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

Ashland Av., Chicago, III. 

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 
visokių miuerališkų 

gerymij, kaipo. 
GIKGER ALĖ. PAPSO. SALSEBIO 

IR OBUOLINĖS S AIDĖS 

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

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

Home Pilone 5672. 

Eussian-American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija taip 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. į Rotterdam 11% d. į Libava 
13 T klesa $31.00 III klesa $33.00 
II klesa $45.00 II klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesniu žinią kreipkitės prie 

musą agentą, arba prie pačią persta- 
tytoji;. 

A. E. Johnson & Co., 
27 Broadvvay, New Yerk, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
žluomi apreiškiu pagodotal vlsuo- 

menial. jog esu seniausias gydytojas 
ant ilridgeporto, praktikuojant per 19 
m3tq, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas nur austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir ligSok Pasi- 
tikėdamas, Jog gerbia mp publika ir to- 
linus mane rems, ešiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir naktį 
Esiu specialistas ligose valką, moterų 
ir vyrą ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

CHOpifr Klauskit 
ChopenlOe 
cigarų, nes 

1 padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs 

4934 So. Paulina 3t.. Chlcago, IU. 
Phone Yards 41E4. 

Telephone Canal 235 

KAZ. KATUTIS 
LIETUYISZKAS GRABORIUS 

Peraamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18tii St. Chlcago, IU. 

Telephone Yirds 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
asm Illinois Ct kertė 33-Cics gatvės 

Turiu didelę Balę de) 
mitingu, veseliję ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g. 

_• Bali TaJepbooe Dickhtsoo 37S7 ». 

i (notas mk sišpagsgg!^1 
_ Q tu ir II kiti) iuk'u. taipgi Kanados. 
— Vienatini* tikras dabtaraa-lietuvt# Philadelphijoj — * 

Ji* yru pabaigęs augiausius ir Jau paskutiniu* daktarilku* mokslus. Buto 
mleiUru daktaru mieste Indianopolis Mokėsi Ir praklikavojO VU Km-York 
Po* Ormyuau Mrdical ScW and HoopilaL .Visi jo paliudijimai ifctatyti yni 
oflaa. kur kiekvienas atsilankąs gali juos matyti. • laflMMMHr 

Dabar brang* nvo loena ltgoabuil PhlUd*lphijoJ fc Utn* pačiam* namo 

padirbo puikia maukam^UMįt su laboratorija, aiaktriikaa makiaaa ir ap- 
tinką su geriausioms gyduolėm* Cla visi ligoniai atranda leiMngą pagalbą, u- 

•igydo ir palieka *v«lki Štai ką liudija patys ligoniai: 
„Nuo visokiu spuogu Ir t*bėrimu, ant veido ir kaklo Ir uito kBoo, taipogi 

o kitu odos ir kraujo ligų, ners geresnio daktaro, kaip Dr I Stankų*. 
.jug daktaru atlankiau, bet n*l vienas negalėjo UgydytL" Kaip kajb* Joa., 
vllpa. 1011 Carlion Si Pbilgdeiphi*. Pa. 

[..Siuomi 
viafctf ll*rilhi* u- 

volirdingą padCkf Dr.Sun- 
kiu ui ligydymf nirvų liga 
ir augrtiinimy vyriihumo. 

| Kurtu kiti daktarai atalsak* 
kllgydyii Ir visiem* m slap» 

į urmi# Ilgomis patariu krsijh 
j lis pas dr Ig. Stankų, o 

pssif s>!(slt« savo lygio- *f 
A. /.mudien, Satsm. Mass 

f UMMK 57 PlaarM St 1 Dr. Ig. Stankui. 

OABB06 D AKTAS R: MiA 
randu iodtiu p dekavojlmu 
TamicUi ui iigydjuna akau 
dilimo lobuoM Ir no l}nlaq 
fliiiii»itr(n)|r akausjiin-1 
fi|menaainii|. kurių kiti «!-, 
•i daktarata«apaHm{ pydy- 
ti' B«t Tam lito* operacija1 
kaip ranka aUm* kantfj imji 
nuo manę*. IDa ICailnaokr 1 

ims. Fronf 8t.. Phila 
John Akuouitla, Moatreal. Q«»#. Cenada. reio Meiluti* gydytojau — 

i.AeliK diena, kaip iravau nuo Tamstos liekamas ir vartoju aulyg uirsiu. iau 

'negaliu ateidfkoti Tamstai ii džiaugsmo da tik pūtį liekamu eunadojau bet 
jau visas euatiprijnu ir baigiu gyti Daugiau neturiu ky migti; na* jau na- 

.reikalauju dakiarilkoa pagal bot. Ta ik Iri Ilge. kuri taip daug prikankino 
mane ir kurif kiti d ak Ura 1 laike ui netigydums, dabar jau baigta gytiAtly 
Taše tome ui plgy ir graltf iigydy mf 

