
SMAGI NAUJIENA dėl tų, kurie 
da neskaito “Kataliko”. Naujiems 
ėkaitytojams, kurie man prisius iki 1 
dienai sausio 1912 m. $2.00,. tie gaus 
“Katalikų” per metus ir dovanos 
knygų: “Daktaras Namuose ”, apda- 
rytą, kurioj yra aprašyta visokios li- 
gos lietuviškai, o receptai lotiniškai; 
tą knygą turint gali pats gyduolių 
nusipirkt be pagalbos daktaro. Jei 
kas tos knygos nenori, tai gaus Gy- 
venimą V. Jėzaus su p-.veikslais. Ra- 
šykit laiškus ant šio andreso: 

Paulius P. Mikalauskas, 
248 W. 4th St., 

(40—43) S. Boston, Mass. 

K. MAKAREV1CZE 

UŽLAIKO m .m a ■ ■ ■ iki A 
puiku SALIUNA 

Labai pardi arielkai e, szaltas bavarskas 
alutis ir puikus Ho vanos cigarai, 

255 Wallace s t. New Haven, Conn. 
čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti, 

Telephono Monroe z812 

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IB CHIEURGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, mote- 
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks- 
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius. 

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare. 

Bussian- American 
Line 

Vienatine be persikšlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. į Botterdam 11% d. j Libava 
III klesa $29.00 III klesa $30.00 
n klesa $45.00- II klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prif pačių persta- 
tytojų. 

A. E, Johnson Co. 
27 Broadway New York, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
Siuoml apreiškia pagodotal visuo- 

meniai, jos esu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
; Kertė 32 ros gatvės. 

Telefonas Y&rds 687. 
Mano ofisas-jūprupintas naujausiais 

budaįte gydymą,,"' Visųjį ligonius steng- 
sluosl užganėdinti feąlp lr ligšol. -Pasl- 

* tikėdamas, jog gerbtame"'publika ir to- 
Jiaus mane "rems, eslu namie ant kiek- 
vieno par^ikjtZavlmo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas Ilgose vaikų, moterų. 
Ir vyrų ir užsendiutose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi aa pagarba 

Dr. D. Glaser 
3149 South Morgan- Street. 

Kertė 32-ros gatves. 

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO. 

Lietuvisnon kaibon išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas šventos evan- 

gelijos visų keturių e vangelių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla- 
pių 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 .-. $2.00. 

Pinigus siųskite ant adreso: 

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

pas Dr [rn Sunku per Ui e foną ar 
bu Ir II kilt kaitų, taipgi Kanados. 

—. Vienatiniu tikrus daktaras-lietuvi? Phiiadelphijoj — 

Jis yra pabaigęs audriausius Ir Jau paskutinius dakUriikut moltslua. Būro 
mist tarų daktaru miestą IncHanopoli* Uoktoi ir praktUtaroja Tht itin* York 
Pott Grmyual* Alcdical Hchooland Hospital. „Visi Jo paliudijimai ilstatyti yra' 
ofise, kur kiekvienas atsilankę* gali juos matyti. *■ --. 

l>abar įrengi savo locna ligonbutį Phiiadelphijoj Dr tam* pačiame name 
padirbo puHcig audiiahiką kliniką su laboratorija, elekirllkas malina* ir ap- 
tiekf su goriausioms gyduolSms Čia visi ligoniai atranda teisingę pageiba. U-1 
įsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija pstys ligoniai. , 

„Nuo visokių spuogų ir UbC-rimų, ant veido ir kaklo Ir viso kūno. taipogi 
kitu odos ir kraujo ligų. nėra garbenio daktaro, kaipDr 1 Staakua 

sug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti/* Taip kejbą Jou.i 
ilps. 1011 Cariton Kt.. Pbilpdelpbia. IV m 

f „Siuomt vietai ilrcISkfu m- 

I volirdiagf pviek| Dr. 8t»n- 

j kui ui iSgydyma nervų liga 
[ Ir eugretiniroj vyriikumo. 
J Kuriu MII daktarai ataiaakS 
L iigydytl. Ir vialeiri* *uatap- 
S tomu Ilgom!* patariu kreip- * 
t1 Ils pa* d» Ig. Stankų, o na* 

