
GeriauSias 
a 

Rankvedis Mmokinimni 

ANQLISKOSKALBOS* 
Joe vardas yra.*, 

^Vienatinis savo ruSies LieluviSkai-AngliSkos Kalbos Rankvedis” 
Kama drutuose audekio apdaruose tiktal $1.25 

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angli&ka 
kalba £itame kraste. Zmogus atvyk^s j §it^ 6alj pri- 
valo lavintis angliskoje kalboje delei pagerinimo savo 

buvio. Taigi mes rekomenduojame naujai i&leistq kny- 
ga: & Rankvedis. “Vienatinis savo rusies Lietuviskai 
'Angliskos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinig, 
Amerikos Valstybig, pilieciu”. » Yra tai praktiSkiau- 
sias Rankvedis lietuvigkoje kalboje delei iSsimokinimo 
gerai skaityti ir istarti angliskus zodzius.' Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuvigki zodziai, paskui angliSkas tekstas, o tredioje 
sileje teisingas iStarimas. Prie galo telpa pamokinir 
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 
[Valstybiij pilieciais. Labai naudinga knyga. 

Siijsdami pinigus savo laiSka adresuokite §iteip|) j 
JONAS M. TANANEVICZE V 

3244 So Morgan St. Chicago, UL 

Just^JNamuose 
visados turetij rastis zopostos geres- 
nes degtines, kaip del priemimo savo 

pazystamq arba draugij ir del apsi- 
saugojimo nuo ligq kiekvienas gydy- 
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, svelnus. Labai tin- 
kanti arielka seimynom. Pasimkit 
butelj namo sendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas: 

National Wine & liquor Co. 
2927-29 Archer Aye. Chicago, III. 

TIKBAS PRANCUZISKAS KABTUS VYNAS $1.00. 
Nuo visokiy pilvo skaudejimy, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, inksty ir kepeny skausmy, skau^mo nugaros ir sony, skvsto kraujo, rie- 
mens, geltliges, yra tai vienatinis sudrutinimas serganc&y ir siipny. Su- 
grazma jiems bveikaty ir sudrutina. Praneuziskasis Kariusis Vynas yra nepraaukStinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias •utvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo- 

i cl aptiekoje, 
^ KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL. | 

KRY2IUS ELEKTRISKAS VOLTA. 1 
Likosi israstas Austrijoje prieS pory 

mety ir pasirode pasckmingu, todel 
greitai issiplatino Vokietijoje, Pranci- 
joje, Skandinavijoje ir kitasa Salise 
Europos.. 

Kryzius ElektriSkas Valta, labai 
gelbsti pries reumatizmy kaip raume- 
ny, taip ir synariy, pries neuralgijy ir 
diegliam visam kune; prieS nusilpneji- 
my nervy, neuralgijos, bemieges, nu- 
silpimui minties, histerijos,’ paralyziaus, 
apopleksijos, sokio svento Vito, muSi- 
mo Sirdies, galvos skaudejimo ir suiri- 
mo nerviskos sistemos. 

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
kartais tuojaus pirmose valando3e var- 
tojimo, o kartais ima ir pory dieny. 

Kryzius tas turi buti ncsiojamas die- 
nq lr nakt} ant gryno kuno apverstas 

melyna puse prie k'mo ant Silkinio raikScio ant kaklo, nuleisto iki pilvo. 
Atsiqskit vienq dolerj per money order} arba registruotar* laiske, 

omes pasiysime jums Kryzirj Elektriskq Volta, arba sesis uz $5.00. 
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO., 

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS. 

j GERA PROGA! 

Ipigiai 
parduodu LOTUS palei lietuvhj baznyci^ 

Kingston, Pa- 

Nuo $400 ir aukszcziau. 
Taipgi lotai ir ant Hilldale Park 

$150 ir aunSciail; Kreipkites: 

[ IS Lehigh SI., Wilkes-Barre, ?». 

GrEORGrE HAZARD 
PLUMBERIS 

Suveda gaz%, auras lr tt. Visus uzkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darb$ gvarantuoja. 

3352 Emerald Avenue Chicago, Ill- 
Telephone Yards 4527. 

TtliphoB* Yards 1454 

WM. E. FURLONG 
FIRE INSURANCE 

3502 So. Halstofl Street, Chicago, Hi. 

-- PRENUMERATA KASTUCJA:- 

AMERIKOJ f me,ams f2-™ tpusei matij $1.25 
EUROPOJ r 

Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
_ 

l joj ir Skotijoj 15 §. Prusuose 15 m. 

