
KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKĄ KALBį. 
Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvcdelis pasimokiuiaviii skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedelis parengtas 
naudai tų, kurio nori trumpu laiku pramokti anglišku kalb§, susi- 
kalbėti kasdioainiuose savo reikaluose. Pusi. 03. Kaina.25e 

Rankvedis. “Vienatinis savo rų.šįes Liotuviškai-Angliškos Kalbos 
Eankvedis” ir “Kaip tapti Jungtiniu Amerikos Valstybiij Pilie- 

čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žo- 

džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina...'i.$1.00 
Apdaryta.$1.25 
.. Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus. 

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškas. Žody- 
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš- 
kiai parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny- 
gutes plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausių šaltinių ir suteikia 

didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika- 
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todelci kiekvienas tegul jį nusiperka, o 

nesigailės. 
Prancūziškos skurelės apdaruose...$1 
Audekliniuose apdaruose.75c 
Užsisakydami kokią nors knygą visa- 

da adresuokite: 

JONAS M. TANANEVICZE, ^ŽASG°0 MOREAN ?£ 
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Telefonas Ganai 3263 

DAKTARAS S. WISSIG 
IS SENO KRAJAUS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo- 

terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydo nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiūros ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. 
Pirma rodą dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryta ir nuo 6 iki 8:30 vakare, 

Nedčliomis nuo 10 iki 12 ryto. 
1759 West 18 Str., Corner Wood Str. 

Lietuviškas Saliunas 
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 rodos arba pagelbos, pra- 
šom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siu dėl visą, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingą žmonią. 

SAM YOCIUS 
687 ColUusviUc Av„ £< St. Uoula, IU. 

DR.J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš- 

kas, moteriškas ii vaiką ligas. 
VALANDGS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietą ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
daliomis nuo 8 iki 10 ryte. 

DR. JOSEPB U ABT, 
1832 So. Halsted St.. Chicago, III 

Telephone Canal 37 

SVIETIŠKI PAVEIKS 
LAI. 

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal- 
voje, juodai ant balto, kurio privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra- 
žintų kiekvieno lietuvio stabų. 

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni- 
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me- 

tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 

keliu, paduoda jam duoną ir raktus. 
Spera 22x28,. daina.. 30c 
‘-'Didis Lietuvos Kunigaikštis. Keis- 
tutis; miera .23x28. 'Kaina .. 35c. 

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

loruotas, 18x25 ,...25c. 
Tie visi pavoiksal puikiai išrodo, ga- 

li būti gera atminimo dovana ani 
švenčiu arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą: 
JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan st., Chicago. 

ii 
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RICHTERS PA!NEXPELLER 
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Jeigu turi skaudančią nucarą. kankinant re- 
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. llicliter‘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- 

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

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 
nudegimo, be.i skaudanči vietij ant 
kūno. Gali gaut visose aptiokose 
po 25c. ir 50c. Dabok kad būt inkaras antT 
bonkos, tai tas yra tikras. 

F. AD. RICHTER & CO., 
215 Pearl Str., KEff YOltK, 

Geriausias Kankvedis Išsimokinimui 

Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25 
Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 

kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri- 
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 

būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny- 
gą : » Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 

J'Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
iAmerikos Valstybių piliečiu”. 9 Yra tai praktiškiau- 
sias Kankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 

Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. d 

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipY 
JONAS M. TANANEVICZE < 

ANGLIŠKOS KALBOS 
Jos vardas yra.* 

“Vienatinis savo rūšies LietuviSkai-Angliškos Kalbos Rankvedis” 

3244 So Morgan St. Chicago, Illj 

PRANEŠIMAS. 

Iš priežasties mirimo mano žmonos, 
yra likusi 7 dienų mergaitė. Gal kas 

norėtų paimti dėl auginimo. Aš su 

mielu nori pavesčiau, norintieji tegul 
atsišaukia: Jonas Kandis, 4512 Pau- 
lina st., Cliieago III. (34—36) 

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

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

timtauti. 

911-33rd St. 
Tel. Yards 6423 

K. MAKAREVICZE 

CZLAIKO 
PUIKU 

Labai gardi ariolkelo, szaltas bavarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

256 lYallace st. New Ilaven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

SALIUNA 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli-i gvarantuo- 
tas ant 20 metiį, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip' iš- 
marginti, gerai 
)aik;j laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninku, kurie turi daboti lai- 

ką. Spciialiskrs pasini i jimas. Me3 

nusiusime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir e:*preso kastus 

Jei peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent- VZ 31 kitur mo- 

kėtum $35. 141c. paauksuotas lenciu- 

^ėlis "ovanr.i prie lai! odelio. 

