
Namai ir Lotai ant 
Pardavimo. 

Musų banke randasi di- 
džiausias “Real Estate,: 

skyrius namų ir lotų. Lie- 
tuviai pasinaudokite iš ge- 
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyvento j. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele- 
tu metų, galėtų įgyti savo 

locnų namų su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
bankų, o mes suteiksime.^vi- 
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų, 
Jaigu kur norėtumėte pirk- 
ti namų arba lotų patinka- 
moj -vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai. 

Čipnais paduodame sura- 

šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai: 

AUBTJRN AVĖ. 
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $,1500.00 
metams. Kaina $17000.00. 

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne- 
ša $3.' 3.00 meams. Kaina .. $2200,00. 

2 lubų medinis namas, 2 gyveniniai. Bandos atneša $288.00 metams. Kai- 
na ...... $2300.00. 

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. Bandos atneša $330.00 metams. Ka-i- 
na ..v;. $3000.00. 

lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Bandos atneša $300.00 metams. Kai- 
na 
y.. $2200.00. 

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas. Kaiaa .. ... $2700.00. 
2 lubn mūrinis namas. Bandos at- 

neša -$360.00 metams. Kaina $3600.00. 
ARCH ST. 

1 lubų medinis namas. Randos at- 
neša $300.00 metams. Kaina $2000.00. 

1 lubų medins namas, 2 gyveni- mai. Kaina $1500.00. 

na 
lubų mūrinis namas. Kai- 

....į... $2150.00. 
ARCHER AVĖ. 

2 lubų medinis namas. Kai- 
na . $3000.00. 

EMERALD AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00. 
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Bandos at- 
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00. 

2 lųbų medinis namas. Bandos 
atneša $420.00 metams. Kai- 
na ........... $3000.00. 

2 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
— Kaina $4000.00. 

Z lubų RiedįluJi nM. Parsideda 
labai i pigiai tiktai 1.. $2800.00. 

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 
....$4000.00. 

FISK ST. 
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

Kaina $4500.00. 
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. Eaina .. $3200.00. 

FOX ST. 
1 lubų madinis namas, 6 kamba- 

riai. Kaina $1900.00. 
HALSTED ST. 

1 lubų medinis namas su storu. 
Kaina $3000.00. 

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas, 
su maudykle. Kaina.. $2300.00. 

2 lubų medinis namas ir Storas su 
keturiais kambariais ant 2 lubų po 9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina $4000.00. 

1 lubų mūrinis namas ir storas su 
5 kambariais. Kaina ..$3000.00. 

KEELEY ST. 
1 lubų medinis namas, 6 kamba- 

riai. Kaina .... $1400.00. 
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Kaina .... $1600.00. 

LOWE AVĖ. 
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba- 

riais. Namas įtaistas pagal naujau- 
sių būdų Kaina $3000.00. 

MORGAN ST. 
3 lubų bizniavas mūrinis namas, što- 

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša’ 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00. 

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Bandos atneša metams $432.00. Kai- 
ta $5600.00. 

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū- 
rinis namas. Kaina ...... $5600.00. 

1 lubų medinis namas su visais įtai- 
symais ir 2 lubų medinis namas. Kai- 
ta $4800.00. 

1 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00. 

1 lubų mūrinis namas su visais jtni- smais. Bandos atneša $230.00 me- 
tams. Kaina $2500.00. 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
ta . $2500.00. 

PARNELL AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00. 
LOTAI. 

1. Lotas laDal geroj vietoj tarp lie- 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotąja 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00. 
rrrou lot:.i labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai dėl drabužinio storo arba “niekei 
sboe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu .,. $4000.00. 

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Westeru avė. Bockwell avė., Talman 
avc., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i" California avė. Lotai randasi la- 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
šėkai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 Ir aukščiau. 

4. Du lotai ant Western ava., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
lukšžiau. 

JONAS M. TANANEVIC* 
3244 So. Morgan St* 

ChicagiD, UI. 

KĄTĄLIOGAS 
Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
dėl Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių yi- 
šokių knygų. 

