
— Acziu Dievui, vaiko ii
Apsupo ja sunaieziai. Stepu — Norecziau, kad užmirsz- vo žmonai.
suras. Jau jiedu toli, Die Į
jog jis man brolis — per
kas tuojaus užlipo jai ant ke
— Nusiraminkite —pasakė serges juodu.
sukastus
dantis
isztare
Milo

liu ir ten trukamai atsisėdo.
Miloszas. — Dievas apsaugos
— Tai tave sugriebs — ng
Zuzyte, kaipo vyresne, pritūpė szas.
mus.
dure mamute ir pakėlus d 1
Solimanas nudavė, buk ne Ir pagrįžo vėl tyla grinezion. banczia galva, meiliai žiūrėj
mamytei prie kojų, o senuke
pasakojo jiems dailia pasaka girdįs.
Sėdo visi vakarieniauti, kartu in sunu.
B
apie cara Lazara, kaip jis ki — Sutikau, girdi, jin joda pasimeldė eme valgyti. Vie — Najai kas, mama ? —1
tados narsiai kovodamas su mas in meczeti — tese Solima nok nedaug valgę ir pavakarie sake Miibszas, liūdnai n J
turkais pakliuvo in ju nagus nas, nepertraukdamas nei ant niave, nesisznekucziavo, kaip szypsojes — sugriebs, užkl
ir kaip buvo nužudytas. Vai valandėlės kalbos; — maeziau paprastai, bet vėl kartu pasi _ant kuolo, kantrumo valant®
kai klausės atydžiai, klausės sunu jo, puikus vaikas. Gaila meldė, iszkriko gulti, Zuzytė' le, o' paskui per amžius dįfi
ir Miloszas, tekydamas sau dal man jo pasidarė: pas tęva jis, iszgirdo vidurnakk*fT Jai pasi- gaus karalyste. Prisirengęs Jk
cluriu girgžde- mirti, sutiksiu mirti tvirtai.!
gi, nes rytoi dar ausztant ren girdi, augs varge ir paspaudi- rodę, k,
gęs eiti szieno pjauti, klausės me, gaila vaiki^zl°!.-. Eik, sa jįįi^^fos krutinėję szirdis ta — Oi, nekalbėk taip! - ®
ir Liuba, ruo^zdampsi prie, va ko, tu p^Milosza ir pas^kįr*’ rytum, prijausdama pavoju, szuko senuke. — O kn J|
karienes. Vaikai, kaiphiLan j^m, jog asz jo sunjKttoriu už smarkiai plake; bijojo brolio, pradecziau be tavęs?... Nr?4|
mes juosta, in surukusi men auginti ir in bėjus (ponus) isz nes manę, kad turkas jo pargri cziau isz gailesczio!
tes veidą žiurėjo. UiubaTr Mi vesti, tegul tik man atsiunezia. žo, atsisėdo lovoje ir pradėjo
— Ne, mama, nenumirta
Miloszas piktai pažvelgė in verkti. Aplinkui buvo neiszloszas retkareziais pažvelgė in
lieka Zuzyte, del jos
pasakytai tylu; vienok tas dar venti.
juos, vieni sau tik szypsojosr sveczia, bet dar susilaikė.
yttvescziau ®
—
Ivo
man
netrūksta
laimei
ja
nemramino.
Staiga Miloszas liovėsi teki
— Zuzvksms, naszlaite kil
to
netruks
ir
sunui.
—
Mamyte!
—
pradėjo
szauk
nes dalgi.
rieras ži^nelai priimtu, o
— Tęvas neturi tiesos už
— Cit mama! tylomis per
vienasj paskui tave, nes n®
Niek^neatsibs^p
kirsti sunkUįelio prie laimes
kirto Miloszas.
— Tetil^urny &
. eizia ant žemes perdaug buu?
—patemijo turkas.
Senuke nutilo ir pakele
Ir ant s^io szauksmo^- as liūdna, jaigu tu butum ten
— O jeigm-asz Mahmudo
drebanezia galva, o vaikai
rumuosęnematau savo sunui neatsiliepę, tik mamute pasiju kur augsztai.
greitai atsisuko in tęva; Liuba
laimes ? — paklausė Miloszas. dino k.itoi lovoi ir prasznabž
sustojo grinezios viduri visi
sunu pilnomis akimis aszaru.
— Tai jis pats ja ten atras.
sužiuro in Milosza; jisai, ma Nesibrangykite vaiku; jam
— Miegok, miegok, Zuzyte, Jis pasilenke ir pabucziavo jos
sausa pageltusia ir surukusia
tyt, stengėsi ka tai iszgirsti. ateiti aprupisite, jo iszsižadeje turkas jau toli.
Tyku buvo griezioje; ant galo ir broliui senatve pasaldysite.
Nusiraminus sziais žodžiais, ranka.
— Tegul bus ir taip — sūti
prabilo:
Mahmudui nubodo vienam. mergyte palindo po pataline ir
ko Miloszas.
— Girdėtis eina.
— Tik sau auginu vaikus. vėl giliai užmigo. Ant ryto
Nusiszypsojo mama.
— Taip vėlai, nakty?., kas
Pasza jus gausiai apdovanos jaus, kuomet ja saule prikėlė,
— Taip, eisiu paskui tave
Gal tau taip tik pasirodė auksu, nieko tuomi nenustosi- pamate stovinti prie savo lovos
Rsake senute.
tęva. Tuojaus paszoko isz lo mano sakalėli, — kalbėjo senu
ke, bucziuodama in galva su
fc- Ne, nesirodo jam — priMiloszo veidas užsidegė, vos.
— Kur mama ? — paklausė nu.
ĮLiuba — jis gerai girde- akis kraujais apsiliejo. .
Dar neužbaige szitu žodžiu,
Nesmi vaiku pardavėju —
kaip užgirdo už lango žemes
nepabaige kalbėti, kaip piktu balsu pasakė Miloszas— Liuba visuomet pati kelda dundėjimą, raitųjų ir keletos
ngirgždejo, ir ant slenks nepardavinesiu savo krauja So i vaikus.

