
VIETINES ŽINIOS. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA 

Chicago ir apylinkės lie- 
tuviams pranešama, kad 

Kalėdų pirmą dieną, ty. 
ateinančiame panedėlyj, 
“Kataliko’’ ofisas visą die- 

ną bus uždarytas. Kas iš 

gerb. viengenčių turi bent 
kokius reikalus “Kataliko” 
ofise, prašoma juos atlikti 
prieš Kalėdas, subatoj e ar- 

ba nedėlioję. 
J. M. Tananevičia. 

Miesto valymas. 
Vidurmiestį ir visas ap- 

Jinkines gatves net iki apy- 
linkių, kur yra paleistuvys- 
tės namai, policijai reikės 
apvalyti nuo moraliniu pu- 
vėsių, ištvirkimo landynių, 
abejotinų restauracijų, ho- 

telių ir kazardo namų. Pa- 

liepus policijos viršininkui, 
detektyvai asmeniškai pa- 
skelbė apie tai tų vietų sa- 

vininkams. Policija dabar 

neskaitys abejotinos repu- 
tacijos moteris tokių vietų 
svečiais ir visas areštuos, gi 
tų landynių savininkams 
atiminės miesto leidimus. 

Policija išvys net abejoti- 
nas moteris iš pirmarankių 
hotelių, kurios nuoįatos ten 

gyvena. Visų tų vietų sa- 

vininkai mano kovoti prieš 
tų įsakymų-,kenkiantį 
jiems varyti tokį nelemtų 
“biznį”. 

Tyrinės vedančius. 
Pastaram jame gydytojų 

susi vieni j imo susirinkime 
d-ras Fr. Lydston patarė iš- 
leisti įstatymų, kuriuomi 

valstija paskirtų tam tikrą 
T^ot.irno_k(miisija tyrinę ji- 

visų kandidatų ir kan- 

didačių į moterystę, išduo- 
dant jiems vedybų leidimus. 
Daktaras statistikos skait- 
linėmis prirodė, kaip vaikai 

paveldėja nuo tėvų įvairias 
kūno ir ypačiai proto ligas. 
Taip, New Jersey valstijoj 
buvo sekama protiškai silp- 
no žmogaus gyvenimas. 
Tas žmogus vedė 1770 me- 

tais. Jo giminėj iš 400 vai- 

kų — 165 buvo bepročiais. 
Tokiems žmonėms komisija 
uždraustų vesti. 

10 valandų darbo ligonbu- 
čiuose. 

Chicago miestas liko pri- 
pažintas kaltu ir nubaustas 
užsimokėti $25 baudos, kaip 
ir grasinama patraukti jį 
kriminalinin teisman už 

peržengimų naujų įstaty- 
mų, uždraudžiančių mote- 
rims ilgiau dirbti, kaip 10 

valandų į dienų. Dabar 
augštesniuose teismuose 
dar sprendžiama, ar tie nau- 

ji įstatymai nėra priešingi 
konstitucijai. Valstija nori 
patraukti teisman visas 

viešųsias įstaigas; kurios 
nenorės įvesti 10 valandų 
darbo moterims. Tie nauji 
įstatymai skaudžiausiai at- 

silieps ligonbučiams, kur li- 

gonių prižiūrėtojos taippat 
turės dirbti tiktai 10 valan- 
dų į dienų. 

Paukščių paroda. 
Paukščių augintojų susi- 

vienijimas “Midwest Poul- 
try and Pet Stock Ass.” 
Coliseum’o salėse atidarė 
trečių metinę naminių 
paukščių parodų. Išstaty- 
ta apie 4.000 įvairių paukš- 
čių veislių. Nekurie paukš- 
čiai neišpasakytai brųp^is 
kainuojama. ^ Vienas Or- 
pington Veislės gaidukas 
kainuoja $2.000. Parodoje 

reprezentuojama 21 valsti- 

ja. 

