
Telefonas Canal 3263 

DAKTARAS S. WISSIG 
IS SENO KRAJATTS. 

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniikas ligas vyrt} ir mo- 
tery, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, 9 jis 
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt. 

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

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

K. J. FILLIPOVICH 
GENERAL AGENTAS 

I 
Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoji! namus ir forminus nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose,-parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, Iild. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios natūros, toiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminaliskas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiskal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ik; 9 vakare. 

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St. 
TELEPHONE DROVER 2205 

Dr. G. M. Glaser 

šluoml apreiškia pagodotal vlsuo- 
menial, Jog esu seniausias gydytojas 
ant tirldgeporto, praktikuojant per 19 
matę, perkėliau savo ofisą Ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas našiausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir llgSol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika Ir to- 
linus maut. tems, estu namie ant .kiek- 
vieno pareikalavimo dieną: Ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaiką, moterų 
Ir vyrų Ir užsendintose Ilgose. Darau 
.visokių operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. G. Glaser 
3149 Sauth Morgan Street. 

Kertė 32-ros gatvės., 

bibmja'aeba. svertas Kaštas 
NAĖJO ii INST AT YMO. 

Liętuviškon kalbon išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinejimas Šventos evan- 

gelijos visi} keturių evangęlių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų raštai.. Pusla- 
pių 494. Lietuviškomis raidėmis. 

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 

•uksiniu ant nugaros pamšu -ir auksi- 
niu ant šono paveikslėliu, gerai išro- 
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu .... $2.00. 

Pinigus siųskiie ant adreso: 

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

L MOKYKLA ŠOKIŲ. 

Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn 
Dance, Buck & Wing, Irish Jlg.Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius. 

PEOF. JULIUS, 
2124 So. Halsted St., Chicągo, UI. 

;.(38—40) 1 

* Telephono Uonroe 2842 

DR. P. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
\ arti Paulina St. 

■ v. 

Specijalistas ligy vyry, mote- 
ly, vaiky ir akušerijos. (lydau pri- 
vatiškas ligas vyry, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, viduriy ligas, anks- 
ty, širdies, akiy, ir prirenku akulio- 
riuB. 

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

DYKAI RODĄ DEL VISŲ 
Antanas Baukus duoda visiems lie- 

tuviams rody dykai, katrie tik pri- 
buna į mys naują miestą Gjyrv, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldermanas to miesto. 

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste. 

Taigi, katrie lietuviai norite va- 
žiuoti į mys naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri- 
koj, ir norite užsidėti biznį, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apgauti vi- 
sokiems agentams, bet atvažiavę pri- 
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgaviką. Jaigu katrie lietu- 
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro- 

dą ,kur galima darbą greičiau gauti. 
Visi norinti važiuoti į Gary, Ind., 

važiuokite ant šito adreso: 

Antanas Raukus, 
Cor. 14th Avė. and Washington St., 

Gary, Indiana. 

TEL. YARDS 1804 

ST. ANUČAUSKIS, ! 
Karpenderis 

IR 

Kontraktorius. 
Budavęjų visokius namus, mūrinius 

ir medinius," atlieku darbą greitai/ 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipki tęs 
pas savąjį po numerių 

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois. 

Telephone Yards 157 
BR. J. N. THORRE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterų ir Vaikų 1K: 
feas. 
Valandos; nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 ir 
nuc 7 iki 8 vakare. 

4801 Ashland Avė., Chicago. 

UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 
BLKKE APDENGĖ<irTAISO. ';;r 

Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin. 

4080-82 Archer Awow Chicago, 111- 
Sakia 30S8 Archer Avė. Tel. Drover 132E 

Tėlfejfoone Yvds 271f. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3268 IUlnola Ct, $ert8 S3^K» gatrfis 

Turiu didelę salę dėl 
mitingi}, veselijt} ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g, 

R. S. IVASZKEVICZE 

1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, EI. 
Firmutinis lietuviškas išdirbėjai 

visokių minerallškų 
gerymij, kaipo. 

aiaOEB ALE, P APSO, SAJjSERIO 

ra obuolį n ės saidas 

■ d. H. OLSON 
ARU ir karštu Va- 

ndeniu šildymo 
prietaisųįvędimas 
ir pataisymas. 

4012 

Ui State Street 
•r Tek Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksini? ir sidabrini? lai- 
krodėlių, lenciugėliųį įpilk?, kolčikų, 
visokiu žiedų, muzikališk? instrumen- 
tų, drukuojamų g/omatoms mašinuki?, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai:' Tai- 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. WILKEWICZĖ, 
8215 S. HAIiSj.’ED ST. CHICAGO, TT.T. 