SULA ŪKE.

— Del
brazduoji, j n®
barberio turi u®
— Tai ve, ME
danceskule, ta:°w
rio uždirba.
— Kad ne
— Tai ve, a.
panaszus ant

anglik
ut m
— Tai tave
tu pakart, jagu tu bjai
savo tautos!

awanaawnga
Bsaaaaai

'ARKAI IR AD

OLAI KURIE SUSIREMS DYDELIOJE MARINĖJE MUSZTYNE

K®

iiMl

Keiseri, Admirolą Von Tirpitz ir Admirolą Von Holtzendorff ant laivo “Hohenzollern.
Anglijos Karalių Jurgi, Admirolą Sir George Callahan stovėdami ant laivo “Iron Duke
ALL NATIONS DEPOST BANK

1EADN0UGHT” LAIKE SZAUDIMŪISZ SZALIES

— LAIVAKOBCZIU SKYRUS—

P. V. OBIECUNAS IR KOMPAN1A

& Carson St., b'S.PHt&irorg,?’

C®r.

■ Rilį
U

<»■

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningu^ ant paczedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes an
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovernastis ir visokius Dokumentas sutiskasosią
su tiesomis Ruisajos-

■IB
ifill

ivana draugams Lietirvojt
lieTitvių katalikų

savaitini

' laikraštis...;

“DRAUGAS” paduoda žinių is viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimų, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geniausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

•

cija,;arba
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą Inleldžla
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1:
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50

(Litovskeje Naučnoje Obščcstvo)
Lydos gatvele, 7, Vilnius.

DRAUGAS PUB. CO

Pamokinimai del tamsunu.

Russia-Lithuania.

1800 W. 46th St., Chicago, 111.

Ant policijos.

UU:'Ug|

Telephone Drover 6114

— Sudže polieceiskas:- Tai
poni sakai,- jog tasai jaunas
žmogus kuris sėdėjo szale po
nios pavogė ziegoreli. Kaip
poni mislini?
— Miss:- O ba jisai labai
prie manias spaudėsi.
— Jagu to laikisiesi
— S.- O del ko poni ant to
si no visu miletas.
pavelijei?
Motina in savo sunuka.
— Miss:- Ba mislinau jog
— Kaip vaikai numirszta, norės su manim susipažint ir
,i eina pas Dieva ir liekti a apsipaczuot.
oleleis.
Vaikas:- Ar gal ne motinėlė
>g kaip Dievui velei prireikė
nioleliu tai siuncze daktara.

_ Jagu nori kada daeit
lugsztybes”, tai mokinkis isz
ik žemai lenktis.
_ Jagu brolukai turi tusz
se o’alva, tai turekie kiszeniu

Apdaryta in
audeklą. 609 pus.

lietuviszksa
PASAKORIS

T abai Puiki ir
D ideie Knyga.