GARBUS DAKTARE: nai*. 
nndu lodllu p dgkavojlmu' 
Tamittal ui iigydyma skau 
dSimo loaurna Ir pa 
g6i.mo atrtnij ir sltauktiia- 
grj mSnotinhj. kuriij kili vi- 
ii daktarataoapBttmf gydy- 
ti Bat Tamistoa operacija 

puiptiMtho «avo iyęio. ilJJi Kaip ranka atcmekentfijisiy 
A. Zmadsra. Salem, Uau -—, 1' nuo m»nja. Kla Maiinackr 

I VI PingreeS*. or: **• o™"™*. 1325 ̂  Front8t., Phila. 
John Akuotaitis. Uootreal, Que. Cenada. ralo- ..Meflutla gydytojau-— 

įSeltn diena, kaip gavau nuo Tamstos liekama* ir vartoju sulyg uiraio, jau 
negaliu atsidėkoti Tam it«i iŠ dttaugsmo da tik pai{ liekamu sunsdojau boti 
jau vista sustiprėjau U baigiu gyti Daugiau neturiu lt rąžyti: no* jau ne- 
reikalauju d ak tunikos pagelbo*. Ta iklrfilgy, kuri taip daug prikankino 
mana ir kurty kiti daktarai laike ut ncHgjrdoma, dabar Jau baigia gyti A£iy 
Tamstos* ui pigu Ir greit § ilgydymy." 

lifydtu pasekmingai ir tnt visados Utie: ^ 
reusaatltmo, skaudrjims lontj, 

viaokiuKraujo ligų uivrefianu 
m y ir nMirt-- 

nu. sąnariu kaulu, strėnų, ko.iu, petin, nuo 
lylUku ligų. triperį, laolerj eifili. uiiTieUji- 

rbimy viduriu, ilberima. nieiejmf ir auginy ant veido ir kūno vt I 
gu.-dedervinių ir slinkimy plauku. galeo* ekaudStny. iirdm. htks- 

tu. kepeny ir plautių ligas, visokia* nervų liga* nouratgijy. drebejimy aana 

riu. greity a-ipykimy* negaiejimy miegot ir itgulj, greity pailsima, sunki)' 
kvepavimy. periahmo dogu ir nusilpnėjimą ivaikatoa, viaoktu moterį} Ilgu 
skausmingų ir nelegulerilk menosinių lekejimy ir gumbo Ilgydau su opa-1 
cija rupiu ra. apendaaius, velį. skilvy* augančiu* akmenis visokiu* skaduli u*, 

gutus /tumorai, kepeni}, inkšti} ir pOslH Daraubperaciju aut gyslų kauti} 
įervų. rmegnų, moterį} ir vyru gtadsoEių organi}, pritrauktu kojų Ir ran> 

ka« atitaisau ir padarau sveikas- Taip g; d iro operacijų aut nosis*. aktų Ir 

Mzssffis*; 
_ .* PttflodolpM* Pa„.f 

^Hkao valandos- nuo • iki IS. nuo t Iki 4. ir nuo S iki 0 vakare} 1 

AvtaiadMniaisiulu 1 iki 9 popiet. -i—J *f •. 

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui 

L 
* 

ANGLIŠKOS KALBOS 
Jos vardas yra.' 

“Vienatinis savo njšies LietuviSkai-Angliškos Kalbos Bankvedis” 
Kaina drūtuose audekio apdaruose tiktai $1.25 

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri- 
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 

būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny- 
gą: # Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” is “Kaip tarpti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu,\ • Yra tai praktiškiau- 
sias Bankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas* o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. 

