
vietines žinios. 
Sveikatos departamentas 

tvirtina, kad kružikėliai gerti vandeniui iš viešųjų fontanų, 
taippat parapijinėse ir viešo- 
se mokyklose pataisyti tam 
tikri kranai su kružikėliais 
mokiniams atsigerti, esą labai 
pavojingi visiems, kurie juos 
vartoja. Iš vienos augštesnės 
mokyklos paimta kelis mėne- 
sius nevalytas kružikėlis. Ant 
to kružikėlio dugno pasidaręs 
nusistojimas, kuriame susekta 
milijonai įvairių bakcilių. To 
nusistojimo dalimi pačiepyta 
s veika kiaulė ir toji nuo to 

nugaišus. Sveikatos departa 
mentas taigi persergsti visuo- 
menę prieš tokių kružikėlių 
vartojimą ir reikalauja, idant 
jie butų visai panaikinti arba 
tankiau prižiūrimi, apvalomi. 

Andai keliaudamas į vaka- 
rus mųsų mieste ant trumpo 
laiko sustojo Jungt. Valstybių 
vice-prezidentas James Sher- 
man. Mieste išbuvo tik dvi 
valandas ir tą visą laiką pra- 
leido pasikalbėjimams su re- 

publikonais. J. S. Sherman 

apie dabartines politikoje 
maišatis nieko niekam nesakė, 
nors reporteriai užsispyrę jam 
uždavinėjo įvairių įvairiausius 
klausimus. Vice-prezidentas 
pakeliui miesteliuose sušilai 

kydavo ir pasakydavo prakal- 
bas savo šalininkams. 

Kongreso vedėjas (speaker) 
Cannon taippat andai aplankė 
Chicago, tečiau su Shermanu 

pasimatyti nespėjo, nes tasai 

jau buvo išvažiavęs. Taigi 
Cannon tuojau miestą apleido. 
Užsineša karšta rudenio poli- 
tiškoji kampanija, jei politi- 
kieriai taip tankiai švaistosi. 

Distrikto advokato biure 

flpm^Aartauiirug svarbių pa- 
sikalbėjimų kas lytisi emi- 

grantų reikalų. Tuose pasi 
kalbėjimuose dalyvavę Euro 
pos nekuriu viešpatysčių at- 
stovai ir Chicagos emigrantų 
biuro valdininkai. 

Yra žinoma, kad daugumas 
emigrantų, nors Europoje yra 
vedę, tečiau Amerikon pakliu- 
vę ąntrusyk; apsiveda. 

Kaip tam vi&kam užbėgus I 
Kaip privertus tuos bigamis- 
tus aprūpinti savo šeimynas, 
likusias Europoj ? Tai buvę 
svarbiausieji klausimai ir apie 
tuos klausimus tartasi. 

Regis, to pasikalbėjimo vai- 
siumi bus nauji įstatymai, Tie 
įstatymai bus svarbas ir lietu- 
viams, 

Policijos viršininkas Ste- 
ward andai kelias dešimt po- 
licijantų perkėlęs iš vienų vie- 

tų į kitas, o tas padaryta tar- 

nystos pagerinimui. Viršinin- 
kas be to užsakęs dar tolimes- 
nes permainas, kadangi poli 
cijantai, tarnaudami vienoj ir 

toj pačioj vietoj, perdaug sa- 

vo tarnystoje apsileidžią. Be 

abejonės jis turi tiesą. 

Neištikimu žmogum andai 

pasirodė 35 metų nekoksai 
Bert Tanner, kurį policija pa- 
ėmus savo globon. Visokiuo- 
se miestuose jisai apsivedė su 

8 moterimis ir visas paliko 
tuščiomis, paimdamas iš jų pi- 
nigus ir brangenybes. Nese 
nai B. Tanner ėmęs šliubą su 

paskutine savo pačia m. Chi- 

cago, nekokia Gracija. Vyras 
jos tuo tarpu jau buvo turėjęs 
7 šiaudines našles, kurios jo 
visur ieškojo ir tik laukė jo 
suradimo. Jos gyvena mies- 

tuose Louisville, Denver, O- 

maha ir kitur. Dabar vargšas 
Tanner privalės metavoti už 

daugpatystę. 