K. MAKAREVICZE 

pliko0 SALI U NA 
Labai pardi arielkel'e, saaltas bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai, 
265 WaUace gi. New Htret, Cobd. 
čia galima Ir “Katalikas” pirkti it 

užsiraiyti. 

tjRA VISI p^g 
Jos. Zaraiagį 

Salt5 al« mportUoJ 
ia degti&S\ Du°da »d| pie_ * kime loty. 

y v 

6«ry) 

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

Eraminavoju Abstractus, ir'at- 
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir apsakančiai. 
Vfeą Avė Sarbą gvarantuoju', 
lilikit pas lietuvi o ita pae sve- 

timtautj. ;j ii Į 

91I-$3rd Sfc 
■į TeL ¥ards 6423' -i 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS, 

i .; arte 
moteriškas laįk- 
rodeli i gvarautūo- 

aat ,20 mete, 
titeuksudias ifa- 
*s^yį puikiai visaip 18- 

marginti : g<«ai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudąja; 

mi keliauninkę, kuri© tun daQOU .ia^_ 
ką. Spciiališkre pasiŲlijimar. M«bs 

nusiųsime šitų laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.76 ir espreso kastus 

aSl pėržatoėjilndr įeį\SiP?^9» D®‘ 

mokėk nei cert" M '^>tur 
ketum $35; 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis “ovanr.i prie laik^adėlio. 

THE FALCON CIGaE FACT. 
Po vardu SAKALAS! Cigarų fabriką! 

J. A. Nutauc Sav.; 
—; išdirba geriausius m,, •. , j 

HAVANOS CIGARUS 
■ 4613 S. Ashland Av., 

Ghicago, III. / 

Te!. Tards 1734- 

Telephone Ganai 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETŲVISZKAS GRĄBORIUS 

Persamdė) kerečžiuS ant 
•; pagrabn, veseliją ir M. : 

668 W. 18th St. Chicngro, III. 

LIETUVIŠKAS : 

BUFFETAS. a 

-iias neturi miIrvinas. Pafeėisivuigi 
tag:i atlanka prie misą, o mes Joms 
duosime atsakančią vietą pails: ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

s Įdek? su godose, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn A v. 

FARMOS1 FARMOS! 

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu 
viško f armėno. Čionai* i Lietuvi? ke- 
lionijoj tapo Suorganizuota ‘‘Ūkiška 
Draugija Palengvinimo ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemes’'Šita lietuviška- 
kolionija randasi Lake Massan. pavie- 
tė Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Miebigan' tarp 4 ge- 
ležinkeli? labai graži? upi? ir gana žu- 

ving? upeli?, žemės turime, ant pardavi- i 
mo dėl 1000 farmeri?. .Gera žemė dėl 
jav?, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvij? ir paukščių au- 

ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 

geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir branginus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant fūį antrašo: 

ANTANAS KIEPIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan 

Line 
VienatinS be persikSUmc Linija tarp 

Rusijos ir Amerikos. 
8% d. Į Rotterdam 11% d. j Libava 
H! klesa $29.00 IU klesa $30.00 
II klesa $45.00 į- ■ II klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prię pačių persta- 
tytojų. 

A. E. Johnson <8i Co. 
27 Broadway New York. N. Y. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčiu pinigus. { 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 rodcs arba pagelbos, pra- 
bom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siu dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

SAM YOCItTS 
5S7 Coliinsville Av, E. St. Louis, I1L 

DR.J. 4 ABT 
Paeekmingiansiai gydo visokias vyriš- 

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 
VALAwk)8: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo d-iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
delicmJa nuo $ iki- TO ryte. 

1889 
JPB. JOSEPH V AB*. 

.80. Raisteli 81* Chicago, fiL 
Telephone Canal 37 

CHOPJH > 

<*5535, ■; v 
Klauskit 

ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako! 

JOS. BARTKOWIAK 
Ltr" .Išdirbsiu 
4934 So. Paulina Chicago, 

Phone Yards 4154. 
I1L 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
i! DAKTARAS KIŠENIŲJE. 

paveikslais, naudingais patart- feaiš ir daugybe rece^tŲ nuo visokiu 

dovanai iižsiralįpL_ 
t at i metę mokūdemas i^renumeratos 2 
dol. musų įgentui. ? 

