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

Ashland Av., Chicago, UI. 

Pirmutinis lietuviškas išdirbejas 
visokių minerališkų 

gervmtj, kaipo. 
GIEGER ALE. V APSO. SALSEEIO 

Ia OBUOLINĖS SALDĖS 

K. MAKAREV1CZE 

UŽLAIKO a ilk i iii Iki JI 
puiku SALIUNA 

Labai ęarcti arielkai e, szaltas buvarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

255 Walluee st. New Haveir, Coun. 
čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti, '• 

Tejephono Monroe 2842 

DE. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. 

I v 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, mote- 
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrųj 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. 

Bnssian- American 
Line 

Vienatinį be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. į Rotterdam 11% d į Libava 
III klesa $31.00 III klesa $33.00 
II 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- 
tytoji;. 

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

Dr. G. M. Glaser 
SluomI apreiškiu pagodotal visuo- 

meniai. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Drldgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perLėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo ioeną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 087. 

Mano ofisas aprūpintas naikiausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip .Ir ligžol. Pasi- 
tikėdamas, Jog gerbiame publika ir to- 
linus mane rems, esiu namie-ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose valkų, moterų 
Ir vyrų ir užsendiiitose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi sa pagarba 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė' 32-ros gatvės.' 

Telephone Yards 157 

DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas. 
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 I 

ir nuo 7 iki 8 vakare. 
4801 Ashland Avė., Chicago. 
^ —. ..- 

chopin Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Kdirbejps 

4934 So. Paulina 3t, Chlcago, UI. 
Phoua Yards 4154. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTlS 
1IETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veaelijų ir tt 

668 W. 18th 8t. Chicago, III. 

‘v".".’ — 

Telephone rirda 2710. 

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ. 

1263 Illinois Ct., kerta 33-Cics gatves 

Szaltas 
alus 
skania- 
rlėlkair j 
kvepen f 
ti eiga 
ii_ė 

Turiu didelę šalę dėl 
mitinga, veseliję ir tt. 

3253 Illinois Ct.f kertė 33 g. 

■ 
Mada yra vienu dalyku iš musų di- 

delei geros išveizdos naujų rudeni- 

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 jų pasiskirsit. 

Mes užkvie&iame jumis 
peržiūrėt! musu naujas 
rudenines ir žiemines ma- 

das ant 2-3 guziku Siutus 

vyrų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus nauji Overkotai 
su Presto atverčiamais ir 
aksominiais kaluieria.jp,įkU'; 
riuos mes parodomi šimtuos 
se naujausių patentų. Kai- 
nos eina nuo Ąf'~ įsi 

i. ■ it, 

8T. KUCZIS 
Mus lietuvis Manasėr 

1800-1806 Blue Island Avė. 
Kampas IStos gatves. 

Atdara kožną vakarą išskyrus Seredos Ir Pėtnyčios. 
Atdara Nedėliotu prieš piet nua 8 iki 12 vai. 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATER Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MARKOM 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Avė. 

Teutonas Calumet S401 Visi Depu. 

.v V Y :..į* f a 

J. W. Začhar@wicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

Ezaminavoju Abstractus, ir at- 
lieku kitus visus reikalus No- 
taijuszo pigiai iv 'atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarautuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pfes sve- 

timtauti. ;-V 

911-33rd StS 
Teb Y arda 5423' ■ 

J. H, OLSOH 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

b ■ = 

4012 

State Street 
Tel.Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, ; pilkų, kolfiikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojauių gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų :r šim- 
tai kitokių daiktų. Ai siųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. \VILKEWICZE, 
32 Ii S. HALSj.’ED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčiu pinigus j 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 rodcs arba pagelbos, pra- 
šom ateiti paE mane, o ai patarnau- 
siu dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

SAM YOCIUS . 

537 Collinsvilte Av, E. St. Lotus, UI. 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KiaENIUJE. 

8u paveikslais, naudingais patari- mais ir daugybe receptų nuo visokių ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką" 
; at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui. 

