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VIETINES ŽINIOS. 
Sveikatos departamentas at- 

kreipia atidžią į vieną svarbų 
higienos dalyką kasdieninia- 
me žmogaus gyvenime, kuris, 
deja, tankiausiai visuomene 
užmirštamas. 

Tuo dalyku yra tankus ran- 

kų plovimas. 
Rankas mazgoti reikia tan- 

kiai ir gerai todėl, kad tie 
žmogaus kūno sąnariai prie 
savo nuolatinio judėjimo yra 
pastatomi nesvarumo pavojun 
ir su rankų pagalba labai 
greitai galima užsikrėsti įvai- 
riomis limpančiomis ligomis. 

Taip tvirtina visi daktarai 
ir taip sako mokslas ir žmo- 

gaus protas. 
Tatai pridera rankas užlai- 

kyti svariai, o tuo budu gali- 
ma išsisaugoti užkrečiamų li- 
gų. Prieš kiekvieną valgį rei- 
kalas rankas su muilu nusi- 
plauti, o ypač dirbant kur 

dirbtuvėse, kuriose tankiau- 
siai užsikrečiama džiova ir ki- 
tomis ligomis. 

$648.636.354, o mieste Chica- 

go ant $602.998.914. Kadan- 

gi tos skaitlinės perstato tik- 
tai trečią dalį tikrosios vertės, 
tatai tikrose skaitlinėse pav. 
Cook persistato $1.945.909.- 
062, o Chicago —$1.808.996.- 
742. 

Cbicagos lenkiški laikraš- 
čiai su dideliausiu džiaugsmu 
praneša, kad andai lenkai vie- 
noj smuklėj apmušę lietuvį, 
nekokį Joną Lavčuną, ir patįs 
pabėgę, o Lavčunas dabar pa 
vieto ligonbutyj besigydąs. 
Tas atsitikę ant kertės 54-tos 
ir So. Ashland avė. 

Lenkų laikraščiai juokiasi, 
kad sumuštasai “buvęs didis 
lietuviškas patrijotas” ir už tą 
patrijotiškumą gavęs pliekti. 

Kaž kaip jie pasidžiaugtų, 
kad polomanas šovinistas gau- 
tų per pakaušį? Jie mano 

Chicagą padaryti antruoju 
Varšavu. Vargiai tos tuščios 

svajonės prigis. 

Miesto advokato John R. 
v Oavetly raportas už rugpiučio 

mėnesį parodo didelį skaitlių 
nelaimingų atsitikimų nuo 

tramvajų. 
7 asmenįs užmušta nuo su- 

sidaužymo, o 326 lengviau ir 
sunkiau sužeista. Perdaug 
vieną mėnesį. 

Mieste unijon suėjo akuše- 
rės, kurios pirmiau buvę la- 
bai išnaudojamos valstybinio 
sveikatos departamento advo- 
kato padėjėjo Hoffmano, ku- 
ris dabar patraukiamas teis- 
man. Mieste gyvuoja į 2.000 

moterų akušerių, ir norima 
dabar asas visas pritraukti 
unijon, o tuokart butų pasek- 
mingesnis joms apsigynimas 
prieš išnaudotojus. 

SZIPKORTESH 
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I Jubilėjinis paveikslas 
i KOVA TIES 

ZALGIRIAIS 

“Labor Dienoj” mieste uni- 

jos neparengė jokių parodų. 
Darbininkų unijų vadovai dar 
seniau nutarę, kad šiandie 
darbininkams didelės parodos 
mieste jau nebreikalingos ir 
kad jos jau išėjusios iš mados. 
Girdi, parodos busią vėl rei- 

kalingos, kuomet užgimsią 
darbininkų su darbdaviais ne- 

susipratimai. Šiandie-gi to- 

kių nesusipratimų nesą. 
čia kas tai negerai atrodo 

panašiai elgianties. 

