
DYKAI 
Kalėdoms do- 
vanos visiems 

Speciališkas Kalėdinis 

IS Z P A R D A VI M AS 
už szitas specialiszkas kainas. 

V. MAKAVECKAS pardavėjas. 

Užpinigūs 
arba lengvu 
išmokesčiu. 

THE HALSTED FURNITURE 00. 
1936-1938 S. HALSTED ST. 2 durys į žiemius nuo 20 gatv. 

Rakandai ir Pečiai ant lengvų išmokesčių. 

šitas didelis suptis krės- 
las, drūčiai sutvertas, sku- 
rine sėdynė, vertas $2.50, 

dabar tiktai 

1,69 
Rish tKeButton-and f^est’ 

There's tht Puth Button 

\RestChairs 
£t//£PUS// BUTTOH 

Tl^Foot Ręst Slides 
fcckout ofSight 

Morris supimos krėslai, 
gana dideli skuriniai arba 

aksominiai, papiginti 

6*98 daugiau 

šita siuvamoji mašina, vė- 

liausio intaisymo su visais 
inrankiais. Pa- jg 00 mokinimas dykail 

šitas gražus supimosi 
krėslas, aržuolinis gra- 
žiai išdrožinėta su medi- 
ne ar skurine sėdynė, da- 
bar tiktai 

1.95 

Šita pniki lova, pilnos 
mieros su springsais ir 
geru matrasu, pilnai in- 
rengta su springsais 

9.98 

Šitas fonografas, nau- 

jausio išdirb o Q QC 
rekordai 15c OuVlJ 

Puikios ir naudingos DOVA- 
NOS DYKAI su kiekvienu 
pirkiniu. 

Šitas puikus supimos krės- 
las, ypatingai dideles mieros 
per šitą išpardavimą tik 

2.45 

Sparkling omverssi I 
Geras šildomas pečius, ger- 
iausia atlieka savo užduotį, 
geras šildytojas 40 
dabar tik. 

CLASSIC UNIVERSAL 
Šitas puikus virtuves pečius 
puikiaįs nikeliniais papuoša- 
lais, gerai kepa, Ifi 
po..IW« 

Ateikite į musu žaislų miestą 
Geležiniai pasažieriniai trukiai, inžinas su 3 karais 
tik.... ...... 

Raudoni staliukai, 
tvirtos kojos, JQA 
14x21 viršus.. .“IOC 
Ugnegesių in- 
žinąs, ir 2 ark. "tlJu 

Daisy Express veži- 
mėliai 28x12 su sėdy- 
ne ir botagu O QC 
tik.C.LO 

Supantisi arkliukai, skurinis balnas ir 
kilpos, gražiai palivuotas, taškais, tik.. $1.25 

Schoenhut žaislų pia- 
nias ant 6 klevišių rau- 
donmedžio užbai- |0q 

Užčedysit $7,50 
ant šito koto. 

i geriansios vertes 
’Ghicagoje $22.50 
Seal pliušiniai kotai, 
padaryti pagal sezo- 

no geriausią mada, 
su matrosišku arba 

platum apsupamu 
kalnierium, su bruz- 

guliukais tiktai 

$15.00 

LĖLĖS, visokių gatunkų, didu- 

I mo ir madų, kaina nuo $5 iki_ 5c 
J Auksiniai dalykai 

Kalėdoms. 
Rhinestone Sagutes, gražio- 
je dėžutėje, 50c ir 20Q 

Aukso lukštu žiedai, su akia arba iš- 
sodinti, kiekvienas gvarantuo- OCa 
tas, kaina 50c ir.ftvv 

Paauksuoti Branzoletai, lygus arba (| QQ 
išraižinti tik..vlaVU 
Vyriškos geros šilkines atlosinės arba JUC* 
megztines kaklaraištgs Si.50 iki. "tUli 

Telefonas C anai 3263 *gm 
... ...._..... 

Dautaras 5. Wissig 
-T-:S{ IS SENO KRAJAUS. 

Su pasekme gydo visokias Rroniškas ligas vyrų ir 
terų, kad irįj^ąigejipjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, < 
jumis apžiurti jrftMisistengs pagelbėt. 

Dr. Wip£g duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. 
Pirma rpdu^ dovanai. 
Valandos^ kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6'iki 8:30 vakare, 

dėliomis-nuų^jp iki, 12 ryto. 
1759-West 18 Str., Corner Wood Str. 

mo- 
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Ne- 

JiT 1L e 
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DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 

'‘SAULE” 
yra tai vienatinis lietuviu laikraštis 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

lleina kas utarnlnkas Ir petnmSIa. 

PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ f"afų2$?.25 
EUROPOJ 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai. 
1 * 4-- 

W. D. Boczkauskas & Co. 
520-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa. 

“t ji 

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 
Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa 
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei- 

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos. 

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy- 
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos. 

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas: ■ 

General Oontract Agęnt 
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Miehigan Blvd. 

Pbones: 

Katalikas naudoja Cosmopolitan 
šviesos ir pajiegos. 

j Randolph 3341 
į Autom. 64612 

Elektriką dėl 

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 Š. ASHLAND AV. CH'CĄCO, ILL. 

turime Lovų, Pečių ir daugybę kito- 

kių vigpk^ naminių rakandų, naujų ir senų, 

brangi? isy pigi1!, kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gĄukų. 

K**********: 
Telephone Canalžii8 

DR. A. LEONARDAS JUŠKA 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

1749 So. Halsted St., Chlcago, Illinois, 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki ii : po piet nuo-3 iki S ir 
vakare nuo y iki g. 

Telefonas Yards 153a 

DR. J. KULIS 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

8255 80. Halsted St., Chlcigo, Illlaois. 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

-v Nuo g ryto iki 12 ; 6 iki 9 vakare. 
/vedei, nuo 9 iki ra popiet; nuo 6 iki 8 vak. 

.. .. ... 

Iszsirinkit isz 400 invairiu madų. 
DIDELIS ISZPIRDIVIMRS MOTERŲ kSTU. 

tlZZP 

TH| FASHION 
4730 SO. ASHLAND AVĖ. 

I Speciališkas švenčiu pardavinys. 
Mes turim geriausią ir didžiausią rinkinį atsakan- 

čią ir gvarantuotų laikrodėlių ir brangakmenių. 
Gryno aukso žiedų ir tt. 

Mes galime jumis užtikrinti, kad jus gausite ge- 

resnį tavorą už mažesnius pinigus čionai, negu kur 
nors kitoje krautuvėje. 

Mes nesuvadžiojam nieko ir mus žodis yra branges- 
nis mums negu pinigai. 

Didelis rinkinys: armonikų, smuikų, grafafonų ir rekordų už 
sumažintas kainas. 

Geriausia gvarantuota britva. 

H. JOFFEY 
4625 Ashland Avė.. Chicago, III. 

Gražus kalendorius visiems pirkėjams. 

ARCHITEKTAI 
1859 W. Chicago Avė. Telephonas Seeley 3029 

6235 So. Halsted St. Telephonas Normai 2617 

CHICAGO, ILLINOIS 

i GERA PROGA! 
i pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 
| Kingston, Pa. 

į Nuo $400 ir aukszcziau. 
i Taipgi lotai ir ant Hilldale Park 

į $150 ir aunščiau; Kreipkitės: 

| 18 L# SI., fiUrre, Fa. 

Justi 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 Bourbou. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin- 
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
buteli namo šendie. Gaunamas visuos 
'geresniuos saliunuos ir pas: 

National Wine & Liąuor Co. 
2927-2$ Archer Are. Cliicugo, III. 


