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Prieszai Vokietija atsikrei
pė vėl dvieju vieszpatyscziu 
durtuvai. Japonija žada iszvyt 
vysiszkai vokieczius isz Kiao-

angnsz
603 szakas 

ir $30,- 
Isz to iždave 

onus ant paszel- 
onus ant 

darbininku, 
ono ant sergan-

Tarunius
paskui save kaimus ir miestelius. Nelaiminga prusiszka Len- 
kije randasi griuv.esiuosia, gyventoje: kencze bada ir neturi 
kur pasidėti nes viską jiems Vokiecziai sudegino.

Mete 1870—71 Francuzije iždave ant vedimo kares $400,- 
000,000. Pasirengimas ant kares ir suszelpimas likusiom szei- 
mynom kasztavo $200,000,000. Priek tam Francuzije užmo
kėjo $5,000,000,000, kaipo paszkadavone, o priek tam reike 
dadet $400,000,000 kokias panesze bledes laike kares.

Toliaus generolas Per

iiiiesta Liege perejdamifper upe Mense arti Bressoux, 
ids iszskerde ant szmoteliu. Paveikslas parodo kada 
Lpėrszkadoms. Ant antro paveikslo matome sunu 
aVo pulku Belgijoi.

Vokiecziai degina kaimus,
Vokiecziai bėgdami nuo Maskolių, degina

Prancūzai Nuskandino Laiva stt §77 Kareiviais. Serbai Užmusze 
15,000 Austrijoku. Kazokai Plieke Vokieczius.

Parižius 
kalininkai — 
lavonu ant kariszko lauko. Žmonis teip inirszo 
ku, jog norėjo juosius pakarti. Ant kalininku 
kus žiedus, daug piningu ir kitokes brangenybes paymtas 
užmusztuju francuzu.

Vilkai ne žmonis.
— In Puy de Dome likos atgabenti 83 kariszki 
vokiecziai kurie yra kaltinami už apipleszima 

ant tu j u vii- 
rado moterisz-

nuo

Yra tai mokytas žmogus ir 
buvo profesorium matematikos

Kiek Kasztuoje užmuszimas vieno kareivio ant kares.
Parižius.— LMkrasztije “La Science et La Vie,” francu- 

ziszkas generolas Percin apraszo apie kares ir kiek tosios kasz 
tuoje. Užmuszimas vieno kareivio tebyreje kareje panesza 
dydelius kasztus.- Pagal apskaitima, tai užmuszimas vieno ka
reivio isznesza nuo 15 lis 20000 tukstancziu doleriu.

Ragi nti nekuriuos Lietuvius 
Am.erike prie visuomeniszko 
darbo del labo įlietu vystės, tai 
teip pat kaip metyti žirnius 
ant sienos.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY, BA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Vokisžki Ulonai pirmutinei gavosi in Belgis: 
bet likos naršei atspirtais per Belgus kurie I 
Ulonai szturmavojo Fortecas Liege su visok 
Angliszko Karaliaus Jurgio kuris kariauna
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Kuknioje.
Ponas:- O del ko atsitrau 

kei no szitos tarnistas, ka da 
bar buvai ?

Tarnaite:- Del to, jog poni 
mate, kaip mania ponas buczia 
vo!

Ponas:- Na, tai czion to ne 
bijok ba pone turi družnas 
kis... na ir priemi.

Jago Serbai plieke teip bai- 
sei kaili Austrijokams, tai kas 
pasidaris kada puse milijonu 
Maskolių ihejs in Vokietije?

Anglikai davė apie 150,000 
kareiviu in pagialba del Bel
gijos prieszais vokieczius, bet 
ant to nepaliove ir ketina da 
duoti 50 milijonu doleriu ant 
vedimo tolimesnes kares. Ang-' 
likai žino ka daro.

“Dziennik Związkowy” pra- 
nesza kad lenkiszki socijalistai 
visai dabartiniame laike ne
prisideda prie gelbeji.mo Len
kijos nors sako garsinosi save 
apgynėjais darbo žmonių.

Kunigu didžiuma teip pat 
nieko neduoda del Lenkijos 
reikalu. Kaip regisi tai ir tarp 
lenku toki pat abazeliai yra 
kaip ir tarp lietuviu.

8 . W. D. BOCZKOWSKI - CO. * 
t 520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA. |

NETROTINKITE VILTIES.
Jaigu esi plikas ir pliukai slenka 

nuo galvos, tuksztanczei jau likos 
iszgydintais, gydimas dykai.adresas: 

“Professos” Box 9, Station W.
Brooklyn, N. Y.

' Aukas per kare nuskriaustu 
lietuviu tevyneje parėmimui 

*^D ra 11 guU11 į>P u kad ’ (Tabar
katalikai neduotu, nes sako: 
“jog mums katalikams lietuj 
viams geriausia proga bus ap-' 
svarstyti ir sutvarkyti szi rei
kalą per savo Federacijos Kon 
gresa ivyksianti netrukus Chi
cago j e.

Ženklas: Visotinas seimas 
bus tiktai isz formos, visas gi 
darbo branduolis bus apdava- 
dytas, aptvarkytas Kataliku 
Lietuviu Federacijos Kongre
se. Kas nuvažiuos Chicagon 
in rengema Seimą, tai atras 
viską gatava, bus tiktai isz- 
klausytojas to, ka Feder. Kon 
gresas sumanė.

Londonas, Aug. 25. — Francuzai paleido ant dugno ma
riu austrijokiszka kariszka lai va Zrinyi su 857 kareiviais. Lai 
vas nuskendo in kėlės minutas su visais.

Nisk, Serbije, Aug. 26. — Serbai supliekė baisei Austri- 
jokus prie kalno Pizer arti upes Ladar, paymdami daug amu
nicijos, ginklu ir armotu. Toje musztyneje dalibavo arti 300, 
000 vyru ant abieju szaliu. Austrijoku dingo 15,000. Serbu 
ir likos daug sužeistu ir užmusztu- Lig sziam laikui Serbu 
pražuvo deszimts tukstaucziu vyru.

Antverpas. — Aug. 27. — Vokieczei norėdami iszneszt in 
padanges miestą su pagialba balono Zeppelino likos pataikin
ti armotineis szuveis isz fortecos Ate Nixen. Balonas nupuo
lė su 25 kareiveis. Visi likos paimtais in nelaisve. .

Petersburgas, Aug. 27. — Rusiszki kozokai arti Podvo 
licziszkiu supliekė baisei Austrijokus. Kazokai paėmė dauge
li nevalninku? Musztynes daugiause tęsęsi prie geležinkelio 
nuo Ejdkiinu in Insterburka.

Maskolei dabar pasirengineje ant užėmimo Berlino nes 
tai juju dydžiauses mieris.

London, Aug. 27.— Badai austrijokiszkas ciesoris Fran- 
ciszkus-Juozupas randasi ant mirsztanczio patalo. Rūpestis 
apie kare ir tiek pražuvusiu padonu jin labai surūpino ir pa
guldė ant mirtino patalo.

Parižius, Aug. 27 — Baisi ir kruvina musztyne, kuri gal 
permainyti visa kare, vieszpatauje ant rubežiaus Francuzijos. 
Per dvi dienas toji musztyne tęsęsi 170 miliu ylgio. Toje 
musztyneje delibauna nemažiau kaip 1,500,000 vyru. Visi 
francuziszki kareiviai likos isztrauktais isz Alzacijos ydant už 
kirst kelia vokiecziams in Parižiu.

Niszh, Serbije, Aug. 27. — Serbai atėmė nuo austrijoku 
Shabatsa. Dabartės nesiranda jokio neprieteliaus ant Serbu 

Austrijokai apleisdami Serbije degino paskui save kai 
skerde gyventojus.

Petersburgas, Aug. 27. — Caras paėmė pats kamanda ant 
vaisko, Armije yra padalinta ant teip vadinamu Varszavine 
ir Vilnine kuriuos duoda prūseliams per pludrus. Varszavine 
armije paėmė ana diena du miestus Soklan ir Neidenburga. 
Caro armije szendien dalinasi ant dvieju daliu po 4,000,000 
vyru/

Trumpi Telegramai.
§ Shenandoah, Pa. — Pati 

Jono Zubo, motina 9 vaiku, 
kabindama drapanas 
go, nupuolė žemyn ir 
susižeidė.

§ Hazleton, Pa. 
motormonu ir . 
ant stritkariu, kr. 
nuo Sausio menesio, paliovė 
straika. Tik 3 likos nepriym- 
tais in darba.

London,! Aug. 27 
fortecas. Šelįiecziai 
ežius ir

Kariaujanczioms szalimis 
žiuri in akis badas; Vokietija 
isz visur apsupta, duonute da 
gabent negalima; arklienos 
svaras Berline prekiuoja 1 dol. 
ir tai gali gaut tiktai turtingi, 
nes -pas vargszus doleriai nesi
laiko. Beda kol ji pasigauna, 
jeigu pagauna pasidaro slides
nis už 
ir vėl nėra.

Anglijoj ir smulkus trupi
nėliai duonos dabojama kad 
nenubyrėtu.

Nepaprastas regėjimas ant 
dangaus.

Radoma, Galicije. — Davėsi 
reget czipnais nepaprastas re
gėjimas ant dangaus kuri szim 
tai žmonių mate. Isz pradžių 
pasirodė tamsei raudonas kri- 
žius, po tam persimainė ant 
szviesesino rato, Po keliu mi- 
nutu tasai nepaprastas regėji
mas dingo.
Angliszkas straikas kasztavo 

$50,00Q,000.
London. — Paskutinis ang- 

lekasiu straikas kasztavo uni- 
jei penkis milijonus doleriu, no 
rints unije turi suvirszum 220- 
000 sąnariu. Mete 1912 
kos unijos turej 
su 2,597,772 sanareis 
000,000 kasoj 
arti tris milij 
pos, asztuonis milij 
straikuojeneziu 
pustreczio milij 
ežiu sąnariu ir du tukstanezius 
del palaidojimo sąnariu.

NARSUS BELGU VADAS.
Generolas Limanas kuris yra 

vadu belgiszku kareiviu po 
Liege, gindamas naršei savo 
tevynia nuo neprieteliaus yra 
62 metu senumo.

OU-KAllT OBELINIS LAIKBASZTIS

“SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:

Tai rots gilukis.
— Kiek Petrai gavai no 

kom-punijos už nutraukimą ko 
jos laike susimuszimo treinu ?

— Deszimts tukstancziu do 
leriu.

— O tai labai gerai. Petreli! 
kaip da kadai nutrauks ir ant
ra koja, tai net szokinesi no 
džiaugsmo!..