Rasyk tuojaus, o gausi vienr. numerj dykai. 

W. D. Boczkauskas & Co. 
520-522 W. South All., - Mahanoy City, Pa. 

MB 

Kaledu dovana, kuri turi vertf per vis# met? 
Aprupinkit savo nam^ su 

Elektros Sviesa 
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei- 

kia sviesy tukstanciams namy ir tukstanciy arkliy 
pajiegos fabrikams perdem visy pietvakariny dalj 
Chicagos. 

Jus galit tureti jusy namy, arba sapy pritaisy- 
ty-su sviesa arba pajiega arba abiem, pagal jusy 
paciy supratimy uz mazy mokesti pridety prie mi- 
terio bilos. 

Pasiysti Postalcardy, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas: 

General Contract Agent 
i General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd. 
tj, f Randolph 3341 Phones: | Autom 64612 

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriky del 
sviesos ir pajiegos. 

Lietuviskoje aptiekoje 
:;ii£ ;><* 

Krzy wlnskio 
Kambarys Optiszkas 

PATENTED 

Atmmkite. 
Skaudejimas galvos, nerviskumas, skaudejimas 

akiy ir tt., tai yra pasekme visokiy kenksmingy aki- 
niy, kurie gaiety buti, daugume atstiikimy pataisyti, 
per gery pritaikymy akiniy. Peregzaminavimas 
akiy jumi nieko nekastuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmy galvos, 
kada nematot gerai, kada regejimas silpsta, neatide- 
liokit, bet jieskokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musy diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 mety. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom. 'a b 

t- •' H? 

Optiskas kambarys Examinavimui-randasi ap- 
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: puses 8 iki 
9 val. vakarais arba dienomis. _ 

Priimame visokius taisymus akiniy* Turime vi- 
sokiy gydanciy zoliy nuo visokiy ligy Ir visky kas 
reikalinga aptiekorysteje, visokias rodag suteikiam 
dykai. Taippat isdirbam visokius y^aSsJ^s, familiji- 
nius nuo visokiy ligy. Kainos musy* yra kuoze- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu- 

sy tavoras yra visados sviezias it. gvyrantuotas. 
Atsiduodamas jusy atminciai gatbibgi tautieciai 

ir tautietes pasilieku su pagarba, 

3149 8.Morgan st.,Chicago, 111. 

.......... ....... -. .. __ ........ ...... ... ... .... 

Kesenai “Kataliko” isleistuveje isleista nauja knyga, kokios lieturfy kal- 
boje ligsiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias j sveikaty. 

Sis pirmasis lietuviy kalboje sveikatos zinynas parasytas pagal Europos ir 
Amerikos garsiy daktary ir profesoriy veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. I 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. } 
Tai vis garsiausi zmoniy sveikatos tyrinetojai ir zmonijos geradariai. ] 

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais simtais aiskiy 
paveiksly apie zmogaus kuno sudejimy ir kitokiy. 

Stai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieiuama kalba aprasyta: 
Kunas — kam mums reikia apie jj zinoti. 

1. Valgis ir kas is jo pasidaro. 
2. Valgymo budai ir virimas. 
3. Virskinimas. 
4. Valgio rugimas arba fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. 
7. Alsavimas (kvepavimas). 
8. Kubo pielciai ir judejimas. 
9. Inkstai bei oda ir jy priedermes. 

10. Dirksniai. 
11. Pajautimai. 
12. Sveikata ir liga. 
13. Parazitai. 
14. Privatine ir viesa sveikata. 
15. Kaip ispletojus kunas. 
16. Balsas. 
17. Kudikiij ir vaikvi priziurejimas. 
18. Dziova. 
19. Kaip sveikatai uzkenkia vabalai. 

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokanciam lietuviskai skaityti priei- 
namas mokslas uz labai prieinamg kaing. SVEIKATA nematytas lietuviij kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 

SVEIKATOS apdarai druti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiski. 

Visos lietuviij laikraseiij redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

Stai kas tarp kitko apie SVEIKAT4 rasoma: 

Sitoji knyga privalo rasties kiek- 
vieno mokaniio skaityti lietuvio 
namuose. Kas Sit? knyg^ skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio ligy ir suzinos daugelj daikty 
apie savo kun$ ir kaip jj uzlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yTa viena iS svarbiau- 
b'l, pasirodiiusiij paatarais metais. 
Sioje knygoje trumpai ir supras- 1 

tinai Butrauktos Binios, butinai 
reikalingos kiekvienam imogui, ku- 
ris nori buti sveikas. Juo reika- 
lingesnS yra Bi knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). 

