
VIETINES ŽINIOS. 
P. J. Vanagaičio prakalbos. 

Atstovai Tėvynės Mylė- 
toju Draugijos kuopų Chi- 
cagojc ir iš jų susitvėrusi 
centro valdyba nutarė, kad 
vietinės T. M. D. kuopos pa- 
rūpintų savose apylinkėse 
susirinkimams svetaines, 
idant išklausyti p. J. Vana- 

gaičio pranešimus apie tik- 

iu lietuvių padėjimą Prū- 

suose. 

28 T. M. D. kuopa pasiri- 
žo iškilmingai priimti gar- 

bingąjį svečią ir savomis lė- 

šomis parengti priėmimo 
vakarėlį. 

1. Viešos prakalbos pir- 
mučiausiai bus South Chi- 

cagoje, (pono Aršauskio 

svetainėje, 875G Ilouston 

avė., netoli nuo Commercial 
avė ir 88tos gatvės), nedėl- 

dienyje 10 d. rugsėjo, 7 vai. 

vakare, po užvaizdą 33 kuo- 

pos T. M. D. 
2. Panedėlyje, 11 d. rug- 

sėjo, bus Kensingtone, pa- 

prastoje svetainėje, kurioje 
visuomet 113 kuopa T. M. 
D. laiko susirinkimus. 

3. Utarninke, 12 d. rugsė- 
jo, bus ant Tov n of Lake 

po priežiūra 48 kuopos T. 

M. D. 
4. Seredoje, 13 d. rugsė- 

jo bus susirinkimas 1 Stoję 
gatvėje po priežiūra 37tos 

kuopos T. M. D. 
5. Ketverge, 14 d. rugsė- 

jo, viešas susirinkimas bus 

sukviestas t. v. Westsidej p. 
S. Gavrilavičiaus svetainė- 

je, 22 place ir Oakley avė. 

Šituo susirinkimu rūpinsis 
28 kuopa T. M: D. 

6. Pėtnyeioje, 15 d. rug- 

sėjo bus viešas susirinki- 
mas p. Juozapo Juknio sve- 

tainėje, 4832 W. 14 st., Cice- 

lo,. Ilk, arba G raut Works. 
Šitas sutrinkimas bus tvar- 
komas 117 kuopos T. M. D. 

7. Subatoje, 16 d. rugsėjo, 
bus viešas susirinkimas In- 

diana Harbor rupesniu vie- 
tinės T. M. D. kuopos. 

8. Dedėldienyje, 17 d. rug- 
sėjo, bus viešas p. J. Vana- 

gaičio išleistuvių vakaras, 
regis šv. Jurgio svetainėje 
ant Bridgeporto. 

Šituose susirinkimuose 
inžanga veltui, išskiriant iš- 

leistuvių vakar?}, kur bus 
25c. ir 50c. inžanga kiekvie- 
nam. Išleistuvių vakare 

dalyvaus “Birutės” choras 
ir “Birutės” orkestrą, gal 
būt ir kiti chorai ims daly- 
viniu}... 

Komisijos narys. 
f 

10 areštuota. 
Pereitos subatos vakare 

areštuota ir uždaryta kalė- 
jiman 10 lietuviu soeijalis- 
tų, tarp kurių buvo ir 2 mo- 

teris, už pajuokimų bažny- 
čios ir policijos ir už be- 

tvarkę. Mat, socijalistai 
ant kertės Auburn avė. ir 
33-čios gatvės, ties lietuviš- 
ka šv. Jurgio K. bažnyčia 
ėmė laikyti prakalbas. Vie- 
tiniai gyventojai, nepaka- 
kinti tuo jų pasielgimu, ėmė 

juos kolioti. Pasirodė di- 
dis minios susibėgimas. 
Soeijalistams ėmus dergti 
bažnyčia, pranešta apie tai 

policijai, kuri atkakus kal- 

bėtojus areštavo. 

Šv. Jurgio K. parapijos 
klebonas, kun. džiakonas M. 
Kraučunas, pereitoj nedė- 
lioj per pamokslų parapijo- 
ninis pranešė, jogei šv. Jur- 
gio I\. parapijinėj mokykloj 
nuo pradžios šių mokslo me- 

tų augštesniame skyriuje 
vaikus mokįsiųs vyriškis 
mokytojas, 

Pereitą, panedėlį Chieagoj 
buvo imtynės visasvietinio 
sampijono, amerikono 
Grotch, su rusu Haclienslimi- 
tliu. Imtasi už šampijona- 
fcą. Gotcli rusą lengvai du- 

syk ant nugaros paguldė. 
Amerikonai saviškiu druto- 
rium didžiuojasi, tečiau iš 
to visko prasimato didis 

“humbugas”, kadangi ru- 

sas už amerikoną stipresnis, 
tečiau pasidavė ir tai dar 

taip greitu laiku. 

