
Klauskito B, W. Courzeck, klerką 186 arba Helena Putrament lietuve klerką 39, 

Klauskite 
12-th Street 

krautuves 
Pir. Markiu. 

12th STREET KAMP. HALSTED. 

Mus markes 

geriausios. 
Viena su lOs 

pirkiniu. 

t £ 
PETNYČIOJ ir SUBATOJ, Lapkr. 3-4 

Didelis Išpardavimas Mo= Jjrt 98 
terims, Mergnoms Kotu po 

Caracul — Plušiniai — Maišytos'Materijos. / 

Dabar duodame j ūmi nepaprastai ankstyba progą nu- 

sipirkti geriausius garniturus, kur pirmiau parsidavė 
po $20.oo ir $22.50 dabar parduosime už taip žemą kai- 
ną $12.98. Visokių naujausių, madųr-kokios tiktai yra 
šitą sezoną. Išverčiama ir cįubeltavo audimo kuri su- 
teikia nepaprastą žavinimą jaunimo madose, kuri yra 
išaukštinama už savo gražumą Beriiureję mus di- 
džiausią pasiskyrimą' tuojaus- persitikrinsi! kad meš 
turime lygiai tokį kotą kokį norėjote pirk- 
ti ir atminkit, kad kiekvienas kotaswrtas' J $20.oo. Pliušiniai -kotai yra padaryti iš ^ 

geriausio materijolo, su didele apikakle ir* gi-" 
liais rankogaliais, pamušalas gvarantuoto at- 
lošo, beabejones verti $20, dabar po... 

Ateinantį Panedelyj 

DIDELIS PIRKINIS iš L1C1TAC1J0S 
Pradedant Panedelyj Lapkr. 6, mes išdėsime ant pardavimo inijs 
didelį pirkinį iš licitacijos dideles \Vholesale firmoj 

Lyon Brothers 
323-329 W. Madison St. 

VISOKIU PIRMOS RŪŠIES REIKALINGU TAVO R U 

Temykit mus apgars. Temykit mus langus. 

Pigumai kokių dar nebuvo. 

Kuponas 
dal 

Balto Muslino 
33 colių plpčio.^j,,,. 

Minkštas lygąpą ̂  au- 

dimo verta 8 l-2c 

10 jardu už 
iijįįĮ H 

Neparsiduos, už šitą 
kainą be šio kupono, 
neparsiduos vaikams. * 

Labai linksma knyga 

HUMORAS IR SATYRA 
v i ■< i-i' ■, .V ?7>V- ? < -/ •' '■ 

kuri ojei aprašoma -senovės ir šios gadynės juokai, juo- 
kingi prietikiai, tneiiiški atsitikiibai, 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 minu tos, 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 kui 

medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy- 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ąteivėdinimo, 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 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų. 

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

HUMORĄ IR SATYRĄ. 
Pinigus šiųzdamas adresuok taip: 

JONAS M. TANANEVICZE 
8344 So. Morgan Street Cliicago, III. 

Kas atsiųs ! 12.00, gaus tai juokingą kn ^Įą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”, 

Skaitykit -‘Kataliką” 
Telephone CanaI 2118 

t DR. A. LEONARDAS JUŠKA I 
& Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
g 1749 So. Halsted St., Chlcago, Illinois. J £ PRIĖMIMO VALANDOS: 5 
£ Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir ^ 
g: vakare nuo 7 iki 9- 
********* ***************** 

Broliai neeikit pas žydą 
Mes siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo* 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotą ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. 

KAZ.KICZINSEAS, 
18 1Ą\ SI, IMrrU. 

"CRA VISI p^s 
Jos. Zaramsįj 

Bg.on Sf, ggj.y^ 
Ii ^įtaiko šaltą aliį im{)onUo. 's 

ta deįtin§- Duoda rodą pj-r- 
■ kiiiielotij. 

JUOZ. RICKIS 
78i Gliffort Av., Bochester, H, Y. 

i Jeigu, broli, liūdnas'tmnil- 'irE&f. A 
'liūdnume žuvį, tat pas, Rieki eifcrkfe*- 
!dleną, Jis priima kožuą vieną Cllt- 
ford Avė. Henry kampo. « Lai klek- 
įvlenas atsilanko. firmas Lietuviu 
viešbutis. y 

Home Pitone 567% 
~ : 

::. '.■ ■■>—: 1 

Telephone W. Pullman r&9 
Lietuviška Registruota 

■ i'Kii*. iTfcU'iiv 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, Ui. 

