
knygos mokykloms. 

Turėdami užtektinai mo- 

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms 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. 

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

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 

VALANDOS: 
.Nuo 8 Iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte. 

DB. JOSEPB L. ABT, 
18S2 8o. Halsted 8t.. Chicago, UI. 

Telephone Canal 37 

Russian- American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Busijos ir Amerikos. 

8% d. į Kotterdam 11% d. į Libava 
III klesa $29.00 III klesa $30.00 
H klesa $45.00 II klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

A. E, Johnson ®. Co. 
27 Broadway Nevv York. N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
šluoml apreiškiu pagodotal visuo- 

meniai, jos ėsu seniausias gydytojas 
ant tirldgeporto, praktikuojant per 19 
msttj, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą- į gavo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 6S7. 

Mano ofisas aprūpintas Parausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi- 
tikėdamas, jog'gerbiame publika ir to- 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kerte 32-ros gatvės. 
/ 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 

Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn 
Daneo, Bu c k & \Ving, Irisli Jig Clog, 
Spanisli \Yaltz ir 95 kitokius. 

PROF. JULIUI 
2124 So. Halsted St.( Chicago, III. 

(3S—40) 

Telephone Moaros 2812 

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligi; vyru, mote- 
ry, vaiki; ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyri;, reumatizmo, už- 
liuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks- 
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius. 

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

DYKAI RODĄ DEL VISŲ 
Antanas Bankus duoda visiems lie- 

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
imu a j męs naują miestą Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldcrmanas to miesto. 

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste. 

Taigi, katrie lietuviai norite va- 
žiuoti j mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri- 
koj, ir norite užsidėti bijai, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apgauti vi- 
sokiems agentams, bet atvažiavę pri- 
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikę. 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 Saukus, 
Cor. 14th Avė. and Waskington St., 

Gary, Indiana. 

BELLS 
toriai Delio a Spėriaitj-. 

UeShue Bell Feudrj 

ChmMk 
Ghimo 
Peal 

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunpia pinigus į visas dalis svieto. 
Išmainau svetimžemius pinigus ant 

amerikoniškų. Priimu pinigus ant tau- 

pinimo. Parduodu namus, lotus -ir 
farmas. Padarau daviernastis ir 
visokius ruskus dokumentus su kon- 
sulio pagalba. 

B. R. YASULIS,, 
3601 Doodar St., Indiana IJarbor, Ind. 

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE. 

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perl: a ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus ant pirmo morgičiaus, 
kolektuoja randas ir taxas, apsaugoja 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.00 
per metus ir daugau. 30 metų bizni- 
je toj pačioj vietoj. į Valandos ofiso: 
nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro, Suba- 
toms nuo 8 ryto iki 3 po pietų, Ne- 
dCdioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Franz Koeh, Frank J. Koeh, 
Aldermonas John A. Richert, Arnold 
H. Brautigain.. (39—4iŽ) 

CHOPJN Klauskit 
ChopenlOc 
cigaru, nes 

1 padirbti iš 
geriausio 

5 tabako. 
JOS. BARTKOWIAK 

Išdirbėjus 
4934 So. Paulina St., Chicago, UI. 

Phona Yarūs 41£4. 

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 
P 

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

Valandos; nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 ir 
nuc 7 iki S. vakare. .... 

4801 Ashland Avė., Chicago. 

The Scholl Oheet Metai l looling Co. 
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLEKE APDENGĖ ir TAISO. 
Darba priimam ir isz paszaimiu miestolia. 

100042 Archer knm Chicago, III- 
Szaka 3036 Areber Aro. Tel. Drovor 1323 

Telephoua Yards 2718. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3253 ilhfeois Ct, kertė 33-čicg gatvės 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g- 

R. S. IVASZKEVICZE 
1543 W. 46thSt.l arti 

Ashland Av., Chicago, UI. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbėtas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo. 

GIUGEE ALE. P APSO. SALSEKID 
IB OBUOLINĖS S AIDĖS 

a 

J. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

f 
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

į| 4012 

I State Street 
Tel.Oaklana 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksiniu ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, : pilkų, koleikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojamų g/omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogų dykai. Tai- 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. WILKfiWICZE, 
82" 5 S. HALS'uED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuvisias oalmnas 
Siunėiu pinigus f visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie- 
ku viską garai ir teisingai. Kam rei- 
kia kokios rodos arba pagelbos, pra- šom ateiti pas mane, o ai patarnau- 
siu dėl visą, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parari (lavoji mo rumus 
dėl pakeleivingą žmonių. 

