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PRENUMERATA KASZTUOJA:
Kopijoje Ir Lietuvoje$3.50 
Anglija ir Skotlandi ja 15S. 
Prūsuose 16 Marku.

Pirko sau paczia už $1,100.
Sacramento, Cal. — Rozali- 

je Joe, patogi 17 metu kiniete, 
duktė kiniszko restauranto isz 
Marysville, likos parduota per 
savo tęva del turtingo kiniszko 
kupcziaus Lee Dow isz San 
Francisco už $1,100.

Rozalije užbaigė augsztesnes 
mokslaines ir moka puikei 
skambyt ant fartapijono. Jo
sios vyras yra 25 metais senes
nis už jia.

Nenorėjo mazgot torielku— 
atėmė sau gyvaste.

Atlanta, Ga. — Už tai kad 
tėvas jiaja nubaudė diržu kad 
nenorėjo prigialbet savo sese
riai mazgoti torielkos, 14 metu 
senumo Ona Harris, nusiskan
dino miestiszkam prude.

Motina paliepė mergaitei 
ejti in kuknia prigialbet dar
be savo seseriai. Ona nenorėjo 
iszpildyt paliepimo, o kada 
jiaja tėvas nubaudė, nuėjus 
ant virszaus, pasirėdė in geriau 
šia szlebe ir nuo tojo laiko jio • 
sios nemate gyvos.
Nudavinejo Indijonus sudege 

ant smert.

Turtingiausia motere ant svie 
to mire.

New York. — Mrs. Hetty 
Green, 80 metu senumo motere 
kuri buvo žinoma kaipo tur
tingiausia motere ant svieto, 
mirė nuo suparalizavojimo. 
Paliko sunu ir viena duktere 
Josios turtas daejna nuo dvi 
deszimts lig szimta milijonu 
doleriu.

Po fuirtei josios tėvo aplai- 
ke $5,000,000 o konia tiek nuo 
savo tetų. Turėdama gera gal
va ir iszmibt i, piningus indejo 
in spekulacija ir gilukningai 
surinko milžiniszka turtą. Ant 
savo reikalu mažai iszdavinejo, 
ba tik apie penki dolerei jiai 
užtekdavo ant dienos.
40,000 žmonių reikalauje ant 

farmu Kansuosia.
Kansas City, Mo’— Randa- 

viszkas darbininkiszkas bjuras 
garsina, buk ant Kansu farmu 
reikalinga szimet 40 tukstan- 
cziu darbininku. Isz priežasties 
stokos darbininku, farmeriai 
moka geras algas — nuo trijų 
lig penkių doleriu ant dienos. 
Norints tiek mokama ant die 
nos bet ir tai sunku aplaikyti 
darbininkus.

J<iri^oTYTaw—-J5i«agtra' 
mas su kitais vaikais, kurie nu 
davinėjo Indijonus, dvieju me
tu Juozukas Barkauckas, sude 1 
ge ant smert arti savo namu. 
Kūdikio szlebukes užsidegė 
nuo ugnies apie kuri siauti.'

Draugai matydami nelaimia I 
stengėsi liepsna užsmaugti su 
savo surdutais, bet kudykis 
teip apdege, jog in trumpa va- 
landelia mirė.
$64,000 už skrybelia- $6,500 

už siutą.
Saint Luois, Mo. — Kaipgi 

norėtumėt mokėt 64,000 dole
riu už panamiszka sziaudinia 
skrybelia, 6500 doleriu už siu
tą o 2000 už pervežimą kūpa- 
ro? Tokios tai prekes mieste 
Meksiko City, jeigu nori už 
ka mokėti su Karanzos pinin
gais.

Kupczei ne nori priyminet 
karanziniu bumaszku kurios 
turi maža verte o geidže idant 
daugiau praplafint po sklypą 
Amerikoniszka auksa.

Daugybe vinczevoniu menesi
je Birželije.