Isz Lenkijos rusai valdiszki 
urėduinkai 3 rugpjuczio visi 
prasitrauke szalin, susitvėrė 
visokiu skyrių uredninkai isz 
vietiniu gyventoju kurie val
dos: tarpsaviszkai miestuose ir 
kaimuose. Kuomi szitas apsi
reiškimas ten kropia sunku 
ispet. Ar tai pasibaimeja rusai 
revoliucijos prasiszalino, ar tai 
valdžia atszauke, nežine.

darbininku isz Magdeburgo in 
Koloni vežantbjaurei nuskriau 
de, per 30 adynu nedave val
gyt, veže vagonuose kur tik 
gyvulius veža. Jie vokiecziai 
prikaisziojo italijonams, kad 
jie žadeja jiems talkint o dar 
yra neutralius, tai valakams ve 
lino badu stipt.

Vokiecziai in beginklius ita- O
lijonus paleido net szūvius, 
viena užmusze 50 sužeidė.

Italijos žmones daro szauks- 
ma kad atkerszint vokiecziams 
ižduodanti kare.

.Austrija stiprina dar pajie- 
gas prie rubežiu Italijos, o Ita
lija savo kariumene mobilizuo-

na vokiecziu bei austrijoku 
chiniszkuos vandenise. Japo
nija pranesza Suvienytoms 
Valstijoms kad ji savo darba 
nekuom^t neužgaus Chinijos 
neutralybe.

Italija nors ji pasižadėjusi 
būti Vokietijos pritarėja, bet 
pasiliko neutratine, dabargi ir 
Italija atsuks savo karabina 
priesz kryžioką Vokieti.

Italija regisi užpyko ant vo
kiecziu kad szie 6,000 italu

• Caras davė liuosybia Lenkams?
Chicago(^~ Redaktoris laikraszczio “Zgoda” aplaike ži

nia nuo Lenku isz tėvynės, buk Caras davė visiszka liuosybia 
Lenkams, pavėlindamas Lenkams uždėti savo randaviszka ad- 
ministracije ir vadima atgauto sklypo.

Redaktorius “Zgodos” kalba, buk Varszavoje uždėjo len- 
kišzka admini^tračije. Iszsipilde Lenku giesme “Jeszcze Pols 
ka nie zginęla.”

Vokiecziai užėmė Namura ir penkes 
negalėjo atsispirt užklupimui per Vokie- 

turejb trauktis su dydeliu praliejimu kraujo.
Potbrsburgas, Aug. 26 — Rosijos vaiskas su smarku 
n-dideli plota Prūsijos prie Rosijos gronyczios. Jie 
artūmiesto Poznanio kuris randasi tik 148 miliu nog 
Yišsakyta kad Ruskis trauki ja 15 dienu turės 3 mi 

vaisSfPrusuose ir 2 milijonus vaisko Austrijoje.

Jago ant tikrųjų užejs kare 
terp Japonu o Vokiecziu, tai 
ir Kinai bus in tai intraukti. 
Kasžin ar neiszsipildins seno- 
viszki perspėjimai, jog geltona 
tauta užplauks Europa ir ant 
josios griuvėsiu sutvers nauja 
vieszpatysta. Viskas ant svieto 
yra gal emu. O turime atsi
mint, jog tuju žvairiu velniu
ku yra suvirszum in keturis 
szimtus milijonu, tai jago nors 
pusej'uju užkluptu ant Euro
pos tai kepurėms uždengtu vi
sus.

Caro Mask oli jos pažaidai 
duot Lenkijai autonomija, 
daug pakele tarpe lenku klau
simo. Juos žadina graži viltis 
idant tarp liousais be perse
kiojimo žmonėmis; isz ju lai- 
kraszcziu patemyna kad jie 
lenkai sziadien už toki pažade 
jima, visi kloja savo simpatijas 
Rosijai kaipo slaviszkai viesz- 
pati jai paniekinant apmaudin
ga Vokietija ir viliu ginga Aus 
trija. Galima spėt, kad Lenki
ja gaus sziokia tokia nuo Ro
sijos autonomija ir su tuomi 
sulieta butu plati slavonija vie 
nyben. Jie Lenkijos sūnūs 
kaip kur prataria kad autono
mija palytes ik visu jos seno
vės rubežiu “od merza do mo- 
za”. Gal kaip kam isz ju ro 
dosi kad Lenkijia bus gražinti 
rubežiai turėti priesz 1772 m. 
taigi butu primegsta Biala 
Rus. ir Czarna Rus. su Lietuva^ 
Kitu gi manoma ik Nemuno 
upei Lenkijos rubežiai bus 
paskyrta.

Teip ar kitaip visgi negali
ma spėt kaip bus apszniuruota 
jiems rubežiai o Lietuva Len
kai pasisavint po senovei nepa 
sieks nes sziadien jau ir lietu
viai in save akyvai žiuri.

Skaitėme kad Vokietijos 
sostapilei Berline 100 socija- 
listi: suszaudyta, teip pat j u 
vadas esąs suszaudytas už tai 
kad atsisakęs eiti kariu men 
kaipo rezervistas.

Dabar vėl praneszama, kad 
tas viskas yra melas.

Sunku gauti tikros žinios, 
kad viskas garsint uždrausta 
po asztria bausme visuose Eu
ropos terpsieninos. Je:gu ži
nios ateina kokios iszeinan- 
czios per cenzūra, tai ir toms 
sunku tikėt, nes greieziaus 
kiekviena cenzūra palaiko sa
vo puses pagyros.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. I
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA. į

kiek kasztavo ir kitos 
europines kares. Ruso-Turku kare 1877—1878 kasztavo Tur
kijai $400,000,000.

Ruso-Japoniszka kare 1905 kasztavo Rosijai $1,200,000,000.
Augszcziau minetuosia karese dingo ant kares lauko nuo 

szuviu ir sužeidimu: Franko-Prusu — 28,600 vo1/yeziu; Ru
so-Turku — 16,000 Maskolių; Ruso-Japonu — iszviso 58,600.

Užmuszimo vieno kareivio mate 1870—71 kasztavo $21,- 
000; mete 1877-78 kasztavo$15,000; mete 1905 kasztavo $20,- 
400, daug isz tuju mirė ant tifuso ir koleros. Mete 1870 gulė
jo ligonbutesia 380,000 Vokiecziu.

15 moterių likos užmusztos Libave.
Stockholm per Londoną.— Szvediszkas kapitonas kuris 

nesenei atplaukė isz Libavos kalba apie bombardavima Liba- 
vos szite:p:

“Buvo tai Nedėlios vakare, grandai puolė kaip žirnei ant 
miesto. Terp gyventoju pakylo sumiszimas ir visi ižbego isz 
namu, nes namai pradėjo degt ir griūt. Penkioleka moterių se 
dineziu prie vieno namo likos užmusztos ant kart per tukstan 
t: granatu. Bombardavimas tęsęsi per tris valandas. Daug pui
kesniu namu ir tiltu likos sunaikintais.

Vokiecziai teipgi sunaikino finlandiszka pristova Hango 
kur daug bledes padare.

Visomis žiniomis kokios gau
namos labai sunku dar tikėt, 
nes žiūrėk apie ta pat dalyka 
vienur praneszama vienop ki
tur kitaip. Varszavas ’garsinta 
vienur kad jau vokiecziu ran
kose, isz kitu szaltiniu regima 
kad Varszavas nepaimtas ir 
ten apie ta: niekas da ne'-^isli 
ja, kol prie V.amavQg ’ pxicH 
►bKp^ziai, turi pirmiau su si • 
durt su Modlinu.

Belgijos Legie, vienur pa
garsina kad jau paimta vokie
cziu esą viskas jau rankose, 
kitur vėl žiūrėk sako, kad Le
gie vokiecziai nepaeme.

VOKISŽKI ULONAI IR SŪNŪS ANGLISZKO KARALIAUS ANT
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I SULAUKĖ.
Pasakojimas isz Serbu Tautos s 

Atgijimo.
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Mahmudo sodne buvo taip 
linksma, tarsi, nieks ežia neži
no, kad už tos tvoros, apžėlu
sios rietenomis, vakar mirtis 
apsilankė, kad ten priesz pora 
dienu buvo papildyta bjauri 
žmogžudyste; tarsi, ežia niekas 
negirdejo tu skaudžiu, tykiu 
dejavimu kurie girdėjosi priesz 
pora dienu.... Mahmudo sodne 
taip buvo linksma, tarsi, asz- 
aros ežia niekuomet ant žemes 
nebirejo ir vargas jos nelankė. 
Saule skleidžia malonius aisz- 
kius spindulius, kvepianezios 
rožes juokiasi kliombu vidu
ryj; tarp j u skraido baltos, 
margos, linksmos peteliszkes. 
Medžiuose linksminasi ir gie
da kuoinvairiausi paukszcziai. 
Fontanai marma. Tarp tu fon 
tanu, medžiu ir kvepiancziu žo 
lynu szokineja, bėgioja ir dai
nuoja lengvos kaip peteliszkes, 
apsitaisiusios baltais rausvais 
ir lengvais rubais odalistkos; 
viena gaudo peteliszke, juokia 
si ir delnais ploja, antra pina 
isz rožių vainiką ir dainuoja 
dainele; kita gi akacijos pavė
syj žaidžia lelija, paėmus ant 
ranku supa, tartum, nori už
migdyti.... Žodžiu, visos džiau 
giasi, visos juokiasi, ir links
mos kaip kūdikiai....

Tuo tarpu sugirgždėjo tvo
roje dureles ir in sodną inejo 
moteriszke, suvis nepanaszi in 
ten esanezias. Apsitaisius bu
vo juodai, gedulingai, juodose 
kasose žiba kaip aszaros brili- 
jautai, liemeni susiveržus si
dabriniu diržu, o veide matėsi 
nuliūdimas. Paskui ja seke 
dvi tarnaites: viena nesze isz 
juodojo medžio skrynute, ap
kaustyta sidabru, antroji tokia 
pat trikoji ir divona. Odalist 

susitelke krūvon ir
U O'5*

Buvo tai Eli, j u ponia
szos Mahmudo žmona; ja jos 
visos myli, nes ji joms yra la
bai gera. Eli, eidama pro sza- 
li, linktelėjo joms galva ir nu
ėjo in sodno giluma, kur nėra 
szviežiu ir kvepiancziu žolynu, 
kur tik auga liūdni kipriszai 
ir galingi skabi j ozai... Tai jos 
mylimoji vieta; ten yra sudė
tas isz velenu suolelis. Antra 
tarnaite pralenkus ponia užtie 
se minksztu divonu, paskui

pastate ant jos

ant divono 
paėmė 

garbiniuota 
bernaiezio pa

veikslą, jūres vandeniu aku- 
cziu. Pasirėmus alkūnėmis in 
trikoji, galva padėjus in delnu 
tarpa. Eli žiurėjo in savo su
naus paveiksią. Jos akyse bliz 
gejo aszaros, veide pasirodė 
dar didesnis skausmas ir isz gi 
lumos krutinės atsiduso. Tris 
metai, kaip neteko savo myli
mojo sunaus, tris metai, kaip 
rauda ir liūdi ir nusiraminti 
negali; veltui pasza jai renge 
visokius pasilinksminimus, vėl 
tui pasza pildė kiekviena jos 
užmanymą —o ji visuomet liu 
di, visuomet verkia. . . .