SAM YOCIUS 
5S7 ColUnsvilIe Av.. E. St. Louis. m 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA." 
DAKTARAS KIŠENIUJE. v 

Su paveikslais, naudingais patari- 
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta bu auksinėms 
raidoms ant apdaro, knyga parsiduo- 
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
: Jt metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui. 

M. i1 ALTANAVICE 
n Milbury St, iVorcMtac, Haas. 

I $1000 Aukse 
** Cartercar” 

$1875 JIVVII I 
Automobilius "IHnltli 1 

arba 

Cartėrcar 

$(,875.00 

Certifiltata duodame už vien!} dolerį vertes biletuo^,guriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieno pirkinio favdrų.kjekviename dcpartm.epįje, Bufet®, Ka- 
vinėj, Vynų Departmente Ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kastumeris, kuris 
turi paženklinta numerį aut savo certifikato, aplalkys Cąrtercar 1811 “M” 
vertes $l,87a.op. Numeris pažymėtas ant to certifikato,.bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 trr. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to aiiiėmobttiauk -į 15 dieni}, jjo ĮšlaimŠjiniui,' paskiria- 
me kas 10 dienų kitokįiitįrnerį, bet iš tų pačių eertifikątų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato. 

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

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. *, 

K. J. 
GKKERAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ir taupfnimb pinigo-senatvei-. Ap- 
saugoja liamus ir forničius nuo ugriįos, geriausiose 
kompaivijoSeį parduodu namus ir lotu-š’sjDbicagoj ir Ga- 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, koiėteįaoju biias viso- 
kios noturos, taiposgi prisiunčia kaiuįįįninkus'dSl iš- 
micravijno lotij ar farmų. Imu vlsokisl proviis >civil- 
nas ir kfiminąliSkas ir priduoda geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj irįUtuose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą'geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit iaišt>M|Įįr asabiSkal. 

Ofliso valandos: nuo S ryto ikį 9 vakarę. X 
boo W. 33rd St, Gyvenamo adresas: 8264V. 341h St. 

TELĘPHONę DHpVBIi 32CW ‘f:J:\ c. 

#= 

GrEORGJE 
PLUMBERIS 

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja. 

3252 Emerald Aveniie C » <Cftcago, TU.. 

Telephone Yards 4527. 

PASTABA. 
Mas užlaikome 17 lle- 
tuvliku pardavėju 
kurie suteiks jums 
***** 

f- 

Speciališkas pardavimas nauju 
rudeniniu 

Knygute Kls!n Bros. 
Markiu veria 

$2.50 pinigais 
arba 

Drabužių 
Naii]{ Rudeniniai 

Siūlai 
^padirbti Iš vilnų, at- 
losimais pamušalais, 

gražiais šilkiniais iš- 
siuvinejimais, vertes 
822.50, dabar 

$14.75 

Moteriški Pliuši- 
niai Kotai 

dilno ilgumo pliuši- 
niai kotai, perdem 

atlosiniais pamušalais 
vertes $18, dabar už 

$12.75 

Nauji Rudeniniai 
Sijonai 

padaryti grynų vilnų 
papuošti šilkiniais ap- 
vadžiojimais, $8.00 

dabar už 

$5.00 

Messeline šilko 
Jokės 

leisais papuošta api- 
kakle ir rankoves, 

vertes $5.oo, dabar 
už 

$2.98 

Musu Pirklystes Markes ir gra- 
sios Dovanos duodamos Dykai 
šu kiekvienu pirkiniu Rakandu 
ir Pečiu, pinigais ar ant išmok. 

$4C 7« už Pirmos 
*£Om/0 Kliasos Plie- 
nini Pečiu. Tvirtai 
padarytas iš roliuoto 
plieno, su šildymo šė- 
pa, gražiais nikelio 
papuošalais, didele 

ketvirtaine kepykla 
patentuotu uždarymu 

lirdaug kitokių naujų 
[intaisų. 

$3.00 įmokst ir $1.00 
ant aanvaites. 

