
KATALIOGAS 
s?. Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
dėl Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi- 
sokių knygų. 

Taipgi ir kitų Išleistų lie- 
tuvišku spaustuvių Ameri- 
koj ir Lietuvoj. 
No. Kaina 
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” dėl Lietuviš- 
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko- 

-je. Pagal Stuobrį ir kitus pa- 
rengė S. P. Tauanevleia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika dėl 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli- 
niuose apdaruose .50c. 

*• LEMENTORIUS. Lietuvių Pa- 
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame- 
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
ėia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose 25c. 

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš- 
kas Didesnysis Katekizmas. Pa- 
rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge- 
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mažiems vaikams Kate- 
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 109. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 60c. 

t NAUJA CHRESTOMATIJA dėl 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su- 

prantamos jaunam protui pasakai- 
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose 50c. 

5 NAUJA KNYGA dpi -LietTKmų "1 
MoksIainiiĮ-AraCTfkoje. Dalis II. 

i*. Braudukas. Yra tai 

^Bnira dalis Chrestomatijos labai 

Hp>a ranki mokinimui jau pramoku- 
^sių skaityti ir raSyti vaikų. Tel- 

pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 50c. 

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
tu viSkoms Mokslą inėms Ameriko- 
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da- 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar- 
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 
se apdaruose 65c. 

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys- 
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė- 
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš- 
čionybės. Pusi. ISO. Kaina 
drūtuose apdaruose 50c. 

BELETRISTIKA. 
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisi! laiką. Pus’. 
24. Kaina 10c. 

B AMALUNGA arba Tyro duktė, 
laibai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame- 
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina 25c, 
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c, 

10 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lai- 
kų apysaka. Parašė B:-. Varg- 
šas. Labai žingeidi apysaka 

~ a dėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta 50c. 

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
porintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkolioliški gerymai. Pusi. 
23, Kaina .. 10c. 

12 APSAKIMĖLIAI. Keturi, pui- 
kus apsakymėliai. Surinko : ir 
išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai- 
na 23c. 

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At. 
sitikimas iš Amerikoniško gyveni- 
mo. H. Sieukievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La- 
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimų vieno Amerikos mies- 
telio. Pusi. 32. Kaina .. 16c. 

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tėvynainiui. Pusi. 57. 
Kaina .. 26c. 

15 CIECORIUS DOMICIJONAS IR 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is- 
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa- 
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La- 
bai puikus aprašymas apie perse- 
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse- 
kiojimų, susirinkdavo ant pamal- 
dų į požeminius urvus, katakum- 
borais vadinamus,. kurie ir šian- 
die dar tebrauda:! Ryme. Pusi. 
217. Kaina 35c. 
Ta pati apdaryta .50c. 

16 DARGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astronomija — moks- 
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokių įtekmę turi viena ant In- 
tos. Knyga yra moksliška di- 
delės vertės. Pusi. 193. Kaina (jUc. 
Ta pati apdaryta .-..... 75c. 

17 GELŽKELIS. Pagal svetimus 
rašinius paraše K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtis, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina 10c. 

18 JGEAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle- 
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c. 

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
pasibudinimas prie apmislyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris- 
taus. Pusi. 20. Kaina ...... 13c. 

20 GULIVERO KELIONĖS \ neži- 
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
T; a tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie i._sitiknnus ke- 
liaujant po išsvajotas šalis. Už- 
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais, rusi. 
98. Kaina ..50c. 
Apdaryta 75c. 

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo- 
je telpa 13 įvairių puikių pasi- 
skaitymų ypatingai apie Lietu- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimų. Pusi. 50. Kaina .. 25c. 

22 HUMORAS IR SATYRA. Su- 
taisė P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny- 
ga. Jei br.si nuliūdęs paimk tų 
knygą, o ji tave prajuokis. Pusi. 
158. Kaina ... 50c. 

23 KABALAS, arba Salamono Bu- 
klumai ir Planetos. Ateities pra- 
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū- 
delio.'. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c. 

24 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš- 
kiai parodo, kokios kolonijos bu- 
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaiua 10c, 

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ Iš 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau- 
nikių naudai parengė K. Stiklius, 
čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau- 
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c. 

26 KATORGON. Atsitikus Mu-^ 
ravjovo laikuose Vilniuje. Para- 
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo- 
vas be jokios mielaširdystės kan- 
kino ir žudė nekaltus žmones ar- 
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina.... 10c, 

27 KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaitė Br. Vargšo iš šią dieną 
atsitikimi; Lietuvoje. Kaina .. 15c. 

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La- 
bai puiki apysaka iš' gyvenimo 
Lietuviu Lietuvoje apie pusėje de- 
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar jgysi sau 

naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsą senuką. Pusi. 196. 
Kaina 50c. 
Su apdarais .. 75c. 