Odalistkos sėdi patylomis 
sznabždedamos, kad neper
traukti liūdnas Eli mintis; ji 
žiuri in sunaus paveiksią ir asz 
aras szluostosi. Ant galo už
dare skrynute; iszsitiese ant 
velenu suolo ir miege jieszko- 
jo nusiraminimo. Tarnaites, 
rodos, to ir lauke, ir kaip už
vėrė Eli akis, tuojaus ka tai 
susirode viena kitai: pirmoji, 
atsisėdus ant žemes, žalia sza- 
ka baide muses nuo savo po
nios veido, o antroji atsistojo 
ir pamaži atsitolino. Vienok 
greitai sugrižo, bet ne vienai 
paskui ja ėjo keturios kitos 
merginos. Odalistkos sužiuro 
nustebusios.

— Ka jos nesza? — klausė 
viena kitos.

— Auksine vyge — atsake 
kartu.

Ir paszokusios nuo žemes, 
nubėgo prie vyges, apsupo jia

ir, 
isz

ir žingeidžiai pažiurėjo in vi
dų.

— Koks gražus! — suszuko 
visos kartu.

Bet atminusios Eli, visos tuo 
jaus nutilo ir atsitraukė, o tar
naites nesza vyge tiesiog pas 
Eli. Odalistkos seka paskui, 
viena paskui kita, ėjo taip ty
kiai lengvai ir atsargiai kaip 
kokios dvasios; jiu žingsniu ne 
buvo girdėti. Tarnaites pasta
te vyge ties Eli, pa ežios gi pa
sislėpė už kiprisu; Odalistkos 
apstojo mieganezia pusraeziu 
ir stovėjo pasiremusios viena 
kitai ant peties; szypsojosi ir 
žiurėjo tai in Eli, tai in gulin
ti vygeje vaikuti ir sznabžde- 
josi:

— Puikus, labai gražus...
Isztikro mažasis buvo gra

žus: garbiniuoti jo plaukucziai 
pynes in minksztas, szvelnias 
kasiukes, ir taip panaszus in 
ta paveiksią, in kuri priesz 
valandėlė žiurėjo Eli: tai gy
vas Eli sunaus paveikslas! . . . 
Tasai sznabždejimas prižadino 
isz miego Eli ir, atvėrus akis, 
pažiurėjo su nusistebėjimu in 
Odalistkas, stovinezias pusiau 
ratu, ir in ju linksmus veidus; 
atsisėdus pamate vyge: krau
jas tuojaus puolė jai in veidus 
ir ji atsistojo.

— Kas ežia? — klausia ne
su prazdama ir cziupinedama 
kakta.

— Ar sapnas, ar isztikruju ? 
— kalba viena sau ir prisiarti 
nūs prie vygies, suszunka: Os
manas! Asmane! sūneli mano, 
mano aukse, mano laime!

Ir puolas prie vaikuczio, no 
ri ji apkabinti, priglausti prie 
szirdies ir isznykti isz žmonių 
akiu, bet tarnaites pasirodo isz 
po kiprisu.

— Poni! — tarė viena — 
didis Pasza liepe tamstai pasa
kyti, Ka*
gi su džiaugsmu, nes staigus 
jo prižadinimas gali kenkti ku 
dikiui.

Prie tu žodžiu Eli atsikvo- 
szejus atsistojo.

— Kur gavo Pasza ta vaika 
Kieno jis? — klausinėjo Eli.

Didis Pasza pats tamstai pa 
sakys — atsake tarnaites.

Eli vėl griszta prie vyges ir 
žiuri in vaikuti: teip panaszus 
in jos sunu in jos Osmana, kad 
ja tas jausmas visa sujudina; 
vėl atsiklaupia prie vyges, bet 
dabar tyliai pasilenkia prie 
vaiko ir bueziuoja lengvai ir 
atsargiai jo rankutes ir jo ly
gia balta kakta.
Vaikutis pabudo, pravėrė akis 
juriu vandens akis apsidairė 
aplinkui ir nusiszypsojo in sau 
le, in Odalistkas, in žolynus, 
in paukszczius, isztiese smul
kias rankutes, tartum, norėjo 
ta visa sugriebti,

Eli toliau jau negalėjo susi
turėti.

— Osmane, mano sūneli, 
mano tu kūdiki! — szauke 
Eli, nutvėrė Stepuką, priglau
dę ji prie krutinės ir balta jo 
kakta bueziavo.

Toks staigus ir nepaprastas 
glamonėjimas iszgazdino vaika 
jo juokas isznyko, akyse pasi
rodė iszgastis.

— Kur mama, kur tėtis, 
kur Zuzyte? — pradėjo szauk- 
ti verkdamas.

Szokinejo priesz ji odalist
kos, viena lele jam rodo, antra 
saldumynu jam duoda, o tre- 
ežia vėl szi ta rodo, bet jis vis 
szaukia ir szaukia.

— Kur mama? 
kur Zuzyte?

-—Tai serbas 
liudnu balsu. Eli
tarnaieziu. — Kieno jis?

— Didis Pasza tamstai pa
sakys, pone — atsako tarnai
tes.

Eli vėl pripuolė prie mažu 
telio, nors jis ir serbiszkai kai 
ba, bet taip panaszus in jos su 
nu. jog jai rodosi, kad Alia- 
chas davė ji vieton anojo; nusz 
Įuosto jam aszaras, riedanezias 
per veidus, vadina Osmanu, 
glaudžia prie saves, dainuoja 
jam, o Stepukas vis verkia.

kur tėtis?

— prataria 
ir klausia

Ne taip greitai uusiramis 
Miloszo sūnūs Paszios namuo
se. Kada ji iszlupo kareiviai 
isz Liubos ranku, tuojaus nu- 
nesze Paszai; vaikas verke ver 
ke veržėsi isz j u ranku ir suri
ko dar balsiau ir veržėsi dar 
smarkiau, kaip pamate Pasza. 
Veltiu Mahmudas brangius 
daiktus jam rode, veltui supo 
ji ir meiliais žodžiais in ji kal
bėjo; ant galo tas jam nusibo- 
paszauke senąją Saba buvusia 
kitados Paszo aukle, o dabar 
prie Paszos taip sau gyvenau- 
czia, ir tarė jai:

— Saba, iki rytojaus Eli ne 
turi nieko žinoti apie vaika; 
asz padovanosiu jai tik rytoj, 
nes rytoj musu apsivedimo me 
tines sukaktuves. Jaigu szian- 
die vaika nutildysi, szimta auk 
si n u gausi.

Saba pasilenke jam iki - 
mei, paėmė verkianti vaika ir 
iszejo su juo. Po valandos su 
grižo pas Pasza.

— Mažulėlis jau miega — 
pasakė Saba — nepabus jis 
iki rytojaus.

Numėtė Pasza jai aukso 
mazga, o nakczia atlankė Mi- 
loszo sunu. Kūdikis isztikro 
ramiai miegojo: Saba uždavė 
jam opiumo. Paguldytas auk
sinei vygei nakti praleido pas 
senąją aukle, o kuomet Eli isz 
ryto iszejo sodan, Pasza liepe 
nuneszti jai mažutėli. Vėsus 
vėjo užgavimas, Eli buc/iavi- 
mas ir džiaugsmas piižadino 
vaika; žaislai, odalistkos ir 
tas visa tarytum užkerėjo ji: 
vaikas nurimo. Kada Mahmu- 
das inejo in soda, jau sėdėjo 
ramiai ant Eli keliu, szypsojosi 
netgi in odalistkas, kurios ji 
vainiku supo, bet kada pama
te Pasza, vėl pradėjo verkti.

— Ar užganėdinta sziu me
tu dovana? — paklausė Mah- 
mudas žmonos, bueziuodamas 
jai balta kakta.

— Pone — atsake turke — 
tokios malones neužsitarnavau- 
Bet kur gavai ta vaika?

— Jau metai laiko, kaip lie 
piau jieszkoti panaszu in Os
maną — atsake Mahmudas. — 
Po visa serbu ir turku žeme 
i«zįieszkotą; ant galo atrasta. 
Vaikas jau nėtun tėvo, tc»-« 
asz prižadėjau būti; jaigu tik 
norėsi, jaigu ji pamylėsi, asz ji 
pasisavinsiu ir laikysiu savo 
sunumi.

Eli pažiurėjo in savo vyra 
dėkingai ir tarė:

— Jau asz dabar ji myliu!
Ir pasiliko Stepukas Paszas 

rūmuose, aprūpintas buvo vi
sokiomis gėrybėmis. Eli juo 
negalėdavo atsidžiaugti; vai
kas vis ko tai liūdėjo. Kada 
ji odalistkas apsupdavo, kada 
jam žaislu ir saldumynu at- 
neszdavo, jis būdavo linksmas 
juokdavosi; bet kaip tik pasi
likdavo du vienu su antraja sa 
vo motina, tuojaus juokas nyk 
davo, užsimislydavo, nenoreda 
vo žaisti, o nakczia tankiai pa
budęs garsiai szaukdavo:

— Zuzyte! Zuzyte!
Nuo Paszos bėgdavo, slėp

davosi in kampus ir niekaip 
nenorėdavo kalbėti turkiszkai; 
o jaigu nesuprasdavo turkisz
kai kalbancziu, pykdavo ir 
verkdavo.

Vaikui reikalinga aukle ser 
be — karta kalbėjo Eli in sa
vo vyra. — Palengvai sau isz- 
moks turkiszkai kalbėti, bet 
dabar, kol dar nesupranta, rei
kia serbes jam pajieszkoti.

Ir pasza paliepė jam pajiesz 
koti aukle serbe. Eli melde, 
kad aukle butu jauna.

— Gali būti kad ir dvyli
kos metu, nieko tas nekenks; 
vaikas vaikui greicziau intiks 
— kalbėjo Eli. — Asz sergė
siu juodu, ir kuogreicziau juo
du sumils, ir kuogreicziau pra 
linksmes, tuo gausesne dovana 
apturės tas, kuris man tokia 
aukle suras.

IV.
Liubai ir Zuzytei dabar bu

vo liūdniausi szventadieniai. 
Szokiomis dienomis bedirbant 
užmirszdavo savo nelaimes, bet 
szventadieniais, neturėdamos 
darbo, viską atmindavo, kiek 
perkentejo, kiek priverkė ir 
tas visa taip aiszkiai ju akyse 
stovėjo, tarytum, tas vakar dar 
atsitiko, priesz valanda, arba 
valandėlė. Taip buvo ir szian- 
die isz ryto, apsilankė bažny-

Augszcziau matom 
gyminems Parižiuje. 2

ežioje, paskui kapines 
pasimeldžiusios karszj 
tėvo ir mamutes kapa 
namo ir triusesi prie® 
dabar, vakare, sedejeg 
redamos tai iu ugnifl 
ant prižados, tai 
ir tylėjo. Jau metB

neszmosi
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•ancuziszkus akvatninkus atsisveikingnezius su savo szeimynoms ir 
Įiau parodo užgriebimas visu motoriniu biisikeliu del kariumenes.

apke 
brie

merą, "n e s 
drebulys 
u s plau- 
ma, kada 
bs ranku

niu gabalėli, oĮ| 
valgo; dabar, j™ 
elgdavos. Pirmi™ 
davo. ... a

Sėdi, tyli, tai, fl 
pažiūri, tai in ugS 
vejas staugia, o Ll 
kad tame staugimą 
tanezio vyro dejai 
užtraukė ant ausu I 
nuo tu dejavimu ji 
ima, paslepia savo 1 
kus.... Vargsze ta g 
kareiviai iszlupo isz 
sunu, suvis pražilo.