KOMODES 
padarydos tikro aržuolo 
su dideliu veid- 0 j 

I 
rodžiu, vert. $15 

PASTOVŪS 
dėl sudėjimo muzikos ar 

laikraščių, extra IJ0q special tik. 
3 šmotu Vlešrumlo Setas 
vėliausios mados su 

pliušum arba oda a p- 

“fi.,524-95 

VYRISZKI SIU- 
TA1 

Naujos gelumbes 
gražaus kaszmero, 
vilnoniai ir šimtai 
kitų gražių naujų 
siutų vyrams* ver- 

ti iki $22.50 dabar 

$15 
Šilkai dėl šliubinly Orėsiu- 

Swiss messaliniai šilkai, tvirtais 

39c kraštais, verti 59c, da- 
bar po. 

$1.25 Juodi Fane de Sosi šil- CĮ iai dėl kotų ir žaketų. 
3-ražus Tossah šilkai par- 
luodami po 58c, dabar_ 45c 

Czeveryku Pigumas 
Vyriški ir moteriški patentuoti 
jumeliuko odos ir © 
atoki, vėliausios w 

nados, su knypkiais 
irba ant leisų. 

IM. £3 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik 
rodėli-i gvarantuo 
tas ant 20 metų 
paauksuotas du 

I bęltavi lukštą 

puikiai visaip iš 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 

♦ ^ĘBįjįįg&' Diausiai nauuuja* 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai- 
ka. Spcijališkf 3 pasiųlijimas. _ 

Mea 

nusiusime šitų laikrodėlį kiekvienam 

C. O. D. už $5.75 ir .espreso kastus 

dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent- bu jį kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis ".ovanr.i prie lai!-odelio. 

EKCELS: OR WATCH CO. 
604 Atk.aaeum Bldg.. Cbicago, EI 

THE FALCON CIOAR FACT 
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, Hl. 
Tek Xarda 173J. 

Telephono Can‘al-285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kerecziua ant 

pagrabų, veselijų ir tt. 
668 W. 18th St. CUicago, IU. 

FARMOS! PARMOS! 

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu- 
viško farmerio. čionais Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo Žemės” Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie 
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge 
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu 

vingų upelių, žemes turime ant pardavi 
cio dėl 1000 farmerių. Gera žemė de 
javų, daržovės, sodams ir pievoms 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au 

ginimui. Žemė parsiduoda pigiai su 

geromis išlygomis. Galima pasirinkt 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir brangiaus. Norėdami pirkt 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo: 

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan 

Per 30 Dienu 

DAVIS SQUARE SU BDIVISION 
tarp 43 ir 44 gal., Marshfield Av. ir Wo«d gal. 

Nebuvo pirmiaus šioje apielinkeje parduodami lotai už 
tokias žemas kainas 

S575.oo ir $600,qo 
Paprasta kaina visuomet buvo 

$675.oo ir $700.oo 
Jei^u nori pirkti, pirk tuojaus, nes Šios kainos yra paskirtos ant 
oO dienų, o po 30 dienų vėl bus pakelta. Vanduo, kanalai*ir šali- 
takiai įtaisy ti ir išmokėti. Pasinaudokit iš tos progos, išsirinkit 
sau patinkamą lotą ir kreipkitės prie vienintelių agentų 

St. Marcinkiewicz (8JL Co. 
(NEW CITY SAVINGS BANK) 

4601 S. Ashland Avė. Chicago. III. 

LIETUVIS KfllAUCZIUS 

| 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: 

i J. Kuczinskas, 
f 238 Slocum St. Klngston, Pa. 

Broliai neeikit pas žydą 
Meą'siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotą ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. 

KAZ. KUCZINSKAS, 
181# 81., lWaro, Pa. 

—————H——B——BMMg—HMM 

Geriausias Eankvedis Išsimokinimui 

ANGLIŠKOS KALBOS 
Jos vardas yra.* 

“Vžanatinžs savo ryšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 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 : s Rankvedis. “Vienatinis savo riįšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu» Yra tai praktiškiau- 
sias Eankvedis 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. j 
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipj); 

JONAS M. TANANEVICZE 
_ 

1 
3244 So Morgan St. Chicago. III. 

BAGIS 
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

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

š Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau ūžsi- 
ašo. Pavienis numeris tik 10c. 

|Įj Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 

jssį. dekite tokį adresą: 
4* 

sic 

DAGIS PUBL.CO. 
r 3244S.M0RGANST. 

CHICAGO ILL 