PREKE $2
6fx9| col. dydu.

Visokiu Pasakų
ir trumpu istorijų

W D Boczkowski Co.
Mahanoy City, Pa.

Nusiuntimo
kasztus mes
apmokame.

r 4R sveikata fW!
‘Lietuviszkas
L
B

A
f

’""’Ą

iS

knyga visiems patilgdar^^ij
jagu skaitymo invales.
Mes tu knygų n
giause turime todei nusipirkite viena
jag«
greit iszsiparduos.

,
HF gesisi
u busi
aitysi-

■rekteriu busi kada
Įžiurus statysi.
Įrbinyku busi,- kada
E duobeles, kasi.
Barnu busi,- kada del sa
Fa paklosi.
Davadnu ir laimingu bu
da del p*'ves “Saules17 už
/si,
jkesi ir skai-

neSa’ TEIP -SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligų, pritaiko atšaka n-

;

0
j

88

turės

Žr

H čiai llekarstas prie visokių nesveikumų, silpnyVU' Įtarios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
Hgų. užmezga išgydymų, sugrųžinapajiegas ir išaugina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia
žmogui laimg ir linksmybg. PHILADELPH1OS
M. KLINIKAS bęLdaJrtTn^rULiThTtnnCitts žmonių
'^~T™nT« sveikaisTr laimingais išgydant nuo visokių ligų
CUEII/HTH

YRA TAIJMDŽIAUSIAS

«VLii\Tlin TURTAS ŽMOGAUS, BE
_IIW 1
-■_ SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Iff
Y

$
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
A
laike pataiko sergantiems pažibėti todėl, kadgydo išsyk, o nedaro experamentu ant serganw
čių. Vyriausias Klinikos Dalftaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. ToI . kiam jau tik galima tikėti.
I
Privatiškoj LABARATORIŠOJ Ph. M. Kiiniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
1
liekarstas iš-sviežių gvarantuotų-medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
1
tik šhkščiausias mokslas išrado psgelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo: '

f

GARBINGAS PU. M. CLINICI Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga1
nedinti už tikrų pagėlbęy^rcitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika už kų
a
siunčia širdingiausių pa^Siavong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsi m
1
tarp savo pažystamų,kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavbdami su moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
i#
Mrs. K- Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dekavoja, už
A
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nnsilpnejusios ir suirtiw
sios sveikatos — teipdtmoteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.
‘į
Worcester, Mass. > Mr. M'XOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu negs. galima_sutalpinti. --

J y^lfEMYKlT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
/
KAD ESI MFQVF’IK’AQ BET nori pastoti sveiku

i®
J

IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu tmi^yveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų'pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čiojiai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo:1,pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo^ nuo saužagystes sekios nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimes, silpno ir Sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, ne^ū
gos, neturėjimo apetitu, be peilio bS" įjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoits, ku jB
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingy mėnesini y ir kitokių visokių 19
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir ĄIOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir page 1S

B

nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

A

B
j

Preke Szitos Puikios Knyg
su nusiuntimu tiktai : *

UA

f"'

fcikei ir dracziaP ■ 6»9i coliu ^dumo
Slogus.

žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius nt-

A

ff

Viso^a^a^ Puiki ir Didele Knyga,
I 609 ftwESs®žiltPasakuir

U

I

V'

W

Pasakoris

KAIP IŠMINTINGAS ūkininką® PATAIKO l
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gra-

*”

»
A
a

THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 4

į

^1117 WALNUT STREET,
Į

PHILADELPHIA*

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn irfl
etomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kiiniko dovanai ir skaitykit knygą „Dakfl

\

^-tfmri-fnrnai

yOKlECZSUI KeTsERIS VES SAVO KAREIVIUS PRIE MUSHYN^
Vietines
BbatO pripuola ”s “In dangų ,
liaa Szv. P. Marijos.” Yra
■į" riikiszka šzvente kuria
K_ lsY<de po visa svietą.
p'es kasiklftH-i^g europines
gio dirbti gerai, n^neužilbens h urmu del f lotu in da
liję ir kitas vieszpatystes.