Chicago. — Virsziniukas 
kuris iszdavineja pavelinimas 
ant apsivedimu, apgarsino, buk 
praejtam menesije Birželi atsi
buvo daugiausia vinczevoniu. 
Tame tai menesije iszdave jisai 
net 4497 pavelinimui ant apsi 
pacziavimu.

“Dantis už danti.”
New York. — Szuo Zuza

nos Carso užklupo ant jiosios 
dvieju metu kūdikio, pagrieb
damas už kojeles dantimis ir 
nenorėjo paleist. Kudykis rė
kė nesvietiszkai isz skausmo o 
motina stengėsi szuni nutrauk
ti, nes plakimas ir visi josios 
stengimai nuėjo ant niek. Ta
da motyna isz dydelio gailės- 
ežio, mėtėsi ant szunc pagrieb
dama jo snuki su dantimis. 
Szuo pajutęs inkandima palei 
do kudyki.

kejimiszka mokslą.
Wil wood, N. J. — Ant sei

mo žydiszku rabinu kuris atsi- 
vo czionais, likos užprotestavo- 
ta prieszais tikejimiszka moks, 
la publikinese mokslainesia, o 
ypatingai skaitymą Raszto 
Szvento. Tokis invedimas in 
publikines, mokslaines rabinai 
nutarė, jog tai “neiszmintingai 
ir ne amerikoniszkai.”

Nelaimingas “Džiulajus.”
Scranton, Pa. — Szeszi vai

kai sziadien randasi ligonbute- 
je nuo žaiduliu kokius aplaike 
nuo sutrukimo armoteles kodą 
apvaiksztinejo “Džiulaju,’ 
South Skrantone.

Sužeistais ir apdegintais 
yra: Vincas Pamerckis, Leo
nas Matauckas, Ignotas Kare- 
jauckas, Franas Rotanas, Jo
nas Paradisa ir Alfredas Fishe 
ris.

Iszvisu daliu Ameriko daej
na žinios apie nelaimes taja 
diena, norints randas gana sten 
gesi žmonis atpratint nuo 
triukszmingo apvaiksztinejimo 
“Džiulajaus,” bet žmonis ne

i temina ant pavojaus.

Zemlapis parodantys naujo miszio linije artimoi Verduno 
ir Generolas Toch.
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AKYVOS ŽINUTES.

* Nejudinami turtai Ken
tucky steite likos apiprekiuo- 
tas ant $898,663,954.

* Australija moka savo ka
reiviams tebyriam laike 165 
milijonus ant meto.

* In New Yorka kas nede- 
lia atveža nuo 125 lig 175 
visztu ir kitokiu paukszcziu. 
Vienam vagonia sutilpa 20 
tukstancziu svaru.

* Gegužio menesije pradė
jo statyt New Yorke 229 nau
jus namus kuriu verte isznesza 
ant $36,237,395.

* Berlyne dabar suskaityta 
107,900 svetimžemiu.
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KADA PRADĖJO GRIAUTI NAUJOS ANGLISZKOS ARMOTOS PRIESZAIS VOKIECZIUS MEKSIKAS
Washington, D. C.— Grasi

nanti kare terp Meksiko o Suv. 
Steitu kaip rodos praejs ant 
nieko; nes sutaiką likos pada
ryta ant svarbiausiu punktu o 
amerikoniszka kariuinene bus 
isztraukta isz Meksiko o pasi
liks prie rubežiaus ant apsau
gojimo gyventoju.

Isz Karanzos notos pasirodo, 
jog prezidentas Wilsonas sutin 
ka ant visko ir tokiu budu ka 
riszki debesiai prasklaidyti.

Jagu prezidentas Wilsonas 
turi svarbesni reikalą su mek- 
sikonais, tai tas palikta del ad 
ministracijos, nes tiejei užma- 
nimai ne yra ižduoti del visuo 
menes ir yra laikomi slaptybė
je o cenzūra jokiu svarbiu už- 
manimu nepraleidže.