Zuzyte taip-pat ausis užsi- 
kemsza; jai rodosi, kad vėjo 
staugime girdi brolio verksmą. 
Nelabieji kafeiviai' sužinoję, 
kad pasza prižadėjo tam szim
ta piastru, kuris jam Miloszo 
sunu suras, todėl: visa diena 
sergėjo ant gatvių,; isz kur ge
riausiai mates kuolai ant pa
szos kiemo. Neabejojo, kad 
Liuba ateis atsisveikinti vyra, 
ateis su sunumi. Kaip vanagas 
skraido ties tuo kiemu, kur 
paukszcziai auga, skraido kan 
triai, ilgai, kol n^neziups pa- 
temyta auka, taip7 Ir kareiviai 
lauke ilgai, kantriai, kol nesu
laukė Liubos.

Ir tarp žmonių randas vana
gai. 4

Dar atmena Zuzyte ta brolio 
iszgasties riksmą, kada ji Pa
szos tarnai nutvėrė in savo na
gus; sziandie vejas staugia ir 
ūžia taip liūdnai, taip garsiai 
o jai rodos, kad girdi brolio 
verksmą, uždengia rankomis 
akis, bet liūdna ir baisu pa
veikslą isz akiu negali iszvary 
ti: mato tamsu kareivio veidą, 
baisius jo dantis ir baisias akis 
Visas tas bjaurus, taip baisus 
paveikslas aiszkiai stovi jos 
akyse, tarsi, isztikruju pasiro
dė ežia kareivis. Zuzyte nepra 
žilo toje nelemtoje dienoje 
kaip jos motina, bet urnai isz 
kūdikio pavirto mergina, su
rimtėjo, ne pagal savo metu ; 
kiekvienas pamatęs ja sakytu, 
kad ji turi nemažiau penkioli
kos metu.

Scdi greta motina ir duktė 
ir taip užsimaseziusios, kad 
nieko nemato, kas per langa

indomiai in jas žiuri, nemato, 
kad dvi juodos akys žiba už 
lango, virszui tu akiu balta 
kakta, o augszcziau kaktos, 
Bit galvos turbanas Buvo tai 
■irkas. Argi Pasza butu neuž- 
Bk tinai užgriebęs auku ? Ar 
Įr norėtu Liuba ir Zuzyte su 

Bfeti?
Biogaus akys turi magnito 
Įtikimąją spėka; nors ir 

jHnTergyr^-4-ad*•, v iciiok: 
B? kad prieszas in ja žiu 

Hpakilus atsisėdo prie
Rs kojų ir padėjo galva ant 
los keliu.
I — Tarytum, ko bijau,

Kaip (kugelis žmonių 
gauna nesveikata.

ma

taip 
^baugu daros, mamyte — kalbe 
jo Zuzyte — nei pati nežinau 
ko.

Liuba paglostė geltonus mer 
gytes plaukus, kurie jau vėl at 
augo net sieke peczius.

— Ko tu turi bijotis? — ra 
mino mama. — Tu pergyvenai 
tokias baisias valandas, kad 
baisesniu nei nematysi.

— Teisybe — atsake Zuzy
te, giliai atsidusus.

Po valandėlės pakele galva.
— O ne, mamyte, dar gale 

cziau sulaukti ir baisesniu — 
pridūrė mergaite. — Padeki m, 
jei tave nutvertu turkai, tuo
met likeziau vienu-viena, suvis 
viena ant žemes.

Liuba mostelėjo ranka.
— Neims manes, buk rami 

—atsake Liuba. — ka jie su 
manim veiks? Jau sena, suvar
gus moteriszke, niekam netin
kanti tave grecziau paimtu, 
bet ir to nebijok. Turkai su 
moterimis nekovoja; j u nuomo 
ne, mes duszios neturime; ne- 
kenezia ir todėl musu nekliu 
do. Szunu ir moterių 
sodina kalejiman; gi 
szunu prilygina.

— • Dar ir geriau s 
dridure Zuzyte.

Ir vėl tyla užstojo, 
gam.

— Ar girdi, mama? — su
szuko po valandėlės Zuzyte ir 
pakilus pradėjo klausyties.

— Girdžiu — atsiliepe Liu
ba, pakele galva ir skepeta nu 
krito nuo jos plauku.

(Toliaus bus.)

Valgant per greitai ir per 
daug.

Nesuk ra m ta n t maisto gana 
smulkiai, nuplaujant ji gėralu 
bevalgant.

Geriant svaiginanezius gėra
lus per tankiai ir per daug.

Ilgai isz vakaruojant ir at
O ’V - ■ - _

Devejaut per auksztus dra
bužius, kurie neleidžia liuosai 
kraujui teketi.

Neiszsimanksztant gana, kad 
kojos ir rankos butu sziltos.

Negana prausianties ir isz- 
sitrinat sziurkszcziu rankszluos 
ežiu, kad atidaryti odoje aku
tes prakaito, ar nusidėvėjusiu 
kūno daliu iszejimui.

Permainant sziltus dienos 
drabužius ant lengvu ir neuž- 
tektinu del vakariniu susirin
kimu.

Alkinant pilvą, kaip daugu 
mas kad daro, idant užtekti re 
dymosi panoriams.

Būvant vienval suirzime ir 
tužboje, jei tas ar kitas kas 
nusiseka taip, kaip yra geid 
žiama, arba kitais žodžiais pa
sakius, skolijant kliauti.

Valgant ir geriant kiekvie
name dienos ir nakties laike, 
vietoje valgyti tam tikrose va
landose ir tik vidutiniszkose 
apsztyse— devyni deszimtdaliai 
žmonių valgo dvigubai tiek, 
kiek reikia savo gyvasties ir 
sveikatos palaikymui.

Jau kad visur, tai visur, 
Ir bažnyczioje ir kitur,

Bobeles seimavoja, 
Viena aut kitos loja.

Nuslinkau in bažnyczia, 
Žiurau, apstoja apie spavied 

n y ežia, 
Vyru ne daug, tiktai bobos, 

Na ir nekurios,
Jomarka kele, 

Net kumszczes iszkele.
Mat, viena už kitos stūmėsi, 

_Na ir priek tam barėsi, 
K' r tu padla stumiesi, 

Kaip kiaule in tvora spren- 
diesi.

Ar jau tu kame geresne, 
Ar gal už kita bagotesne? 

O kas tau galvo, tu ragana, 
Asz ejsiu pirma ir gana,

Ana, dvejetą vaiku namieje 
palikau,

O da nuo Velykines nebuvau, 
Tai noriu atlikt greicziau, 

Ba kaip rasiu namieje nežinau.
Terp dvieju treeže atsiliepe, 
Akis pastate ir tylėti liepe:
Ar judvi szuncveisles nenu- 

stosyte,
Ar da ylgai busite!

Mano net keturi vaikai pa
siliko,

Visi iszejo in spaviedni, o 
da neatliko.

Cze velei viena isz szalies, 
Ar neatsilieps:

Ar jus nesusivaidysite, 
Ar snukio neuždarysite?

Visi žmonis dairosi, 
Nežino kas cze darosi, 

Isztikro, atliktas paredkas, 
Jog neinsikisza in tai niekas 

Tai jau ne kas, 
Tokis paredkas, 

Kittauczei dydelei piktinasi, 
Ir isz Lietuviu juokėsi, 
Jog pasielgė negražei, 

Teip kaip laukinei gyvulei.
Geriau sau suole sėdėti, 

O ne prie sienos stovėti,
Juokus daryti, 

~ 'VTėna‘kitar kdtatrr- - '
Po velniu, tai negražu, 
Del davadnu moterių,

Ba tai nepasielgimas skry
bėliuotu,

Tiktai del bobų skepetuotu. 
O da ant ponueziu iszrodo, 
Bet su pasielgimais bjaurei 

pasirodo.
* * *

Bažnyczio buvo atpuskas, 
Arba kitaip pasakius atlaidas, 

Nobažanstva puikei ėjo, 
Ir labai daug žmonelių in 

spaviedi priėjo.
Ir asz bažnyczioi buvau, 
Puikes fones girdėjau, 
Laike misziu szventu, 

Daejo balsas prie mano ausu:
“Cze bažnyczia! negražu, 
“Gausite giedorkos lazdų, 
Ir kuningas gerai padare, 

Jog giedorkas iszbare,

O j kad norint karta gala pa 
darytu,

Visos kautarkos nuo gieda- 
lo pavarytu,

Ba dydeles funes bažnyczio- 
se daro,

Szposelius negražus varo.
Klapcziukas ka piję misziu 

tarmuije,
Ir giedorkos, ka tris metus 

kantarkauje,
Tai paleist negali in svietą, 

Tiktai duoti užtvaroj u vieta.
Del ko kantarkauti varosi?

Ba per praktika vėl neva da
rosi!

Popiežis gana gerai padare, 
Jog mergynas nuo giedalo 

pavarė,
Isz bažnycziu katalikiniu,
Kad tiktai vyrai giedotu be 

mergynu;
Juk kur varnos randasi, 

Tai ir kvarksz-imas darosi.
Teip, teip mergynos diszius 

mažgoti,
O ne bažnyczioja giedoti,

Ir juokus daryti,
Tegul vaikinai, vietoja tan

go szokti,
Mokinasi giedoti.

Tegul užsidestineja kuopos 
dainoriu,

Ir bažnytiniu giedoriu,
Tegul kuningas dudoriams 

prisako,
Ir bažnyczioja užsako,

Kad rinktųsi mokyt giedot,
O ir svietines daineles dainuot

Tada garbe Dievui dydesne 
bus,

Juoku ir papiktinimu ne bus.

KUR BUNA?
Mano b oliai Kazimieras ir Fian- 

cDzkus Repsziai, paeina isz Kauno 
gub,, Wilkmerges pa v., Sub toziu 
Woiostes, Petrakiu kaimo, praszau 
atsiszaukt ant adreso. ( gg oą)

Petras Rėpsią
Box 242 Belle Valley Ohio,

Mano vyras Juozas Dikoz'us paei
na isz Vilnims gub , Gialwonu pa a, 
Kulniszkiu kaim^, 6 metai adgal gy 
v-no E izabeth N J. o dabar nežinau 
kur. Turiu gera d-rba, uždirbu n' g 
$ 1.75 1 g ’.00 ant di'nos. Jis pats 
ar kas kitas pra-zau duot žino ant ad
reso. ( gg --0

Mra Joakima Dikczuviene.
Box 173. Piquomck, Conn.