T 'i IF1

Naujas Iszra^f
Apraszima Siunczrt
Kaip galima apsaugoti e
'HTisigydyti be daktaro^
Plauku puolimą
Nežali, P&puodH
ir kitarj
GyduoĮe&įMBl

-— In Willow Grove bus
ekškursije ant Redingo geležkelio Nedeloi Augusto 16.
Preke ten ir adgal $2.25.

k

-— Redingo kasiklos susto
jo seredo ir nedirbs lig panedeliui. Lehigh Valles sustos
szendien, o New Bostonas ir
Morea' iždirbs visa nedelia.
— In Atlantic City ant Re
dingo geležkelio -bus 10 dieni
nes ekskursijos Augusto 13 ir
16 ir Sept. 4 tiktai už $4.15.
In Ocean Grove Aug. 22 už
$3.85.
■
(8S ’0
— Zmdriis rugoje ant bai
sios brangenybes maisto ir mesiites o priek tam darbai ne
kaip ejna ir nežino kaip iszsimaitys atejteje. Kas czedino
uždarbi, tas bėdos neturi.
— Ketvergo ryta iszkeliavo
in New Yorka Helena Miliauckiute, Petronėle Aleksandravicziute% Magdalena Pitkiute, C. Kubilius ir J. KaraKaip girdėt, tai Keiseris pats yms vadoyysta ant savo kareiviu ant perdurimo 'kelio
szauckas. , Svecziuosis kėlės ejnanczio in Luxemberga ir Belgije.
/•
dienas.
.
v
Anglikai, Prancūzai ir Belgai turės naršei atsispirt vokiszkiems peksztininkams po
— Jokios žinios szeimynos ■dovysta savo ciesoriaus. Musztyne ketina būti prie Mease upes.
®
Lapinsku ir Budrevicziu neRaganysta.
ATSAKYMAI
aplaike nuo savo vyru kurie
Baczkos ar žmones
iszkeliavo in Lietuva priesz
(Monologas)
Warszava.— Kaip apgavi P. L. -Fareli, Pa. — Da ruiszszaukima kares. Badai ran
kai apgaudineje tamsiunelius siszkas randas nepareikalavc
Jus,
beabejones,
žinote,
kad
dasi dydeliam pavojuje ir ne
parodo sekantis atsitikimas: savo padonu keliaut in Rosije
alų
pila
in
baczkas,
o
isz
bacz