DRAW H F. MAT AN t A FOR THE StUtU (g) «H

Da niekad nebuvo teip smarkaus muszio koki pradėjo Anglikai prieszais vokfeczius nuo praejtos nedėlios. Kas diena 
angliszka artilerije leidže ant vokiecziu suvirszjum milijoną szuviu kas’diena. Paveikslas parodo krutėjimą francuziszkuosai 

yrągi/Iojn rda vi mas .’Jk-klSzkaN pozicl jes..^

* Vienas isz didžiausiu ge
ležkeliu Brazilijoj, naudoja le- 
komotivas degamas karasinu, 
Bandymai iszrode, jog d> 
mas karasino yra da 
n is už anglis.
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Prancūzai vis plaka vokieczius.—Rusai artinasi prie Lvavo. 
— Musziai prasidėjo Lietuvoje.

Londonas.— Prancūzai su Anglikais neduoda jokio pa- 
silsio vokiecziams, paymdami antra kariszka linije arba sze- 
szes miles apkasu.

Baisus musziai ejna ant vakarinio frunto. Rusai perkirto 
linije austrijoku kurie sergėjo kelius ejnant in Lvava.

Rusai persigavo in Vilniaus gubernije per Baranaviczius 
ii’ kaip rodos ar tik vela neatsiųs Lietuva nuo križioku.
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753 francuziszki miėstelei sunaikinti per vokieczius.
Paryžius.— Suvirszum septini szimtai apskrieziu likos su 

naikintais per muszius Francuzijoi nuo prasidėjimo kares. Vo 
kiecziai užgriebė Francuzijoi 2544 miestus ir miestelius, sunai 
kino 16,669 namu visiszkai o 29,594 tik dalimis, bažnycziu su
naikinta 379, mokelainiu 221, miestiszku rotužiu 300, tiltu 64 
ir 332 fabrikai kuriosia turėjo užsiėmimą suvirszum 57 tuks- 
taneziai žmonių.

Rusu raiteliai perejo in Vengrus.
London. — Rusu raiteliu patrule perejo per Karpatų kai 

nūs ir inejo in Vengrus. Nukirto visus telegrafus ir telefonus 
ir isznesze su dinamitu in padanges visus magazinus su amuni 
cije ir maistu.

Budapeszte dydelis nusiminimas isz priežasties inejimo 
Rusu in Vengrije.

Rusai perkirto vokiszka linije,—paėmė in nelaisvia 2772 
kareivius.

Petrogradas. — Rusai perlauže dvi linijes vokiecziu aplin 
kineje Baranaviczu, prie Pripete klampynių, paymdami in ne 
laisvia 2772 kareivius. Terp Styro ir Stokodo tesasi baisus mu 
sziai. Prie Nižnos Lipos vokiecziai gynasi pasiutiszkai. Prie 
Kolomejos paymta kaima Potok Czarny, kelis szimtus in ne
laisvia ir keliolika armotu. Tosia musziosia pražuvo pulkau
ninkai Favoras, Szikalov ir Szirtanov o nuo žaiduliu mirė Ad 
ževas. Ant Kankazo frunto atmuszta prieszaisz visu pusiu ir 
paymta dvileka vežimai su amunicije, dvi armotas ir kelis ma- 
szininius karabinus.

Musziai tesasi nuo ežero Naroczo lig Galicijos rubežiaus. 
Terp Sokalo ir Dubno vokiecziu linije pertraukta. Žiemiu da 
liję Baranoviczu paymta 54 aficieriai, 1400 kareiviu ir penkes 
maszinines armoteles.

