
'Z lidelių Speciališkumų °Jj£į 
Tokio pat panašumo kaip čia indė ta ir kaina tokia pat kaip garsinami 

Mus “Union System” duoda jums “Liuosybę” nuo aukš 

Šita Kanapka kaip 
ant paveikslėlio pa- 
rodo tik. $14.75 

Iš tikros Odos 
3 rakandiniai daik- 
tai uz. S32.50 

1UYLNP0RT LOVA 
tikros Imperial Odos 
tik. $19.75 

Argi ką matėt geres- 
nio? Sila puiki lova 
tik. S9.75 

Argi matete ka geresnio 
kaip čia už 

SI0.T5 
Tvirta. Aržuoline Ko- 
moda už 

$9.75 

W •. :A 

Yliui tokiskaip 
.matote.,. 

SI0.85 

Tikras aržnolinis 
stalas kaip atit pa- 
veikslėlio. $12.75 

Tikra 
Lova 
mai.., 

T. 
Misingine AiA 
coliuiui rer ^g|jQ.|Q 

BROLIAI PERLOWSXIAI. Lenktška Krautuve. 

IBERTY 
fURNITU.RE co. 

i ^ 

1327-29-31-33 MILWAUKEĖ AVĖ., arti W«od gtt. 
4705-07-59 30. ASHLAND AVĖ., arti 47tos gal. 

4ttnsų XX <*Lea- 
^der” poč us tik 
ož.... — —J.. .4 

STALAS kaip išro- 
do ant paveikslėlio 
tik.. 

I Musų Specialistas 
Į Union Matrosas 11 

įtik.1... “ 
i! 

S8.75 

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO. 

; Lietu višaon kalbou išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu 4un. S'. *Pautięniaus su kęmento- 
riuin parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia Išgųldinejimas Šventos evan- 

gelijos visų keturių evangelių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla- 
pių1 494. Lietuviškomis raidėmis. 
! Drūtuose audekliniuose apdaruose su 

auksiniu an#-nugaros parašu ir auksi- 
niu -net šono paveikslėliu, gerai _ 

išro- 
danti,- gera^ spauda. Kaina su prisiun- 
tiifttl $2-00. 

Pinigus siųskite ant adreso: 

J M. XAJNA1I£VIČE 
3244 S. Morgan st., Chicago. 

SVABBU TEATRŲ RENGĖJAMS! 

Aplaikėme iš Lietuvos “ Teatro 
No. 1 keliolika egzempliorių, galima 
gauti pavieniais numeriais “Katali- 
ko Redakcijoje. 

“Teatras” No. 1 talpina naują ir 

gražų veikalą V. Gutovskio “Švarkas 
ir Milinė”, drama trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika:; I Paberžiečių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, III Klumpakojis ir 
IV Mane Matušė barė. Knygelė 90 

pusi. Kaina.45 centai. 
Pinigus siunčiant adresuokite: 

JOHN M. TANANBVICZE, 
• 3244 S. MORGAN S., 

CHICAGO, ELL. 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 

Valtz, two step, buėb & rving, 
buck skirt ir kitus. Iš viso 95 šokius. 

FBOF. JULIUS S., 
2124 So. Halsted st., Chicago, III. 

(44—45) 

DR. A. L. GRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

Broliai neeik it pas žydą 
Mes siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

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

KAZ. KUCZINSKAS, 
IŠ Lebigh SI., flta-km, Pa. 

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 

“SAULE” 
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

Išeina kas utarninkas ir petnąiSia. 
PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ fme,ams f2|®„ t pusei matų $1.25 
PTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- ui* ja o įj°j §įj0tjj0j J5 g Prūsuose 15 m. 

Rašyk tuojaus, o gausi vicnr. numerį dykai. 

