
Apsaugoiam nuo Ugnies_ 
PraneSame visiems Jietuviams ant Bridgeporto ir apielinkej kad mus^j ofise randasi geriausios ir didiiausios kompanijos del 

apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- 
kandus. Jusij namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite u2 juos savo pinigus. | 

J. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago, III. 

u — --- — 
_ 

LIETOVIS KillADCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip lai: Overkotus ir visokios ma- 

dcs Siutus. Meldziu szelpt tautietj, o 

busite uzganedinti. Turiu daugelj vi- 

eokiq ceikii|; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 

bnoju. Meldziu kreiptis pc antraszu: 

J. Kuczinskas, 
238 Slocum St. Kingston, Pa. 

TIKRAS PRANCUZISKAS KARTUS VYNAS $1.00. 
Nuo viaokiy pilvo skaudojimy, kaipo tai: prietvariaus, skilvio siogos, 
inksty ir kepeny sliausmy, skau-mo nugaros ir sony, skvsto kruujo, rie- 
mens, geltliges, yrr, tai vieuatinis sudrutinimas serganmy ir silpny. Su- 
grazina jiems sveikaty ir sudrutina. Prancuziskasis Kartusis Vynas vra 
nepraaukstinamas vynas del apetito ir dauginiino kraujo, yra geriaiisias 
eutvirtintojas visos systomos. Kiekviena bouka gvarantuota. Parsiduo- 
ui aptiekoje, 

3. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

———« 

Jusij Namuose 
visados turetu rastis zopostos geres- 
nes degtines, kaip del priemimo savo 

pazystamij arba draugij, ir del apsi- 
sangojimo nuo ligrj kiekvienas gydy- 
tojas veiija ±landmesome bourbon. 

Riebus, skanus, svelnus. Labai tin- 
kanti arielka seimynom. Pasimkit 
butelj namo sendie. Gaunainas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas: 

National Wine & liqnor Co. 
2927-29 Archer Ave. Chicago, 111. 

■ K.KYZIUS ELEKTitlSKAS VOLTA. | 
Lnkosi israstas Austri.iojo pries pory 

mety ir pasirode pas. kmingu, todel 
greitai iSsijdatino Vokietijoje, Pranci- 
joje, Skandiuavijoje ir kitoss saJise 
Europos.. 

Kryzius Elektriskas Volta, labai 
gelbsti pries reuinatizma kaip raume- 

ny, taip ir syuariy, pries neuralgijy ir 
diegliam visam kune; pric-5 nusilpaeji- 
my nervy, neuralgijos, bemieges, nu- 

silpimui minties, nisterijos, paraiyziaus, 
apopleksijos, soldo svento Vito, musi- 
mo sirdies, galvos skaudejimo ir suiri- 
mo nerviSkos sistemos. 

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
kartais tuojaus pirmose valandose var- 

tojimo, o kartais itna ir pory dieny. 
Kryzius tas turi buti n.siojamas die- 

na ir naktj ant gryno knno apverstas 
melyna puse prie k-mo ant Silkinic raikscio ant kaklo, nuljisto iki pilvo. 

Atsiyskit vien^ dolerj per money order; arba registruota'* laiskc, 
o mes pasi^sime jumn Krvzh; Elektrisk:; Volta, arba gesis uz $5.00. 

THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO., 
3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS. 

'“"'“PAIN-EXPELL£R1 
Jeigu tun skaudaneia nugara. kankmant re- 

umatizmui arba kitekiu skaudejimu, kuris 
tave vargina tai megink Dr. Ricliter‘io ,,Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengves ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudaneias violas, isvarys tuo 
skausmus lauk. Kad iaikytum nuolatos bon- 
ka namuose, nos kiekvienam laike ir nakU ne- 

galima gaut, o tas pagelbes tau ir ta- 
vo seimynai reikale. 

Gerai del bilo skausmo, kaiptai: re- 

umatizmo, nikstelejimo, neuralgijos, 
nudegimo, bei skaudanci vietij ant 
kuno. Gali gaut visose aptiekose 

/po 20c. ir ojc. JDabok kacl but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras. 

F. AD. RICHTER & CO., 
215 Pearl Str., NEW YORK, 

GEORGE HAZARD 
PLUMBER'S 

Suveda gazq, suras lr tt. Visus uzkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darb§ gvarantuoja. 