Prie Verduno Francuzai su Anglikais užymineja kas dien 
naujės pozicijes ir miestus o ypatingai paymta miestą Peroune 
svarbiausia geležkeliu vieta. Musziosia prie Somme paymta 
in nelaisvia in tris dienas, 14,000 kareiviu, 12 dydeliu armotu 
ir 29 laukines armotas. Vokiecziai jau pradeda netekti karei
viu ir amunicijos ir kaip rodos turės isz Franci jos- iszsineszti.



Betriubine
HARMONY

KAS GIRDĖT?

FORT OŽAMA, 
SANTO DOMINGO 

CITY •

Amerikas užbėgo revoliucijai ant San Domingo

SANTO DOMINGO CITY

Amerikoniszki kareiviai pribuvo in laika ant Santo Domingo apmalszyt pasikelius ir už
bėgti kylaneziai revoliucijai ir sugrąžyti rando vadeles prezidentui. Telegramai skelbe buk 
terp Amerikonu ir Dominikonu atsibuvo muszys, kuriame pražuvo keli amerikoniszki karei
viai, nes pasikeleliai likos apmalszyti.— Paveikslas parodo: Amerikiecziu abaza fortece Oza- 
moi ir bokszta sargybes, toliaus amerikieeziai atplaukenti in San Domingą.

Ameri tonai pradėjo pajudi- 
net klausima apie atejvysta in 
Amerika po karei.

Vienas isz ženklivesniu ang
liuku laikraszcziu raszo, buk 
Įo užsibaigimui europiszkos

kares, susilauksime teip skait
lingos imigracijos, jog milijo
nas ypatų plauks in Amerika 
kasinėtas. r

Atejvyste jau dabar pasidy- 
dina ženklyvai su kožna diena, 
nes kaip parodo skaitlis, tai 
Salis’o menesije atplaukė 17,- 
000, Gegužije 30,000 o Birže 
liję daejo lig 40 tukstaneziu— 
daugiausia Ajrisziu, Szvedu ir 
Graiku. Lietuviszka imigraci- 
j e visai nustojo.

Kaip bus po karei — laikas 
parodys. Galima manyti, jog 
imigracije bus nedydele, nes 
daugybe Lietuviu ketina su- 
gryžti adgal in Lietuva —žino 
ma jeigu bus geresnis padėji
mas ir liuosybia ne kaip buvo 
jjrięsz kare.

Milijonines imigracijos ne
galime tikėtis o ypatingai isz 

t Rosijos, Amerikoniszki laik- 
raszcziai tame biustą!

Pagal cenzuro surasza Wa- 
shingtone, tai Suv. Steituosia 
randasi 21 milijonai tinkamu 
vyru in kariumenia nuo 18 lig 
45 metu amžiaus. Isz tojo 
skaitliaus 14,224,000 yra czion 
gymusiu; 2,857,000 atejviu; 
2,052,000 nigeriu ir 50,000 in
di jonu. Steitai kurie galėtu 
pristatyt po viena milijoną vy
ru yra New Yorkas, Pennsyl
vania, Ohio ir Illinojus.

SAULE

ĮGRAM0F0NAI
UŽDYKA

ERA niekur duodami. Vienok pas mus galite pirkti gramofonus taip pigiai, 
kaip niekur kitur. Viena geriausiu ir pigiausiu kalbamu ir grojamu maszihu 
(gramofonu) yra musu naujai iszleista

Preke Tiktai

Mes Jums gvarantuojame, kad panašios maszinos Jus niekur nepirksite už tokia preke, kokia mes Betrubine 
“HARMONY” parduodame. Už panaszia maszina kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

Betriubine “Harmony” turi gražiai pndirbla deže, kurios atdaras (balso iszejimui) szonas yra apvadžiotos gra
žiai iszpjaustytais margumynais, priduodaneziai Betriubinei “Harmony” brangios maszinos iszvaizda.

Betriubine “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai in vesta pagerinimą, kurisai apsaugoja plastinka nuo 
sužeidimo ir balsui priduoda ypatinga malonumą ir gražuma.