W. D. Boczkauskas & Co 
520-522 W. South III., Nahanoy City, Pa. 

m* 

VISI PAS^ 
Jos. Ziiraniski 

tQ9& St, Gar v j 
tSi\a^° šalt5 alli importuo- V 

degtinS- Duoda rodą pjr. 
kimelotų. ta 

JUOZ. RICKIS 
781 Cliffort Av.r Rochester, N, Y, 

Jeigu, broli, liūdnas būni. Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas- 
dieną, Jis priima kožną vieną Clif- 
ford Are. Henry kampo. Lai kiek- 
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis. 

Home Pilone 5672. 

Telephone Canal 2118 

DA. A. LEONARDAS JUŠKA 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

1749 80. Halsted St., (Jhlcago, Illinois. 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo -7 iki 9- 

GARBUS TAUTIEČIAI. 
LIETUVIAI MIESTO CHICAGOS. 
Pranešu jogei uždėjome naujos ma- 

dos važinėjimą ant pagrabų, vestuvių, 
krikštynų ir tt. su automobiliais arba 
mašinoms. Bet užlaikome kerieius ir: 
karabonus po senovei su arkliais 
traukiamus. Kiekvienam yra duota 
ant valios gali pasiskirti kas kam pa-' 
tinka. Su pagarba, 

P. Mažeika, 
3315 Auburn Avė. 

Galima pašaukti ir per teleponą 
Tardė 1138. (44—15). 

Telefonas Yards 1532 

DR. J. KULIS > 

‘o- ; 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

3255 So. Halsted St., Chlcago, Illinois.; 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 
Nedel. nuo 9 Iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak. 

LIETUVIŠKAS ^ 
BUFFETAS. 

Fes neturi natvinga. Pakeleivingi 
tegu aplanko prie nu.są,. o> męs > Jums 
duosime atsa&uučią vietą pails, ir pa* 
tarnavimą visokiuose reikaluose, 

Liieku su godone, 

Kasparas Idaileyicse, 
3200 Auburn Av, 

KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU It^tESINIS LAIKRAŠTIS 

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio. 
Metams lėšuoja $1.00. noĮ^ ;sOšfei BTisįįapktį 

iš'KffiėTikošTTėTuvIų politikos, tegu "Dagį" 'tuojau ; užsi- 
rasoj 'Pavienis numeris tik; lOfii ^ 

įji Už pavienius numerius markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 

CHICAGO ILL 

UŽSIBA&YK1TE “KATALIKĄ” 

Telephonas Yards 1699. 

James F. Svehla, 
4714 S. ASHLAND AV. CHICACO, ILL. 

)> O-L. .-.J''. 

{. v « 
i> —^ 

Mes turime Lovų, Pečių ir daugybę kito- 

kių visokių naminių rakandų; naujų ir senų, 

brangių ir pigių, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gatukų. j 

“Katalikas” 
ŽINIŲ, POLITIKOS IE 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” spausdinami 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 “KATALIKĄ”. 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 60c.: 
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- 

taliką” ir šias knygas dovanoms: 
Vaitkaus poema Laime 35c., Antrasis Krikštas 

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

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

taliką” ir sekančias knygas vertės $1.20: 
Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš- 

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

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

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

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

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

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

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

Kas prisius $5.00, gaus metams “Kataliką” 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 siųsdami padėkite 
tokį adresą: 

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

ARCHITEKTAI 

1859 W. Chicago Avė. Telephonas Seeley 3029 

6235 So. Halsted St. Telephonas Normai 2617 

. CHICAGO, ILLINOIS 

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų. 

Pradekite šendien. 
Galite pradėti su vienu doleriu. 
Mes mokame 3 procentą. 

Industrial Savings Bank* 
2007 Blue Island Avenue, Chicago, Illinois. 

Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono. 
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai. 

!dr: “ 
(ICHTERSj 

Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re- 
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Riehter‘io „Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne- 

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
i umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 
į nudegimo, bei skaudanči vietij ant 
J< kūno. Gali gaut visose aptiekose 

po 25e. ir 50c. Dabok kad būt inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras. 

galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- 
vo šeimynai reikale. 

F. AD. RICHTER & CO. 
215 Petui Str., 