M. i' ALTANAVICE 
•1 Milbury st., Aforcester, Su:. 

u 
VU.. %3 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli-; gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
bęltavi lukštai 

ii visaip iš- 
lįsti, gerai 
illįįkanti, la- 
''~r' 

naudoja- 
mi keliauninkų, kurie daboti lai- 

,k’ą. Spcijališkra pasiųjijimas. 
_ 

Mes 
nusiusime šjtų laikrodėli kiekvienam 
C. O. f), ūš $5.75 ir espreso kaštus 
4ol peržiūrėjimo. Jei; rępa.tiks, .ne- 
mokėk nei cent; ll,--}| ..kitur mo- 

kėtum $35, 14k. paauksuotas lenciū- 
gėlis .ovanri jfrie lail aSeĮiė. 

EXCEL;*_OR WATGK 00. ; 
80$ Ati aaeum EldąĮ Olūcago, III. 

■ H 

$1000 Aukse arba $1875 Ii VITAI 
“Cartercar” Automobilius III IVIIIi 

Cartercar 

$1,875.00 į 
Cartercar 

$1,875.00 

Certifikatą duodame už Vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos ;aplsikysi- 
te prie kiekvieno pirkinio, tavorų kiekviename departmente Bufete, Ka- 
vinėj, Vy ių Departmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas -yra sunumeruotas,, ir kiekvienas kostumeris, Įjūris turi paženklintą numerį ant savo certifikatė, apiaikys Cartercar 1911 ‘‘M” 
vertes $l,87o.'oo. Numeris pažymėtas ant to certįfikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15.Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsišauktų prie to automobiliaus į 15 dienų;po išlaimejimuiV jsaškiria- 
mę kas 10 dienų kitpkį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį aut savo certifik^to. 1 'j <•'» * 

--—r ; 
1 

■ ’tr 
Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 

Degtiniu:,ant švenčiu už prieinamas k^ina^- -_ 

Mes taippat vedamo plačią Išsiuntinėjimo pirklyba ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. 

ū ii;.!- į U ; U : 

Bros. 
WINES AND LIQUOFj;S 

1225-7 Milwaukee Avė. klH. ishf. av. 

Iii 11 

Apsaugojam nuo Ugnies te -■ t ^ 

Pranešame visiems.lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugrijės (|5>re Insurance), namus, biznius ir ra- 
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naciniai 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. 

Vyriški SIUTAI ir OVER 
KOTAI tik: $l5.oo % 

SI U TA I pasiutriš geros 
vilnos gelumbes, cassi- 
mero ir audimo- 
OVERKO- 
TAI iš k.er-j 
sėy. storo 
audimo.pa- 
nama, eis 
po.... 

kainos ant visko ant žiemos. 
Moterų plušiniai ir caracul kotai pig ai 
$18 Plušiniai Kotai $12.75—pilno ilgio plu- 
šiniai kotai su geriausiu pamušalu, žvilgan- 
čiais guzikais, naujos mados kalnierius. 

$22 Pony Kotai $15.75— tikri pony caracul 
kotai iškimšti su atlosiniu pamušalu, matro- 
siniu kalnierium, žvilganti guzikai..... 

512-75 
$15-75 

Moteriški $28 Pliušiniai Kotai $22—Labai geri ir gražus 
Pliušinis! kotai pilno 52 colių ilgio, didelis nau- 

jos mados kalnieriai, šilkine pyne padailinta, 
pamušalas geriausio atlošo .. 

$5.00 Francuziniai Goney Kailiai $2.98 — 

kailiu i.s šalikas, su atlošu, pamuštom galvom 
ir vuodegeitėms, dažų juodo ir rudo-k. 
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Siuvamos mašinos pagal 
naujausio, išradimo suim- 
davo tęs sU 
visais taran- 
kiais. Special 

(lUlUlU ouuu- 

$12-98 

HALSTED, 20™ ST’S asd 

CANALPORT AVĖ k* 
Čedykit K ei n Bros. Markes, pilna kny- 
gute verta $2.50 pinigais, $3 tavorais. 

Tolephone Yards 2750 

PIBMOS »cr.iASOS SALIUNAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas ma'c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTIJTĘ, c cigarui 
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., Chieago, UI. 

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECUALIETĄS ANT 
MOTERŲ llGŲ. 

Boom 2, Peoples'-Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Avė. 

Inėjimas nuo 47th St. viršuj Bankos. 

Valandos: nuo JO įki 12 ryte, 
nuo 2 iki '4 po pietą, 
nuo T .kjcj) vakare. 

Telephonas Yards 1781. 

