
VIETINES ŽINIOS. 
“Aušros” vakaras. 

Pereito j nedėti o j “Auš- 
ros” draugija šv. Jurgio 
svetainėje parengė vakarą 
su gana dideliu ir įvairiu 
programų. 

Scenoje pastatyta trijų 
veiksmų drama “Kerštin- 

ga Meile”. Abelnai imant 

kaipo aktorių-megėjų loši- 
mas buvo vidutiniškas. Ne- 
kurie aktoriai, kaip p-ia M. 

Dundulienė, p-lė A. M. 
Dunduliutė, savo roles ge- 
riau mokėjo, užtai laisvesni 
buvo savo judėjimuose ir 

geriau lošė, kiti vėl kiek 

silpniau buvo išsimokinę 
savo roles, tad silpniau ir 

lošė. 
Tikrai artisto gabumu 

buvo atliktas monologas-lo- 
šimas scenos iš “Šykštaus 
Raitelio” Puškino, verstos 
Pr. Vaičaičio, kurį išpildė 
p. Kl. Jurgelionis. Čia mu- 

sų aktoriai galėjo pasimo- 
kinti, ką tai reiškia lošime 
atsakantis balso permainy- 
mas ir judėjimai. Monolo- 

gas į klausytojus padarė la- 
bai didelį įspūdį. 

Toliaus vyrų kvartetas 

padainavo H. Schoeffer’io 

porų kompozicijų. Žino- 
mas Cbicagos lietuviams so- 

listas-dainininkas p.K. Kas- 

putis padainavo arijų iš 

operos “Martini”, arijų iš 

operos “La Tosca” ir du- 

etų “Moriaki”, pastarąjį, 
neatvykus antram daininin- 
kui, dainuota su smuikos 

pritarimu. Solistas trukš- 

mingais plojimais buvo ke- 
lis sykius iššauktas ant 
scenos. Dar smuikininkas 
p. P. Sarpaliųs pagriežė ant 
smuikos “Romance” II. 

^Hį^iu’vvskio ir taippat ant- 
ru kartu buvo iššauktas ant 
scenos. 

Išsipildžius programai, 
atsibuvo šokiai su žaismė- 
mis. Publikos buvo "prisi- 
rinkę beveik pilna svetainė, 
tad “Aušros” draugija tu- 

rėjo nemaža pelno, kuris ei- 
na moksleivių sušelpiami. 

Straikerių protestas. 
Straikuo j antie j i geležin- 

keliečiai Cbicagoje rengia 
protestu, kurį mano įnešti 
miesto valdybos posėdin. 
Protestas keliama prieš po- 
licijos viršininką, kuris 
straiko apimtoje apylin- 
kėje laiko 400 poli cistų. Po- 

licija labai uoliai daboja sa- 

vastį Illinois Central gele- 
žinkelio. 

Dideliame straikerių susi- 
rinkime salėje Grand Cros- 

sing Turner kalbėtojai išpei- 
kė miesto administraciją ir 
didele balsu dauguma nu- 

tarta susirinkti už poros 
dienu salėje, kur miesto val- 

dyba laiko savo posėdžius. 
Straikeriai tvirtina, kad 

policija vieton sergėti ge- 
ležinkelio savastį, turėtų 
užsiimti ištvirkimo ir šu- 
lerių naikinimu, kurie jau 
visai viešai savo nelemtą 
amatą varo. Tame dalyke 
straikerių vadovai labai už- 

sipuola ant miesto majoro 
Harrison’o. 

Policija ir šuleriai. 
Specijalinė tyrinėjimo 

komisija pranešė civilinės 
tarnybos prokuratoriui W. 
W. WheeIock’ui, jog ji did- 
miestyje suradus labai pui- 
kiai gyvuojančias šulerių 
organizacijas. Nors polici- 
ja pastaromis dienomis ir 
uždraudė lošti į kortas, tai 
vienok komisija be mažiau- 
sių kliūčių rado šulerių liz- 

dus, kur plačiai buvo varo- 

mos piniginės laižybos ar- 

klių lenktynėse. Dabar pro- 
kuratorius patraukia atsa- 

komybėn tų policijos distrik- 
tų viršininkus, kur surasta 

šulerystė, ir reikalauja pa- 
siteisinti ar jie apie tą vi- 
są visai nežinojo ir delko 

nežinojo. 
Civilinės tarnybos komi- 

sija netikėtai patraukė pa- 
siteisinti policijos inspekto- 
rių Hunt’ę,, detektyvų biuro 

viršininkų, kuris viešai pra- 
dėjo užsipuldinėti ant tos 

komisijos tyrinėjimų. > : 

Vienas iš policistų, ap- 
kaltintų šulerių globėjime 
“Wbite Sox” parke, kaip 
išsireiškė detektyvas, ge- 
rai su tuomi dalyku 
apsipažinęs, mano išvesti 

aikštėn viską, kų jis žino 

apie Chicagos policijos 
tamsius darbelius. Polici- 

jos viršininkas buk tai ma- 

nus patraukti atsakomybėn 
3 policijos seržantus ir 7 

policistus, buvusius tame 

parke Labor dienoje. 