Karszti žodžei.
Ouuįle-Mc 

manes gromatos... Gaila labai 
asz tojia gromatoje labai karsz 
tus velijimus rasziau...

Onute:- Jagu bi^vo teip 
karsztus velijimai, tai no karsz 
ežio turėjo kelionėje sudegkt.

JlietiMšky Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios 1 ietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL.

Dr. KOLER

Pasza ne 
mus prie

mų ms—

bet neil-

Sude.
— Ponas sūdžiau • tarė va 

gis - juk asz ne esmių tokis 
niekszas, kaip aplinkenybes lie 
pe sūdyt. Tegul tik ponas sud 
že duos biskuti laiko ant patai 
sos.. . .

—j Labai gerai - atsake su- 
dže ■ ir davė jiam laiko ant pa 
taisos - puse meto in kalėjimą.

Lietuvių
Gydytojas

638 Penn Ava 
® Pittsburgh, Pa

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turs 
>avo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr«. 
žimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti' 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buve 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. didf 
tj išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigv 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį; 
ateik, o ržsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
nžkresi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b8 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TR1PER 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

) NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pae> 
nančias iš SAUzAGYSTES prašalinu j dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškor 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ku 
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
'. 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randan 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda . 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugą 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau' 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik p< 
traukt savo darbo

klSje, slinkimą 
žsivietrijim&s kraujo sustos ir neatsikai

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30
Pėdnyčiomis iki 5 popioL Nekėliomis iki

> popfoL Ateiki! luo|uis. <

“Lietuviszkas
Pasakoris”

...Labai Puiki ir Didele Knyga...

88 Visokiu Gražiu Pasakų ir Istorijų 88 
609 Puslapiu - 6?x9f coliu dydumo

Puikei ir drueziai apdaryta ir Audeklą. .Szita 
knyga visiems patiks o kas nupirks tai turės 
skaitymo invales. Mes tu knygų neperdau- 
giause turime todėl nusipirkite viena, kadangi 
greit iszsiparduos.

Preke Szitos Puikios 
su nusiuntimu tiktai

Raszant su kokiu reikaliu, visada reikia adresuoti sziteip:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.



WILKES-BARRE IR HARVEYS LAKE

Pamokinimai

puse

’OZAPASZDUODASI PAŽINTI SAVO BROLIAMS

Tiktai

Blakes

1SZV

Musu tarnaites (CZIONAIS PADEKITE SAVO PILNA ADRESA)

Vardas

Miestas

Juom debesys tamsesnis, 
Tuom lietus trumpesnis.

Jagu paczia turtinga jeszkosi, 
Tai iszmintingos ne gausi.

Mahanoy City 
Park Place 
Delano -

Kas augsztin akmenis laidys, 
Tas pats guzą aplaikys.

Mano Budas,,, 
Iszgydintas Ant Visados Be OperacijosGeri daiktai žinotini 

kiekvienuose namuose

Ne skolyk niekam paczios 
Ane geros knygos, 

Pacze tau greitai sugražis, 
O kninga pragaisžys.

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3— Kapitonas Stormfield danguje.
4— Pabėgėlė
5— Kasoi isztire?
6— Prigautas vagis.
7— —Jonas ir Aliana
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį.
13— Baisi žudinsta
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17 —Beda.
18—Vaitas Szvilpikas.

Ne iszdavinet jagu czedyt turi 
Ne czedykie jagu ne gali.

dali tar 
isztrink
j« yra 

kambario

Jagu lėtai apsieisi.
Tai su ilgu liežuviu pacze 

gausi.

Lrehigh Valley 
Railroad

7:05 isz ryto 
7:15 ” ■’ 
7:25 ” ”

Jagu vyras szlektus papro 
ežius pames, 

Tai daug niekesnius susiras.

Grįžtant apleis:
Harveys Lake 6:00 vakare
Wilkes-Barre 7:00 vakare

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21— Tamas.
22— Vargdienis Jonukas karalium.
23 —Paveikslas gyvenimo.
24— -Nuopolei Mateuszo Jerubauoko.
25— Osieczna.
26— Graži haremo nevalnike.
27— Luoszis.
28— -Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.
30— Stebuklingas Zerko'elis.
31— Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus szuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
35— Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.

Kaip daug galvoja turėsi 
Gyventi ne galėsi, 

O kaip kvailas busi 
Tai suvis pražūsi.

O jagu kvailyste «u protu 
maiszysi,

Puslapiu. 6įx9į coliu dydumo. Preke 35c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

oczkowski-Co. Mahanoy City, Pa

ALL NATIONS LEI CST BANK
- LAIVAKORCZ1U SKYRUS-

P. v. OBILCUNAS IR KOMPANIA
Con 12-tli. & ( arson SL, b<S.Pjttsbnrg,r#

Tai yra Vienatine-ir senei žinoma Lietu viszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvania, talpinasi loonose na 
muoae kuriu verte isznesa apie $150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia 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 
Diovernastia ir visokius Dokurneatne aatfokuosfo 
su tiesomis Rainojo®.

D. Boczkowski-Co. “Ei Ž,”“

Jagu moteriuke špilka no skr} 
beles turėsi,

Tada jokio užpuolo nesibijosi

Hemorrhoidal ir Rektaliszkos Lygos—Mano būdas 
gydimo Hemorrhoidai ir Peklai Lygas, patvir
tina jumis iszgydima ant visados. Ne naudoju 
Peilo ar kitokiu skausmingu methodu, ka kiti 
Daktarai naudota.

Kad ir ne kaltai ka iszkalbesi, 
Tankei ergeli aplaikysi.

Jagu jaunas, no 20 metu daug 
žinosi,

Tai kada sulauksi 60 metu, 
nieko ne žinosi.

Poni priėmė tarnaite, žiuri in 
jajia per akulorius, ant galo 
klausė:

— Kodėl ne buvai paskuti 
neje vietoje!

— Kad ponas nuolatos no 
rejo mane buezuot ir bu- 
czuot. . . .

— O ar tu to ne norejei?
— O asz... delko ne norėsiu, 

nes poni ne norėjo to. . .

Žmogus, kuris daug gyvenime 
keneze,

Tas apie laime kalbėti ne ken- 
ežia.

Mokykloje.
Profesoris:- Jonuk, katras 

isz žvėrių yra tingiauses?
— Blake, ponas profesoriau 

nes nuolatos lovoje buna, jog 
ne mama ne gali isz variti.

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO’
, Nuo sutvėrimo Pasaulės iki
IkKristaus Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
Iže Viskupas Motiejus Volonczauskas - su 50 Paveikslelu

3) Stiprus raudonųjų pipiiu 
nuoviralis apszlakstant lova 
arba blakes isznaikins ar jas 
iszvys. Kovo ir Balandžio me
nesiai yra laikas apžiūrėt lovas 
ir isznaikint perus.

Sumaiszyk po lygia 
putino ir kerosino ir 
lovos sanaras,o kur 
daug, taipgi visus 
plyszius. Geru vaistu yra iszli- 
pinti plyszius kietu muilu.

2) Benzinas ir gazalinas isz
naikins blakes kut tik jas 
griebs. Silpnas cinko chlorido 
tirpalas (chloride of zink) esą 
taipgi geras naikinti szita bru-

Noriu pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi / /_ Wtppdga
Ruptura. Noriu iszaiskyt jiems mano būda gydimo, j 
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad Į 
butu iszgydinti ant visados tukstaneziu ypatų. 1
Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne \ J
kokiu apgaviku arba banditojum. ATSIMYK asz 
esmių iszradejas vienatinia atsakaneziausio budo
gydimo Rupturos ant visados ir be skausmo,todėl atsirado daug pamegzdi 
toju jaigu tekiams esi pasidavęs in rankas tai pasekme bus bloga.

Tpn ir Vaikams N E DELI O J
A dgalios 65c s 30 RUGPdUCZIO

Ar gal ne?
Ant laiku kožnas rugoje,
Tiek vyrai kaip ir moteres 

dejų oje.
Bet blogiem laikam niekas ne

Tada iszmintingu busi, 
Jagu ka kalbi, žinosi.

Jagu vaikus in bažnyczia va 
rysi o pats ne eisi,

Tai gero no jiu ne turėsi.

Tiktai tada iszminti didele 
turėsi.

Kada ant koliojimu nutylėsi.

gi? Szaukti atszauke ži
nia “Kur j. L.1’, bet vis dėlto 
inspudis paliko toks kad jeigu 
Panevėžio bažnyczioj tokio at
sitikimo ir nebuvo, vienok vi
sur ir visuomet (palikus vysku 
pu Karevicziu) jo galima baž- 
nycziose laukti isz lietuviu ku 
nigu puses. Ka nori pasiekti 
tuo “Kurj. L.”, aiszkinti ne
reikia.

Bet galima džiaugties, kad 
ne visi musu kaimynai tokie 
tėra. Tarp j u esama ir tokiu, 
kurie nesivaduoja kitu neapy
kanta, bet jieszko tautu gyve
nime, taip tariant, modus vi- 
vendi. Czia, prie progos, galė
tu atsiminti nors panevežisz- 
kio g. Montvilo norą sutaikin
ti bent Panevežyj visas gyve- 
nanezias czia tautas. Mes žino
me taip pat, kad ir spauda ne 
visa tėra solidari su “Kurjer 
L ” Joje apsireiszkia ir visai 
kitoniszku sroviu, negu kokios 
laikosi szis laikrasztis. Czia 
asz norecziau pažymėti neseniai 
pasirodžiusiu laikrasztin “Nasz 
Krai”, kuriu leidžia Paneve
žyj žydas, gerb. Kacenelenbo- 
genas. Kiek galima spręsti isz 
pirmųjų to laikraszczio No. 
jis rūpinsis viso musu kraszto. 
reikalaiš" irWisu Lietu voj gy- 
venaneziu tautu gyvenimą 
stengsis beszaliszkai nuszvies-

Baszykite pas pažinstamus in Wilkes-Barre kad atva- 
žuosite pas juos in sveczius arba jaigu norite praleisti 
linksmai diena ant szviežio oro tai nerasite geresnes 
vietos kaip Harveys Lake- Pasidarykite pulką tarpe 
save ir važuokite.

Tokias pastangas, žinoma, 
mes turim tik pasveikinti ir vi 
somis jėgomis prie j u prisidėti.

Dideliu daigtu ne visada g 
lyme padaryti,

Bet mažus, galime iszpildyt Viena puskvorte skyseziu, 
vienas svaras.

Deszimts vidutiniu kiauszi- 
niu, vienas svaras.

Vidutinis szauksztelis apie 
viena drachma.

Viena kaupina miltu kvorta, 
vienas svaras.

Asztuoni szauksztai 
puodelio.

Keturi szaukszteliai lygus 
vienam valgomam szauksztui.

Girgždant czeverykams su- 
aliejuok padu krasztus.