Mirties sėja Chieagoj. 
Policijos knygose suvesta 

mirties ir nelaimingu atsiti- 

kimą statistika už rugsėjį 
mėnesį šią metą. Polici- 

jos knygose ikšiol dar nebu- 
vo rubrikos oru lakstymo 
auką, tatai dabar tenai 
intraukta žuvusieji paskuti- 
nėse aviatorių lakstynėse 
Johnstone ir Badger. Rug- 
sėjo mėnesyj netikėtą mir- 

eių suskaityta 68. Tram- 

vajai užmušė penkis žmo- 

nes, sužeistųjų buvo 308. 

Geležinkelių traukiniai už- 
mušė 14 žmonių ir sužeidė 
50. Vežimai suvažinėjo 14 

žmonių, automobiliai 2, su- 

žeista 260. Puldami iš augš- 
to užsimušė 12 žmonių, su- 

sižeidė 169. Šunes apdras- 
kė 133 žmones. žmogžu- 
dysčių buvo 11, o 230 žmo- 

nių įvairiais ginklais sužeis- 
ta. Staigia mirtimi nuo ne- 

žinomų priežasčių numirė 
89 žmonės. Ežere ir npėjc 
nuskendo 15 žmonių. Sau- 
žudysčių buvo 62 atsitiki- 
mai. 

Brąngjenybė. 
Jaigu visokie valgomi 

produktai ir toliau taip 
brangs, tai Cbicagos gy- 
ventojai priversti bus mai- 

tytis saldledžiu ir saldumy- 
nais. Žemiau paduodama 
palyginama lentelė, iš ku- 
rios galima persitikrinti, 
kokia valgomų produktų 
kaina bnvo pereitais metais 
ir kokia yra šiais metais: 

Bulvės, pekas 1911 45c., 
1910 30. 

Jautiena, svaras 1911 16 

Kiauliena, sv. 1911 20c., 
Kiauliena, sv. 1910 20c., 

1910 12c. 
Daržovės apart bulvių ne- 

pabrango. 
Farmeriai mano čia uždė- 

ti kompanijų, kuri be agen- 
tų tarpininkystės pigiau 
pardavinėtų valgomus pro- 
duktus. Manoma yra, kad 
tokia kompanija produktų 
kainą sumažintų 30 nuo- 

šimčių. 
_ 

žuvusiųjų ugnagesių našlės 
išlošė. 

Žinomame Chicagos sker- 
dyklų gaisre žuvusiu j ų ugna- 
gesių našlės po ilgų tąsy- 
mų teismuose savo bylą iš- 
lošė ir $^11.000 surinktų au- 

kų jų sušelpimui dabar tar- 

pe našlių bus išdalinta. 
Teisėjas Cooper išleido teis- 
mo nutarimą, kuris pagal- 
bos komitetą priverčia su- 

aukotus pinigus išdalyti 
tarpe našlių, vienok aukų 
paskirstymą pavedė to pa- 
ties komiteto nuožiūrai. 

Policija išvien su kortau- 
ninkais. 

Suareštuotas visų kortau- 
ninkų ir šulerių vadovas 
Harry Brolaski išdavinėja 
tiesiog negirdėtus dalykus 
apie Chicagos policiją. — 

Cbicagoj yra Įsteigtas mil- 
žiniškas kortauninkų ir ap- 
gavikų trustas, kuris veikia 
po visiška policijos globa. 
Miestas yra padalintas į 

tam tikras kortauninką ir 
apgaviką dalis, kuriuose sy- 
stematiškai yra vedami ha- 
zardo lošimai. Kortaunin- 
ką vadovas paprastai polici- 
jai pranešdavo, kurioj mies- 
to daly j žinomą dieną jie 
darys savo' lošimus, tuomet 
policija lankydavo vietas 
kitoj miesto daly j, kurioj 
lošiką nebuvo. Brolaskis 
iš savo patyrimo pasakojo, 
kad ją organizacijos veikė 
išvien su dvejopos rųšies 
policijos valdininkais — bu- 
vo tokie, kaip policijos ser- 

žantai ir poručninkai, ir bu- 
vo net tokie, kurie yra po- 
licijos viršininkais. 

