
UETUVISKAS ZlRGVAIKIS. 

Ilskaltas is balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uzdetos ant sviesiai melyno silknio aksomo. Didu- 
mo 25x25 colius. Artistiskai ir puikiai atliktas dar- 
bas. Kama $12.00 be prisiuntimo. 

Siysdami pinigus arba laiskg, adresuokite sitaip: 
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS. 

J. W. Zaeharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

Examinavoju Abstractus, irat- 
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakanciai. 
Vis% eavo darbq gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o no pas sve- 

timtautj. 
■ la*———i—— 

911-33rd St. 
Tel. Yards 6423 

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMSI 

Fotografijy pus? tuzino dykai — 

kas uisiraSys pas nane “Katalik^” 
viaiems metams ir rksimokes $2.00. 

Simonas Kiela 
575 W. 6th St., 

St. Charles, 111. 

R. S. IVASZKEVICZE 
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, El. 

Pirmutinis lietnviSkas iSdirbejas 
▼isokiy mineraliSky 

gerymy, kaipo. 
aiNGEB ALE, PAPSO. SALSEBIO 

IB OBUOI.1NES SAIDES 

K. MAKAREVICZE 

Cpunco° SALIUNA 
Labai fjartli arielkele, szaltas bararskas 

alntis ir poikus Havanas claarai, 
266 Wallace it. New Haren, Conn. 
Cia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

uzsiralvti. 

PAIN-EXPELLEE 
RegUS.Pat.Oif. 1 

49% ALCOHOL ■ 

FAiBICHTER&Co. 
8k 2l5P*arl S»n ^ 

PSe§1 
[C1PPC5B?CHEI| 

SLOGA |Gripas| 
Nelaukit kol pirmas apsireis- 

kimas sitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudejimas 
galvoje, kojose, atvedina kar§tj 
gelimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s 

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodym^ apvyniojime 
apie buteliuk^. 

Taipgi naudingas ant Reutna- 
tizmo, Neuralgijos ir SalCio. j 

Saugokites pamegzdziojimij ir 
ziurekit kad luobine popiera i§- 

rodytij kaip cia parodyta ir galai 
uzpefcetyti mijs peCetim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas. 

25 ir 50 centij aptiekose ir pas 
F. AD. RICHTER & CO. 

215 Pearl St., : NEW YORK. 

GeriauSias Bankvedis ISsimokinimui 
ANGLISKOS KALBOS 

Job vardas yra.* 

“Vienatinis savo rySies LietuviSkai-AngliSkos Kalbos Rankvedis” 
Kaina drutuose audekio apdaruose tiktai $1.25 

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angli&ka. 
kalba gitame kraste. Zmogus atvyk§s j gitq. galj. pri- 
valo lavintis angliskoje kalboje delei pagerinimo savo 
buvio. Taigi mes rekomenduojame naujai igleist^ kny- 
ga: $ Rankvedis. “Vienatinis savo rysies Lietuviskai 
Angliskos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinivh 
Amerikos Valstybiy, pilieciu”. ® Yra tai praktigkiau- 
sias Bankvedis lietuviskoje kalboje delei igsimokinimo 
gerai skaityti ir igtarti angliskus zodzius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuvigki zodziai, paskui angligkas tekstas, o tretfioje 
eileje teisingas istarimas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniij Amerikos 
Valstybiij pilieciais. Labai naudinga knyga. 

Siusdami pinigus savo laigkg. adresuokite Siteip:) 1 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So Morgan St. Chicago, 111. 

DU-KART NEDELtNIS LA | 

“SAUL 
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU !^MRA$TIS i 

AMERIKOJE, KURIS I$EINA D|J JpRTU 
ANT NEDELIOS 

l^elna kas utarnlnkas if petnucla. 