Keturi szauksztai lygus vie
nam vynstikliui ar ketvirdaliui 
puodelio.

Du geriamu kavos puodeliu 
(kaupini) sveria viena švara.

Minkszto sviesto szmotelis pa 
prasto kiauszinio didumo svfl 
ria viena uncija.

Cukraus szmotelis užpifl 
actu iszgydo žaguli.

Vienas szauksztas (su A 
kaupu) stambiai maltos 1J| 
ar geriausio geltono cuį|| 
lygus vienai uncijai,

P i r m a spirg i n i m o 
viu, supjaustyk jas inW 
laikyk valanda szaltanH 
deny.

Kad negirgždėtu zovidH 
isztepk aliejum su plunksniS

Du puodeliai minkszto sviw| 
to (gerai suspausto) sveria vief 
na švara.

Nusirpe pomidorai iszima 
raszala ir kitokius pletmus isz 
baltu drabužiu.

Du malto cukraus ar miltu 
szauksztai padaro viena uncija.

Sutaisyta kreida su trinta 
oris szaknia yra gerais dantims 
milteliais.

Sziltas lytas vanduo ir soda 
iszima taukus isz skalbiamu 
drapanų.

Kad netuptu muses ant pa
veikslu rėmu ir kahdelabru 
patrink liavendru aliejumi.

Amonijos szauksztelis nuva
lo auksinius ir sidabrinius 
daiktus.

Virintas skorbylas (krakmo 
las) pasigerina indejus truputi 
druskos ar isztirpusios gumara 
bikos.

Szauksztelis tarputyno viri
nant baltas drapanas gelbsti ju 
balimui.

Jei virtos bulves iszverda 
kiek per greitai, uždetgkjas 
rankszluoscziu vietoje danksz- 
czio.

Kilimai atrodo vaiskiau, jei 
iszszlavus perbraukti drėgnu 
vilnoniu skuduru.

Taukus isz sienines popie- 
ros galima iszimti uždedant 
valia sugeriama popi era ir pro 
sijant karsztu prosu.

Zomszas galim 
mazgojant drungname vande
nyj, pridėjus truputi amoni
jos; iszplauk, isztempk, džio
vink ^pavėsyj.

Druska sutraukia pieną; da
rant koszes su pienu padažalus 
ir t. t. druskos nereikia dėti, 
kol valgis nėra padarytas.

Polithania State Bank 
1910 Carson Street S. S. - Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, nuo 14 Spalio 1913m. 
taP° perkialta in savo locna narna 1910 Caison-SLr-SrSr 
Pittsburgh, Pa. Už tai praszom visus musu viengianezius, 
Lietuviszkam Bankui kreiptis naujuoju adresu. Priimam 

ĮĮįįaiffŠ;Šlife11 < ■ I pinigus; sucztdinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas 
H11 DQU® pinigus; siuneziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir 

pigiai; parduodam szipkortias ant visu linijų ir geriausiu 
laivu; pądirbam visokias ruszies rejentalnus dokumentus; su- 
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie 
vteninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.

GARBUS TAUTIECZIAI:. Kaip jau seniau pranesziau 
kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąją vieta, tai 
yra: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S. 

yi Pittsburgh, Pa., da bar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
hOI Polithania State Bank Bldg.l910CarsonSt.S.S.Pittsburgh:Pa
Ėir h 'H a j (7 blokai nuo mano se niau buvusios vietos). Užpraszau visus

savo senus pietelius ir pažįstamus kreiptis prie manias, su 
savo reikalais, naujuoju adresa, Na-gi, savas pas sava, 
PAUL V. OBIECUNAS, 1910 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa.

BĮ M F T M 03 B ~F»““SS

VISOS sekanezios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa, 
indekite Popierini Doleri arba Money-Order 
ir prisiuskite mumis o tuojaus gausite ta 
viską per paczta.

Nėra gera be bloga.
Sena ir placziai žinoma pa

tarle sako, kad nėra gera be 
blogo ir anaiptol. Ir isztikru- 
ju. Palieskim nors tautu klau
sima. Tik užsispyrėliai gali sa 
kyti, kad bloga gerbti savo 
tauta, savo kalba, visos svei
kos ir doros savo tautos ypaty
bes, kurias amžių amžiaus pa
gamino žiloji senove. Kiekvie
na kultūra gludi tautu ypaty
bėse ir kaipo tokia, yia tauti
ne. Dirbti visai žmonijai ne 
guojant tautybe yra tik tusz- 
ežias pasakymas. Kaip pavie- 
nios tautos gali pletoties tik 
savo tautos gyveninio pusiu) 
per atskiru asmenų tobulini- 
mos, taip ir visa žmonija gali 
žengti prie geresnes ateities 
tik per atskiru tautu kulturini 
kilimą. Ir szviesesnes ateities 
žmonija susilauks tik tuomet, 
kada ji, Vaizdžiai tariant, taps 
vainiku, supintu isz invairiu, 
bet vienodai reikalingu geliu. 
Vienu žodžiu, tautybe yra bū
tina sąlygą pletojimos atskiru 
tautu ir.visos žmonijos. Todėl 
jos palaikymas yra geras apsi- 
reiezkimas.

Bet tas geras apsireiszkimas 
labai dažnay virsta blogu-=sy^i- 
ka savo tautos meile virsta ki
tu tautu neapykanta. 'Bet szi- 
tas apsireiszkimas reikia griež 
tai skirti nuo pirmojo ii vadi n 
ti savo vardu. Paprastai jis va 
dinamas szovinizmu, bet gal 
dar geriau apibudina ji pava 
dinimas “zologinis nacijonaliz- 
mas. Ir isztikruju toks nacijo- 
nalizmas, kuris pasižymi savo 
aklumu (szovinistai dažniau
siai nemato net ir blogiausiu 
bei kitu tautu nekentimu, toks 
nacijonalizmas, kuris tarptau
tiniame gyvenime pripažista 
tik kumszczio teise,—pilnai už 
sitarnauja epiteto “zoologinis’’.

Mums, lietuviams, kaipo pa 
vergtai ir kaimynystėj su len
kais. (.Turiu paaiszkinti, kad 
kalbėdamas czia apie lenkus, 
turėsiu omen y j tik lenkus en- 
dekus) gyvenaneziai tautai, tas 
zoologinis nacijonalizmas gerai 
paaiszkejo praktikoje. Geres
niam jo nuszvietimui ne pro 
szali butu padavus dar vienas- 
antras faktas.

Nekalbėsiu czia apie Purisz- 
kevieziaus, Markovo ir kitu 
tolygiu musu “draugu” apeti
tus. Norecziau tik pasakyti 
kelius žodžius del musu ctgeru 
ju( kaimynu elgimos.

Mes jau žinome, kaip jie su
kilo priesz vyskupą Karevicziu 
už tai, kad szis visai teisingai 
apsiėmė duot lietuviams Ze- 
maieziu vyskupystėj pirmeny
be. Ju inirszimas reiszkiasi 
dar ir dabar. Sztai, ’’Kurjer’o 
Lit.” 143-iame No praneszama 
apie Karevicziaus vyskupavi
mo ’’vaisius” Tie ’’vaisiai” ap- 
sireiszke tuo, kad Panevėžio 
bažnyczioj lietuvis kunigas ne 
panorėjęs kalbėti su lenke len 
kiszkai ir prataręs in ja baž
nyczioj rusiszkai. Bet pasiro
dė, kad visas tas atsitikimas 
yra ne Karevicziaus vyskupa
vimo “vaisiai“, bet... “Kur
jer’o L.“ korespondento fanta
zijos vaisiai. Kad tai yra isz- 
monis, prirode laiszku ne tik 
’’nukentėjusioji”, bet ir Panev. 
bažnyczios kleb. lenkas. Ir ka

Teisybes žodis, visfe^žinoti- 
nas tegul buna.

Asz Pranas Batsevicze, Ken 
tėjau sukius sopulius nuo ma
no nesveikumu per keikta me
tu, buvau pas keletą daktaru, 
gydžiausi įvairiom patentuo- 
tom liekarstom. Niekas man 
nepamaczyjo. Keli daktarai ro 
dyjo kad pasiduoezia operaci
jai. Bet asz pats isz baimes, 
nesidaviau save pjaustiti, vie
nok ligos kankinimai, nedave 
man ramumo nei nakties tam- 
soi nei dienos szvii s )i.

Vienok bejieszkant pagel- 
bos, radau adresa “Saules” ga- 
zietoi The Philadelphia Medi
cal Clinik, 1117 walnut St. 
Philadelphia, Pa. Tad jau be- 
vilties atgavimui sveikatos, pa 
rasziau Philadelphios Kliniko 
daktarams apie visus mano 
kankinimus ir nesveikumus, 
apturėjau liekarstas nuo Klini 
ko ir pradėjau vartot, po trijų 
dienu pradėjau jaustis geriau 
ir vis kasdien ėjo mano sveika 
11 ėjo geriu ir geriu. Po sze- 
sztu nedeliu vartojimo liekars- 
tu pagal Philadelphijos Klini-' 
ko Daktaru prisakyma, mano 
nesveikumai visai, isznyko ir 
pasilikau sveikas visiszkai teip 
kaip kad bueziau nesirgias su
visai.

Todėl mano mieli broliai ir 
sesers Lietuviai Tautiecziai ra- 
szau tikra teisybia, kad dabar 
esu linksmas ir sveikas ir jai 
turite kas koki nesveikumą, 
tad rodyju kožnam isz tikros 
szirdies kreiptis prie Philadel
phijos M. Clinic, 1117 Walnut 
St. o apturestit gera sveikata 
ir drūtuma teip kaip kad asz 
pasveikau ir tariu po tūkstanti 
kartu didžiausia padėka už su
grąžinimą man brangiausio tur 
to — sveikatos.

Su tikra pagarba Philadel
phios M. Klinikui Pranas Bat
sevicze. Apgarsinimas.