greitai galės sugrįžti.
Randasi czionais tūla žydelka musztis. Bet jeigu norite save
kos — in bonkas, o isz bonku
— Gedemino klobas nutarė žmones geria. Vienog ne visuo kuri gydo visokes ligas su pa- sprandą guldyt už maskolių
priimti naujus sąnarius per met geriama isz bonku: kar gialba — mosties o už dežukia tai raszykite po adresu: Rusi
tris menesius už $1.00 instoji- tais tiesiai isz baczkos žmones liepia sau mokėt po szeszis sian Counsil, New York, o ji j
mo. Yra tai getia proga insi- leidžia alų in save. Tokiu bu- rublius. O randasi daug tokiu sai jumus duos visas informal
Toji žydelka cije's.
raszyti prie geros draugystes. du žmogų galima yra pavadint ka ir užmoka.
(
nuo
tūlos
moteries
kuri
sirgo
. Jaigu neturite amerikoniszku bonka. Vienog perdidele tai
K. Gied. Mahanoy City.—j
popierių taiJGbbas prigialbes butu bonka, nes kartais sutel ant vėžio in laika keturiu me Aplaikeme žinia nuo Dievulid
jumi|UuĮsjčiuti. Sanariai bus pa visa baczka alaus in viena nesiu paėmė 52 rublius už mos ydant sulaikyti jums “Saulei
ti. Ant laimes mostis nieko
fc-1 lig
m. am- žmogų.
ne.keuke bet ir giaro nepadąre. del to, jog kaip priežodis skeli
B on kos abelnai yra da romos
Kita “ragana ” isz Milosnu, be “kvailam ne su kuju neini
n ogu s ^susideda gydo visokes ligas su pagialba kalsi proto.” O priek tam Dij
nepmas visgi labiau užtiKrina, lios7 kffdh josios vyras pasinei "eiSfflRy protą užsidirbti ail
kad žmogus stovi areziau prie re, naszle neturėjo kuoin mai- uszsiraszimo ir užmokėti u]
^gk-ursije -aut baczkos. Bonka yrajabai kie tytis o szendien toji “ragana” laikraszczius. Iszbandęm ta
turi savo murini narna ir pora
ReaSHJ(PĮ I^KlioSept. 28 ta; baczka — minksztesne, o puikiu arkliu ir važinėje in mistos nuomonia apie Dievo i]
už $17.30. Visi ? ekspensai ir žmogus, dar minksztesnis. Isz Warszava in sveczius. O tai randam e,Mjog mažai tamistq
maistas dyk
to aisžku,. kad žmogus turi ar vis isz ranku kvailiu ir leng makaulėje randasi “skystu!
mo!”
— In Willow Grove bus timesne giminyste prie bacz vatikiu.
ekskursije ant Redingo gelež- kos’ir kaipo savo gimine labai
A. S. Averill Park, N. Y.®
kelo Nėdelioi Augusto 16. Pre tankiai laiko savo bute, jei ne
Amerikas nieką nevaro- i
ke ten ir adgal $2.25.
bute, tai nors skiepe.
czionais — ne rusiszku bilei!
Su baczkomis žmones elgia
ninku ne kitokiu. Nesirupini
tamista apie tai.
Europinei
ISZ L1ETUVISZKU si protingiau, negu patys su sa
vim: kada jas pripila, tuoj už
vieszpatistes Ameriko priveria
KAIMELU.
kemsza, kad alus nenugaruotu,
ant to gali.
1
ir baczka visuomet pasilieka
SHENANDOAH, PA.
pilna. Kas kita su žmogumi:
Dr. O’Malley
Kasiklos Indian Ridge ir jis iszgeria nors visa baczka,
(SPECIALISTAS)
•'
$10 Nagrados.
' enandoah City, po Redingo vienog burnos neužsikemsza,
Pereita Sereda apie pietus is*
nanijei sustojo dirbti ant tokiu budu alus iszgaruoja ar
Mahanoy City pabėgo Alek#
omo laiko. <Brekerius ke- ba kitokiu budu iszeina atgal
Tunila apie 23 m. senumo. 61
^enklivai pataisyt ir pa- ir vėl prisieina gert. Teip sa
pėdu aukszczio nosis biski iri1
perint. Daug ,žmonių randasi kant, žmogus yra prastesne
(kirsta, rusvo veido be us^
baczka, negu ta paprastoji me (VYRU - MOTERIŲ - VAIKU)
be darbo.
szvepluodamas szneką. Tu, |
dine.
Yra
Iszgydoma
— Ludvikąs Brozovskis li
ant’saves melina siutą be Kįd
..cPanaszumas
žmogaus
in
Chemiszko- iElektro loto, kieta juoda skribele, geį
kos užmusztas o jojo bode
baczka
apsireiszkia
ir
tame,
Pranas Letova sunkei sužeis
Metodą. Be Peilo, toni czeverikai. Gaį Tšždrime J
kad
jis,
apsigeres
atsigula
ir
ri
tas Suffolko kasiklosia. BroBrooklyna arba in Scrantui
Be
Operacijos;
tąsi
mas
tik
tame,
,zovskis buvo jaunikiu, 24 me
Jisai apskraudę czionais k ei J
kad
jin
kitos
baczkos
žmones
Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.
tu senumo.
b^ru, todėl jaigu kas apil
aresztuoja, kurios vadinasi po— Kaimelije William Penn, Įleistais, ir nenori, kad kas už^ Abn eris Welshas. sako: A******** jin pranešz arba sugaus aplaii
kad po daug metu kentejjimoj***®3 rup-tBQs kys $10 nagrados.
/
J
susikivirežino Adomas Kovai- gultu joms kelia.
iŠ visai buvd iszgyd <‘peYbr, O’Mallėy
ir dabar visai-^-*CS2Toja raiszcziu ries jau
Jos. Pilau ckas
czikas su burdingieriais apie
Labai yra -svarbu atsimint nėra reUi^m*; VV eltlias yrą ;$perintendentu
m Car Works, Berwick, Pa.
'Embpinia kare. Du burdin- kiekyLma syki, kada germ** -fl*jožodis daugreiszkia
625 W. Spruce St. |
kurie
’s^uš
'- - ' ’tiu-Tpana
t U II panaszius
kcntejimirš.
;„
.e
-.
giežiai inirszia ant j d/supjaus’^’ alų karezemoj arba n>j®ie7kad kasdieninio Jis nebuvo atitrauktas nuo jo
Mahanoy City,’ P g
užsiėmimo, kuomet buvo gvdote peileis teip, jog vargei rsz jus esate labap'^arlimas bacz
>-------- iri------ .'*“»«« turėjo puti
■
/• Malley o ofncę kur buvo gydomas
to iszliks. Peilininkus uždare kos gimine, ir kuomažiausiai naują^metoda, nevartojant nei pei|io
opertojos.
Szimtai paliu<imį ga]’iina
kalėjime.
iszsižiokitęC Eidami namo, ne- matyb office nuo iszgydytuju.
8
Didėle knyga
K O’Malley’o nauja gydymo
Visos 6 fl**^ **
— Seredos ryta apie 4:45 silinguokit in szalis, kad alus
metodą
tikra
yra
liuoba
nuo
visu
pa