M. i*ALTANAVICE 
^61: Mllbury Bt..: ... „iyprcegter., Mas^. 

Pasarga. 
Mas turima daugiau 
llatuviu pardavaju 

nagu kitos krautuvas 
Chfeagoje. 

Knygute Kloto Bros. 
Markiu varta 

$2.50 pinigais 
arba 

$3 pirkini.!*. 

^tactriiirCtvKM*, 
M**“"'*'*’ «“**» 

000 Vyriiku Nauju $20 ir $22 Rudeniniu Siutu po $15 
Kuh, Nathan & Fisher, Market ir Van Buren St., par- 
davė mums visus ką turėjo per virš siutus beveik po 
60c IHIO dolerio, visų rudeninių audimų ir išdir- 
bių yra šitam pirkinij visokių mierų ir pri- 
taikymų siutų. Nepraleiskit progos, $20 ir 
$22 siutai tiktai.. 

5 dalykai iš moterišku rudenines mados drabužiu. 
^Mettriiki Siutai—gražus gero audimo ir gerai pritaikinti, 
pnauji 28 colių ilgio kotai, atlosimais pamušalais SIJLJS šilkais apvadžioti, verta $22, dabar tik.vl*t" 

Moterų riušinifti Kotai —brangaus 
plušo pilnai, 52col. ilgas su a t- 

$12-75 losimu pamušalu, gra- 
žiais guzikais, tik_ 

Naujos rudenines jokės—šilkines iš- 
siuvinėtos, baltos arba juodos, 
naujos ilgos rankoves, JO Qfj 
vertes $4.98, tik.. i.. ,.. m 

Nauji rudeniniai andarokai—geriau- 
sia pritaikinti, naujos ma- 

dos, vertes $7, už. 

n VITAI Gražios DOVANOS musu Rakandu ir Pečiu skyriuje 
U ■ «Hii laike šito išpardavimo. 

V Mes parduodame rakandus ir pečius išmokant 
po biskį. 

Virtuvas Paltas su didele feeptu- 
ir ugniniu baksu, ver- t|J QC 
tas $22, už..;.'TįAr9 
Dideli supimosi 

krėslai gerai pa-, 
daryti, aržuolinei 
arba raudonmed. 

i 

atšilai P®r Mi ! 1 

'iii-4i, 

SŲUABE 
tarp 43 ir 44 gaf«, Marshfield Iv. ir Wosd gat, 

Nebuvo pirmiąus šioje apie]įnkėję. parduodami jotai už 
tokias žemas kainas 

S575.oo ir SGOO.do 
■ ^Paprasta kaina visutimet buvo 

$675.00 ir $700.ob 
-Jeigų nori pirkti, pirk tuojaus, nes šios kainos yra paskirtos ant 
30 dienų, o po 30 dieni} vėl bus pakelta. Vanduoi kanalai iršali- 
takia* įtaisyti ir išmokėt:. Pasinaudokit iš tos progos, issirinkit 
sau patinkamą lotą ir kreipkitės prie vieninteli:} agentą 

Si. Marcinkiewicz Co. 
(NEW CITY SAVINOS BANK) 

4601 S. Ashland Avė. Chicago, III. 

LIETUVIS KR1AUCZIUS 
.. 

v' 1 

f Siuvu visokia? vyriszkas drapanas1 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos 'Siutus. Meldžiu szelpt. tautietį, o 

Lusite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
sokių ceikių; priegtam senas, drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir tvar- 
iuoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

į ■■■■=-:■—-.,/"/ / 
| J. Kuczinskas, : 
.2SS Slocnm St. Kingston, Pa. 

Broliai neeiki t pas žydą 
Mes siuvom Siutas ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinain ir prėsinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios jnados). Turiu keletą lotų ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. 

; KAZ. KUCZIIISKAS, 
18 Lriigk Si, lik-ta, Pi 

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui 

ANO LIEKOS KALiBOS>š f 
•• f: i -Ąi-'-yį) -į,: 
,'rr Joa vardas yrą,* 

^‘Vienatinis saygfi&es Lietuvižfcai-Aggtiškos Kaltos Rankvedis” 
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: * Rankveclis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių, 
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 Jungtinių Amerikos 

Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. 
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip t) 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So Morgan St. Chicago, IJ1. 

#0&!*DAGIS*UĮi«% 
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. 
Iii Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 
dekite tokį adresą: 

“dagispubl.co. 
1 3244S.M0RGANST. 
=» CHICAGO ILL 