*^****************^***** \ 
Š Telefonas Vards 153a Ž 
* DR. J. KULIS 
* Lietuviu Gydytojas^ ir Chirurgas* : 
* 3Ž55 So. Halsted St., Chleago, Illinois. 

* PRIĖMIMO VALANDOS? 
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 

Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nup .6iki.&vak. 
K************************* 

LIETUVIŠKAS 
BUPFETAS. 

Fas neturi nąivinSs. Pakelei vin^i 
liga a.šliauko prie misų, o. mes Jums 
duosime atsakantis vietą pails, ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

Lieku su godone, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Aubufn Av. 

Nekurję iš geriausio skyriaus nuo bankrupt ta- 

voro ik Lyon Bros. Wholesale General Mer- 

chandise laukia jūsų. Geriausias tavo- 

ras visokios rūšies daug žemiau kai- 
nos. Čia yra keletas papiginimų: 

Petnyčios Spėriais: 
(PIRMOS 

VAIKU PIRŠTINES 
Vaikam vilnones pirštines ̂ visokių dažų. paprastai 
25c vertes, Pątnyčioje parduosime vien tik |0Q uz. *r-v s*--' 

• • * *« 

m /ANTROS 
DR. GRAVES DANTU PAUDERIS 

į H 

10c 25c vertes, Pctny^^lttl 
VAIKU DRESES 

padarytos iš geriausio flaneįelįte, gražiai papuoštos, 
šviesios ir tamsios nuo 1 nu iki >&> m".-senumo ICa 
35c vertes, Petuyčioj po. J... ^ 1• ■®V 

<s 

(TREČIOS LUBOS) 
, ŽILAI PALIRUOTI KIBIRAI 
3,kvortų yienval.iniai žilai palivoti kibirai- Me« nar- 

duodam juos visados po 23c, Petnyčioj kokį (Ha 
norėsit u£. r......... ... .. .;.;.., ...... IUC 

5 SVARAI KRAKMOLO 
su 25c piciniu negarsintų; grocėrio dalykų iš- 11^ 
skiriaiit ,čnkrU-.._..._...IIC 

‘Tiktai Petnyčioj nuo 3 iki 5 vakare 

** (KETVIRTO^,LUBOS) 
: AUDEKLAI 

Extra djutaš audeklas, šviesus paprastai 8c ver- Ca 
tęs, Pėtneypioje už jarda...J.. ...... .... .. ... .UC 

DUKART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 
•'•ii ■•;is: •• 

ik ¥ T ¥V¥7* f f 
A' 
1F' If 

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
^ ̂ AMERIKX2>JEj KURIS IŠEINA DU KARTU 

**“"* " 
- ANT NEDĖLIOS 

• Iština kas ūtarrtinkas ir petnudla. 

PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ fnietems $2.50■ 
_ 

T pusei mati} $1.25 
EUROPOJ f Rosi^į $3 50, Angli- 

u U-Qj ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 15 m. 

RrAyk tuojaas, o gausi yifeaę numerį dykai. 

W. fl. Rakauskas & Co< 
623-522 W. South B f "h \ 

A Mahanoy SHy, Pa. 

1859 W. Cjbicągo Avė 

6235 So. Halsted St. 
Telepaorias Seeley 3029 

Telephonas Normai 2617 

CHICAGO, ILLINOIS 

“Katalikas” 
ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO 

TAS SAVAITRAŠTIS. 

Išeina kas ketvergas, 12-kos puslapių, didelio 
formato, Chicago, III. 

“KATALIKAS” netarnauja jokiai partijai, bet 
lietuvių visuomenei, yra laikraštis bepartijinis. Ne- 
peikia ir nepasmerkia niekieno nuomonių, bet drąsiai 
įvairius prasižengėlius savo skiltimis baudžia. “KA- 
TALIKAS” nėra laikraštis agitativinis, bet informa- 
cijinis, pamokinantis lietuvius išeivius. “KATA- 
LIKE” spauzdinama labai daug žinių, kadangi tai 
didžiausias Amerikoj lietuviškas savaitraštis. Kiti 
laikraščiai tik apie savo partijų reikalus rašo ir juos 
gina, “KATALIKAS” to nedaro. Verta “KATA- 
LIKAS” visiems užsirašyti ir jis tarp lietuvių pra- 
platinti. “KATALIKAS’” metams kainuoja $2:00, 
o pusei metų tik $1.00. 

