
! R S. IVASZKEVICZB 
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, UI. 

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 
visokiu minerališkv 

gerymy, kaipo. 
GIHGER ALĖ. 1‘APSO, SALSERIO 

IR OBUOLINĖS S AIDĖS 

K. MAKAREVICZE 
rfo,CU/atgN^=r-^ 

UŽLAIKO 
PUIKU SALIUNA 

Labai gardi ariclkele, sialtas bavarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

255 M alime st. New Haren, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

Teleptaone Monro® 2842 

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IK CHIRURGA8. 

Ofisas 1268 Milwaukėe Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, mote- 
rų, vaikų .ir akušerijom Gydau pri-. 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo,' vidurių ligas, inks- 
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
riša. ■:' 

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

Bussian-American 

Vienatinė be persikėlimo Linijatatp 
Rusijos ir Amerikos. 

8%. d. i Eotterdam 11Į4 d f Libava 
III klesa $31.00 III klesa-$33.00 
IĮ klesa $45,00 II kiėsa. $47.00 
į klesa $52.00 T: kleša $025)0- 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

miisų agentui, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

A. E. Johnson & Co., 
27 Broadway, New Ycrk, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
Sluomi apreiSklu pagodotal visuo- 

menlat. Jog Gsu seniausias gydytojas 
aut Bridgeporto, praktikuojant per 19 
mitų, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ros gatvės, 

į Setefopas Yards 687. 
Mano ofteas aprūpinta,’- uar austais 

bti4als gydyiuog,: Vistu- ligonius steng- 
Bloosl «etsi»Mįuti fcaįfe-lf- IlgSol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbin'm> publika Ir to- 
linus maut. rems, aslų namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų Ir užsetujintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi aa pagarbą 

Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Stroai 

Kertė 32-ros gatvės. 

1 Telephone Yards 157 

DR. J. N. THORPE 

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., Chicago. 

cHoptm Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

! JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs 

4934 So. Paulina it., CJhicago, Ht 
Phone Tards 41S4. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETU VISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kerecaiaa ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. CUcagOj IiL 

Telephone Ytrds 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
<863 Illinois Ct.. kerte 33-tios *atv*a 

Tūrio didelę salę dei 
mitingi;, veseliję ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g. 

Mada yra viena dalyką iš musų di- 

delei geros išyeizdos naujų rudeni- 

nių ir žieminių Siutų ir Overkotų. 
Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir geriansio pritaikinimo siu-i 
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimą ir įvairumus. Mes 
parodysim kad vieną iš ją pasiskirsit. 

Mes užkvieSiame jumis 
peržiūrėt! musu naujas 
rudenines ir žiemines ma- 

das ant 2-3 guzlku Siutus 

vyrų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus naujt Overkotai’ 
su Presto atverčiamais ir 
aksominiais kailiiėriaiė, kti>; 
riuos mes parodom šimtuo- 

k se naujausių patentų. Kai- 
nos eina nuo .1 T 

■? •' >■ ■ « 

f$T. KUCZIS 
Mus lietuvis Miuvycgr 

1800-1806 Blue Isla 
Kampas lfltos gg,įH 

Atdarakožiiii vakarą išskyrus Seredos ir Pėtuy6ft*į"'- '- 

Atdara iVedeliom"prieš itiet iiua 8 iki 12 Tdl!?*" 

McAvoy’s MALT v 

MApOf 
Jeigu ne McAvoy’s, 

Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt 
2340-8 South Partc ftye. 

Telefonas Catumet 5401 Visi DepV,, 
-- "*•. 

— 

J. W. Zacharevricz, 
Notary Public, ftęąl 
Estate ir Insurance, v 

-'1”* 11 

Eiatninavoju Abstractus, ir at- 
lieku kitus visus reikalus No- 
ta rruszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o no pas sve- 

timtauti. .-f- 

91I-33rd St. 
Tol. Yards 6423 

'd. H. OLSON 
A K U ir karštu va- 
* ndeniu šildymo 
prietaisų įvedima® 
ir pataisymas. 

|.== 4 40,2 

State Street 
W Tel.Oaldand 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, : pilkų, kolėikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drakuojamų g/cimatoms mašinukių, 
feritvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogų dykai. Tai- 
sau visokius dziegorelius ir žiedus. 

, M. K. WILKEWICZE, 
92įi S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Sajiunas 
SiunSiu pinigus J visas dalis svieto, 

groitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie- 
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei- 
kia kokios rodcs arba pagelbos, pra- 
šom ateiti pas mane, o aš patarnau- siu dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

S AM YOCITTS 
537 ColllnsvUla Av„ E. S t. Louls, m. 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIŲJE. 