EXCELfc_OR WATCH CO. 

804 Ati-.-iaeum Bldg., Chicago, III. 

R. S. IVASZKEVTCZE 

1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, III. 
Tirmutinis lietuviškas išdirbejas 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo. ,V 

GIHGER ALE, l'APSO, SALSERIO 

IR OBUOLINĖS S AIDĖS 

'»=' ta- 'ir-' 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 

pagrabų, veselijų ir tt. 
668 W, 18th 8t. Chicago, III. 

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS. 

£ 88 neturi na Irvinas. Pakelei viii g 
tega a šliauko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

Lieku bu godone, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av. 

FAEMOS! FARMOS! 

eta! proga įgyti žemės tarp *J1 lietu 
viško farmerio. čionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemos ” gitą lietuviška 
kolionija randasi Lake Hassan pavie- 
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge- 
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu- 
vingų upelių, žemės turime ant pardavi- 
mo dėl 1000 farmerių. Gera žemė dėl 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au- 

ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
1 geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir brangiaus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo: 

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lakę, Co. Michigan 

DAGI S i 
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

Išeipųs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio. 
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi- 
rašo. Pavienis numeris tik 10c. 

|Įi Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 

dekite tokį adresą: 

DAGISPUBL.CO. 
3244S.M0RGANST.' 

a CHICAGO ILL 

The Scholl Sheei Metai & Eoofinj Cs. 
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLKKK APDENGĖ ir TAISO. 
Darba priimam ir isz pusžaliam miestelin. 

4055-82 Archer Arenas Chm 111- 
Szaka 3036 Archer Avė. Tel. Drover 1323 

CHOPĮN Klauskit 
CkopenlOe 
cigarų, nes 

padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

JOS. BARTęoWIAK 
Išdirbėjus 

4934 So. Paulina 39., Chicago, IU. 
Phoue yąrds,4154. 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS; KI3ENIUJE. 

Su paveikslais, j, naudingais patari- 
niais ir daugybe receptų nuo visokių 
'■S*! ,gražiai apdaryti! su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
da po 1 (Tol. 'S’ą kiįygų gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką’' 
.' nt metų mokėdamas prenumeratos* 2 
dol. musų agentui. 

M. jdALTANAVIčE 
61 Miibury St., Worcester, Mas;. 

Telephone Yards 157 

__ 

DR J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
■Pasekmingai gydo moterų ir vaiku li- 
gas. 

Valandos; nuo 9 ryte,'nuo 3 iki 4 ir 
nuc 7 ijii SA’akiire, 
4801 Ashland Avė., Chicago. 

Russian- American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Busi jos ir Amerikos. 

8% d. j Botterdam 11% d. į Libava 
III klesa $29.00 III klesa $30.00 
II klesa $45.00 II klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesniu žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

A. E, Johnson Co. 
27 Broadtviy New York, N. Y. 

Telephone Yards 2750 
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas ma'.c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTIJTĘ, c cigarai 
tai net iš pat. Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 

kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 

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

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

Telephone Monroe 2812 

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS. 

r 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. j 
arti Paulina St. 

(Specijalistas ligų vyrų, mote- 
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inkš- 
tųj širdies, akių ir prirenku akulio- 
rins. 

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare. 

LIETUVIS KRIAUCZIUS 
Siuvu visokias vyriszka3 drapanas 

kaip tai: Ovetfkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szėlpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 

sokių ceikių; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pę antraszu: 

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

Telephone Yarda 3547 

G. J - KI L_ L 
M b> ■ kontraktierrus 

Peryįžiįno ir pakėlimo namų. 
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai. 

939-33rd PI. Cliicago, III. 

Broliai neeikit 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. KUCZ1NSKAS, 
\im%. i 

f .t 
f J įr. 

fe 
) 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATER Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MARR0W 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park flve. 

Telefonas Galinusi 5401 Visi Dept. 

Labai linksma knyga & 5.-. 

HUMORAS IR SATYRA 
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo- 
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt. 

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose ir tt. 

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die- 

nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
‘‘Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai. 

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 

medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy- 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! 

Gal netiki? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų. 

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka 

HUMORĄ IR SATYRĄ. 
Pinigus Siųsdamas' adresuok taip: 

JONAS M. TANANEVICZE 
v 

324-1 S®. Morgam Street Lincą g o, III. 
-—;- i 

Kas atsiųs .00, gaus tai juokingų kn /{?;ų ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”, 

DR. A. L. ORAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3312 South IIalste<l Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

LIETUVIŠKAS ŽĮKGVAIKIS. 

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu- 
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar- 
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo. 

.Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip: 
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN S*., CHICAGO, ILLINOIS. 