8252 Emerald Avenue Chicago, 111. 
Telephone Yards 4527. 

Atsakandiausias 
Lisluvis 

Fdografistas. 

DU-KART NEDELINIS LAIKRASTIS 
/,*•»*> rj~~ 

<ic l in 
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•' vj 

YRA TAI VIENATINIS LIETUVItl LAIKRASTIS 
AMERIKOJE, KURIS iSEINA DU KARTU 

ANT NEDELIOS of- 

Keina kas utarnlnkas ir petmiGia, 

|- PRENUMERATA KA$TljCJA:- 

AMERIKOJ j'm"ams f2i°,, (pusei matij $1.25 
EURQPOJ fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

13°j1T Skotijoj 15 §. Prusucse 15 m. 

Rasyk tuojaus, o gausi vien£\ numeri dykai. 

W. D. Boczkauskas & Co. 
| 520-522 W. South AIL, - iahanoy City, Pa. 

Kaledu dovana, kuri iuri vert$ per visi mefa 
Aprupinkit savo namq, su 

Elektros Sviesa 
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei- 

kia sviesq tukstanciams namq ir tukstanciq arkliq 
pajiegos fabrikams perdem visq pietvakaring dalj 
Cbicagos. 

Jus galit tureti jusq namq, arba sapq pritaisy- 
tq su sviesa arba pajiega arba abiem, pagal jusq 
paciu supratimq uz mazq mokestj pridetq prie mi- 
terio bilos. 

Pasiqsti Postalcard§, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas: 

General Contract Agent 
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd. 

ms Phones- 1 RandolPh 3341 
i-nones. ( Autom. 64612 

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikq del 
sviesos ir pajiegos. 

Lieiuviskoje aptiekoje 

Pi P 
Kambarys Optiszkas 

N I'M 

Atminkite. 
Skaudejimas galvos, nerviskumas, skaudejimas 

akiy ir tt., tai yra pasekme visokiy kenksmingy aki- 

niy, kurie gaiety buti, daugume atstiikimy pataisyti, 
per gery pritaikymy akiniy. Peregzam inavimas 

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. 

Optiskas kambarys Examinavimur randasi ap- 
tiekoje Krzywinskio, valandos of iso: Kuo puses 8 iki 
9 val. vakarais arba dienomis. 

Priimame visokius taisymus akinitf. Turime vi- 

sokiy gydaneiy zoliy nuo visokiy ligy1 ir visky kas 
reikalinga aptiekorysteje, visokias rodas’;'suteikiam 
dykai. Taippat isdirbam visokius vaistifs) familiji- 
nius nuo visokiy ligy. Kainos muslj yta kuoze- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkif, kad mu- 

sy tavoras yra visados sviezias ir gvaifantuotas. 
Atsiduodamas jusy atminciai garmngi tautieeiai 

ir tautietes pasilieku su pagarba, 

Joseph E. KrzywlnsRi 
3149 S.Morgan st.,Chicago, 111. 

!Nesenai “Kataliko” isleistuveje isleista nauja knyga, kokios lietuvi? kal- 
boje ligsiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias j sveikatq. 

Sis pirmasis lietuviij kalboje sveikatos zinynas parasytas pagal Europos ir 
Amerikos garsiy. daktary ir profesoriu veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
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 aiskiij 
paveikslij apie zmogaus kuno sudejima ir kitokivi. 

Stai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama 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 fennentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. 
7. Alsavimas (kvepavimas). 
8. Kuno pielciai ir judejimas. 
9. Inkstai bei oda ir jij priedermes. 

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

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

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

Vises lietuviij laikrasciij redakeijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

Stai kas tarp kitko apie SVEIKAT^ rasoma: 

1 Sitoji knyga.privalo rasties kiek- 
vieno mokaneio skaityti lietuvio 
namuose. Kas sitq knygq skaitys 
ir supras, tas apsisaugos duo dauge- 
lio ligt; ir suzinos dau^elj daiktt; 
apie savo kun^ ir kaip jj uzlaikyti 
sveikatoje. ” (“Draugas’’). 