29 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio. Lietuvią 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy- 
saka iš gyvenimo pirmutinią 

.krikščionią Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina 25c. 

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos Marija iš Mag- 
dalės”. Šitoj knygutėj dailiai ap- 
rašoma Marijos Magdelonos gyve; 
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristą Išganytoją. Pusi. turi 75. 
Kaina .... 15c. 

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo- 
kingas aprašymas keliones į Pary- 
žią ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 

I ros Ivanovą. Parašė N. A. Lei- 
kin. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta, 
prietikiai jaunos rusą poros, ke- 
liaujančios užsienyje, o nežinan- 
čios svetimą kalbą. Labai už- 
imanti krvga. Pusi. 216. Kai- 
na ... 50c. 

j 

32 MYLĖK SAVO AR TYMĄ. Pa- 
gal F. Hoffmaną parašė P. B. 
Puikus aprašymas iš laiką Napo- 
leono. Labai užimanti ir pamo- 
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c. 

Apadryta 45c. 
33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 

praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne- 

tolimos praeities. žingeidus ir 

pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35c. 

KATALIOGAS KNYGŲ. 

53 ANIMA VTIiIS. Apysaka Marės 
Radzevičiūtės. Lietuviškai išgul- 
dė Jonas Montvila. 1898. She- 
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki 
apysaka iš kovos likimų vieno nu- 

vykusio Sibyriun jauno vaikino. 
Kaip aplinkybės stūmė jį į nelai- 
mes ir kaip jis kovojo su jomis. 
Pusi. 169. Kaina 76c. 

54 ANT NAKVYNĖS. Lapelis iš 
užrašų d-ro Baltušio. Tilžėje, 
1894 m. Puiki apysaka iŠ tikro 
atsitikimo. Pusi. 16. Kaina .. 5c. 

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė. 
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie- 
tuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina ...... 6c. 

56 AUKA NICHILISTŲ. Juokin- 
gas aprašymas. Stebuklas Kūčios 
Naktį. Mahanoy City, Pa. 1906. 
Smagi pasiskaitymui knygelė per- 
leidimui laiko. Pusi. 60. Kaina 15c. 

57 AKYVOS ISTORIJOS. Šioje 
knygelėje telpa 7 labai juokingos 
pasakaitės. Mahanoy City, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina ...... 20c. 

58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len- 
kiško S. B. Brookfyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau- 
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi. 
50. Kaina 20c. 

JONAS M. TANANEVICE, 
3244 So. Morgan S t., 

Chicago, EI. 

Labai linksma knyga 

HUMORAS IR SATYRA 
kurioje Aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo- 
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt. 

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose ir 11. 

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die- 
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai. 

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 

medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy- 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! 

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
mž tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų. 

Kas uri kišenfuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka 

HUMORĄ IR SATYRĄ. 
Pinigus ši uždam as adresuok taip: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgan Street Chicago, III. 

Kas atsiųs $2.00, gaus tą juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”. 

THE FALCON CIGAE FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, III. 
Tel. Yards 173j. 

Lietuviškas Saliunas 
8iuačiu pinigus į visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
AJžsiimu su tuom per 8 metus. Atlie- 
ku viskį gerai ir teisingai. Kam rei- 
kia kokios rodos arba pagelbos, pra- šom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
ju“ dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų įmonių. 

SAM YOCIUS 
637 Colllnsville Av, E. SL Louis, EI. 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš- 

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte. 

DB. JOSEPH t ABT, 
1832 So. Halsted 8t., Chicago, OI. 

Telephone Canal 37 

K. MAKAREVICZE 

UŽLAIKO m m ■ ■ ■ m ■ ■ 

puiku SALIŲ NA 
Labai girdi irielkela, mitas bprankai 

•Intas ir paikus Hs runos aįgarsi, 
*W Wallace (t. New Eito, Cenn. 
Oi* galim* ir “Kataliku” pirkti ir 

nfriralyti. 

Antanas Baukrue 
[tdel visų 

i^^Cisiems lie- 
tuviams roaą aykaiį katrie tik pri- 
buna j męs naują n|fetį*-{3ary, Ind., 
dėlto, kad yra seniauęiaš*‘gyventojas 
ir aldermanas to miesto. !® 

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam piešte. 

Taigi, katrie lietuviai norite va- 
žiuoti į mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri- 
koj, ir norite užsidėti bhnj, arba 
pirkti lotą, tai nesidu»kit«*"e,pgauti vi- 
sokiems agentams, bet atvažiavę pri- 
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgaviku. daigu’ katrie lietu- 
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro- 

dą ,kur galima darbą greičiau gauti. 
Visi norinti važiuoti į Gary, Ind., 

važiuokite ant šito adreso: 

Antanas Baukus, 
Cor. 14th Avė. and Washington St., 

Gary, Indiana. 