Serbas kaltinamas apga- 
vime. 

Bazyli Jowanowicz, savi- 
ninkas ir leidėjas serbų 
laikraščio East Chicago, 
Ind., liko areštuotas ir ap- 
kaltintas apgavime serbų- 
juodkalniečių tautinio susi- 
vienijimo, po uum. 125 W. 
Yan Buren gatvė, kurio yra 
sekretorium. Vedami tar- 

dymai. """ 

Medžiokle ant buliaus. 
Ii įdūkęs bulius pagimdė 

didelį trukšmą piet-rytinėje 
miesto dalyje. Nemažiau 
kaip dešimts kartų į jį šau- 

ta, kol pagalios ant kertės 
Archer avė. ir Paulina gat- 
vės taikiu šuviu į kaktą ne- 

užmušė gyvulį kokis-tai 

pirklys. Tą pabėgusį iš 

skerdyklų bulių gatvėse 
gaudė apie 200 praeivių ir 
20 policistų. 

Kaltinamas daugpatystėje. 
Prisaikintųjų suolas prie 

teisėjo McKmiey pripažino 
kaltu daugpatystėje koki- 
tai Patrick Sullivan. Tas 

prasikaltimas yra baudžia- 
mas kalėjimu nuo 1 iki 5 
metu. Teismo prokurato- 
riaus liudininku buvo Vir- 
ginia Burke, su kuria Sulli- 
van’as paėmė šliubų katali- 
kų bažnyčioj Cicero vasa- 

rio 22 dienų š. m. Gi Aman- 
da Sullivan iš Kenosha, 
Wis. pripažino, kad Sulli- 
van ’as jų vedė rugsėjo 29 

d., 1908 metais. Sullivan’o 
gyvenimas su dviem pa- 
čiom išėjo aikštėn, kuomet 
Sullivan’ienė No. 1, sužino- 
jusi apie antrų savo vyro 
apsivedimų, pranešė apie 
tai Sullivan’ienės No. 2 tė- 
vui. Sulliyan’as prisiekęs 
nurodinėjo, jog Sulliva- 
n’ienės No. 1 nekuomet ne- 

vedė, bet tiktai gyveno kai- 

po, įnamis jos namuose. 

Rūkas nelaimių priežastimi. 
Pereitos pėtnvčios vaka- 

re, užėjus nepaprastai tan- 
kiam rukui, taip kad per 
porų žingsnių nebuvo "ma- 

tyti jokio daikto, mieste at- 
sitiko kelios nelaimės. Vie- 
name atsitikime augštuti- 
uio geležinkelio traukinis 
Engleivood miesto daly- 
j e. susimušė su kitu 
traukiniu ir nelaimėje šeši 
žmonės liko sužeisti, o vie- 
nas jų net labai pavojingai. 
Kitas augštutinių traukinių 
susimušimas atsitiko ant 

kampo W. Lake ir N. Hals- 
ted gatvių, bet tenai nie- 
kas neliko sužeistas. Vėl 
ant N. State gatvės tramva- 

jus sudaužė omnibusų, ve- 

žantį daugiau tuzinų vaikų 
ir nelaimėje trys vaikai li- 
ko sužeisti. Mažesnių ne- 

laimių su tramvajais buvo 
daugybė. 

Apkaltina policijos inspek- 
torių. 

Šiuonri laiku tęsiasi byla 
policijos nispektoriaus J. L. 
Revere, kapitono B. P. Ba- 
er ir poručninko J. Hainley. 
Paskutiniuose tardymuose 
dviejų pastarųjų advokatai 
permainė savo taktikų ir, 
norėdami išgelbėti nuo pra- 
šalinimo iš tarnystos Baęr’į 
ir Hainley ’ų, visus apkalti- 
nimus verčia ant inspekto- 
riaųs Revere. 

