
Telefonas Canal 3263 

DAKTARAS S. WISSIG 
Iš SENO KRAJAUS. 

Su geriausia pasekmė' gydo visokias kroniškas ligas vyri}, ir mo- 

terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas j j, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistus 13 savo aptiekos. 
Pirm.i rodą dovanai. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 

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

K. J. FiLLIPOVICH 
GENEKAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoji! namus ir fornieius nuo ugnies, goriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, lnd. už labai žemas kaimas, koloktuoju bilas viso 
kios noluros, teiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsisaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

858 W. 33rd Si, Gyvenimo adresas: 82,6 W. 34th St. 
TELEPHONE DROYER 2205 

Netikėtas pigus iš- 
pardavimas 

OTŲ 
per 30 dienų 

Nebuvo pirmiaus šioje 
apielinkėje parduodami už 
tokias žemas kainas. 

$575 ir $600 
Paprasta kaina biivo 

$675 ir $700 
Jaigu nori pirkti, pirk 

dabar, iješ ši kairia yra pa- 
skirta vien tik ant 30 dienų, 
o po 30 dienų vėl bus kaina 

pakelta. V mino, kanalai ir 
šalytakei-s i-a įtaisyti L-ap- 
mokėti; * ■ J 

Pasinaudok iš progos, iš- 
sirink Sau. patinkama lotą, 
ir kreipkis prie vienintelių" 
agentų: 

St. Marcinkievicz 
& CO. 

New City Savings Bank 

460! So. Ashland Avė. 

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO. 

Lietu viškon kaibon išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas šventos evan- 

gelijos visų keturių e vangelių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla- 
pių 494. Lietuviškomis raidėmis. 

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi- 
niu ant šono paveikslėlių, gerai išro- 
danti, gera spauda. Kaina su prisicn- 
timu $2.00. 

Pinigus siųskite ant adreso: 

J. M. TANANEVIČE 
3244 & Morgan st., Chicago. 

KNYGOS MOKYKLOMS. 
Turėdami užtektinai mo- 

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainems paleidome že- 
mesnę ant jų kainą. 

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

2. Lementorius — sena 

kaina 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 50c., 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 St., 

Chicago, III. 

TEL. YAEDS 1804 

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis 

ie 

Kontraktorius. 
Budavo.jų visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numeriu 

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois. 

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo motorų ir vaikų li- 
gas. 

Valandos: nuo 9 ryto, nuo 3 iki 4 ir 
nuo 7 iki 8 vakaro. 

4801 Ashland Avė., Chicago. 

Th' loholl Shsat Msi?l E Soomif-Go. 
TATRO STOGUS, TEtPGI 
APDENtJE ir TAISO 

UŽDEDA ir 
BLEKE 

Dar.ba priimam įr isz paszaliniu .miestelin.,, 

408D-02 Archer knm Chicag?, Iii- 
Szaka iiOSt> Archer Avo. Tel. Drover 13.’3 

Telcplioiie Yrrds 2716. 

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ. 

3263- IUipįiiB Gt, kerti 3.3į-Cics gatvis 

Fznitas 
plūs 
ekani a- 
lielkair 
kvepen 
ii cipa 

lai 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veseliję ir it. 

3253 Illinois Ct, kertė 33 g. 

Atyda. 
Labai svarbus dalykas 

dėl lietuviškų kareiviškų 
draugysčių Amerikoj. Pra- 
šau paduoti adresą drau- 
gystės vado arba sekreto- 
riaus. Mano adresas: 

B. Mockeviče, 
235—19 a v., Irvington, N. J; 

(32—37) 

J. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

fc = 

\ 4012 

State Street 
^ Tel.Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių,. lenciūgėlių, : pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų. muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojamų gzomatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorelius ir žiedus. 

M. K. WUiKEWICZE, 
32! i S. HALS'dED ST. CHICAGO, ILL. 

K. MAKAREV1CZE 1 

UŽLAIKO 
PUIKU SALI U NA 

Labai ęardi arielkele, szaltas bavarskas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

255 Wallace st. New R&ven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

P»ml 
Mtamlml ItOi a S perlaity. 

| Ile8»»». Bell Feudry l'o,B»IHm.r«,ad.,I;.S. A. 