ugnis pakilo O‘Haros teatre. nekliuAsetu jųsu galvoi, tuo voju. NV piaustimu, nėr skaudėjimu
. Tiunov i’rr^ **
met
praeiviai
misįis*,
kad
jus
Ant gilukio ugnis padare ma
nėr operacijų, Nereikia apleisti darba
NereiRalauX raiszcziu kada jau
žai bledes nes ugnagesiai dirbo tik nu7>-< degtines apsigerete. iszgydytas.
-__ _djiaušias iszradimas. ||
\
\
J
sunkei ydant liepsna neprasi —R. N.
Skaityk, ka sako’is’Vj
Jgu turi praplikuse galva?1
apie
Dr.
O
’
.
Malley/
1
^^f*
C
?J
enta
J
platintu.
P Unijos Do^ZVMzdet«
ar plaukaj slenka? Siuskite
DIDELIS PJĘNIKAS.
Raub’o K^y^Luzerne’Pa-’sa^oSdale, Pa., Nov. 26, 1911. szienden $1, tai gausite verte
New Philadelphia, Pa.— Mi
Szv. LiudvijfO Draugyste isz
O Malley.
....
,
gyduolių desetku doleriu; gva
kola Cimberdvskis, 35 metu Mahanoy City, GzkeSriDideli
Asz raszau Tarnistai szi laiszka, kad
Naujalis™
senumo, papilde savžudinsta pikninka kuris atsibus 15. pranesztiTamist^ii, kiekvienam Buptura rantota 7 ingrediencijos kad
serganeziam; kadangi asz buvau bai
užžaugys storus plaukus, nesi Jaigu turi
inszokdainas in miestiszka prū Rugpjuczio (August) su
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu
kornus ant kojuH
visiszkai iszgydytu. Asz duodu
gailėsite
dolerio.
Jaigu
nėpadą. Kuna atrado po keliu va 1914 ant Pleasant Ilill jk^lno. likausi
pavelijimą pavartoti manp varda, kad
5c. gyduole. JaigS
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.
gelbėtu
bus
sugražinti
pinin

landų. Priežastis užbaigimo
Draugysj^ užpraszp visu at
tu bus sugražint
Ad. Kuttenberger,
Box 131
gyvasties yra nežinoma.
silankyti zant szito Pikniko o Turime daugybe tokiu pat gromatu gai- Teip-gi iszsius placzes in T^ja-gi iszsius piacžS
noc iszgydytu žmonių. Iszgydyti formacijas n<4 ko plaukai slen ihacijas ..no ko P>laukf->
•
Sioux City, Iowa.— Isž prie galesite linksmai laika praleis esą3 nog kūdikiu lig senuku . (abieju ka išplinka, pleiskanų atsira-.
žasties daugumo žmoniM, dar- ti ant szviežio oro, todėl atei licziu). Raszykite o gausite knygute dymas ir hupuczkiive veidai. mas ir nupuczkave 11
atsiųsdami 2c. stempa. Mano gydy
fcįna blogyn. Norints ran- kite kanoskaitlingiausia o ne mas neperbrąngus. btokites sveikais
Tukstanczei dekavojag
Tukstanczei dėkavoja už dy
sigailėsite.
Pirmos
klasos
Or

K’zion dvi gyvuliu skerdyir bukite drūti.
ka rodą.— Raszyk tuojaus ant ka rodą. —Raszyk tuojau®
kestrą
grajis
Lietuviszkus
ir
Į^t darbu nesiranda. Te
adreso:
adreso:
Dr.
Alex.
O
’
Malley
tų tautieeziai in ežio- Svetimtautiszkus szokius.
Gratis Specialists 9. 1
Gratis. Specialists 9.
158 South Washington Street
Inžanga
ant
Platformes
25c.
Box 106 Sta. W. Williams!?
Kažiuoje ant uždarbiu,
Wilkes-Barre, Pa.
Moterems, Merginoms ir vai tfgy-Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
Brooklyn, N. Y.
gip be darbo daug žmokalbama
ir
susiraszcma.
kams 5c.
fcoja uliczToniis.

Ruptura

t

j