Nelaimės ant geležinkelių. 
Pereitos pėtnyčios nak- 

ties didelės miglos pridirbo 
mieste daug nelaimių ant 

geležinkelių. Elektriško 
geležinkelio Aurorą-El gin 
traukinis, grįžtantis pilnu 
greitumu nuo stoties Cent- 
ral, susimušė su specijali- 
įiiu traukiniu prie 'VValler 

gatvės. Šešiolika žmonių 
liko sužeista, vagonuose iš- 
kilo gaisras, kuris ir sunai- 
kino vagonus. Nuostoliai 
siekia $10.000; 

Eita nelaimė atsitiko ant 

geležinkelio Ckicągo Termi- 
nai Raili'oad, kuomet ant 
73 gatvės prekių traukinis 
užšoko ant kito. Katastro- 

foje mašinistas ir stabdy to- 

jas lįko ant vietos užmušti. 
Kitur vėl Pere Marąuet- 

te geležinkelio traukinis su- 

simušė su Terminai trauki- 
niu, kame liko užmuštas 
traukinio stabdytojas. 

žydai nusiramino. 
Tarpe Chicagos žydų iš- 

kilo didelis neramumas, 
kuomet atėjo žinia iš karo 

lauko, jog italai mano atim- 
ti iš Turkijos Palestinų 
kartu su miestu Jeruzale ir 
atiduoti jų popežiui. Žy- 
mesni Chicagos žydų veikė- 
jai išsiuntė telegramų į ita- 

lų premierų Ryme užklaus- 

dami, kiek toji paskala turi 

savyje teisybės. Italų pre- 
mieras, Senior Giolitti, at- 

sakydamas į tų telegrama 
griežtai užgynė, kad vyriau- 
sybė nekados panašių už- 

manymų neturėjus. Pas- 
kala padarė daugiau trukš- 
mo, negu buvo reikalinga. 
Po tokiam atsakymui žydai 
nusiramino. 

Amerikos atradimo sukak- 
tuvės. 

Pereitam ketverge Chica- 
goje buvo iškilmingai ap- 
vaikščiojama Amerikos at- 
radimo sukaktuvės, kurias 
surengė “Kolumbo Rieie- 
rių” organizacija. Kolum- 
bo laivų Pinta, Nina ir San- 
ta Maria modeliai, stovin- 
tieji Jackson parko prie- 
plaukoje dar nuo visas vie- 
tinės parodos, ištaisė savo 

žėglius ir nuo 67 gatvės 
pradėjus plaukė per Micki- 
gan “vandenynų” į pažadė- 
tųjų žemę. Du šimtai 
“Kolumbo Ricierių” daly- 
vavo perstatyme Amerikos 
atidengimo vaizdo, atsibu- 
vusio 11 d. spalio 1490 me- 
tais. .Visa parodų, atidtn- 

gimo scenos ir vėliaus ban- 
kietas atlikta labai iškil- 
mingai. 

k 

Surasta bombų dirbtuve. 
Policija šiomis dienomis 

suareštavo kelis italus ir 
netyčiomis surado bombų 
dirbtuvę. Namuose itąlo 
krautuvininko, A. Loungo- 
ra, 908 Sbolto gat., policija 
surado kelias kętik sutai- 
sytas bombas, apart to 

daug dinamito, parako ir 
kitokios sprogstančios, me- 

džiagos, o taippat ir įran- 
kius, reikalingus bombų 
taisymui. Tame “juodran- 
kių” lizde surasta dar su- 

rašąs organizacijos narių, 
pagal kurį policija dabar ir 
areštuoja bombų dirbėjus. 

Prasta vandens systema. 
Tam tikras miesto valdy- 

bos komitetas ilgį laiką ty- 
rinėjo Chicagos vandens 
pravedimo projektą ir šio- 
mis dienomis išdavė savo 

raportą. Iš to raporto pa- 
sirodo, kad nekurios van- 

dens pumpos turi būti pa- 
keistos naujomis, kad van- 

dentraukiai yra visai pras- 
tai padirbti, per ką iš ją be- 

reikalingai išteka į žemę 
daug vandens, kad reikalin- 

ga nauja vandens stotis 
miesto dalyje Lake View ir 
kad delei tą visą priežasehj 
vanduo yra tokis brangus. 