I v Ilgydau paaekmingai Ir ant visados nuo: ̂  

I reumatizmo, akaudejima tonu. ajnarly kaulį}, atrtou. kojų. prfiy/ nuo 

viegiiu JEraujo ilgu ulvretlamu lytilku ilgy. triperį, *e«kerį sifilį. ulk •lieji- 
nį a" ir WalrW®a viduriu. iiberima. eiel#]im| Ir augim| ant veido ir kQno vi 

aoktd spuogu, dedervinių ir alinkime plauku.galvot skeudėmj, lirdtes. inks- 
tu. kepeni} ir pUufiiy Ilgas, visokias nervi} liga* neuralgijf, drabejlmj aana 

riiLaraiif a 'pyklma. oageliJim| miegot Ir Mgastį. greity paihima. sunky; 
'ki-epaeima. perlai Ima slogas Ir Buel!pn«jima evelkaioe. visokias motery Ilga. 
ikaaemlngulr neteg ulenlk minėtini* tek/jlmy ir gumbo Mcydau eu ope ctTnpMi apendeeitie, vgfį. ekiiv>e eugaof lūs skmeaievleokiuf tkeduliua. 
gusaodaaaore). kepenų. Inkaty Ir pflslie Darau operacija* ant gyti* kauly 
nerau. magny, motery Ir vyry glmdent.y o.-gany. pritrauktas Mae ir ran- 

te* m įtaisau ir padarau sveikas Taipgi d iro operacijas ant nosies. eki<| Ir 

1221-S*. Broli Street. 
Phiiadalphia. Pa. ( 

Ofiso valanda*- auo 9 iki IS. ouo S Iki 4! ir nuo* iki • vakaro 
~ Ivastadianiaienuv I Iki A popiet. 

TEISINGOS VERTES 
IK- = 

VIENA KAINA VISIEMS 
Musų dideliuos pasiskyrimuos visų madų 
vyrų ir vaikinų siutų ir overkotų po: 

S7.50 10.12.15.18. 20. 25. 
Kokią kainą nemokėsi čia, 
aF ji- bus 7,50 ar 25.oo, jąs 
galite būti užtikrinti kad 
gaunate geriausią garnitu- 
rą kokį galima gauti pa- 
daryti už tą vertę, ir kad 
niekas negali jo nupirkti nė 
vienu centu pigiau. Mes 
taippat užkvieciam jumis 
peržiūrėti musą gerus siu- 
tus ir overkotus vaikam nuo 

3 metą senumo ir senesnią 

V kurią mes parodysim visas 
naujas madas ir naujas 
spalvas už prieinamiausias 
kainas. 

ST. KUCZ1S 
Lietuvys 

Manažeris 

Krautuve atda- 
ra nedalioms 

iki piet. 

Krautuve at- 
dara kas va- 

karas 
Išskiriant Se- 
redą ir Pėtny- 

čią. 

18001806 BLUE ISLflND flVENUE, ,.5S„ 
■ i 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATĖS Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MARB0W 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park ftve. 

Telefonas Čalumet 5401 Visi Dept. 

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

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

timtauti. 

911-33rd St. 
Tel. Yards 5423 

d. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas, 
t ——: 

||| 4012 
t' State Street 
p* Tel.Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 

Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, ienciugėiių, : pilkų, kolčikų, 
visokiu žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojainų g/omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir_ šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5e. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorčlius ir žiedus. 

M. K. WILKEWICZE, 
82 r> s. HALSj.’ED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietnviškas Saliuuas 
Siunčiu pinigus į 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 pagalbos, pra- 
lom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siu dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

S AM YOC1DS 
637 CoLUnsvine Av, Ė. Št. Louis, tu 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
DAKTARAS KIŠENTUJE. 

Su paveiksiais, naudingais patari- mais ir daugybe receptų nuo visokių 
,gražiai apdaryta su auksinėms 

raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
va po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas "Kataliką" 
.- it metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų .gantui 

M. .-A_u*ANAVIčE 
61 MObury St, fforcostmt Htu, 

ne. 23 AKMENŲ 
GKUJŽUTKELIO 
lausbodelis. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli'. gvaraatup- 
tas ant 20 metę, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
paikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninką, kurie turi daboti lai- 
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiusime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.73 ir ezpreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 
mokėk nei cent' Tji jį kitur mo- 
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 
gėlis .ovan: i prie lai! edėlio. 

EXCELfc OB WATCH CO. 

901 Ati aaeum Eldg, Chicago, III 
; V" 

Pif irtasis 

yelMvjU 
[MĖNRAŠTIS 

Amerikoje 
Dienraštis 

turės pasirodyt 
pirm 

NAUJŲ METU 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenes pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku 

Vertėtu tat visiems 
Amerikoa lietuviams 

tas sumanymas reiilti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinitj skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštj leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

J. M. TJUUNEVIGZE 
3244 S. Morgan St., CiiicffgD, III. 

M 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriS' 

kas, moteriškai, ir vaiki} ligas, 

VĄi^NDGS: Nuo S iki 9:30įiyte, nuo 4 iki 5 po 
pisti} ir nuo 6:30'iki 7:30 vakare. Ne- 
dėliotais nuo S iki~3& ryte. 