Betriubine “Harmony” groja visokiu padirbimu i.i visokio didumo rekorduos.

K-

Prisiskaitom laikraszcziu 
szpaltose vis daugiaus kad p. 
Andrius Bulota esans žmogus 
per daug savmylis. Szalczius 
ji žinodamas Europoje sako: 
Kur Bulota nėra virszininku 
ten jisai ir geresnius darbus su 
maiszans ir dirbt isz vien neno
ri. Jisai inskverbes nesutiki
mus Lietuvoje tarp veikencziu 
draugijų ir t. t.

“Draugas” prirodo, kad p. 
A. Bulota trukdės kiek gale- 
jans Suvalkijoj, Gižuose in- 
steigt ukes mokslainia, ken- 
kians Suvalkijos sandikatui

“Žagrei” ir jos skyriaus ir t. 
t. Jisai Bulota noris isznaikint 
bažnyczias ir kunigus. Teip 
sako “Draugas”. Ar-gi isztik- 
ro Bulota yra ant tiek suma
nęs kad isznaikint bažnyczias 
ir Kunigus? Juk negalimu yra 
daigtu. Susipykt su kunigu 
kas kita o naikint tikyba vėl 
kas kita. Geriausi parapijonai 
ir tikri katalikai su kunigais 
kai kur asztrei susiniauja ne 
už katalikystia bet už kitas 
priežastis. Gal ir Bulotas su 
kunigais Lietuvoj tokia pat 
priežastis yra.

Dabar kada p. Bulota atva
žiavo in Suvienytos Amerikos 
Valstijas su misijom, tai mes 
turim proga isz areziaus su- ’ 
prast apie p. Bulotos elgimąsi.

Jisai isztikro yra žmogus 
savmylis egoistas, nors ir ge
rus norus kai kur turedams. 
Sztai duria mums in aki jo žy
giai — Kvailiai czion Ameri
koj lietuviai, kam pastojate 
szios szalies piliecziais ar uke
sais? jus esate siaurasmege- 
niai!...

Na, tai sveczias ir iszkepe 
mums lietuviams Amerikos ge 

' ra blyną!....
— Koks tai žmogus teip 

mums sako?
— Rosi jos advokatas lietu

vis.
Kad Rosijos advokatas mus 

bara piliecziais kurie pastoja 
už tai, tai žinom kad czion ne 
Rosija, o Rosijos advokatas su 
Suvienytu Valstijų Amerikos 
santikiais toli neapsipažines, 
tai jisai mus Amerikos lietu
vius bardams pats save bara, 
inkaites net.

Advokatui reiktu žinot, kad 
žmogus be paso czion ar kur 
kitur gyvendams, rokuojamas 
už valkata, lietuviai nebūdami 
czion. piliecziais negali tvert 
draugystes ir Susivienyjimus 
arba ne prie visu bizniu ar 
darbu priledžiami. Žmogus 
gyvendams czion Amerikoj 
per keliolika arba kelesde- 
szimtis metu, rokuotis valkata 
negali, pastojans piliecziu yra 
priskaitomas prie szalies gy
ventoju, o ne prie valkatų.

Paskaityt bet už kasžinka 
advokato klaida negalima, nes 
nėra žmogų isz mus tarpo, kad 
nebūtumėm in klaidu sziokiu 
ar kitokiu sukuri neinsivelia.

Sztai turim vėl ka nors plė
tojant naujesnio in ka nepažiu 
rejus trauktis negalima.

“Draugas” Chicagos redak
tore turi grinori ir, negali but 
kitaip. Jisai No 51 placziai ra 
szydams apie socijalistus ir 
laisvamanius, sako kad laisva 
jnanis ir socijalistas tai vis vie
nas. Jeigu nebūt redaktoris 
grinoris, tai jisai žinotu kad j 
socijalistai ir laisvamaniai toli 
jie skiresi, ir kaip teip garsint? ' 
Mes Amerikos lietuviai žinom 
kad tos dvi szalininkystes yra 
skirtingos. Ve, teisybe socija
listai ir laisvamaniai kliudo 
tikėjimą ir kunigus, bet kituo
se reikaluos skiresi.