Mieste andai viešėjo Caviti 

(nuo Filipinų salų) guberna- 
torius, ispanas Leonardo Oso- 
ria y Reyes. Gubernatorius 
keliauja per svietą dėl apsipa- 
žinimo su jurų uostais, kad 

paskui jam butų galima išto- 
bulinus Manilos uostą. Gu- 
bernatorius pasakoja, kad fili- 

piniečiai esą užganėdinti Ame- 
rikos valdžia, bet butų jiems 
dang geriau, jei jie gautų sau 

savy valdą. 

i 
Didumo 14x24 coliai. 

Šitas paveikslas — tai re- 

tenybė, tai- jubilėjinis 500 
metę sukaktuvię išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkę su 

kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkę 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 metę sukaktuvių jubi- 
lėjus. 
Parsiduoda labai pląiai. Perkant “Ka- 

Į 

taHko” r«dakcl|o|«, ant vietos, pa- 
veikslas iežuoĮa tik 25c. Su prlslun- 

1 tlmu In kitus miestus, 30c. rtpan- 
i tams, imant daug, nulaldžlama 60 

nuošimtis. 

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

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

Mokesčių valdininkai andai 

jau pabaigę savo darbus. Jų 
parengtas mokesčių raportas 
parodo, kad pav. Cook žemės 

nuosavybė apkainuota ant 

Telephone Yards 709 

mus u?ms 

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. 

3315 S, Morgan Si., Chicago, III, 

KoHEE5KATO!n*ASl! 
Didžiausias Specijalistas, dėl nu- 

gydymo nuo kojų Spaudukų (Komų), 
aš nugydau arba nuimu, nuo kojų spau- 
dukus, be jokio skausmo kentejimo 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 
New Era Bldg. 610 Biue lsland 
Avė. Cor Harrison & Halsted St. 

>VAAAA^\WWWVWWWWW» 
‘‘Severos Aliejus šv. Gothardo yra puiku m linimentu" rašo p. Chas. Co- 
niff, hotelninkas iš Ashley, Pa.—"Turėjau dideli skausmą kojose, bet ištry- 
nės tuomi aliejum pasveikau in keturias dienas". 

NEPASIDAVIMO SPĖKA. 
Mes visi turime žinomą spė- 

ką nepasiduoti ligai; be šitos 

nepasidavimo spėkos mes tap- 
tume limpamųjų ligų auka. 
Milijonai mažutėlių perų nuo- 

lat kovoja žmogaus kūne. 
Kol nepasidavimo spėkos yra 
normališkos, kuuas yra svei- 

kas, bet, joms sumenkėjus, li- 

ga — nesveikatos mikrobai— 
ima viršų. Pirmiausias nepa- 
sidavimo spėkos sumenkėjimo 
parodymas yra stoka apetito 
drauge su kūno nusilpnėjimu. 
Imkite tada Trinerio Ameri- 
ean Elixir’ą iš kartaus vyno, 
kuris greitai sukels jųjų ape- 
titą, priduos spėkos, prašalins 
nereikalingus dalykus iš vidu- 

rių ir pagamins naują kraują. 
Šį vaistą taipogi turi vartoti 

mažakraujės ponios ir neįga- 
linti žmonės. Vidurių ir žarnų 
ligoms gydyti nėra geresnio 
vaisto. Vaistų krautuvėse. 
Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III. 

Nuo skausmu, gėli- 
mu, nikstelejimo 
ir susimušimo. 

Nuo Neuralgijos, 
Sciatkos, spran- 

do ir strėnų. 

Vartok visados 

SEVEROS 

mielu szv. Gotnamo 
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“ 
delei czystumo, nei naudingumo. Apsižiūrėk, kad gauni tikras. 

nei 

Pergreita Senatve 

Ar nori szipKortes isz krajaus ar j 
S rajų, tai tuoj aus raszyk ant vardo 
„Kataliko” Iszleistojo su nžklansimu 

yra priežastim kada visi viduriniai organai 
apsilpnėję ir neišpildo savo uždavinię. 