DB. JOSĘEB U ABT, 
1882 So. Halstad 8t. CUicago, DL 

Telėphone Canal 37 % 

Tetephone Yards 157 

DR. J; m THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterį} ir vaikų 

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

ir nuo; 7 iki 8 vakare. 
4801 Ashland Avė., Chicago. 

$1000 Aukse arba $1875 VI VITAI 
“Cartercar” Automobilius IIIHtHI* 

Cartercar 

$1,875.00 
" 

Cartercar 

$1,875.00 

Certifikatą duodame už -vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplankysi- 
te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departmente, Bufetą, Ka- 
vine], Vynų Departmente ir Daugmenines Pirkly bos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerįant:,savo certifikąto, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l,875.oo. Numeris pažymėtas ant to certifikąto, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to ąutomobiliaus į 15 dienų po išlaimėjimui, pašiurta- 
me kas 10 drenų kitokį-numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikąto. 
----- 

t, d, 

Mes turime pilna Sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kainas. 

Mes laippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybj. ir sti kostumeriais iš 
visų kitų miestų. iii •! 

Halperin Bros. 
WINES AND LIQU0RS 

1225-7 Miiwaukee Avė. keri. Ashl. av. 

flpsaugoiam nuo ugnies ___ 

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkšj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- 

kandus. Jūsų namas, ar biznis ar 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. 

Didelis Iszpardavimas Visu Likusių 
KALĖDINIU TAVORU 

DIDELI PINIGU UŽCZEDIJIMAI VISOJE KRAUTUVĖJE. 

WM. GIRAITIS 
Klerką Ne. 7 

Atdara Nedalioj «■ 

iki pirmai valandai dienos. 

DVIGUBOS PIR. MARKES 
Kas dieną Ir vakarais iki pat Kalėdų. JOHN A. KJtUSZL 

Klerką No. 101 

Atdara 

iki 10 yal. 

vakare 

kožną vakarą 
iki 

KALĖDŲ. 

Klein Bros. vis dar 
turi reputaciją esan- 

ti kaipo galva arba 
“Headąuarters” visą 
Lietuviu... Lietuviai 
viguose 58 musą Be- 
partmentuose yra 
visados linksmi pa- 
sitikti jumis ar pir- 
ktumėt ka arba ir 
uč. Ateikite dabar 
ir paduokit ranką ir 
tegul mes linkime 
jum! Linksmą Ka- 
lėdą. 

Stella Katoirska, No. 15 

Čia yra paveikslai S 
musų lietuvių parda- 
vėjų. Del stokos vie- 
tos negalime daugiau 
parodyti. Mes gels 
tume kad jus pama- 
tytumėt juos visus ir 
jaustumėtės kaip na- 

micje musų krautu* 
vej ir ateininetumet 
tankiai. Stengsimės 
pagerint tarnystę, 
taip kad visada turė- 
tume vardą kaipo 
“Headųuarters dėl 
visų Lietuvių. 

Atdara 

iki 10 yai. 

vakare 

kožną vakarą 
iki 

KALĖDŲ. 

Joe Armon, 3fo. 66 

Linkime Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų. 

Charles Kinder, Ko. 78 

Telephone Yarda 2750 

PIRUOS KUASOS SAIiIUNAS 

T. BADAVICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes ai užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ii ruginę DEGTOTp, c cigarai 
tai net ii pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę HaŪę delei Mitingą, veseliją ir 
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane 

atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone, 

T. BADAVICZE 
936 — 33rd St., Chicago, UI. 

BANKINIS KANTONAS 
INDIANA VALSTIJOJ: 
Parduodu namus ir lotus ant leng- 

vą išmokėjimą -Gary, Ea3t Chicagoj ir 
Indiana Hąrbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namą. 

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

B. R. Yasulis, 
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind. 

K K. MAKAREV1CZE I 

v 'UŽLAIKO ■ * ■ ■ ■ ki a 

puiku SALI U NA 
Labai gardi arialkete, saaltas bavarskas 

aistis fr paikus Havanos cigarai, 
255 Walloee st. Sew H&vcn, Conn. 
čia galima ir “Katalikas" pirkti ir 

užsirašyti. 

Telephone W. Piillman 1739 

Lietuviška Registruota 
AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, UL 

fc'tsBA. VISI PAS 
Jos. Zaramski 

i096^4stl'n2,0n St, Gar*! 
‘d>*. D^SPir. kimeloty. 

r^l 

DR. A. LTGRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3510 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

K. J. FILLIPOVICH 
k GENERAL AGENTAS 
D Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
K saugoju namus ir forniSius nuo ugnies, geriausiose H kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
li ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektiioju bilas viso 
I kios noturos, toiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 

mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodnjgeriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offis'o valandos: nuo 8 ryto ik; k vakare.' 

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34«h St. 
TELEPHONE DROVER 2305 

LIETDYIS KRIABCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
sokių ceikių; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

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

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. 


