
VIETINES ŽINIOS. 
“Knight* Tempi ar“. 

ŠitoH organizacijos atstovų 
|ią savaitę atsibuna didelis su* 

sirinkimas. Miestas kuopui- 
kiaušiai papuoštas. Panedėlyj 
atidaryta susirinkimas, arba, 
kaip angliški laikraščiai vadi- 
na, konklava, o utarninke at- 
sibuvo paroda, kokios miestas 
dar nematęs. Mieste žmonių 
susikimšimas nepaprastas, nei 
pereiti, nei sustoti. Parodoje 
ėmę dalyvumą tų “ricierių” 
iu uniformomis 34.540. Keli 
šimtai tūkstančių pašalinių 
svečių suvažiuota parodos pa- 
sižiūrėtų. Tokia paroda mie 
stui labai naudinga, nes šuva 

šlavusieji svečiai paliks mili- 
jonus. Vieni mieste papuoši- 
mai suėdė milijonus. 

Užmušta lietuvis. 

Argo, III. vienas nigeris Al- 
bert William8 vienoj dirbtu- 
vėj nužudė lietuvį Kazį Gam- 
būtį. Juodu abudu susivaidi- 
jo ir nigeris, negalėdamas žo 
džiu pertikrinti baltojo, plie- 
kė pastarajam geležine dūda 
per pakaušį. Gambutis nuga- 
bentas ligonbutin pasimirė, o 

žmogžudis pasprūdo. Policija 
vienok jį netrukus surado m. 

Chicago ir areštavo. Kazys 
Gambutis turėjo 29 metus ir 
Argo išgyveno vostik kelias 
savaites. Jis buvęs švelnaus 
apsiejimo ir visų mylimas. 

Pirm 71 metų Chicago ne- 

turėjo jokių tramvajų, kad 
tuo tarpu 1909 metais gatvių 
gelžkeliai ir viršutiniai turėjo 
ilgio 1.508 mylias, vertės 
$163.788.300 ir kasdien per- 
gabendavo suvirš 2.378.020 
keliauninkų. 

Pirmoji fabriką Chicago at- 
sirado 1847 metais, o 1905 

^■^8 jų buvo jau net 8.159, 
kurių išdirbimas buvo vertas 

$955.036.274; jose dirbo 241.- 
984 darbininkai, kurie metais 
paimdavo mokesties $136.- 
404.686. 

Chicagos bankose depozitai 
Vasario 1 d. 1910 m. išnešė 
$969.203. 757, kuri tai suma 

yra 10 sykių didesnė nei Jung- 
tinių V alstybių išde kapitalas. 

Chicago turi aukštesnėse 
mokslo įstaigose, kolegijose ir 
universitetuose 8.659 studen- 
tus, kas reiškia, kad Chicago 
jra vi6o krašto mokslo centru. 

Chicago moka daug didesnį 
nuošimtį už mokslą ir viešą 
apšvietimą, nei kuris kitas 
miestas Jugtinėse Valstybėse 
su 300.000 gyventojų ir vir- 
šaus. 

Chicago savo ribose turi ge- 
ležinkelių 2.180.94 mylias, kas 
reiškia, kad tų geležinkelių 
randasi daugiau nei sekan- 
čiose skyrium 14 valstybėse: 
Maine, New Hampshire, Ver- 
mont, Delaware, Maryland, 
Arizona, Idaho, Utah, Neva- 
da, Oregon ir Wyoming. 

Chicago yra didžiausiu svie- 
te geležinkelių centru, kadan 
gi išeina net 38 geležinkelių 
linijos. Tų linijų visi trauki- 
niai neapsilenkia miesto, bet 
visi turi savo stotis, ant kurių 
ir sustoja. Panašiai nesutiksi 
nei viename mieste ant žemės. 

Ohieago vadinasi miestu 
konvencijų ir suvažiavimų. 
Nuo 1832 m , kuomet šiame 
mieste atlaikyta pirmoji kon- 
vencija, nuo to laiko krašte 
butą 81 konveneijos, iš jų 16 
atlikta Chicagoj pradedant 
nuo 1860 metų. Tiktai 1909 

metais Okieagoj buvo 254 į- 
vairios konvencijos ir suvažia- 
vimai. 

Chicago paeiliui imant yra 
ketvirtu didžiausiu miestu aut 

žemės; trįs miestai už jį dides- 
ni yra įkurti pirm 285—1 000 

metų, kad tuo tarpu Chicago 
gyvuojąs tik — 73 metus. 

Nauji Kaštai. 
Vinco Kudirkos 

Raitai. Surinko ir spau- 
dai prirengė Juozas Gabrys. 
Su paveikslais ir vignetomis. 
Šešiuose tomuose. Spaudė v. 

Mauderode, Tilžėje, MCMIX 

(1909). 
Pirmasis tomas turi 233 

pusi. Jame atspaudinta: Pra- 
kalba, Biografija, Viršininkai, 
Lietuvos tilto atsiminimai, 
cenzūros klausimas, Vilkai, 
Laisvos Valandos ir Krilovo 
pasakos. 

Antrasis tomas tur 383 

pusi., kuriame atspaudinta: 
Tėvynės Varpai 1889—1899m. 

Trečiasis tomas tur 254 

pusi. ir čia telpa Kritika, 
Mokslas, Politika ir kitokios 
smulkmenos. 