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip j) 
JONAS M. TANANEVICZE 

' 

3244 So Morgan St. Chicago, IIL 

MAIRONIO PAVEIKSLAI 
Aplaikėme iš Lietuvos musų garsaus dainiaus 

Maironio paveikslus. Labai gerai padaryti, ant sto- 
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu- 
mas 1134X8%. Kaina su prisiuntimu tiktai 20c. 
Tai yra vienas iš gražiausių papuošimų savo namų. 

JONAS M. TANANEVIČE,, 
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO^lįL. Ii 

Telechone Y ūda 8718. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3283 Illinois Ct., berto 33-flos ijatvSs 

Turiu didelį salę dėl 
mitingi}, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g. 

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

Ashland Av., Chicago, iii. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbs jas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo. 

0I30ER ALE. 3'APSO. SALSBRIO 
IE OBUOLINĖS S AIBĖS 

<1. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

| 4012 

State Street 
Tel.Oaklandl441 

GURIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, ienciugėlių, špilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojamų g.-omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegprėUus ir žiedus. 

M. K. WILKEWICZE, 
8215 S. HAISj.’ED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
SiunJru pinigus { visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie- 
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei- 
kia kokios rodęs arba pagalbos, pra- 
šom ateiti pas mane, o aS patarnau- siu dėl visą, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rutnus 
dėl pakeleivingą žmonią. 

SAM YOCIUS 
687 ColHnsville Av, E. 8t. Lomu, m 

SAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIŲJB. 

Sn paveikslais, naudingais patari- mais ir daugybe receptą nuo visokią bgą .gražiai apdaryta su auksinėms raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ca po .1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas -“Kataliką’' 
doi. ^:$S^;™*****»_ * 

IĮ 1L X’AIT4NA-VICĖ 
11 Milbury Bt, tforcester. 

A V 

,į: EAZ.:^fUTIS^ 
LIETUVIŠZKAS GfRABORIUS 

Persamdo kfireczius ant 
pagrabų, veselijij ir 11. 

668 W. 18th StfCUicago, UI. 

Klauskit 
Gh open 10c 
“ 'iarų, nes 

fatyi iš 
csio 

4934 86. 
Pitone 

DR. J. 

Gydytojas ir Chirurgas; 
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas. * ; 

Valandos: nuo 9 ryte, nuo '3> iki 4 
ir nuo 7 iki 8 vakare. 
4801 Ashland Avė., Chįcago. 

VALGIU ARBA RAKANDU 
kot nematysit mus kalnu 

Moterų $18 Plush kotai $12.75 
gero gražaus, pliušo, su šilku apsupen- 
tis kalnierius, ir perlinei 
zikais, speciališkai tik. 

Moterų siutai padaryti iš vyriško au- 

deklo, gražaus aksomo ar atlaso, nau- 

jos mados kalnierius ir sijo- $|0»75 nai, vertės $23 siutai. 

Moterų Kotallabai puikus maišyto audimo 
naujai padaryti, iš užpakalio kvo)-g|g gg duoti, verti $20 dabar už. 

DYKAI 
Kloln Bros. 
Pirklybos 
MARKES. 

ATYDA VYRAI! 
Geriausi $28 ir $30 Siutai ir Ov- 
erkotai pasiūti iš geriausios me- 

rgos geriausių kriaučių. Kiek- 
vienas .dyksnis yra siutas šilkais; 
ir jie tinka kaip $28 <H JĮk i 
arba $30 steliuoti 1 
siutai, dabar pardu- V II 

Taipgi gerų siutų $6.50 iki $30 

Viskas kas namuose reikalinga ant lengvų išmokesčių. 
25 lietuviški pardavėjai. Teisingas apsiejimas. £ 
KOMODOS padirbtos iš, 
gero aržuolo, padailin- į 
tos, su veidrodžiu, ver- j 
tęs $25, dabar $|^J.95 tik 

Pamatykit mus naujos ma- 

dos “Shorloy” rakandus. 