Ar ne mum patiem geda?
Mes kalti blogiem laikam, 

Kodėl ne užbegam tam visam ?
Vienas antra skriaudžeme, 

In vargus stumeme.
Saugok sveikata isz jaunumes, 
O senatveja kaulu ne skaudės. 
Merginai gyvent ne pasiseks, 

Jagu in vargus ne pateks.
»'5 1

Kas abejoje, 
Tas klaidžioje.

lygu, kad raszytu ar ateitu pas mane ir slaptingai pasikalbėtum.
RASZYKi Jaigu negali ateiti. Visos gromatos laikau paslaptai, gausi 
atsakyma prastoj konvertoj, Raszyk ir atsiusk už 2c., marke o aplaikysi 
knygute su Paveikslais apie Ruptura, Hydrocele Varikocele ir daug kitokiu 
slaptingu lygu. Knyga nieko nekasztuoja. Czia raszoma ir kalbama 
Lietuviszkai ir Lenkiszkai,

Dr. A. O’Malley,158 s.Washington st., Wilkes-Barre, Pa.
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KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į J 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SElCLĄ; kuri g a | 
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vuisins . t 
neša, TEIP SUMANUS PROFCSICNA!JŠIIAS 
DAKTARAS, pažysta gerai lig.į, pritaikoats:ik::n a
čiai liekarstas prie visokių, nesveikumų, silpny gr 
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
Ilgį, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas i r iš- t* 
augina puikią sveikatą ir drūtumą, k.;s suteikia t 
žmogui laimg ir linksiriybg. PHILADELPHIOS 4 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių » 
padarė sveikais ir.laimingais išgydant nuo viso- 
kių, ligų,
CWE.IIZHT.I! YRA TAI DIDŽIAUSIAS A

I n TURTAS ŽMOGAUS, BE S 
SVEIKATOS NĖRA LAI f 

MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO. 0
i Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
1 laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro expe:-amentų ant serga n- a 
į čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To 3 

kiam jau tik galima tikėti. ?
Privatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 

t liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių, ir naujausių išradimų, kuriuos j 
J tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių. S

I iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
j GARBINGAS PU. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga- 
j nodinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra sveika už ką j 
1 siunčia širdingiausią padūkavong. Jūsų pamačlyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsi m U 
į tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- a
4 mi su moteria A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va. &
.4 Mrs. K- Jurevičiene, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
į išgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir-suiru- J 
f sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., w 

7 Worcester, Mass., Mr. M KOLIĄGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen-
i ter St., Freeland. Pa. TTeipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
? galima sutalpinti. A
į ĮSHTEMYK1T, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. | 
? TMSTQWTTTW AQ BET nori pastoti sveiku S

V 4^1 IVO, ir LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, '3 

1 o tikė t, kadapturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka- s 
| voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsiseuė- W
; justas ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- f
' vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nubėgi- 
t mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai- A
5 mes, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink- m 
į stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nerai- f

gos, neturėjimo apetiti, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoi*s. kurios
> tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingu mėnesiniu ir kitokių visokių ligų, 
| kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagclbos J 
if nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: S

’ THE PHILADELPHIA M. CLINIC, į 
t 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. j
f VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny- S

čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reika'aukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras W

Kitados o szendien.
Kada senovės gadynėje, 

Bado sviekata miduje ir vyne 
Tada, kada giardavo,

Laikydami czierka sakydavo
Už tavo sveikata
In mano žyvata!

Szedien to ne gali sakyt,
Tik susiraukia turi ryjt,
O priesz ryjent sakyt;

Ant ligos tavo!
Giart ant pagylelio savo!

Teip yra.
Vyrai giresi, jog gera galva 

turi,
Norint daug gere, girtu ne 

iszžiuri,
Mergos ne paylsta kad ir szo- 

ka daug,
Su tokeis pagyrais tai jau sze- 

lauk!

Kožna naszle, 
Tai pradegyta žvake 

Kaip tik prisikisz prie liepsnos 
Tuojaus szviesa iszduos.

t YVU'' -'7 ■ ■ ."'Y- ■

p- U’■’•/.J 7

^rftvimirKaUttruRarillu (taug isz 
mintingesni butu,

Jagu patis gazietu ne raszitu.

Aukas priima, musų rodak- 
cfa, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių Šiuo adresu:

UEWy MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoįe Naučuoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis iaikraštšs 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoj'e, taip ir Lietuvoje.

Rusįį cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą inleidžia 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metiį $1.50 

draugas pub. co.
1800 W. 46th St., Chicago, Hl. 

Telephone Drover 6114

Ljumaiaaifltn)i
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ISZ AMERIKOS.
Ka tai Iiežuvei padaro.

Glastonbury, Conn. — Ilele 
na Mino isz kurios josios drau 
ges pradėjo juoktis ir visaip 
apkalbinet, jog už daug aptei
ki neje savo meile del jaunikio 
Mikolo Dlugokiskio, negaleda 
ma.ilgiaus nukenteti tokiu lie
žuviu, szoko in upe ir prigėrė. 
Dažinojas jaunįkis ape savžu 
dinsta Helenos, gavo sumaiszy 
ta protą ir teip pat norėjo nu- 
siskandyt. Lietuvei padaro 
daug bledes aut szio svieto — 
o ypatingai bobiszki.
Ulicžios užgriuvo in kasiklas. 

- Pitt-ton, Pa.— Per ingrirv’- 
ma uliezios Williams likos su
naikinti tris namai; telegrafi
nei stulpai, saidvokai ir sztan- 
gos elektrikinio kelio iupuole 
in kasiklas. Žmonis isz artimu 
namu iszsikrausto nes tikysi 
dydešnio ingriuvimo.

Gazines ir vandenines paipos 
sutruko per ka miestas turėjo 
sulaikyti vandeni pakol nesu-

Japoniszkas Admirolas kuris 
kariauna prieszais Keiseri

MIESTAS KIAU CZAU, KUlfeJAPONAI NORI UŽGRIEBI NUO VOKIECZIU. W. TRASKAUSKAS
...CRABOItlUS...

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Piginus ir Vežimus dėl 
Pasivažinėjimo, Krausto Baigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 ¥/. Centre St, Mahanoy City.

Neisznesze bažnyczios dinami
tu — sudegino jia.

Scranton, Pa. — Ugnis pra
sidėjo isz užpakelio lenkiszkos 
II. K. bažąyczios Szv. Marijos, 
sunaikindama bažnyczia, kle
bonija ir du namus Archbalde 
Bledas parapije aplaike ant 
$30,000. Ugnagesei pribuvę 
isz Eynono — du miles tolu
mo — tai visa bažnyczia buvo 
liepsuoja ir visi bažnytinei in 
d ai ii parėdai sudege.

Viktoras Bolekeviczius, 
drus Novojeskis ir kiti du 
nagesiai likos sužeistais 
stiklus.
Kruvina svodba, nuplovė nužu

dinto krauja ir szoko 
toliaus.

Coatesville, Pa. — Insiutes 
pąsiutiszku užvidejimu buk ki 
tas szoko su jojo mergyna ant 
lenkiszkos veseilios, 
Czasonas pribėgtos su 

sėdi n ežio ant trepu 
jam

VICE I 
ADMIRAL- 1 
'KAM ĮMŪRA

Vice-Admirolas Kamimura kuris iszkeliavo bombardavo! miestą Kiau 
Cziu, yra 64 metu serumo ir dalibavo Japoniszkoi-Rusiszkoi Kareje.

Žinios Vietines

Cftt.El® -S Sir-it? Si*. Plymouth, Pa. 
iA V IN INKAS IR FABRIKANTAS 

§fslu Ll8t8ilszliy-l^ilžzh Vih?5

Kiekvienas Lieto viezkaa bstoramk.^ 
taipgi privalo užlaikyti -visada muito 
puikias Lietuviszkas Gydimus <&■*'. ■ 
Sztoruose ant pardavimo, kadrous? 
bautiessei reikalaudami galėtu Rišusi 
pirkti ir nereikalauta issdneii 
piningus dovanai kokiems sere spgs 
vikaras less a^ieiinkosel Hstartiiaks-- 
rausykite pareikalaudami muš gydim
as, nes geras uždarbis; pardiiokyr* 
uusu tyras Lietu nsskas diM*-,!*? 
taria* mes g’ai'anr.unjam^

An 
ug- 
per

Gustas 
kirviu 
Frau o

— Morejos ir New Bostono 
kasiklos mokes sukatoje.

— Szi menesi mirė 22 ypa- 
tos isz tuju 5 isz aplinkines o 
užgyme 41 kudykei. Mieste 
randasi penkios ligos dipteri- 
jos.

— Jaigu kas rado bankine 
knygute nog First National 
Banko ant vardo Juozas Paszu 
karnis tegul maloningai at- 
nesza in “Saules” ofisą Knygų 
te buvo pamesta ant kelio tar
pe Malianojaus o Shoemakers 
peczes;

— Publikines mokslai nes at

Veselninkams- mažai rūpėjo 
toji žudinista, tik rūpėjo dau 
giau dovanos kurios tame lai
ke atsibuvinejo. Pirmiause nu- 
nesze in szali nužudinto lavo
ną, nuplovė krauja nuo por- 
cziu ir vėl prasidėjo metimas 
dovanu.

Kada prokuratorius su ke- 
leis palicijantais pribuvo ant 
veseilios dariti stieetva apie žu 
dinsta, jaunikis ir kiti nenorė
jo paliauti ydant prokuratorius 
suraszytu protokolą. Tada vi 
sus veselninkus norėjo uždary 
ti ir koza ir tik tada svodba 
pertrauke.

Akiiszere pakliuvo in beda.
McAdoo, Pa. — Ana diena 

kudykis gyme paežiai Frano 
Favermoskio o in kėlės valan
das po tam tėvas atejas pas gra 
boriu prasze ydant kudyki pa
laidotu. Žinoma graborius ne
galėjo laidoti lavono be aplai- 
kimo pavelinimo nuo daktaro 
isz kokios priežasties kudykis 
mirė ir dare žine apie tai kono 
neriui. Tasai pribuvo su dak- 
ktaru ir isztirinejo buk kudy
kis mirė nuo isztekimo kraujo, 
nes bobdaktare gerai kudykio 
neprižiūrėjo po užgymimui. 
Bobdaktare likos aresztavota.

dže vela užims kelis kamba
rius lietuviszkoje mokslaineje.

— Seredo 9 September!o pri
bus in miestą dydelis cirkusas 
Robinsono Famous Shows ku
ris rodis parke. Daug turi su 
savim visokiu regėjimu ir per
statiniu. ’

— Daktaras Mc’Donald per
sikėlė savo ofisą in nauja vie
ta nog 508 in 437 W. Center

— In Atlantic City ant Re
din go geležkelio bus 10 dieni
nes ekskursijos Augusto 13 ir 
16 ir Sept. 4 tiktai už $4.15.

— Gedemino klobas nutarė 
priimti naujus sąnarius per 

.tris menesius už $1.00 instoji- 
mo. Yra tai gera proga insi- 
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus 
priimti nog 21 lig 40 m. am
žiaus. Susirinkimai atsibuna. 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 
nėšio, pirma adyna popiet 
Mokslaineje. ('D91 *aoN)

Kiek kasztuoje Popiežiaus 
laidotuves.

Rymas. — Norints kasztai 
laidotuvių Popiežių daug su
simažino in laika penkesde- 
szimts metu, bet palaidojimas 
Piuso X vis kasztuos in 20 tuk 
staneziu doleriu. Tik už žva
kes turės ižduoti mažiausia sze 
szis tukstanezius doleriu ku
rios dega per deszimts dienu 
be paliovos, katafalus kasztuos 
$2,000, o kiti daigtai ir kasz
tuos nemažai.

Del žinios tuju kurie yra 
akivi žinoti koki Popiežiai 
vieszpatavo in laika dvieju 
szimtu metu paduodame ju 
vardus ir pravardes, ir teip:

Clement XL (John Francis 
Albani), 1700 to 1721.

Innocent XIII. (Michael An 
gėlo Conti 1721 to 1724.

