
VIETINES ŽINIOS. 
Pienas pabrangs. 

Mąsų miestui regis gresia 
naujas ir tai dar negirdėtas 
ant pieno kainos pakėlimas, 
būtent stuopa (kvorta) pieno 
lekuosianti 12 centų, jei da 
bartiniai pieno atgabenimo 
santikiai nepasitaisysią. Pas 
taraisiais laikais miestan labai 
mažai pieno atvežama, kadan 
gi sausumos išdžiovinę gany 
klose žolę, karvės prastai še- 

riamos, todėl ir pieūo mažai 
primelžiama. Sakoma, kad 

pieno atgabenimas perpus su- 

mažėjęs, o ir pats pienas esąs 
menkos vertės. Atsakys dar- 

bininkų kišenius, o kūdikiams 
bus badmiris. 

Straikas. 

Mieste straikuoja namų sta- 

tymo darbininkai. Jiems tuo 

tarpu nelemiama pasisekimo, 
kadangi tvirtesnės ir skaitliu- 

gesnės sąnariais unijos seno- 

viškai dirba, mūrija namus. 

Išviso straikuoja 635, kurie 
dirbo firmai Otis ElavatorCo. 
Firma straikuojančių vieton 

priėmus straiklaužius. 
Uždrausta rodyti paveikslai. 

Mieste policijos viršininkas 

pasikalbėjęs su majoru už- 
draudė teatrėliuose rodyti 
krutančius paveikslus kovos 
Johnsono su Jeffries. Visokios 
rųšies sportai tuo labai neuž- 

ganėdinti ir regis tas dalykas 
atsidurs teisman, kuris nus- 

pręs, ar toksai majoras, ar po- 
licijos viršininkas turi teisę 
uždrausti tų krutančių paveik- 
slų rodymą. 

Pakeista pačtas. 
Nuo Liepos 1 mos dienos §. 

m. Grant Works, 1U. pačtas 
įvedęs visų pačto siuntinių į 
namus išnešiojimą ir dabar vi- 
sus laiškus ir siuntinius reikia 
-adresuoti jje Grant Works, III., 
bet Cicero, III., kadangi 
Grant Works’e pačtas panai- 
kinta. 

14 sveikatos departamento. 
Iš miesto sveikatos departa- 

mento gavome komunikatus 

apie švarumą ir kūdikių gel- 
bėjimą. Tuos komunikatus 

trumpai atkartojame. 
Pirmiausiai apie švarumą. 
Purvai ir apsileidimas gim- 

do ligas ir pačią mirtį. Švaru- 
mas suteikia sveikatą. Gerai 

žinoma, kad tas tiesa. Žinoma 
taippat, kad jei norime savo 

namuose užlaikyti švarumą ir 
save apsaugoti nuo ligų, rei- 
kia nuolatos su purvais ir ne- 

švarumais kovoti. 
Keikia švariai užlaikyti sa- 

vo namus ir patiems būti šva- 

riems, tankiau reikia maudy- 
sies. Bėdiniems žmonėms ga- 
lima maudyties miesto viešose 

maudyklėse. 
Norints visai apvalytum sa- 

vo kiemus kuogeriausiai ir 

kuošvariausiai, tai vis viena 

po kelių dienų purvai ir vi- 
soks nesvarumas vėl atsiras ir 
tasai valymas reikia išnaujo 
atkartoti. 

Purvai-gi gimdo muses ir iš 
kitur anas prie savęs pritrau- 
kia. Musės-gi, kaip žinoma, 
išnešioja su savimi visokių už- 

krečiamų ligų gyvius. Kadan- 

gi tasai faktas yra neužgina- 
mas, tatai privalome nuolatos 
su tais purvais kovoti. Valyti 
savo namus ir kiemus reikia 
kasdiena ir kuomet kasdiena 
bus valoma — tas bus lengva 
apsidirbti. 

Valydami kiemus, duokite 

pavyzdį savo kaimynams. Jei 

jųsų kaimynai nešvariai už- 

laiko savo namus arba, kie- 

mus, tai apie tai praneškite 
sveikatos departamentui. 

Gelbėkite kūdikius! 
Sveikatos departamentas la- 

biausiai atkreipia atidžią į 

kūdikių užlaikymą vasaros 

metu. 