13 gubernatorių Ohicagoj. 
Cbicagos pramonininkai, 

kurie taiso Coliseum’e že- 
mės parodą,, dabar yra už- 
imti priėmimu 13 įvairią 
vai s ti j ii .gubėrnatorią. 
Tokias parodas guber- 
natoriai atlankys Chicagoj, i 
Pittsburge ir New Yorke. 
Sekančios valstijos bus re- 

prezentuojamos per savo 

gubernatorius: Idaho, Wa- 
gbington, Oregon, Califor- 
nia, Montana, Ne vada, 
Utah, Wyoming, North ir 
South Dakota, Colorado, 
Nebraska ir Minnesota. Vi- 

gą gubėrnatorią kelionė at- 
sieis $75.000. 

Priešai profesijonalinius pa- 
rankes užstatytojus. 

Municipalinis teisėjas Ge- 
mill iš Max\Vėll policijos 
stoties išleido policistams 
Įsakymą, idant areštuotieji 
už smulkius prasikaltimus 
asmenis butų paliuosuojami 
be parankos, užrašius jų 
pavardes ir paėmus pasiža- 
dėjimą, jogei stosią: „teis- 
man. Dabar paprastai areš- 
tuotus paliuosuoja profesi- 
jonaliniai parankų užstaty- 
to j ai, kurie nuo paliuosuo- 
j amų jų ima sau tam tikrą 
-užmokestį, iš ko padaro.ne- 
mažą pelną. 

Prieš teismą ateityj bus 

paliuosuojami: 
Vežėjai, neturinti miesto 

leidimų; smulkių prekių 
pardavinėtojai po namus, 
neturinti leidimo; gatviniai 
prekių pardavinėtojai,šauks- 
mais garsinantieji savo pre- 
kes; vežėjai, savo vežimais 
stabdantieji gatvės judėji- 
mą; vyras ar žmona, areš- 
tuoti delei brutališko apsi- 
ėjimo vienas su kitu; susi- 
vaidinę kaimynai ir kai- 

mvnkos, 11a ir girtuokliai... 

Fred’k H. Bartlett & Co. 

apreiškė, kad jie antrą, di- 

delį lotij išpardavimą pana- 
šų į tą kurį turėjo pereitų 
metų rugsėjo mėnesį, kada 
210 lotų pardavė į keletą 
dienų. Kas buvo pastebė- 
jimu Seal Estatc užsiėmi- 
mo. Neužganėdinti iš to 
Bartletto firma rengiasi pa- 
daryti panašų dalyką nedė- 
liojo rugsėjo 10. Jis par- 
duos 110 akerių žemės iš- 

dalytos į 221 lotą. Šitas par- 
davimas duoda tikrą progą 
įgauti didelį šmotą žemės. 
Taip kad nekurie lotai bus 

parduodami už $295.00, yra 
lygus mieroje aštuoneriėm 
miesto lotam. 

Reikalingumas valgio. 
Valgis yra gyduolė, kuria 

visuomet galite pasitikėti. 
Jaigu tik jus galėsite taip 
padaryti, kad ligonis noriai 

valgytų ir, ką suvalgys, ge- 
rai suvirintų, tai jau tikrai 

jo nesveikata pranyks ir 

jis greit atgaus savo spė- 
kas. Taigi valgymas yra 
reikalingas pasekmingam 
gydymui. Sveiko apetito 
pagaminimui Trinerio Ame- 
rican ĘĮtejr iš kartaus vyno 

yra užvis geriausias. Jis 
išvalo vidurius, stimuluoja 
ir sutvirtina. Kūnas tada 
noriai priima kiek reikia 

valgio ir perdaro jį į švie- 
žią gausų kraują, kurs peną 
išsklaido į visas kūno dale- 

lytes. Nesuvirinimas, ner- 

viškumas, galvos skaudėji- 
mas, diegliai pilve ir žar- 

nose, vidurių užkietėjimas 
su visais jo nemalonumais, 
nemiga, išblyškimas, stoka 

energijos -— greit išgydoma 
šiuo vaistu, padarytu iš čys- 
to raudono vyno ir gydomų- 
jų žolių. Gaunamas vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 

avė., Chicago, Ilk '**■ 

JOHN M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago. 

Priima bankot pinigus ir moka 

3i7C. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir pav' .oda namus ir lotus. 

Parduoda eifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 

šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 

nedėliotais, utarninkais ir pčtr.yeiomis. 
Kitoms Visoms dienoms bus-atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol. 

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $S.OO metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedaliomis, utarninkais ir pūtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

MIKAS 'J.TANANEVICZE 
670 W. 18th St. Chicago. 

Priima ankon .'pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda iškertės ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 

nedeliomis, ■Utarninkais ir pėtnye.cms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, >jsaip ikišiolei. 