Benedict XIII. (Origin!), 17 
24 to 1730.

Clement XII. (Orsini), 1730 
to 1740. Benedict XIV (Lorn- 
bartini) 1740 to 1758.

Clement XIII. (Charles Rez 
zonico), 1758 to 1769.

Clement XIV-. (Ganganeli), 
1769 to 1775.

Pius VI (Angelo Brash), 17 
75 to 1800.

Pius VII. (Barnabo Chiva- 
monte). 1800 to 1823.

Leo XII. (Annibale della 
Genga), 1823 to 1829.

Pius VIII. (Francis Xavier 
Castiglione), 1829 to 1831.

Gregory XVI. (Mauro Ca- 
pellari). 1831 to 1846.

Pius IX (Giovanni Maria 
Mastai Ferritti), 1846 to 1878

1878 to 1903.
Pius .X (Giuseppe Sarto), 

1903 to 1914.

Egiutero Nu. i. 
djgi iitero Ne. 2. 
Zmijeciuik. .... 
Uunbo L&Hxai , 
'^eszko.-i Mąslią

Japonai pradėjo bo 
matome Vokiszkas 
randasi in 168,000.. 
maisto ir amunicija

Dlt\M. J. PETRI
Lietu viszkas Medėj 

Chirurgijos L~'g<~į|| 
-...SPECIALI S'B

irdavot Vokiszka locnasti Kinuosia, Kiau Czou. Ant pirmutine paveikslo 
armes knriosia randasi in 3,000 Vokiszku kareiviu. Gyventoju lenais 
okiecziai tvirtina buk laja vieta užlaikys per metus laiko, nes turi užtektinai 
■hŽemiau matome vidui miešti Tsingten kuris guli tuojaus prie mariu.

\ \ . R Y N K1E WIC Z
.. NOTARIUSZA8..

□3-Z35 / . CEimE ST., -> MAHANOY CITY, PA.
PKfVULsZKA BANKA AM SUDĖJIMO PINIGl

..... PO FIIIZ1BA ItAKI AIK

Want

Lietuviszka Age! 
Parduodu laivakortes ant gei 
in ir isz Europos. Siunčiu pini 
dalis svieto už žemiausias prel! 
dienrs nelaikau pas save svetiWi piningu.. 
Viską dirbu kanoieisingiausia fles esmių po 
kaucija. Taigi meldžiu visu Lietuviu pas 
mane kreip is su yirsz-minątai.?Sretkala;Įs o 
busite visame užganėdinti. Su guodone

VIČTORAS LAPINSKAS
601 West Mahanpy Avenue

'■ Mahanoy City, Pa, >

dideK 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

PaszportuR del keliaujanoziu pa
rūpino.

Didžianse Lietuviėzka Agentūra 
pardavima Szipaorcziu ir siuntimo 
E’inigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto^ 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Svarias, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu l inigus ir 1.1., raszykite 
pas mane o apmokysite teisinga atsakymą. Ai saugoju Namus ii 
Namines Daigius n< g Ugnies.

kaūoi

Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių
Naujos mados, geriausio kriauezio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių.

, Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00

Id: rd ] t daj j ti vietos dtl Ridfn-’niu ir 
I Ženiiriu ti.vojin, lai j er leleta dienu 
g tuiefime Dideli I igu l^pardavima vis- 

___ __  cl< u Vasariniu Tai oriu. Szitas ta voras 
susideda isz viiokiu Siutu del Vjriu ir Vaiku, via< ki Vakarini ajre- 
da’ai kurias dar galetile pirkti už L bfi numažintas prekes, t< del 
ateikite ir patinaudi kite is-z j rt gc s ha izitas Didelis Pigus Iizparda- 
vimas tesis tik ant keletą dienu.

£jiriinie’ila6 vaikams ... ....... 
Gyduoles nuo Ko-vsii.e ...... ..
Liepiu Baha-nas . —..f.
Į-tity-Lak^oa del vaiku 
vilkeliai vatkanie cuo Kircielm,

ouo Kir®el»u dsi ■
Vaadao aao Akiu.;..,..
•Jęaiatraa kia......... ...... t/,.2-fe. 
Skilvio L’asxai.......... . .........  2£vc
Gvd. užlaikisaui Vuioris’nrno ij

KruTinosios. ..................   .7&.
Uicure’ arba gyd.Rumg.tymo S3.5& 

’ ’ ’ 50&
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M-.jBtis uuo gedimo ir prakftilavita© 
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Ge -jživ.ta sudrusistojaą sveikatos 
Vantas ano Papauto.
Gyd. nuo Grippo.
Plauku apsaugotajam 
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Kožas Baisamas......
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Susimuszimas laivu, 11 ypatų 
pražuvo.

Seattle, Wash.— Vieniuolika 
ypatų pražuvo kada susimusze 
du pasažierinei laivai plauken- 
ti ant Pacifiko mariu tarpe Ka 
n ados ir Ameriko. Nelaime at 
sitiko 6;30 valanda Seredos ry 
ta. Pasažierinis laivas Princess 
Viktoria isz priežasties tamsios 
miglos susidūrė su laivu Ad
miral Sampson kuris tuojaus 
nuėjo in dugną mariu-

Baisi mirtis anglekasio.
Centralia, Pa. — Mikola La 

velle, 25 metu senumo angle- 
kasis, dirbantis Baker No. 5 li
kos sudraskytas ant szmoteliu 
per eksplozije' dėžės dinamito. 
Lavelle pasirenge szauti skyle 
ir kokiu budu eksplodavojo 
szale gulintis dinamitas tos 
gal niekas nedažinos. Szmote- 
lius kūno nelaimingo rado ke
lis szimtus mastu nuo vietos 
kur eksplozije pakylo.

bus 5 dieninia ekskursije ant 
Readingo geležkelio Sept. 28 
už $17.30. Visi ekspensai ir 
maistas dykai.

---------- o——*—.------
SHENANDOAH., PA.

— Williamas Puszkeviczius 
likos aresztavotu už priverti
ma 17 metu senumo Zuzanos 
Ratlikiutes prie vedimo nemo- 
raliszko gyvenimo. Paėmė ji
sai jaja pas save ir privertine- 
jo pardavinėti gerymus (žino
ma be laisnu) ir priek tam ka 
uždirbdavo ant paleistuvystes 
turėdavo jam visa uždarbi aty- 
duoti. Mergyna yra sierata ir 
buvo suterszta balandėlė. Už 
toki pasielgimą aplaikys dy- 
dele bausme.

Visuomet pasveiksta.
Paskelbimas.

Gilberton, Pa.— Tąmoszius 
Norkeviczius sūnūs saliuniko 
isz Ashlando, likos aresztavo
tu už apipleszima Alekso Daw 
geda isz Turkey Run kada ta
sai ėjo isz darbo su pede. Žino 
gelis buvo priverstas atiduoti 
visa savo uždarbi. Norkevi
czius turėjo pastatyt 400 dole
riu kaucijos lig teismui.

Mes gavome, apie metai at
gal pastebėtina laiszka nog Mr. 
A. Belza: “Asz žemiaus pasira 
szes, noriu inteikti mano ge. 
riausia padėka Trinerio Ame- 
rikoniszkam Kartaus Vyno 
Elixirui, kuris visuomet iszgy- 
de mąne. Kaip tik asz jau- 
cziu skaudejima skilvyje, asz 
imu to vaisto, ir sekanezia die
na skaudėjimai paprastai, isz 
nyksta, ir iszsyk asz gaunu ge
ra apetitą. Szisai vaistas užsi
tarnauja geriausio visame pa
saulyje kredito. Su pagarba, 
Alois Belza, 7135 West 12th 
st. Bld. Chicago.” Mes jau- 
cziames labai dėkingi už toki 
" aiszka. Musu vaistas papras
tai suteikia veiku palengvini
mą tokiuose atsitikimuose. Jus 
Driyalote jin vartoti kiekvie
name sirguliavime nuo pilvo 
ir nerviszkumo. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer, 
1333— 1339 South Ashland 
avė. Chicago, Ill. Suvarginti 
raumenis privalėtu būti trina
mi Trinerio Linimentu.

GERA ARIELKA f
Nusipirkite sau keletą 
auteliu arielkos
mOIGZIAOS O. 6.

Geriausia arielka visam /j 
mieste. $1 už bonka. | 
Teigi gausite pas mane j 
visokiu kitokiu
kokiu tik pareikalausite

S. HoMcz
408 W. Habanoy Street

gėrimu
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RAKANDU KRAUTUVE
Didele daugybe naujaus’os 

mados Rakandu, Pecziu visokio 
darbo, Karp’etu ir Divonu viso
kiu didumu, Klejonkiu, blokiniu 
ir gelę.$niu indu ko pigiausia, 
kad užganadinti darbo žmonių 
reikalus.

Atsi’ankydajni in mn< didele krau
tuve nusistebesiteisz bargenifkurines 
mes suteikiame, at ilankykitepasmus 
senus rakandus apmainome ant nauju.

...Kalbame Lietuvisz^ai...

PRENSKY BROLEI
Antros durys nog Paczto.

109 E. Centre St; Mahanoy City
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‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyg? 

jalytinti daug isz Lietuviu prasite 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta IBI. 25, 
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10c 

Gftuaama pirkt tik pauir
T. Aštriai, §43 S. M SI, Pklli,. h

A, J.<ėydo$ziys
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000ir esiu po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti pr i siuskite 2c. stempa.

Puikios Foulard Szlebes $6.50
Specialiszkos Jekes - - 98c.
Naujos mados Andarokai 98c.

Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
Padaryti per geriausius krauezius amerike, laiko 
savo kolora ir pavidala bile kokis m ore.

•i 11 m o MaMnoy City, Shenandoah, 
Lllllclli b MLCarmel, Landsford.

4- NAUJOJ VIETOJ

r
, Sziomis dienomis peikekm savo Szfoia skersai kelio 

in Savo I.ocna Narna po No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztoia o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Sziebiu,'Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Phinksnu taipgi visokiu nau 
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

133 W. Centre St., 
X7AUU& Mahanoy City, Pa.

UNION NATIONAL BANK I
JVžAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROJTTS $390 000
Suv. Valst. Randas turi musu banke suderu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jueu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atnaszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BAI,L, Presidents*?, 9-fid. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Presidentas. Subaiomin 0 lig 13-ad.

LietuYieF.tus Agerstas;
SmORCZIH 18 SUHW
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų' in r isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisinga^

Kas nori atgabeni sz Lietuvos 
savo gymines ar p .žinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias praxes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu 
skite už 2o. stamps o gausite greit? 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kreme visokia 
Valgomu ta voru ir Buczerua,
Fr, Petraitis - Clymer, Pa,

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa,
Skersai Central JI, B. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur besite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszllavanos. 
Užeikite o busite virsme užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauees ir didžiau alas sumas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, laibose ir 1.1. Isz laimėj 
provas kurios kiti advokatai atsako n 
atmeta, Rodą duodu dykai. 

Ądresit vokite;

B<S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, XI.
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