Sveikiausiu kūdikiui mais- 

tu yra motinos pienas. Yra 

faktas, kad iš vienuolikos kū- 

dikių, mirštančių įvairiomis li- 
gomis, dešimt miršta valgydi- 
namų iš bonkučių, o tik vie- 

nas motinos pienu. 
Jei kūdikis suserga vidurė- 

liais, neduokite jam jokio val- 

gio ir tuojaus pakvieskite 
daktarą. Neduokite jam nie- 
ko apart virintų miežinių 
kruopų skystimo. 

Neikados neieškokite pas 
kaimynus patarimų, kuo turi- 
te kūdikius penėti. Visuomet 
klauskite daktaro patarimo. 
O kaip tik kūdikis susirgs, 
nieko jam neduokite nei gerti, 
nei valgyti, apart miežių kruo- 

pų skystimo. Kaip tik kūdi- 
kio vidurėliai bus netvarkoje, 
tuokart jam gali daug už- 

kenkti ir motinos pienas. 
Kūdikius užlaikyti švariai. 

Reikia jie kasdiena maudyti. 
Karštomis dienomis reikia jie 
tankiai šluostyti šlapiomis 
kempėmis. 

Kuotankiaus kūdikius iš- 
neškite laukan, ant tyro oro, 

ypatingai vakarais ir rytme- 
čiais. Kūdikiams labai daug 
reikalinga šviežio oro. kurio 

jiems ir nesigailėkite. 
Duokite kūdikiui tankiai 

atvirinto iratsaldinto vandens. 

Kūdikiai, kaip ir suaugusieji, 
ištroškę, o pienas juk trošku- 
lio neužgesina. 

Ne:kuomet nelaikykite kū- 
dikio uždarę tvankiam kam- 

baryj. Visuose-gi languose 
turi būt vieliniai sietukai, ne 

inleidžianti į kambarius musių. 
Jei tik kūdikis suserga tuo- 

jau pakvieskite daktarą. 

SAULES ĮTEKME. 
Saulė turi didelę ir naudin- 

gą įtekmę į mųsų kūną ir mes 

privalome saulės spinduliais 
naudoties. Jie papildo mųsų 
kraują, o tas svarbu yra mųsų 
sveikatai ir stiprumui. Nors 
vasaros laiku kraujas nereika- 

lauja tiek peno, kiek jam rei- 
kia žiemą, visgi turime labai 
daboti, kad mums tarnautų 
apetitas. Kaip tik pajaučiame 
kokią nors apetito permainą, 
turime tuojaus vartot Trine- 
rio American Elixir iš kar- 
taus vyno. Jis paaštrins ape- 
titą ir sustiprins visus virini- 
mo organus. Šitas vaistas di- 
džiai pagelbsti prašalinti vi- 
sokioms pilvo ir žarnų nege- 
rovėms, nes jis išvalo šituos 

organus ir tuo pačiu laiku su 

teikia jiems spėką. Išgerk pu- 
sę vyninio stiklo trissyk į die- 

ną prieš valgant ir pastebėsi, 
kaip tai gerai veikia: turėsi 

puikų apetitą, tyrą kraują, 
stiprius nervus. Visose vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 1333 

—1339 So. Ashland Avenue, 
Chicago, III. 

Telephone Cana] 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETU VISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. Chicago, IU. 

Ko tu Sauki 
broli? 

^Na-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
talbogupas 

VINCĄ SKRABULI 
o ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti. 
1500 Adams St. Gary. Ind. 

R. S. Ivaszkeylcze 
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gėrynių, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES. 

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 

CHICAGO, ILL. 

Severos vaistai netiktai užlaiko senuosius savo prietelius, ale 
su kiekviena diena gauna naujus. 

VALGUMO STOKA, 
Nesuvirinimas ir skilvio nesumalimas yra paprastomis li- 
gomis paeinančiomis iš apsileidimo, nieko iš to nedarymo 
ir su skilviu sauvališkumo. 

Severos 
Skilvio 

Kartybė 
yra tai verta užsitikejimo ir nuo seno vertai žinomas vais- 
tas nuo skilvio silpnumo, stokos valgumo, ligūsto galvos 
skaudėjimo, nesuvarškinimo, žarnų ir vidurių slogos, abel- 
no nusilpnėjimo ir malarijos riaušių. 

Suteikia spėkas silpnam 
ir energiją nuilsusiam. 

