
R. S. IVA.SZKEVJCZE 
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, UI. 

Pirmutinis lietuviukas išdirbėjas 
visokių minerališkų 

gėrynių, kaipo. 
©TO GES ALĖ. P APSO. SALSERIO 

IR OBUOLINĖS S AIDĖS 

K. MAKAREViCZE 

UŽLAIKO 
PUIKU 

Labai ęardi ariolkele, szaltas bavarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

256 Wallace st. Kew Harcn, Conn. 
Ci* galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

SALIUNA 

Telephone Monro# 2843 

DE. P. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IK CHIEUKGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, nota- 
rę, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inkš- 
tų, širdies, akių ir prirenka akulio- 
rius. 

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

Bnssian-American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Busi jos ir Amerikos. 

8% d. į Eotterdam 11% d. į Libava 
IH klesa $31.00 UI klesa $33.00 
U klesa $45.00 II klesa $47.00 
I Liesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

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

Dr. G. M. Glaser 
šiuoml aprelškiu pagodotal visuo- 

menial, jog Ssu seniausias gydytojas 
ant Brtdgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisų Ir gyveni- 
mą į savo locną namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas uau austais 
budais gydymo. Visus-'ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir ligSoL Pasi- 
tikėdamas, Jog gerbiame publika Ir to- 
limus mane rems, estu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir nakty 
Balu specialistas ligose valkų, moterų 
Ir vyrų Ir užsendintose Ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Telephone Yards 157 

DE. 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. 

CHOPIN Klauskit 
, ChopenlOc 
# cigarų, nes 

• padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs 

4934 So. Paulina 3t.. Chicago, UI. 
Phona Yards ilZA. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 

pagrabų, veseliją ir tt. 
668 W. I8th St. Chicago, III. 

I*-*-”'--*' ~~ 

Telephone Yards 2716. 

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ. 

8253 Illinois C t ., kertė 33-ilca gatvės 

Bzaltas 
alus 
ekani a- 
rielkair 
kvepen j Ii eiga 
■ai į: 

Turiu didelę salę uel 
mitingų, vesclijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g. 

Mada yra viena dalyku iš musų di- 

delei geros išveizdos naujų rudeni- 
———.ii-iii .inii 

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

Mes užkviežiante jumis 
peržiursi i musu naujas 
rudenines ir žiemines ma- 

das ant 2*3 guzikuSiutus 
f:r J * "y\ 

vyrų ir vaikinų madbse ir 
taipgi mus nauji Ovetkotai 
su Presto atvęrčiąrirais ir 
aksominiais kalnieriais.ku- 
riuos mes parodomi šimtuo- 
se naujausių pateptų. Kai- 
nos eina nuo < į ; ! 

ST. KCCZI8 
Mus lietuvis Manaper 

1800-1806 Blue Island Ąve. 
Kampas l&tos gatves. 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate % 

McAvoy’s ALMA 
MATEB Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MABR0W 

:igu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. « 

_t 

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Avė. 

Teutonas Galnmrt ®4<H Vl»t >'-'S 

i 

i J. W. Zacharevricz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

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

timtautį. 

911-33rd 8t. 
Tel. Yards 5423 

► 

S-**!'.. 

J. H. BLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 
į --—= 

| 4012 

State Street 
Tel.Oakl*nd 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, ieneiugšlių, špilkų, kolčikų, 
visokių- žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drūkuojamų groinatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. WILKEWICZE, 
32j > S. HALSIilED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
SiunJiu 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 rodės arba pagelbos, pra- 
šom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siu dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

SAM YOCITJS 
637 Colllnsville Av„ E. St Louls, ni 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIUJE. 

8u paveikslais, naudingais patari- mais ir daugybe receptų nuo visokių 
,gražiai apdaryta su auksinėms 

raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- da po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas "Kataliką” 
f at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui. 

M. PAiTANAVTCE 
61 Milbury St, fforcutgR Viu j 

XM. £3 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

Irodėli'. 
gvarantuo- 

tas ant 20 metę, 
paauksuotas du- 
beltavi Inkštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, £erai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai- 

ką. Speijališkrs pasiąlijimas. Mes 
nusiusimo šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir ezpreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent- XJ- jį kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 
gėlis -.ovan;.; prie lail adčlio. 

EXCEL&_OE WATCH CO. 

904 Atl' -iEsum Bldg., Chicago, UL 

R* 

Musų gttiukningas Pir- 

kinys Pliušo ir Cara- 
o =:c 

cub'Kotų kas sučė- 

diųa, jums pusę. 

$12.98 Moterų ir mer- 

ginu Caracul Kotai 
$7.98—geri ir gra- 
žus, pilno ilgio su 

apsupamu >,5 kalnie- 
rium, geras$T08 
pamušalas 

$16.98 Motoru Pliuši- 
niai Kotai $12.75— 
kotai pilno Ilgimo 

Įsu 
venetišku'' pav 

mušalu, gražiais 
guzikais $1^.75 
guzikais.. i™ 

$30.0* Motoru Pliu- 
šiniai Kotai $24.75 
geriausi sealette 
pliušo, geriausio 
atlošo $24.75 pamušai. 

Jus gausit# $2 JO pi- 
nigais ar $3 Ta vora i s, 
už Knygutę Klein Bros. 
Markiu. 

KUin Bros. atlaike 
suvirš 25 lletavius 
pardavėjos. 

I Pečiai kukniaiai ir šildytojai ant išmo, 

Oak pečius, plieni- 
nis, tvirta ugnaviete 
daug nikeliavimų 

papuoštas 70 
tik. 