Jeigu kaip “Draugo” redak
toris sako tos dvi szalininkys- 
ti vis viena, tai jis sakys kad 
ir katalikizmas, liuterizmas 
kalvinizmas, babtizmas ir kita 
krikszczionija tai vis viena, 
nes visa krikszczionija garbi
na Dieva ir Jezu.

O isz tikro, kaip socijalistai 
su laisvamaniais kad jie nors 

, tikybų reikale gal but vieno
ki, bet kitur skirtingi ir nevis 
viena; teip ir katalikizmas su 
kitoms tikyboms nors visi Die 
va ir Jezu garbina, bet kituo
se reikaluose jie nėra vis vie
na, turi savus skirtingumus.

Laisvamaniai su socijalistais 
už savo pažiūras susirieja ir 
niekinasi, katalikystes apgynė
jai su kitu tikybiu apgynėjais 
teip pat riejasi, tankiausiai pi
piru gauna Martin Liuteris, 
nes jisai skaudžiause ir dau- 
giause katalikystei nesmagu
mu privele.

“Draugas” tame pat No 51 
gera naujiena pranesza saky
čiams, kad Lietuvoje laisva 
maniai ir socijalistai jau iszny 
ko. Iszmintingesnieji ir szvie- 
sesnieji žmones Lietuvoje so
cijalistus ir laisvamanius galu
tinai atmete. Ju saulele nuo 
Lietuvos padangių jau nusi
leido”.

Ta žine labai gera, loska 
Dievo jeigu teip. Czion isz ki
tos puses žiūrint, nors dar gali 
but teisybe, ale kad Vokietija 
turi dar Lietuva, o Vokietija 
yra tai socijalistu peretoja, tai 
perai gali kur nors ir užsiliko, 
ant galo, kad tie socijalistai 
tai kaip blakes žiūrėk jau ir 
veisėsi jau ir kasžin ka knaibo.

Betriubine “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia maszina, kuri tinka visur.

Jeigu nenori iszleisti daug pinigu ir nori ingyti gera gramofona, kurisai butu gražus, drūtas, turėtu gera baisa, 
ilgai tesetu ir neiszrodytu in pigia maszina, tai iszsigyk Betriubine “Harmony.”

Jei pats jau turi gramofona, tai papasakok apie Betriubine “Harmony” savo draugams ir pažįstamiems; kūrei 
nori už mažus pinigus pirkti gera ir augsztos ruszies maszina.

Užsakymus, pinigus, laiszkus ir užklausimus siusikte adresu:

Tananevicz Pub. Co., 3249 So. Morgan St., Chicago, III
Anot senovės žmonių paša 

kos, velniui uždaryk duris, tai 
jis per aukštini žiūrėk ir ran
gos; žydą išakyk lauk per vie
nas duris, t.i tik žiūrėk jau 
barzda kiszaper kitas duris.
Yip ir su scijalistais

“Draugo” redaktoris nors 
sako kad tiesocijalistai, lais
vamaniai ir irmeiviai Lietu
voj visiszkaisznyko, bet sun
ku tikėt. — i K.

Rusijos ir okiecziu cenzū
ra Amerikos ietuviu Laikra- 
szczius dabar praleidžia, to
dėl kiekvieno ero draugo tuo 
labiau giminazio pareiga yra 
užsakyti “SJLE” savo gi
minėms ir paitamiems Rusi
joj arba nelaiiams Vokietijoj 

Preke in uienius metams 
tik $3.50, pus metu $1.75. 
“SAULE” nma in visus Ru
sijos ir Vokieos kampus (tik 
nežinoma, anleidžiama Di
džioj on Lietun, bet in Prusu 
Lietuva ir Vretijon bei Au
strų on nelaisvais praleidžia
ma).