Severos Gyvybes Balsamas 
prekių, kurias tuojaus prisiusime. 

J. M. Tananevicze 
taip apdirba vidurius, kad jie gali priimti j 
kūną visokio maisto syvus ir pagelbsti 
gromuliuoti, o tokiu budu suteikia naują 
gyvybę. Puiki gyduolė nuo galvos skaus- 
mo, užkietėjimo ir dispepsijos. Kaina 75c 

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

Severos Balsamas Plaučiu 
Turi gerą reputaciją nuo vartojančię jį 
per trisdešimt metę. Yra tai geriausia gy- 
duolė nuo kosulio. Kaina 25c ir 50c. 

Paklausk Daktariškos Rodos. Suteiksime dovanai. 

F. Severą Co. CEDAB RAPIDS 
I0WA 

White 
Eagle 

Į}rewing 
Company 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1715 SO. 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 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.” 

J. F. BALCER, 

VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 
Su pagarba 

L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLINSKI, Vice prez. S. B GLINSKĮ, Kasierius. 

DIREKTORIAI: 

B. L. MACIEJEWSKI, P. NIEDZWIECKI, 
H. NOVAS, J. CICHOCKI, FR. G0PZTNSK1, J. KOLBUSZ. 

Kun. Juoz. Karpinskas 
paratijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą 

Z O Z O N 

_J *S0 

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. 

Kaiaa $l.oo 6 bonkos $5.oo. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

3149 SO. MORGAN STREET 

Kobolo 
ITONICI 

m -*> 

no £ % (■lp, 

V 

MERKINE G0. 
CMICACO.UtS. 

Geriausias vaistas 

NUO SKILVIO. 
Gydo Konstypacia, Indigacia, Dispep- 
Biją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szirdiea 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 

EOBOU T0K1C MEDE CO. 
2035 Si, Ealitii St„ Chicago, III, 

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

Kobolo Bitters parsi<luo<iavi8uo8e8a*iunuose 
KLAUSKITE JO. 

KAZIMIERAS RADZEVICZE 
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 

rielkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu- 
ropos visokių vynų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortefl ant visų linijų ir siuneziu pinigus 
i visas dalis svieto pigiausiai ir saugiai. 

121 E- Centre St, Shenandoah, Pa. 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

Fotografistas. 
Telephone Yerds 3164 

Phone Canal 1198 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 vyriškę Drabužię ant 
WEST SIDES. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

Siutus siuvam 
ant 

Orderio. 

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

DR. A. L. GRAICZUNAS 
Pasekmingai gydau ̂ visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkiu 
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikia sąžiningus patari- 
mus per laiškus. 

3312 So. Halsted St., 
Telefonas Tards 3162. 

Chicago, III. 

Telephone Yards 3547 

C. J. K ILL 
kontraktierius 

Pervežimo ir pakėlimo namų. 
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai. 

939-33rd PI. Chicago, III. 
t 

DIVISION IRON VVORKS 
AND MACHINE SHOP 

W. GRACZYKOWSKI 
SAVININKAS 

Dirbtuve 
Geleliniu inrankiu ir invairiu daik- 

tu prie budavojlmo visokiu namu. 

Visokius geležinius įrankius budavoto- 
jams padirbam isz pliano. Specialiszkos 
kainos kontraktieriams. Atliekame viso- 
kius mecbaniszkus darbus ir taisome. 

Priimame užsisakymus nuo $12.oo. 
Aptvėrimai sztankietoraia nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nno $5. Specijaliszkos kopeczios 
apsisaugojimui, geležines nuo $12. 
Grotos ant langų, kryžiai ir tt. 

DIRBTUVE 

1317-19 W. Division St. 
Tai. Haymarkat 255 Chioago 