Dr. G. M. Glaser 
Sluomi apreisklu pagodotal visno- 

menial. Jog esu seniausias gydytojas 
ant tJridgeporto, praktikuojant per 19 
mjtq, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo iocną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpinta? įtariausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to- 
linus mane rems, estu namie ant kiek- 
vieno* pareikalavimo dieną ir naktĮ. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendiutose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Telephoue Yirds 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3253 Illinois Ct., kertė 33-tics gatvės 

Szaltas 
alus 
skani a- 
rlelkair 
kvepen 
ti eiga 

1 

Turiu didelę galę dėl 
mitingų, veselijų ir' tt. 

3253 Illinois Ct;/kertė 33 g. % ’A 
I}v '* 

Bussian-American 

Vienatinė be persikšlinjp,:Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.. 

8% d. į Kotterdam 11% d. j Libava 
III klesa $29.00 III klesa $30.00 
II klesa $45.00 11 klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Laivai iš New Yorko; Birma Geg. 

13, Kursk Geg. 27, Litbuauia Birž. 10. 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

A. E, Johnson (SL Co. 
27 Broadvvay New York, N. Y. 

BIBLIJA ABBA SVERTAS BAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO. 

Lietuviškon kalbon išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Oiedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu kun. S. Fautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas Šventos evan- 

gelijos visų keturių evangelių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų. raštai. Pusla- 
piu 494. Lietuviškomis raidėmis. 

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 

auksiniu ant nugaros parašu ir auksi- 
niu ant šono paveikslėliu, gerai išro- 
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu ... .i....... $2.00. 

Pinigus siųskite ant adreso: 

J. M. TANANEVIČE 
3244 S. Morgan st., Chicago. 

? i 

DEL VISŲ ittNIOS, 
Kad aš dabar pardutiBu vyriškus fe- 
verykus No. 6. 6'/į 11 7> šventadieni- 
niai, kurie buvo po $8150 dabar $2.50 
ir mažiau. Moterišką No. 3, 3% ir 

4, kurie buvo po $3.04'dabht $2.00 ir 
mažiau ir ant visų kitų tavorų nu- 
mažintos kainos. g * 

PRANAS BUKAUSKAS, 
4601 So. Paulina St., Chicago, UI. 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksiniu ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų jpašdm- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorėlius įr žiedus. 

M.„ K. WILKEWĮOZE, 
3325 8.HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

į PASIM0KIN1MUI 
SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 

ANGLIŠKAI 

-Spauda ir Lėšomis 
KATALIKO” 

13244 So. Morgan St CHICAGO ILLINOIS 
Žjį. _ 

Šitas pradinis Rankvedis parengtas naudai tų, kurie nori trumpu laiku pra- 
mokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Kaina. ,25c. 

Užsisakydami knygą adresuokite: 

J. M. TANANEVICZE, 3244 South Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Mes turim geriausius $I0 Siutus 
ANT WEST SI DĖS 

GERESNE MADA—dėlto kad jie tinka teip kaip geriausi siutai kurie 
kitur parduodami už augštesnę kainą. 

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausių kriaučių kurie 
gerai žino žmogaus didumą. 

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo. 

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm. 

Vyrų Siutai nuo $7-®® iki $28-®® 
MORRIS & GOLDSCHMIDT 

CLOTH1NG, H ATS FURNISHINGS & GLOVES 
1922 Iki 1932 So. HaJsted Street, ■ Chicago. UI. 

ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai. 

J. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

4012 

State Street 
Tel.Oakland 1441 

JUOZ. RICKIS 
781 Cliffort Av., Roehtsttr, N, Y. 

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas- 
dieną, Jis priima kožną viena Cllf- 
ford Avė. Henry kampo. Lai kiek- 
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis, 

Home PJione 5672. 

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

Ezaminavoju Abstractus, ir at- 
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 

timtauti* 

911-33rd St. 
Tel. Yards 5428 

Kartus Laszai Del Skilvio. 
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! 

Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus dėl skilvio. Yra tai vienatinė 
gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
Ilgomis ir tt. 

Aš pilnai užtikrinu gerumų tos gyduolės, kaipo aptiekorius. 
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje. 
Mano adresas tokis: 

J. MAYZELS Aptiekorius 
2424 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami 
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 

ur im e cash registerį kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei. 

Pramonininkai po visą svietą 
naudoja National Cash Regi- 
sterius dėlto kad: 

Sustabdo klaidas, 
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius 
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas. 

1 
Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
terių parduota pramonininkams idant 
pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi- 
nigų. 

-Kaina ju nuo $15.oo —- 

TeLEFONUOKIT AE EABYEIT KaTALIOGO. 

Mes gvarantuojam duoti geresni Cash Registerj už mažiau 
pinigų ne kokia kita firma ant pasaulio. > 

The National Cash Register Co. 
47-49 E. Bandolph Str- Chicago, DU. 

TELEPHONE CENTRAL 1211. 