Kaina $1.00 

Ponas Juozapas Bartosz isz Pratinę, Okla., raszo: 

“Sevcros Skilvio Kartybę laikau už pirmu- 
tinį ir geriausią sudrutinantį būdą, būdą 
valgumui ir sudrutinantį spėkas. 

Parduodama pas aptiekorius. Saugokis netikrų padirbimų. 
Tikras vadinasi tas, kur ant bu 
telio išspausta musų pavarde. 

Daktariškas patarimas veltui per laiškus. 

W. F. Severą Co. cmLTs 

pirite 
Eagle, 

i 

ĮJrewing 
Company 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1715 S0. ASHLAND ATE., Netoli 18tos gat. 
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad_ ta- 
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu 

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW." 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 

Su pagarba 
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLINSKI, Vice prez. S. BELINSKI, Kasierins. 

DIREKTORIAI: 
J. F. BALCER, B. L. MACIEJEVSKI, P. NIEDZVVIECKI, 

H. JfOWAK, J. CICHOCKI, FR. G0RZYNSK1, J. KOLBUSZ. 

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą 

Z O Z O N 
ZOZON yra nauja gyduole patvirtin- 
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro 
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner- 

viškumo, stokos kraujo, negromulia- 
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau- 
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu. 
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas 

Zozon Remedy Co. 
CHICAGO 

ir indeda Money Orderį į registruotą 
laišką o męs išsiųsim per expresą. 

Kaina įf.oo 6 bonkos $5.oo. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

3149 So. Morgan Street 

Kobolo 
ITONICI 

Geriausias vaistas 

NUO SKILVIO. 
Gydo Kon8typacia, Indigacia, Dispep- 
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szirdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt. 
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną. 

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo 

Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap- 
tiekorius neturi tai raszyk pas 

EOBOLO TONIC MED1CINE CO. 
2035 So. Saistei St., Chicago, III. 
aigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 

raszykit pas mus. Visi patarimai veltui. 

Kobolo Bitters parsiduoda visuose saliunuose 
KLAUSKITE JO. 

FOTOGRAFIJAS 
Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Ohicagos ir už tai turi geriausią prakti- 
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir 

Gvarantuoja visą savo darbą. 
JONAS P. RASHINSKAS 

3213 S. Morgan St. 665 W. 18th St. 
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St. 

Tel. Yards 2139 : : Chicago, III. 

Telephone Yards 310-4 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

Fotografistas. 

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m. 

Juozas G. Dailydis. 
Pranešu Chicagos visiems Lietuviams kad AŠ parduodu 

puikiausius mųsų pačių UNION padirbtus Siutus; kas tik 
randasi po visą Amerikos Valstiją. Taj-gi kviečiu visus lie- 
tuvius kaj-po jaunus ir senns lankyti manę. O atėjęs tau- 
tieti busi pilnaj visame užganėdintas. Siutai gatavi nuo 

$7.50 iki $30. Siutai ant orderio pradedant nuo $14 
iki $50. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

yi?^įv 

./>/'- -: ftjjf/j'jjūj.i 

Siutus siuvam 
ant 

Orderio. 

L 

Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Aprėdalų. 
1853-55 Blue Island Avė., tarpe 18-19 gat. Chicago. 

.j 

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas 

vKOVA TIES 

ZALGIRIAIS 

Didumo 11x24 coliai. 

Šitas paveikslas — tai re- 

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos 'lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas išleista turtu ir spau- 
da “Kataliko”. 
Tokio paveikslo niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks- 
las papuoštų kiekvieno lietu- 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. 
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ka- 
taliko” redakolĮoĮe, ant virto*, pa- 
veikslą* ležuoĮa tik 25c. Su prlslun- 
tlmu lo kitus mlostus, 30c. Aptil- 
ta ms, Imant daun. nuleidžiama 50 
nuollmtls. 

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu: 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL. 

Jusu Namuose 

Jus norit geriausią—nie- I 
kas nėra geresniu dėl jus 
draugų. Kiekvienam na- 

me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl priė- 

mimo savo pažįs- 
tamų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

dytojas vėlina 
Solo Rye 

į IMKIT BUTELI NAMO 
! SZENDIE 

STRAUS BROS. GO. 
Iai41rb«j>i Ckletf* 

T. Padlackli, lietnTls agentu 