Oak šildomas Pašius gra- 
žus, gerai šildo, nikeliuo- 

tik’...daba.r..$3.49 
Familijinis Pašius gvaran- 
tuotas kepikas, nikeliuo- 

!fk.. $12.75 
+.00 viešrui- 

mio supimui 
krėslas, tiktai 

$2.48 

J. W. Zacharevricz, 
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. 

9lį-33*rdSt. 
Tel. Vaida 6423 

THE FAČCON CIOAB FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigarę Fabrikas 

J, A. Nutauc Sav. 
— išdirba geriausius — 

HAVANOS 'CIGARUS 
Į 4613 S. Ashland Av., 
įį'j Chicago, UI. 
i į TeL Yards 173d. 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriška* arba 
moteriškas laik- 
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 

k paauksuotas du- 
| beltavi lukštai 
-.puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 

u; r •. 
jULĮ_-_x, _ 

ką. Spcijališkrs pasiąlijimas. _ 

Mes 

'susinsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir eapreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei.,cen,t'...*„ ji kitur nio- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis •'.ovanr.i prie lail odelio. 

EXCEUsL0» rWATCH 00. 
9Qi Atii-iaeum Bldg, CMcago, CĮ. 

lamą lamami, la- 

biausiai naudoja- 

$1000 Auksė arba $1875 flVIfAI 
* Carterėair — Automobilius IIIĮIHI* 

Cartercar 

$1,875.00 

Cąrtercar 

11,875.00 

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplankysi- 
te prie kiekvieno pirkinio, ta vorų kiekviename departmente, Bufete, Ka- 
vinėj, Vy "ii Departmente ir Daugmenines Pirkly bos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerįant savo certįfikato, aplaikys Carfercar l911 "M” 
vertes $],S?5.oo. Numeris pažymėtas ant to certi’fikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatšisauktų prie to automobiliaus į. 15 dienų po išlaimejimui. paskiria- 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol rieatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo eertifikato.,: 

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu u i prieinamai kainas. 

.., 
•' ’■! :" 

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų, fe 

WINES AND LIQUORS 

1225-7 Milwaukee Avė. jįerf! Ashl. av. 

.% 'Telefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
,'4- < ia-i8BXO K RAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo■'tiSokias kroniškaš ligįs vyrį" ir mo- 

tery, kad ir nžsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį;,o :.jis 
jumis apžiūrės ir pasistt&agš pagelbėt.^ 

Dr. WiSBig duos geriausius Vaistus. iš savo aptlekcs. 1 

Pirma rodą dovanai. •• 

Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki €130 vakare.- Ne-' 
dėliomis nno 10 iki 12 .ryto: 

1759 West 18 Stfefforner Wood gtr. , ; 

?! v tmnsA ; r >r' -“t. ■ ••■>•* 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- \ tas FONOGRAFAS yra vie- 

\\ nas iš geriausių, kokie iki 
į\\ šiam laikui žinomi, padary- 
ki', tas iš geriausia metalo, su 

didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryną ir stiprų balsų. 

Turintieji musų FONO- 
GRAFU. gali kiekvieną va- 

landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra- 
fas griežia visokias dainas 
ir maršus. 

Gražus vyriškas ar- 

ba moteriškas LAIK- 
RODĖLIS, gold fil- 
led, gvarantuotas 20 

metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz- 
mas geriausios kon- 
strukcijos. Kiekvie- 
name lombarde gali- 
ma gauti už jį mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant. 

Y?**" <*©v*n*l duosinle viršui aprašytus fonografą arba larcrodSIj kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius. 

Pr i.siųsk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertes $6, ir dovanų fonografą arba laikrodėlį—ko norėsite. * 

Expresui primokėsite $5.50. Pardavg tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta- bako turėsite gerą dovaną, kuri jums nieko nekaštuos. x 

Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugrąžinsime pinigus. 
Saugumą jūsų pinigų gvarantuojame savo $2.000.00 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai, 

MSSIAN TOBACCO CO., Pept; 4 343 E. 9 St., NewIork,NX 
ŠW« v- i*.-iiiii a r 

hPAIN-EXPELLEE 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pageibps kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu.. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo irt. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su 

jp AIN EIPEIERIU, 
PASOVENCZIAIS NAMINIAIS \ AlSTAIS. 