Knyga yra viena is svarbiau- 
b'"i, pasirodziusit; pastarais metais. 
Sioje knygftja.. trumpai :ir supras- 
tinai sutrauktos zinioe, butinai 
reikalingos kiekvienam imogui, ku- 
ris nori buti sveikas. Juo reika- 
lingesne yra Si knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). 

“Si knyga pasirode must; lite- 
raturoje kaip tik j laik%: neturi- 

me jokiu rasty, kur buty taip pla- 
iiai, praktiskai ir pamatiniai iS- 
destomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime zinios is ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai is 
hygienos. Knyga papnosta dau- 
geliu paveiksly; isleidimas gali- 
ma drasiai pavadinti dailiu ir iB 
visy atzvilgiy pagirtinu. Patar- 
tume visiems tureti namuose §j 
reikalinga rank ved; j brahgiau- 
B}jj zmogui turty — sveikaty.” 
(‘ Tevyne ’). 

“Knyga daro labai gery jspu- 
dj. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
Bytas populeriskai. Iliustracijos 
yra labai grazios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA uipil- 
do Bvarbijj spraga musij literatu- 
roj, suteikia pilnEj populeriSkai- 
moksliBk^ rankvedj hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla- 
ciai visuomenei.” (IStrauka iS 
d-ro F. Matulaicio laisko). 

“Be pagirimo ir pataikavimo sa- 

kant, SVEIKATA skaiciau su tokia ! 
atyda ir zingeidumu bei pasigerd- 
jimu, kaip labai ret^ knyga. 
(S. Bieiis). 

“Kiekvienas i5 sitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
giene ir pats save egzaminuoti.” 
(“Vien. Lietuvninkij”). 

Panasiij dailiij ir teisingy. liudijimij turime desetkus. Ir vis sakoma tikra 

teisybe. | 

AR J1?S PASJSTATE SAVO KUNO SUDEJIMA- 
" 

AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS? 
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIULO JUMS 

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

goj atrasi sau vis% laim?. Nes kuomet zmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Eas nori save pazinti, privalo skaityti SVEIKATA. 
Kas nori buti laimingu, tegu skaito SVEIKATA* 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATA- 
Kas nori, kad jo vaikai butti sveiki, tegu skaito SVEIKATA. 
Kas nori ilgai buti jaunas, tegu skaito SVEIKATA- 
“Kataliko” isleistuve isleido SVEIKATA lietuviij broliij naudai, jij buvio 

pagerinimui, ka liudija zymesniij asmemj ir laikrasciij prielankys atsinesimai. 
■ 0 TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LESUQJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. 
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. 
Siijzdami laiskus ir pinigus padekite tokj antrasg,: 

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

^ Telephone Canal 2118 ^ 
t DR. A. LEONARDAS JliSKA # 
?£ Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. % 
J 1749 So. Hoisted St., Chicago, Illinois. J 
# PRIEMIMO VALANDOS: # 
^ Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 
% vakare nuo 7 iki 9. ^ 

THE FAXiCOfi CIGAR PACT. 
Po vardu 6AKALA8 Cigars Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— iSdirba seriaiiolua — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, HI. 

4613 S. Ashland Av., 
Tel. Yards 173d. 
SUSIRINKIMAS. 

**********XX********)****** 
S Telefonas Yards 153a # 

| DR. J. KULIS | 
J Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. % 
J 3*55 So. Hoisted St., Chicago, Illinois. * 
#. PRIEMIMO VALANDOS: 5 
£ Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 2 

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo6iki8vak. 2 

Br BELLS 
Mea«rUl Bella a Specialty. 

, ■-»«-tm,| 

Telephone Yards 3547 

C. J. KILL 
kontraktierlus 

Pervefcimo ir pakelimo namij. 
Visus uzkalbinimus atlieka kuoveikiauaiai. 

939-33rd PI. Chicago, 111. 

ielefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
IS SENO KBAJAUS. 

8u geriausia pasekme gy do visokias kroniSkas ligas; vyrij ir mo* 
terq, kad ir uzsisenejusias. Jei kiti jus neisgyde nueikit pas j\, o jis jumis apziures ir pasiptengs pagelbet. •, 

Hr- Wissig duos geriausius vaistus iS savo aptiekos. Pirma roda dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 rvte ix nuo 6 iki 8:30 vakare. No- 

deliomis nuo 10 iki 12 ryto. 

_1759 West 18 Str., Corner Wood Str. 


