
Pavelykit užčedyt Jums biskį pinigu 
C^ITlIp pigumai yra paskirti dėl Jūsų ant rytojaus ir bus pardavinėjami už speci- 
ęj jališkai prieinamas prekes. Privalote pirkti pas mumis. Mes parduodame 

savo tavorą pigiaus, nes galime piginus jį nupirkti, perkant dideliame skait- 
liaje dėl musų dviejų didelių sankrovų, ir ką užčedinam perkant paskiriam jums. 
Kiekviename reikale ateikit pas mus, o nusidyvy&it kaip mes pigiai parduodame, 
ir labai dideliame pasirinkime. 

Husu misingine lova turint 2 coliij 
stulpus reg. kaina $22.50, #IQ T C 
dabar už.#IO« 

Pamatykit musųmisiuging levą 
už $4*85 

Szitas Stalas, Yiešruimio pal Ku- 
ruotas yra papuošimu kiekvieno 
kambario. Reguliariška 
kaina $7.50 dabar už. $4.85 

Musu speeial skurlne Soft a su skuri- 
niu pamušalu, reg. kaina 
$25.00, dabar už. 

Brussels Divonai iki valei 
dideli dėl kambario už. 
Aksominiai Divonai gana 
dideli už. 
Asminster Divonai kam- 
bario didumo už. 

$ 6.75 
$14.75 
$19.75 

Szitas gknrinis Setas d5l viešruimio, drūti springsai, 
dikčiai palituruotas, parsiduoda pas mus £02 

Szita daili Darcnport Sofka—Lova turinti plienines 
sprenžinas, gryno arzuolo, apkalta su skūra #4 C 4 C 
tiktai už. 

8zit«s didelis Pečius—su 6 fajerlcom 
įlel kepinio ir šildymo kambario gvara- 
nluojame užganCdinimą, kaina musų 
dviejose sankrovose, par- Aai g|j 
duosim už. 

Musn speciališki Nzildytojai— 
šitas pečius apšildo 5 arba C kam- 
barius. Turime 3oo tokių pečių 
parduodame tiktai 
po. $27.50 

Mnsn Šakninis Pečius padarytas 
papai musij pačiij paliepimą. Gerai 
kepa ir pv. ant 10 m., vertes $45.oo, 
Mes parduopame juos 
PO. $36.50 

4705-09 S. 

Ashland Avė. 
Arti 4 7 tos gatves 

1327 29-3133 

Miluraukee Avė 
Arti YTood gatv. 

4705-09 S. 

Ashland Avė. 
Arti 47tos gatves 

BROLIAI P£RL0WSKIAI. Lenkiška sąkrova. 1327-29 31-33 

Miivraukee Avė. 
Arti Wood gatv. 

The FASHIOH 
4730 SO. ASHLAND AVĖ. 

ISZSIRINKIT ISZ 400 INVAIRIU MADŲ. 

DIDELIS ISZMRDIVIIMS MOTERŲ kDTU. 

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

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

Home Pilone 6672. 

£************************* Telephone Ganai 2118 į 

| DR.A. LEONARDAS JUŠKA $ 
| luHsmtttras&M*. * 
# PRIĖMIMO VALANDOS: S 
į( Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir $ 

vakare Huo 7 iki 9. S 
*************************£ 

*************************% 
$ Telefonas Yards 153a % 
* DR. J. KULIS | % Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. % 
J 8265 So. Halsted 8t., Chicago, Illinois, j 
# PRIĖMIMO VALANDOS: f Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 2 
įį Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak. įį 

Žmogus privalo daugelį 
klaidų perbristi kol pasieks 
teisybę. 

Geriau yra jei kenčiate 
už gerus, nei kad už blogus 
darbus. 

i 

GERA PROGA! 
pigi^0)I^uodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

ws ^ Kingston, Pa. 

Nuo $400 ir aukszcziau. 
'* Taipgi lotai ir ant Hilldale Park 

„T $160 ir aunščiau; Kreipkitės: 

13 VOb-hm, Pi. 

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 j‘, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wlsslg 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.f Comer Wood Str. 

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 

‘'SAULE” 
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

Išeina kas utarninkas Ir petnufla. 

PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ fme,ams Epušei matų $1.25 
EUROPOJ Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai. 

W. D. Boczkauskas & Go. 
520-522 W. South Ali., - Mahanoy Sity, Pa, 

$t 

SVIETIŠKI PAVEIKS- 
LAI. 

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal- 
voje, juodai ant balto, 'kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad ptgra- 
žintu kiekvieno ueidvlo stabą. 

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni- 
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me- 
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
keliy, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. .Jaina.30c. 

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis- 
tutis, miera 22x28. Kaina 35c. 

D. L. K. Vytautas, 22x28 _ 35c. 
D. L. K. Algirdas, 22x28 .35c. 
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c. 
Simanas Daukantas, 22x28 .... 35c. 
Dabartinis Fopežius, Pijus X, ko- 

Ioruotas, 18x25 25c. 
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga- 

li būti gera atminimo dovana ani, 
švenčiu arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymu; uždėkite adresą: 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan st., Chicago. 

DR. FR. FRONT 
Specijalistas nuo akių, au- 

sų, nosies ir gerklės ligų. 
Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 

kerte Wabash Avė. ir Madison St.,- 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po piety. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Mihvaukee ir Ashland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po piety. 

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS. 

Fas neturi nakvinės. Pakeleiving 
I3gu a.silanko prie mi sy, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails: ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

Lieku su godone, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av. 

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. 

Telephonas Yards 1699, 

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

Mes turime Lovų, Pečių ir daugybę kito- 

kių visokių naminių rakandų, naujų ir senų, 

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

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- 
peilda 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 “KATALIKĄ”. Tos DOVANOS bus duo- 
damos tik ligi Kalėdų š. m. 

SPECIJALIŠKOS DOVANOS: ^ 

Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 
“Katalikę,”, 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- 

talikę ”, 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- 

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

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

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

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

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

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

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

Kas prisius $4.00, gaus “Katalikę” 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 “Katalikę” 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 Sėeley 3029 

6235 So. Halsted St. Telephonas Normai 2617 

CHICAGO, ILLINOIS 

Jūsų Namuose 
visados turėtų rastis zopostos geres- 
nes degtines, kaip dėl priėmimo savo 

pažystamų arba draugų ir dėl apsi- 
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy- 
tojas velija Handmesome Bourbon.' 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin- 
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas: 

National Wine & Liąnor Co. 
2927-29 Archer Avė. Chicago, III. 

Biznierel garsffltesKataliKe' 