Taipgi ir kitų Išleistų lie- 
tuviškų spaustuvių Ameri- 
koj ir Lietuvoj. 
No. Kalni. 
X GRAMATIKA. Trumpa Lietuvi!} 

Kaltes Gramatika” dėl Lietuviš- 
kų mokyklų Siaurinėje Ameriko- 
je. Pagal‘Stuobrį Ir,, kitus pa- 
rengs S. 1*.- Tananevleisi!-' -Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika dėl 
lietuviškų mokykit!. JI paranki 
ir tiems kurie noii gerai išmokti 
lietuvišką kalbų ir rašybų. Pusk 
102. Kaina drūtuose audekli- 
niuose apdaruose ............ 35c. 

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa- 
rapijų Mokykloms Siaurinėje Ame- 
rikoje. Sutaisė; !5.- P. Tananevt- 
Cla. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui—skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mo'-icimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 20c. 

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš- 
kas Didesnysis Katekizmas. Pa- 
rašė kun. J. Deharbe. D. J. Ge- 
riausias,- nes labai suprantamas 
kad ie. mažiems vaikams Kate- 
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c. 

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 
apdaruose1*... 35c. 

5 NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku- 
sių skaityt: ir rašyti vaikų. Tel- 
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212, Kaina drūtuose apdaruose 35c. 

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
tuviškoms Moksiainėins Ameriko- 
je. Dalis III. Su pavefkslaiš." 
Tai yra treSia Chrestomatijos da- 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems rkaityti vaikams ar- 
ba ir suaugunsiems. Joje telpa'- 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Put- TtS. Kaina druotuo- 
se apdaruose ................. 60c. 

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė. Vys- 
kupas Motiejus 'į' Valanėauskas. 
Trečias su pataisymu išdįjyimas. 
Su daugel paveikslėlių, Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė- 
rimo pasaulio Ugi pradžiai krikš- 
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose 40c. 

BELETRISTE&A. 
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

.- Davatkų Gadzit^os ir Davatka. 
t Laba? Įtakingi apraminai, gei-J 1 

smagiai prffleisti laiką. Pus’. 
24. Kaina .... ;0c. 

? AMAT.UNOA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame- 
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina .V.... 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais.. 60c. 

10 ANTRAS KRIKŠTAS. fiių lai- 
kų apysaka. Parašė Br. Varg- 
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina .i -.. 25c. 
Ta pati apdaryta-........ 60c. 

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti tėteybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo koki 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkolioliškt gerymaL Pusi. 
23. Kaina .. 10c. 

12 APSAKTMftLTAT. Keturi pui- 
kus apsakymėliai Surinko ir 
išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai- 
na . 25c. 

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA.. At. 
Blukimas iš Amerikoniško gyveni- 
mo. H. Sienkieviė. Išguldė Lap- 
fiaus vaikas. Antra laida. La- 
bai juokingas. aprašymas apie 
užsidėjimą vieno ■ Amerikos mies- 
telio. Pusi. 32. Kaina ...... 16c. 

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parašė Vaikas. Labai užimapti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviul-tėvynalniui Pusi 67. 
Kaina .. 25c. 

15 CIECORIU& DOMICUONAS IR 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is- 
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa- 
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La- 
bai pulkus aprašymas apie perse- 
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejic katalikai, vengdami perse- 
kiojimų, susirinkdavo ant pamal- 
dų į požeminius urvus,' katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir šian- 
die dar tebrandari Ryme. Pusi. 
217. Kaine. 85e. 
Ta pati apdaryta.50c. 

16 DAUGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astronomija — moks- 
las apie pasauli. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią {tėkmę turi viena ant ki- 
tos. Knyga yra moksliška di-, 
dėlės vertės. Pusi. 193. Kaina 00c. 
Ta pati apdaryta . 76c, 

17 QET.7iKET.lH. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtis, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina . 10c. 

18 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle- 
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynalnlškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c. 

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

J. URBANCZYK, 
Pataiso ir užlaiko visas dalis siuva' 

mq mažinu. Taipgi priima mainom 
masinas. .• y 

1835 So. TIalsted St., arti 18-tos ga^w 
Chicago, Ilir- .p. 

—* ite. .'ta w- 

DR. j. L. ABT 
utr^Sj, 
is» #>' 

'soekmingiausiai gydovieokiaevyzia- 
kas, moteriškas urvttikų“lfg38. 