Liudininkai prirodė, kad 
inspektorius Revere visai 
nepaisė į įvairius įstatymų 
pėržengihSRs, savo protekei- 

ja palaikydavo"'Visokias iš- 
tvirkimo vietas, už ką iš pa- 
starųjų imdavo gausų atly- 
ginimą. Inspektorius visai 
nepaisydavo į gyventojų 
skundus ir viešai palaiky- 
davo kaltininkus. 

Areštuota 11. 
Policijos distriktuose prie 

22-ros gatvės ir prie Stan- 
ton avė., čia-pat po nosimi 
“budrių” polieistų, civili- 
nės tarnybos komisijos 
agentai surado opiumo ir 
kokaino vartotojų landynes. 
Komisijos agentams pasise- 
kė sugauti 11 tų baisių nuo- 

dų aukų ir nugabenti poli- 
cijos areštam 

Kokaino aukų landynėje, 
vedamo j E. Houston’o, p. 
n. 2511 S. Dearborn gat., su- 

rasta septyni “svečiai”, da- 
ine skaitliuj du baltieji. 
“Svečiai” vaišino vienas 
kitų kokaino nuodais ir var- 

tojo juos taip kaip tabakų. 
Prie tos progos konfiskuota 
daugybė suvogtų brangiųjų 
kailių ir graznų, sumoje 10 

tūkstančių dolerių. 
Namuose po num. 2215 

S. Dearborn gat. suareštuo- 
ta trys nigeriai, opiumo au- 

kos. Konfiskuota daugybė 
opiumo. 

Slapta degtinės varykla. 
Vyriausybės valdininkai 

susekė slaptų degtinės va- 

ryklų namų rūsyje, p. n. 

2827 Archer avė. Toji deg- 
tinės varykla, išlauko išro- 
džiusi siuvėjų dirbtuve, 
prigulėjo kokiems-tai J. Le- 
vinskiui ir F. Shaler’iui ku- 
rie liko areštuoti ir, nie- 
kam už juos neužstačius 
$5.000 parankos, pasiųsta 
kalėjimam Konfiskuota ke- 
li šimtai galionų degtinės ir 
varyklos mašinos. Levins- 
ky ir Shaler atvažiavo du 
mėnesiu atgal iš Philadel- 
phij'oš. Jų uždėta vary- 
kla turėjo sumažinto j for- 

moj geriausias mašinas, ku- 
rios į dienų išdirbdavo 20 

galionų degtinės. 

Šuo sugavo šventvagį 
Šv. Mykolo katalikij baž- 

nyčion, ant Eugenie ir Cle- 
veland avė., įsilaužė per 
langą, 22 metų R. Dean. 
Plėšikas iškraustė kelias 
aukų rinkimo dėžes su pini- 
gais ir pradėjo kraustyti 
sau altoriaus brangesnius 
daiktus, bet iš lauko užuodė 

jį šuo ir savo lojimu išbu- 
dino kleboną. Pašaukta 
policija, kuri ir surado už- 

sislėpusį po suolu plėšiką. 
Policijos nuovadoj areštuo- 
tas prisipažino, kad vargas 
jį privertė plėšti. 

Degtinė piktadarysčių prie- 
žastimi tarpe lietuvių ir 

lenkų. 
“Manau, kad priežastimi 

daugybės piktadarysčių, 
papildomų pastaruoju laiku 
lietuvių ir lenkų apylinkėse, 
yra ne kas kitas, kaip deg- 
tinės pardavinėjimas” — 

taip išsireiškė policijos ka- 
pitonas Storai į teisėją 
Ne\vcomer’į teisme prie 35 

gatvės. 
Tokią nuomonę kapito- 

nas išreiškė tuomet, kada 
liko areštuota S. Lorenson 
ir Ch. Greenberg, kaltina- 

mieji už slaptą pardavinė- 
jimą degtinės. Toji degti- 
nė suklastuota. Byla liko 
atidėta ir žydeliai sulaikyti 
policijos arešte. 