Nuo šio laiko lig Kalėdų “KATALIKO” išleistu- 
vė paskiria SPECIJALIŠKAS DOVANAS užsira- 
šantiems “KATALIKU”. Tos DOVANOS bus duo- 
damos tik ligi Kalėdų š. m. 

SPECIJALIŠKOS DOVANOS: 
Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 

“Kataliką”, ir šias knygas vertės 60e.: 
Ciesorius Domicijonas ir Brolis ir Sesuo. 
Jei tų dovanų nenorėtų, gali pasirinkti iš kata- 

-liogo musų spaudos knygų vertės 50c. 
Kas prisius $2.25, gaus ištisiems metams “Ka- 

talikų” ir šias knygas dovanoms: 
Vaitkaus poema Laimė 35c., Antrasis Krikštas 

25c. ir Jono Širdis 25c. Viso vertės 85c. 
Kas prisius $2.50, gaus ištisiems metams “Kata- 

likų” ir sekančias knygas: 
Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05. 
Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka- 

talikų” ir sekančias knygas vertės $1.20: 
G-ulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš- 

kiai užsienyj. 
Kas prisius $3.00, gaus ištisiems metams “Ka- 

talikų” ir knygų vertės $1.50: 
Pajauta ir Lietuvaitė. 
Kas prisius $3.25, gaus “Katalikų” ištisiems me- 

tams'ir knygų vertės $1.75: 
Rankvedis angliškos kalbos, Mūsiškiai užsienyj 

ir Antras Krikštas. 
Kas prisius $3.50, gaus “Katalikų” visiems me- 

tams ir knygų vertės $2.00, knygas galės pasirinkti iš 
kataliogo. 

Kas prisius $4.00, gaus “Katalikų” visiems me- 
tams ir knygų vertės $2.50: 

Skaitymo knyga, Dangus, Mylėk savo artymą, 
Gulivero Kelionė, Poema Laimė ir Tvardauskas. 

Kas prisius $5.0Q, gaus metams “Katalikų” ir 
knygas sekančias vertės $3.50: 

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. 

Reikia žinoti, jogei “KATALIKAS” šiemet lig 
Naujų Metų bus siunčiamas DOVANAI, o prenume- 
rata baigsis sausio 1 d. 1913 m. 

ATMINKITE! Tos specijališkos dovanos bus 
duodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti. 

Laiškus rašydami ir pinigus siųzdami padėkite 
tokį adresą: 

JONAS M. TANANEVICZE, 
3244 SO. MORGAN ST„ CHICAGO. ILL. 

DR. A. l; graičunas 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

BIBLIJA ABBA^VS^TAS RASTAS 
* NAUJO JNSTATTMO. 
Š Lietuvišaon kiibon ^įaguidu vysku- 
pas kunigaikštis81 J ucįžfapas Arnulpas 
giedraitis, antru kaita atspausta kaš- 

ti kun. S. Pautieniaus su komento- 
um parengtu kun. A. Staniukino, 

telpa čia išguHinėjijnąs Šventus evan- 

gelijos višg keturii/ evangelfi}. Apaš- 
talu darbai ir apariu raštai. Pusla- 
piu 494. LietuviiaSomlB raidėmis 
jį Drūtuose audekliniuose audaiuose su 

auksiniu ant nugaros parašu ir auksi- 
nu ant šono pavelkEleliu'igerai' išro- 
ianti. gera spauda.1 Kainu su prisicn- 
timn ....v.V. $2.00. 
vPinigus siuskite ant adreso: 

| j. M. TA*ANjBVlęiš 
5244 S. Morgan st, Chicago. 

Mes turim gefiauiius s(0 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 geriausią 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 nao $7-*® iii $28-°° 
MORRIS & OOLDSCHMIDT 

CLOTHING, HATS FURNISHINGS & OLOVES 
1922 iki 1932 So. HeJsted Street, - Chicago. III. 

ANT. MARTINKUS, ANT, TUPIKAITIS, J. KAI RIS Lietuviai pardavėjai. 