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

Eiaminavoju Abstractus, ir at- 
lieku kitu3 visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 

timtauti. 

911-33rd Sfc. 
Tel. Yards £423 

IM. £3 AKMENŲ 
pELEžINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
•nitei'Skas, ;Iaik- 
rodėli. gvarantuo- 

ant‘20 moty, 
paauksuotas du- 
beltavr -'lakštai 
puikiai visaip iš- 

marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninku, kurie turi .daboti lai- 

ka. Spciiališkrs pEsiųlijimas. Mes 

nusiusime šita laikrodėlį kiekvienam 

C. O. D. už $5.75 ir expreso kastus 

dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei eect LI ji kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis "ovan: i prie lail adėlio. 

EXCELK OR WATCH CO. 

804 Atl aaeum EIdg., O'nicaįu. ‘IU. 

THE FALCON CIGAR FACT 
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba -geriausiiio*— 

HAVANOS CIGARUS 
4813 S. Ashland Av,, ; 

ChicagOj III, 
Te'. Yąrds 373a. 

f :' >. 

jos. Ziirnuiskį 
\'0 SH11 <2 *" 

x}m«v.r'~w '*, mpo««o- 
jcgU'^S- Duod!‘'roj1, 1 

kimoJoty. 
! Pi r 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIU3 

Persamdo kerecziua ant 

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

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS. 

x as neturi aakvinės. Pakelei 
l-3'i a.uilank,) prie ja; sų, o mes Jums 
duosime atsakančią viei.į pailsi ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose- 

Lieku su godonė, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av. 

i 

PARMOS! FARMOS! 
3 j 

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu- 
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemes ” Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Hassan pavie- 
te Miehigano 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 

geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 

akerį ir brangiaus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo: 

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan 

EnssipT.Amencan 
line 

♦ *.. 1 

Vienatini bą -perteksimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. j Rotterdam* 11% d. į Libava 
III klesa $29.00:..-o III klesa $30.00 
II klesa $400,. ;ž II klesa $47.00 
I klesa $53.00 I klesa $62.00 
Del smulkesniu ^inių kreipkitės prie 

musu agenttj/f arba prie pačių persta- 
tyto jų. m 

A. E. Johnson (Sl Co. 
27 Broadvvav New York. N. Y. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčiu pinigus-j visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom- -per 8 metus. Atlip-. 
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei- 
kja, kokios, radcij arba pagclbos, pra- 
šom ateiti pat mane, o aš patarnau- 
siu dėl '.visų, visokiuose reikaluose. 
If.pgi turiu dėl „parandavojimo rumus 
dei pakeleivingų 'žmonių, 

SAM YOCIUS 
527 ColliusyiĮlą Ąy.. E. Stf Louls, III. 

DR.J.-L. ABT 
Pasekmi ogiausią^ gydo visokias .vyriš 

kas, moteriškas” ir vaikų ligas. 
■, ■ it -. 

VALANDOS: 
Nuo 8 iki 9:30‘‘ryte," nuo 4 iki 5 po 

pistų ir. ooo.6:30 iki 7;30 vakare. Ne- 
dėlicmis iiuo 8'iki 10 ryte. 

D E TCSEPB D. ABT, 
1832 So H.i’stei St.. * dhiėago. Eli. 

Telpphnne Carini 37 

Klauskit 
Gbopcn10c 
cigaru; nes 

padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

JOS; BAETSOWIAK 
... .i FMrrjbč j~’s 

«934 So. Paulina ii... Chicago. III. 
Pho-ja-pareis 4H.41 

nauja daktariška knyga. 
DAKTARAS' KIŠENIŲ JE. 

St |iayoiitsįnis,. naudingais patari- 
mais ir daugybe lecepty nuo visokiu 

.gražiai ..vapraryta su auksinėms 
raidoms ant apdsjy., knyga parsiduo- 

a po 1 dol. 'I a knygą gali' gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką’' 
•y it metg mdKJdriftįs prenumeratos 2 
ddl. musg .gantui.ff, 

M. gAITANAVIčE 
51 Milbury St.. Atorcester, Mas:.- 

KLEIN BROS. 