Chicagoje manoma kiek- 
vienuose namuose intaisyti 
vandenmetriai, kas daug at- 

pigintą vandenį'. 
Mūras užmušė tris žmones. 

Narni j inspektorius J. F. 
Corrall turės atsakyti už 3 

žmonių mirtį ir kelių su- 

žeidimą. Išgriuvo muro 

siena didelių namų p. n. 

531 — 35 W. North avė. ir 
savimi prislėgė kelioliką 
praeivių. Minėtas inspek- 
torius trimis dienomis prieš 
tą nelaimę buvo suspenduo- 
tas; už kyšių ėmimą. 

: ’f 
Baisi žmogžudystė,? 

Užmiestyje Lake Fprest 
surasta jaunos mbtespies, 
gražiai apsitaisiusios, lavo- 
nas. Kad moteris krito, au- 

ka baisios žmogžudystės,— 
nėra jokios abejonės,. Vei- 
das jos buvo sudraskytas, 
plaukai susukti viryėn,- kas 
parodo, kad -ji -už plakikų 
vilkta,ir galvoje rasta gili 
žaizda. Lavoną rado pa r- 
ko darbininkas II. Ilęnįaan, 
kuris tuo jaus pranešė apie 
tai policijai. Po ilgų tyri- 
nėjimų pagalios lavonasį pa- 
žinta, buvo tai viešosios -mo- 

kyklos mokytoją, Liza 
Baldwin, gyvenanti po nu- 

meriu 3940 Park avė.- #'i 

Pasipriešino policijai. 
N ežino j imas .anglu kalbos 

brangiai atsieis P. Kokti’ui, 
1153 Graud avė. Koky’as 
buvo sargu arkly dėje .ant 
kertės Austin ir N. P ėdria 

gatvių. Arklydėn pas; sa- 

vo arklį atėjo savininkas A. 
Mattalone. .. Kplir,nesu- 
prasdamas ko, anas norįs, 
atstatė į jį revolverį ir 

liepė išeiti įaųkanc ; Mafto- 
lone išėjęs pranešė ‘polici- 
jai, kuri atvykusi rado " a r- 

klydės duris užbarikaduo- 
tas. Paliepus jam pasi- 
duoti, Kohr, kuris yra če- 
ku, pradėjo šaudyti', į kų 
atsakė šoviniais policistai ir 
mirtinai jį sužeidė. Sužfeis- 
tasis nugabenta pavieto li- 

gonbūtin,' bet vargu pergy- 
vens savo sunkias žaizdas. 

, Enright'o byla. JL 
į Apskelbta, kad vaistuos 
prokuratorius WaymAn As- 
meniškai užsiims žinomo 
darbininku ųnįjy. 

slugeri(į^SEnright,o byla, 
kaltinamo i už nužudymą 
darbininką. Gentleman’o ir 
Altman’o. i Toji žinia pa- 
gimdė sensaciją, kadangi 
jau seniam prokuratoriaus 
užvaduotojai J. Northrup ir 
R. E. Cnowe pirmutinėje 
slugerią byloje pasmerkė 
kalėjiman visą ją bandą, 
daugiau metus laiko terori- 

zavusią uniją darbininkus 

Cbicagoje. 
Manoma yra, kad dabarti- 

nė Enright’o byla išves aikš- 
tėn negirdėtus augštesnią- 
ją valdininką tamsius Žai- 
belius ir ne vieną iš ją im- 

siąs į sunkiuosius kalėjimo 
darbus. 

Pinigų klastuotojų byla. 
Areštuotas New Yorlce 

pinigų klastuotojų bandos 
vadovas Albert Leon liko 

pargabentas Cbicagon ir čia 
bus teisiamas su draugais 
R. Swanson’u ir E. Mar- 
neik’u. Toji banda turėjo 
puikiai intaisytų pinigų dirb-į 
tuvę. Buvo tai ant dviejų 
augštų pastatytas medinis 

namas, stovintis tankioje 
girioj, puse mylios nuo 

miesto Nootka, B. C., 400 
mylių į šiaurę nuo Seattle, 
Wash. Ten tai buvo dir- 

bama $10 ir $20 poperiniai 
pinigai ir leidžiami apyvar- 
ton visose Suvienytose 
Valstijose. Mieste Nootka 
su 200 gyventojų tie gar- 

sus pinigų klastuotojai bu- 

vo laikomi'už medžiotojus. 

Lietuvių kooperacija 
Waukegane. 

Kaip praneša vienas vie- 
tinis dienraštis, lietuvių 
kooperativinės krautuvės 

Waukegaiy III; uždarė sa- 

vo pirklybą, kadangi patįs 
tos vartotojų draugijos ak- 

cijouieriai ir lietuviai ne- 

norėjo tose krautuvėse nie- 
ko pirkti. Lietuviai buvo 

supirko už $10.000 akcijų 
po $10 kiekviena, paskui 
pridirbo skolų, kurių mato- 
mai nenorėjo išlyginti. — 

Liūdna, kad tokie geri už- 

manymai pas mus turi žūti! 