Užsakykiteiojau, suramin
site savo artiosius.

ATSAfMAI
J. K. Maioy City. — 

Straipsneli i tamista pri
siuntė! jau o patalpintas 
praejta meta .uleje”.

F. G. Vargrift, Pa. — 
Jeigu vaikainia Amerike 
tai yra “citizs” norints tė
vas ir ne turideru. Bet jei
gu czionais naia tai ne yra 
ukesais szio po.

ANT DAVIMO
Puikus sali su namais 

mieste Toweiy, Pa. Netoli 
geležinkelio sijos. Lietu
viais apgyven?arsiduos ne- 
perbrangiai ui kad locni- 
ninkas turi vii in virszuti- 
nes isz prieža kad vaikai 
tenais aplaikebus. Biznis 
gerai eina, szaukite 
adreso. (*j q)

John .s,
Tovdty, Pa.

Akys szviBsus
Rankos. tvirtos

Geras senas NAVY tabakas pa
stiprins jus ir užlaikys geram būvi 
per visa diena.

Yra padarytas specialiszkai del 
krūtingu vyru kurie reikalauja atsa- 
kanczio tabako.

Pabandykite pypkėje arba suvi- 
nokite cigareta, teipgi puikus tabakas 
kramtymui.

GAIL &AXV^

NAVY
, Long Cut'Tobacco

Geriausias Tabakas - Geriausiam Pakeli

the A nonai n Fob*cro

balti mqre:md.»

Lengvai iszmokit daryti ciga- 
retus isz szito puikio Navy 
tabako yra ilgai pjaustytas 
todėl tabakas neiszpuola isz 

■popierukes. Mes darom Navy 
tabaka isz nunuokes, kvepan 
ežio Kentucky tabako-atsa 
rgei paseneje ir maiszytas
idant 

iszgaut 
puiku 
kveqsni kuris nesiranad kitokiam 
tabake.

Ff&UjFI į jjį S Sztominkai duos jumis 
H W Kę fflft S knygute popierukiu cigar-

UI nfil ssr“-



Lietuviszkiejie rasztai if 
Stebuklinga kuczia. Ki 
Užkeikta skripka. Del 
Protas ant proto. GijM

Prakeikia And!
Talmudo paslaptį 
žmogaus sutiu. j|

KĘSO Cigar 
ryti iš gera 
gareta'i, -— fl

Idant neprietelius negalėtu matyti muszio. 
nes kur nfuszys atsibuna. Amerikoniszkoje kariij 
negali naudoti ant kariszkolauko nes neprieteli! 
visi balti arklei buna apmaliavotais rausvai, fl
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DU-KART NED]

“s;
ISZEINA KAS UTA

pbenumera
A MET DI 1/C ' Ant Viso Meto $2.5AIVI L n I h L | Ant Puse Meto $1.2

w. D. BOC
MAHANOY AND A S’

TIKIETAI GERI ANT 6 DIENU
LIEPOS (JULY) 13, LIEPOS (JULY) 27, RUGPJUCZIO (AUGUST) 17 

$4.65 DUBELTAVAS TIKIETAS, $4.65
Praleiskite keletą dienu prie mar u, aiba pamatykite tuksianti 

ir ■ in a 'teletipu vietų i- pssil nksminin u apie New Yorka..
Tikietai geri važuori in ten lis tik ant nekuriu treinu o galima 

grįžti adgal ant bile kokio treino pridedant ir Black Diamond Ex. 
L • Apie tikietus ir t. t., dasižinosite ant 
l visu L. V. R. R. Stacijų.
■ K. JVeaver, Division Passenger Agent — So. Bethleham, Pa.