Didelis rudeninio pardavimo atidarymas 
Nauji pardaviniai išstatomi ir papiginti. BENO KONCERTAS. 

Klein Broš. 
vertingos stam- 

pos duodasi su 

kiekvienu pir- 
kiniu. 

Lietuviški par- 
davėjai visuose 
departamentuo- 
se. 

Puikiai pasiūtos Skrybėlės — papuoštos dideliu $0 §0 kįlpokUy kraštai apsiuvinėti makrais visokių dažų-’—r— 
Moteriški nauji rudeniniai Siutai — gražiai pasiūti, gerai 
tinkanti, lygaus arba maišyto audimo, nauji 28 colių ilgio, atla 
siniu pamušalu, su naujais šalymaĮs, kvolduotais 
sijonais juodų ir visų naujų rudeninių dažų, vertes 
$18 oo, dabar tik už...... $12-75 
Nauji rudeniniai Sijonai—gryni vilnoniai sijonai, šilkiniais 
išsiuvinejimais iš prieš, ir pridečkais iš šonų, verti $5.oo JO OŠ 
dabar tik.... .. ,. .. 

ttM-UEtfUCOHnlP' 

Pliušiniai Kotai—bagotai išrodanti, 52 co- 

lių ilgio, atlasiniu pamušalu, pilnai apsupan- 
čia apikąklia, jubileriniais knyp- ŠIO 05 
kiais verti $18, musų kaina. 

Atidarymo pardavimas vyriškų rude- 
ninių Siutų. 

i Šitie siutai yra gražiai pasiūt: amerikos db M H 

garsiausių dirbėjų, ir mes esame persi- I 
tikrinę ksd atsidarys jūsų akys ant taip Į 
gražaus rinkinio. Mes duodame progą 
subatoj Jo užčedyt nes verti $20, dabar... 

Gražios dovanos duodamos su kiekvienu 
pirkiniu musu Rakandu Skyriuj. 

Lengvos išmokestys ant rakandų ir Pečių. 

Beržiniai raudonmedžio arba aržuoliniai 
rėmai, gerai politūruoti, 
verti iki 50 dol., dabar tik- $29.95 

Šiitas Pečius 

didelis, gražiais nike-" 
liavimois papuoštss, 

$29-95 

;s^rr:-1 n*rsrH»ter4» s/teu*.- 

Atsakančiausias 
*- Lietuvis 

.i 

gojam nuo 
Pranešame visiems lietuviams ant ©ridgeporto ir apielinkej 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- 
kandus. Jusi] 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. TAfŠAaiEVSGZE 
3244 S. ai o r gan St. Chicago, 131. 

LIETUVIS KKIAUCZIUS 
Siuva visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu ezelpt tautietį, o 

busite užgaūėdinti. Turiu daugelį vi- i 

šokių ceikių; priegtam senas drapa- 1 

nas ezystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 1 

ūbuoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu: ! 

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

Telephone Yards 3547 

C. J. KILL 
kontraktienu? 

Pervežimo ir pakėlimo namų. 
Visu 3 užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai. 

939-pr(fm. Chicago, III. 

Brbliai neeikit pas žydą 
Mes'iruvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- 
day.imo pigiai į užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. 

KAZ. KUCZINSKAS, 
13 Lehigh St., Itata, Pa. 

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui 

ANGLIŠKOS 'KALBOS 
Joa vardas yra.‘ 

F <>»* '-;.L •■' A K 5 s į ; : :• ■•-.rt,,. ’■ 

s<Vienatjais savo rgšies LietuviSkai-Angliškos Kalbos Rank¥ecfis!T 

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 

Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtiniiį 
Amerikos Valstybių piliečiu* Yra tai praktiškiau- 
sias Rankvedis 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. 
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So Morgan St. Chicago. III. 

DAGIS 
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno menesio. 
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi- 

rašo. Pavienis numeris tik 10c. 

lįi Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

( 
Laiškus rašydami visuomet pa- 

ji dekite tokį adresą: 

“dagispubl. co 
3244 S.M0RGAJ1 SI. 

® CHICAGO ILL 