VALAND08: 
Nuo 8 iki tt;3U ryte; nuo .4 iki i 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:3(T Vakarei 
dėliomis nuo 8 iki 10 ryte. s 

-* '*& 

DB. JOSEPB H. ABT;' 
>852 So. Haisted *St, Chicago, 

Telephone Canal 37 
m. 

* TEE. YABDS 1804 
ST. ANUČAUSKIS, 

Earpenderis v 

IB 

Kontraktorids. 1 
Budavojų visokius namus, marikius 

ir medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių 

4559 S. Hermitage Avė.* 
Chicago, Illinois. į 

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, lleal 
Estate ir Insurance. 

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

timtaut). 

911-3ąrd St. 
Tel. Yards 6423 

VYRAI! PASITEIRAUKITE SU 

Senu patyrusiu ir pasekmlngiaushi specjjalistn 
aplanko savo ligonius ypatt&kaL 

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocelčs, 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų 

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie jralpido daug 

kuris 

ošį^UžkVečiamų 
irba ypatafj?' 

— _ _v kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano oprayra parodyti visiems tiemszmonims, kurie gy- 
dosi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteli būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau. 

VYRAI AfGi&iKTfE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą jrpasiteiraulritėisu manim draugiška!. Kalbame visomis kal- 
bomis. Tamista gausi geriausj patarimą ir pasinaudosi rrjano patyrimu,jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų liga. Jeigu tamstos padejime yra dar viltis, tai as tamstai parody- 
siu kaip išsigydyti ir -v 

Išgydau visiškai ligas'Skilvio, plaučių, kepenų Ir Inkstų. 
NnmokSk už nepnnekmingį gydymą—NEI8ŽGYD0, NEMOKĖK. 

Vyrų Ligos 
Pražudytas Vyrižku-' 
mas, Ligos Kepenų Ir 

« Inkstų ^ 
gydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje.'' Nėr- 
vilką Negale, Silpnumas', Pra- < 

žudytos Pajiegos, Gyslą Ilty* ■ 

sifnas, Kraujo U?nup4ijupas^ 
Silapumo N u bėgimai, civiy 
: Plaučiai 

DusnlySj Bronchitis, Kvėpavi- 
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodai Szir- 
dies ligos. * c į-« 

Jlgydo. Įtatf bįtmn sveikas 

^ Specialistas 
'S£yi?» m Moterų Ligų. 

(Ištyrintas Dovanai) 

KRAUJO. 
UŽNUODIJI MII 
ir visas odos ligas, kaip Spuo- 
gus, Piktąjį Dedervinę, Sžuri- 
votes. NieSitfe, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan- 
čius Nubogintus, įsisenėjusias 
Li*as- v 

Moterų 
Ligos 

Vidurinės'“lįTgcfc; Skausmai 
S trenose^ĮfeROsiesTekėjimas 
ir kitos iigfcs išgydomos visiš- 
kai. Užpakalines žarnos, Įsi- 
senejusiosįrnerviškos moterų 
ligos. •* f l 'i g 

VI8I8ZKO I8ZGIJIM0 ___ 
tik pavesi gydymą savo ligos rodo. 

sakančio^gjdjinb/o^išl jimų. 

—,_Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
^au6 preke yra žema ir pritinkanti jjrie mano at- 

iąągyps. Ateik Šiądien ir pasiliuosiidk nuo kente- 
irtuyiukai. -,h oi 

Dr.ZINS,183 M. CLARK 
Tarp Rudalpklr Utį 

Valandos: Nuo S ryla IU 8 valu NadjRlioms nuo 8 įteiki 4 po p. 