Ketvirtame tome atspau- 
dinta Dramos ir apysakos, 
būtent Mindaugus, Keistutis, 
Narimantas, Vaidylos Apysa- 
ka ir Vėlinės. Šis tomas tur 
317 puslapių. 

Penktasis tomas susideda iš 

apysakų, būtent: Žemės dul- 
kės, Pagieža, JurgiB Durnelis, 
Vaitiekus Smaigas, Žvirbliai, 
Užsimerkus. Šitas tomas turi 
256 pusi. 

Šeštasis tomas susideda iš 

dramų: Orleano Mergelė, Vi- 
lius Tell’is ir Kainas. Pusla- 
pių 402. 

Tai ir visi to mųsų didvyrio 
raštai 6 tomuose. Raštų dau- 

gybė, įvairumas jų didelis, yra 
kuo pasigerėti. Spauda graži, 
kokia tik jau sugebiama Prū- 
sų lietuviškose spaustuvėse 
padaryti, zeceriškų klaidų ma- 

ža. Žodžiu sakant, kiekvienam 
lietuviui tais raštais galima 
pasidžiaugti juos turint savo 

namuose. Už tai visa garbė 
priguli nei tų raštų prirengė- 
jui, nei kam kitam, kaip tik 

Tėvynės Mylėtojų Draugystei, 
kuri savo lėšomis papuošė lie- 

tuvių literatūros lentynas. 

Administracijos pa- 
klausimas. 

Kas iš Philadelphia, Pa. 
“Kataliko” redakcijon pri- 
siuntė 50c. krasos ženkleliais 
ir prašė atsiųsti lenkišką le- 
mentorių ir kataliogą? Laiš 
kas su ženkleliais atėjo, bet 

siuntėjas nepadavęs nei pavar- 
dės nei gatvės su numeriu. 
Prašoma atsiliepti. 

STRĖNŲ DIEGIMAS. 
Daugelis gerų daktarų pri- 

pažįsta, kad ši skaudi reuma- 

tizmo forma, paliečianti nuga- 
ros raumenis, paeina nuo ne- 

higieniško gyvenimo, ypač 
nuo netinkamo valgio ir gėri- 
mo. Taip yra ir su kiekvienu 
reumatizmu. Serganti reuma- 

tizmu, reikia daboti, kad viri- 
nimo organai gerai veiktų, 
reikia valgyti pastiprinantį 
valgį ir turėti atkreiptą ati- 
džią į mažiausį kūno veikmių 
nereguleriškumą. Visuomet 
galima pasitikėti Trinerio A- 
mericau Elixir’u ir kartaus 
vyno, kadangi jis greitai ap- 
valo visą virinimo sistemą nuo 

nereikalingų dalykų, audruti 
na nervus ir papildo kraują. 
Jį galima vartot visokiuose 
nesveikumuose vidurių, žarnų, 
nervų ir kraujui išsekus. Var 
tok jį, kai tik pastebėsi, kad 
pas tave sumažėjo apetitas ar 

ba nusilpnėjo kūnas. Gausi 
vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
nėr, 1333—1339 So. Ashland 
avė-, Chieago, III. .> 

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

VALGU M O 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 Prague, Okla., raszo: 

"Severas 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. ce,1Ts 

^hite 
Eagle, 

t 

~Rrewing 
ėt 

Oompany 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1715 80. 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 gaiiti alus bačkose tam ticia virytas 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. RUTKOVSKI, Prei. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLIN SKI, Vice-prez. S. BELIKSKI, Kasierius. 

DIREKTORIAI: 

J. F. BALCER, B. L. MACIEJEVSKI, P. MEDZWIECKI, 
H. KOVAS, J. CICHOCKI, FR. GORZYNSKI, 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 Romedy Co. 
CHICAGO 

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

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.00. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

3149 SO. MORGAN STREET 

1 

Kobolo 
ITONICI 

Geriausias vaistas 

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

Kaina $1.00 6 bonkos $5.oo 
Parsiduoda visose aptiekoee, o jaigu jus ap- 

tiekorius neturi tai raszyk pas 

ŠONU ton ŪKI! 00. 
2000 k Saistai SL, Hhiap, E 

Jaigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltai 

Kobolo Bitters ̂ ^“0"“"””" 

FOTOGRAFIJAS 
Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistaa 
mieste Chicagos 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. ISth St. 
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St. 

Tel. Yards 2139 : : Chicago, III. 

Atsakan&avsfeu 
Ulinis 

Fotografes. 

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. 

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

u 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pereamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. Chicago, III. 

Ko tu šauki 
broli? 

jlta-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
taibogupas 

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

R. 8. Ivaszkevicze 
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszkn 
gBrymų, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ER10 
IR OBUOLINES SAIDES. 

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 

CHICAGO* ILL. 

Telephone Yards 709 

ims rasų 

Aptiekorius 
Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va- 

landą su dideliu saugumu. Reika- 
le nusiduokit pas jį, o busite užga- 
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki- 
tus miestus. 

Jusu Namuose 

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

me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl priė- 

mimo savo pažįs 
tarnų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

dytojas vėlina i 

Solo Rye 

Riebus 
Skanus 
Szvelnus 
Labai 

yra tin 
kauti a- 

rielk. dėl 
šeimynų. 

IMKIT BUTELI 
8ZEMHE 

STRAUS BROS. CO. 
laaSlrbeJal Cbleaca 

T. Padlaekis, Beturįs agentai 