“Si knyga pasirode mus\j lite- 
raturoje kaip tik j laik$: neturi- 

me jokiij rasty, kur but? taip pla- 
6iai, praktiakai ir pamatiniai i§- 
destomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime zinios ii ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai ii 
hygienos. Knyga papuoita dau- 
geliu paveikslij; isleidimas gali- 
ma drqsiai pavadinti dailiu ir ii 
visij atzvilgii? pagirtinu. Patar- 
tume visiems tureti namuose Sj 
reikaling^ rankvedj j brangiau- 
sjjj imogui turti} — sveikatq.” 
(‘ Te vyne ”). 

“Knyga daro labai gerij jspu- 
dj. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
sytas populeriikai. Iliustracijos 
yra labai grazios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA uzpil- 
do svarbig spragq. muni) literatu- 
roj, suteikia piln$ populeriSkai- 
moksliSktj rankvedj hygienog, kuris 
bug naudingag ir mokiniams ir pla- 
iiai visuomenei. ” (Btrauka iS 
d-ro F. Matulaiiio laisko). ! 

"Be pagirimo ir pataikavimo sa- 

kant, SVEIKAT^ skaiiiau su tokia 
atyda ir zingeidumu bei pasigere- 
jimu, kaip labai ret$ knyga.”i 
(S. Bieiis). 

"Eiekvienas ii sitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gienij ir pats save egzaminuoti.” 
("Vien. Lietuvninkij ”). 

Panasiy dailiy ir teisingy liudijimy turime desetkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybe. 

AR JUS PA2JSTATE SAYO EUNO SUDfiJIM^. 
AR NORITE BUT SYEIEAS IR STIPRUS? 
AR NORITE NUSIERATYTI APGAVIEUS, EURIE SIULO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS? 
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIEATA, o sioj kny- 

goj atrasi sau visg, laim§. Nes kuomet zmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Kas nori save pazinti, privalo skaityti BVETEATA. 
Kas nori buti laimingu, tegu skaito SVEIEAT^.. 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVETEATA, 
Kas nori, kad jo vaikai butij sveiki, tegu skaito SVEIEAT^. 
Kas nori ilgai buti jaunas, tegu skaito SVETEATA, 
“Eataliko” isleistuve isleido SVEIEATA lietuviij broliij naudai, jij buvio 

pagerinimui, k% liudija zymesniij asmemj ir laikrasciij prielankijs atsinesimai. 
0 TOJI AUESO ENYGA SVEIEATA LfiSUOJA TIE 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. 
Galite pirkties “Eataliko” redakcijoje. 
Siijzdaini laiskus ir pinigus padekite tokj antras§: 

JONAS M. TAN ANEVICZE 
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

J Telephone Canal 2118 & 

1 DR. A. LEONARDAS JUSKA $ 
S _ _. Lietuvili'Gydytojas ir Chirurgas. & S 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois, j S 

T 
PRIEMIMO VALANDOS: * 

$ Nuo 9 ry to iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir J4 
vakare nuo 7 iki 9. ^ 

THE FALCON CIGAR FACT. 
Po vardu 6 AKA LAS Cigarij Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— iSdirba areri*n»i"3 — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, HI. 

4613 S. Ashland Av.t 
Te». Yard* 173d. 
SUSIEINKIMAS. 

************************** 
a Telefonas Yards 153a # 

DR. J. KULIS | # Lietuviu Gydytojas ir Cbirurgas. # 
I 3256 So. Halsted St., Chicago, Illinois. J 
# PRIEMIMO VALANDOS: J 
'j( Nuo 9 ryto iki u; 6 iki 9 vakare. 2 
# Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; uuo6 iki 8vak. J 

------ > ■ *»*>*■» fc i. >^l-vk3^^aaaaM 

Telephone Yards 3547 

O. J. KILL 
kontraktierius 

Pervezimo ir pakelimo namij. 
Visus uzkalbinimus atlleka kuoveikiausiai. j 

939-33rd Pi. Chicago, 111. 

Xelefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
IS SENO KBAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniskas ligas vyri} ir mo- 
tori), kad ir uzsisenejusias. Jei kiti jus neisgyde nueikit pas j'., 0 jis 
jumis apiiures ir pasisteags pagelbet. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistus ii savo aptiekos. 
Pirma roda dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

deliomis nuo 10 iki 12 ryto. 