Su paveikslais, naudingai? patari- inais ir daugybe receptu nuo visokiu iigij ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ti“ po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas ^'Kataliką’' at metą mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musą agentui. 

M. X1 ALTANAVIČE 
61 Milbury St, flfccester, Mus. i 

fnn išsisukimo, Hų- 
■durdimo,Perimtu 
į muskulu, Skausmu 
i Komatižmo, Neural- 
gijos ir panašiu kaik-., 

■ kiu niekas taip greit 
ncpamačina, kaip, 
sutepimas su 

Pain Expeleru 
Gaunama v oo.te ap- 
ttcL’ooe ua SS !r soo. 

F.Ad.Richter&Coi 
21S<<<PEARL ST. 

NEW YORK| 
Tdmykit 

ant Ankero 
ženklo ap- 
saugojimo. 

B 

lf pirKinys **0^ ptfter.*- 
S. Kampėrio visotinas didėles vertes tavoras 895 Broadway, 
Nėw York — paaukautas dėl Klein Bros. už mažiau negu gali- 
ifta. 

Išpardavimas 
■ ; prasidės Subatoj LaSlaaio 

Skyrius 1. 
$12.98 moterų ir merginu Caracul 
Kelgi $7.98—geri ir gražus, pil- 
no Ilgio su dideliu apsupimu 
kalnierium, su geru pa-JT Oft 
mušalu, tik. 

Myrius 2. 
’$I5 MflTERO TR MERfiiHUCAHACUL 

KOTAI $10*95 — gražus, ispąmu- 
šulttotį geru atlošo pamušalu,. 
su kaklą apsu pančiu:ljff$ QE 
kalnierium,. ..... “III 

į-”’-s -į. •T-*- 

SKYRIUS 3. 
$22 MOTERŲ CARACUL KOTAI 816 95 
padaryti iš paskiausio geriausio pouy*Cara- 
Čiit, išpamušaluoti su iškimštu atlosn. gra- 
žiais guzikais arba branž- 
guliukais, $22 vertes, dabar 
tik...v.. 

SKYRIUS 4. 
$16-98 MOTERŲ PLIUŠINIAI ROTAI 
$12-75 —kotai pilno ilgumo, 
su venctišku pamušalą,, grą- 

-žiaiaguzikais tik.... ..".į1.. :. 

:- -■ SKYRIUS 5.'• 
$30.oo MOTERŲ. PLIUŠINIAI KOTAI 
$24.75 — geriausi sealette J 7E 
pliušo, geriausio atlošo pa- y#Aa| 3 
mušalu, vertes $30,spo. .... 

HALSTED. 20™ ST’S > 

CANALPORT AVĖ 

RūtaiT klen BROS. 
U j na Ii Pirklybos ma- 
rkes su kiekvienu pirki- 
niu. 

Mes turime 25 lietuvius 
pardavėjus. 

Telepbone Yarda <2750 
fiKMOS JiūlAilOS SALIONAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas ma it atėjęs 

nes ai užlaikau šaltą alų, geriausią 
Siną ir ruginę EEGTIJTĘ, cigarai 
tai net ii pat .Tarkuos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingą, veseliją ii 
kitokią susirinkimą; i Kuris pas man* 

atsilankys, tai bus širdingai priimtai 
ir suramintas. Lidku su godone, 

T. RADAVICZE 
936 — 33rd St., Chicago, HL 

THE FALCON CIGAR FACT. 
fo vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

| J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba-geriausius — 

; i HAVANOS CIGARUS 
į U?-;. OhięągagJJL 
|i 4613 ^^AshlsBd Av., v 

Tel, rYards,įW3«>, 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

ę Vyriškas arka 
.moteriškas laik- 

.indeli-, gvarantuo- 
Jtas ant 20 meti;, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninkę, kurie turi daboti lai- 

kį. Spcijaiiškrs pasiųlįjimas; Mes 

Susiusime Šita laikrodėlį kiekvienam 
G. O. D. nž $5.75 ir espreso kaštus 
|el peržiūrėjimo.’ ^Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent' „Ak" j! H»tur D?°" 
ketum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis 'ovanr.i prie laii odelio. 

! EXCELi*_OE WATCH OO. 
604 Ati anaum Bldg., Chlcago, HL 

$1000 DYKAI. 

Cartercair1 

$1,875.00 _ 

Cartercar 

Certifikata duodame u i vieną dolerį vertes baletuose; kuriuos aplaikys i- 
te prie kiekvieno pirkinio tavom kiekviename departmente, Bufete, Ka- 
vini j, Vy y Departmente Ir DaugmeninSe Pirkly bos sklode. Ki- 
ekvienas eertifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris,- kuris 
turi paženklintą numėlę anįĮf savocįęrtifikaito, aplaikys; Carferear IMI “M” 
vertes $l,875.oo. Numeris pažymėtas ant to certifikato. bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir I Vasario' 19!2*m. teigti nieks 
neatsismiktiį prie to automobiliaus j 15 dienų po islairoėjimui, paskiria- 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato. 