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKI Mfilį. oini 

•mt!' 
Praktiškas Angliškos Kalbos RankredėUspa&mokft&nui Skaityti,' 

rašyti Ir kalbėti angliškai. 'Šitas pietinis Rankvedeiis parengtas 
.naudai tų, kurio nori- trompu laiku pramokti anglišką kalbą, susi- 
kalbėti kasdieainįųaSe sayoireikaluo.se. Pusi. 63. Kainavo. •. .25c 

Kankvedis, .r “Vienatinis savo rųžįesLietuviškai-Angliškos Kalbos 
; Kankvedis” ir j* ‘Kaip tąj)ti įjungti nių Amerikos Valstybių Pilie- 

Yra tai praktiškiausias' Kankvedis lietuviškojo-kalboje dėl čiu’ 
išsimokinimo gerai fekaitytr W įtarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams,.,, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žo- 
džiai, paskui angliškas.-tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tięms, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių pilieči»i».J Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina.• ■ .«'••',,......................t...$1.00 
Apdaryta,...,.,.,... ... / i..... $1.25 
,, Abidvi knygos'sutaisytoS S. P: Tananevičiaus. Vi 

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškąs.,. Žody- 
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš- 
kiai parodoma, kaip kiekvienas: žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišcniuj. Popora kny- 
gntės plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abeinai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausių šaltinių ir suteikia 

didėlį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika- 
lingas atlikimui kasdicniiiių reikalų, 
todėlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 

nesigailės. 
Prancūziškos skureles apdaruose.. .$1 
Audekliniuose apdaruose.75c 
Užsisakydami kokią nors knygą visa- 

da adresuokite: 

JONAS M. TARANEVICZE, Jį 

Chicago, Iul [> 

Telephone Yarda 3547 

C. J. KILU ; 
koutraktierius £ 

Pervežimo ir pakėlimo namų. 
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai. 

939-33rd PI. 

T*l«phon* Yards 1454 
i 3H 

i. BĮ 

m 

WM. f^fURLONG 
;«• Į—; 4*: 94 e* 

FIRE INSURANCE 
^4 .« 

c Ui 
3502 So. Halsted Street, Chicago, III* 

H 

Ta nauja didelio formato knyga turinti 339 pusL 
Kietais audekliniais apdarais lėšuoja tik $2^* 

•• 

T ABAI svarbus raštai aiš- 

kioje kalboje toj knygoj 
telpa: Kaip reikia užlaikyti 
sveikatą kiekvienam, tenai 
viskas prieinamai išdėstyta, 
p dėl geresnio supratimo ir 
paveikslėliais nurodyta. 

VEIKATA visiems reika- 
w linga, kadangi sveikas 

žmogus yra visuomet laimin- 

gas, o suliegęs, sergantis — 

paskendęs varguose. 

.15DREAS VESALIUS plausto ncgjyčlf. 

Pinigus už sveikatą meldžiama siųsti “Kataliko” leidėjo antrašu: 

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

Mes turim geriausius SI0 siutus 
ANT WEST SIDES 

GERESNE MADA—dėlto kad jie tinką 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 Sintai nito $7-S® iki $28-®° 
MORRIS & GOLDSCHMIDT 

CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 
1922 Iki 1932 So. Hedsted Street, - Chicago, III. 

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

JUOZ. RICKIS 
781 Cliffort Av.( Rochtsttr, N, Y. 

Jelgn, tfroli, liūdnas būni, Taksiais 
liūdnume žūti, tai pas Kiekį eik kas- 
dieną, Jis priima kožną vieną Cllt- 
ford Avė. Henry kampo. Lai kiek- 
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis, •"» 

Home Pitone 6872. 

Tolephone Yards 2750 

PIRMOS KUASOS S ALTONAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes a$ užlaikau Saitą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTOTę, « cigarai 
tai net ii pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingą, veseliją ir 
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane 

atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone, 

T. RADAVICZE 
936 — 33rd St.f Chicago, UI. 

^IJRA VISI P^g 
į Jos. Zaramsti 

t 
I \3i\a^° ^alt5 a,li importuo/ ^ 

ta degUn«- Duoda rodą pjr. ^ kimelotų. *pr 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
KATES Alų'ir 

McAvoy’s MALT 
MAKB0W 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

MoAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park flve. 

Teistoms Gelumst 6401 Visi Dept. 

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 

“SAULE” 
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

Išeina Ras ntarninkas Ir petniifla. 

PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ fmelams „ l pusei matų $1.25 
EUROPOJ f ???*& ir-L.iftcuxv°j $3-50> Angli- 

__JjQJlr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai 

W. D. Boczkauskas & Co. 
529-622 W. South III. Nahanoy City, Pa. 