Nėra riziko. 
Rizikuoti — reiškia leis- 

ties ant žut-but. Nei joks 
žmogus neprivalo rizikuoti 
savo sveikata ar gyvascia,. 
nebent tatai butų jau neiš- 

vengiama. Tečiaus yra 
daug žmonių, kurie susirgę, 
ima vaistus, nežinodami, ar 

jie geri, ar netikę, jo svei- 

katai, vaistus, kuriuos jau 
butų kuris-nors jų pažįsta- 
mas ar draugas pirmiau iš- 

bandęs. Jie, tokiuo budu, 
labai rizikuoja savo sveika- 

ta, tuo tarpu, kuomet yra 
ištikrųjų geri ir išbandyti 
vaistai. Kiek susirgus, ir 

daugelyje pilvo ir vidurių 
ligų žmones gali apsieiti be 

jokių rizikavimų, kadangi 
visada gali turėti po ranka 

geriausią ir išbandytą vais- 

tą Trinerid American Eli- 
xir of BitUr Wine. Žmonės 

vartoja jį jau apie dvide- 

šimtį metų ir gerai pažino 
jo naudingumų. Kada tik 
turite prisivėlusią burną, 
šamu apdeegtf liežuvį, ape- 
titu stoką, vidurių užkietė- 

jimą, spėkų nužudymą, pa- 

geltusį veidąy nerviškumą, 
jus niekuo uierizikuosite, 
jei vartosite Triner’s Ame- 
rican Elixir of Bitter Wine. 
Gaunamas Visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 •— 1339 S. 
Ashland avė., Chieage, UI. 

1 
Kas kitus ko-nors; moki- 

na, pats tame dalyke, tob^-1 
Imasi; mokindami’ kitus pa- 
tįs mokinamas. i? 

( 

Severas Gyvasties Baisamas 
yra išdirbamas iš tyriausių, sveikiausių medžiagų, suteikiančbį sveikatą, o pata- 

riame jį vartoti kaipo neapkainuojamą gyduolę, kaip tiktai užtemysi 
šiuos kūno nesveikumus: arba šiuos apsireiškimus: 

galvos svaigimą, 
galvos alpimo skausmus 
alpima 
liežuvio aptrauki m a, 

riemuo, 
abelna silpnumą. 

nevirinima, 
aitrumą, 
rūgštis skilvyje, 
geltlige. 
jaknu apsunkima, 
užkietejima. 

Kaina 75 centai. 

SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS 
yra patariamas vartoti kaipo paranki, nepavojinga ir pasekminga gyduole nuo 

reumatizmo skausmu, 
kryžkaulio skausmu. 
šono ar krutinės skausmu, 
aptinimo, 
sustyrimo, 
neuralgijos. 

Kaina 50c. 

uždegimo, 
užsigavimo, 
susimušimo, 
pamelinavimo, 
sustengimo, 
šlubavimo, 

už bcnkutę. 

PERVELU! 
Išpūtimai po akimis, subrinkę pėdos, geltona oda, skaudėjimai kryžkaulio ir 
aplinkinėje inkstų, šlapinimosi sunkumas, tamsi ir drumsta šlapumo spalva 
arba darymasi padugnių šlapume — tai yra paprasti apsireiškimai arba pra- 
našavimai sunkių ligų inkstų arba pūsles. Gali įvykti visiškas sveikatos 
nustoiirnas, jaigu ligos nepradėjus gydyti stropiai ir ilanksto, vartojant 

Severos Gyduoles Inkstams ir Jaknoms 
Pasirūpink bonkutę tuojausl Kol liga įsiviešpataus. Neatidėliok kitai sa- 

vaitei! Gali būti pervėlu! Taikykis prie nurodymų, pridedamų prie kiek- 
vienos bonkutės. Dvi kainos: 50c. ir $1.00 

Pas visus aptiekorius ir gyduolių pirklius. Visados reikalauk 
Severos Gyduolių ir nepriimk kitokių. Gydymo patarimas dovanai. 

Kantoras Bankinis 
— —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.' $ e 

38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
42.50 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00 
38.00 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 .w 

v Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

i kortės kainos. 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: / 

Tari) Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 ... .... Hamburg .. ..^. 4.35 
5.25 ..o..»..Bremen .........v..^... 5.20 
7.10 ............. ..... Antverpen......... . 6.95 
7.05 .. Rotterdam . 6.90 

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. > 

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. 

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: 
•..vy*.; ;V V ! «. 

"* 

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