Mes turime pilna sankrova Importuotu Ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kainas. 

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirlclybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. fi ■■ T) 

Halperin Bros. 
WINES AND LIQŪORS 

1225-7 Milnaiikee Avė. kert. Ashl. av. 

Apsaugoiam nuo Ugnies. 
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto=, ir apielinkėj 

kad mustj ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Firė Insurance), nathus, „biznius ir ra- 
kandus, Just} namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gadsite už juos savo pinigus. 

J. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. ChTcago,lll. 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- 

tas FONOGRAFAS yra vie- 
nas iš geriausių, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary- 
tas iš geriausio metalo, šu 
didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryną ir stiprų balsų. 

Turintieji musų FONO- į 
GRAF^. gali kiekvieną va- 

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

Gražus vyriškas ar- 

c 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. 

•u Y|sal dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba laikrodSII kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 0 dolerius. 

Prisiųsti 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. Pardavė tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta- 
bako^ turėsite- gerą dovaną, kuri jums Meko rjekaštuos: * i 

Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanoųvis, tam sugrąžinsime pinigus.. 
Saugumą jūsų pinigų gvarantuojame savo $2.00Q,CO kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai. 

RUSSIAN TOBACCO C0„ Pent. t 343 E. 9 Si, New York, N.T. 

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ. 
Parduodu' namus ir lotus ant leng- 

vu išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų. 

Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri- 
koniškus''ir Buskus su konsulio pa- 
galbų, Tgįpgi aš esmu Notarijušas. 

B. R. Yasulis, 
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind. 

TEL. YABDS 1804 

ST. ANUČAUSKIS, 
/ Karpenderis 

ir 

Kontraktorius. 
Budavojų Ą visokius namus, mūrinius 

ir įhedinius, atlieku darbų greitai, 
Stipriai,, .gražiai,'ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių 
* “ 4559 S. Hermitage Avė., 

Chicago, Illinois. 

DR. J. L. ABT i 

Fgaekmingiaūsiai gydo visokias vyrLi 
kas, moteriškas ir vaikų ligas. 
”... VALANDOS: 

! Nuo 6 iki 9:30 ryte, nuo 1 iki fi po 
kištų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakaro. Ne- 
dėBomis nuo & iki 10 ryto. 

DR. J08EPB L. ABT, 
tsss 8o. Halsted St„ Chicago, Ui. 

Telepbone C&nal 37 

$100 NAGRADOS. 

Parašyk numerį kožnam langelyje, 
numeris turi būt neaugštesnis už 19 
ir sudek taip, kad ant kožno šono pa- 
daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigu atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tada atsiųsime jums patvirtinta 
k;vitų vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
lp.000 kampinių pėdų didumo, tik 10 
mylių nuo New Yorko miesto. Re- 
gu] iariška kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išrisi virš minėta išriši- 
mų tada kaštuos tik $99, šitą sumų 
gali užmokėt ant syk $5, po tam $3 
ant^ mėnesio. Asiųskite išrišimų ir 
prašyk, kad atsiųsti jums mapas. ir 
informacijas apie musų lotus. Adrė- 
suokite. 

Reikalaujame gerų agentų visur. 
Lit. Dept., 2 Room 912, 

63 KASK BOW, NEW YORK, N. T. 
(41—44) 

K. J. FILLIPOVICH 
GENERAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, teiposgi prisiunčia kamarninkus dėl iš- 
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 rastf geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ik į 9 vakare. 

858 W. 33rd SI. Gyvenimo adresas! 826 W. 34th SI. 
TEliEPHONE DROVER 2305 

Telefonas C anai 3263 

Daktaras S. Wissig 
IŠ SENO KRAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo- 

terių kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis ■ 

jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. 
Dr. Wissig duos geriausius Taktus iš savo aptiekos. 
Pirma rodą dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

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

ANT ISZMOKEJIMO 
Po 5 centus ant dienos arba $1.50 ant menesio. 

Nusiusime kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
Įaikrodeli} lenciugeli ir medaliona vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ginsit ir busit anuom užganėdinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausjmu kataliogo ir informacijos in- 
dėdami uz 2 centus marke atsakymui. 

AMERICAN WATCH CO. 
1152-1154 Milwankce flve. Dept. 11, Chicago. III. 

LIETUVIS KBIAUCZIUS 

Siuva 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 ezystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

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