Indomi saužudystė. 
Originaliniu būdų barnį? 

nusižudyti persiskyrusi su 

vyru koki.a-tai Rdbiiisųn’ie- 
nė. La Šalie botelvją kui 

ilgą laiką gyveno, d-tą va-, 

landę, ryte telefonąvo ji ko- 
kiam-tai Cockrell ir bekal- 
bėdama prie telefono revol- 
verio šuviu norėjo nusižu- 
dyti. Saužudystės priežas- 
timi buvo atsisakymas 
Cockrell’o vesti ją už mote- 
rį. Hotelio detektyvas iš- 

girdo šovimą ir drauge su 

sargu išlaužė saužudės du- 
ris. Moteris buvo dar gy- 
va, bet ligonbutyje nesitiki- 
ma išgelbėti jos gyvastį. 

Reikalavo $10.000 išpir- 
kimo. 

Vyriausybės slaptoji poli- 
cija areštavo keturis mena- 

mus piktadarius, kurie rei- 
kalavo $10.000 išsipirkimo 
iš dviejų turtingų armėnų, 
Tarabed ir Karekin Push- 
man’ų, gyvenančių p. n. 16 
S. Wabash avė. Pastaruo- 

ju laiku minėti armėnai iš 

įvairių miesto dalių gauda- 
vo daugybę grasinančių 
laiškų. Paskutiniame laiš- 
ke buvo liepiama padėti pi- 
nigus ant bažnyčios laiptų, 
kampas Langley avė. ir 37 

gatvės. Slaptoji policija 
užtaisė kilpas ir sugavo: 
daktarą A. Gelbertą, Šarkis 
Deckmedji, Aza A. Chitu- 
jan ir A. H. Jefferan, D-ras 
Gelbert ir Deckmedji prisi- 
pažino išsiuntę Pushman’ų 
adresu 13 laiškų. Indomiai 
teisinasi d-ras Gelbert. Pa- 

sakoja jis, jog rinkęs me- 

džiagą apysakai ir norėjęs 
ištirti įvairias slaptybes. 
Laiškai buvo tik “žaislu”. 
Pinigų jis butų neėmęs. 
Dr. Gelbert yra francuzas, 
mokinęsis Berlyno universi- 
tete. 

Vienas dėl tavęs. 
Gali turėti vieną egzem- 

pliorių Severos Lietuviško 
Kalendoriaus ir Sveikatos 
Vadovo 1912' metams Dova- 
nai. Tavo aptiekorius ar- 

ba vaistų pirklys turi vie- 
ną* egzempliorių dėl tavęs. 
Tiktai pareikalauk. Nau- 
jas Kalendorius turi 64 

puslapius, užpildytus dau- 
gybe reikalingų, naudingų 
ir labai indomių informaci- 
jų, tatai turi būti laikomas 
po ranka ištisus metus. 

Jaigu negalėsi gauti kalen- 
dorių nuo aptiekoriaus, pa- 
rašyk į W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa. 

Kada mes sergame? 
Jei šitą klausimą pasta- 

tyti įvairiems žmonėms, 
gausi iš jų įvairių atsaky- 
mų. Paprasčiausias atsa- 

kymas, be abejo, bus toks: 
“Kai nužudome apetitą”. 
— Ir tatai atsakymas bus 
teisingiausias, kadangi ape- 
tito susilpnėjimas, arba vi- 
siškas jo nužudymas, tai 

pirmutinis besiartinančios 
ligos sumptomas. Jei pasi- 
stengiame sugrąžinti sau 

apetitą, tada jau galima sa- 

kyti, kad pavojų prašalino- 
me. Todėl tokiuose atsiti- 
kimuose mes nieko geres- 
nio negalime (rekomenduoti, 
kaip Trinen’s American 
Elixir of Bitlter Wine, ka- 

dangi tasai vaistas geriau- 
siai išvalo o vidurius ir išge- 
na iš jų visas nusidėvėju- 
sias ir berugstančias mede- 
gas. Jis sustiprina virški- 
uamuosiusjorganus ir paak- 
stina juos & gerai veikti. 