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 O. 

F.Ad. RICHTER SCO., 215 Pearlst. NewYorfc 
Oemyktt ant ant cfbdrerto — ženklo apoaugo'tm#. 

TEL. YARDS 1804 

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

IR :ę 

Kontraktorius. 
Budavoju visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gTažiai ir pigiai. Kreipkitės 
pte savąjį po numeri ą 

4559 S. Hermitage Avė., 
Ghicago, Illinois. 

DR.J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrl3 

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 

VALANDOS: 
Nuo 8 iki 9:30 ryto, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte. 

DR. JOSEPB L. ABT, 
1882 8o.' Ralsted 8t_ Cbicago, Ui. 

Teleptaone CanaI 37 

NAGKADOS. 

Parašyk numerį kožnam langelyje, 
numeris turi, būt neaugštesnis už 19 
ieutiek taip/'kad ant kožno šono pa- 
.daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir' jaigu atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tada,, atsiųsime jums patvirtinta 
kvitą vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
.lO.OOO, kampinių pėdų didumo; tik 10 
mylių nuo New Yorko miesto. Re- 
guliariška kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išrisi virš minėta išriši- 
mą tada kaStUos tik $99, šitą sumą 
‘gali: užmokėt ąnt syk $5, po tam $3 
ant mėnesio.. Asiųslcito išrišimą ir 
.Biašyk, kad. atsiųsti jums mapas ir 
informacija? apie musų lotus. Adre- 
suokite. ■ 

Reikalaujame gerų agentų visur. 

Lit. Dept., 2 Room 912, 
63 PAEK EOW, NEW YORK, N. Y. 

.. 
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KNYGOS MOKYKLOMS. 
Turėdami užtektinai mo- 

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že- 
mesnę ant jų kainų. 

1. Gramatika — sena kai- 
na 50c., nauja 35c. 

2. Lementorius — sena 

kaina 25c., nauja 20c. 
3. Katekizmas — sena 

kaina 50c., nauja 35c. 
4. Nauja Chrestomatija I 

dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c. 

5. Nauja knyga mokslai- 
nėms II dalis — sena kai- 
na 50c., nauja 35c. 

6. Nauja Skaitymo knyga 
III dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c. 

7. Šventa istorija — sena 

kaina 50c., nauja 40c. 
J. M. TANANEVIČE, 

3244 S. Morgan St., 
Chicago, UI. 

B. R, YftSULIS, 
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj. 
Parduoda šifkortes ant visų linijy, 

siunčia pinigus į visas dalis svieto. 
Išmainau svetimžemius pinigus ant 
amerikonišky. Priimu pinigus ant tau- 
pinimo. Parduodu namus, lotus ir 
farmas. Padarau daviernastis ir 
visokius ruskus dokumentus su kon- 
sulio pagalba. 

B. R. YASUUS, 
3604 Deodar St., Indiana Harbor, Ind. 

Telephone W. Pullman 1739 

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, III. 

LIETUVIŠKAS J 
r BUPFETAS. 

Zas neturi nakvings. Pakeleivingi 
tjga a.jilanko prie rni sų, o mes Jums 
duosime atganančią vietą pailsi ir pa* 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

Lieku su godone, 
Kasparas Idzilevicse, 

3200 Auburn Av. Z 

K. J. FILL1P0VICH 
GENERAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 1 saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 

1 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčiu kanlarninkus dėl js- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Dffiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

858 W. 33rd $t. Gyvenimo adresas: 826 W. 341h Sf. 
TELEPHONE DROVER 2205 

LIETUVIS KRIAUCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 

sokių ceikių; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

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