Didelis pečius, ge- 
ras kepikas, su ni- 
keliavimais papuoš- 
tas, gva- $«CJ5 
rantuotas .IO v 

HALSTED. 20™ST’S 
CANALPORT AVĖ 

Už $15 rodom pnikeu- 
sins Siutus ir Over- 

kotus Chicagoj. 
Naujausios 

mados 

padirbti iš 

čystos vil- 

uos mate- 

rijos. Ši- 
tie siutai 

parsiduoda 
kitur po 

$18 ir $20, 
pas mus 

po 

15 
Ateikit pamatyt juos. 

Telephone Y&rds 2750 
FIRMOS JOJASOS SAZJUKAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas ma^c atėjęs 

nes aš užlaikau Saitą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEOii^ę, c cigarai 
tai net iš 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., Chicago, UI. 

-1* 
~ 

DAKTĄRAS 
JOSEPH P. KOZLOWSKI 

8PECIJAUSTAS AKT 
motebų ligų. 

, 

Boom 2, Pepples Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Avė. 

Inčjimas nuo 4flth> SI. viršuj Bankos. 

Valandos: nušilo iki 12 ryte, 
nuo 2 iki 4 po pietą, 
nuo-V iki O vakare. 

Telephonas Tartis 1781. 

«: .-O. : 
~ 

:.i‘ L. *' 1^ i j •,,; 
Telephone W. Pnllman 1730 

CMJ 
Lietuviška Registruota 

AKUŠERE 
ELEON. S. SUTKUVIENE 

148 East 107 Street, 
Roseland, III. 

THE FAIiCON CIOAB FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba ceriausiua — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UL 

4613 S. Ashland Av., 
Tek Yards 173d. 

$1000 Aukse Arba $1875 
4 * Cartercar” Automobilius DYKAI. 

Cartercar 

$1,875.00 

Cartercar 

$1,875.00 

r?iį> 
Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplankysi- 

te prie kiekvieno pirkinio ta vorų kiekviename departmente, Bufeto, Ka- 
vinėj, Vy i£ Departmente Ir Daugmenlnės Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas oertifikatas ^nesunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant sayp certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l,875.oo‘ Kumeris’pažy metas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp’15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to ąutomobiliaus į 15 dienų po išlaimejimui, paskiria- 
mo kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį'riunierį ant savo certifikato. 

Mes turime pilna' sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu8||J|į švenčiu už prieinamas kainas. 

Mes taippat vedame plačią išsiiintinejimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų... ^ 

—-: —r^nn—p— 
— 

Halperin Bros. 
WINES AND LIQĮ£QftS 

1225*7 RKilmraukee Avė. ilki#. Ashl. av. 
: 'J.u 

Apsaugoiam nuo Ugnies __—_ 

Pranešame visiems ŪetBviąniS; ant Bridgeporto ir apielinkSj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo Ugnies (Pire Insurance), namus, biznius ir ra- 

kandus. Jūsų namas, ar bizni s.af brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus.. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus. 

J. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago, Iii. 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- 

tas FONOGRAFAS yra vie- 
nas iš geriausią, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary- 
tas iš geriausio metalo, su 
didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryną i r 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. 

Vjsai dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba lai'trodelį kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamą geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius. 

Prisiųsk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertes §6, ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko norėsito. 

Expresui primokėsite $5.50. Pardavą tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimu musų firmos ir ta- 
bako turėsite gera dovaną, kuri jums nieko nekaštuos. 

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

RUSSIAN TOBACCO CO., n^t- 4 343 E. 9 St„ New York,N.T. 

BANKINIS fcANTORAS 
iNBIanavalstijoj. 
Parduodu namus ir lotus ant leng- 

vų. išmokėjimu Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų. 

Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri- 
koniškus ir Ruskus su konsulio pa- 
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas. 

B. R. Yasulis, 
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind. 

TEL. YARD3 1801 

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

< m 

Kontraktorius. 
Budavojų visokius namus, mūrinius 

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

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois. 

DR. J. L. ABT 
Paeekmingiausiai gydo visokias vyriS 

kas, moteriškas ir vaiki} ligai 

VALANDOS: 
Nuo S iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 6 po 

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

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted St„ Chicago, UI. 

Teiephone Canal 37 

KNYGOS MOKYKLOMS. 
Turėdami užtektinai mo- 

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že- 
mesnę ant jų kainą. 
„1.. Gramatika — sena kai- 

na 50e., nauja 35c. 
.2. lementomis — seną 

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

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

dąlis ~ sena kaina 50c., 
nauja 30c. 
.. 5. Nauja knyga mokslai- 
nėms JI dalis — sena kai- 
na 50c., nauja 35c. 

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

7. Šventa istorija — sena 

kaina 50c., nauja 40c. 
J. M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan St., 

K. J. FILLIPOVICH 
GENERAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigu 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 prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas ei vil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišlcu ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

858 W. 33rd Si. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St. 
TELEPHONE DROVER 2205 

Telefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
Iš SENO KRAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo- 
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas ji, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. 

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

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

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

Nusiusime kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
laikrodėli, lenciugeli ir medaliona vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 aut menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ffinsit ir busit anuom užganėdinti.. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataiiogo ir informacijos in- 
dedami Uz 2 centus marke atsakymui. 

AMERICAN WATCH CO. 
į. 1152-1154 Milwaukcc flve. Dcpt. 11, Chicago, UI. 

LIETUVIS KBIAUCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas J 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- , 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o i 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- i 

šokių ceikių; priegtam senas drapa- 1 

nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

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