Kepenų, pilvo, vidurių ir 

kraujo ligose geriausia var- 

poti Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine, taip 
jau nuo nerviškumo, anemi- 

jos, .galvos skaudėjimu r®1!" 

natiškų dieglių ir moterų 
ligose. Gaunamas visose 

iptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 

[avė., Ghicago, UI. j 

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. $ o 

40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 32.00 
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, Beg., eina 9 d. 35.00 
35.50 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00 
42.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
42.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00 
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- 

kortes kainos. 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: , 

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 

5 00 ...-. .Hamburg... 4.85 

5.25 ... .: ____......... •... • Bremen .. ...____ 5.20 

710 ... ......>. .... • Antverpen_.;. .r.^ 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 informaci' 

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: 

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

Ar turi jau egzemplioriy Severos Kalendoriaus ir Sveikatos Vadovo 1912 m.? 
Jaigu ne, artimiausias aptiekorius noriai duos tau vieną reikalaujant. 

Turi pasiduoti! 
Jaigu reumatizmas apėmė tave, iššauk- 

damas beveik nepakenčiamus skausmus, su- 

styrimą, sunarių skaudėjimą ir raumenų už- 

degimą, tai sekkie musų patarimą ir paban- 
dyk vaistų, kurie išgydė tokius reumatizmo 

apsireiškimus, kuriems negelbėjo jokia kita 

priemone. 
Čia yra paslaptis: 

VIDUJE VARTOK 

Ševeros Vaistą nuo Beumatizmo 
(SEVERA’S RHEUMAT1C REMEDY). 

IŠ VIDAUS trynimams vartok 

SEVEROS 
GOTHARDO ALIEJŲ 

(SEVERA’S GOTHARD OIL) 

Tokis gydymas, veikianti s iš dviejų pusių, 
apsups priešininką ir privers reumatizmą 

GREITAI PASIDUOTI. 

Vidujinis Vaistas nuslopys rūgštis, gimdančias 
sunarių sustyrimą, raumenų skaudėji- 
mą ir traukimą gyslinių mazgų—SULAI- 
KYS PRIEŽASTĮ. 

Išvidinis Vaistas suteiks palengvinimus, at- 

naujins cirkuliaciją, nuramins suerzin- 
tus dirksnius— SULAIKYS SKAUSMĄ. 

Kaina 50 centų. 

Sulaikyk tą Kosuli! 
Jis drasko ir plosią tavo plaučius, 

Apsunkina tavo krutinę nuodais. 
Yra nusilpninančiu. 

Gali jį vienok sustabdyti. Nie- 
kas jo neprašalins taip greitai ir 
neišgydys taip ūmai uždegimo ir 
sužeidimo plėvių, kaip 

SEVEROS 

Balsamas Plaučiams 
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE) 

Kaina 25 ir 50 centų. 

Ar tavo skilvi reikia taisyti? 
Ar tiktai nekurluos valgius gali su* 

vartoti? Ar stoka tau apotito? Ar 
esi silpnas ir nustoji svarumo? 

Paisyk į tai. Tokį padėji- 
mą gali perkeisti, vartoda- 
mas vaistą, kuris sustiprins 
visą tavo gromuliavimo sy- 
stemą ir atnaujins sveiką 
apetitą. Privalote vartoti 

SEVEROS 

Kartumą Skilviui, 
(SEVERA’S STOMACH BITTERS); 

Kaina $1.00 

Reikalauk Severos Vaistų ap- 
tiekose. Kuomet duos tau kitus 
vaistus, vietoj Severos, nepriimk 
j'h. 

Tikras patarimas prityrusio gydytojo DOVANAI. 
IUJI 

f W. F, Severą Co. 
1 ....i 