JOHN J. BAGDŽIUNAS 
2334 S. Oakley Av. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3ci Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxcs) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne- 

dčdiomis, utarninkais ir pčtn; čiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK, 

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Eeal Esvate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 

nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaiis iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

NEW CITY SAVINGS 
BANK 

4601 S.Ashland Av. Chicago 
Priima bankon pinigus ir moka 

3ei Už sudėtus ;pin us musų ban- 
koTduodama čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti 
visur. Skolina rpinigus ant Eeal 
Estate. Perka ir parduoda namus ir 

lotuiį. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $&Į>0 metams. Parduo- 
da laivakortes ir siunčia pinigus į Vi- 
sas dalis svieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedelioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visomsdienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

IZIDOR NAUSIEDAS 
917 W. 33/d St. Chicago. 

Priima bankjB pinigus ir moka 
?.%. Skolina pteigus ant Beal Estate. 
Perka ir paivjnoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkirtes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis, 

OFISO VALANDOS: Nuo f .yto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
jis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedalioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms viloms dienems bus atdaras 
iki 9 vai. vuki.ro, kaip ik:Ii:Įsi. 

/ 

Dirbtuvėje 
Ant fermos 
Kasyklose 

Atsitinka nelaime ant farmos, dirb- 
tuvėje ar kasyklose ir būna priežas- 
timi daugelio skausmų, rūpesčių ir 
laiko praleidimo, jaigu neturi po 
ranka 

SEVEROS 
GOTHARDO 
ALIEJAUS 
Greitas vartojimas tos gyduoles reiškia 

tą patį, ką ir taip reikalaujamas 1 
ligonio palengvinimas. j 

Patariame taippat nuo: Keumatizmo, 
neuralgijos, kryžkaulio skausmų, 
niksierėjinio, raumenų skaudųjį- j 
nio, sustingimo, diegliu, sutinimų, 
kaip ir nuo visų išlaukinių ligų." į 

Bonkutė 50 centų. } 
Skaitykit ka kiti mano apie ji. 

“Severos Gothardo Aliejus labai daug: pagelbėjo ma- 
no atsitikime, o taippat pagelbėjo keliems draugams 
MUSŲ DIRBTUVĖJE,”—Geo. Mortus, Kipling,0. 

“Jaigu butume nelaikę Severos Gothardo Aliejaus 
ANT MUSŲ FARMOS, tai butume turėję sau daug 
skausmų, laiko nustojimo ir iškaščių.”—M. Votruba, 
Hay Springs, Nebr. 

“Severos Gothardo Aliejų laikau už naudingiausią 
gyduolę ANGLEKASIAMS, nes jie tankiai suserga 
reumatizmu ir su kiekvienu iš jų kas minuta gali at- 
sitikti nelaimė.”—B. Hribar, Vick Haven, Pa. 

Jaigu užtemysi 
; kokį apsireiškimą 

Tulžies nesveikumo, 
Jaknu apsunkejimo, 

| Užkietėjimo, 

| Dispepsijos ir 

j diegu nusilpimo, 
f 
J tai atmink, kad atneš geras 
! pasekmes ir sveikatą atgrąžįs 

SEVEROS 

Gyvasties Balsamas 
Bonkute 75 centai. 

Kas nusiskundžia 
jog serga 

Kosuliu, 
Užkimimu, 

Dusuliu, 
Kokliušu, 

gerkles Skaudėjimu 
tegul vartoja 

SEVEROS 

Balsamą Plaučiams 
Kaina 25c ir 50c. 

Severos gyduoles gali gauti artimiausioj aptiekoj. Pasakyk aptiekoriui atvi- 
rai, kad nori Severos, ir neimk jokių kitokių. Prie musų gyduolių yra pri- 

dedami lietuviškoj kalboj patarimai. 

Rašyk in musu Gydymo Skyrių dėl patarimo. Yra uždyka. 

Bankinis Kantoras 
— =Pirkimui Laivakorčių. ===== 

žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo- 
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo- 
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas. 

Čionai paduodame laivų surašą: * 

Iš Krajaus In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA./ $ c 
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00 
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00 
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00 
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų... 2.50 

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos. 
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortės kainos. 

./ EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: 
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 ... .. .v... Kamburg ... . ..,v. 4 85 
5.25 .......T... .. Bremen ... 5.20 
7.10 ...-......... ...... Antverpen .. 6.95 
6.70 ..-.... .. Rotterdam... # g.60 

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai. 

Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika- 
lingiausias informacijas, v 

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at- 
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto. 4 

_ 
Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: 

J. M. Tananevicze 
3244 So. Morgan St., Chicago, III. 