PRENUMERATA KA&TllCJil:-, 

AMERIKOJ fmetams f2i° „ (pusei matij $1.25 
EUROPOJ fRos%i ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

____(joj ir Skotijoj*15 s. Prusuose 15 m. 

Rasyk tuojaus, o gausi vienr. numerj dykai. j 

W. D. Boczkauskas & Co. 
520-522 W. South >11., • Mahanoy City, Pa. 

s* _a 
Kaledu dovana, kuri turi vert? per vis? met? 

i Aprupinkit savo nam^ su 

Elektros S viesa 
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei- 

kia svies§ tukstanciams namij ir tukstanciij arklii^ 
pajiegos fabrikams perdem visg, pietvakarin§ dalj 
Chicagos. 

Jus galit tureti justj nam§, arba sap§ pritaisy- 
tq su sviesa arba pajiega arba abiem, pagal justj 
paeiij supratimg, uz m&zq mokestj pridetg, prie mi- 
terio bilos. 

Pasiijsti Postalcard^, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas: 

General Contract Agent 
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd. 
_ j Randolph 3341 

* Phones: j Autom 64612 
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikg, del 

sviesos ir pajiegos. 

Krzywinskio 
; j.v 

Kambarys Optiszkas 

~ 

P*TCN*C® K 

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. Peregzaminavimas 
akiy jumi nieko nekastuoja, kada j urns 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. asV 

Optiskas kambarys Examinavimui, randasi ap- 

tiekoje Krzywinskio, valandos of iso: Nuo 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 ro^as,: suteikiam 

dykai. Taippat isdirbam visokius vaistus, familiji- 
nius nuo visokiy ligy. Kainos must* yra kuoze- 

miausios, persitikrinkit patys ir atmmkit, kad mu- 

sy tavoras yra visados sviezias ir gvarantuotas. 
Atsiduodamas jusy atminciai garbingi tautieciai 

ir tautietes pasilieku su pagarba, 

Joseph E irziiwinsKl 
3149 S.Morgan st.,Chicago,lll. 

ESfesenai “Kataliko” isleistuveje isleista nauja knyga, kokios lieturf^ kal- 

boje ligsiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumoas 
A 

kelias \ sveikata. 
Sis pirmasis lietuvhj kalboje sveikatos zinynas parasytas pagal Europos ir 

Amerikos garsiij daktaru ir profesoriy veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr.. 
Ezra M. Hunter, dr. M. Y. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. Vv. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi zmonig sveikatos tyrinetojai ir zmonijos geradariai. 

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais simtais aiskiy 
pavdikslij. apie zmogaus kuno sudejima ir kitokiij. 

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 fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cifkuliacija. 
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. Kudikiij ir vaikij priziurejimas. 
18. 'Dziova. i 
19. Kaip sveikatai uzkenkia vabalai. f 

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

! SVEIKATOS apdarai druti, stori, autgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiski. 

| Visos lietuviy laikrascip redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

Stai kas tarp.kitko apie SVEIKAT^. rasoma: 

“ Sitoji knyga privalo rasties kiek- 
vieno mokaniio ekaityti lietuvio 
namuose. Kas Sit$ knyga skaityi 
ir eupras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio llgi} ir suiinos daugel} daikti} 
apie eavo kun$ ir kaip Jj uzlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yra viena iS svarbiau- 
s’7, pasirodiiusiij paataraie metais. 
Sioje knygoje trumpai ir supras- 
tinai sutrauktos iinios, butinai 
reikalingos kiekvienam fmogui, ku- 
ris nori buti sveikas. Juo reika- 
lingesnS yra Si knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). 

“Si knyga pasirodS musy lite- 
raturoje kaip tik i laik%: neturi- 

me jokiy rasty, knr buty taip pla- 
2iai, praktiSkai ir pamatiniai iS- 
destomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime iinios iS ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai ii 
hygienos. Knyga papuoSta aau- 

geliu paveiksly; isleiaimas gali- 
ma drysiai pavadinti dailiu ir iS 
visy atzvilgiy pagirtinu. Patar- 
tume visiems tureti namuose £j 
reikalingy rankvedj } brangiau- 
sjj} imogui turty — sveikaty. ” 
(“TevynS”). 