Nikeliniame teatrėlyj ties 

JUląted ir Madison gat. gra- 

žiai dainuoja patogi mergaitė 
Virginija Vincent. Jos skar- 
dus balselis ir burniukė pati- 
ko nekokiam Arthur E. Mel- 

chior, f ii mos Melchior Bros. 
Barber Supply Co. bendrui. 
Vieoą vakarą gražiai Virgini- 
jai išėjus iš teatrėlio, Melčhi 
or prie jos prišoko ir pabučia- 
vo. Virginija, nepažindama 
gėdos, liepė jį tuojau areštuo 

ti, o ant rytojaus teisėjas Max- 
well ant Melchior’o uždėjo 
$10.00 pabaudos ir teismo lė 
šas. Mat, jei nori bučiuoti, , 

pirmiau privalai gauti leidi- 

mą, kitaip nerasi sau išsiteisi- 1 

nimo. 

Išganymo Armija neturi < 

simpatijos p is šiaur vakarinės * 

miesto dalies pirklių draugo- 1 

vę. Išganymo Armija nuola- 
tos atlikinėdavo savo religiš- 
kas apeigas ir agitacijas ant , 

kertės California ir Western < 

avės. Pirkliai nusiskundę po- 
licijai, kad Armija ten ken- 
kianti viešam žmonių judėji 
mui. Taigi policija andai su- 

sirinkusiems Armijos sąna- 
riams prisakė pasitraukti iš 
minėtos vietos į kur kitur. 
Tečiau susirinkimo kapitanas 
policijos reikalavimo jokiuo 
budu nenorėjo išpildyti; poli- 
cija jį areštavo ir turėjo užsi- 
mokėti pabaudą. 

Pereitą nedėldienį ant 33 

čio8 gat., netoli šv. Jurgio ba 

žnyčios, apie 11 vai. vakare, 
ne vieną privertė atsidaryti 
langą pasiklausytų “puikaus” 
dainavimo. Prisižiūrėjus ar- < 

čiau, buvo žymu, jog tai lie- 
tuviai grįžtantieji nuo piknin- 1 

ko. Puikiai išrodė tasai bure- 
lis mųsų jaunųjų, kadangi nei 
vieno nebuvo matyti su “sau- 

sa” makaule. Turbut ne vie-, 
nas ir iš skaitytojų yra girdė ^ 

jęs tas dainas, kadangi pana- 
šias dainas tik pelėdos bei 
naktiniai paukščiai mėgsta ! 

dainuoti. Negražu lietuviams 
svetimtaučius juokinti! 

Tą patį vakarą nekoksai 
Mikas Žukauskas, gyvenantis 
prie So. Morgan gat., nu- 

griuvo nuo antrųjų lubų. Mat, 
nabagas sugrįžo nuo pikninko 
ir buvo nuvargęs. Pašaukta 
jam daktaras, kuris rado nu- 

laužtus 3 šonkaulius ir jis nu- 

|ftbenta ligonbutiu, 

ŽMONES IŠSIGANDO. 
Daugelyje vietų Jungtinėse 

Valstybėse žmonės yra labai 

įgąsdinti nepaprastai dideliu 
skaičium mirčių, iš priežasties 
žarninių ligų. Mes norike pa- 

tarti, kad būtinai reikia ture 

ti po ranka atsakantis vaistas 
ir vartoti jis, kaip tik bus pa- 
stebėtas nors mažiausias vidu- 

rių nesveikumas. Toks vaistas 

yra Trinerio American Elixir 
iš kartaus vyno. Privalote jį 
vartoti visose vidurių ir žarnų 
ligose. Jis greitai išvalo krau- 

ją, ir draug sustiprina visą vi 
rinimo sistemą, įveda ją į na- ■ 

turalinį veiklumą ir kunui 
( 

duoda malonų pajautimą. Ne 

prisidabojimu galite užleisti 

ligą ir ji tąsyk užviešpataus 
jųsų sistemoj, Kiekvieną vi- 

durių sugedimą laikykite p^r 
svarbią ligą ir visuomet var- 

tokite Trinerio American Eli 
xir iš kartaus vyno. Jis jums 
pagelbės. Gausite vaistų san- 

krovose. Jos. Triner, 1333 — 

1339 So. Ashland avė., Chica 

go, III. 

KO J1EŠKAI ČIA RASI! 
Didžiausias Specijalistas, delnu- 

gydymo nuo kojų Spaudukų (Komų), 
aš nugydau arba nuimu, nuo kojų spau- 
dukus, be jokio skausmo kentėjimo ir 
išgydau visokias kojų ligas, po gvaran- 
cije. Kas ateis in mano Offisų ir atsi- 
neš šitų apgarsinimų, vienų spaudukų 
nuimsiu dykai, o nuo abieių kojų kaš- 
tuos tik 75c visai pigei. Norėdamas 
pasirodyti visiem su savo darbu teisin- 
gu. Visiems ligei gydau spaudukus, vy- 
rams, moterims ir vaikams, galite atei- 
tie in mano offisų nuo 9 iš ryto. lig 6 
vakare. 