I 

Telepkone ,W. Pųjlman 17») 

; Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

ĮĮ 
; 

148 East 107 Street, 1 

Roseland, III. 

THE FALCON CIGAB FACT. 
,Fo vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav: 
i— išdirba ceri aušina -ir. 

HAVANOS CIGARUS 
Chieago, HL 

4613 S. Ashland Av., 
įį Te*. Yards 1735. 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- 

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

Turintieji musų FONO- 
GRAF£ 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. 

Visai dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba laikrodėli kiekvienam, kurs tik pagelbės mums parduoti tarp pažįstamu geriausio musų rusiško tabako už (5 dolerius. 
Prisiųslt 50 cenrųmarkėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime iO dėžučių tabako, vertes $0, ir dovanu 

fonografą arba laikrodėlį—ko noresito. * 4 

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

Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugrąžinsime pinigus. 
Saugumą jūsų pinigų gvarantųojame savo 82.OCO.CO kaucijos, sudėtus Amerikos valdžiai. 

EUSSIAN TOBACCO C0., Dępki 343 E. 9 St., New York, M* 

I BANKINIS KANTORAS Į 
INDIANA VALSTIJOJ. į 
Parduodu namus ir lotus ant leng- 

vų išmokėjimų Gary, Ea3t Cliicagoj ir: 
Indiana Harbor, Parduodu farmas iri 
mainau ant1' namų. , Priimu ? pinkus ant sutaupinimo.- 

| Padarau visokius dokumentus Ameri-j 
koniškus ir Euskus. su konsulio pa-f 
gąlba. Teįpgi aš ęsmu Notarijušas. 

B.: R. Yasuiis, 
3604 Deodar St., 

>. i Indiana Harbor, Ind. 

-V-, ; TEL. YARDS 1804i 
ST. ANŲ ČAUSKIS, 

* Karpenderis 
IR 

: r Kontraktorius. 
_ 

Bmjavojų .visokius namus, mūrinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai,- gražiai" ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį -po numerių i! 4559 S. Hermitage Avė., 

Chičago, Illinois. 

DR.J. L. ABT 
.?acftkmingiausiai gydo visokias vyru 

kas, moteriškas ir vaiki; ligas. 
VAtiANDCSs 

Nuo 'S iki 0:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
plati; ir nuo 6:30, iki 7:30 vakare. Ne- 
delicmis nuo 8' iki l'O ryte. 

DR. JOSBPH L. ABT, 
1833 So. Halstėd 8t. Chlcago, IU. 
■ I_. Telepbone Canal 37 

KNYGOS MOKYKLOMS. 
Turėdami užtektinai mo- 

kykloms kiiyg”, atsidarius 
mokslainėms paleidome že- 
mesnę ant jų kainą. 

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

2.. Lementomis — sena 

kainą 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 50e., 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 

K. J. FiLLIPOVICH 
, GENERAL AGENTAS 
a Apsaugos gyvasties ir taiipinimo pinigu senatvei. Ap- 
H saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
fl kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoį ir Ga- 
IĮ ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
I kios noturos. toiposgi prisiunčiu lcamarninkus dSl iš- 

miėravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose jnieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą "geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal, 

Offiso valandos: nuo 8 ryto iltį 9 vakare. 

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St. 
TELEPH6NE DROVER 2205 

Telefonas, Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
Iš SENO KRAJAUS. 

Sii geniausia pasekme gydo visokias ltroniškas ligas vyrų ir mo- 
tery, kąd ir užsįsenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wissig duos geniausius vaistus iŠ' savo aptiekus. 
Pirma rodą dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. No- 

deliomis 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 
laikrodėli, lenciugeli ir medaliona vertes $20.oo ant. 
iszittokesties jjo $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ginsit, ir busit anuom uzsanedinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir informacijos in- 
dedamiuz 2 centus marke atsakymui. > 

AMERICAN WATCH CO. 
1152-1154 Milwaukcc flve. Dept. 11, Ghicago, 111. 

LIETUTIS KRIAUCZIUS I 
■ 1 

Siuva visokias vyriszkas drapanas 
1 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- , 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 

sokių neikiu; priegtam senas drapa 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 1 

buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: ! 

J. Kuczinskas, j 
238 Slocum St. Kingston, Fa. J 