No. 54 (ENTKB

ISZ AMERIKO

Eelugjt

TTie Route of the fflacli ‘Diamond

KAUSKAS
įOBIlS-

& * A

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S.YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

PUVISZKAS 
,OY CITY, PA

.siu. Pasamdė
Ll’asi važinėj imo,

foyCity,Pa.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeiuose, Laivose ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S* YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y,

LL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
uh. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
■vra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
^Ka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie 

■>00 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
■laši po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
|Btus Pinigus moka 4 procentą. Sinnczia Pinigus 

dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
■Šalna kancelaaija del padirbimo doviernascziu 
|Au dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
^Avrius randasi po vadoviste. gerai Žinomo 
K. Varasziaus valdiszko Notarijuszo.
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LEM 
RINI SKAITLĮ

.ones atranda kad musu 
ks prietelis.
mūri bizni arba pagia-

liausiu paskolinimu, 
Ant namu.
■ banka o visada 
■s, ir kad pinigai 
B kurie yra dan

tavo pinigus in 
|t suma, ir žino

ST CO.

iiinan, Treas.
I M. Gavula

į}g $390,000

Pirko sau paczia už $1,
Sacramento, Cal. — Re 

je Joe, patogi 17 metu kit 
duktė kiniszko restaurani 
Marysville, likos parduot; 
savo tęva del turtingo kini 
kupeziaus Lee Dow isz 
Francisco už $1,100.

Rozalije užbaigė augszt 
mokslaines ir moka pi 
skambyt ant fartapijono. 
sios vyras yra 25 metais S' 
nis už jia.
Nenorėjo mazgot toriel 

atėmė sau gyvaste.
Atlanta, Ga. — Už tai 

tėvas jiaja nubaudė diržu 
nenorėjo prigialbet savo 
riai mazgoti torielkos, 14 
senumo Ona Harris, nusis 
dino miestiszkam prude.

Motina paliepė merg 
ejti in kuknia prigialbet 
be savo seseriai. Ona nen 
iszpildyt paliepimo, o 
jiaja tėvas nubaudė, n 
ant virszaus, pasirėdė in g 
šia szlebe ir nuo tojo laik> 
sios nemate gyvos.
Nudavinejo Indijonus-si 

ant smert.
Ktlfgstott,“ ra. ■— Šia 

mas su kitais vaikais, kur 
davinėjo Indi jonus, dvieji 
tu Juozukas Barkauckas, 
ge ant smert arti savo i 
Kūdikio szlebukes užs 
nuo ugnies apie kuri siau

Draugai matydami nei 
stengėsi liepsna užsmauj 
savo surdotais, bet ku 
teip apdege, jog in trumj 
landelia mirė.
$64,000 už skrybelia~$ 

už siutą.
Saint Luois, Mo. — E 

norėtumėt mokėt 64,000 
riu už panamiszka sziai 
skrybelia, 6500 doleriu t 
ta o 2000 už pervežimą 
ro? Tokios tai prekes 
Meksiko City, jeigu ne 
ka mokėti su Karanzos 
gaiš.

Kupczei ne nori pri; 
karanziniu bumaszku 
turi maža verte o geidžf 
daugiau praplatint po 
Amerikoniszka auksa.

Daugybe vinezevoniu r 
je Birželije.

Chicago. — Virsz 
kuris iszdavineja pave 
ant apsivedimu, apgarsii 
praejtam menesije Birži 
buvo daugiausia vincz 
Tame tai menesije iszda 
net 4497 pavelinimui ai 
paeziavimu.

“Dantis už danti,
New York. — Szuc 

nos Carso užklupo an 
dvieju metu kūdikio, ] 
damas už kojeles dam 
nenorėjo paleist. Kud 
ke nesvietiszkai isz sk; 
motina stengėsi szuni r 
ti, nes plakimas ir vis 
stengimai nuėjo ant nr 
da motyna isz dydelic 
ežio, mėtėsi ant szunc i 
dama jo snuki su c 
Szuo pajutęs inkandi 
do kudyki.
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