Dr. E. A. Jordan. Room 319 
N«w Era BIdg. 610 Blue Island 
Avė. Cor Harrlson & Halated St. 

“Severos Aliejus šv. Gothardo yra puikum linimentu” rašo p. Chas. Co- 
niff, hotelninkas iš Ashley, Pa.—‘‘Turėjau dideli skausmą kojose, bet ištry- 
nės tuomi aliejum pasveikau in keturias dienas”. 

Nuo skausmu, gėli- 
mu, nikstelejimo 
ir susimušimo. 

Nuo Neuralgijos, 
Sciatkos, spran- 

do ir strėnų. 

Vartok visados 

SEVEROS 

Mielu Szt. Goihamo 
Vienatinis tikras nuo senai išmėgintas li- 
nimentas. Išmėgink! Busi užganėdin- 
tas iš greito palengvinimo, kurį tau su- 

teiks. Laikyk jį prie savęs kad reikale 

nereiktų ieškoti. Kaina 50 Centų. 

Nuo tynimo ir suki- 
mo traukimo 

ir reumatizmo. 

Nuo sukietėjimo 
muskulu, skausmo 
ranku ir krutinės. 

Severos Gyduoles parduodamos aptiekose; Jokios kitos nėra taip geros, kaip "Severos”, nei 

delei czystumo, nei naudingumo. Apsižiūrėk, kad gauni tikras. 

Pergreita Senatve 
yra priežastim kada visi viduriniai organai 
apsilpnėję ir neišpildo savo uždavinių. 

Severas Gyvybes Balsamas 
taip apdirba vidurius, kad jie gali priimti į 
kūną visokio maisto syvus ir pagelbsti 
gromuliuoti, o tokiu budu suteikia naują 
gyvybę. Puiki gyduole nuo galvos skaus- 
mo, užkietėjimo ir dispepsijos. Kaina 75c 

“Taisausi” 
Pripažįsta kiekvienas ligonis nuo plaučių 
(apart džiovos), jaigu vartoja 

Severas Balsamas Plaučiu 
Turi gerą reputaciją nuo vartojančių jį 
per trisdešimt metų. Yra tai geriausia gy- 
duolė nuo kosulio. Kaina 25c ir 50c. 

Paklausk Daktariškos Rodos. Suteiksime dovanai. 

W. F. Severą Co. cmUlm 

'y^hite 
Eagle 

~Rrewing 

Oompany 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIŲNISTAIS 

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 page'inanciais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu 

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW.” 
YJ3ADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 

Bu pagarba 
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLIJfSKI, Vice prez. S. BELINSKI, Kasierius. 

DIREKTORIAI: 
J. F. BALCER, B. L. MACIEJEWSKI, P. NIEDZWIECKI,, 

H. NOWAK, J. CICHOCKI, FR. GORZYNSK1, J. KOLBISZ. 

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 $l.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 $1.00 6 bonkos $5.oo 
Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap- 

tiekorius neturi tai raszyk pas 

SOBOLO TOKIt MEUE CO. 
2035 Su. Saisto! lt., Chicago, III. 

Taigų norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui. 

D J4-4-parsiduoda viguose saliunuose KODOlO DILlCrS klauskite jo. 

KAZIMIERAS EADZEYICZE 
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 

rielkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir lsz ffiu« 
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuncziu pinigus 
į visas dalis svieto pigiausiai ir saugiai. 

121 E. Centre Si. Shenandoah, Fa. 

Telephone Vord« 3164 

Phone Canal1198 Uždėta 1886 m. 

Juozas G. Dailydis. 
Lietuvis Pardavėjas 

Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Žieminei 
Vyriški Drabužiai konogeriausi, ir konopuikiausios mados 

yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vyriškų Drabužių ant 

WEST SIDES. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

Siutus siuvant 
ant 

Orderio, 

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

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETU VISZKAS GR A BŪRIUS 

Persamdo kerecziua ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. Chicago, III. 

Ko tu šauki 
broli? 

ha-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
taibogupas 

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

R. S. Ivaszkevicze 
Pirmutinis lietu viszkas iszdirbejag 

visokiu mineraliszku 
gErymų, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES. 

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Yards 709 

ims uszcnmu 

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. 

Ii Ii 

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 j 

Solo Rye 

Riebus 
Skanus 
SzTelnns 
Labai 

yra tin- 
kanti a- 

rielk. dėl 
šeimynų. 

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE 

STRAUS BROS. CO- 
Inllirfegjal Ckletg* 

T. Padlackli, lietuTis agentas 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

Fotografistas. 