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

mano manyme, SVEIKATA uzpil- 
do Bvarbi? sprag? mumj literatu- 
roj, suteikia piln? populeriSkai- 
moksliSk? rankvedj hygienos, kurig 
bus naudingas ir mokiniams ir pla- 
iSiai visuomenei. ” (Ktrauka i§ 
d-ro F. Matulaiiio laiSko). 

“Be pagirimo ir pataikavimo sa- 

kant, SVEIKATi^ gkai£iau su tokia 
atyda ir iingeidumu 'bei paeigere- 
jimu, kaip labai ret? knyg?. 
(S. Biezis). 

“Kiekvienas ig Sitos knygos gali 
Bau namie palengva studijuoti hy- 
gien? ir pats save egzaminuoti. 
(“Vien. Lietuvninkq”). 

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

AR JTJS PASJSTATE SAVO KUNO SUDEJIM^. 
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 visy laim§. Nes kuomet zmogus sveikas,.tai ir laimingas. 
Kas nori save pazinti, privalo skaityti SVEIKATA. 
Kas nori buti laimingu, tegu skaito SVEIKATA. ifj? 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKAT^.. 
Kas nori, kad jo vaikai buty sveiki, tegu skaito SVEIKAT^. 
Kas nori ilgai buti jaunas, tegu skaito SVEIKAT^. 
“Kataliko” isleistuve isleido SVEIKATA lietuviy broliy naudai, jy buvio 

pagerinimui, ky liudija zymesniy asmeny ir laikrasciy prielankys atsinesimai. 
0 TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LSSUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. 
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. T 

Siyzdami laiskus ir pinigus padekite tokj antrasy: 
~r’ 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

************************** 
^ Telephone Canal 2118 ^ 
5 DR. A. LEONARDAS JIlSKA $ 
5- JLietnvIu Gydytojas ir Chirurgas. % 
* 1749 So. Hoisted St., Chicago, Illinois. J £ PRIEMIMO VAL ANDOS: 5 
^ Nuog rytoiki 11: po piet nuo3 iki 5 ir % 
£ vakare nuo 7 iki 9* # 

THE JPA1.CUX4 Cl GAB PACT 
Po Tarda SAKALAS Cigary Fabrikaa 

J. A. Nutauc Sav. 
— iSdirba eerin»«tu3 — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, HI. 

4613 S. Ashland Av., 
ToL Yards 173d. 

^SPSIRINKIMAS. 

5 Telefonas Yards 153a 4 

| DR. J. KULIS | 
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. ^ 
* 8255 80. Halsted St., Chicago, Illinois. # 

J PRIEMIMO VALANDOS: 4 
% Nuogrytoiki 12: 6ikig vakare. 
£ Nedel. nuogiki 12 popiet; nuo 6 iki 8vak. J 
* I 

Br BELLS 
Mnwiil Bella m Ipwtalty. 

fn^»— n.ny.i»r«w|«.m-^ >p>|4 

* Telephone Yards 3547 

O. J. KILL 
kontraktierius 

Peryezimo ir pakelimo namij. 
Visus uzkalbinimus atlieka kuoveikiausiai. 

939-33rd PI. Chicago, III. 

11 ~ 

Telefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
IS SENO KBAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniskas ligas vyry ir mo- 
tery, kad ir uSsisenejusias. Jei kiti jus neisgyde nueikit pas j", o jis 
jumis apziures ir pasisteags pagelbet. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistus IS savo aptiekos. 
Pirma roda dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 rvte ir nuo 0 iki 8:30 vakare. Ne- 

deliomis nuo 10 iki 12 ryto. 
1759 West 18 Str., Corner Wood Str. 


